بسم هللا الرمحن الرحيم
طريقة وضع الكتاب
 جاء ترتيب هذا الكتاب على أمور مميزة كما يلي-:
 .1اآلايت القرآنية

صمواْ ِِبب ِل ِ
اّلل َِ
كتبت اآلايت ابلرسم القرآين مث اتبعت ابسم السورة ورقم اآلية ،ومثال ذلك :قوله تعاىل (و ْاعتَ ِ
جيعا)آل عمران.1٠٣ :
َْ ه
َ

 .2األحاديث النبوية
كتبتتت ااحاثيتتل ابللتتون اامحتتر وضتتعت بتتس قوستتس مث اتبعتتت بتترقم ي ت ل علتتى حاختتتية ستتثلية تبتتس كتريل الت يل ،وم تتال لت  :قتتول ال ت
صلى هللا عليه وسلم (أنتم أعلم أبمر ثنياكم).1
 .٣األقوال املنقولة
 -ميتتزت أق توال الصتتاابة والعلمتتاء وخ ت هم بتا ت يم استتم صتتاحب الك ت

أو قلتته ووضتتا الك ت

بتتس معكتتوآس يتبتتا آدر تتا رقتتم ي ت ل علتتى

حاختية سثلية تبس مص ر هذا الك  ،ومثال ذلك :قال ابن حجر رمحه هللا [واملراث ابلعلم :العلم الشرعي الذي .2]...
 -ميزت تعليقات الشيخ أبو حممد املقدسي على الباب السابا بتا يم اخلط واإلختارة له ابلرمز ( )والذي ي ل على حاختية سثلية تبس

مص ر الك  ،ومثال ذلك( :واليت يسمى جمموعها ابإلميان الكامل)...

 وإ ا ورثت اآلايت وااحاثيل ضمن ااقوال امل قولة آإهنا تتبا امل هل السابق يف الت سيق ولكن من خ كريل لألحاثيل.
 أضاف املؤلف حريف (أهت) ع هناية كل قول م قول مت حذآهما واالستعاضة ع هما ابلقتو املعكتوف التذي يتعبته رقتم صت
الك  -انظر ال قطة ال ال ة أع ه –

وضعت هذه اهلوامش للتوضيح
 1ال يل رواه مسلم
( 2آتح الباري) ج  1ص 141

 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [أقول :بل لو قال" :ال يصح بدونه" لكان أمنع وأدق ]...النكت اللوامع ص ()13

يت ل علتى مصت ر

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
( إمنا ااعمال ابل يات وإمنا لكل امرئ ما نوى ،آمن كانت هجرته إىل هللا
ورسوله آهجرته إىل هللا ورسوله ،ومن كانت هجرته ل نيا يصيبها أو امرأة
ي كاها آهجرته إىل ما هاجر إليه )
متثق عليه
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بسم هللا الرمحن الرحيم
اجلامع يف طلب العلم الشريف

إن الم هلل حنم ه ونستعي ه ونست ثره ،ونعو ابهلل من خترور أنثس ا ومتن ستيتات أعمال تا ،متن يهت ه هللا آت ماتل لته ومتن ياتلل آت هتاثي لته،
وأخته أن ال إله إال هللا وح ه ال ختري له ،وأخته أن حمم ا عب ه ورسوله.
ن)آل عمران1٠2 :
ُّمسلِمو َ

َّ ِ
ِِ
ِ
ين َآم واْ اتتَّقواْ ه
اّللَ َح َّق تت َقاته َوالَ ََتوت َّن إالَّ َوأَنتم ْ
( َاي أَيتُّ َها الذ َ
َّ ِ
ِ ِ
احت َ ِة ودلَتتق ِمْتهتتا ووجهتا وبت َّ ِ
تح و ِ
ِ
اّللَ الَّت ِتذي
تل مْته َمتتا ِر َجتتاال َك ت ا َون َستتاء َواتتَّقتواْ ه
َ َ َ َ َْ َ َ ََ
( َاي أَيتُّ َهتتا الَّتتا اتتَّقتواْ َربَّكتتم التتذي َدلَ َقكتتم همتتن نتَّ ْثت ِ َ
ِ
علَْيكم رقِيبا) ال ساء1 :
تَ َساءلو َن بِه َواا َْر َحا َ إِ َّن ه
اّللَ َكا َن َ ْ َ
َّ ِ
اّلل وقولوا قَتوال س ِ ي ا) ااحزاب٧٠ :
ْ َ
ين َآم وا اتتَّقوا ََّ َ
( َاي أَيتُّ َها الذ َ

أما بع ،،،
آق قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (إمنا ااعمال ابل يات وإمنا لكل امرئ ما نوى ،آمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله آهجرته إىل هللا
ورسوله ،ومن كانت هجرته ل نيا يصيبها أو امرأة ي كاها آهجرته إىل ما هاجر إليه).1
مث أما بع :

آقت قتتال هللا عتتز وجتتل (ومتتا دلَ ْقتتت ِْ
اإلنتتح إَِّال لِيتعبت ِ
ون) التتذارايت ،٥٦ :وال ستتبيل لل لتتق إىل عباثتتته ستتباانه علتتى الوجتته التتذي
اَّت َّتن َو ِْ َ َ ْ
ََ َ
يرضيه إال أبن يعب وه كما أمرهم ،وال سبيل إىل معرآة أمتره وهنيته ستباانه إال عتن ريتق التوحي التذي أوحتاه إىل رستله والعلتم التذي أنزلته إلتيهم ،قتال

اإلميان ولَ ِكن جع ْل اه نورا َّهنْت ِ ي بِ ِته متن نَّشتاء ِمتن ِعب ِ
ِ
ِ
تعاىل (وَك َذلِ َ أ َْو َحْيتَا إِلَْي َ روحا ِهم ْن أ َْم ِرَ َما ك َ ِ
تاث َ
ََ َ
َْ َ ْ َ
ت تَ ْ ري َما الْكتَاب َوَال ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
َحيَتْيتَاه َو َج َع ْلَا لَه نورا ميَْ ِشي بِِه ِيف الَّا ِ َك َمن َّمَتلته ِيف
َوإِنَّ َ لَتَت ْه ي إِ َىل صَراط ُّم ْستَقي ِم) الشتورى ،٥2 :وقال تعاىل (أ ََو َمن َكا َن َمْيتا آَأ ْ
ِ ِ ِ ِ
ُّ ِ
ات لَي ِ ِ
ين َما َكانواْ يَت ْع َملو َن)اانعا .122 :
ح ِبَارِِج همْت َها َك َذل َ ويه َن ل ْل َكاآ ِر َ
الظل َم ْ َ

وال سبيل إىل معرآة ما جاء به اانبياء عليهم الس من الوحي والعلم إال بطلبه واالجتهاث يف حتصيله .وهذا الطلب م ته متا هتو آترع عتس
أي واجب على كل مسلم ومسلمة وهو العلم التذي ال يصتح عملته إال رعرآتته والتزامته بته وإال كانتت أعمالته آاست ة اب لتة مترثوثة ال يقبلهتا هللا وال
ت ثعه يف اآلدرة كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (من عمل عم ليح عليه أمر آهو َرهث) ،2ومعىن (آهو َرهث) أي مرثوث خ مقبول.
مث إن ه اك مرتبة أدرى أعلى من لب آرع العس متن العلتم ،وهتى مرتبتة لتب آترع الكثايتة م ته ،وهتو العلتم التذي ي ثتا املستلم بته خت ه
من إدوانه املسلمس يف التعليم والثتوى والقااء والوعظ ،وهذه املرتبة يت َوآَّق لطلبها من كتب هللا له اخل والسعاثة م ذ ااول ،قال رستول هللا صتلى
هللا عليه وسلم (من يرث هللا به د ا يث هقهه يف ال ين) .٣وأصااب هذه املرتبة العليا وامل زلة السامية هم العلماء الذي هم ورثة اانبياء ومحلة علمهم.
وق جاء كتايب هذا (اَّاما يف لب العلم الشريف) مبيه ا لثرع العس من العلم وآرع الكثاية م ه ،و ل يف سبعة أبواب:
الباااب األول م هتتا :يف آاتتل العلتتم وآاتتل أهلتته ،ليعتترف اإلنستتان ختتترف املطلتتوب وآاتتله ،ومتتا ي التته متتن اخل ت والثاتتل إ ا لبتته آت بعتتل ِ هتتته إىل
لبه.

وح ه آرع الكثاية م ه.
وح ه آرع العس م ه وصثته ومثرثاتهَ ،
والباب الثاين :يف بيان حكم لب العلم الشرعيَ ،
والباب الثالث :يف كيثية لب العلم ،ملعرآة كيف يطلب املسلم ما وجب عليه من العلم.
والباب الرابع :يف آثاب العامل واملتعلم ،إ إن الطلب له آثاب وإرختاثات الب من اتباعها وااللتزا هبا حىت يؤيت التعلم مثرته.
والباااب امااام  :يف أحكتتا املثتتيت واملستتتثيت وآثاهبمتتا ،آمتتا آتتات املستتلم لتتب علمتته آإنتته البت أن يستتأل ع تته ويستتتثيت آيتته داصتتة إ ا نتتزل بتته أمتتر
 1متثق عليه
 2رواه مسلم
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يستوجب العلم قبل العمل .آجاء هذا الباب مبي ا ملا يتعلق ابملثيت واملستثيت من أحكا وآثاب.
والباب السادس :يف اَّهل والعذر به ،إ إن اَّهل نقيض العلم ،وي ب ي للمسلم أن يعلم ما يعذر به وما ال يعذر بته متن اَّهتل حتىت ال خيلت إليته
آيكون آيه ه كه يو ي كشف ع ه ال طاء.
أما الباب السابع :آثي بيان الكتب اليت أوصي ب راستها يف خمتلف العلو الشترعية ،وهتذا أمتر ال يكتمتل الكتتاب ب ونته داصتة متا ك ترة االعتمتاث

علتى الكتتتب يف التتعلم يف هتتذا الزمتان بستتبب نت رة العلمتاء املتتؤهلس لتذل أو بستتبب مشتقة االرحتتتال إلتتيهم .وقت قت ه مت لكتل نتتون متن أنتوان العلتتو
الشترعية ببيتان أهتم موضتتوعاته وأهتم كتبته متتا الوصتية ب راستة بعاتتها .هتذا وقت اضتطررت يف هتتذا البتاب ل ستتطراث يف ِبتتل بعتض املوضتوعات إمتتا
بسبب ك رة أدطاء املؤلثس آيها ،وإما بسبب نقص املؤلثات آيها ما خت ة الاجة إىل العلم هبا ،هذه هي أبواب الكتاب السبعة.
وق كان الباعل على أتليف هذا الكتاب هو الرخبة يف أثاء ال صياة امة حممت صتلى هللا عليته وستلم إميتا بقولته صتلى هللا عليته وستلم
(ال ين ال صياة) ،وبصثة داصة يف هذا املوضون املهم أال وهو لب العلم الشرعي الذي يعتم عليه جت ي ثين اامة وبع ها من خثلتها وكلثها،
إ لن يصلح آدر هتذه اامتة إال رتا صتلح بته أوقتا .وقت رأيتت انصتراف ك ت متن املستلمس عتن لتب العلتم الشترعي يف هتذا الزمتان حتىت متا وجتب
على أعياهنم م ه ،ورأيت من أثرك م هم أ ية لب العلم ال مييز بس الثرياة وال اآلة م ه ،وال مييتز بتس ااهتم ومتا ثونته ،كمتا رأيتت بعتض املستلمس
يشتتت لون بكتتتب ال تتل آيهتتا أك تتر متتن الستتمس وبكتت ِ
تب ضتتررها أك تتر متتن نثعهتتا .آتتإ ا أضتتثت إىل هتتذا إ تتال ك ت متن املستتلمس ل ستتتثتاء الواجتتب
علتتيهم يف نتواوقم وإقت امهم علتتى ااقتوال وااعمتتال خت مبتتالس رعرآتتة حكتتم هللا آيهتتا ،هتترت بتتذل الاجتة الشت ي ة إىل الكتابتتة يف هتتذا املوضتتون
عظيم اخلطر وكب ااثر على اامة أال وهو موضون لب هذا العلم الشريف ،ومن ه ا جاء هذا الكتاب.
العامة و ب العلم املت صصتس ،ودت كتل م همتا آيته ب يتته ذ ن هللا تعتاىل ،كمتا التزمتت أال
وق كتبت كتايب هذا أبسلوب م َّ
يسر ي اسب ه
أ كر آيه قوال أو حكما إال مقرو أبثلته الشرعية من الكتاب والس ة ما االستشهاث أبقوال العلماء حسبما تيسر ،حىت يرتسخ هذا امل هل  -مت هل
اتبان ال ليل الشرعي  -يف نثو املستلمس عامتة ويف نثتو العتاملس مت هم للت عوة لت ين هللا تعتاىل داصتة .و لت لل تروج متن ربقتة التقليت املتذمو
الذي هآرق املسلمس ِختيعا وأحزااب وألقى بي هم الع اوة والب ااء ب ستياهنم حظتا متا كتروا بته ،وال خمترج قتم متن لت إال ابالعتصتا ابلكتتاب والست ة

صتمواْ ِِببت ِتل ِ
اّلل َِ
و لت ابتبتان الت ليل الشترعي كمتتا قتال تعتتاىل (و ْاعتَ ِ
جيعتا َوالَ تَت َثَّرقتواْ)آل عمتران .1٠٣ :وهللا تعتاىل إمنتتا تعبت
َْ ه
َ

بطاعتتته و اعتة رستوله

صلى هللا عليه وسلم  ،و ل ابتبان ال ليل الشرعي ،قال تعاىل (ومن ي ِط ِا اّلل ورسولَه ي ْ ِد ْله ج ِ
َّات َْجت ِري ِمن َْحتتِ َها اا َْهنَتار َدالِت ِي َن آِ َيهتا
َ
ََ
هَ َ َ
ِ ِ
ِ
َو َلِ َ الْ َث ْوو الْ َع ِظيمَ ،وَمن يَت ْع ِ
تس) ال ستاء ،14 - 1٣ :آتب هتس بتذل أن
اب ُّم ِه م
اّللَ َوَرسولَه َويَتتَت َع َّ ح َ
ص ه
وثه ي ْ د ْله َ را َدال ا آ َيهتا َولَته َعت َذ م

العصمة والثوو والث ح ابتبتان قتول هللا وقتول الرستول صتلى هللا عليته وستلم  ،وأن اخليبتة واخلستران يف خمالثتة لت  ،آي ب تي أال يقبتل املستلم قتوال يف
ثيتتن هللا متتن أح ت ِ إال إ ا كتتان مستتت ا إىل ثليتتل ختتترعي متتن نتتص كتتتاب أو س ت ة أو إجتتان معتتتس أو قيتتا صتتايح ،و ل ت حتىت ال يقتتا املستتلم يف
حبائل قطهان الطريق إىل هللا ابسم ال عوة إىل هللا ،وعلى هذا آإن أي قول قلتته يف كتتايب هتذا ثبتت أنته خمتالف للت ليل الشترعي الصتايح التراجح آتأ
راجا ع ه يف حيايت وبع ممايت ،وأقول را صح به ال ليل.
هذا وق احتجت يف كتايب هذا إىل نق بعض أقوال أهل العلم ونق ك من الكتب ،كل يف موضتوعه ،استتكماال ل صتياة املستلمس التيت
ال تتتتم إال ابلتاتتذير متتن اخلطتتأ يف ال ت ين ،و كتترت ااثلتتة علتتى مشتتروعية هتتذا ال ق ت و ل ت يف داَتتتة مباتتل االعتقتتاث ابلبتتاب الستتابا ،واتبعتتت يف
ثراستتيت ال ق يتتة املت هل التتذي بيه تته ختتتيخ اإلست

اباان ميميااة رمحتته هللا يف قولتته [آهتتذا أحستتن متتا يكتتون يف حكايتتة اخلت ف :أن تستتتوعب ااقتوال يف

ل املقا  ،وأن ي به على الصتايح م هتا ،ويبطتل البا تل ،وتتذكر آائت ة اخلت ف ومثرتته ،لتت يطتول ال تزان واخلت ف آيمتا ال آائت ة حتتته ،آيشتت ل بته
عتتن ااهتتم ،آأمتتا متتن حكتتي د آتتا يف مستتألة ومل يستتتوعب أقتوال ال تتا آيهتتا آهتتو قتتص ،إ قت يكتتون الصتواب يف التتذي تركتته أو كتتي اخلت ف
صاح خ الصايح عام ا آق تعم الكذب أو جاه آق أدطتأ ،كتذل متن
ويطلقه ،وال ي به على الصايح من ااقوال آهو قص أياا ،آإن ه
نصب اخل ف آيما ال آائ ة حتته أو حكي أقواال متع ثة لثظا ويرجا حاصلها إىل قتول أو قتولس معتىن آقت ضتيا الزمتان ،وتَ َكهتر رتا لتيح بصتايح
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للصواب]1

آهو ك بح ثَت ْوَيب وور ،وهللا املوآق
أوث أن أنبهه القارئ إىل أنين َّأت إىل ادتصار ال يل أحيا ابالست الل جبزء م ه يف مواضتا ،أدتذا رتذهب متن ديتز لت متن أهتل
كما ه
العلم كالب اري رمحه هللا وخ ه ،وهو املذهب الصايح كما رجاه ال ووي ختريطة أال خيل احملذوف ِبكم املذكور من ال يل.2
وق تكلمت يف هذا الكتاب يف ك من املوضوعات اليت تش ل ابل املستلمس يف هتذا الزمتان مبيه تا التراجح والصتواب يف كتل م هتا ذ ن هللا
تعاىل ،و ل م ل موضون االتبان والتقلي  ،وموضون اَّهل والعذر به ،وموضون التكث وضوابطه ،وموضون حكم ال ميقرا يتة وأستاليبها ،وموضتون
حكم الكا الاكمس ب ما أنزل هللا وحكتم أعتواهنم وأنصتارهم ،وموضتون أحكتا الت اير وحكتم عتوا ال تا هبتا ،وموضتون السياستة الشترعية ومتا
ثدلتته متتن حتريثتتات املعاص ترين ،وموضتتون الجتتاب وال قتتاب ،وخ هتتا متتن املوضتتوعات التتيت ميكتتن معرآتتة مواضتتعها رراجعتتة الثهتتر امل بتتت يف آدتتر
الكتاب .وأحب أن أنبه ه ا على أنين أحيا ما أتكلم يف املوضون الواح يف أك ر من موضا ابلكتاب وه ا خالبا ما أنبه على بقيتة مواضتعه داصتة
املوضا ااساسي م ها.
وقت جتتاء هتتذا الكتتتاب مشتتتم علتتى موضتتوعات كتتتايب (ثعتتوة التوحيت ) التتذي مل يقت ه ر هللا نشتتره ،وكتتتايب (ثعتتوة التوحيت هتتو كتتتاب حتقيتتق
التوحي بتاكيم ختريعة رب العاملس) وموضوعه :الك يف حكم الكا وأعواهنم وحكم ثايرهم و ل يف الب ث احملكومة ب متا أنتزل هللا ابلقتوانس
الوضعية ،وق ورثت هذه املوضوعات كلها  -ولو بصورة موجزة  -يف كتايب هذا (اَّاما يف لب العلم الشريف) كما كرت آنثا.
وأحب أن أنبهه على أن كتايب هذا ليح داصا أبهل بل ِ بعي ه أو بطائثة بعي ها ،وإمنتا كتبتته لكتل مستلم وكتاآر ،وهتم أمتة ثعتوة حممت صتلى
هللا عليه وسلم  ،امل ا بون ب عوته ورسالته ،وهم جيا اخللق من يو مبع ه صلى هللا عليه وستلم إىل يتو القيامتة .كمتا قتال صتلى هللا عليته وستلم
(وكتتان ال ت يبعتتل إىل قومتته داصتتة وبع تتت إىل ال تتا عامتتة) ،٣وقتتال صتتلى هللا عليتته وستتلم (والتتذي نثتتح حممت بيت ه ال يستتما يب أحت متتن هتتذه
اامتة يهتتوثي والنصتراين مث ميتتوت ومل يتؤمن ابلتتذي أرستتلت بته إال كتتان متن أصتتااب ال تتار) ،4آقولته (متتن هتذه اامتتة) يعتتين أمتة الت عوة التيت تعتتم كتتل

ِ
ت لِلَّا ِ ) آل عمران.11٠ :
مسلم وكاآر ،ال أمة اإلجابة اخلاصة ابملسلمس كاملذكورة يف قوله تعاىل (ك ت ْم َد ْ َ أ َّمة أ ْد ِر َج ْ
تب أن أنبتته علتتى أن املكتتتوب يف هتتذا الكتتتاب ال يعتتس عتتن رأي حتتزب معتتس أو جاعتتة معي تتة ،بتتل ال يعتتس إال ع تن رأى صتتاحب
كمتتا أحت ه
الكتاب ،هذا آا عن أنين ال أنتمي إىل أي حزب أو جاعة .وقذا آإن متا يف هتذا الكتتاب هتو وجهتة نظتر ابحتل حمايت ال يبت تي إال التق ذ ن
تح الت ليل ِب آته آتأ راجتا ع ته يف حيتايت وبعت ممتايت ،آت تل
ص َّ
هللا تعاىل ،وكما كرت من قبل آإن أي ختيء يف كتايب هذا ،ويف خ ه من كتت َ ،
إيل قوال خيالف ال ليل ما رجوعي هذا.
اح أن ي سب ه
وق كتبت كتايب هذا ما أري به إال وجه هللا تعاىل وابت اء مرضتاته ،عستى هللا أن ي ثتا بته وأن يكتون صت قة جاريتة وعلمتا ي تثتا بته آيلاقتين
ثوابه يف حمياي وممايت .وقذا آإين ال أ ِح هل ل ثسي التكسب من كت وال أ ِح هل ل لورثيت من بع ي ،وال أقول إن هذا حرا على خ ي من املتؤلثس
داصة ما الاجة ،ولكين أحتسب علمي ع هللا تعاىل.
وقذا آإين أجيز كل إنسان يف باعة أي كتاب من كت  ،أو باعة أي جزء م ه أو ترجته إىل خ العربية من مؤهل لذل  ،ختريطة أال يزيت
الة.
أح م يف ك مي أو ي قص م ه ختيتا .ولكين اجيز أح ا يف ادتصار كت آإين ال أثري أعم ة ما ذآه م ه أ آَ ْ
وأرجو من كل من يقو على باعة كت أال يتكستب متن َج هتراء لت إال رتا يستمح بطباعتهتا ونشترها ،حتىت تصتل إىل القتارئ الكتر بت من
وهيت  ،آتتاملؤلف  -وكمتتا ستتبق بيانتته  -ليستتت لتته حقتتوق بتتا ،وأثعتتو هللا الستتميا القريتتب ا يتتب أن دتتزي دت ا يف الت نيا واآلدتترة كتتل متتن قت ه يل
مساع ة يف سبيل إدراج هذا الكتاب .آمس.
والم هلل رب العاملس وصل اللهم على حمم وعلى آله وصابه وسلم.
( 1جممون الثتاوى) ٣٦8 /1٣
 2انظر (ا مون) لل ووي٦4 /1 ،
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كتبه إمياان واحتسااب
عبدالقادر بن عبدالعزيز

الباب ااول

آال العلم
وآال أهله

الباب األول

فضل العلم وفضل أهله
(متهيد يف بيان املراد ابلعلم املمدوح وأهله)
ِ
ِ
توحى متتن هللا تعتتاىل إىل نبيِهتته صتتلى هللا عليتته وستتلم متتن الكتتتاب
 - 1العلاام الشاريف :هتتو العلتتم امل تَّتزل متتن الستتماء إىل اارع ،العلتتم املت َ
ماتثرن ع هما من العلو الشرعية.
والس ة مث ه

ال ِ
قال تعاىل (وأَنزَل اّلل علَي َ الْ ِكتَاب و ِْ
اّلل َعلَْي َ َع ِظيما) ال ساء.11٣ :
ْمةَ َو َعلَّ َم َ َما َملْ تَك ْن تَت ْعلَم َوَكا َن آَ ْ ه
َ َ ه َْ
الك َ
َ َ
ِ
ِ
تت تَت ْ ِري َمتا الْ ِكتَتاب وَال ِْ
اإلميَتان َولَ ِكتن َج َع ْلَتاه نتورا َّهنْت ِ ي بِ ِته َم ْتن
وقال تعاىل ( َوَكت َذل َ أ َْو َحْيتَتا إِلَْيت َ روحتا هم ْتن أ َْمت ِرَ َمتا ك َ
َ

ِ ِ ِ ِ
نَ ِ ِ ِ ِ
ستَ ِقي ِم) الشورى.٥2 :
َّشاء م ْن عبَاث َ َوإنَّ َ لَتَت ْه ي إ َىل صَراط ُّم ْ
اءك ِم َن الْعِْل ِم) آل عمران.٦1 :
آج َ آِ ِيه ِمن بَت ْع ِ َما َج َ
وقال تعاىل (آَ َم ْن َح َّ

العلم ،ووصف هذا العلم أبنه روح ونور .وإمنا كان كذل انه يي القلتوب امليتتة
ه
آبس الق جل وع أنه إمنا أوحى إىل نبيه صلى هللا عليه وسلم َ

وخيرج ال ا من الظلمات إىل ال ور ،كما قال تعاىل (أَو من َكا َن ميتا آَأَحيتيتَاه وجع ْلَا لَه نورا ميَْ ِشي بِِه ِيف الَّا ِ َكمن َّمَتلته ِيف الظُّلم ِ
تات
َْ ْ َْ َ َ َ
َ َ
َ
َ
ِ ِ ِ ِ
لَي ِ ِ
ين َما َكانواْ يَت ْع َملو َن) اانعا .122 :
ح ِبَارِِج همْت َها َك َذل َ ويه َن ل ْل َكاآ ِر َ
ْ َ
قال ابن حجر رمحه هللا [واملراث ابلعلتم :العلتم الشترعي التذي يثيت معرآتة مادتب علتى املكلَّتف متن أمتر ثي ته يف عباثاتته ومعام تته ،والعلتم

ابهلل وصثاته ومادب من القيا أبمره وت زيهه عن ال قائص .وم ار ل على التثس وال يل والثقه].1
آهذا هو العلم املم وح ذ ق ،وهو الذي ورثت ااثلة ببيان آاله وآال أهله ،وهو العلم املقصوث بيانه يف هذا الكتاب.
وإال آه اك علو أدر ،م ها ماهو مذمو ذ ق ،وم ها ماهو مم وح يف حال ثون حال:

ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
َّ
ِ
ح
آمن املذمو ذ ق ما ورث يف قوله تعاىل ( َويَتتَت َعلمو َن َما يَاُّره ْم َوالَ يَ َثعه ْم َولََق ْ َعلمواْ لَ َمن ا ْخت ََرتاه َما لَه يف اآلد َترة م ْتن َدت َق َولَب ْتت َ
ِِ
سه ْم لَ ْو َكتانواْ يَت ْعلَمتو َن) البقترة ،1٠2 :آأثبتت هللا تعتاىل أن متن العلتم متا ياتر وال ي ثتا  -وهتو الستار ه تا  ،-ومتن املتذمو  :علتو
َما َختَرْواْ به أَنث َ
تاءْم رستتلهم ِابلْبتيَِت ِ
تاق هبِِتتم َّمتتا
تات آَ ِرحتوا ِرتَا ِع ت َ هم ِهمت َتن الْعِْلت ِم َو َحت َ
َه
الكثتتار التتيت يعارضتتون هبتتا الرستل علتتيهم الست كمتتا قتتال تعتتاىل (آَتلَ َّمتتا َجت ْ ْ
ِِ
ستَت ْه ِزئون) خاآر.8٣ :
َكانوا به يَ ْ

ومن املم وح يف حال ثون حال :العلو ال اآعة يف ال نيا ،واليت هي من آروع الكثايتة ،كعلتو الزراعتة والصت اعات والطتب وحنوهتا ،وهتي املقصتوثة
يف قول ال صلى هللا عليه وسلم (أنتم أعلم أبمر ثنياكم).2

 - 2أهل العلم :أما أهل العلم الذين ورثت ااثلة ببيان آالهم وعلو م زلتهم وعظيم ثواهبم ،آهم الاملون قتذا العلتم الشتريف العتاملون
بتته يف أنثستتهم ويف ال تتا ب شتتره وتبلي تته .آق ت ورثت ااثلتتة بتتذ متتن علِتتم ومل يعمتتل كمتتا يف قولتته تعتتاىل ( َكتتس م ْقتتتا ِع ت َ َِّ
اّلل أَن تَتقول توا َمتتا َال
ََ
َ َ
تَت ْث َعلتو َن) الصتف ،٣ :آعلِتم متتن هتذا أن املمت وحس هتتم العلمتاء العتاملون بعلمهتتم ،وأن متن مل يعمتل بعلمته آهتو متن أهتتل التذ ال أهتل الثاتتل .بتل قت

أنزل هللا تعاىل من مل يعمل بعلمته م زلتة اَّاهتل التذي ال علتم لته ،و لت يف قولته تعتاىل (ولََقت ْ علِمتواْ لَمت ِن ا ْختترتاه متا لَته ِيف ِ
اآلد َترِة ِم ْتن َدت َ ِق
َ َ
ََ َ
َ
ِِ
ِ
سه ْم لَ ْو َكانواْ يَت ْعلَمو َن) البقرة ،1٠2 :آبت أ هللا بوصتف أهتل الكتتاب ابلعلتم علتى ستبيل التوكيت القستمي ( َولََقت ْ َعلِمتواْ) مث
ح َما َختَرْواْ به أَنث َ
َولَبْت َ
نثي العلم ع هم (لَ ْو َكانواْ يَت ْعلَمو َن) حيل مل يعملوا بعلمهم ،آأنزقم م زلة اَّهال.

قال شايخ اسسا ا ابان ميمياة رمحته هللا [ومتن املستتقر يف أ هتان املستلمس :أن ورثتة الرستل ودلثتاء اانبيتاء هتم التذين قتاموا ابلت ين علمتا

وعم وثعوة إىل هللا والرستول ،آهتؤالء أتبتان الرستول حقتا وهتم ر زلتة الطائثتة الطيبتة متن اارع التيت َو َت َكتت ،آقبلتت املتاء آأنبتتت الكتأل والعشتب
( 1آتح الباري) ج  1ص 141
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الك  ،آزكت يف نثسها وَوَكى ال ا هبا .وهؤالء هم الذين جعوا بس البص ة يف ال ين والقوة على ال عوة ،ولذل كانوا ورثة اانبيتاء التذين قتال هللا

ِ
ِ
ِ ِ
صتتا ِر) ص 4٥ :آاايت ي القتتوة يف أمتتر هللا ،واابصتتار البصتتائر يف ثيتتن هللا،
تا َ
آتتيهم ( َوا ْكت ْتر عبَت َ
توب أ ْوِيل ْااَيْت ي َو ْااَبْ َ
اق َويَت ْعقت َ
تاث َ إبْت َتراه َيم َوإ ْست َ
آبالبصائر ي رك الق ويعرف ،وابلقوة يتمكن من تبلي ه وت ثيذه وال عوة إليه].1

وقال الشاطيب رمحه هللا [العلم وسيلة من الوسائل ،ليح مقصوثا ل ثسه من حيل ال ظر الشرعى ،وإمنا هو وسيلة إىل العمل ،وكل متاورث
يف آال العلم آإمنا هو اثبت للعلم من جهة ماهو مكلَّف ابلعمل به].2
وقال الشاطيب أيضا [العلم الذي هو العلم املعتس خترعا  -أعىن الذي م ح هللا ورسوله أهله على اإل ق  -هو العلتم الباعتل علتى العمتل ،التذي
الخيَلهى صاحبه جاراي ما هواه كيثما كان ،بل هو املقيِ لصاحبه رَقتااهِ ،
الامل له علي قواني ه وعا أو كرها].٣
ه
آعلم بذل أن أهل العلم الذين ورثت ااثلة ببيان آالهم هم العلماء العاملون بعلمهم.
بع هذا التمهي  ،نقول إنه ق ورثت أثلة ك ة يف الكتاب والس ة ت ل علتى آاتل العلتم وأهلته العتاملس بته ،وستوف نتورث يف هتذا البتاب
أربعة آصول لبيان هذه ااثلة ما أقوال بعض السلف ،مث بيان مراتب ال ا يف هذا الثال على ال او التايل:
الفصل األول :ااثلة من كتاب هللا تعاىل علي آال العلم وآال أهله.
الفصل الثاين :ااثلة من الس ة على آال العلم وآال أهله.

الفصل الثالث :من أقوال السلف الصاحل يف آال العلم وآال أهله.

الفصل الرابع :بيان مراتب ال ا يف استاقاق هذا الثال.
ونشرن يف بيان املراث ِبول هللا تعاىل وقوته.

( 1جممون الثتاوى) ج  4ص .9٣ - 92
( 2املواآقات) ج  1ص  ،٦٥ط ثار املعرآة
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الفصل األول

األدلة من كتاب هللا معاىل على فضل العلم وفضل أهله

َْستاء هتتؤالء إِن ك تتم ِ ِ
ِ ِ
آث َ اا ْ
س ،قَتالواْ س ْتب َاانَ َ
َْسَاء كلَّ َها مثَّ َعَر َ
 - 1قول هللا تعاىل ( َو َعلَّ َم َ
صتاثق َ
ضته ْم َعلَتى الْ َم َئ َكتة آَت َقت َال أَنبِت ِتوين ِأب َْ َ
ْ َ
ِ
تال أََملْ أَقتتل لَّكت ْتم إِِهين أ َْعلَتتم
تت الْ َعلِتتيم ْ
َْسَتآئِ ِه ْم آَتلَ َّمتتا أَنبَتأَه ْم ِأبَ ْْسَتتآئِ ِه ْم قَت َ
الَ ِكتتيم ،قَت َ
آث أَنبِتْتتهم ِأب ْ
تال َاي َ
الَ ع ْلت َتم لََتتا إِالَّ َمتتا َعلَّ ْمتَتَتتا إِنَّت َ أَنت َ
السماو ِ
ات َواا َْر ِ
َعلَم َما تتْب و َن َوَما ك ت ْم تَكْتمو َن) البقرة.٣٣ - ٣1 :
ع َوأ ْ
ب َّ َ َ
َخْي َ
َْسَآئِ ِه ْم) آيه مخح مسائل:
آث أَنبِْتتهم ِأب ْ
قال القرطيب رمحه هللا [قوله تعاىل (قَ َال َاي َ

ااوىل  -قوله تعايل (أنبتهم أبْسائهم) أمره هللا أن يعلِمهم أبْستائهم بعت أن عرضتهم علتى امل ئكتة ليعلمتوا أنته أعلتم رتا ستأقم ع ته ت بيهتا علتى آاتله
وعلو ختأنه ،آكان أآال م هم أبن ق ه مه عليهم وأسج هم له وجعلهم ت مذته وأمرهم أبن يتعلهموا م ه .آاصلت له رتبة اَّ ل والعظمة أبن جعلته
ه
خمتصا ابلعلم.
مسجوثا لهَّ ،
ال انية  -ويف هذه اآلية ثليل على آال العلم وآال أهله ،ويف ال يل « :وإن امل ئكة لتاا أج اتها ِرضا لطالب العلتم » أي كاتا وتتواضتا،
آتأثبتت بتذل ااثب .آكلمتا هتر قتا
داصة من بس سائر عيال هللا ،ان هللا تعتاىل ألزمهتا لت يف آث عليته الست
ه
وإمنا تثعل ل اهل العلم ه
ِع ْلما يف بشر داعت له وتواضعت وتذلهلت إعظاما للعلم وأهله ،ورضى م هم ابلطلب له والش ل به .هذا يف الط ب م هم آكيف اباحبتار آتيهم
والرهابنيس م هم ! جعل ا هللا م هم وآيهم ،إنه و آال عظيم].1

ال ِ
 - 2قول هللا تعاىل (وأَنزَل اّلل علَي َ الْ ِكتَاب و ِْ
اّلل َعلَْي َ َع ِظيما) ال ساء.11٣ :
ْمةَ َو َعلَّ َم َ َما َملْ تَك ْن تَت ْعلَم َوَكا َن آَ ْ ه
َ َ ه َْ
الك َ
َ َ
واآلية ت ل على آال العلم ب ِهصها ،لقولته تعتاىل ( َو َعلَّ َمت َ َمتا َملْ تَك ْتن تَت ْعلَتم) ووصتف هللا تعتاىل هتذا العلتم ابلثاتل العظتيم آقتال ستباانه ( َوَكتا َن

ال ِ
اّلل َعلَْي َ َع ِظيما)
آَ ْ ه
تنت علتي ستائر اانبيتاء ،آقتال تعتاىل يف حتق إبتراهيم عليته الست
امنت هللا تعتاىل علتى نبي تا صتلى هللا عليته وستلم ب عمتة العلتم ،آكتذل ام َّ
وكما َّ

( َاي
أَب ِ
ت إِِهين قَ ْ َج ِ
اءين ِم َن الْعِْل ِم َما َملْ ََيْتتِ َ آَتاتَّبِ ْع ِين أ َْهت ِ َك ِصتَرا ا َست ِوهاي) متر  ،4٣ :وقتال تعتاىل يف حتق يعقتوب عليته الست ( َوإِنَّته لَتذو ِع ْلت ِم
َ
لهِما علَّمَاه ولَ ِ
تك َّن أَ ْكَتَر الَّا ِ الَ يَت ْعلَمو َن) يوسف ،٦8 :وقال تعاىل يف حق يوسف عليه الس ( َوَك َذلِ َ َْدتَبِي َ َربتُّ َ َويت َعلِهمت َ ِمتن َأتْ ِوي ِتل
َ َْ َ
ِ
ااَح ِاث ِ
شتاء) البقترة ،2٥1:وقتال تعتاىل عتن ستليمان
اّلل الْم ْلت َ َو ْ
يل) يوسف ،٦ :وقال تعاىل يف حق ثاوث عليته الست ( َو َ
الِ ْك َمتةَ َو َعلَّ َمته ممتَّا يَ َ
آَته ه
َ
ِ
اتل الْمبِتس) ال متل،1٦ :
وث َوقَ َال َاي أَيتُّ َها الَّا علِه ْمَا َم ِط َق الطَِّْ َوأوتِيَا ِمن ك ِهل َخت ْيء إِ َّن َهت َذا َقت َو الْ َث ْ
عليه الس ( َوَوِر َ
ث سلَْي َمان َثاو َ
وح الْقت ِ ت َكلِهتتم
اّلل َاي ِعيستتى ابْت َتن َمت ْترََ ا ْكت ْتر نِ ْع َمت ِيت َعلَْيت َ َو َعلَتتى َوالِت َ تِ َ إِ ْ أَيتَّ تُّ َ بِتتر ِ
وقتتال تعتتاىل عتتن عيستتى عليتته الست (إِ ْ قَت َ
تال ه
ِِ
الَّا ِيف الْمه ِ وَكه وإِ ْ علَّمت َ الْ ِكتَاب و ِْ
يل) املائ ة.11٠ :
َْ َ ْ َ َ ْ
الك َ
َ َ
َ
ْمةَ َوالتت َّْوَراةَ َواإلجن َ
ِ
تنت علتتى عبتتاثه املتتؤم س أتبتتان اانبيتتاء علتتيهم الست  ،آقتتال تعتتاىل ( َوامتَّ نِ ْع َمت ِتيت َعلَتْتيك ْم
تنت هللا تعتتاىل علتتى أنبيائتته ب عمتتة العلتتم ،آكتتذل امت َّ
وكمتتا امت َّ
ولَعلَّكتتم َْْتَت و َنَ ،كمتتا أَرست ْلَا آِتتيكم رستتوال ِمت كم يتْتتلتتو علَتتيكم آايتَِتتا وي تَزهكِيكم ويتعلِهمكتتم الْ ِكتَتتاب و ِْ
ْمتةَ َويت َعلِهمكتتم َّمتتا َملْ تَكونتواْ
ََْ
َ َْ
ََ ْ
الك َ
َ َ
ه َْ َْ ْ َ َ
َْ
تؤمِس إِ ْ بتع ت ِ
ِ
ِ
آايتِت ِته َويت تَزهكِي ِه ْم
اّلل َعلَتتى الْمت ِ َ َ َ َ
تَت ْعلَمتتو َن) البقتترة ،1٥1 - 1٥٠ :وقتتال تعتتاىل (لََق ت ْ َمت َّتن ه
ل آتتي ِه ْم َرستتوال هم ت ْن أَنثس ت ِه ْم يَتْتتلتتو َعلَت ْتي ِه ْم َ
ِ
ِ
ويتعلِهمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ض ِل ُّمبِ ِ
س) آل عمران.1٦4 :
ْمةَ َوإِن َكانواْ من قَتْبل لَثي َ
ََ
الك َ
َ َ
ِ
ب ِوْثِين ِع ْلما) ه.114 :
 - ٣قول هللا تعاىل ( َوقل َّر ه
ِ
ب ِوْثِين
أورثه الب تتاري رمحتته هللا يف (ابب آاتتل العلتتم) يف أول كتتتاب العلتتم متتن صتتاياه ،وقتتال اباان حجاار رمحتته هللا [قتتول هللا عتتز وجتتل ( َوقتتل َّر ه
ِع ْلما) :واضح ال اللة يف آال العلم ،ان هللا تعاىل مل َيمر نبيه صلى هللا عليته وستلم بطلتب االوثايث متن ختتال إال متن العلتم ،واملتراث ابلعلتم :العلتم
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الشتترعي التتذي يثي ت معرآتتة مادتتب علتتى املكلَّتتف متتن أمتتر ثي تته يف عباثاتتته ومعام تتته ،والعلتتم ابهلل وصتتثاته ومادتتب متتن القيتتا أبمتتره وت زيهتته عتتن
ال قائص ،وم ار ل على التثس وال يل والثقه].1

 - 4قوله تعاىل (آَتوج َ ا عب ا ِمن ِعب ِ
اث َ آتَتْيتَاه َر ْمحَة ِم ْن ِع ِ َ َو َعلَّ ْمَاه ِمن لَّ َّ ِع ْلما) الكهف.٦٥ :
َ َ َْ ه ْ َ
ِ
ب ِوْثِين ِع ْلمتتا) آه تتا
هتتذه اآلايت يف حتتق موستتى واخلاتتر عليهمتتا الست  ،وهتتي تشتتبه اآليتتة الستتابقة يف حتتق نبي تتا صتتلى هللا عليتته وستتلم ( َوقتتل َّر ه

لب موسى أياا املزي من العلم وسعى من أجله و لبه ولو ممن هو أقل م ه آا .
وقتتال رستول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم (بي متتا موستتى يف متتأل متتن بتتين إسترائيل إ جتتاءه رجتتل آقتتال :هتتل تعلتتم أحت ا أعلتتم م ت قتتال موستتي :ال،
آأوحى هللا إىل موسى :بلى ،عب د ِ
ار ،آسأل موسى السبيل إليته ،آجعتل هللا لته التوت آيتة ،وقيتل لته :إ ا آقت ت التوت آتارجا آإنت ستتلقاه،
َ
وكان يتبا أثتر التوت يف الباتر ،آقتال ملوستى آتتاه :أرأيتت إ ا أوي تا إىل الصت رة آتإين نستيت التوت وماأنستانيه إال الشتيطان أن أ كتره ،قتال :لت
قص هللا عز وجل يف كتابه).2
ماك ا نب ي ،آارت ا على آاثر ا قصصا ،آوج ا دارا ،آكان من ختأهنما الذي َّ
وهو واضح ال اللة يف آال العلم إ سعى موسى عليه الس ما كونه من أويل العز من الرسل اجل لب العلتم ولتوممن هتو أقتل م ته آات وهتو
اخلار ،ويف املثاضلة بي هما قال ابن حجر رمحه هللا [واخلار وإن كان نبيا آليح برسول ابتثاق والرسول أآال من ن ليح برسول ،ولوت هزل تا علتى

أنه رستول آرستالة موستى أعظتم وأمتته أك تر آهتو ااآاتل ،وخايتة اخلاتر أن يكتون كواحت متن أنبيتاء بتين استرائيل وموستى أآاتلهم ،وإن قل تا اخلاتر
ليح ب بل ويل ،آال أآال من الويل وهو أمر مقطون به عق ونق والصائر إىل د آه كاآر انه أمر معلو من الشرن ابلارورة].٣

ال ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
كيم) آل عمران.18 :
 - ٥قول هللا تعاىل ( َخت ِه َ ه
اّلل أَنَّه الَ إلَتهَ إالَّ ه َو َوالْ َم َئ َكة َوأ ْولواْ الْع ْل ِم قَآئ َما ِابلْق ْسط الَ إلَتهَ إالَّ ه َو الْ َع ِزيز َْ
اّلل أَنَّته الَ إِلَتتهَ إِالَّ
قال ابن القيم رمحه هللا  -يف هتذه اآليتة [ -استشته ستباانه أبوىل العلتم علتى أج هتل مشتهوث عليته وهتو توحيت ه ،آقتال ( َختت ِه َ ه

ِ ِ ِِ
ِ
س ِط) وهذا ي ل علي آاتل العلتم وأهلته متن وجتوه ،أحت ها :استشتهاثهم ثون خت هم متن البشتر ،وال تاين:
ه َو َوالْ َم َئ َكة َوأ ْولواْ الْع ْل ِم قَآئ َما ابلْق ْ
اقرتان ختهاثْم بشهاثته ،وال الل :اقرتاهنا بشتهاثة م ئكتته ،والرابتا :أن يف ِضتمن هتذا تتزكيتهم وتعت يلهم آتإن هللا اليستشته متن دلقته إال العت ول

وم ه ااثر املعروف عن ال صتلى هللا عليته وستلم « متل هتذا العلتم متن كتل دل ِ
تف ع ولته ،ي ثتون ع ته حتريتف ال تالس وانتاتال املبطلتس وأتويتل
أج هل ختاه مث ِبيار دلقه وهم م ئكته والعلماء من عباثه ،ويكثتيهم هبتذا
اَّاهلس»  -إىل أن قال  ،-الساث  :أنه سباانه استشه ب ثسه وهو َ
آا وخترآا).4
وقال القر رمحه هللا [يف هذه اآلية ثليتل علتى آاتل العلتم وختترف العلمتاء وآاتلهم ،آإنته لتو كتان أحت م أختترف متن العلمتاء لقترهنم هللا ابْسته واستم
م ئكته كما قرن اسم العلماء].٥

 - ٦قول هللا تعاىل (قل َهل يستَ ِوي الَّ ِذين يت ْعلَمو َن والَّ ِذين َال يت ْعلَمو َن إَِّمنَا يتتَ َذ َّكر أولوا ْااَلْب ِ
اب) الزمر.9 :
َ
ْ
َ
َ َ َ
ََ
ْ ْ َْ

قتتال اباان القاايم رمحتته هللا [إنتته ستتباانه نثتتى التستتوية بتتس أهلتته وبتتس خ ت هم كمتتا نثتتى التستتوية بتتس أصتتااب اَّ تتة وأصتتااب ال تتار آقتتال تعتتاىل (َال
اَّ ِ
َّة) الشر ،2٠ :وهذا ي ل على خاية آالهم وخترآهم].٦
َص َااب الَّا ِر َوأ ْ
يَ ْستَ ِوي أ ْ
َص َااب َْ
ال ُّق َكمن هو أَ ْعمى إَِّمنَا يتتَ َذ َّكر أولواْ ااَلْب ِ
ِ ِ ِ
اب) الرع .19 :
َ
ْ
َ
 - ٧قول هللا تعاىل (أَآَ َمن يَت ْعلَم أََّمنَا أن ِزَل إلَْي َ من َربه َ َْ َ ْ َ َ
الَ ُّتق َك َم ْتن
قال ابن القيم رمحه هللا [إنه سباانه جعل أهل اَّهتل ر زلتة العميتان التذين اليبصترون آقتال (أَآَ َمتن يَت ْعلَتم أََّمنَتا أنت ِزَل إِلَْيت َ ِمتن َربِته َ ْ
 1آتح الباري141 /1 ،
 2رواه الب اري ح يل ٧4
 ٣آتح الباري 221 /1
 4مثتاح ثار السعاثة البن القيم 49 - 48
 ٥تثس القر  -- 41/4 ،وايب حام ال زايل رمحه هللا ك
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َع َمى) آما َمثَّ إال عامل أو أعمى ،وق وصف سباانه أهل اَّهل أبهنم صم بكم عمي يف خ موضا من كتابه].1
ه َو أ ْ

ِ
ِ
تت تَت ْ ِري َمتتا الْ ِكتَتتاب َوَال اِْإلميتَتان َولَ ِكتتن َج َع ْلَتتاه نتورا َّهنْت ِ ي بِت ِته َمت ْتن
 - 8قتتول هللا تعتتاىل ( َوَكت َذل َ أ َْو َحْيتَتتا إِلَْيت َ روحتتا همت ْتن أ َْمت ِرَ َمتتا ك ت َ
ِ ِ ِ ِ
نَ ِ ِ ِ ِ
ستَ ِقي ِم) الشورى.٥2 :
َّشاء م ْن عبَاث َ َوإنَّ َ لَتَت ْه ي إ َىل صَراط ُّم ْ
تاءك ِمت َن الْعِْلت ِم) آل عمتران.٦1 :
آجت َ آِي ِته ِمتن بَت ْعت ِ َمتا َج َ
آوصف هللا تعاىل ماأوحتاه إىل نبيته ابل تور ،وهتو قت أوحتى إليته العلتم كمتا قتال (آَ َم ْتن َح َّ
َحيَتْيتَاه َو َج َع ْلَا لَته
آكلما واث حظ العب من العلم كلما واث حظه من ال ور اقاثي الذي مييز به بس الق والبا ل ،قال تعاىل (أ ََو َمن َكا َن َمْيتا آَأ ْ
نورا ميَْ ِشي بِِه ِيف الَّا ِ َكمن َّمَتله ِيف الظُّلم ِ
ات لَْيح ِِبَارِِج ِهمْت َهتا) اانعتا  .122 :وهتذا كلته يف العلتم ال تاآا الباعتل علتى اخلشتية والتقتوى ،قتال
َ
َ
َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل وآم وا بِرسوله يت ْؤتكم ك ْثلَ ْ ِ
تيم)
س من َّر ْمحَتته َوَْد َعتل لَّك ْتم نتورا َتَْشتو َن بِته َويَت ْث ْتر لَك ْتم َو َّ
اّلل َخث م
ْ
تور َّرح م
ين َآم وا اتتَّقوا ََّ َ
تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
َ
ال ي .28 :

ع إِ ْن ِع ت َكم ِمتتن ست ْلطَ ِ
الست َم َاوات َوَمتتا ِيف اا َْر ِ
ان ِهبَت َذا أَتقولتتو َن
تين لَتته َمتا ِيف َّ
اّلل َولَت ا ستْتب َاانَه هت َتو الْ َت ِ ُّ
 -9قتتول هللا تعتتاىل (قَتتالواْ َّاكَت َذ ه
ه
علَى ِ
اّلل َما الَ تَت ْعلَمو َن) يونح.٦8 :
َ ه
ِ
وصف هللا تعاىل العلم والجة يف هذه اآلية ابلسلطان ،آطالب هللا الكاآرين ابلجة على ثعواهم (إِ ْن ِع ت َكم ِمتن ست ْلطَ ِ
ان هبَت َذا) وأنكتر ستباانه
ه
ه
ِ
اّلل َما الَ تَت ْعلَمو َن).
عليهم اثعاءهم ب علم (أَتقولو َن َعلَى ه
ِ
َْساء َْسَّيتتموها أَنتم وآَبؤكم َّما نتََّزَل اّلل ِهبا ِمن س ْلطَ ِ
ان) ااعراف ،٧1 :وقال تعاىل ( َهؤَالء قَت ْومَا َّاكَذوا
ه َ
وم ل هذه اآلية قوله (أَجتَاثلونَِين ِيف أ َْ ْ َ ْ َ َ
ِ ِِ ِ
ون َِّ
س آَمن أَ ْلَم ِممَّ ِن اآْرتى علَى َِّ
اّلل َك ِذاب) الكهف ،1٥ :وقال تعاىل (ويتعب و َن ِمن ث ِ
ِ ِ ِ
ََ َ
ََ ْ
اّلل َمتا َملْ
من ثونه آقَة لَّْوَال ََيْتو َن َعلَْي ِهم بس ْلطَان بَه ِ َ ْ
اّلل وإِ َّهنتم لَ َكتا ِبو َن ،أَصتطََثى الْبتَ ِ
ِِ ِ
ِ ِِ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ
تات
ْ
َ
ح َقتم بته ع ْل متم) التل ،٧1 :وقتال تعتاىل (أََال إهنتم هم ْتن إآْكه ْتم لَيَتقولتو َنَ ،ولَت َ َّ َ ْ
يتَتهزْل به س ْلطَا َوَما لَْي َ
علَى الْبِس ،ما لَكم َكيف َحتكمو َن ،أَآَت َ تَت َذ َّكرو َن ،أَ لَكتم ست ْلطَا من ُّمبِتس ،آَتأْتوا بِ ِكتتابِكم إِن ك تتم ِ ِ
س) الصتاآات .1٥٧ - 1٥1 :آثتي
َ َ َ َ ْ ْ َ ْ
م
صتاثق َ
ْ َ
َ ْ
ْ ْ
كل هذه اآلايت ورث السلطان رعىن العلم والجة و هللا املشركس يف ختركهم ب

حجة و البهم ابلجة على مايقرتآونه.

(فائدة) ورثت كلمة (سلطان) يف القرآن رع يس أحدمها :رعىن العلم والجة كما يف اآلايت السابقة ،والثاين :رعىن القوة والقهر كما يف قوله تعتاىل

ِ
ِ
(و ْ ِ ِ َّ
تل َمظْلومتتا آَت َقت ْ َج َع ْلَتتا لَِولِيِهت ِته ست ْلطَا ) اإلستراء .٣٣ :وأك تتر متتاورثت
َ
اج َعتتل هيل متتن لت ن َ ست ْلطَا نَّصت ا) اإلستراء ،8٠ :وقولتته تعتتاىل ( َوَمتتن قتت َ
الست ة ومع اهتا التتمكن متن القهتر وقت
الكلمة يف القرآن ابملعىن ااول أي الجة ،وك املع يس يرجعان إىل معتىن واحت  ،آهمتا مشتتقان متن كلمتة َّ
يكون القهر ابلجة وق يكون ابلقوة املاثية.2
قال ابن القيم رمحه هللا [واملقصوث أن هللا سباانه ْسى علم الجة سلطا اهنا توجب تستلط صتاحبها واقتت اره آلته هبتا ستلطان علتى اَّتاهلس ،بتل
ستتلطان العلتتم أعظتتم متتن ستتلطان اليت  ،وقتتذا ي قتتاث ال تتا للاجتتة متتاال ي قتتاثون لليت آتتإن الجتتة ت قتتاث قتتا القلتتوب وأمتتا اليت آإمنتتا ي قتتاث قتا البت ن،
آالجة أتسر القلب وتقوثه وتذل امل الف وإن أ هر الع اث واملكابرة آقلبه داضا قا ليل مقهور حتت سلطاهنا ،بل ستلطان اَّتاه إن مل يكتن معته
علم يسا به آهو ر زلة سلطان السبان وااسوث وحنوها ق رة ب علم وال رمحة ِب ف سلطان الجة آإنه ق رة بعلم ورمحة وحكمة].٣
وملا كان العلتم هتو الستلطان آتإن أصتاابه (العلمتاء) هتم أصتااب الستلطان القيقتي والرايستة القيقيتة علتى ال تا  ،قتال أباو األساود الاد ي [لتيح
ختيء أعز من العلم ،امللوك حكا على ال ا  ،والعلماء حكا على امللوك] .4وي ل على هذا:

ِ َّ ِ
اخلتتو ِ
ِ
ِ
ف أَ َاع تواْ بِت ِته ولَتتو رُّثوه إِ َىل َّ ِ ِ
ِ
ين
 - 1٠قتتول هللا تعتتاىل ( َوإ َا َجتتاءه ْم أ َْمت متر همت َتن اا َْم ت ِن أَ ِو َْ ْ
َْ َ
الرستتول َوإ َىل أ ْوِيل اا َْم ت ِر م تْته ْم لَ َعل َمتته التتذ َ
 1مثتاح ثار السعاثة ص 49
 2انظر (املثرثات للراخب ااصثهاين ،ص )2٣8
 ٣مثتاح ثار السعاثة ٥9 /1
 4إحياء علو ال ين18 /1 ،
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ستَ بِطونَه ِمْته ْم) ال ساء.8٣ :
يَ ْ

َّ ِ
ستَ بِطونَه ِمْته ْم) من أويل اامر الذين ي ب ي أن تتَرَّث إليهم ال واول ويص َ ر عن أمترهم .وقتذا قتال ابتن تيميتة رمحته
ين يَ ْ
وهذا نص يف أن العلماء (الذ َ

َّ ِ
ِ
تول َوأ ْوِيل اا َْمت ِر ِمت ك ْم)
الرس َ
اّللَ َوأَ ِ يعتواْ َّ
ين َآم تواْ أَ يعتواْ ه
هللا إن العلماء واامراء ا من أوىل اامر املذكورين يف قوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ

ال ستاء:

 .٥9قال ابن ميمية [آلهذا كان أولو اامر ص ثس :العلماء واامراء ،آإ ا صلاوا صتلح ال تا  ،وإ ا آست وا آست ال تا ] .1وكت التثست ين ورث عتن
الصاابة كما قال ابن حجر [وادتلف يف املراث أبويل اامتر يف اآليتة ،آعتن أيب هريترة قتال :هتم اامتراء ،أدرجته الطتسي ذست اث صتايح ،وأدترج عتن

ميمون بن مهران وخ ه حنوه .وعن جابر بن عب هللا قال :هم أهل العلم واخل  ،وعن جماه وعطاء والسن وأيب العالية :هم العلماء].2
 - 11ومن آال العلم أن آاله تع ى من ال ا إىل البهائم ،آلم ي َس هو هللا بس الكلتب العتامل والكلتب اَّاهتل كمتا لتو ي َس هِتو بتس العتامل واَّاهتل متن
ال ا  .وبيان ل آيما قال ابن القيم رمحه هللا [إن هللا سباانه جعل صتي الكلتب اَّاهتل ميتتة تر أكلهتا وأابح صتي الكلتب املعلتم ،وهتذا أياتا
من خترف العلم أنه اليباح إال صي الكلب العامل وأما الكلب اَّاهل آ ل أكل صي ه ،آ هل على خترف العلم وآاله.

ِ
اَّتتوارِِح م َكلِهبِتتس تتعلِهمت َ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
َِّ
ْن
توهن َّن ممتَّتا َعلَّ َمكتتم ه
َ َ
اّلل آَكلتواْ ممتَّتا أ َْم َستك َ
قتتال هللا تعتتاىل ( َمتتا َا أحت َّتل َقت ْتم قت ْتل أحت َّتل لَكتتم الطيهبَتتات َوَمتتا َعل ْمتتتم همت َتن َْ َ
علَيكم وا ْكرواْ اسم ِ ِ
الِس ِ
اّللَ إِ َّن ه ِ
اب) املائ ة ،4:ولوال مزيتة العلتم والتعلتيم وختترآهما كتان صتي الكلتب املعلتم واَّاهتل
اّلل َعلَْيه َواتتَّقواْ ه
َْ ه
َْ ْ َ
اّللَ َسريا ْ َ

سواء].٣

آهذه بعض ااثلة من كتاب هللا تعاىل على آال العلم وآال أهله ،مث نعرج على كر ااثلة من الس ة.

 1جممون الثتاوى  1٧٠/28وم له يف جممون الثتاوى ج ٣٥٥ - ٣٥4 /1٠و ج)٥٥2 - ٥٥1 /11
 2آتح الباري ج  8ص 2٥4
 ٣مثتاح ثار السعاثة ٥٥/1
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الفصل الثاىن

السنة على فضل العلم وفضل أهله
األدلة من ُّ
 - 1قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (من َع ِمل عم ليح عليه أمر آهو َرث ).1
ورواه البخااار معلقتتا يف كتتتاب االعتصتتا متتن صتتاياه قتتال [ابب إ ا اجته ت ِ
العامتتل أو التتاكم آأدطتتأ ِد ت ف الرستتول متتن خ ت علتتم ،آاكمتته
مرثوث ،لقول ال صلى هللا عليه وسلم «من َع ِمل عم ليح عليه أمر آهو رث»].2.
قال ابن حجر [هذا ال يل مع وث من أصول اإلس وقاع ة من قواع ه].٣
قلت :وإمنا كان هذا ال يل هبذه امل زلة انه:
أ  -ياادل طنقوقااه :علتتى بط ت ن كتتل عمتتل خمتتالف لل ت ليل الشتترعي ،وي ت دل يف هتتذا العبتتاثات واملعتتام ت متتن العقتتوث وخ هتتا ،وأحكتتا القا تاة
وحنتوهم ،آكتتل متا دتتالف الشتريعة متن هتتذا وخت ه آهتتو متترثوث اب تل ،الي تتاب عليته صتتاحبه إن كتتان متن العبتتاثات والقترابت ،والترتتتتب عليتته آاثره إن
كان من املعام ت والعقوث وااقاية.
ب  -وياادل طفهومااه :علتتى وجتتوب العلتتم قبتتل العمتتل  -كمتتا ستتيأيت االستتت الل بتته علتتى لت يف البتتاب ال تتاين إن ختتتاء هللا  -آإنتته إ ا كتتان العمتتل
اليقبتتل واليصتتح إالرتابعتتة الشتريعة ،آقت وجتتب معرآتتة حكتتم الشتريعة يف كتتل عمتتل قبتتل الشتترون آيتته .وهتتذا يت ل علتتى آاتتل العلتتم وأنتته ختتترط لصتتاة
العمل ،وأنه واجب قبل العمل.
وكما هو معلو آإن ختر ي قبول العمل ا:
أ  -اسخ ص :أبال يقص العب بعمله إال ابت اء مرضاة هللا.
ليتسىن إيقان العمل وآق الشريعة.
ب  -متابعة الشريعة :أبن يكون عمله وآق ماورثت به الشريعة ،وهذا يقتاى وجوب العلم قبل العمل ه

ِ
ِِ ِ ِِ
ِ ِ
َحت ا) الكهتف.11٠ :
وق جا هللا تعاىل هذين الشر س يف قوله تعاىل (آَ َمن َكا َن يَت ْرجو ل َقاء َربِهه آَت ْليَت ْع َم ْل َع َم َ
صالا َوَال ي ْش ِرْك بعبَ َاثة َربهته أ َ
آشرط اإلد ص ورث يف قوله تعاىل (وَال ي ْش ِرْك بِعِباث ِة ربِِه أَح ا) ،وخترط املتابعة يف قوله (آَت ْليتعمل عم ص ِ
الا) وهو العمتل املواآتق للشتريعة،
ََْ ْ ََ َ
َ َ َه َ
َ
واليقا العمل مواآقا للشريعة إال بع العلم أبحكامها .قال ابن القيم رمحته هللا [إن كتل واحت م تا متأمور أبن يصت ق الرستول آيمتا أدتس بته ،ويطيعته

آيما أمر ،و َل اليكون إال بع معرآة أمره َودسهَ .ومل يوجب هللا سباانه من ل على اامة إال ماآيه حثظ ثي ها وثنياها َوصت حها يف معاختتها
َومعاثهاَ ،وذ ال ل تايا مصالها َوتثس أمورها ،آما دراب العامل إال ابَّهلَ ،وال عمارته إال ابلعلمَ .وإ ا هر العلم يف بل أو حملة قل الشر
ومت ْتن مل يعتترف هتتذا آهتتو ممتتن مل دعتتل هللا لتته نتتورا .قتتال اإلمتتا أمحت  :ولتتوال العلتم كتتان ال تتا
يف أهلهتتاَ ،وإ ا دثتتي العلتتم ه تتاك هتتر الشتتر َوالثستتاثَ .
كالبهائمَ ،وقال :ال تا أحتوج إىل العلتم مت هم إىل الطعتا والشتراب ،ان الطعتا َوالشتراب تتاج إليته يف اليتو مترتس أو ثت اثَ ،والعلتم تتاج إليته كتل
َوقت].4
 -2قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (من يرث هللا به دت ا يت َث َّقته يف الت ين ،وإمنتا أ قاس متم وهللا يعطتي ،ولتن تتزال هتذه اامتة قائمتة علتى أمتر هللا
اليارهم من دالثهم حىت َييت أمر هللا).٥
من آوائ ال يل
أ) َث هل الت يل علتتى آاتتل العلتتم وآاتتل أهلتته :وأن تثقتته العبت يف ثي تته متتن ع متتات إراثة هللا تعتتاىل اخلت بتته ،إ بتثقهتته يف ثي تته يصتتلح عملتته كمتتا
 1رواه مسلم عن عائشة رضي هللا ع ها
 2ورواه الب اري موصوال بلثظ آدر
 ٣آتح الباري ج  ٥ص٣٠2
 4اع املوقعس 2٣8 - 2٣٧/2
 ٥رواه الب اري عن معاوية رضي هللا ع ه  --ورواه مسلم ع ه مرآوعا بلثظ (من يرث هللا به د ا يثقهه يف ال ين ،والتزال عصابة من املسلمس يقاتلون على الق اهرين
على من وأهم إىل يو القيامة).
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ق ه م ا من وجوب متابعة الشريعة لصاة العمل ،وبتثقهه يف ثي ه يرخت خت ه إيل التق واخلت آيكتون لته م تل ثتواب عمتل متن أرختت ه ،وهتذا كلته يبتس
ِعظَم آال العلم ِ
وعظم أجر أهله العاملس به.
وي ل ال يل رثهومه علي أن من مل يتثقه يف ال ين آقت حت ِرَ اخلت  ،قتال ابان حجار [وقت أدترج أبتو يعلتى حت يل معاويتة متن وجته آدتر ضتعيف
وواث يف آدتتره « ومتتن مل يتثقتته يف ال ت ين مل يتبَتتال هللا بتته » واملعتتىن صتتايح ،ان متتن مل يعتترف أمتتور ثي تته اليكتتون آقيهتتا وال التتب آقتته ،آيصتتح أن
يوصف أبنه ما أري به اخل  ،ويف ل بيان اهر لثال العلماء علي سائر ال ا  ،ولثال التثقه يف ال ين علي سائر العلو ] .1وقتال أبو الدرداء

العلم السع اءَ و رمه ااختقياء].2
رضي هللا ع ه [يروق هللا َ
ب) وأن العلم اليكتون ابالكتستاب آقتط (أى ابلطلتب والتتعلهم) بتل ملتن يثتتح هللا عليته ،وثليتل لت  :قولته صتلى هللا عليته وستلم (متن يترث هللا بته
د ا يثقهه) ومل يقل (يتثقه) آ سب التثقيه إىل هللا ال إىل كسب العب  ،وإن كان كسب العب (ابلتعلم) سببا يف ل .
• وقولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم  -يف روايتتة الب تتاري ( -وإمنتتا أ قاستتم) أي للعلتتم مبلِهت لتته (وهللا يعطتى) أي يتتروق الثقتته ملتتن يشتتاء ،آلتتيح كتل متتن
بل ه قِ ْسم من علم ال صلى هللا عليه وسلم صار آقيها.

الِكْمةَ من ي َشاء ومن يت ْؤت ِْ
ْمةَ آَت َقت ْ أ ِويتَ َدت ْ ا َكِت ا) البقترة ،2٦9 :آ بتت أن الكمتة إيتتاء ووهتب متن هللا
َ
• ويؤي هذا قوله تعاىل (ي ِؤيت ْ َ َ َ َ َ
الك َ
تعاىل .وروى ابن عبد الرب عن مال رمحه هللا أنه قال[ :الكمة هي الثقه يف ثين هللا].٣
• وروى ابن عبد الرب عن اإلما مال رمحه هللا قال[ :الكمة والعلم نور يه ي به هللا من يشاء ولتيح بك ترة املستائل] ،وع ته أياتا قتال [إن العلتم
ليح بك رة الرواية ولك ه نور جعله هللا يف القلوب].4
ج) وي ل ال يل أياا أن الرجل اليقال له آقيه إال إ ا َع ِم َل را َعلِ َم آهذا الذي يصتح أن يقتال آيته (متن يترث هللا بته دت ا) ،أمتا متن َعلِ َتم ومل يَت ْعمتل
ِ
ِ ِِ
تاب أَآَت َ تَت ْع ِقلتتو َن) البقتترة ،44 :وقتتال
تس َوتَ َست ْتو َن أَنث َستتك ْم َوأَنتتت ْم تَتْتتلتتو َن الْكتَت َ
بعلمتته آمتعتترع للتتذ والوعيت كمتتا قتتال تعتتاىل (أ ََأتْمتترو َن الَّتتا َ ابلْت ه

تعتتاىل (ِمل تَتقولتتو َن متتا َال تَت ْثعلتتو َنَ ،كتتس م ْقتتتا ِع ت َ َِّ
اّلل أَن تَتقولتوا َمتتا َال تَت ْث َعلتتو َن) الصتتف ،٣ - 2 :والدتمتتا املقتتت وإراثة اخلت  ،آعلتتم بتتذل أن
َ
ََ
َ
َ

التثقه يف ال ين هو العلم والعمل به جيعا .قال ابن القيم رمحه هللا [ومن آَتقَّهه يف ثي ته آقت أراث بته دت ا إ ا أريت ابلثقته العلتم املستتلز للعمتل ،وأمتا

إن أري به جمرث العلم آ ي ل على أن من آقه يف ال ين آق أري به د ا].٥
ث) وي ل ال يل أياا على أن الثقهاء محلة العلتم العتاملس بته لتن يزالتوا يف هتذه اامتة حتىت َييت أمتر هللا ،لقولته صتلى هللا عليته وستلم  -يف روايتة
الب تتاري ( -ولتتن تتزال هتتذه اامتتة قائمتتة علتتى أمتتر هللا) الت يل .والقيتتا علتتى أمتتر هللا اليكتتون إال ابالعتصتتا ابلتتق وبقتتاء حجتتة هللا تعتتاىل .وهتتذا
يستلز بقاء العلماء العاملس الصالس ،ومن ه ا قال علي بن أيب طالب رضي هللا ع ه [لن كلو اارع من قائم هلل ِبجة].٦

واست ل بعض العلماء هبذا الت يل علتى أن الزمتان الخيلتو عتن جمتهت  ،وأن االجتهتاث يف الت ين الي قطتا حتىت َييت أمتر هللا .٧و(أمتر هللا) املتذكور يف
رواية الب اري هو هبوب الريح اليت تقبض روح كل من كان يف قلبه ختيء من اإلميان ويبقى خترار اخللق عليهم تقو الساعة ،كمتا يف الت يل التذي
رواه مسلم عن عب الرمحن بن ُشَاسة امل ْه ِرى قال :ك ت ع َم ْسلَمة بن خمَلَّ وع ه عب هللا بتن عمترو بتن العتاص ،آقتال عبت هللا (التقتو الستاعة إال
َ
علتتى ختترار اخللتتق ،هتتم ختتتر متتن أهتتل اَّاهليتتة ،اليت عون هللا بشتتيء إال َرهثه علتتيهم) ،آبي متتا هتتم علتتى لت أقبتتل عقبتتة بتتن عتتامر ،آقتتال لتته مستتلمة:
ايعقبة اْسا مايقول عب هللا ،آقال عقبة هتو أعلتم ،وأمتا أ آستمعت رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم يقتول (التتزال عصتابة متن أمتيت يقتاتلون علتى
 1آتح الباري 1٦٥ /1
 2رواه ابن عب الس (جاما بيان العلم) ٥٧/1
 ٣جاما بيان العلم 1٧/1
 4جاما بيان العلم 2٥/2
 ٥مثتاح ثار السعاثة ٦٠/1
(٦اع املوقعس )1٥٠/4 ،و (الثقيه واملتثقه)٥٠/1 ،
 ٧آتح الباري1٦4 /1 ،
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تح
أمر هللا قاهرين لع وهم اليارهم من دالثهم حىت أتتتيهم الستاعة وهتم علتى لت ) ،آقتال عبت هللا أجتل مث يبعتل هللا ر تا كتريح املست َم ُّستها َم ه
الرير ،آ ترتك نثسا يف قلبه م قال حبة من اإلميان إال قباته ،مث يبقى خترار ال ا عليهم تقو الساعة .انتهتى .آهتذا يقيت لثتظ (إيل يتو القيامتة)
الوارث يف رواية مسلم ل يل الطائثة امل صورة املذكور أع ه.
وت ل الرواايت السابقة ل يل الطائثة امل صورة على أن إ هار الق واستقامة هذه اامة م وط بطائثتس من املؤم س :أهتل العلتم كمتا كتر  ،وأهتل
اَّهاث لقوله صلى هللا عليه وسلم  -يف رواية مسلم ( -التزال عصابة من املسلمس يقاتلون علتى التق تاهرين علتى متن وأهتم إىل يتو القيامتة).
وهتتاَتن الطائثتتتان :العلمتتاء وا اه ت ون هتتم أهتتل الكتتتاب وأهتتل ال ي ت

ِ
َنزلَْتتا َم َعهتتم
املتتذكورون يف قولتته تعتتاىل (لََق ت ْ أ َْر َس ت ْلَا رس تلََا ِابلْبَتيِهَتتات َوأ َ
اّلل َمتتن يَ صتتره ورستلَه ِابلْ َْيت ِ
تب إِ َّن َّ
َختت ِي م َوَمَتتاآِا لِلَّتتا ِ َولِتيَت ْعلَ َم َّ
اّللَ
َ

الْ ِكتَتتاب والْ ِميتتزا َن لِيتقتتو الَّتتا ِابلْ ِقست ِتط وأَنزلَْتتا ْ ِ ِ ِ
ْ ََ
َ َ َ َ َ
الَ يت َ آيتته َأبْ م
قَ ِوي َع ِز ميز) ال ي  ،2٥ :هذا متا كتره ابتن تيميتة يف هتاتس الطتائثتس .1وروى امقياب البداداد ذست اثه عتن إستاق بتن عبت هللا قتال [أقترب ال تا

من ثرجة ال بوة أهل العلتم وأهتل اَّهتاث ،قتال :آأمتا أهتل العلتم آت لهوا ال تا علتي ماجتاءت بته الرستل ،وأمتا أهتل اَّهتاث آجاهت وا علتى ماجتاءت بته
الرسل].2
 - ٣ومن آال العلم أن البه ر زلة ا اه يف سبيل هللا ،لقوله صلى هللا عليه وسلم (من جاء مسج ي هذا ،مل َيتته إال خلت يَتتَعلمته أو يت َعلِه َمته،
آهو ر زلة ا اه يف سبيل هللا ،ومن جاء ل ل آهو ر زلة الرجل ي ظر إىل متان خ ه).٣
وروى ابن عبد الرب عن أيب ال رثاء رضي هللا ع ته قتال [متن رأى ال ت هو والترواح إيل العلتم لتيح جبهتاث آقت نقتص عقلته ورأيته] ،وروي ع ته أياتا قتال
ِ
لمه إال كتب له أجر جماه الي قلب إال خامنا].4
[ما من أح ي و إىل املسج خل يتعلمه أو يت َع ه
قال ابن القيم رمحه هللا [الوجه اخلمسون  -يف آال العلتم  -متارواه الرتمتذي متن حت يل أيب جعثتر التراوي عتن الربيتا بتن أنتح قتال قتال رستول هللا
صلى هللا عليه وسلم (من درج يف لب العلم آهو يف سبيل هللا حىت يرجا) قال الرتمتذي هتذا حت يل حستن خريتب رواه بعاتهم آلتم يرآعته .وإمنتا
جعتتل لتتب العلتتم متتن ستتبيل هللا ان بتته ق توا اإلس ت كمتتا أن قوامتته ابَّهتتاث آق توا ال ت ين ابلعلتتم واَّهتتاث ،وقتتذا كتتان اَّهتتاث نتتوعس :جهتتاث ابلي ت
والس ان وهذا املشارك آيه ك  ،وال تاين :اَّهتاث ابلجتة والبيتان وهتذا جهتاث اخلاصتة متن اتبتان الرستل وهتو جهتاث اائمتة وهتو أآاتل اَّهتاثين لعظتم

م ثعته وخت ة مؤنته وك رة أع ائه .قال تعاىل يف سورة الثرقان وهي مكيتة (ولَتو ِختتْتت ا لَبتع ْت تا ِيف ك ِتل قَتري ِتة نَ ِتذيرا ،آَت َ ت ِطت ِا الْ َكتاآِ ِرين وج ِ
اهت ْ هم
َ ْ َ ََ َ
َ ََ
ه َْ
بِِه ِج َهاثا َكبِ ا) الثرقان ،٥2-٥1 :آهذا جهاث قم ابلقرآن وهو أكس اَّهاثين ،وهو جهاث امل اآقس أياا آإن امل اآقس مل يكونوا يقتاتلون املستلمس بتل
ِِ
ِِ
ظ َعلَ ْتي ِه ْم)
س َوا ْخلت ْ
كانوا معهم يف الظتاهر ،وررتا كتانوا يقتاتلون عت وهم معهتم ،ومتا هتذا آقت قتال تعتاىل ( َاي أَيتُّ َهتا الَّتِ ُّ َجاهت الْك َّث َتار َوالْمَتاآق َ

التوبة ،٧٣ :ومعلو أن جهاث امل اآقس ابلجة والقرآن .واملقصوث أن سبيل هللا هو اَّهاث و لب العلم وثعوة اخللق به إىل هللا].٥
 - 4وي ل علي آال العلم قوله صلى هللا عليه وسلم (من سل ريقا يطلب آيه علما ،سل هللا به ريقا متن ترق اَّ تة ،وإن امل ئكتة لتاتا
أج اتها رضا لطالب العلم ،وإن العامل ليست ثر له متن يف الستموات ومتن يف اارع ،واليتتان يف جتوف املتاء ،وإن آاتل العتامل علتى العابت كثاتل
القمر ليلة الب ر على سائر الكواكب ،وإن العلماء ورثة اانبياء ،وإن اانبياء مل يورثوا ثي ارا والثر ا ،إمنا وَّرثوا العلم ،آمن أدذه أدذ ِ
ِبظ واآر).٦
َ
َث َّل هذا ال يل على آال العلم وآال أهله من أك ر من وجه:
أ -م ها أن العلم هو م اث ال بوة.
 1جممون الثتاوى٣٥4 /1٠ ،
 2الثقيه واملتث ِهقه٣٥/1 ،
 ٣رواه ابن ماجه عن أيب هريرة رضي هللا ع ه وإس اثه حسن وصااه ابن حبان
 4جاما بيان العلم٣2 - ٣1 /1 ،
 ٥مثتاح ثار السعاثة ٧٠/1
 ٦رواه أبو ثاوث واللثظ له والرتمذي وابن ماجة عن أيب ال رثاء رضي هللا ع ه وصااه ابن حبان  --وروى مسلم عن أيب هريرة رضي هللا ع ه مرآوعا (ومن سل
يلتمح آيه علما ،سهل هللا له به ريقا إىل اَّ ة) ال يل.
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ب -وأن العلماء هم ورثة اانبياء يف تبلي العلم والكم به بس ال ا ال يف التشريا.
ج  -وأن العامل يست ثر له من يف السموات واارع.
ِ
املوصلة إىل اَّ ة.
ث  -وأن لب العلم من الطرق ه
آأي آايلة آوق هذا

 - ٥والعلم هو الرايسة القيقية ،إ إىل أهله املرجتا وال هترث ع ت االدتت ف ،وقت كتر أثلتة هتذا متن كتتاب هللا ،وم ته قولته تعتاىل (آَتِإن تَتَ َتاو ْعت ْم ِيف
ختي ِء آَترُّثوه إِ َىل ِ
الرس ِ
ول) ال ستاء ، ٥9 :والرث إىل هللا والرسول صلى هللا عليه وسلم هو الرث إىل الكتاب والس ة ،والرث إىل الكتاب والست ة هتو
اّلل َو َّ
ه
َْ
الرث إىل العلماء العاملس هبما .وي ل عليه قوله تعاىل آالعلماء هم الكا على القيقة بقوقم هتذا دتوو وهتذا الدتوو ،وهتذا صتواب وهتذا دطتأ .قتال

الشاااطيب رمحااه [ومتتن ل ت صتتار العلمتتاء حكامتتا علتتى اخل ئتتق أجعتتس قاتتاء أو آتيتتا أو ارختتتاثا اهنتتم اتصتتثوا ابلعلتتم الشتترعي التتذي هتتو حتتاكم
ذ ق].1
ثل على هذا من الس ة :قوله صلى هللا عليه وستلم (إن هللا اليقتبض العلتم انتزاعتا ي تزعته متن العبتاث ،ولكتن يقتبض العلتم بقتبض العلمتاء ،حتىت
وق ه
إ ا مل يبتتق عاملتتا اكتتذ ال تتا رءوستتا ج ههتتاال ،آستتتلوا آتتأآتوا ب ت علتتم آاتتلوا وأضتتلوا) .2آالت يل يت ل ذختتتارته علتتى وجتتوب تقت العلمتتاء يف الرايستتة
والتاذير من ترأ اَّهال.
وروى مسلم يف صاياه عن آا بن عب هللا اخلزاعى  -وكان عامل عمتر رضتي هللا ع ته علتى مكتة  -أنته لقيته بع ْستثان .آقتال لته :متن استت لثت
 ،آقتتال استتت لثت ابتتن أبتتزى متتوىل ل تتا ،آقتتال عمتتر :استتت لثت متتوىل  ،قتتال :إنتته قتتاريء لكتتتاب هللا ،عتتامل ابلثترائض ،آقتال عمتتر :أمتتا إن نبتتيكم
صلى هللا عليه وسلم ق قال (إن هللا يرآا هبذا الكتاب أقواما وياا به آدرين) .آكان علم ابن أبزى م عاة لتأم ه وتق ميه على خ ه.

َح ُّتق
كذل آق ثل كتاب هللا على مراعاة خترط العلم آيمن يرتأ على ال ا  ،و ل يف قوله تعتاىل (قَتال َواْ أ َّ
َى يَكتون لَته الْم ْلت َعلَْيتَتا َوَْحنتن أ َ
تال إِ َّن اّلل اصتطََثاه علَتتيكم وواثه بستطَة ِيف الْعِْلت ِم و ِْ
ِ ِ ِ
ت ستتعة ِمتتن الْمت ِ
اّلل
تال قَت َ
هَ ْ
اّلل ي ت ْتؤِيت م ْل َكتته َمتتن يَ َشتتاء َو ه
اَّ ْست ِم َو ه
َ
َ ْ ْ ََ َ َ ْ
ابلْم ْلت مْتته َوَملْ ي ت ْتؤ َ َ َ ه َ َ
ِ ِ
ترثون ال تتاىل ،ويكشتتثون ويت الزائت واملبتت ن ،كمتتا يف الت يل
تيم) البقتترة - 24٧ :والعلمتتاء هتتم اام تتاء علتتى هتتذا الت ين :يعلمتتون اَّاهتتل ،ويت ه
َواست متا َعلت م
( مل هذا العلم من كل َدلَ ِ
ف ع وله ،ي ثون ع ه حتريف ال الس وانتاال املبطلس وأتويل اَّاهلس).٣

ومتتن هتتذا الت يل أدتتذ أمحااد باان حنباال رمحتته هللا مق متتة كتابتته (التترث علتتي الز ثقتتة واَّهميتتة) آقتتال[ :المت هلل التتذي جعتتل يف كتتل ومتتان آتترتة متتن

الرسل ،بقااي من أهل العلم ،ي عون من ضل إىل اق ى ،ويصسون م هم على اا ى ،يون بكتاب هللا املوتى .ويبصرون ب ور هللا أهل العمى ،آكم
متتن قتيتتل إلبلتتيح قت أحيتتوه .وكتتم متتن ضتتال َتئتته قت هت وه ،آمتتا أحستتن أثتترهم علتتى ال تتا  .وأقتتبح أثتتر ال تتا علتتيهم ،ي ثتتون عتتن كتتتاب هللا حتريتتف
ال الس ،وانتاال املبطلس ،وأتويل اَّاهلس .الذين عق وا ألوية الب عتة ،وأ لقتوا عقتال الثت تة ،آهتم خمتلثتون يف الكتتاب ،خمتالثون للكتتاب ،جممعتون
جهتال ال تا رتا يشتبهون علتيهم.
على مثارقة الكتاب ،يقولون على هللا ،ويف هللا ،ويف كتاب هللا ب علم يتكلمون ابملتشابه من الك  ،وخيت عون ه
آ عو ابهلل من آنت املالس].4
 - ٧ومن آال العلم :أن صاحبه دري عليه بع موته ثواب متا نشتره متن العلتم ،آي تال م تل أجتر كتل متن انتثتا بعلمته يف حياتته وبعت مماتته ،ويت ل
على هذا:
 1االعتصا للشا ٣41/2 ،
 2متثق عليه
 ٣رواه ابن ع ي عن علي وابن عمر ،ورواه اخلطيب عن معا  ،والطسي عن أسامة بن وي  ،وروى أياا عن أيب هريرة وابن مسعوث ،وقال أمح بن ح بل هو ح يل
صايح كما كر اخل هل يف كتاب العلل ،كر هذا كله ابن القيم يف (مثتاح ثار السعاثة ،)1٦٣/1 ،ونقل اخلطيب الب اثي تصاياه عن أمح يف كتابه (خترف
أصااب ال يل) ص 29
 4انظر (جمموعة عقائ السلف) ط ثار املعرآة ابإلسك رية  19٧1ص  ،٥2و (م هاج الس ة) البن تيمية ،حتقيق ث .حمم رختاث سامل ج  ٥ص  ،2٧٣ويف (اع
املوقعس) البن القيم ج  1ص 9
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ِ
صْيتَاه ِيف إِ َماِ مبِ ِ
س) يح .12 :ومعىن قولته تعتاىل (إِ َّ
أ  -قول هللا عز وجل (إِ َّ َْحنن ْحنيِي الْ َم ْوتَى َونَكْتب َما قَ َّموا َوآ َاث َره ْم َوك َّل َخت ْيء ْ
أح َ
حنيِي الْ َم ْوتَى) أي يو القيامة ،ومعىن ( َونَكْتب َما قَ َّموا) أي ماق َّموه يف حياْم ال نيا متن ااعمتال ،ومعتىن ( َوآ َاث َره ْتم) أي متا دلهثتوه متن
َْحنن ْ
ااثتتر بعت متتوْم إن دت ا آ ت  ،وإن ختترا آشتتر ،كالصت قة اَّاريتتة والعلتتم ال تتاآا دتري علتتى صتتاحبها ثواهبتا ،وكالب عتتة والات لة دتتري علتتى صتتاحبها
وورها ما عمل هبا من بع ه كما ثلت عليه ااحاثيل وسيأيت بعاها.
و كتتر ابتتن ك ت رمحتته هللا قتتوال اثنيتتا يف ( َوآ َاث َرهت ْتم) وأن املتراث بتتذل آاثر دطتتاهم إىل الطاعتتة أو املعصتتية .وهتتذا القتتول وإن كانتت حتتملتته الل تتة إال أن
القول ااول هو الراجح إن ختاء هللا .لوروث قوله تعاىل ( َوآ َاث َره ْتم) يف مقابتل قولته تعتاىل ( َمتا قَت َّ موا) آهتذا متا عملتوه أبنثستهم يف حيتاْم ،و اك متا

دلثوه من ااثر بع مماْم.
ب  -قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (من َث هل على د ِ آله م ل أج ِر آاعله).1
ج  -وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (من ثعا إىل ه ى كان له من ااجر م ل أجور من تبعه ال ي قص لت متن أجتورهم ختتيتا ،ومتن ثعتا
إىل ض لة كان عليه من اإلمث م ل آاث من تبعه الي قص ل من آاثمهم ختيتا).2
ث  -وقال صلى هللا عليه وسلم (إ ا مات ابن آث انقطا عمله إال من ث ث :ص ِقة جارية ،أو عل ِم ي تثا به ،أو ول ِ صاحل ي عو له).٣
ورثته ،أو مستج ا
تؤمن متن عملته وحست اته بعت موتته ،علمتا َعلَّمته ونشتره ،وولت ا صتالا تركته ،ومصتاثا َّ
ورواه ابن ماجه ع ه مرآوعا (إن ممتا َ
يلاتق امل َ
ب اه ،أو بيتا البن السبيل ب اه ،أو هنرا أجراه ،أو ص قة أدرجها من مالِه يف صاته وحياته ،يلاقه من بع موته).
آانظر إىل ِعظَم هذا ال واب ،آإن ال صلى هللا عليه وسلم ي اله م ل ثواب كل من عمل اخل من أمته ،والصاابة رضتي هللا عت هم كتذل ي تاقم،
إ هم الذين محلوا إلي ا هذا العلم عن ال صلى هللا عليه وسلم وبله وه ل ا عس ااجيتال .مث العلمتاء ااعت متن بعت هم وإىل يتو القيامتة ي تال كتل
م هم م ل ثواب من انتثا بعلمهم وكتبهم ،آكل من قرأ يف صتايح الب تاري وانتثتا بته  -علتى ستبيل امل تال  -ل الب تاري رمحته هللا م تل أجتر هتذا
القارئ ،وي ال رجال أساني الب اري م ل هذا ااجر حىت ترتثا ااساني إىل ال صلى هللا عليه وسلم  .وقِح على هذا.
ويت دل يف هتذا أياتتا َوقْتف كتتتب العلتم ال تتاآا كتالقرآن وكتتتب التثست والت يل والثقتته ،آتإ ا اختترتيت مصتاثا وجعلتتته وقثتا يف مستتج  ،آلت م تل

ثتواب كتتل متتن قترأ يف هتتذا املصتتاف ،وثليتتل لت الت يل املتتذكور (أو علتتمِ ي تثتتا بتته) ،آتتالقرآن رأ العلتتو الشتترعية وأساستتها ،قتتال تعتتاىل (آَ َمت ْن
اءك ِم َن الْعِْل ِم) آل عمتران ،٦1 :وهذه الصورة ليست هي مسألة (هل ي ال امليتت ثتواب متن قترأ القترآن وأهت ى ثوابته لته
آج َ آِ ِيه ِمن بَت ْع ِ َما َج َ
َح َّ
) ،بل هي مسألة أدرى وثليلها ما كر ه.
أما مسألة هل ي ال امليت ثواب قراءة ااحياء آثيها د ف ،وادتيار ختيخ اإلس

هللا ،قال ابن القيم [وأما قراءة القرآن ،وإه اؤها له  -أي امليت  -تطوعا ب

ابن تيمية أنه ي اله ثوابه .4وهو أياا ادتيار ابن القتيم رمحهمتا

أجرة آهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصو والل].٥

 - 8ومتتن آاتتل العلتتم أنتته عاصتتم  -ذ ن هللا  -متتن الثتتنت والشتترور ،آكلمتتا نقتتص العلتتم كلمتتا اوثاثت الثتتنت .ومتتن ه تتا أورث الب تتاري رمحتته هللا يف
كتتاب العلتتم متن صتتاياه [ابب (رآتتا العلتم و هتتور اَّهتتل) ،وروى آيته عتتن أنتح رضتتي هللا ع تته أن رستول هللا صتتلى هللا عليتته وستلم قتتال (إن متتن
أختراط الساعة أن يرآا العلم ،وي بت اَّهتل ،ويشترب اخلمتر ،ويظهتر التز ) ،وروى ع ته أياتا أن رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم قتال (متن أختتراط
الساعة أن يقل العلم ،ويظهر اَّهل ،ويظهتر التز  ،وتك تر ال ستاء ،ويقتل الرجتال حتىت يكتون خلمستس امترأة القتيِهم الواحت ) .وروى الب تاري يف نثتح
الباب أياا عن أيب هريرة رضي هللا ع ه عن ال صلى هللا عليه وسلم قال (يقبض العلم ،ويظهر اَّهل والثنت ،ويك ر اقَْرج) قيل ايرسول هللا وما
 1رواه مسلم عن أيب مسعوث الب ري رضي هللا ع ه
 2رواه مسلم عن أيب هريرة رضي هللا ع ه
 ٣رواه مسلم عن أيب هريرة رضي هللا ع ه
( 4جممون الثتاوي ج  24ص  ٣٠٠و  ٣24 - ٣21و  ٣٦٦وج  ٣1ص )41
( ٥الروح) البن القيم ،ط مكتبة امل ين ،ص 192 - 191
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آارآها ،كأنه يري القتل].1
اقرج آقال :هكذا بي ه َّ

صت ابلتذكر لكوهنتا مشتعرة ابدتت ل اامتور التيت صتل ِبثظهتا صت ح املعتاه واملعتاث وهتي:
قال ابن حجر رمحه هللا [وكأن هذه اامور اخلمسة د َّ
ال ين ان رآا العلم خي ُّل به ،والعقل ان خترب اخلمتر خيتل بته ،وال ستب ان التز خيتل بته ،والت ثح واملتال ان ك ترة الثتنت كتل هبمتا .قتال ِ
الك ْرمتاين:
ه
ه
ه
وإمنا كان ادت ل هذه اامور م ْؤِ ِبراب العامل ان اخللق اليرتكون  ،والن بع نبي ا صتلوات هللا تعتاىل وست مه علتيهم أجعتس ،آيتعتس لت .
وقتتال القتتر يف «املثهتتم»( :يف هتتذا الت يل علتتم متتن أع ت ال بتتوة إ أدتتس عتتن أمتتور ستتتقا آوقعتتت ،دصوصتتا يف هتتذه ااومتتان] .2آتتانظر كيتتف
وصف القر

ومانه  .وأختت م ته متا كره البيهقاي (ت  4٥8هتت) آقت أورث يف كتابته (ثالئتل ال بتوة) حت يل أنتح (إن متن أختتراط الستاعة أن يرآتا

العلم )...ال يل ،يف ابب [ماجاء يف إدباره صتلى هللا عليته وستلم بتذهاب العلتم و هتور اَّهتل ،آتذهب لت يف ومان تا هتذا متن أك تر البلت ان،
واستوىل على أهلها اَّهل ،و َهر سائر ماروي يف ل اخلس] .٣آإ ا كان هذا هو وصف البيهقي رمحه هللا لعصره ،أي م ذ ما يقرب من ألتف ست ة
دلت ،آكيف بزمان ا وأهله  .وق كان حال أهل ومان ا من البواعل على أتليف هذا الكتاب كما كرته يف املق مة.
(فائدة) نقص العلم يقا روت العلماء كما يف ح يل قبض العلم (ولكن يقبض العلم بقبض العلمتاء) الت يل وقت ستبق ،قتال ابان حجار [آكلمتا
مات عاملمت يف بل ومل خيلثه خ ه نقص العلم من تل البل ة) .4و كر أبو سليمان اخلطايب رمحه هللا ح يل قتبض العلتم يف كتابته (العزلتة) وقتال آيته
وح َّتذر ال تا أن يقتت وا رتن كتان
(ق أعلَ َم رسول هللا صلى هللا عليته وستلم أن آآتة العلتم َ َهتاب أهلته وانتاتال اَّهتال وترؤستهم علتى ال تا ابْسته َ
من أهل هذه الصثة ،وأدس أهنم ض ل مالون  -مث روى اخلطايب بس ه  -عن أنح عن ال صتلى هللا عليته وستلم (إن متن أختتراط الستاعة أن
يرآا العلم ويظهر اَّهل)  -وق رواه الب اري  -قال اخلطايب :يري وهللا أعلم هور اَّهال امل تالس للعلم املرتئسس على ال ا به قبل أن يتث هقهتوا
يف ال ين ويرس وا يف علمه].٥
ولكن العلم اليرآا ابلكلية من اارع ماثامت الطائثة امل صورة ابقية و ل حىت هبوب الريح اليت تقبض أرواح املؤم س .و لت بعت بت ء الع متات
الكتسى ك تتروج الت جال ومقتلتته ،ونتزول عيستتي عليتته الست وموتتته ،ودتروج َيجتتوج ومتتأجوج ومهلكهتتم ،و لتتون الشتمح متتن م رهبتا ودتتروج ال ابتتة
وهبمتتا خيتتتم علتتى كتتل قلتتب رتتا آيتته ،مث ْتتب تلت التريح آتقتتبض أرواح املتتؤم س ،ويبقتتى ختترار اخللتتق علتتيهم تقتتو الستتاعة ،كمتتا ثلتتت علتتى لت جلتتة
أحاثيل أختراط الساعة .وكأن العلم واإلميان من لواو بقاء ال نيا ،آإ ا قبض العلتم واإلميتان قامتت القيامتة .نستأل هللا تعتاىل ل تا ولستائر املستلمس أن
ي بت تتا علتتى ثي تته وأن خيتتتم ل تتا بصتتاحل ااعمتتال وأن دعتتل اَّ تتة متتأوا ب ت م اقشتتة حستتاب وال ستتابقة عتتذاب متتا التذين أنعتتم هللا علتتيهم متن ال بيتتس
والص يقس والشه اء والصالس وحسن أولت رآيقا ،ل الثال من هللا ،إنه على كل ختيء ق ير ،آمس.
هذا ،ونقص العلم و هور اَّهل م اسبان لشيون الثنت والشرور ،إ قرن هللا تعاىل  -يف كتابه  -كل ختر ابَّهل:

آقرن سباانه آعل املعاصي ابَّهل يف قوله تعاىل (إَِّمنَا التتَّوبة علَى ِ
اّلل لِلَّ ِذين يتعملو َن ُّ ِ ِ
ف َع ِهين
ص ِر ْ
الس َوءَ جبَ َهالَة) ال ساء ،1٧ :وقال تعاىل ( َوإِالَّ تَ ْ
َْ َ ه
َ َْ َ
َكي َ ه َّن أَصتب إِلَتي ِه َّن وأَكتن ِمتن ْ ِ ِ
تال هتل علِمتتم َّمتا آَتع ْلتتم بِيوستف وأ ِ
ن) يوستف:
َدي ِته إِ ْ أَنتت ْم َجتا ِهلو َ
اََّتاهل َ
ْ
َ
س) يوستف ،٣٣ :وقتال تعتاىل (قَ َ َ ْ َ ْ
َ َ
ْ ْ َ هَ
 .89وقال بعض السلف :كل من عصى هللا تعاىل آهو جاهل.

ِ
نسان إِنَّه َكا َن َلوما َجهوال) ااحزاب.٧2 :
وقرن سباانه الظلم ابَّهل يف قوله تعاىل ( َو َمحَلَ َها ْاإل َ

ِ ِ
ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ين) اانعا .119 :
وقرن سباانه الا ل ابَّهل يف قوله تعاىل ( َوإ َّن َك ا ليالُّو َن أب َْه َوائهم ب َ ْ ع ْلم إ َّن َربَّ َ ه َو أ َْعلَم ابلْم ْعتَ َ
ِِ
ِ
س َال يَت ْعلَمو َن) امل اآقون.8 :
وقرن سباانه ال ثاق ابَّهل يف قوله تعاىل ( َولَك َّن الْمَاآق َ

 1وق أورث الب اري جلة من أحاثيل نقص العلم يف كتاب الثنت من صاياه (أحاثيل  ٧٠٦2إىل  ٧٠٦٦و )٧121
( 2آتح الباري) ج  1ص 1٧9
( ٣ثالئل ال بوة) للبيهقي ،ج  ٦ص  ،٥4٣ط ثار الكتب العلمية  14٠٥ه
( 4آتح الباري) ج  1٣ص 1٧
( ٥كتاب العزلة) ط السلثية ص 9٦
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اَّ ِ
وقرن سباانه الكثر والشرك واإلعراع عن الق ابَّهل ،يف قوله تعاىل (قل أَآَت َ َِّ
اهلو َن) الزمر ،٦4 :وقال تعتاىل ( َوإِ ْن
اّلل َأتْمر ِه
وين أ َْعب أَيتُّ َها َْ
ْ َْ
ِ
أَح م ِمن الْم ْش ِركِس استجارَك آَأ َِجره ح َّىت يسما َكت َ ِ
اّلل مثَّ أَبْلِ ْته َمأْ َمَته َلت َ ِأبَ َّهن ْتم قَت ْتوم الَّ يَت ْعلَمتو َن) التوبتة ،٦ :وقتال تعتاىل (أَِ َّاكَتذوا
ْ َ َََْ َ ه
َ َْ َ َ
َ هَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَ َّق آَتهم ُّم ْع ِرضو َن) اانبياء.24 :
ِمن ثونِه آقَة ق ْل َهاتوا بت ْرَهانَك ْم َه َذا ْكر َمن َّمع َي َو ْكر َمن قَتْبلي بَ ْل أَ ْكَتره ْم َال يَت ْعلَمو َن ْ
وهذا كله ي ل على دطر اَّهل ،وي ل رثهومه على آال العلم وآال أهله وأ ية نشره وإختاعته ،آإن الا يظهر حس ه الا .
وهبذا خنتم الك

يف ِكر ااثلة من الس ة على آال العلم وآال أهله.
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الفصل الثالث
من أقوال السلف الصاحل يف فضل العلم وفضل أهله
 - 1روى أبو عمر بن عبدالرب رمحه هللا عن علي بن أيب الب رضي هللا ع ه قال [العلم د من املال ،ان املال حترسه ،والعلم رس  ،واملتال
تث يه ال ثقة ،والعلم يزكو على اإلنثاق ،والعلم حاكم واملال حمكو عليه ،مات دَّزان املال وهم أحياء ،والعلماء ابقون مابقي الت هر ،أعيتاهنم مثقتوثة
وآاثرهم يف القلوب موجوثة].1
 - 2وقتتال معاااذ باان باال رضتتي هللا ع تته [علتتيكم ابلعلتتم آتتإن لبتته هلل عبتتاثة ،ومعرآتتته دشتتية ،والباتتل ع تته جهتتاث ،وتعليمتته ملتن اليعلمتته صت قة،
ومذاكرته تسبيح ،به يعرف هللا ويعب  ،وبه مي َّج هللا ويت َو َّح  ،يرآا هللا ابلعلم أقواما دعلهم لل ا قاثة وأئمة يهت ون هبم وي تهون إىل رأيه]
 - ٣وروى ابن عب الس عن أيب األسود الد ي رمحه هللا قال [امللوك ح هكا على ال ا  ،والعلماء ح هكا على امللوك].2
 - 4وروى ابن عبدالرب عن ااح ف بن قيح رمحه هللا قال [كاث العلماء أن يكونوا أراباب ،وكل هعز مل يؤَّك بعلم آإىل لِ ما يص ].٣

 - ٥وقتال اباان عبادالرب [قتتال بعتض العلمتتاء :متن ختتترف العلتم وآاتتله أن كتل متتن نستب إليتته آترح بتتذل وإن مل يكتن متتن أهلته ،وكتتل متن ثآِتتا ع تته
ون ِسب إىل اَّهل َعَّز عليه و ل ل من نثسه وإن كان جاه ].4
 - ٦وروى امقيب البدداد رمحه هللا عن سثيان بن عيي ة رمحه هللا قال [ت رون مام تل اَّهتل والعلتم  ،م تل ثار الكثتر وثار اإلست  ،آتإن تترك
أهل اإلس

جهاال].٥
اَّهاث جاء أهل الكثر آأدذوا اإلس  ،وإن ترك ال ا العلم صار ال ا ه

 - ٧وروى امقيب ع ه أياا قال [أرآا ال ا ع هللا م زلة من كان بس هللا وبس عباثه ،وهم اانبياء والعلماء].٦

 - 8وروى امقيب عن أيب ح يثة رمحه هللا قال [إن مل يكن أولياء هللا يف ال نيا واآلدرة الثقهاء والعلماء آليح هلل ويل].٧
 - 9وروى امقيب عن ه ل بن دباب قال [قلت لسعي بن جب  :اي أاب عب هللا ما ع مة ه ك ال ا

 ،قال :إ ا هل آقهاؤهم هلكوا].8

 - 1٠وروى ابن عبدالرب عن جعثر بن حمم قال [ما موت أح أحب إىل إبليح من موت آقيه].9

 - 11وقال الشافعي رمحه هللا [ لب العلم أآال من ص ة ال اآلة] ،وقال [من أراث ال نيا آعليه ابلعلم ،ومن أراث اآلدرة آعليته ابلعلتم] ،وقتال [متا
تتقهِرب إىل هللا تعاىل بشيء بع الثرائض أآال من لب العلم].1٠
 - 12وقتتال أبااو حامااد الداازاي رمحتته هللا [وقلمتتا يرضتتى اإلنستتان أبن ي ستتب إىل اَّهتتل ابامتتور الستتيما ابلشتترن .ولتتذل تتترى التتذي ي لتتب عليتته

ال اب كيف ي اب إ نبته علتى اخلطتأ واَّهتل وكيتف دتهت يف جماحت ة التق بعت معرآتته ديثتة متن أن ت كشتف عتورة جهلته والطبتان أحترص
على سرت عورة اَّهل م ها على سرت العورة القيقية ،ان اَّهتل قت ْتبح يف صتورة الت ثح وستواث يف وجهته ،وصتاحبه ملتو عليته ،وقتبح الستوأتس يرجتا
إىل صورة الب ن ،وال ثح أختترف متن البت ن وقباهتا أختت ه متن قتبح البت ن .مث هتو خت ملتو عليته انته دلقتة مل يت دل حتتت ادتيتاره حصتوله ،وال يف
ادتيتتاره إوالتتته وحتستتي ه .واَّهتتل قتتبح ميكتتن إوالتتته وتب يلتته ِبستتن العلتتم ،آلتتذل يعظتتم أتمل اإلنستتان بظهتتور جهلتته ،ويعظتتم ابتهاجتته يف نثستته بعلمتته مث

 1جاما بيان العلم٥٧/1 ،
 2جاما بيان العلم٦٠/1 ،
 ٣املص ر السابق٦٠/1 ،
 4املص ر السابق٥9/1 ،
 ٥املص ر السابق٥9/1 ،
 ٦جاما بيان العلم ٣٥/1 ،
 ٧املص ر السابق -- ٣٦ – ٣٥ /1 ،وروى اخلطيب عن الشاآعي رمحه هللا م ل هذا
 8املص ر السابق٣٧/1 ،
 9جاما بيان العلم٦٠/1 ،
 1٠كرها ال ووي يف (ا مون) ج  1ص 12
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هور جال علمه ل ه].1

( 1إحياء علو ال ين) ج  2ص ٣٥٧
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وهذا آدر ما نذكره من أقوال السلف يف آال العلم وآال أهله.
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الفصل الرابع
بيان مرامب الناس يف استحقاقهم للفضل الوارد يف حق أهل العلم

بيَّ ا يف الثصول السابقة الثال العظيم الوارث يف حق أهل العلم ،وثواهبم ومكانتهم يف ال نيا واآلدرة.
وخيتلف ال ا يف استاقاقهم قتذا الثاتل بقت ر لتبهم للعلتم وانتثتاعهم بته يف أنثستهم ابلعمتل بته ويف ال تا ب شتر العلتم وتعليمته .وتتثتاوت مراتتب
ال ا يف استاقاق هذا الثال تثاوَت عظيما كما ي ل عليه:

ال ُّق َكمن هو أ َْعمى إَِّمنَا يتتَ َذ َّكر أولواْ ااَلْب ِ
ِ ِ ِ
اب) الرع .19 :
َ
ْ
َ
 - 1قوله تعاىل (أَآَ َمن يَت ْعلَم أََّمنَا أن ِزَل إلَْي َ من َربه َ َْ َ ْ َ َ
َّ ِ
َّ ِ
ين َال يَت ْعلَمو َن) الزمر.9 :
ين يَت ْعلَمو َن َوالذ َ
 - 2وقوله تعاىل (ق ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ

مثص مل عن ال صلى هللا عليه وسلم يف بيان مراتب ال ا يف هذا الشأن ،وهتو قولته صتلى هللا عليته وستلم ( َمَتل متابع ين
يل َّ
 - ٣وق ورث ح م
هللا بتته متتن اق ت ى والعلتتم كم ت ِتل ال يتتل الك ت أصتتاب أرضتتا :آكتتان م هتتا نَقيَّتتةم قبلتتت املتتاء آأنبتتتت الكتتأل والع ْشتتب الك ت  ،وكانتتت م هتتا أجت ِ
تاثب
َ
وس َقوا وورعوا ،وأصابت م ها ائثة أدترى إمنتا هتي قيعتا من الَت ِست متاء وال ت بتت كتأل  ،آتذل َمَتل متن
أمسكت املاء آ ثا هللا هبا ال ا آشربوا َ
آَِقه يف ثين هللا ونثعه ما بع ين هللا به آعلِم وعلَّم ،ومَل من مل يرآا بذل رأسا ومل يقبل ه َ ى هللا الذي أ ِ
رسلت به).1
َ
ََ َ َ
قال ابن حجر رمحه هللا يف خترح هذا ال يل [قال القر

وخ ه :ضرب ال بيص ملا جاء به من ال ين م ابل يل العا الذي َييت ال ا يف حتال

حتتاجتهم إليتته ،وكتتذا كتتان حتتال ال تتا قبتتل مبع تته ،آكمتتا أن ال يتتل يتتي البل ت امليتتت آكتتذا علتتو ال ت ين حتيتتي القلتتب امليتتت .مث ختتتبه الستتامعس ل ته
ابارع امل تلثة اليت ي زل هبا ال يل ،آم هم العامل العامل املعلم .آهو ر زلة اارع الطيبة ختربت آانتثعتت يف نثستها وأنبتتت آ ثعتت خ هتا .ومت هم
اَّاما للعلم املست رق لزمانه آيه خ أنه مل يعمل ب واآله أو مل يتثقه آيما جا لك ته أثاه ل ت ه ،آهتو ر زلتة اارع التيت يستتقر آيهتا املتاء آي تثتا ال تا
به ،وهو املشار إليه بقوله «نار هللا امرءا ْسا مقاليت آأثاها كما ْسعها» .وم هم من يسما العلم آ ثظه وال يعمل به وال ي قله ل ه ،آهو ر زلتة
اارع السب ة أو امللساء اليت التقبل املاء أو تثس ه على خ ها .وإمنا جا يف امل ل بس الطائثتس ااوليس احملموثتس الخترتاكهما يف االنتثتان هبمتا،
وأآرث الطائثة ال ال ة املذمومة لع ال ثا هبا .وهللا أعلتم .مث هتر يل أن يف كتل م تل تائثتس ،آتااول قت أوضتا اه ،وال تاين ااوىل م ته متن ثدتل يف
الت ين ومل يستتما العلتتم أو ْسعتته آلتتم يعمتتل بتته ومل يعلمتته ،وم اقتتا متتن اارع الستتبا وأختت إليهتتا بقولتته صتلى هللا عليتته وستتلم «متتن مل يرآتا بتتذل
رأسا» أي أعرع ع ه آلم ي تثا به وال نثا .وال انية م ه من مل ي دل يف ال ين أص  ،بل بل ه آكثر به ،وم اقا من اارع الصماء امللساء املستوية
اليت مير عليها املاء آ ي تثا به ،وأخت إليها بقوله صلى هللا عليه وسلم «ومل يقبل ه ى هللا الذي جتت به».
وقال الطي  :بقي من أقسا ال ا قسمان :أح ا الذي انتثا ابلعلم يف نثسه ومل يعلِهمه خ ه ،وال اين من مل ي تثا به يف نثسه وعلَّمته خت ه .قلتت:
وااول ثادل يف ااول ان ال ثا حصل يف اَّملة وإن تثاوتت مراتبه .وكذل مات بته اارع ،آم ه ما ي تثا ال ا به وم ته متا يصت هشتيما .وأمتا
ال اين آإن كان عمل الثرائض وأ ل ال واآل آق ثدل يف ال اين كما قرر ه ،وإن تترك الثترائض أياتا آهتو آاستق الدتوو اادتذ ع ته ،ولعلته يت دل يف
عمو « من مل يرآا بذل رأسا » وهللا أعلم].2
وقتال امقياب البداداد رمحته هللا  -يف الكت

عتن نثتح الت يل [ -قت جتا رستول هللا صتلى هللا عليته وستتلم يف هتذا الت يل مراتتب الثقهتتاء

واملتثقهتتس متتن خت أن يشتتذ م هتتا ختتتيء .آتتاارع الطيبتتة هتتي م تتل الثقيتته الاتتابط ملتتا روى الثتتاهم للمعتتاين احملستتن لتترث متتا ادتلتتف آيتته إىل الكتتتاب
والست ة .وااجتتاثب املمستتكة للمتتاء التتيت يستتتقي م هتتا ال تا هتتي م تتل الطائثتتة التتيت حثظتتت متتا ْسعتت آقتتط وضتتبطته وأمستتكته حتتىت أثتتته إىل خ هتتا
حمثو ا خ م ثون أن يكون قا آقه تتصترف آيته وال آهتم ابلترث املتذكور وكيثيتته لكتن نثتا هللا هبتا يف التلبيت آبل تت إىل متن لعلته أوعتى م هتا كمتا
ورب حامتل آقته لتيح بثقيته ،ومتن مل ثتظ متاْسا وال ضتبط آلتيح م تل اارع
ب مبلت أوعتى متن ستاما َّ
قال رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم  :ر َّ

َّ ِ
ين يَت ْعلَمتو َن
الطيبة وال م ل ااجاثب بل هو حمرو وم له م ل القيعان اليت الت بت كأل وال َتس ماء وق قتال هللا ستباانه (ق ْتل َه ْتل يَ ْستتَ ِوي التذ َ
 1متثق عليه عن أيب موسى رضي هللا ع ه ،واللثظ للب اري (ح يل )٧9
 2آتح الباري ج  1ص 1٧٧
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َّ ِ
َع َمتتى) الرعت  ،19 :وختتتبه التتتارك للعلتتم رخبتتة ع تته
ين َال يَت ْعلَمتتو َن) الزمتتر ،9 :وقتتال (أَآَ َمتتن يَت ْعلَتتم أََّمنتَتا أنت ِزَل إِلَْيت َ ِمتتن َربِهت َ ْ
التَ ُّتق َك َمت ْتن هت َتو أ ْ
َوالتتذ َ
َّ ِ
ِ
آايتَِا آَانسلَ َخ ِمْت َهتا) إىل أن قتال (آَمَتلته َكمَ ِتل الْ َك ْل ِ
تب) إىل آدتر
ي آتَتْيتَاه َ
َ
َ
واستهانة به وتكذيبا له ابلكلب آقال تعاىل ( َواتْل َعلَْيه ْم نتَبَأَ الذ َ
َ

اآلية ااعراف.1]1٧٦-1٧٥ :

وبعد :آق كان هذا بيا ملراتب ال ا يف لب العلم والعمل به ،ويقابلها مراتبهم يف استتاقاق الثاتل .آتانظر ايأدتي املستلم أيتن موقعت يف هتذه
املراتب  .واجته يف لب املزي من الثال ،قبل أن َييت يو ال َمَرَّث له من هللا ،يو الي ثا مال وال ب ون إال من أتى هللا بلقب سليم.
وهذا آدر متا نتذكره يف ابب (آاتل العلتم وآاتل أهلته) ،مث نعترج علتى الكت يف (حكتم لتب العلتم) ،وإمنتا قت َّ م ا ببيتان آاتل العلتم لتتشتوف إليته
ال ثو آتعرف خترف املطلوب وق ره قبل معرآة حكم لبه.
وابهلل تعاىل التوآيق

( 1الثقيه واملتثقه) ج  1ص 49
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الباب ال اين

حكم لب العلم
الشرعي

الباب الثاين

حكم طلب العلم الشرعي
ق ه م ا بيان آال العلم وآال أهله يف الباب السابق لتعرف ال ثح خترف املطلوب ،ومتا ي اقتا متن الشترف إ ا لتته .ويف هتذا البتاب نب ِهتس
إن ختاء هللا تعاىل حكم لب العلم .وسوف منه قذا رق مة أصولية تشتمل على بعض التعريثات.
(مقدمة أصولية)
أوال :احلكم الشرعي :هو خقاب هللا معاىل املتعلق أبفعال املكلفني ابالقتضاء أو التخيري أو الوضع.

ومعىن (خقاب هللا) أي ك مه وهو القرآن ،أو ما يرجا إىل ك مه كالس ة واإلجان وخ ا من ااثلة الشرعية.
ومعىن (املكلفني) جا مكلَّف وهو املسلم البال العاقل ،وق يتعلق دطاب هللا أحيا ب املكلثس كالقوق الواجبة يف متال الصت وا تون ولكتن
امل ا ب هبذا هو ويل الص وا ون من املكلثس ،ومعىن (االقتضاء) أي الطلتب :وهتو نوعتان لتب آعتل (وم ته الواجتب وامل ت وب) و لتب كتف

(وم ه الرا واملكروه) ،ومعىن (التخيري) أي التسوية بس الثعل والرتك ،أي إابحتة الشتيء ،ومعتىن (الوضاع) أي وضتا الشتارن لشتيء كع متة لشتيء
آدر.
اثنيا :أقساا احلكم الشرعي :ب اء على التعريف السابق للاكم الشرعي آإنه ي قسم إىل قسمس:
 - 1احلكم التكليفي :وهو ما يقتاي لب آعل أو لب كف أو كي .
وي قسم مخسة أقسا  :الواجب وامل وب والرا واملكروه واملباح.
 - 2احلكم الوضعي :وهو وضا ختيء كع مة لشيء آدر ،وم ه السبب والشرط واملانا ،أي جعل ختيء سببا أو ختر ا لشيء آدر أو مانعا م ه.
اثلثا :الوا ب :وهو ما لب الشارن (هللا تعاىل أو رسوله صلى هللا عليه وسلم ) آعله على سبيل التم واإللتزا ِ ،بيتل يت َذ َتركته ويعاقَتب ،وميت ح
آاعله وي اب.
رابعا :أقساا الوا ب من هة املُقالَب أبدائه :ي قسم إىل قسمس:

 - 1الوا ااب العياار (فاار) العااني) :وهتتو متتا لتتب الشتتارن آعلتته متتن كتتل آتترث متتن أآتراث املكلثتتس ،وال دتتزيء قيتتا مكلتتف بتته عتن آدتتر .كالصت ة
والزكاة ملن وجبت عليه واجت اب الرا .
 - 2الوا ب الكفائي (فر) الكفاية) :وهو ما لب الشارن آعله من جممون املكلثس ،ال من كل آرث م همِ ،بيل إ ا قا به بعض املكلثتس رتا
يكثتتي آق ت أثى الواجتتب وستتقط اإلمث والتترج عتتن البتتاقس ،والثاتتل وال تواب آيتته ملتتن قتتا بتته .وإ ا مل يقتتم بتته بعتتض املكلثتتس رتتا يكثتتي أمث توا جيعتتا
ذ اقم هذا الواجب .كاامر ابملعروف وال هي عن امل كر والص ة على اَّ اوة.

خامسا :الفروق بني فر) العني وفر) الكفاية:
 - 1يف القسمس :اخلطاب ابلطلب يت اول يف ابت ائه اَّميا ،مث خيتلثان يف أن آرع الكثاية يسقط بثعل بعض ال ا له .وآترع العتس ال يستقط
عن أح بثعل خ ه له.
 - 2امل ظور إليه يف القسمس :يف آرع العس ي ظر الشتارن إىل إيقتان الثعتل متن كتل مكلتف ،ويف آترع الكثايتة ي ظتر إىل إيقتان الثعتل ب تض ال ظتر
عمن قا به.
 - ٣هب بعض العلماء كإما الرمس إىل تثايل آرع الكثاية على آرع العس ،من جهة أن القائم بثرع الكثاية:
أ  -حل حمل املسلمس أجعس يف القيا بواجب من واجبات ال ين.
ب  -وسعى يف صيانة اامة كلها عن املأمث.
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ودالثه آدرون يف تثايل آرع العس من جهة خت ة اعت اء الشارن ذيقاعه من كل مكلف.1
بع هذه املق مة ااصولية نقول:
إن لب العلم واجب ،وهذا الواجب م ه ما هو آرع عس وم ه ما هو آرع كثاية ،وهذا الباب معقوث لبيان حكتم لتب العلتم وأقستامه .وستوف
يتم بيان املراث  -إن ختاء هللا  -يف آصول ث ثة ،وهي:
 - 1حكم لب العلم الشرعي وأقسامه.
 - 2آرع العس من العلم الشرعي.
 - ٣آرع الكثاية من العلم الشرعي.
وهذا أوان الشرون يف بيان املراث ِبول هللا تعاىل وقوته.

 1انظر (التمهي ) لإلس وي ،ط مؤسسة الرسالة  14٠1هت ،ص  .٧٥و (ا مون) لل ووي،ج  1ص  .2٧و(جا اَّواما) البن السبكي ج  1ص  .18٣و(الثروق)
للقرايف ج  2ص 2٠٣
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الفصل األول

حكم طلب العلم الشرعي وأقسامه
أوال :اتثق العلماء على أن لب العلم الشرعي واجب
وأثلة الوجوب هي:

اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال ال.4٣ :
 - 1من كتاب هللا تعاىل :قال تعاىل (آَ ْ
 - 2ومن س ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله ( لب العلم آرياة على كل مسلم).1
 - ٣اإلجان.
وسوف َييت بسط هذه ااثلة يف هذا الثصل وبقية آصول هذا الباب إن ختاء هللا تعاىل.

اثنيا :واتثق العلماء على أن العلم الشرعي من حيل وجوبه قسمان:
أحدمها :فر) العني من العلم الشرعي
وهو :ما دب على كل مكلَّف (أي كل مسلم ابلت عاقتل) أن يتعلمته ،وهتو :العلتم التذي ال يتتمكن املكلَّتف متن أثاء الواجتب الشترعي التذي تعتس
عليه آعله إال بتعلمه.
وآرع العس من العلم نوعان:
 -1ما جيب أن يتعلمه املسلم ابتداء ،وذلك لتكرار وقوعه ،وهذا أياا قسمان:

أ .قساام عاااا ،نستتميه (العلتتم الواجتتب العيتتين العتتا ) ،وهتتو متتا يشتترتك آيتته جيتتا املكلثتتس ويلتتزمهم معرآتتته بت استتت اء كاإلميتتان ا متتل والطهتتارة
والص ة والصيا وال ل والرا .
ب .قسم خاص ،نسميه (العلم الواجب العيين اخلاص) ،وهو ما دب على بعض املكلثس ثون بعض ،إما لق رْم على أثائه كالزكتاة والتل،
وإما لشروعهم يف عمتل متن ااعمتال ادتيتارا كال كتاح والتجتارة ،وإمتا لتع هتس واجتب علتيهم كالقاتاة وأمتراء اَّهتاث .آمتن تع هتس عليته واجتب أو
اختت ل رباح (كال كاح والتجارة) وجب عليه تعلم أحكامه ثون خ ه.

 - 2ماااال جيااب أن يتعلمااه املساالم ابتااداء ،وهتتي ااختتتياء ثرة ال ت وث ،آهتتذه يتعلمهتتا ويستتأل ع هتتا ع ت وقوعهتتا أو ع ت توقتتا وقوعهتتا .وهتتذه
ااختياء تسمى (ال واول).

اثنيهما :فر) الكفاية من العلم الشرعي
وهو :ما دب على اامة اإلس مية ككل تعلمه وحثظه ،آإن قا هبذا البعض را يكثي كان قم الثال وال واب وسقط اإلمث عن الكل .وإن مل يقم
هبذا البعض را يكثي أمث الكل.
ويشتمل هذا العلم على حتصيل ما الب للمسلمس م ه يف إقامة ثي هم من العلو الشرعية ،كاثتظ القترآن كلته ،وااحاثيتل وعلومهتا ومعرآتة رواْتا،
والثقه وااصول ،واإلجان واخل ف ،والل ة وال او والصرف.
وستوف نتتذكر يف هتتذا الثصتتل  -إن ختتتاء هللا  -أقتوال العلمتتاء التتيت تبتتس اتثتاقهم علتتى هتتذا التقستتيم ،مث نل تتص املستتتثاث م هتتا يف الثصتتول التاليتتة إن
ختاء هللا تعاىل.
 -1قول اسماا الشافعي رمحه هللا (ت  2٠4هت)  -يف « الرسالة » -

اافعي [ :آقتال يل قائتل :متا العلتم ومتا دتب علتى ال تا يف العلتم  .آقلتت لته :العلتم علم ِ
عامتةِ ال يستا ابل تا خت م ل ِ
توب علتى
تان علتم َّ
قال الش ُّ
َ
ََ

عقله جهله.
قالِ :
وم ْل ما ا
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قلتتِ :م تتل الصتتلو ِ
تل البيت ِ
ات اخلمت ِ
تت إ ا استتتطاعوه ،ووكتاة يف أمتتواقم ،وأنتته َحتَّتر علتتيهم التهِتز والقتتتل
وحت َّ
تح ،وأن هلل علتتى ال تتا صتو ختتته ِر رماتتانَ ،
ِ
حر عليهم م ه.
ف العِباث أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنثسهم وأمواقم ،وأن يكثوا عن :ما َّ
اخلمر ،وما كان يف معىن هذا ،مما كله َ
والسرقةَ و َ
نصتتا يف كتتتاب ِ
عامتتا ع ت أهتتل اإلست  ،ي قلتته عتو ُّامهم عتتن متتن ماتتى متتن عتوامهم ،كونتته عتتن
وهتتذا الصت ف كلتته متتن العلتتم موجتتوث َّ
هللا ،وموجتتوث َّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وال يت اوعون يف حكايته وال وجوبه عليهم.
وهذا العلم العا الذي ال ميكن آيه ال لط من اخلس ،وال التأويل ،وال دوو آيه الت اون.
قال :آما الوجه ال اين
ص به متن ااحكتا وخ هتا ،ممتا لتيح آيته نتص كتتابِ  ،وال يف أك تره نتص ست ةِ  ،وإن كانتت يف
العباث من آرون الثرائض ،وما خي ُّ
قلت له :ما ي وب َ
التأويل ويست رك قياسا.
العامة ،وما كان م ه تمل
ختيء م ه س ة آإمنا هي من أدبار ه
اخلاصة ،ال أدبا ِر ه
َ
قال :آيع و هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله أو موضوعا عتن ال تا ِ علمته ،حتىت يكتون َمتن َعلِ َمته م تتث ومتن تترك ِعلمته خت آمثِ برتكته
أو من وجه ِ
اثلل ،آتوج ه دسا أو قياسا .
آقلت له :بل هو من وجه اثللِ .
الجة آيه ،ما يلز م ه ،ومن يلز  ،وعن َّمن يسقط
قال :آصثه وا كر َّ
اخلاصتة ،ومتن احتمتل بلوخهتا متن اخلاصتة آت يستعهم كلهتم كاآتة أن يعطلوهتا،
آقلت لته :هتذه ثرجتة متن العلتم لتيح تبل هتا العامتة ،ومل يكلثهتا كتل َّ
وإ ا قا هبا من داصتهم من آيه الكثاية مل رج خ ه ممن تركها ،إن ختاء هللا ،والثال آيها ملن قا هبا على من عطلها.
آقال :آأوج ين هذا دسا أو ختيتا يف مع اه ،ليكون هذا قياسا عليه .

ِِ
ِ
س أَنث َسه ْم َوأ َْم َوا َقم ِأبَ َّن َقم
اّللَ ا ْخت ََرتى م َن الْم ْؤم َ
آقلت له :آرع هللا اَّهاث يف كتابه وعلى لسان نبيه ،مث أك ال ث من اَّهاث آقال( :إِ َّن ه
آن ومن أَو ََف بِعه ِ ِه ِمن ِ
اََّّةَ يت َقاتِلو َن ِيف سبِ ِيل ِ
ِ ِ
ِ
ِ
استَتْب ِشرواْ
اّلل آَتيَت ْقتتلو َن َويت ْقتَتلو َن َو ْع ا َعلَْيه َح هقا ِيف التت َّْوَراة َوا ِإلجن ِيل َوالْق ْر َ َ ْ ْ َ ْ
َ ه
ه
اّلل آَ ْ
َ
َ
بِبَتْيعِكم الَّ ِذي َابيَت ْعتم بِِه َو َلِ َ ه َو الْ َث ْوو الْ َع ِظيم) التوبة.111 :
ِ
ِ
ِ
س َكآآَّة َك َما يت َقاتِلونَك ْم َكآآَّة َو ْاعلَمتواْ أ َّ
تس) التوبتة - ٣٦ :إىل أن قتال الشتاآعي – وقتال (انِْثترواْ ِد َثاآتا
َن ا هّللَ َم َتا الْمتَّق َ
وقالَ ( :وقَاتلواْ الْم ْش ِرك َ
وثَِقاال وج ِ
اه واْ ِأبَموالِكم وأَنث ِسكم ِيف سبِ ِيل ِ
اّلل َلِك ْم َد ْ م لَّك ْم إِن ك ت ْم تَت ْعلَمو َن) التوبة.41 :
ْ َ ه
َ ََ
َْ ْ َ
قال :آاحتملت اآلايت أن يكون اَّهاث كله – والَّث داصة م ه  :-على كتل مطي ِتق لته .ال يستا أحت ا مت هم الت لتف ع ته ،كمتا كانتت الصتلوات
الل والزكاة ،آلم خيرج أح وجب عليه آرع م ها من أن يؤثي خ ه الثرع عن نثسه ،ان عمل أح ِ يف هذا ال يكتب ل ه.
و ُّ
واحتملت أن يكون معىن آرضها خ معىن آرع الصلوات ،و ل أن يكون قص ابلثرع آيها قص الكثاية آيكون من قا ابلكثاية يف جهاث
من جوه من املشركس م ركا أتثية الثرع و آلة الثال ،وخمرجا َمن كلف من املأمث.

اع و َن ِمن الْمؤِمِس َخ أوِيل الاَّرِر والْمج ِ
اه و َن ِيف سبِ ِيل ِ
ومل يسوي هللا بي هما ،آقال هللا( :الَّ يستَ ِوي الْ َق ِ
اّلل ِأبَْم َواقِِ ْم َوأَنث ِس ِه ْم
َ ه
َ َ َ
َ ْ َ ْ ْ
َْ
ِِ
ِِ
ِِ
اه ِ ِ ِِ
ِ
ِِ
َجرا
اّلل ْ
َّل ه
ين َث َر َجة َوكت ًّ َو َع َ ه
َّل ه
ين أ ْ
ين َعلَى الْ َقاع َ
اّلل الْم َجاه َ
ين أب َْم َواق ْم َوأَنثسه ْم َعلَى الْ َقاع َ
اّلل الْم َج َ
ال ْس َىن َوآَا َ
آَا َ
َع ِظيما) ال ساء .9٥ :آأما الظاهر يف اآلايت آالثرع على العامة.
قال :آأين ال اللة يف أنه إ ا قا بعض العامة ابلكثاية أدرج املت لثس من املأمث .
آقلت له :يف هذه اآلية.
قال :وأين هو م ها

ست َتىن) آوع ت املت لثتتس عتتن اَّهتتاث علتتى اإلميتتان ،وأابن آاتتيلة ا اه ت ين علتتى القاع ت ين ،ولتتو كتتانوا آمثتتس
اّلل ْ
قلتتت :قتتال هللاَ ( :وكت ت ًّ َو َع ت َ ه
ال ْ
ابلت لف إ ا خزا خ هم :كانت العقوبة ابإلمث – إن مل يعثو هللا  :-أوىل هبم من السىن.
قال :آهل جت يف هذا خ هذا
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قلت :نعم ،قال هللاَ ( :وَما َكا َن الْم ْؤِم و َن لِيَ ِثرواْ َكآآَّة آَتلَ ْوالَ نتَ َثَر ِمن ك ِهل آِْرقَِة ِهمتْته ْم َآئَِثتةم لهِيَتتَت َثقَّهتواْ ِيف الت هِ ي ِن) التوبتة .122 :وختزا رستول هللا
وخزا معه من أصاابه جاعة ودلف أدرى ،حىت كلف علتي بتن أيب التب يف ختزوة تبتوك ،وأدتس هللا أن املستلمس مل يكونتوا لي ثتروا كاآتة( :آَتلَ ْتوالَ

نَت َثَر ِمن ك ِهل آِْرقَِة ِهمْته ْم َآئَِثةم) آأدس أن ال ث على بعاهم ثون بعض ،وأن التثقه إمنا هو على بعاهم ثون بعضِ .
وكذل ماع ا الثرع يف عظ ِم الثرائض اليت ال يسا جهلها ،وهللا أعلم.
كل ما كان الثرع آيه مقصوثا به قص الكثاية آيما ي وب ،آإ ا قا به ِمن املسلمس َمن آيه الكثاية درج َمن كلف ع ه ِمن املأمث.
وهكذا ُّ
مطيق آيه من املأمث – إىل قوله –
ولو ضيعوه معا دثت أن ال خيرج واح م م هم م
قال :وم ل ما ا سوى اَّهاث
قلت :الص ة على اَّ اوة وثآ ها ،ال ُّل تركها وال دب على كل َمن ِبارْا كلهم حاورها ،وخيْرِج َمن كلف ِمن املأمث َمن قا بكثايتها.

ِ
ِِ
اّللَ َكا َن َعلَى ك ِهل َختي ِء َح ِسيبا) ال ساء .8٦ :وقال رسول
َح َس َن مْت َها أ َْو رُّث َ
وها إِ َّن ه
وهكذا هرث الس  ،قال هللاَ ( :وإِ َا حيِهْيتتم بِتَايَّة آَ َايُّواْ ِأب ْ
ْ

هللا صلى هللا عليه وسلم  « :يسلم القائم على القاع » .و «:إ ا سلم من القو واحت أجتزأ عت هم» وإمنتا أريت هبتذا الترث ،آترث القليتل جتاما الستم
« الرث » ،والكثاية آيه مانا ان يكون الرث معط .
ومل يزل املسلمون على ما وصثت ،م ذ بعل هللا نبيه – آيما بل ا – إىل اليو  :يتثقه أقلهم ،ويشه اَّ ائز بعاهم ،وداهت ويترث الست بعاتهم،
ويت لف عن ل خ هم ،آيعرآون الثال ملن قا ابلثقه واَّهاث وحاور اَّ ائز ورث الس  ،وال يؤمثون من قصر عتن لت  ،إ ا كتان هبتذا قتائمون
قسم الشاآعي رمحه هللا العلم – من حيل وجوبه – إىل قسمس:
بكثايته] .1وكما ترى آق ه
فر) العني :وهو ما وصثه الشافعي أبنه [علم عامة ال يسا ابل ا خ م لوب على عقله جهله] .ويقص ابلبال العاقل أي املكلَّف.
وفاار) الكفايااة :وهتتو متتا وصتتثه الشااافعي أبنتته [هتتذه ثرجتتة متتن العلتتم لتتيح تبل هتتا العامتتة ومل يكلثهتتا كتتل اخلاصتتة – إىل قولتته – وإ ا قتتا هبتتا متتن
داصتهم من آيه الكثاية مل ََْرج خ ه ممن تركها ،إن ختاء هللا ،والثال آيها ملن قا هبا على من هعطلها].
مث نتابا سرث بقية أقوال العلماء حسب ترتيب وآياْم.
 – 2قول أيب حممد بن حزا األندلسي رمحه هللا (ت  4٥٦هت) -يف « اإلحكا » -
(الباب الاثي وال ثون :يف صثة التثقه يف ال ين ،وما يلز كل امرئ لبه من ثي ه).

[قال أبو حمم  :قال هللا تعاىلَ ( :وَما َكا َن الْم ْؤِم و َن لِيَ ِثرواْ َكآآَّة آَتلَ ْوالَ نتَ َثَر ِمن ك ِهل آِْرقَِة ِهمْته ْم َآئَِثةم لهِيَتتَت َث َّقهواْ ِيف ال هِي ِن َولِي ِتذرواْ قَت ْتوَمه ْم
إِ َا َر َجعواْ إِلَْي ِه ْم) التوبة 122 :آبس هللا عز وجل يف هذه اآلية وجه التثقه كله ،وأنه ي قسم قسمس:
أحت ا :خيتتص املتترء يف نثستته ،و لت مبتتس يف قولتته تعتتاىلَ ( :ولِي ت ِتذرواْ قَت ْتوَمه ْم إِ َا َر َجعتواْ إِلَتْتي ِه ْم) آهتتذا مع تتاه تعلتتيم أهتتل العلتتم ملتتن جهتتل حكتتم متتا
يلزمه.

استأَلواْ أ َْهت َل الت هِذ ْك ِر إِن ك تتت ْم الَ تَت ْعلَمتو َن) ال اتتل ،4٣ :آثتترع
وال تاين :تثقتته متن أراث وجتته هللا تعتتاىل أبن يكتون م تتذرا لقومتته و بقتته ،قتتال تعتتاىل( :آَ ْ

على كل أح لب ما يلزمه على حسب ما يق ر عليه من االجتهاث ل ثسه يف تعرف ما ألزمه هللا تعاىل إايه ،وق بي ا قبل أن االجتهتاث هتو اآتعتال
متتن اَّهت  ،آهتتو يف الت ين إجهتتاث املتترء نثستته يف لتتب متتا تعبت ه هللا تعتتاىل بتته يف القتترآن ،وآيمتتا صتتح عتتن ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم انتته ال ثيتتن
خ ا ،آأقلهم يف ل ثرجة َمن هو يف خمار العامة ومن ح ث عه ه ابَّلب من ب ث الكثر وأسلم من الرجال وال ساء .وق كر كيف يطلتب
هؤالء علم ما يلزمهم من خترائا اإلس  ،يف ابب إبطال التقلي من كتاب ا هذا آأخىن عن ترثاثه ،ونذكر م ه ها ه ا ما الب من كره].
«العلم الواجب العيين العا »
[وهو أن كل مسلم عاقل ابل من كر أو أن ى حر أو عب يلزمه الطهارة والص ة والصيا آرضا بت دت ف متن أحت متن املستلمس ،وتلتز الطهتارة
والصت ة املرضتتى وااصتتااء ،آثتترع علتتى كتتل متتن كتتر أن يعتترف آترائض صت ته وصتتيامه و هارتتته ،وكيتتف يتتؤثي كتتل لت  ،وكتتذل يلتتز كتتل متتن
 1انتهى ك
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كر أن يعرف ما ل له و ر عليه من املآكل واملشارب وامل بح والثروج وال ماء وااقوال وااعمتال ،آهتذا كلته ال يستا جهلته أحت ا متن ال تا ،
كورهم وإ ثهم أحرارهم وعبي هم وإمائهم .وآرع عليهم أن َيدذوا يف تعلم ل من حس يبل ون اللم وهتم مستلمون ،أو متن حتس يستلمون بعت
بلوخهم اللم .ودس اإلما أوواج ال ساء وساثات اارقاء على تعليمهم ما كر  ،إما أبنثسهم وإما ابإلابحة قم لقاء من يعلمهم.
وآرع على اإلما أن َيدذ ال ا بذل  ،وأن يرتب أقواما لتعليم اَّهال].
«العلم الواجب العيين اخلاص»
[مث آرع على كل ي مال تعلم حكم ما يلزمته متن الزكتاة وستواء الرجتال وال ستاء والعبيت وااحترار ،آمتن مل يكتن لته متال أصت آلتيح تعلتم أحكتا
الزكاة عليه آرضا .مث من لزمه آرع الل آثرع عليه تعلم أعمال الل والعمرة ،وال يلز ل َمن ال صاة َّستمه وال متال لته .مث آترع علتى قتواث
العساكر معرآة الس وأحكا اَّهاث وقسم ال ائم والثيء .مث آرع على اامراء والقااة تعلم ااحكتا وااقاتية والت وث ،ولتيح تعلتم لت آرضتا
على خ هم مث آرع على التجار وكل من يبيا خلته تعلم أحكا البيون وما ل م ها وما ر وليح ل آرضا على َمن ال يبيا وال يشرتي].
«العلم الواجب الكثائي»
[مث آتترع علتتى كتتل جاعتتة جمتمعتتة يف قريتتة أو م ي تتة أو ثستتكرة – وهتتي ا شتترة ع ت – أو حلتتة أع تراب أو حصتتن أن ي ت ت ب م ت هم لطلتتب جيتتا
أحكا ال اينة أوقا عن آدرها ،ولتعلم القترآن كلته ،ولكتتاب كتل متا صتح عتن ال ت صتلى هللا عليته وستلم متن أحاثيتل ااحكتا أوقتا عتن آدرهتا
وضتتبطها ب صتتوص ألثا هتتا ،وضتتبط كتتل متتا أجتتا املستتلمون عليتته ومتتا ادتلثتوا آيتته  :-متتن يقتتو بتعلتتيمهم وتثقتتيههم متتن القتترآن والت يل واإلجتتان،
ويكتثى بذل على قت ر قلتتهم أو ك ترْم ابآليتة التيت تلتو يف أول هتذا البتاب ِبستب متا يقت ر أن يعمهتم ابلتعلتيم ،وال يشتق علتى املستتثيت قصت ه،
آإ ا انت ب لذل من يقو را كر آق سقط عن ابقيهم إال ما يلزمه داصة نثسه آقط على ما كتر آنثتا ،وال تل للمثقته أن يقتصتر علتى آراء
الرجال ثون ما كر .
آإن مل د وا يف حملتهم َمن يثقههم يف ل كله كما كر آثرع علتيهم الرحيتل إىل حيتل دت ون العلمتاء احملتتوين علتى صت وف العلتم ،وإن بعت ت

ِ
تل آِْرقَ ِتة ِهمتْته ْم َآئَِثتةم لهِيَتتَت َثقَّهتواْ ِيف الت هِ ي ِن َولِي ِتذرواْ قَت ْتوَمه ْم إِ َا َر َجعتواْ إِلَ ْتي ِه ْم)
ثايرهم ولو أهنتم ابلصتس ،لقولته تعتاىل( :آَتلَ ْتوالَ نَت َث َتر متن ك ِه
 ،122وال ثار والرجون ال يكون إال برحيل .ومن وج يف حملته من يثقهه يف ص وف العلم كما كر آاامة جممعة على أنه ال يلزمه رحيل يف لت ،
إال القص إىل مستج الثقيته أو م زلته آقتط ،كمتا كتان الصتاابة يثعلتون متا ال ت صتلى هللا عليته وستلم  .وهكتذا القتول يف حثتظ القترآن وتعليمته،
آثرع على كل مسلم حثظ أ القرآن وقرآن ما ،وآرع على جيا املسلمس أن يكون يف كل قرية أو م ي ة أو حصن َمن ثظ القرآن كلته ويعلمته
ال ا ويقرؤه إايهم ،امتر رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم بقراءته.آصتح بكتل متا كتر أن ال ثتار املتذكور آترع علتى اَّماعتة كلهتا حتىت يقتو هبتا
بعاهم آيسقط عن الباقس].1
 - ٣قول امقيب البدداد رمحه هللا (ت  4٦٣هت)  -يف «الثقيه واملتث ِهقه» -

التوبتة:

روى اخلطيب ذس اثه عن علي بتن أيب التب وعتن أنتح رضتي هللا ع همتا أن رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم قتال ( لتب الثقته آرياتة علتى كتل

مسلم) .مث قال امقيب [قال بعض أهل العلتم إمنتا عتىن رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم هبتذا القتول علتم التوحيت ومتا يكتون العامتل بته مؤم تا وأن
العلم بذل آرياة على كل مسلم وال يسا أح ا جهله إ كان وجوبه على العمو ثون اخلصوص.
وقيل مع اه إن لب العلم آرياة على كل مسلم إ ا مل يقم بطلبه من كل سقا و حية َمن آيته الكثايتة وهتذا القتول يتروى عتن ستثيان بتن عيي تة .أ
أبو مسلم جعثر بن ابي الثقيه اَّيلي أبو العبا أمح بن عب الرمحن بن يوسف ااس ي ااصبهاين القاضي عمترو بتن ع متان أبتو ستهل قتال
ْسعت أاب الثال جعثر بن عامر البزار قال ْسعت جماه بتن موستى يف حت يل ال ت صتلى هللا عليته وستلم ( لتب العلتم آرياتة علتى كتل مستلم)
قال :ك ا ع ابن عيي ة آجرى كر هذا ال يل آقال ابن عيي تة لتيح علتى كتل املستلمس آرياتة إ ا لتب بعاتهم أجتزأ عتن بعتض م تل اَّ تاوة إ ا
قا هبا بعاهم أجزأ عن بعض وحنو ل  ،قلت والذي أراث ابن عيي ة معرآة ااحكا الثقهية املتعلقة بثترون الت ين آأمتا ااصتول التيت هتي معرآتة هللا
( 1اإلحكا يف أصول ااحكا ) البن حز ج  ٥ص  -- 12٣ – 121وق وضعت ث ثة ع اوين آرعية د ل ك
«العلم الواجب العيين اخلاص» و «العلم الواجب الكثائي» ،لبيان ااقسا الوارثة يف ك مه
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سباانه وتوحي ه وصثاته وص ق رسله آمما دب على كل أح معرآته وال يصح أن ي وب آيه بعض املسلمس عن بعض.
وقيل معىن قوله عليه الس ( لب العلم آرياة على كل مسلم) أن على كل أح آرضتا أن يتتعلم متاال يستعه جهلته متن علتم حالته .وقت ب هتس لت
عب هللا بن املبارك آقال آيمتا أنبتأ حممت بتن أيب نصتر ال رستي أ حممت بتن عبت هللا بتن الستس الت قاق ابتن م يتا إستااق بتن إبتراهيم املترووي
حستن بتتن الربيتتا قتال ستتألت ابتتن املبتارك آقلتتت ( :لتتب العلتم آرياتتة علتتى كتتل مستلم) أي ختتتال تثست ه قتال :لتتيح هتو التذي تطلبتتون .إمنتتا لتتب
العلم آرياة أن يقا الرجل يف ختتال متن أمتر ثي ته يستأل ع ته حتىت يعلمته .أ أبتو بكتر حممت بتن عمتر بتن بكت املقتريء ال جتار يتي بتن ختتبل بتن
العبا ال يين أمح بن حمم بن عب اخلالق أبو ا علي بن السن بن ختقيق قال سألت عب هللا بن املبارك متا التذي دتب علتى ال تا متن
وآستره قتال :لتو أن رجت لتيح لته
تعلم العلم قال أن اليق الرجل على الشيء إال بعلم يسأل ويتعلم آهذا الذي دب على ال ا من تعلتم العلتم ه
مال مل يكن عليه واجبا أن يتعلم الزكاة آإ ا كان له مائتا ثرهم وجب عليه أن يتعلم كم خيرج ومىت خيرج وأين ياا وسائر ااختياء على هذا .انتهى.
قلت وهكذا روى عن علي بن أيب الب أنه أمر َتجترا ابلتثقته قبتل التجتارة .أدتسين بتذل الستن بتن أيب التب عبيت هللا بتن أمحت بتن يعقتوب
السن بن علي العلوي نصر بن مزاحم امل قري أبو دال الواسطي عن وي بن علي عن آابئته عتن علتي أنته
املقري علي بن حمم بن كا
جاءه رجل آقال اي أم املؤم س أري أن أجتر آقال له :الثقه قبل التجارة إنه من جتر قبل أن يثقه ارتطم يف الراب مث ارتطم.
أ أبو نعيم الاآظ أبو السن أمح بن حمم بن السن بتن مقستم الب ت اثي عبت هللا بتن حممت بتن وايث يتونح بتن عبت ااعلتى ابتن وهتب
عن مال و كر العلم آقال :إن العلم لسن ولكن انظر ما يلزم من حس تصبح إىل حس َتسي ومن حس َتسي إىل حتس تصتبح آالزمته وال تتؤثر
عليه ختيتا.
أ علي بن أمح بن عمتر املقتري أ أبتو حممت إْساعيتل بتن علتي اخلطت عبت هللا بتن أمحت بتن ح بتل قتال ستألت أيب عتن الرجتل دتب عليته لتب
العلم آقال :هأما ما يقيم به الص ة وأمر ثي ه من الصو والزكاة و كر خترائا اإلس قال ي ب ي له أن يعلم ل .
قلت آواجب على كل أح لب ما يلزمه معرآته مما آرع هللا عليه على حسب ما يق ر عليه من االجتهاث ل ثسه وكل مسلم ابلت عاقتل متن كتر
وأن ى حر وعب تلزمه الطهارة والص ة والصيا آرضا آيجب على كل مسلم تعرف علم ل .
وهكذا دب على كل مسلم أن يعرف ما ل له وما ر عليه من املآكل واملشارب وامل بتح والثتروج والت ماء واامتوال آجميتا هتذا ال يستا أحت ا
جهله وآرع عليهم أن َيدذوا يف تعلم ل حىت يبل وا اللم وهم مستلمون أو حتس يستلمون بعت بلتول اللتم ،ودتس اإلمتا أوواج ال ستاء وستاثات
اإلماء على تعليمهن ما كر  ،وآرع على اإلما أن َيدذ ال ا بذل ويرتتب أقوامتا لتعلتيم اَّهتال ويثترع قتم التروق يف بيتت املتال .ودتب علتى
العلماء تعليم اَّاهل ليتميز له الق من البا ل].1
 - 4قول أيب عمر بن عبدالرب رمحه هللا (ت  4٦٣هت) يف «جاما بيان العلم» -
روى ابتتن عب ت الس ذس ت اثه عتتن أنتتح رضتتي هللا ع تته أن رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم قتتال ( لتتب العلتتم آرياتتة علتتى كتتل مستتلم) .مث روى ابتتن
عبت الس ذست اثه عتتن إستتاق بتتن راهويتتة رمحتته هللا قتتال [ لتتب العلتتم واجتتب ومل يصتتح آيتته اخلتتس إال أن مع تتاه أنتته يلزمتته لتب علتتم متتا تتتاج إليتته متتن
وضوئه وص ته ووكاته إن كان له مال وكذل الل وخ ه قال وما وجب عليه من ل مل يستأ ن أبويه يف اخلروج إليه ومتا كتان آاتيلة مل خيترج إليته
حتتىت يستتتأ ن أبويتته .قتتال أبتتو عمتتر يري ت استتاق وهللا أعلتتم أن ال ت يل يف وجتتوب لتتب العلتتم يف أستتاني ه مقتتال اهتتل العلتتم ابل قتتل ولكتتن مع تتاه
صايح ع هم.
مث روى ابن عبدالرب ذس اثه عن ابن وهب قال [ ستِل مال عن لب العلم أهو آرياة على ال ا  ،قال :ال ،ولكن يطلتب متن املترء متا ي تثتا بته
يف ثي ه].
وروى اباان عباادالرب عتتن الستتن بتتن الربيتتا قتتال ستتألت ابتتن املبتتارك قلتتت :قتتول ال ت

صتلى هللا عليتته وستتلم « لتتب العلتتم آرياتتة علتتى كتتل مستتلم».

( 1الثقيه واملتثقه) لل طيب الب اثي ،ج  1ص  .4٦ - 4٣وورث يف ك مه لثظ ( ) وهي ادتصار (ح ث ا) ولثظ (أ ) وهي ادتصار (أدس ).
صله اخلطيب يف هناية ك مه
ويف ك اخلطيب الب اثي:آرع العس من العلم هو ما نقله عن علي بن أيب الب وابن املبارك ومال وأمح رضي هللا ع هم ،وهو ما آ َّ
بك قريب من ك ابن حز يف العلم العيين وآرع الكثاية هو ما نقله عن سثيان بن عيي ة رمحه هللا
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قال[ليح هو الذي يطلبونه ،ولكن آرياة على من وقا يف ختيء من أمر ثي ه أن يسأل ع ه حىت يعلمه].
وروى ابن عبدالرب ذس اثه عن سثيان بن عيي ة قال [ لب العلم واَّهاث آرياة على جاعتهم ودزيء آيه بعاهم عن بعض ،وت هذه اآلية

(آَتلَ ْوالَ نَت َثَر ِمن ك ِهل آِْرقَِة ِهمْته ْم َآئَِثةم لهِيَتتَت َثقَّهواْ ِيف ال هِ ي ِن َولِي ِذرواْ قَت ْوَمه ْم إِ َا َر َجعواْ إِلَْي ِه ْم) التوبة.]122 :
وبع ك ِره اقوال اائمة رمحهم هللا ،قال ابن عبدالرب:

[أجا العلماء على أن من العلم ما هو آرع متعس على كل امرئ يف داصته ب ثسه ،وم ته متا هتو آترع علتى الكثايتة إ ا قتا بته قتائم ستقط آرضته
على أهل ل املوضا].
«العلم الذي هو آرع عس»
قتتال اباان عباادالرب [والتتذي يلتتز اَّميتتا آرضتته متتن لت متتا ال يستتا اإلنستتان جهلتته متتن جلتتة الثترائض املثرتضتتة عليتته حنتتو الشتتهاثة ابللستتان واإلقترار
ابلقلب أبن هللا وح ه الختري له،ال ختبه له وال م ل ،مل يل ومل يول ومل يكن له كثتوا أحت  ،دتالق كتل ختتيء وإليته مرجتا كتل ختتيء ،احمليتي املميتت
التتي التتذي الميتتوت ،والتتذي عليتته جاعتتة أهتتل الست ة أنتته مل يتتزل بصتتثاته وأْسائتته لتتيح اوليتتته ابتت اء وال آلدريتتته انقاتتاء وهتتو علتتى العتتره استتتوى.
والشهاثة أبن حمم ا عب ه ورسوله ودامت أنبيائه حق ،وأن البعل بع املتوت للمجتاواة اباعمتال ،واخللتوث يف اآلدترة اهتل الستعاثة ابإلميتان والطاعتة
يف اَّ ة ،واهل الشقاوة ابلكثر واَّاوث يف السع حق ،وأن القرآن ك هللا وما آيه حق من ع هللا دب اإلميان جبميعه واستعمال حمكمته ،وأن
الصلوات اخلمح آترع ويلزمته متن ِع ْلمهتا علتم متاال تتتم إال بته متن هارْتا وستائر أحكامهتا ،وأن صتو رماتان آترع ويلزمته ِع ْلتم متا يثست صتومه
وماال يتم إال به ،وإن كان ا مال وق رة على الل لزمه آرضا أن يعرف ما جتب آيه الزكاة ومىت جتب ويف كتم جتتب ،ويلزمته أن يعلتم أبن التل عليته
آرع مرة واح ة يف ثهره إن استطان إليه سبي  ،إىل أختياء يلزمه معرآة جلها وال يعذر جبهلها حنو حتتر التز  ،والتراب ،وحتتر اخلمتر ،واخل زيتر ،وأكتل
امليتة ،وااجنتا كلهتا ،وال صتب ،والرختتوة علتى الكتم ،والشتهاثة ابلتزور ،وأكتل أمتوال ال تا ابلبا تل وب ت يتب متن أنثستهم إال إ ا كتان ختتيتا ال
يتشاح آيه وال يرخب يف م له ،وحتر الظلم كلته ،وحتتر نكتاح اامهتات واادتوات ومتن كتر معهتن ،وحتتر قتتل الت ثح املؤم تة ب ت حتق ،ومتا كتان
م ل هذا كله مما ق نطق الكتاب به وأجعت اامة عليه].
«العلم الذي هو آرع كثاية»
قال ابن عبدالرب [مث سائر العلم و لبه والتثقه آيه وتعليم ال ا إايه وآتواهم به يف مصاحل ثي هم وثنياهم آهو آرع علتى الكثايتة يلتز اَّميتا آرضته

آإ ا قا به قائم سقط آرضه عن الباقس ال د ف بتس العلمتاء يف لت وحجتتهم آيته قتول هللا عتز وجتل (آَتلَ ْتوالَ نَت َثتَر ِمتن ك ِهتل آِْرقَ ِتة ِهمتْته ْم َآئَِثتةم
لهِيَتتَت َثقَّهواْ ِيف ال هِ ي ِن َولِي ِذرواْ قَت ْتوَمه ْم إِ َا َر َجعتواْ إِلَ ْتي ِه ْم) التوبتة ،122 :آتألز ال ثت يف لت التبعض ثون الكتل مث ي صترآون آيعلمتون خت هم والطائثتة

يف لسان العرب الواح آما آوقه].
«أم لة لثروع الكثاية»

الاترِر والْمج ِ
ِِ
ِ ِ
اهت و َن ِيف
قال ابن عبدالرب [وكذا اَّهاث آرع على الكثاية لقول هللا عز وجل (الَّ يَ ْستَ ِوي الْ َقاع و َن م َن الْم ْتؤم َ
س َخت ْ أ ْوِيل َّ َ َ َ
ِِ
ِِ
س تبِ ِيل ِ
َج ترا َع ِظيمتتا) ال ستتاء ،9٥ :آثاتتل ا اه ت ومل يتتذ املت لتتف واآلايت يف آتترع
اّلل) إىل قولتته ( َوآَ َّ
ات َتل ه
ه
ين أ ْ
َ
ين َعلَتتى الْ َقاع ت َ
اّلل الْم َجاه ت َ

اَّهاث ك ة ج ا وترتيبها ما اآلية اليت كر على حسب ما وصث ا ع جاعة أهل العلم آإن أ ل الع و بل ة لز الثترع حي تتذ جيتا أهلهتا وكتل
ورث الس ع أصااب ا من هذا البتاب آترع علتى الكثايتة
من قرب م ها إن علم ضعثها ع ه وأمكن نصرْا لزمه آرع ل أياا .قال أبو عمر ه
رث واح من القو أجزأ ع هم :ودالثهم العراقيون آجعلوه آرضتا متعي تا علتى كتل واحت متن اَّماعتة إ ا
لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :وإن ه
سلم عليهم وق كر وجه القولس والجة ملذهب الجاويس يف كتاب ا كتاب التمهي آلاثر املو أ واآلية امل بتة لرث الس ذجان هي قولته عتز وجتل

ِ
ِِ
وهتا) ال ستاء ، 8٦ :ومتن هتذا البتاب أياتا تكثتس املتوتى وخستلهم والصت ة علتيهم ومتواراْم والقيتا
َح َس َن مْت َهتا أ َْو رُّث َ
( َوإِ َا حيِهْيتتم بِتَايَّة آَ َايُّواْ ِأب ْ
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ابلشهاثة ع الكا آإن كان الشاه ان ع لس وال ختاه له خ ا تعس إ ا عليهما وصار من القسم ااول].1
 – ٥قول أيب حامد الدزاي رمحه هللا (ت  ٥٠٥هت) – يف «إحياء علو ال ين» -
الباب ال اين من كتاب العلم يف اإلحياء (يف العلم احملموث واملذمو وأقسامهما وأحكامهما).
قال أبو حامد رمحه هللا [وآيه بيان متا هتو آترع عتس ومتا هتو آترع كثايتة ،وبيتان أن موقتا الكت

والثقته متن علتم الت ين إىل أي حت ِ هتو وتثاتيل

علم اآلدرة.
بيان العلم الذي هو آرع عس
قتتال رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم « لتتب العلتتم آرياتتة علتتى كتتل مستتلم » ،وقتتال أياتتا صتتلى هللا عليتته وستلم « ا لبتوا العلتتم ولتتو ابلصتتس »
ِ
احملصتل وال يسترتيب آيته متا ست ذكره :وهتو أن
وادتلف ال ا يف العلم الذي هو آترع علتى كتل مستلم – إىل أن قتال – والتذي ي ب تي أن يقطتا بته ه
العلم كما ق ه م اه يف دطبة الكتاب ي قسم إىل علم معاملة وعلم مكاختثة ،وليح املتراث هبتذا العلتم إال علتم املعاملتة ،واملعاملتة التيت كلِهتف العبت العاقتل
البال العمل هبا ث ثة :اعتقاث وآعل وترك.
«االعتقاث» :آإ ا بل الرجل العاقل ابالحت أو السن ضاوة هنار م آأول واجب عليه تعلم كلمتيت الشتهاثة وآهتم مع ا تا وهتو قتول «ال إلته إال
هللا ،حمم رسول هللا» وليح دب عليه أن صل كشف ل ل ثسه ابل ظر والبال وحترير ااثلة ،بل يكثيه أن يص ه ق به ويعتق ه جزما متن خت
ادت ج ريب واضطراب نثح ،و ل قت صتل رجترث التقليت والستمان متن خت ِبتل وال برهتان ،إ اكتثتى رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم متن
أج ف العرب ابلتص يق واإلقرار من خ تعلم ثليل .آإ ا آعل ل آق أثى واجب الوقت وكان العلم الذي هتو آترع عتس عليته يف الوقتت تعلتم
الكلمتس وآهمهما ،وليح يلزمه أمر وراء هذا يف الوقتت ،بت ليل أنته لتو متات عقيتب لت متات مطيعتا هلل عتز وجتل خت عتاص لته ،وإمنتا دتب خت
ل بعوارع تعرع وليح لت ضتروراي يف حتق كتل ختت ص بتل يتص هتور االنثكتاك ،وتلت العتوارع إمتا أن تكتون يف الثعتل وإمتا يف الترتك وإمتا يف
االعتقاث.
أما الثعل :آبأن يعيش من ضاوة هناره إىل وقت الظهر آيتج ث عليه ب دول وقت الظهر تعلم الطهارة والص ة ،آإن كان صاياا وكتان ِبيتل لتو
صس إىل وقت ووال الشمح مل يتمكن من َتا التعلم والعمل يف الوقت بل خيرج الوقت لو اختت ل ابلتعليم ،آ يبع أن يقال :الظتاهر بقتاؤه آيجتب
عليتته تقت التتتعلم علتتى الوقتتت .و تمتتل أن يقتتال :وجتتوب العلتتم التتذي هتتو ختتترط العمتتل بعت وجتتوب العمتتل آت دتب قبتتل التتزوال ،وهكتتذا يف بقيتتة
الصلوات .آتإن عتاه إىل رماتان جتت ه ث بستببه وجتوب تعلتم الصتو  :وهتو أن وقتته متن الصتبح إىل ختروب الشتمح ،وأن الواجتب آيته ال يتة واإلمستاك
عن ااكل والشرب والوقان ،وأن ل يتماثى إىل رؤية اق ل أو ختتاه ين ،آتإن جتت ه ث لته متال أو كتان لته متال ع ت بلوخته لزمته تعلتم متا دتب عليته
من الزكاة ،ولكن ال يلزمه يف الال إمنا يلزمه ع َتا الول من وقت اإلس  ،آإن مل ميل إال اإلبل مل يلزمه إال تعلم وكاة اإلبتل ،وكتذل يف ستائر
ااصت اف ،آتتإ ا ثدتتل يف أختتتهر التتل آت يلزمتته املبتتاثرة إىل علتتم التتل متتا أن آعلتته علتتى الرتادتتي آت يكتتون تعلمتته علتتى الثتتور ،ولكتتن ي ب تتي لعلمتتاء
اإلس أن ي بهوه على أن الل آرع على الرتادي على كل من مل الزاث والراحلة إ ا كان هو مالكا حىت ررتا يترى التز ل ثسته يف املبتاثرة ،آع ت
ل إ ا عز عليه لزمه تعلم كيثية الل ومل يلزمه إال تعلم أركانه وواجباتته ثون نواآلته ،آتإن آِ ْعتل لت نثتل آعِْلمته أياتا نثتل آت يكتون تعلمته آترع
عس ،ويف حتر السكوت على الت بيه على وجوب أصل الل يف الال نظر يليق ابلثقه ،وهكذا الت رج يف علم سائر ااآعال اليت هي آرع عس.
وأما الرتوك :آيجب تعلم ل ِبسب ما يتج ث من الال ،و ل خيتلف ِبال الش ص إ ال دب على اابكم تعلم ما ر من الك  ،وال علتى
ااعمى تعلم ما ر من ال ظر ،وال على الب وي تعلم ما ر اَّلو آيه من املساكن ،آلذل أياا واجب ِبسب ما يقتايه الال ،آما يعلم أنته
ي ث ع ه ال دب تعلمه وما هو م بح له دب ت بيهه عليه كما لو كان ع اإلس البسا للارير ،أو جالسا يف ال صب ،أو را إىل خت ي
حمر  ،آيجب تعريثه بذل وما ليح م بسا له ولك ه بص ث التعرع له على القرب كااكل والشترب آيجتب تعليمته ،حتىت إ ا كتان يف بلت يتعتا ى
آيه خترب اخلمر وأكل لم اخل زير آيجب تعليمه ل وت بيهه عليه ،وما وجب تعليمه وجب عليه تعلمه.
( 1جاما بيان العلم) البن عب الس .12 - 9 /1 ،وق وضعت د ل ك مه ث ثة ع اوين آرعية وهي «العلم الذي هو آرع عس» و «العلم الذي هو آرع كثاية» و
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وأما االعتقاثات وأعمال القلوب :آيجب علمها ِبسب اخلوا ر ،آإن دطر له خت يف املعاين اليت ت ل عليها كلمتا الشتهاثة آيجتب عليته تعلتم متا
يتوصل به إىل إوالة الش  .آإن مل خيطر له ل ومتات قبتل أن يعتقت أن كت هللا ستباانه قت وأنته مرئتي وأنته لتيح حمت للاتواثث إىل خت لت
مما يذكر يف املعتق ات ،آق مات على اإلست إجاعتا ،ولكتن هتذه اخلتوا ر املوجبتة ل عتقتاثات بعاتها خيطتر ابلطبتا وبعاتها خيطتر ابلستمان متن
أهتتل البلت  ،آتتإن كتتان يف بل ت ختتتان آيتته الك ت وت تتا ق ال تتا ابلبت ن آي ب تتي أن يصتتان يف أول بلوختته ع هتتا بتلقتتس التتق ،آإنتته لتتو ألقتتي إليتته البا تتل
لوجبت إوالته عن قلبه وررا عسر ل  ،كما أنه لو كان هذا املسلم َتجرا وق ختان يف البل معاملة الراب وجب عليه تعلتم التذر متن التراب ،وهتذا هتو
الق يف العلم الذي هو آرع عس ومع اه العلم بكيثية العمل الواجب ،آمن علم العلم الواجتب ووقتت وجوبته آقت علتم العلتم التذي هتو آترع عتس
– إىل أن قال – ومما ي ب ي أن يباثر يف إلقائه إليه إ ا مل يكن ق انتقتل عتن ملتة إىل ملتة أدترى :اإلميتان ابَّ تة وال تار والشتر وال شتر حتىت يتؤمن بته
ويص ق ،وهو من تتمة كلميت الشهاثة ،آإنه بع التص يق بكونه عليه الس رسوال ي ب ي أن يثهم الرستالة التيت هتو مبل هتا :وهتو أن متن أ تان هللا
ورسوله آله اَّ ة ،ومن عصا ا آله ال ار.
ال واول :آإ ا انتبهت قذا الت ريل علمت أن املذهب الق هو هذا ،وحتققت أن كل عب هتو يف جمتاري أحوالته يف يومته وليلتته ال خيلتو متن وقتائا يف
عباثته ومعام ته عن جت ث لواو عليه آيلزمه السؤال عن كل ما يقا له من ال واثر ويلزمه املباثرة إىل تعلم متا يتوقتا وقوعته علتى القترب خالبتا – .إىل
أن قال – بيان العلم الذي هو آرع كثاية
قال أبو حام ال زايل :وهذه هي العلو اليت لو د البل عمن يقو هبا َحرج أهل البل  .وإ ا قا هبتا واحت وكثتى ،ستقط الثترع عتن اآلدترين– .
إىل أن قال –
وهي أربعة أضرب:
الارب ااول :ااصول :وهي أربعة كتاب هللا عز وجل ،وس ة رسول هللا عليه الست  ،وإجتان اامتة وآاثر الصتاابة ،واإلجتان أصتل متن حيتل إنته
يت ل علتتى الس ت ة آهتتو أصتتل يف ال رجتتة ال ال تتة .وكتتذا ااثتتر آإنتته أياتتا ي ت ل علتتى الس ت ة .ان الصتتاابة رضتتي هللا ع ت هم قت ختتتاه وا التتوحي والت زيتتل
وأثركوا بقرائن ااحوال ما خاب عن خ هم عيانه – إىل أن قال –
الارب ال اين :الثرون :وهو ما آهم من هذه ااصول ال روجب ألثا ها بل رعان ت به قا العقول آاتسا بسببها الثهم حتىت آهتم متن اللثتظ امللثتو
بتته خ ت ه كمتتا آهتتم متتن قولتته عليتته الس ت « :ال يقاتتي القاضتتي وهتتو خاتتبان» أنتته ال يقاتتي إ ا كتتان دائثتتا أو جائعتتا أو متأمل تا رتترع .وهتتذا علتتى
ضربس:
أح ا :يتعلق رصاحل ال نيا و ويه كتب الثقه واملتكثل به الثقهاء وهم علماء ال نيا.
ال تاين :متتا يتعلتتق رصتتاحل اآلدتترة وهتتو علتتم أحتوال القلتتب وأد قتته احملمتتوثة واملذمومتتة ومتتا هتتو مرضتتي ع ت هللا تعتتاىل ،ومتتا هتتو مكتتروه وهتو
التتذي ويتته الشتتطر ااد ت متتن هتتذا الكتتتاب ،أعتتين جلتتة كتتتاب إحيتتاء علتتو ال ت ين ،وم تته العلتتم رتتا يرتختتتح متتن القل تب علتتى اَّ توارح يف
عباثاْا وعاثاْا ،وهو الذي ويه الشطر ااول من هذا الكتاب.
والارب ال الل :املق مات ،وهي اليت جتري م ه جمرى اآلالت كعلم الل ة وال او ،آإهنما آلة لعلتم كتتاب هللا تعتاىل وست ة نبيته صتلى هللا عليته وستلم
 ،وليست الل ة وال او من العلو الشرعية يف أنثسهما ،ولكن يلز اخلوع آيهما بسبب الشترن إ جتاءت هتذه الشتريعة بل تة العترب وكتل ختتريعة ال
تظهر إال بل ة آيص تعلم تل الل ة آلة – .إىل أن قال –
الارب الرابا :املتممات :و ل يف علم القترآن ،آإنته ي قستم إىل متا يتعلتق ابللثتظ كتتعلم القتراءات وخمتارج التروف وإىل متا يتعلتق ابملعتىن كالتثست ،
آتتإن اعتمتتاثه أياتتا علتتى ال قتتل ،إ الل تتة رجرثهتتا ال تستتتقل بتته وإىل متتا يتعلتتق أبحكامتته كمعرآتتة ال استتخ وامل ستتو والعتتا واخلتتاص والت ص والظتتاهر.
وكيثية استعمال البعض م ه ما البعض ،وهو العلم الذي يسمى أصول الثقه ويت اول الس ة أياا .وأما املتممتات يف اآلاثر واادبتار آتالعلم ابلرجتال
وأْسائهم وأنساهبم وأْساء الصاابة وصثاْم ،والعلم ابلع الة يف الرواة ،والعلم أبحواقم ليميز الاعيف عن القوي ،والعلم أبعمارهم ليميز املرستل عتن
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املس وكذل مايتعلق به ،آهذه هي العلو الشرعية وكلها حمموثة بل كلها ِمن آروع الكثاايت].1
 – ٦قول القرطيب رمحه هللا (ت  ٦٧1هت) :قال [ لب العلم ي قسم قسمس:
آرع على ااعيان :كالص ة والزكاة والصيا .
ويف هتتذا املعتتىن جتتاء ال ت يل املتتروي «إن لتتب العلتتم آرياتتة» .روى عبت الق ت و بتتن حبيتتب أبتتو ستتعي الوحتتا ي عتن محتتاث بتتن أيب ستتليمان عتتن
إب تراهيم ال عتتي قتتال ْسعتتت أنتتح بتتن مال ت يقتتولْ :سعتتت رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم يقتتول « :لتتب العلتتم آرياتتة علتتى كتتل مستتلم» .قتتال
إبراهيم :مل أْسا من أنح بن مال إال هذا ال يل.
وآتترع علتتى الكثايتتة ،كتاصتتيل القتتوق وإقامتتة ال ت وث والثصتتل بتتس اخلصتتو وحنتتوه ،إ اليصتتلح أن يتعلمتته جيتتا ال تتا آتاتتيا أح تواقم وأح توال
سراايهم وت قص أو تبطل معايشهم ،آتعس بس الالس أن يقو به البعض متن خت تعيتس ،و لت ِبستب مايستره هللا لعبتاثه وقستمه بيت هم متن رمحتته
وحكمته بسابق ق رته وكلمته.2].
 - ٧قول النوو رمحه هللا (ت  ٦٧٦هت) -يف مق مته ااصولية لكتابه «ا مون» -
قسم ال ووي العلم إىل ث ثة أقسا  :آرع عس وآرع كثاية ونثل ،آقال رمحه هللا:
ه
َّ
[ااول آتترع العتتس :وهتتو تعلتتم املكلتتف متتاال يتتتأثى الواجتتب التتذي تعتتس عليتته آعلتته إال بتته .ككيثيتتة الوضتتوء والصت ة وحنو تتا وعليتته محتتل جاعتتات
ال يل املروي يف مس أيب يعلى املوصلي عن أنح عن ال صتلى هللا عليته وستلم « لتب العلتم آرياتة علتى كتل مستلم» .وهتذا الت يل وإن مل
يكن اثبتا آمع اه صايح :ومحله آدرون على آترع الكثايتة :وأمتا أصتل واجتب اإلست ومتا يتعلتق ابلعقائت آيكثتي آيته التصت يق بكتل متا جتاء بته
رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم واعتقتتاثه اعتقتتاثا جاومتتا ستتليما متتن كتتل خت ت واليتعتتس علتتى متتن حصتتل لتته هتتذا تعلتتم أثلتتة املتكلمتتس ،هتتذا هتتو
الصايح الذي أ بق عليه السلف والثقهاء واحملققون من املتكلمس متن أصتااب ا وخت هم .آتإن ال ت صتلى هللا عليته وستلم مل يطالتب أحت ا بشتيء
سوى ما كر ه ،وكذل اخللثاء الراخت ين ومن سواهم من الصاابة آمن بع هم من الص ر ااول -إىل أن قال -
(آرن) اليلز اإلنسان تعلم كيثية الوضوء والصت ة وختتبههما إال بعت وجتوب لت الشتيء آتإن كتان ِبيتل لتو صتس إىل ثدتول الوقتت مل يتتمكن متن
َتا تعلمها ما الثعل يف الوقت آهل يلزمه التعلم قبل الوقت ترثث آيه ال هزايل والصايح ماجز به خ ه أنته يلزمته تقت التتعلم كمتا يلتز الستعي إىل
اَّمعة ملن بع م زله قبل الوقت مث إ ا كان الواجب على الثور كان تعليم الكيثية على الثور وإن كان على الرتادي كتالل آعلتى الرتادتي :مث التذي
دب من ل كله ما يتوقف أثاء الواجب عليه خالبا ثون مايطرأ ثرا آإن وقا وجب التتعلم حي تتذ :ويف تعلتم أثلتة القبلتة أوجته أحت ها آترع عتس
وال اين كثاية وأصاهما آرع كثاية إال أن يري سثرا آيتعس لعمو حاجة املساآر إىل ل .
(آرن) أما البيا وال كاح وختبههما مما الدب أصله آقال إما الرمس وال زايل وخ ا يتعس على من أراثه تعلتم كيثيتته وختتر ه .وقيتل ال يقتال يتعتس
بل يقال ر اإلق ا عليه إال بع معرآة ختر ه وهذه العبارة أصح ،وعبارْما حممولة عليها ،وكذا يقال يف صت ة ال اآلتة تر التلتبح هبتا علتى متن مل
يعرف كيثيتها وال يقال دب تعلم كيثيتها.
(آرن) يلزمه معرآة ما ل ومتا ر متن املتأكول واملشتروب وامللبتو وحنوهتا ممتا الختىن لته ع ته خالبتا ،وكتذل أحكتا عشترة ال ستاء .إن كتان لته ووجتة،
وحقوق املمالي إن كان له مملوك وحنو ل  - .إىل أن قال -
(آتترن) أمتتا علتتم القلتتب وهتتو معرآتتة أمتراع القلتتب كالست والعجتتب وختتتبههما آقتتال ال تزايل :معرآتتة حت وثها وأستتباهبا و بهتتا وع جهتتا آتترع عتتس،
وقتتال خت ه :إن رِوق املكلَّتتف قلبتتا ستتليما متتن هتتذه اامتراع احملرمتتة كثتتاه لت واليلزمتته تعلتتم ثوائهتتا ،وإن مل يستتلم نظتتر إن َتكتتن متتن تطهت قلبتته متتن
ل ب تعلم لزمه التطه كما يلزمه ترك الز وحنوه من خ تعلم أثلة الرتك ،وإن مل يتمكن من الرتك إال بتتعلم العلتم املتذكور لزمته لت حي تتذ وهللا
( 1إحياء علو ال ين) ايب حام ال زايل ،ج  1ص  .28 - 2٥ط ثار الكتب العلمية  14٠٦هت .وق أثرج ا د ل ك مه ع وانس يف أوائل بعض الثقرات و ا
«االعتقاث» و «ال واول» .وما كره من ح يل (ا لبوا العلم ولو ابلصس) رواه البيهقي واخلطيب وابن عب الس وخ هم عن أنح بس ضعيف ،و كره ابن اَّووي يف
(املوضوعات) وهللا تعاىل أعلم
( 2تثس القر ) ج  8ص 29٥
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أعلم.
(القسم ال اين) آرع الكثاية
وهتتو حتصتتيل ماالبت لل تتا م تته يف إقامتتة ثيت هم متتن العلتتو الشتترعية كاثتتظ القتترآن وااحاثيتل وعلومهتتا وااصتول والثقتته وال اتتو والل تتة والتصتريف:
ومعرآة رواة ال يل واإلجان واخل ف - :إىل أن قال -
وآرع الكثاية املراث به حتصيل لت الشتيء متن املكلثتس أو بعاتهم ويعتم وجوبته جيتا امل تا بس بته آتإ ا آعلته متن حتصتل بته الكثايتة ستقط الترج
عن الباقس وإ ا قا به جا حتصل الكثاية ببعاهم آكلهم سواء يف حكم القيا ابلثرع يف ال واب وخ ه آإ ا صلى على ج اوة جا مث جا مث جا
آالكل يقا آرع كثاية ،ولو أ بقوا كلهم على تركه أمث كل َمن ال عذر له ممن علم لت وأمك ته القيتا بته أو مل يعلتم وهتو قريتب أمك ته العلتم ِبيتل
ي سب إىل تقص والَيمث من مل يتمكن لكونه خ أهل أو لعذره  -إىل أن قال -
واعلتتم أن للقتتائم بثتترع الكثايتتة مزيتتة علتتى القتتائم بثتترع العتتس انتته أستتقط التترج عتتن اامتتة وقت قت م ا كت إمتتا التترمس يف هتتذا يف آاتتل تترجيح
االختت ال ابلعلم على العباثة القاصرة.
(القسم ال الل) ال ثل :وهو كالتبار يف أصول ااثلة ،واإلمعان آيما وراء الق ر الذي صل به آرع الكثاية.1].
 - 8قول ختيخ اسس ا ابن ميمية رمحه هللا (ت  ٧28هت)  -من جممون الثتاوى -
قال رمحه هللا [و لب العلم الشرعي آرع على الكثاية إال آيما يتعتس :م تل لتب كتل واحت علتم متا أمتره هللا بته وماهنتاه ع ته ،آتإن هتذا آترع علتى
ااعيان كما أدرجاه يف الصاياس عن ال صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :من يرث هللا به د ا يثقهه يف ال ين» .وكل من أراث هللا به د ا البت
أن يثقهه يف ال ين ،آمن مل يثقهه يف ال ين مل يرث هللا به د ا ،وال ين :مابعل هللا به رسوله :وهو مادتب علتى املترء التصت يق بته والعمتل بته ،وعلتى
كل أح أن يص ق حممت ا صتلى هللا عليته وستلم آيمتا أدتس بته ،ويطيعته آيمتا أمتر تصت يقا عامتا و اعتة عامتة ،مث إ ا ثبتت ع ته دتس كتان عليته أن
يص ق به مثص  ،وإ ا كان مأمورا من جهة أبمر معس كان عليه أن يطيعه اعة مثصلة.2].
وقال ابن ميمية رمحه هللا [ال ريب أنه دب على كل أح أن يؤمن را جتاء بته الرستول إميتا عامتا جممت  ،والريتب أن معرآتة ماجتاء بته الرستول علتى

التثصيل آرع على الكثاية آإن ل ثادل يف تبلي مابعل هللا به رسوله ،وثادل يف ت بُّر القرآن وعقله وآهمه ،وعلتم الكتتاب ،والكمتة ،وحثتظ
الذكر ،وال عاء إىل سبيل الرب ابلكمة واملوعظة الس ة ،وا اثلة ابليت هي أحسن ،وحنو لت  -ممتا أوجبته هللا علتى املتؤم س  -آهتو واجتب علتى
الكثاية م هم.
وأما ما دب على أعياهنم آهذا يت ون بت ون ق رهم ،ومعرآتهم ،وحاجتهم وماأمر به أعياهنم آ دب على العاجز عن ْسان بعض العلم ،أو عن آهم
ثقيقه مادب على القاثر على ل  ،ودب على من ْسا ال صوص وآهمها متن علتم التثصتيل متاال دتب علتى متن مل يستمعها ،ودتب علتى املثتيت،
واحمل ث ،وا اثل ماال دب على من ليح كذل .٣].
وقال أياا رمحه هللا [وأما قوله :ما الذي دب عليه علمه آهذا أياا يت ون آإنه دب على كل مكلف أن يعلم ماأمر هللا بته ،آتيعلم متاأمر ابإلميتان
به ومتاأمر بعلمتهِ ،بيتل لتو كتان لته ماجتتب آيته الزكتاة لوجتب عليته تعلتم علتم الزكتاة ،ولتو كتان لته متا ل بته لوجتب عليته تعلتم علتم التل ،وكتذل
أم ال ل !.
ودب على عمو اامة علم جيا ماجاء بته الرستول صتلى هللا عليته وستلم ِ ،بيتل الياتيا متن العلتم التذي بل ته ال ت صتلى هللا عليته وستلم أمتته
ختيء ،وهو ماثل عليه الكتاب والس ة ،لكن الق ر الزائ على ما تاج إليه املعس آرع على الكثاية ،إ ا قامت به ائثة سقط عن الباقس.
وأما «العلم املرخب آيه جلة» آهو العلم الذي علمه ال صلى هللا عليه وسلم أمته لكتن يرختب كتل ختت ص يف العلتم التذي هتو إليته أحتوج ،وهتو
مزية على القائم بثرع العس) ،هو ادتيار إما الرمس اَّويين ووال ه رمحهم هللا،
( 1ا مون) لل ووي ،ج  1ص -- 2٧ – 24وقول ال ووي (إن للقائم بثرع الكثاية ه
ودالثهم يف ل آدرون ،آانظر قول ابن السبكي يف املسألة يف (جا اَّواما) ج  1ص  .18٣وقول القرايف أياا يف كتابه (الثروق) ج  2ص 2٠٣
( 2جممون الثتاوى)8٠/28 ،
( ٣جممون الثتاوى.)٣12/٣ ،
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له أنثا ،وهذا يت ون ،آرخبة عمو ال ا يف معرآتة الواجبتات واملستتابات متن ااعمتال والوعت والوعيت أنثتا قتم .وكتل ختت ص مت هم يرختب يف كتل
ما تاج إليه من ل  ،ومن وقعت يف قلبه ختبهة آق تكون رخبته يف عمل ي اآيها أنثا من خ ل ].1
وستل ابن ميمية :أميا لب القرآن أو العلم أآال .
آأجاب رمحه هللا [أما العلم الذي دب على اإلنسان عي ا كعلم متاأمر هللا بته ،ومتا هنتى هللا ع ته ،آهتو مقت علتى حثتظ متاال دتب متن القترآن ،آتإن
لب العلم ااول واجب ،و لب ال اين مستاب ،والواجب مق على املستاب.
وأما لب حثظ القرآن :آهو مق على ك مما تسميه ال ا علما :وهو إما اب ل ،أو قليل ال ثا ،وهو أياا مق يف التعلم يف حتق متن يريت أن
يتعلم علم ال ين من ااصول والثرون ،آإن املشرون يف حق م ل هذا يف هذه ااوقات أن يب أ ِبثظ القرآن ،آإنه أصل علو ال ينِ ،ب ف مايثعلته
ك من أهل الب ن متن ااعتاجم وخت هم ،حيتل يشتت ل أحت هم بشتال متن آاتول العلتم ،متن الكت  ،أو اَّت ال ،واخلت ف ،أو الثترون ال تاثرة ،أو
التقلي الذي ال تاج إليه ،أو خرائب ال يل اليت ال ت بت ،والي تثا هبا ،وك متن الرايضتيات التيت التقتو عليهتا حجتة ،ويترتك حثتظ القترآن التذي
هو أهم من ل كله ،آ ب يف م ل هذه املسألة من التثصيل.
واملطلوب من القرآن هو آهم معانيه ،والعمل به ،آإن مل تكن هذه ة حاآظه مل يكن من أهل العلم ،وال ين ،وهللا سباانه أعلم].2
وقال أياا رمحه هللا [وأما العلم ابلكتاب والكمة آهو آرع على الكثاية :الدب على كل أح بعي ه أن يكون عاملا ابلكتاب :لثظه ومع اه ،عاملا
ابلكمة جيعها ،بل املؤم ون كلهم خما بون بذل وهو واجب عليهم ،كما هم خما بون ابَّهاث ،بل وجوب ل أسبق وأوك من وجوب اَّهتاث،
آإنه أصل اَّهاث ،ولتواله مل يعرآتوا َعت َ َ يقتاتلون ،وقتذا كتان قيتا الرستول واملتؤم س بتذل قبتل قيتامهم ابَّهتاث ،آاَّهتاث ست ا الت ين ،وآرعته وَتامته،
وهذا أصله وأساسه وعموثه ورأسه.٣].
ام صة:

مما سبق ترى اتثاق العلماء على وجوب لب العلم الشرعي ،وأنه متن حيتل الوجتوب قستمان :آترع عتس وآترع كثايتة .وقت نقتل ابتن عبت الس -
يف ك مه السابق  -اإلجان على هذا كله.
وسوف نت اول يف الثصول التالية آرع العس وآرع الكثاية من العلم ابلبيان ،إن ختاء هللا تعاىل.

 1جممون الثتاوى٣29 - ٣28 /٣ ،
 2جممون الثتاوى٥٥ - ٥4 /2٣ ،
 ٣جممون الثتاوى٣91 - ٣9٠ /1٥ ،
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الفصل الثاين
فر) العني من العلم الشرعي

بع ت عتترع أق توال العلمتتاء يف حكتتم لتتب العلتتم الشتترعي وأقس تامه  -و ل ت يف الثصتتل الستتابق  -ن ت ر يف هتتذا الثصتتل القستتم ااول متتن العلتتم
الواجب ،وهو آرع العس من العلم ،وآيه مخح مسائل هي:
 - 1بيان حاجة ال ا إىل الشرن.
 - 2وجوب العلم قبل القول والعمل.
 - ٣تعريف آرع العس من العلم.
 - 4ااثلة على آرضيته.
 - ٥أقسا العلم الذي هو آرع عس.
املسألة األوىل :بيان حا ة الناس إىل الشرع.

تاىل ا َّّلل الْ َملِت
قتتال هللا عتتز وجتتل (أَآَ َا ِستْبتت ْم أََّمنتَتا َدلَ ْقَتتاك ْم َعبَ تتا َوأَنَّكت ْتم إِلَْيتَتتا َال تت ْر َجعتو َن ،آَتتَت َعت َ

املؤم ون.11٦ - 11٥ :

ب الْ َعت ْتر ِ
ه الْ َكت ِرِ )
ْ
التَ ُّتق َال إِلَتهَ إَِّال هت َتو َر ُّ

اّلل الْ َملِت ) أي تعتاىل
أنكر هللا تعتاىل علتى متن يظتن أنته دلتق اخللتق عب تا بت خايتة و ن هتزه نثسته ستباانه عتن هتذا الظتن ،آقتال عتز وجتل (آَتتَت َعتا َىل َّ

اّلل ِأبَح َك ِم ْ ِ ِ
س) التس.8 :
الَاكم َ
ح َّ ْ
وتق ه عن هذا الظن ،إ اليثعل سباانه ختيتا إال لكمة قال تعاىل (أَلَْي َ

آق دلق هللا تعاىل اخللق لعباثته كما قال سباانه (وَمتا َدلَ ْقتت ِْ ِ
اإلنتح إَِّال لِيَت ْعبت و ِن) التذارايت ،٥٦ :والعبتاثة هتي امت تال ماختترعه هللا علتى
َ
اَّ َّتن َو ْ َ
ِ
ِ
ِ
اّلل َوَمتتن يطت ِا ه
ألست ة رستتله علتتيهم الست  ،وهتتي التكليتتف اباوامتتر وال تواهي ،وقت وعت هللا تعتتاىل املطيعتتس ابَّ تة ،قتتال تعتتاىل (ت ْلت َ حت وث ه
اّللَ

ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين آِ َيها َو َلِت َ الْ َث ْتوو الْ َع ِظتيم) ال ستاءَ ( ،1٣ :وَمتن يَت ْع ِ
وثه
اّللَ َوَرستولَه َويَتتَت َعت َّ حت َ
تص ه
َوَرسولَه ي ْ د ْله َجَّات َْجت ِري من َْحتت َها اا َْهنَار َدال َ
ِ ِ
ِ
س) ال ساء.14 :
اب ُّم ِه م
ي ْ د ْله َ را َدال ا آ َيها َولَه َع َذ م
ِ
رت َك س ى) القيامة ، ٣٦ :قال الشافعي رمحه هللا يف هتذه اآليتة [آلتم خيتلتف أهتل العلتم ابلقترآن آيمتا علمتت أن
نسان أَن ي ْ َ
وقال تعاىل (أََْ َسب ْاإل َ
الس َ ى الذي اليؤمر والي هى].1
والتكليتتف الشتترعي  -التتذي هتتو ماتتمون العبتتاثة  -هتتو أمتتر وهنتتي ،ويرتتتتب علتتى امت اقمتتا أو التثتريط آيهمتتا وعت أو وعيت  ،وال ميكتتن امت تتال اامتتر
وال هتتي إال بع ت معرآتهمتتا ،ومعرآتهمتتا لتتيح قتتا ريتتق إال الشتترن ،د آتتا ملتتن قتتال إن هتتذا ممكتتن ابلعقتتل ،آتتإن عقتتول اخللتتق تتثتتاوت وقت يستاستتن
إنسا من مايستقباه خ ه ،آليح ملعرآة الق من البا ل ،واخل من الشر ريق إال الشرن.

ِ
ِ
ِ
تت تَت ْ ِري َمتا الْ ِكتَتاب وَال ِْ
َّشتاء ِم ْتن
اإلميَتان َولَ ِكتن َج َع ْلَتاه نتورا َّهنْت ي بِ ِته َم ْتن ن َ
قال تعاىل ( َوَكت َذل َ أ َْو َحْيتَتا إِلَْيت َ روحتا هم ْتن أ َْمت ِرَ َمتا ك َ
َ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ستَ ِقي ِم) الشورى .٥2 :وما كونه صلى هللا عليه وسلم دت بتين آث آقت أدتس هللا عتز وجتل أنته متا كتان يت ري
عبَاث َ َوإنَّ َ لَتَت ْه ي إ َىل صَراط ُّم ْ

حري رعرآة الق من البا ل ب
ماالكتاب وال اإلميان قبل الوحي ،آلو كان ه اك أح مت ه

الشرن لكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .

ِ
اّلل
َّشتاء) ،وقتال تعتاىل يف آيتة أدترى ( َوَمتن َّملْ َْد َع ِتل َّ
وق وصف هللا تعاىل وحيه وخترعه ابل ور ،آقال تعاىل ( َولَ ِكن َج َع ْلَاه نتورا َّهنْت ي بِ ِته َمت ْن ن َ
لَه نورا آَ َما لَه ِمن نُّوِر) ال ور ، 4٠ :آ هل على أنه ليح لإلنسان نور يهت ي به ومييز به بس الق والبا ل إال نور الشرن.

واليعين هذا أن العقول القت رة قتا علتى التمييتز بتس الَ َستن والقبتيح ،ولك هتا التستتقل بتذل  ،ولتو استتقلت العقتول بتذل الستت ىن ال تا عتن بع تة
الرستل ابلشترائا ،ولكتتان إرستتاقم عب تتا ،تعتتاىل هللا عتتن لت  .وقت استتوَف ابتتن القتتيم رمحتته هللا الكت يف (مستتألة التاستتس والتقبتتيح العقلتتي) يف كتابتته
(مثتاح ثار السعاثة) را ال مزي عليه ،وتكلم يف نثح املسألة أياا يف كتابه (الصواعق املرسلة) .وحاصل املسألة أن العقل قاثر علتى إثراك ال ْستن
( 1اا ) للشاآعي ج  ٧ص ( ،298ابب إبطال االستاسان) ،ط ثار املعرآة

حكم طلب العلم الشرعي

41

والقتتبح يف ك ت متتن ااختتتياء إال أنتته اليرتتتتب علتتى هتتذا وجتتوب أو حتتتر إال رتتا ختتترعه هللا تعتتاىل علتتى ألست ة الرستتل علتتيهم الست  ،وهتتو متتايعس ع تته
العلماء بقوقم [الحكم قبل وروث الشرن].
قال ختيخ اإلس

ابن ميمية رمحه هللا [والب من اإلميان ابلشرن ،وهو اإلميان ابامر وال هتي والوعت والوعيت كمتا بعتل هللا بتذل رستله وأنتزل كتبته،

واإلنسان ماطر إىل خترن يف حياته ال نيا ،آإنه الب له من حركة دلب هبا م ثعته ،وحركة ي آا هبا مارته ،والشرن هو الذي مييهز بتس ااآعتال التيت
ت ثعه ،وااآعال اليت تاره ،وهو ع ل هللا يف دلقه ،ونوره بس عباثه ،آ ميكن لآلثميس أن يعيشوا ب خترن مييزون به بس مايثعلونه ويرتكونه].1
وقال ابن ميمية أياا [والرسالة ضرورية يف إص ح العبت يف معاختته ومعتاثه ،آكمتا أنته ال صت ح لته يف آدرتته إال ابتبتان الرستالة ،آكتذل الصت ح
له يف معاخته وثنياه إال ابتبان الرسالة ،آإن اإلنسان ماطر إىل الشرن ،آإنه بس حركتس :حركة دلب هبا ماي ثعه ،وحركة ي آا هبا ما ياره .والشترن
يبس ما ي ثعه وماياره والشرن نور هللا يف أرضه وع له بس عباثه ،وحص ه الذي من ثدله كان آم ا.
هو ال ور الذي ِه
وليح املراث ابلشرن التمييز بس الاار وال اآا ابلح ،آإن ل صل للايتوا ت الع ْجتم ،آتإن المتار واَّمتل مييتز بتس الشتع والترتاب ،بتل التمييتز
بتتس ااآعتتال التتيت تاتتر آاعلهتتا يف معاختتته ومعتتاثه ،ك ثتتا اإلميتتان والتوحيت  ،والعت ل والتتس والتصت ق واإلحستان ،واامانتتة والعثتتة ،والشتتجاعة واللتتم،
والصس واامر ابملعروف وال هي عن امل كر ،وصلة اارحا وبر الوال ين ،واإلحسان إىل املمالي واَّتار ،وأثاء القتوق ،وإدت ص العمتل هلل والتوكتل
عليه واالستعانة به والرضا رواقا الق ر به ،والتستليم لكمته واالنقيتاث امتره ،ومتواالة أوليائته ومعتاثاة أع ائته ،ودشتيته يف ال يتب والشتهاثة ،والتقتوى
إليته أبثاء آرائاته واجت تاب حمارمتته ،واحتستاب ال تواب ع ت ه ،وتصت يقه وتصت يق رستتله يف كتل متاأدسوا بته ،و اعتتته يف كتل متاأمروا بتته ،ممتا هتو نثتتا
وص ح للعب يف ثنياه وآدرته ،ويف ض ل ختقاوته ومارته يف ثنياه وآدرته.
ولوال الرسالة مل يهت العقل إىل تثاصيل ال اآا والاار يف املعاه واملعاث ،آمن أعظتم نعتم هللا علتى عبتاثه وأختترف مهتة علتيهم :أن أرستل إلتيهم رستله،
وأنزل عليهم كتبه ،وبس قم الصراط املستقيم .ولوال ل لكتانوا ر زلتة اانعتا والبهتائم بتل أختتر حتاال م هتا ،آمتن قَب َتل رستالة هللا واستتقا عليهتا آهتو
من د السية ،ومن رثها ودرج ع ها آهو من ختر السية ،وأسوأ حاال من الكلب واخل زير واليوان البهيم].2
إ ا ثبتت هتتذا ،وثبتتتت حاجتتة ال تتا إىل الشتترن ليتمك توا متتن القيتتا بو تتائف العبوثيتتة هلل تعتتاىل علتتى الوجتته التتذي يرضتتيه ،آإنتته لتتيح لل تتا ريتق إىل
تعس عليه آعله إال به.
معرآة الشرن إال ابلتعلم ،ومن ه ا كان آرضا على كل مسلم أن يتعلم من العلم ماال يتأثى الواجب الذي ه
آالستتعي متتن يستتعى لتاصتتيل مادتتب عليتته متتن العلتتم ويعمتتل بتته ليلقتتى هللا تعتتاىل وهتتو راع ع تته ،آتتإن ال ت نيا إمن تا هتتي ممتتر وهتتي إىل ووال ال حمالتتة،
الَيَتاة الت ُّ نْتيَا َمتَتانم َوإِ َّن ْاآل ِد َترَة ِهتي َثار الْ َقتَرا ِر)
واآلدرة هي املستقر ،كما قال عز وجل  -حكاية عن مؤمن آل آرعون – ( َاي قَت ْتوِ إَِّمنَتا َه ِتذ ِه ْ
َ
ِِ
الياة الت ُّ نْتيا إَِّال َقْتو ولَعِ ِ
َّار ْاآل ِد َترَة َقِتي ا ْلَيَت َتوان لَ ْتو َكتانوا يَت ْعلَمتو َن) الع كبتوت ،٦4 :ومعتىن اليتوان
َ
خاآر .٣9 :وقال تعاىل ( َوَما َهذه ََْ
مَ م
تب َوإ َّن الت َ

َ
أي اليتاة الكاملتة ،ويتو القيامتة يقتول ال تاآلون عتتن اعتة رهبتم التذين آرحتوا ابليتاة الت نيا وا متتأنوا هبتا  -كمتا حكتى هللا تعتاىل – (وِجتيء يتومتِتتذِ
َ َ َْ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َحت م )
نستتان َوأ َّ
َى لَته الت هذ ْكَرى ،يَتقتتول َاي لَْيتتَ ِتين قَت ْ
َحت م َ ،وَال يوثتق َوَاثقَتته أ َ
َّمت لَيَت ِايت ،آَتيَت ْوَمتتتذ َّال يت َعت هذب َع َذابَته أ َ
جبَ َهت ََّم يَت ْوَمتتتذ يَتتَت َذ َّكر ْاإل َ
َّمت ِلَيَت ِتايت) ثليتتل علتتى أن الت ار اآلدتترة هتي ثار اليتتاة الكاملتتة للستتع اء كمتتا أهنتتا ثار العتتذاب املقتتيم
الثجتتر .2٦ - 2٣ :وقولتته (يَتقتتول َاي لَْيتتَت ِتين قَت ْ
لألختقياء ،آهي ثار اخللوث.
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (ماال نيا يف اآلدرة إال م ل مادعل أح كم أصبت َعه يف اليَِهم ،آلي ظر را يرجا).٣
وعن عب هللا بن مسعوث رضي هللا ع ه قال :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حص آقا وق أثهر يف َجْبه ،قل ا :ايرسول هللا لو اكذ لت
و اء ،آقال( :مايل ولل نيا  ،ما أ يف ال نيا إال كراكب استظل حتت ختجرةِ مث راح وتركها) ،4وال ِو اء هو الثراه الل ِهتس .آتلت هتي حقيقتة الت نيا
( 1جممون الثتاوى)114 - 11٣/٣ ،
( 2جممون الثتاوى)1٠٠ - 99/19 ،
 ٣رواه مسلم عن املستورث بن خت اث رضي هللا ع ه
 4رواه الرتمذي وقال ح يل حسن صايح
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وهذا هو ق رها.
آالعاقتتل الستتعي متتن يستتعى لتتتعلم ماتصتتح بتته عباثتتته لربتته يف هتتذه الت ار الثانيتتة ليكتتون متتن أهتتل ال عتتيم املقتتيم يف الت ار الباقيتتة .آتتإن ك ت ا متتن ال تتا
يقاون الس وات الطوال وي ثقون ااموال اَّزيلة يف التعلم إلص ح ثنياهم وهتم َتركوهنتا ال حمالتة ،واليثكترون يف إنثتاق بعتض هتذا الوقتت واملتال يف

تعلتتم مايصتتلح آدتترْم ،أوالئ ت هتتم ال تتاآلون ،آ ت تكتتن م ت هم .قتتال تعتتاىل (وع ت َ َِّ ِ
اّلل و ْع ت َ ه ولَ ِ
كت َّتن أَ ْكَت َتر الَّتتا ِ َال يَت ْعلَمتتو َن،
َْ
اّلل َال خيْلتتف َّ َ َ
الي ِ
ِ ِ
اة ال ُّ نْتيَا َوه ْم َع ِن ْاآل ِدَرِة ه ْم َخاآِلو َن) الرو  ،٧ - ٦ :قال ابن كثري رمحته هللا يف تثست هتذه اآليتة [أي أك تر ال تا لتيح
يَت ْعلَمو َن َاهرا هم َن ََْ
قتتم علتتم إال ابلت نيا وأكستتاهبا وختتتؤوهنا وماآيهتتا ،آهتتم حتتذاق أ كيتتاء يف حتصتتيلها ووجتتوه مكاستتبها ،وهتتم ختتاآلون يف أمتتور الت ين ومتتاي ثعهم يف الت ار
اآلدرة ،كأن أح هم م هثل ال هن له والآكرة ،قال السن البصري :وهللا ليبلت متن أحت هم بت نياه أنته يقلتب الت رهم علتى ثتره آي تسك بوونته ومتا
سن أن يصلي].1

( 1تثس ابن ك )  ،42٧/٣ط ثار املعرآة
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املسألة الثانية :و وب العلم قبل القول والعمل وحرمة القول والعمل بدري علم

تبس من املسألة السابقة حاجة ال ا إىل الشرن يف هذه ال نيا ،وأنه ال ريق إىل معرآة الشرن إال ابلتعلم.
ه
وه ا نبس إن ختاء هللا تعاىل أن هتذا التتعلم لتيح ادتيتارا يثعلته متن يشتاء وي عته متن يشتاء ،وإمنتا هتو واجتب علتى كتل مستلمِ مكلَّتف (ابلت عاقتل).
ووجتته الوجتتوب أنتته تتر علتتى املستتلم أن يقت علتتى قت ِ
تول أو آعت ِتل حتتىت يعلتتم حكتتم هللا تعتتاىل آيتته ،آيقت علتتى مايريت علتتى بصت ة وعلتتى علت ِم ،آكتتان
العلم واجبا قبل القول والعمل .وَييت وجوب العلم يف املرتبة التالية لإلميان ا مل الذي هو أول واجب على املكلَّف ،والذي هو خترط لصاة ستائر
ااعمال .و ل ان العب أول مايسلم إمنا دب عليه اإلميان ا مل ابهلل وابلرسول صلى هللا عليه وسلم ورتا جتاء بته ،وهتذا اإلميتان هتو املع َّتس ع ته
صتتل ،آكتتان العلتتم
ابإلقترار ابلشتتهاثتس ،مث إنتته دتتب عليتته بعت لت أن يتتتعلم متتن ختترائا اإلميتتان مادتتب عليتته العمتتل بتته ،وهتتو متتايعرف ابإلميتتان امل َث َّ
صل .وي ل على هذا بوضوح ماأوصى به ال ت صتلى هللا عليته وستلم معتا ا حتس بع ته إىل التيمن ،آقتال
بذل ق طرة بس اإلميان ا مل واإلميان امل َث َّ
لتته (إنت أتيت قومتتا متتن أهتتل الكتتتاب آتتاثعهم إىل ختتتهاثة أن ال إلتته إال هللا وأين رستتول هللا ،آتتإن هتتم أ تتاعوا لتذل  ،آتتأعلمهم أن هللا اآتترتع علتتيهم
ترتُّث يف آقترائهم ،آتإن هتم أ تاعوا
مخح صلوات يف كتل يتو وليلتة ،آتإن هتم أ تاعوا لتذل آتأعلمهم أن هللا اآترتع علتيهم صت قة تؤدتذ متن أخ يتائهم آ َ
لتتذل آتتإايك وك ترائم أم تواقم ،واتتتق ثعتتوة املظلتتو آإنتته لتتيح بي هتتا وبتتس هللا حجتتاب) .1آال ت عاء إىل اإلق ترار ابلشتتهاثتس هتتو اإلميتتان ا متتل ،والعمتتل
ابلشترائا متتن الص ت ة والزكتتاة وخ تتا هتتو اإلميتتان املثصتتل ،والعلتتم ق طتترة بي همتتا وهتتو املتراث يف قولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم (آتتأعلمهم أن هللا اآتترتع
عليهم) ،وحمل وجوبه بع اإلميان ا مل وقبل اإلميان املثصل.
وهبذا يتبس ختثوف نظر الب اري رمحه هللا يف ترتيبه للموضوعات يف صاياه ،آق ب أ بكتاب ب ء الوحي إختارة م ه إىل أن الت ين يعترف متن جهتة
الوحي ال العقل ،مث أتبعه بكتاب اإلميان انه أول واجب على العب  ،مث أتبعه بكتاب العلم انه الوسيلة إيل معرآة خترائا اإلميان ومادب على العب
العمل به م ها ،مث أدذ يف سترث ختترائا اإلميتان وبت أها ابلطهتارة آالصت ة اهنتا آكت آتروع العتس وأول ما استب عليته العبت  .آجعتل الب تاري رمحته
ثل عليتته ح ت يل معتتا بتتن جبتتل رضتتي هللا ع تته .علتتى أن ه تذا اليعتتين أن اإلمي تان ا م تل
املثصتتل كمتتا ه
هللا العلتتم ق طتترة بتتس اإلميتتان ا متتل واإلميتتان ه
اليشرتط لصاته العلم ،بل العلم خترط لصتاة اإلميتان ،وقت قتال الستلف إن اإلميتان قتول وعمتل يزيت ويت قص ،وأن القتول يتراث بته قتول القلتب وقتول
اللسان ،ومل خيتلثوا يف أن قول القلب هو معرآته وتص يقه ،آصتارت املعرآتة رتا دتب اإلميتان بته إجتاال ختتر ا لصتاة اإلميتان .ونتذكر آيمتا يلتي مزيت ا
من ااثلة على وجوب العلم قبل القول والعمل ،من الكتاب والس ة واإلجان ،وهي على ال او التايل:
أوال :األدلة من كتاب هللا معاىل على حترمي القول والعمل بدري علم ،وعلى و وب العلم قبل القول والعمل:

ال ِتق وأَن ت ْشت ِركواْ ِاب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َِّ
ّلل َمتا َملْ يتَت هِتزْل بِ ِته ست ْلطَا
ه
يب الْ َث َتواح َ
ش َمتا َ َه َتر مْت َهتا َوَمتا بَطَت َن َواإل ْمثَ َوالْبَت ْ َتي ب َت ْ َْ ه َ
 - 1قال تعاىل (ق ْل إمنَا َحَّرَ َرِهَ
وأَن تَتقولواْ علَى ِ
اّلل َما الَ تَت ْعلَمو َن) ااعراف.٣٣ :
َ ه
َ
هذا نص صريح يف حتر القول على هللا ب علم (قل إَِّمنَا ح َّتر رِيب ...وأَن تَتقولتواْ علَتى ِ
اّلل َمتا الَ تَت ْعلَمتو َن) .وهتو وعيت دتاص يف حتق العتامل
َ ه
ْ َ َ َ هَ َ
والقاضتتي واملثتتيت وكتتل مبلت احكتتا هللا تعتتاىل أن يقتتول علتتى هللا متتاال يعلتتم .ويت ل الت ص  -رثهومتته  -علتتى وجتتوب العلتتم قبتتل القتتول والعمتتل وم تته
التعليم والكم والثتوى.
آية أدرى أن اإلق ا على خمالثة هذا ال هي إمنا هو من تزيس الشيطان ،و ل يف قوله تعتاىل(والَ تَتتَّبِعتواْ دطتو ِ
ات الشَّتيطَ ِ
وق َّبس هللا تعاىل يف ِ
ان

ْ

َ
َ
إِنَّه لَكم ع و ُّمبِس ،إَِّمنَا َيْمركم ِاب ُّ ِ
وء والْ َثاشاء وأَن تَتقولواْ علَى ِ
ِ
اّلل َما الَ تَت ْعلَمو َن) البقرة .1٦9 - 1٦8 :وم ل هذه اآلية قوله تعاىل ( َوم َن
م
ْ َ
َ ه
َ ْ
لس َ ْ َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الُّه ويت ْه ِي ِته إِ َىل َعت َذ ِ
الَّا ِ َمن دَ ِاثل ِيف َِّ ِ ِ ِ ِ ِ
الستعِ ِ ) التل- ٣ :
اب َّ
ب َعلَْيه أَنَّه َمن تَت َوَّاله آَأَنَّه ي َ َ
اّلل ب َ ْ ع ْلم َويَتتَّبا ك َّل َختْيطَان َّم ِري  ،كت َ
 .4آ ل على أن اَّ ال وهو أقوال  -ب

وبس سوء عاقبة ل .
علم من تزيس الشيطانَّ ،

ِ
سؤوال) اإلسراء.٣٦ :
ح لَ َ بِِه ِع ْل مم إِ َّن َّ
الس ْم َا َوالْبَ َ
صَر َوالْث َؤ َاث ك ُّل أولتت َ َكا َن َعْه َم ْ
 - 2قول هللا تعاىل ( َوالَ تَت ْقف َما لَْي َ
 1متثق عليه ،واللثظ ملسلم
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ومعىن ( َوالَ تَت ْقف) أي التتبا ماليح ل به علم .كتر ابن كثري رمحته هللا أقتوال الستلف يف اآليتة مث قتال [وماتمون متا كروه أن هللا تعتاىل هنتى عتن

ِ
ستؤوال) أي
القول ب علم بل ابلظن والتوهم واخليال  -إىل قولته – (ك ُّتل أولتتت َ ) أي هتذه الصتثات متن الستما والبصتر والثتؤاثَ ( -كتا َن َعْته َم ْ
سيسأل العب ع ها يو القيامة وتسأل ع ه وعما عمل آيها].1

 - ٣قوله تعاىل (إِ ْ تَتلَقَّونَه ِأبَلْ ِسَتِكم وتَتقولو َن ِأبَآْتو ِاهكم َّما لَيح لَكم بِِه ِع ْلم وَْحتسبونَه هيِ ا وهو ِع َ َِّ ِ
يم) ال ور.1٥ :
ْ
اّلل َعظ م
َْ
م َ َ َه َ َ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
وبس سباانه أن هذا أمر عظيم ع هللا وإن استهان ال ا بته .واآليتة
آَ َذ ه هللا تعاىل القول ب علم ( َوتَتقولو َن ِأبَآْت َواهكم َّما لَْيح لَكم بِه ع ْل مم) ه
َ

وإن كانت يف حق من تكلم يف حاثثة اإلآ إال أن العسة بعمو اللثظ.

 - 4قوله تعاىل (هاأَنتم هؤالء حاججتم آِيما لَكم بِِه ِعلم آَلِم حت ُّ ِ
يما لَْيح لَكم بِِه ِع ْل مم) آل عمران.٦٦ :
م َ َ
َ ْ َ
آجو َن آ َ
َ َْْ َ
َ

قال القرطيب رمحه هللا [يف اآلية ثليل على امل ا من اَّ ال ملن ال علم له ،والظر على متن الحتقيتق ع ت ه  -إىل قولته  -وقت ورث اامتر ابَّت ال ملتن
ِ
ِ
ِ
سن) ال ال.2]12٥ :
َعلم وأيقن آقال تعاىل ( َو َجاث ْقم ِابلَِّيت ه َي أ ْ
َح َ
اّلل َِْس ِ
 - ٥قال هللا عز وجل (اي أَيتُّها الَّ ِذين آم وا َال تت َق هِموا بس ي َ ِي َِّ ِِ
يم) الجرات.1:
اّلل َوَرسوله َواتتَّقوا ا َّّللَ إِ َّن ََّ م
َ َ
َْ َ َ
َ َ
يا َعل م
قال القرطيب رمحه هللا [أي التق موا قوال وال آع بس ي ي هللا وقول رسوله وآعله آيما سبيله أن أتدذوه ع ه من أمتر الت ين والت نيا .ومتن قت ه قولته
أو آعله على الرسول صلى هللا عليه وسلم آق ق ه مه على هللا تعاىل ،ان الرسول صلى هللا عليه وسلم إمنا َيمر عن أمر هللا عز وجل].٣
ويف اآلية ثاللة على حرمة اإلق ا على قول أو عمل قبل معرآة حكم هللا تعاىل وحكم رسوله صلى هللا عليه وسلم آيه.

وقتال ابان القايم رمحته هللا  -يف نثتتح اآليتة [ -أي التقولتوا حتىت يقتول ،وال أتمتتروا حتىت َيمتر ،وال تت ْثتتوا حتىت يثتتيت ،وال تقطعتوا أمترا حتىت يكتون هتتو
الذي كم آيه ومي ِ
ف الكتتاب والست ة ،وروى العتويف ع ته قتال :هنتوا أن
ايه ،روى علي بن أيب لاة عن ابن عبا رضي هللا ع هما :ال تقولوا ِد َ
يتكلموا بس ي ي ك مه.
والقول اَّاما يف معىن اآلية ال تعجلوا بقول وال آعل قبل أن يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو يثعل].4

ستبِقونَه ِابلْ َق ْتوِل َوهتم ِأب َْمت ِرِه يَت ْع َملتو َن)
وق أثىن هللا تعاىل على امل ئكة وامت حهم من هذا الوجه ،يف قوله تعاىل (بَ ْل ِعبَ م
اث ُّمكَْرمو َنَ ،ال يَ ْ
 .2٧ - 2٦آهم اليق هِمون قوال قبل قوله تعاىل ،وال يعملون إال أبمره تعاىل .قال ابن كثري رمحه هللا [وهم لته يف خايتة الطاعتة قتوال وآعت (َال يستبِقونه

اانبيتاء:

َْ َ

ِابلْ َق ْوِل َوهم ِأب َْم ِرِه يَت ْع َملو َن) اانبياء ،2٧ :أي ال يتق مون بس ي يه أبمر وال خيالثونه آيما أمرهم به ،بل يباثرون إىل آعله].٥

 - ٦وقال تعتاىل( :اي أَيتُّهتا الَّ ِتذين آم توا َال تَترآَتعتوا أَصتواتَكم آَتتو َق صتو ِت الَّتِ ِ وَال َْجتهتروا لَته ِابلْ َقتوِل َكجهت ِر بتع ِ
اتك ْم لِتبَت ْع ِ
ط
ض أَن َْحتتبَ َ
ْ َ ْ َْ
هَ َ
َ َ
َ َ
َْ ْ ْ َْ
ْ
شعرو َن) الجرات.2 :
أ َْع َمالك ْم َوأَنت ْم َال تَ ْ
قال ابن القيم رمحه هللا [آإ ا كان رآا أصواْم آوق صوته سببا لبوط أعماقم آكيف تق

آرائهم وعقوقم وأ واقهتم وسياستاْم ومعتارآهم علتى متا

جاء به ورآعها عليه أليح هذا أوىل أن يكون حمْبطا اعماقم .٦].
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
َِّ
ستَأْ ِ نوه)
ين َآم وا اب َّّلل َوَرسوله َوإ َا َكانوا َم َعه َعلَى أ َْم ِر َجام ِا َملْ يَ ْذ َهبوا َح َّىت يَ ْ
 - ٧وقال تعاىل (إمنَا الْم ْؤم و َن الذ َ

ال ور.٦2 :

قال ابن القيم رمحه هللا [آإ ا جعل من لتواو اإلميتان أهنتم ال يتذهبون متذهبا إ ا كتانوا معته إال ابستتتذانه ،آتأوىل أن يكتون متن لواومته أن اليتذهبوا إىل

( 1تثس
( 2تثس
( ٣تثس
( 4اع
( ٥تثس
( ٦اع

ابن ك ) ج  ٣ص ٣9
القر ) ج  4ص 1٠8
القر )٣٠٠/1٦ ،
املوقعس) ج  1ص ٥1
ابن ك ) ج  ٣ص 1٧٦
املوقعس) ج  1ص ٥1
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قول وال مذهب علمي إال بع استتذانه ،وإ نه يعرف ب اللة ماجاء به على أنه أ ِ َن آيه].1
قلت :آوجب معرآة ما أ ِن آيه مما مل َي ن ابلتعلم قبل القول والعمل.

ِِ
ِ ِ
اخلََِة ِم ْن أ َْم ِرِه ْم) ااحزاب.٣٦:
اّلل َوَرسوله أ َْمرا أَن يَكو َن َقم ْ
اى َّ
 - 8وقال تعاىل ( َوَما َكا َن لم ْؤم ِن َوَال م ْؤمَة إِ َا قَ َ

قال ابن القيم رمحه هللا [آأدس سباانه أنه ليح ملؤمن أن خيتار بع قاائه وقااء رسوله ،ومن ك َّ بع ل آق ضل ض ال مبي ا].2
قلتتت :آوجتتب بتتذل معرآتتة ماقاتتى بتته هللا ورستوله صتتلى هللا عليتته وستتلم يف كتتل أمتتر قبتتل اإلقت ا عليتته ،حتتىت اليقت العبت علتتى آعتتلِ برأيتته ثون
اعتبار لكم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم .
اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال ال.4٣ :
 - 9قول هللا عز وجل (آَ ْ

آأمر هللا تعاىل خ العامل بستؤال العتامل ،حتىت اليقت علتى العمتل جبهتل ،آت لت اآليتة علتى وجتوب العلتم قبتل القتول والعمتل .وأجتا العلمتاء علتى أن
العامي دب عليه السؤال عما وجب عليه من أمر ثي ه.

استأَلواْ أ َْه َتل الت هِذ ْك ِر إِن
قتال أبو عمر بان عبادالرب رمحته هللا [مل كتلتف العلمتاء أن العامتة عليهتا تقليت علمائهتا وأهنتم املتراثون بقتول هللا عتز وجتل (آَ ْ
ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ].٣
وسيأيت تثصيل حكم التقلي يف الباب اخلامح من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.

اثنيا :األدلة من السنة على حترمي القول والعمل بدري علم ،وعلى و وب العلم قبل القول والعمل:
 - 1قال الب اري رمحه هللا يف كتاب العلم من صاياه ،ابب [العلم قبل القول والعمل ،لقول هللا تعاىل «آاعلم أنه ال إله إال هللا» ،آب أ ابلعلم].
ِ
تاح لل يتة
قال ابن حجر رمحه هللا [قال ابن امل ت ه  :أراث بته أن العلتم ختترط يف صتاة القتول والعمتل ،آت يعتتسان إال بته ،آهتو متقت عليهمتا انته مص ه
ِ
املصااة للعمل].4
ه
قلتتت :ولتتيح العلتتم مصتتااا لل يتتة آقتتط ،بتتل وللمتابعتتة أياتتا ،آتتإن ختتتر ي قبتتول العمتتل تتا :اإلد ت ص :أبن يبت تتي بعملتته هللا وح ت ه الختتري لتته،
واملتابعة :أبن يكون العمل مواآقا احكا الشريعة يف صثته.

قتتال تعتتاىل (الَّت ِتذي دلَتتق الْمتتوت و ْ ِ
ستتن َع َم ت )
الَيَتتا َة ليَتْبتلت َتوك ْم أَيُّكت ْتم أ ْ
َ َ َْ َ َ
َح َ
سن َع َم ) إنه أدلصه وأصوبه ،واإلد ص هو مقصوث ال ية،
(أ ْ
َح َ

املل ت

 ،2 :نقتتل ابتتن تيميتتة ع تن الثاتتيل بتتن عيتتاع رمحهمتتا هللا قولتته يف

والصواب مقصوث املتابعة .والعلم الو لتصايح ال ية ولتصايح املتابعة أياا ،وي ل على هذا:
 - 2قول ال صلى هللا عليه وسلم (من عمل عم ليح عليه أمر آهو رث).٥
وي ل ال يل على أن كل عمل خ مواآق للشريعة (ليح عليه أمر ) آهو مرثوث خ مقبتول متن آاعلته ،وهتذا هتو ختترط املتابعتة ،ويت ل الت يل -
ذختارته  -على وجوب العلم قبل العمل ،ليكون العمل صوااب مواآقا للشرن وإال آهو آاس مرثوث الدزيء عن آاعله.
وهذا ال يل من ااحاثيل اليت عليها م ار اإلس  ،ومن ه ا أثرجه ال ووي رمحه هللا يف ااربعس ح ي ا (ااربعس ال ووية).
واست ل به العلماء على إبطال الب ن احمل ثة لكوهنا مما (ليح عليه أمر ).
واستتت ل بتته علتتى إبطتتال حكتتم القاضتتي وآتتتوى املثتتيت امل الثتتة للش تريعة ،ولتتو كانتتت صتتاثرة متتن جمته ت  ،كمتتا كتتره الب تتاري يف كتتتايب ااحكتتا

( 1اع املوقعس) ج  1ص ٥1
( 2اع املوقعس) ج  1ص ٥1
( ٣جاما بيان العلم) ج  2ص  -- 11٥وقال م له اخلطيب الب اثي رمحه هللا يف (الثقيه واملتثقه) ج  2ص ٦8
( 4آتح الباري)1٦٠ - 1٥9/1 ،
 ٥رواه مسلم عن عائشة رضي هللا ع ها ،ورواه الب اري معلهقا ،ورواه متص بلثظ مقارب
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واالعتصا من صاياه ،1واست ل به أياا على إبطال الصلح والعقوث  -وماجرى جمراها  -امل الثة للشريعة ،كما كره الب اري يف كتتاب الصتلح
من صاياه.2
 - ٣أدرج الب اري رمحه هللا يف كتاب االعتصا من صاياه قال [ابب ما كان ال صلى هللا عليته وستلم يستأل ممتا مل ي تزل عليته التوحي آيقتول

ِ
اّلل) ال ساء .1٠٥ :وقال ابن مسعوث :ستتل ال ت
ال أثري أو مل دب حىت ي زل عليه الوحي ،ومل يقل برأي وال قيا  ،لقوله تعاىل (رَا أ ََر َاك ه

صتلى هللا

عليته وستتلم عتتن التتروح آستتكت حتىت نزلتتت اآليتتة]  ٣مث روى الب تتاري حت يل جتابر رضتتي هللا ع تته يف نتتزول آيتتة الك لتة ،والبتتاب يت ل علتتى وجتتوب
العلم قبل القول والعمل.
 - 4روي أبو ثاوث رمحه هللا قال ح ث ا موسى بن عب الرمحن اانطاكي ،ح ث ا حمم بن ستلمة ،عتن التزب بتن دريتق ،عتن عطتاء ،عتن جتابر رضتي
تل هته يف رأسته ،مث احتتلم ،آستأل أصتاابه ،آقتال :هتل جتت ون يل ردصتة يف التتيمم ،
هللا ع ه قال :درج ا يف سثر ،آأصاب رج م ا حج مترت آش َّ
ِ
ِ
تس بتذل آقتال« :قتلتوه قتتلهم
آقالوا :ماجن لت ردصتة وأنتت تقت ر علتى املتاء ،آاختستل آمتات .آلمتا قت م ا علتى ال ت صتلى هللا عليته وستلم  ،أ ْد َ
هللا ،أال سألوا إ ْ مل يعلموا ،آإمنا ختثاء العِ ِهي السؤال ،إمنا كان يكثيه أن يتيمم ويعصر» أو «يعصب»  -ختت موستى  -علتى جرحته درقتة مث ميستح
عليها وي سل سائر جس ه.4
ومعىن العِ ِهي أي اَّهل ،ويف هذا ال يل عاهبم ال ت صتلى هللا عليته وستلم ابلثتتوى ب ت علتم وألتق هبتم الوعيت أبن ثعتا علتيهم ،وجعلهتم يف اإلمث
قَتتَتلَة له .٥وال يل ي ل على وجوب العلم قبل القول والعمل ،وي ل على حتر القول والعمل ب علم ملا ورث آيه من الذ والوعي .
 - ٥قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (إمنا ال نيا اربعة نث ِر:عب ِ روقه هللا ماال وعلما آهو يتقي ربَّه آيه ويصل به ِ
رمحته ويعلتم هلل آيته حقتا آهتذا
َ
أبآال امل اول ،وعب ِ روقه هللا علما ومل يروقه ماال ،آهو صاثق ال ية يقول :لتو أن يل متاال لعملتت آيته بعمتل آت ن ،آهتو ب يَّتته ،آأجر تا ستواء ،وعبت ِ
روقه هللا ماال ومل يروقه ِعلما ،آهو خيبط يف ماله ب علم ،ال يتقي آيه َربَّه واليصل آيه رمحه ،واليعلم هلل آيه حقا ،آهو أبدبل امل اول ،وعب ِ مل يروقه
هللا ماال وال علما آهو يقول :لو أن يل ماال لعملت آيه بعمل آ ن ،آهو ب يته ،آوور ا سواء).٦
يف هذا ال يل م ح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اث س ،و اث س:
آم ح من عمل (أنثق ماله) بعلم :وهو صاحب املرتبة ااوىل.
كما م ح من قال قوال بعلم :وهو صاحب املرتبة ال انية.
و من عمل (خيبط يف ماله) ب علم :وهو صاحب املرتبة ال ال ة.
كما من قال قوال ب علم :وهو صاحب املرتبة الرابعة.
آم ح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قال وعمتل بعلتم ،و متن قتال وعمتل ب ت علتم بتل جبهتل وجعلته مستتاقا للتوور وهتذا يت ل علتى أنته مل
يعذره ابَّهل إ كان العلم واجبا عليه قبل القول والعمل ،ومن هآرط يف أثاء الواجب اليعذر واليسقط ع ه اإلمث بل هو واقا يف اإلمث.
آ ل هذا ال يل على حتر القول والعمل ب علم وعلى وجوب العلم قبل القول والعمل.
 - ٦قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (القااة ث ثة :واح يف اَّ تة واث تان يف ال تار ،آأمتا التذي يف اَّ تة آرجتل عترف التق آقاتى بته ،ورجتل
عرف الق آجار يف الكم آهو يف ال ار ،ورجل قاى لل ا على جهل آهو يف ال ار).٧
( 1آتح الباري ج  1٣ص  181و)٣1٧
( 2آتح الباري ج  ٥ص )٣٠٣ - ٣٠1
( ٣آتح الباري ج  1٣ص )29٠
 4ورواه أبو ثاوث وابن ماجه عن ابن عبا رضي هللا ع هما
 ٥كره اخلطايب رمحه هللا يف (معامل الس ن)
(مَل هذه اامة كم ل أربعة نثر) ال يل .ك ا رواه عن أيب
 ٦ال يل رواه الرتمذي وقال ح يل حسن صايح ( -- )2441ورواه ابن ماجة وآيه قال رسول هللا َ 
كبشة اامناري رضي هللا ع ه
 ٧رواه ااربعة عن بري ة رضي هللا ع ه ،وصااه الاكم
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آتتأثىن رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم علتتى متتن عمتتل بعلتتم (وهتتو متتن عتترف التتق آقاتتى بتته) ،كمتتا متتن عمتتل ب ت علتم (وهتتو متتن قاتتى علتتى
جهل) و كر الوعي الوارث يف حقه را ي ل على أنه مل يعذره ابَّهل لتقص ه يف لب العلم الواجب عليه قبل اختت اله ابلقااء .آت ل الت يل علتى
حتر القول والعمل ب علم ،وعلى وجوب العلم قبل القول والعمل.
(ت بيتته) ورثت اإلختتتارة يف موضتتعس  -أعت ه  -إىل عت العتتذر ابَّهتتل ،وهتتذه املستتألة آيهتتا تثصتتيل ،ويف ال يتتة أن أتكلتتم آيهتتا يف ابب مستتتقل وهتتو
الباب الساث يف هذا الكتاب إ ا ختاء هللا تعاىل.
اثلثا :اسمجاع :على حترمي القول والعمل بدري علم ،وعلى و وب العلم قبل القول والعمل.
قال الع مة شهاب الدين القرايف املالكي (ت  ٦84هت) يف كتابه « الثروق » يف الثرق ال الل والتسعس ،قال رمحه هللا [إن ال زايل حكتى اإلجتان
يف إحياء علو ال ين ،والشاآعي يف رسالته حكاه أياا يف :أن املكلَّف الدوو له أن يق على ِ
آعل حىت يعلم حكم هللا آيه .آمتن ابن وجتب عليته

أن يتعلم ماعيه ه هللا وخترعه يف البيا ،ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ماخترعه هللا تعاىل يف اإلجارة ،ومن قارع وجب عليه أن يتعلم حكتم هللا تعتاىل
يف القراع ،ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم هللا تعتاىل يف تلت الصت ة ،وكتذل الطهتارة وجيتا ااقتوال وااعمتال .آمتن تعلهتم وعمتل رقتاتى
تاعلِم آق ت أ تتان هللا تتاعتس ،ومتتن مل يعلتتم ومل يعمتتل آق ت عصتتى هللا معصتتيتس ،ومتتن َعلِتتم ومل يعمتتل رقتاتتى علمتته آق ت أ تتان هللا اعتتة وعصتتاه
مت َ
معصية.
َستأَلَ َ َمتا لَ ْتيح ِيل بِ ِته ِع ْلت مم)
وي ل على هذه القاع ة أياا من جهة القرآن ،قوله تعاىل  -حكاية عن نوح عليه الس – (إِِهين أَعو بِت َ أَ ْن أ ْ
َ
هوث ،4٧ :ومع اه :ماليح يل جبتواو ستؤاله علتم ،آت هل لت علتى أنته الدتوو لته أن يقت علتى الت عاء والستؤال إال بعت علمته ِبكتم هللا تعتاىل يف لت
السؤال وأنه جائز ،و ل سبب كونه عليه الس عوتب على سؤال هللا عز وجل الب ه أن يكون معه يف السثي ة لكونه سأل قبل العلم ِبال الول ،
وأنه مما ي ب ي لبه أ ال آالعتب واَّواب ك ا ي ل على أنه الب من تق العلم را يري اإلنسان أن يشرن آيه ،إ ا تقرر هذا آم لته أياتا قولته

( َوالَ تَت ْقف َمتا لَ ْتيح لَت َ بِ ِته ِع ْل متم) اإلستراء ،٣٦ :هنتى هللا تعتاىل نبيهته عليته الست
َ
لب العلم واجبتا يف كتل حالتة ،وم ته قولته عليته الست ( لتب العلتم آرياتة علتى كتل مستلم) ،قتال الشتاآعي رمحته هللا :لتب العلتم قستمان :آترع
عس وآرع كثاية ،آثرع العس علم ِبالت اليت أنت آيها ،وآرع الكثاية ماع ا ل ].1
عتن اتبتان خت املعلتو آت دتوو الشترون يف ختتال حتىت يعلتم ،آيكتون

ام صة:
ثلت ااثلة السابقة متن الكتتاب والست ة واإلجتان  -التذي نقلته القترايف  -علتى وجتوب العلتم قبتل القتول والعمتل ،وعلتى حتتر اإلقت ا علتى قتول أو
عمل إال بعلم.
وق أك رت من إيراث ااثلة من الكتاب والس ة للت ليل على هتذه القاعت ة وهتي (وجتوب العلتم قبتل القتول والعمتل ،وحتتر القتول والعمتل ب ت علتم)
تاث َّل عليته الت ليل ،واليقبلتوا متن خت هم قتوال
لترتسخ هذه القاع ة يف أ هان املسلمس ،وليلتزموا هبا يف أنثسهم ومتا خت هم ،آت يقولتوا واليثعلتوا إال م َ
ال ثليل عليه من الشريعة .آثي االعتصا هبذه القاع ة صت ح عظتيم للمستلمس ذ ن هللا تعتاىل ،وآيهتا ثرء لثستاث أهتل البت ن وااهتواء والات الت
الذين يتكلمون يف ثين هللا تعاىل ب علم ،وهللا املستعان.
إ ا علمتتت هتتذا ،تبت َّتس لت التثتريط الشت ي الواقتتا آيتته ك ت متتن املستتلمس يف هتتذه ااومتتان والتتذي َت تتل يف اإلقت ا علتتى ااقتوال وااعمتتال ب ت علتتم
وب سؤال ،وب مباالة بتاليل أو حتر  ،حىت إن الرجل ليطلب الروق س س بعمل اليبايل أح ل هو أ حرا .
ومل تقتصتتر هتتذه اآلآتتة علتتى الع توا بتتل ق ت ستترت يف بعتتض امل تستتبس إىل العلتتم الشتترعي ،آ ترتاهم يص ت رون الثتتتاوى ويص تِهثون التتتآليف يبياتتون آيهتتا
و ظرون ب ِبل وب حتقيق بتل وبت أهليتة أحيتا  ،وقت كتر الوعيت الشت ي يف حتق هتؤالء التذين يقولتون علتى هللا متاال يعلمتون والتذين ي ِ
اتلهون

أبهوائهم ب علم ،قال (أََال يظ ُّن أولَتِ
َ

وهل ثدل التب يل والتاريف على ال اي

ِ ِ ِ
َّ
ستأَلو َن) الزدترف.19 :
َ أَهنم َّمْبتعوثو َن ،ليَت ْو َعظي ِم) املطثثس ،٥ - 4 :وقتال تعتاىل ( َستتكْتَب َخت َته َاثْ ْم َوي ْ
ت السابقة إال متن هتذا البتاب :ابب ااقتوال واآلراء التيت المستت قتا متن الشتريعة  .وستوف أ كتر بعتض

( 1الثروق) ج  2ص  ،149 - 148ط ثار املعرآة
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اام لة ادطاء املؤلثس يف العلو الشرعية را يبس ل صاة قويل هذا ،و ل يف الباب السابا من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.
الوعتا وكتل مشتت ل ابلعلتو الشترعية أن ي شتروا هتذه املستألة يف عمتو املستلمس ،أال وهتي وجتوب العلتم قبتل
ويف هذا املقا أوصتي اإلدتوة الت عاة و ه
القتتول والعمتتل ،وحرمتتة اإلقت ا علتتى قتتول أو عمتتل ب ت علتتم ،آثتتي نشتتر هتتذا اامتتر إحيتتاء لثرياتتة لتتب العلتتم بتس املستتلمس وهتتذا ابب عظتتيم متتن
أبواب اخل  ،بل العلم كما وصثه ابن القيم هو مثتاح ثار السعاثة وهي اَّ ة ذ ن هللا تعاىل.
(فائدة) وآاء الشريعة رصاحل العباث إىل يو القيامة.

اعلتتم أن القتتول (بوجتتوب العلتتم قبتتل القتتول والعمتتل) يصت ق علتتى اَّماعتتات والت ول كمتتا يصت ق علتتى ااآتراث .واعلتتم أن هتتذا القتتول يتاتتمن القتتول
بوآاء الشريعة رصاحل العباث واَّماعات والت ول إىل يتو القيامتة ،ستواء يف لت املصتاحل ال نيويتة أو اادرويتة ،اهنتا إ ا مل تكتن واآيتة بتذل اخنرمتت
قاع ة (وجوب العلم قبل القول والعمل) ،آوجوب العلم ابلكم الشرعي يف كل أمر قبل اإلق ا عليه يعين وآاء الشريعة بذل .
وق ثل على وآاء الشريعة اباحكا إىل يو القيامة أثلة ك ة م ها:

ِ
اب تِْبتيَا لهِك ِهل َختي ِء) ال ال.89 :
 - 1قول هللا عز وجل ( َونَتَّزلَْا َعلَْي َ الْكتَ َ
ْ
َّ ِ
تول وأوِيل ااَمت ِر ِمت كم آَتِإن تَت تاوعتم ِيف ختتي ِء آَتترُّثوه إِ َىل ِ
ِ
الرس ِ
تول
اّلل َو َّ
اّللَ َوأَ ِ يعتواْ َّ
َ َْ ْ َ
ه
ين َآم واْ أَ يعواْ ه
ْ
الرس َ َ ْ
ْ
 - 2وقول هللا تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ْ

ِ ِ ِ ِ
ِ
سن َأتْ ِوي ) ال ساء.٥9 :
إِن ك ت ْم تت ْؤم و َن ِاب هّلل َوالْيَت ْو اآلد ِر َل َ َد ْم َوأ ْ
َح َ
ِ
كل ما ت اون آيه املؤم ون من مسائل ال ين ِثقِهه ِ
وجله،
او ْعت ْم ِيف َخت ْيء) نكرة يف سياق الشرط تعم َّ
قال ابن القيم رمحه هللا [وم ها :أن قوله (آَِإن تَتَ َ
جلِيتته ِ
ودثيتته ،ولتتو مل يكتتن يف كتتتاب هللا ورستوله بيتتان حكتتم متتا ت تتاوعوا آيتته ومل يكتتن كاآيتتا مل َيمتتر ابلتترث إليتته ،إ متتن املمت تتا أن َيمتر تعتتاىل ابلتترث ع ت
ال زان إىل من ال يوج ع ه آصل ال زان.
وم ها :أن ال ا أجعوا أن الرث إىل هللا سباانه هو الترث إىل كتابته ،والترث إىل الرستول صتلى هللا عليته وستلم هتو الترث إليته نثسته يف حياتته وإىل ست ته
بع وآاته].1
ويف بيان وآاء الشريعة رصاحل اخللق إىل يو القيامة ،قال ابن القيم رمحه هللا [وهتذ ااصتل متن أهتم ااصتول وأنثعهتا ،وهتو مبتين علتى حترف واحت ،

وهو عمو رسالته صلى هللا عليه وسلم ابل سبة إىل كل ما تاج إليه العباث يف معارآهم وعلومهم وأعماقم ،وأنه مل وج أمته إىل أح ِ بعت ه ،وإمنتا
املرستل إلتيهم ،وعمتو ابل ستبة إىل
حاجتهم إىل من يبل هم ع ته ماجتاء بته ،آلرستالته عمومتان حمثو تان اليتطترق إليهمتا كصتيص :عمتو ابل ستبة إىل َ
كل ما تاج إليه من بعل إليه يف أصول ال ين وآروعته ،آرستالته كاآيتة ختتاآية عامتة ،ال ْحتت ِوج إىل ستواها ،واليتتم اإلميتان بته إال ذثبتات عمتو رستالته
يف هذا وهذا ،آ خيرج أح من املكلثس عن رسالته ،والخيرج نون من أنوان الق الذي حتتاج إليه اامة يف علومها وأعماقا عما جاء به.
وقت تتتويف رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم ومتتا تتائر يقلتتب ج احيتته يف الستتماء إال كتتر لألمتتة م تته علمتتا ،وعلَّمهتتم كتتل ختتتيء حتتىت آثاب الت لتتي
الصت ْتمت والك ت  ،والعزلتتة واخللطتتة ،وال تتىن والثقتتر،
وآثاب اَّمتتان وال تتو والقيتتا والقعتتوث ،وااكتتل والشتترب ،والركتتوب وال تتزول ،والستتثر واإلقامتتة ،و َّ
والصتتاة واملتترع ،وجيتتا أحكتتا اليتتاة واملتتوت ،ووصتتف قتتم العتتره والكرستتي ،وامل ئكتتة واَّتتن ،وال تتار واَّ تتة ويتتو القيامتتة ،وماآيتته حتتىت كأنته رأي
وعَّرآهم اانبيتاء وأممهتم ومتاجرى قتم ومتاجرى
عسَّ ،
وعرآهم معبوثهم وإقهم أمت تعريف حىت كأهنم يرونه ويشاه ونه أبوصاف كماله ونعوت ج لهَ ،
علتيهم معهتتم حتتىت كتأهنم كتتانوا بيت هم ،وعتترآهم متن تترق اخلت والشتتر ثقيقهتا وجليلهتتا متتامل يعرآتته نت امتتته قبلتته ،وعتترآهم صتلى هللا عليتته وستتلم متتن
أحوال املوت ومايكون بع ه يف السو وما صل آيه من ال عيم والعذاب للروح والب ن مامل يت َعهرف به ن خت ه ،وكتذل عترآهم صتلى هللا عليته وستلم
متتن أثلتتة التوحي ت وال بتتوة واملعتتاث والتترث علتتى جيتتا آتترق أهتتل الكثتتر والا ت ل متتاليح ملتتن عرآتته حاجتتة متتن بع ت ه ،اللهتتم إال إىل َمت ْتن يبل تته إايه ويبي تته
وع َقلتوه َور َع ْتوه
ويوضح م ه متادثي عليته ،وكتذل عترآهم صتلى هللا عليته وستلم متن مكايت التروب ولقتاء العت و و ترق ال صتر والظثتر متالو َعلمتوه َ
حق رعايته مل يقم قم ع و أب ا ،وكذل عرآهم صلى هللا عليه وسلم متن مكايت إبلتيح و رقته التيت َيتتيهم م هتا ومتا يتاتروون بته متن كيت ه ومكتره
( 1اع

املوقعس) ج  1ص 49
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ومايت آعون بتته ختتتره متتاال مزيت عليتته ،وكتتذل عتترآهمص متتن أحتوال نثوستتهم وأوصتتاآها وثسائستتها وكمائ هتتا متتاال حاجتتة قتتم معتته إىل ستواه ،وكتتذل
أعظَ َم استقامة.
عرآهم صلى هللا عليه وسلم من أمور معايشهم مالو علموه وعملوه الستقامت قم ثنياهم ْ
وابَّملة آجاءهم ِب الت نيا واآلدترة بِرَّمتته ،ومل توجهم هللا إىل أحت ستواه ،آكيتف يظتن أن ختتريعته الكاملتة التيت متا ترق العتامل ختتريعة أكمتل م هتا
قصة حتتاج إىل « سياسة دارجة ع ها تكملها ،أو إىل قيا أو حقيقة أو معقتول دتارج ع هتا ومتن تن لت آهتو كمتن تن أن ابل تا حاجتة
إىل رسول آدر بع ه ،وسبب هذا كله دثتاء ماجتاء بته علتى متن تن لت وقلتة نصتيبه متن الثهتم التذي َوآَّ َتق هللا لته أصتااب نبيته التذين اكتثتوا رتا
جاء به ،واست وا به عما ماسواه ،وآتاوا به القلوب والب ث ،وقتالوا :هتذا عهت نبي تا إلي تا وهتو عهت إلتيكم ،وقت كتان عمتر رضتي هللا ع ته مي تا متن
الت يل عتتن رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستلم دشتتية أن يشتتت ل ال تتا بتته عتن القتترآن ،آكيتتف لتتو رأى اختتتت ال ال تا َبرائهتتم َووبَت أآكتتارهم ووابلتتة
أ هاهنم عن القرآن وال يل آاهلل املستعان.

ْث ِهم أَ َّ أَنزلْ ا علَي الْ ِكتاب يتتتلَى علَي ِهم إِ َّن ِيف َلِ لَر ْمحة وِ ْكرى لِقوِ
ِ
َ َ َ َ َ َْ
وق قال هللا تعتاىل( :أ ََوَملْ يَك ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ
ِ
(ونَتَّزلْ ا علَي الْ ِكت ِ ِ
ِ ِِ
س) ال اتل ،89 :وقال تعاىلَ ( :اي أَيتُّ َهتا الَّتا قَت ْ َجتاءتْكم َّم ْو ِعظَتةم
اب تْبتيَا لهك ِهل َخت ْيء َوه ى َوَر ْمحَة َوب ْشَرى ل ْلم ْسلم َ
َ َ َْ َ َ َ
ِ ِِ
س) يونح.1]٥٧ :
ِهمن َّربِهك ْم َو ِخت َثاء لهِ َما ِيف ُّ
الص وِر َوه ى َوَر ْمحَةم لهْلم ْؤم َ
يت ْؤِم و َن) الع كبتوت ،٥1 :وقتال تعتاىل:

وبعد:
تبس ل مما سبق وجوب العلم قبل القول والعمل ،أي وجوب معرآة الكتم الشترعي يف أي أمترِ يريت العبت أن يثعلته قبتل أن يثعلته .كمتا تب هتس
آق ه
ل وآاء الشريعة جبميا ااحكا ال ومة للعباث إىل يو القيامة إ ال نبيا بع نبي ا صلى هللا عليه وسلم  ،وال ختريعة بع ختريعته إىل يو القيامة.
آتتإ ا كتتان العلتتم واجبتتا قبتتل القتتول والعمتتل ،آهتتل دتتب علتتى كتتل مستتلم اإلحا تتة جبميتتا علتتو الش تريعة وأحكامهتتا ،أ دتتب عليتته العلتتم بتتبعض هتتذه
ااحكا .
وما ح ه هذا الق ر من العلم الواجب على كل مسلم ،أو مايعرف بثرع العس من العلم  .وهذا هو موضون املسألة التالية ومايليها من مسائل.

( 1إع

املوقعس) ج  4ص ٣٧٧ - ٣٧٥
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املسألة الثالثة :معريف فر) العني من العلم الشرعي
هو ما دب على كل مكلهف (أي مسلم ابل عاقل) أن يتعلمه ،وهو العلم الذي اليتمكن املكلهف من أثاء الواجب الشترعي التذي تع هتس عليته آعلته
إال بتعلمه.
وهذا التعريف مقتبح من تعريف النوو  -املذكور يف الثصل الستابق  -لثترع العتس متن العلتم ،وهتو قولته رمحته هللا [آترع العتس  -أي متن العلتم
تعس عليه آعله إال به].1
الشرعي  -وهو تعلهم املكلهف ماال يتأثي الواجب الذي َّ
هذا هو التعريف امل تار ،وه اك تعريثات أدرى كَِرت يف أقوال العلماء اليت ورثت يف الثصل السابق ،وم ها:

عامة اليسا ابل ا خ م لتوب علتى عقلته جهلته ...م تل الصتلوات اخلمتح ،وأن هلل علتى
صف الشافعي رمحه هللا لثرع العس من العلم أبنه [علم َّ
َو ْ
ال تتا صتتو ختتتهر رماتتان ،وحتتل البيتتت إ ا استتتطاعوه ،ووكتتاة يف أمتواقم ،وأنتته حتَّتر
ِ
ماحَّر
كلهف العباث أن يعقلوه ويعلموه ويعطوه من أنثسهم وأمواقم ،وأن يكثوا ع ه َ

علتتيهم التتز والقتتتل والستترقة واخلمتتر ،ومتتا كتتان يف معتتىن هتتذا ،ممتتا
عليهم م ه].2

صف عبدهللا بن املبارك رمحه هللا آرع العس من العلم أبنه [أن على كل أح آرضا أن يتعلم ماال يسعه جهلته متن علتم حالته] .وقتال أياتا [إمنتا
َوَو َ
لب العلم آرياة أن يقا الرجل يف ختيء من أمر ثي ه يسأل ع ه حىت يعلمه] .وقال أياا  -وق ستِل ماالذي دب على ال ا متن تعلتم العلتم -
آقال [أن اليق الرجل على الشيء إال بعلم ،يسأل ويتعلم ،آهذا الذي دب على ال ا من تعلم العلم].٣
صتتف مالااك رمحتته هللا آتترع العتتس متتن العلتتم بقولتته [انظتتر مايلزم ت متتن حتتس تصتتبح إىل حتتس َتستتي ،ومتتن حتتس َتستتي إىل حتتس تصتتبح آالزمتته،
َوَو َ
والتؤثر عليه ختيتا].4

صتتف أمحااد باان حنباال رمحتته هللا آتترع العتتس متتن العلتتم  -وقت ستتتِل عتتن الرجتتل عليتته لتتب العلتتم  -آقتتال[ :أمتتا متتايقيم بتته الصت ة وأمتتر ثي تته متتن
َوَو َ
الصو والزكاة ،و كر خترائا اإلس  ،قال ي ب ي له أن يعلم ل ].٥

صف ابن ميمية رمحه هللا آرع العس من العلم بقوله [ لب كل واح ِ ِعلم ماأمره هللا به وما هناه ع ه ،آإن هذا آرع على ااعيان].٦
َوَو َ

وكما ترى آإن تعريف ال ووي رمحه هللا لثرع العس من العلم أجا من تعريثات خ ه ولذل ادرت ه.
وهذا العلم الواجب خيتلف ق ره متن ختت ص آلدتر ،وإن كتان ه تاك قت ر مشترتك م ته واجتب علتى جيتا املكلثتس ،وست ِهبس هتذا يف املستألة اخلامستة
(أقسا آرع العس من العلم) إن ختاء هللا تعاىل.

( 1ا مون) لل ووي ج  1ص 24
( 2الرسالة) ص٣٥٧
 ٣نقل كل هذا اخلطيب الب اثي يف (الثقيه واملتثقه) ج  1ص 4٥
( 4الثقيه واملتثقه) ج1ص 4٦
( ٥الثقيه واملتثقه) ج  1ص 4٦
( ٦جممون الثتاوى) ج  28ص 8٠

حكم طلب العلم الشرعي

األدلة على و وب طلب فر) العني من العلم:

51

املسألة الرابعة :األدلة على فرضيته

ترث ه ا ااثلة املذكورة يف املستألة ال انيتة (وجتوب العلتم قبتل القتول والعمتل) متن الكتتاب والست ة واإلجتان .كقولته تعتاىل (َال تت َقت هِموا بتس يت َ ِي َِّ
اّلل
َْ َ َ
ِِ
اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال ال .4٣ :وخ ها من ااثلة ال الة على وجوب العلم قبل القول والعمل.
َوَرسوله) الجرات ،1 :وقوله (آَ ْ

وابإلضاآة إىل ما كر ه اك ،آس ذكر ه ا أثلة أدرى على وجوب لب آرع العس من العلم ووجوب تعليمه لل ا  ،وم ها:
 - 1قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( لب العلم آرياة على كل مسلم).1
آعلِهموهم).2
 - 2قول ال صلى هللا عليه وسلم ملال بن الويرث (ارجعوا إىل أهليكم َ
 - ٣وأدس ال صلى هللا عليه وسلم َوآَ عب القيح عن اإلميان ،وقال قم (احثظتوه وأدتسوا َم ْتن وراءكتم) .٣آتأمرهم ال ت صتلى هللا عليته وستلم
ِبثظ ماأدسهم به من العلم وأن خيسوا به قومهم.
قال الب اري رمحه هللا يف كتاب العلم (ابب  )2٥من صاياه( :ابب حتريض ال صلى هللا عليه وسلم وآت عبت القتيح علتى أن ثظتوا اإلميتان
والعِ َلم وخيسوا َم ْن وراءهم .وقال مال بن الويرث :قال ل ا ال صلى هللا عليه وسلم «ارجعوا إىل أهليكم آعلِهموهم ».
مث روى الب تتاري ذست اثه عتتن ابتتن عبتتا رضتتي هللا ع همتتا قتتال :إن وآت عبت القتتيح أتتوا ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم آقتتالَ ( :متتن الوآت  -أو َمتتن
القو  )-قالوا :ربيعة .آقال (مرحبا ابلقو  -أو ابلوآ  -خ دزااي وال ن امى) قالوا :إ أنتي متن ختتق َِّة بعيت ة ،وبي تا وبي ت هتذا ال ُّتي متن كثتار
ار ،وال نستطيا أن أنتِيَ إال يف ختهر حرا  ،آمر أبمر خنس به َم ْن وراء ن دل به اَّ ة ،آأمرهم أبربا وهناهم عن أربا (أمترهم ابإلميتان ابهلل عتز
مَ
وجل وح ه ،قال :هل ت رون ما اإلميان ابهلل وح ه ) .قالوا :هللا ورسوله أعلتم .قتال( :ختتهاثة أن ال إلته إال هللا وأن حممت ا رستول هللا ،وإقتا الصت ة
ُّابء والَْ تتتم واملزآهتتت)  -قتتال ختتتعبة :ررتتا قتتال الَّق ت وررتتا قتتال املق ت َّ -
وإيتتتاء الزكتتاة وصتتو رماتتان ،وتعط توا اخلمتتح متتن امل ت م .وهنتتاهم عتتن ال ت َّ
قال(:احثظوه وأدسوه َم ْن وراءكم) .4وااختياء امل هي ع ها هي آنية كان العرب ي تبذون آيهتا وكتان يسترن آيهتا التَّ متر ،آ هتاهم ع هتا ست ا للذريعتة.
قتتال اباان حجاار [مث ثبتتتت الردصتتة يف االنتبتتا يف كتتل وعتتاء متتا ال هتتي عتتن ختتترب كتتل مستتكر كمتتا ستتيأيت يف ااختتربة إن ختتتاء هللا] .٥ومعتتىن االنتبتتا

تردص آيتته أن العتترب كتتان يستتتقون املتتاء متتن اآلابر وكتتان آيهتتا بعتتض امللوحتتة آكتتانوا ي بتتذون (يلقتتون) يف املتتاء َت ترا أو وبيبتتا ليالتتو مذاقتته
وال بيتتذ املت ه
ويستسال ،وكانوا ثظون املاء يف أوعية  -م ها ما كر يف ح يل وآ عب القيح  -وررا تركوه م ة ويلة آيت همر ملا آيه من التمر والزبيب آيصت
مخرا .آر هدص قم يف االنتبا لاجتهم إليه وهنوا عن كل مسكر.
وبع آهذه ااحاثيل ال ثة  -ح يل أنح وح يل مال بن الويرث وح يل وآ عبت القتيح  -آيهتا أمتر صتريح بطلتب العلتم وتعليمته لعمتو
املسلمس.
إال أن هذه ااثلة دب تقيي ها أبثلة أدرى ،إ إن كلمة (العلم)  -يف ح يل أنح ( لب العلم آرياة على كل مسلم)  -هي اسم ج ح م َعَّرف
أبل وهتتي متتن صتتي العمتتو  ،وإن قيتتل (أل) للعهت آ ت معهتتوث ي صتترف إليتته اللثتتظ إال العلتتم الشتترعي ،وهتتذا الي ثتتي العمتتو عتتن اللثتتظ ،وهتتذا يعتتين
است راق اللثظ َّميا العلو الشرعية وأهنا آرع عتس علتى كتل مستلم ،ولتيح اامتر كتذل آتإن هتذا العمتو مقيت اباثلتة املتذكورة يف املستألة ال انيتة

 1رواه ابن ماجة وخ ه عن أنح رضي هللا ع ه .وق روي هذا ال يل من رق ع ة كلها ضعيثة ،وق صااه السيو ي رجمون رقه
 2رواه الب اري عن مال بن الويرث معلقا بكتاب العلم من صاياه ،ورواه موصوال يف ع ة مواضا بكتاب اا ان واَّهاث وااثب وأدبار اآلحاث ،وم ها مارواه يف
كتاب اا ان عن مال بن الويرث قال :ق ِم ا على ال  وحنن َختبَتبَةمت آلب ا ع ه حنوا من عشرين ليلة ،وكان ال  رحيما آقال (لو رجعتم إىل ب ثكم
ليؤمكم أكسكم) ح يل  .٦8٥ويف رواية أدرى
آعلمتموهم ،مروهم آليصلوا ص ة كذا يف حس كذا ،وص ة كذا يف حس كذا ،وإ ا حارت الص ة آليؤ ن لكم أح كم ،و َّ
قال ( ارجعوا إىل أهليكم آأقيموا آيهم وعلِهموهم ومروهم) ال يل ٦٣1
 ٣رواه الب اري
 4ح يل 8٧
( ٥آتح الباري)1٣٥/1 ،
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َستأَلَ َ َمتا لَ ْتيح ِيل بِ ِته ِع ْل متم) هتوث -4٧ :كمتا كتره القترايف -
من هذا الثصل (وجوب العلم قبل القول والعمل) كقوله تعاىل (إِِهين أَعو بِ َ أَ ْن أ ْ
َ
وكقولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم (متتن عمتتل عم ت لتتيح عليتته أمتتر آهتتو رث) .1آ ت لت هتتذه ااثلتتة وم هتتا اإلجتتان التتذي نقلتته الق ترايف علتتى أن الق ت ر
الواجب من العلم علي كل مسلم هو ماال يتمكن من أثاء ماتعس عليه آعله إال بتعلمه .وهذا خيصتص عمتو لثتظ (العلتم) يف حت يل ( لتب العلتم
آرياة على كل مسلم).

كما خيصصه قوله تعاىل ( َوَما َكا َن الْم ْؤِم تو َن لِيَ ِثترواْ َكآآَّتة آَتلَ ْتوالَ نَت َث َتر ِمتن ك ِهتل آِْرقَ ِتة ِهمتْته ْم َآئَِثتةم لهِيَتتَت َثقَّهتواْ ِيف الت هِي ِن َولِي ِتذرواْ قَت ْتوَمه ْم إِ َا
َر َجعتواْ إِلَتْتي ِه ْم لَ َعلَّهت ْتم َْت َذرو َن) التوبتتة ،122 :آالت يل أمتتر جيتتا املستتلمس بطلتتب العلتتم ،واآليتتة أمتترت بعتتض املستتلمس  -الجتتيعهم  -ابلتثقتته ،آت ل
ال يل على آرع العس من العلم وهو مادب على كل مسلم ،وثلت اآلية على آرع الكثاية من العلم ،كما ورث يف ك
يف الثصل السابق.
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املسألة امامسة :أقساا العلم الذ هو فر) عني

ي قسم العلم الواجب ِبسب تكرار الاجة إليه يف ااقوال وااعمال إىل قسمس أساسيس:
 )1ما دب أن يتعلمه املسلم ابت اء ليتمكن من أثاء الواجبات اليت يتكرر وقوعها ،وأثاء املعام ت اليت تك ر الاجة إليهتا ،وهتذا القستم متن العلتم
ي قسم ب وره إىل قسمس:
أ .قسم عا مشرتك يلز جيا املكلثس تعلمه يف جيا اامك ة وااوم ة ،وسوف نسميه (العلم الواجب العيين العا ).
ب .قسم داص :يلز بعض املكلثس ثون بعض ،وخيتلف ق ره بس خت ص وآدر ِبسب ما تع هتس علتيهم متن الواجبتات ثون خت هم ،وهتذا
القسم سوف نسميه (العلم الواجب العيين اخلاص).
 )2ما ال دب أن يتعلمه املسلم إال ع وقوعه أو قرب وقوعه ،وهي اامور ثرة الوقون اليت التتكرر عاثة ،وتسمى هذه اامور ابل واول ،وستوف
نسمي هذا القسم من العلم الواجب بت (العلم أبحكا ال واول) .وهذا القسم أياا خيتلف ق ره من خت ص آلدر ِبسب مايبتلى به من ال واول.
يتل ص من هذا أن العلم الذي هو آرع عس ث ثة أقسا  :العلم الواجب العيين العا  ،والعلم الواجب العيتين اخلتاص ،والعلتم أبحكتا ال تواول ،وقت
أختر إىل هذه ااقسا ال ثة يف الثصل ااول من هذا الباب .وس ذكر آيما يلي صثة كل قسم م ها ذداو إن ختاء هللا تعاىل.
أوال  -العلم الوا ب العير العاا

وهذا القسم دب على جيا املكلثس تعلمه يف كل ومان ومكان ،آيشرتك جيا املسلمس املكلثس يف وجوب تعلمه .وم ه:

 - 1معرفة أركان اسس ا اممسة :وهي ختهاثة أن ال إلته إال هللا وأن حممت ا رستول هللا ،وإقتا الصت ة ،وإيتتاء الزكتاة ،وصتو رماتان ،وحتل بيتت
هللا الرا ملن استطان إليه سبي .
وال يكثتتي يف التتركن ااول (الشتتهاثتس) جمتترث ال طتتق ،بتتل البت متتن معرآتتة مع ا تتا وختتتروط صتتاة ختتتهاثة أن (ال إلتته إال هللا) حتتىت اليقتتا العبت آيمتتا
ي اقاهما.
السن ضاوة هنار م  ،آأول واجب عليه تعلُّتم كلمتيت الشتهاثة وآهتم مع ا تا،
قال أبو حامد الدزاي رمحه هللا [آإ ا بَتلَ َ الرجل العاقل ابالحت أو ه
وهو قول « ال إله إال هللا ،حمم رسول هللا »].1
آأمتتا معرآتتة مع ا تتا :آشتتهاثة أن (ال إلتته إال هللا) مشتتتملة علتتى نثتتي (ال إلتته) وإثبتتات (إال هللا) ،أي نثتتي االوهيتتة عتتن خت هللا بتترتك عبتتاثة ماثونتته،
وإثبات االوهية هلل وح ه ،ذآراثه وح ه ابلعباثات كالص ة وال عاء وال ذر والذبح واخلوف والرجاء والتااكم ،آمن صرف ختيتا من هتذه العبتاثات
أو خ ها إىل خ هللا تعاىل آق نقض آعله قَولَته ومل قتق معتىن الشتهاثة ،بتل يكتون كتاآرا إلتيانته أبمتور قاتة للشتهاثة آ بت لصتاة هتذه الشتهاثة
متتن حتقيتتق مااختتتتملت عليتته متتن ال ثتتي واإلثبتتات .وحقيقتتة العبتتاثة هتتي التتتذلل واخلاتتون ،ويتاقتتق هتتذا أبن تص ت حركتتات العب ت وستتك اته وأآكتتاره

ِ
ودطراته مواآقة ملراث هللا تعاىل ابلتزا أ َْم ِره َوهنْيه يف كتل ختتأن ،كمتا قتال هللا تعتاىل ل بيته صتلى هللا عليته وستلم (قتل إِ َّن َ ِ
تاي
صت َيت َونستكي َوَْحميَ َ
ْ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
س) اانعتتا  .1٦٣ - 1٦2 :هتتذه هتتي العبوثيتتة اخلالصتتة ،ومتتن ه تتا َعَّرآهتتا
س ،الَ َختت ِري َ لَتته َوبِت َذل َ أمت ْترت َوأَ َْ أََّول الْم ْستتلم َ
ب الْ َعتتالَم َ
َوَممتَ ِتايت هّلل َر ه

بعتتض العلمتتاء أبهنتتا [امت تتال ماختتترعه هللا تعتتاىل علتتى ألست ة رستتلِه] .مث إن هللا تعتتاىل قت جعتتل خمالثتتة أمتتره وهنيتته مراتتتب ،آأخلظهتتا امل الثتتة التتيت تتْب ِطتتل
تص الشتارن علتى ك ْثتر متن
حقيقة العباثة من أصلها وت قض ختهاثة (أن ال إله إال هللا) وهي اامور املك ِهثترة متن االعتقتاثات وااقتوال وااآعتال التيت ن َّ
أتى هبا ،مث َييت بع ها كبائر الذنوب خ املك ِهثرة واليت يثسق آاعلها ،مث الص ائر.
وأما ختهاثة (أن حمم ا رسول هللا) :آتعين تص يق الرسول صلى هللا عليه وسلم يف كل ماأدس به و اعته يف كل متاأمر بته ،كمتا تعتين إآتراثه صتلى
هللا عليه وسلم ابملتابعة ،آعن ريق الرسول صلى هللا عليه وستلم يعترف العبت كيتف يعبت ربَّته وكيتف يتؤثي ماتستتوجبه الشتهاثة ااوىل (ختتهاثة
وهت َتواه أو بعقتتل خت ه وهتواه .ومتتن ه تتا قتتال هللا
أن ال إلتته إال هللا) .آيعبت هللا ِوآْتتق ماجتتاء بتته رستوله صتتلى هللا عليتته وستتلم ال ِوآْتتق مايستاست ه بعقلتته َ

تعاىل (قل إِن ك تم ِحتبُّو َن اّلل آَاتَّبِع ِوين بِبكم اّلل ويت ْ ِثر لَكم نوبكم واّلل َخث ِ
يم) آل عمران.٣1 :
ْ ْ ه ََ ْ ْ َ ْ َ ه م
هَ
ْ
ور َّرح م
ْ
( 1إحياء علو ال ين) ج  1ص 2٥
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وأما ختروط صاة ختهاثة أن (ال إله إال هللا) آهي :العلم امل ايف للجهتل أي العلتم رع اهتا كمتا هتو متذكور أعت ه ،واليقتس امل تايف للشت  ،واإلدت ص
امل تتايف للشتترك ،والص ت ق امل تتايف للكتتذب ،واحملبتتة امل اآيتتة للتتب ض ،واالنقيتتاث امل تتايف للتترتك ،والقبتتول امل تتايف للتترث ،والكثتتر رتتا يعب ت متتن ثون هللا .وهتتذه
الشروط الومة لصاة إميان العبت وقبتول أعمالته يف اآلدترة .أمتا يف أحكتا الت نيا الظتاهرة آت دتوو ادتبتار ال تا للتاقتق متن اتيتاهنم هبتذه الشتروط،
داصتتة وأن م هتتا ختتترو ا هتتي متتن أعمتتال القلتتب التتيت الستتبيل للعبتتاث إىل معرآتهتتا .وإمنتتا يطالتتب العب ت يف ال ت نيا ابإلق ترار واالنقيتتاث .آتتإ ا كتتان ي طتتق
ابلشهاثتس وال َييت ب اقض من نواقض اإلس آهو مستلم .أمتا اليقتس واإلدت ص والصت ق واحملبتة آمتن أعمتال القلتب وعباثاتته والستبيل إىل العلتم
هبا يف ال نيا  -وإن كانتت قتا ع متات  -آأمرهتا إىل هللا تعتاىل استب عبتاثه عليهتا يتو القيامتة ،كمتا قتال رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم (آتإ ا
قالوها عصموا مين ثماءهم وأمواقم إال ِبق اإلس  ،وحساهبم على هللا تعاىل).1
(ت بيه) معرآة معىن الشهاثتس ليست ختر ا للاكم ابإلس يف الظاهر ،وإمنا هي خترط لصاة اإلس على القيقة .والك ه ا يف مقامس:
أ .معرفة معىن الشهادمني ليست شرطا للحكم ابسس ا:
رعتتىن أنتته إ ا أراث ختت ص الت دول يف ثيتتن اإلست آ دتتب ادتبتتاره يف هتتذا اامتتر لتتياكم لتته ابإلست  ،وكتتذل إ ا كتتان ختت ص تتاهره اإلست
آ دتتب ادتبتتاره يف معرآتتة معتتين الشتتهاثتس إلثبتتات حكتتم اإلست لتته .والت ليل علتتى عت وجتتوب االدتبتتار يف هتتذا اامتتر أن ال ت صتتلى هللا عليتته
وستتلم قَبِت َتل إست متتن أستتلم ثون إلتزا هبتتذا االدتبتتار وأجتترى علتتيهم أحكتتا اإلست مث كتتانوا يتعلمتتون مادتتب علتتيهم بعت لت  ،ويت ل عليتته قولتته
صلى هللا عليه وسلم اسامة بن وي رضي هللا ع هما (أقتلتته بعت ما قتال الإلته إال هللا) ،2آجعتل جمترث ال طتق ابلشتهاثة عاصتما لصتاحبه وهتذا حكتم
له ابإلس .
وماورث عن ال ت صتلى هللا عليته وستلم متن ادتبتاره بعتض ااختت اص ،آقت كانتت حتاالت معت وثة التعتتس هتي ااصتل متا عت ادتبتاره لعشترات
اآلالف ممتتن أستتلموا يف حياتتته صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،وادتبتتار بعتتض ااخت ت اص دتتوو أو دتتب استتباب معي تتة ،آا ت يل اَّاريتتة والتتذي قتتال آيتته
صتتلى هللا عليتته وستتلم (أعتقهتتا آإهنتتا مؤم تتة) ،٣كتتان ستتبب االدتبتتار هتتو أن اإلميتتان الكمتتي ختتترط يف صتتاة العتتتق ،آتتإن هللا تعتتاىل قت أوجتتب  -يف
ا ِريتتر َرقَتبَت ِتة ُّم ْؤِمَت ِتة) ال ستتاء .92 :وتبت ُّتس إميتتان اَّاريتتة ه تتا هتتو كمتتا يتبت هتس القاضتتى إست
بعتتض اامتتور  -عتتتق الرقيتتق املتتؤمن كقولتته تعتتاىل (آَتتَ ْ

الشتتهوث

ِ
َّ ِ
تاجر ِ
ِ
ِ
ات
َ
وع َ التهم ليجيز ختهاثاْم ويقبلها آهذا واجب عليه .وهذا الك يقتال يف قولته تعتاىل ( َاي أَيتُّ َهتا التذ َ
ين َآم توا إ َا َجتاءكم الْم ْؤمَتات م َه َ
(التبس الشرعي).
امتَ ِا وه َّن) املمتا ة ،1٠ :ما ماورث يف تثس ها ،آهذه املواضا وحنوها دب آيها االدتبار ،وهذا هو ُّ
آَ ْ

أما من كان يري ال دول يف اإلس أو من كان اهره اإلس (وهو املسلم مستتور التال) آهتذا الدتب ادتبتاره يف معرآتة معتىن الشتهاثتس اجتل
(التبس الب عي) .واخترتاط هذه املعرآة اجل الكم ابإلس يشتبه اختترتاط املتكلمتس
الكم ذس مه يف ال نيا ،ومن قال هبذا آهو مبت ن ،وهذا هو ُّ
تعلم ااثلة العقلية كشرط لصاة اإلميان ،وهو خترط اب ل كما قال ابن حجر رمحه هللا [قال ال زايل :أسرآت ائثة آك هثتروا عتوا املستلمس ،ووعمتوا

حرروها آهو كتاآر ،آاتيهقوا رمحتة هللا الواستعة .وجعلتوا اَّ تة خمتصتة بشتر مة يست ة متن املتكلمتس .و كتر
أن من مل يعرف العقائ الشرعية اباثلة اليت ه
حنوه أبو املظثر بن السمعاى وأ ال يف الرث على قائله ،ونقل عن أك ر أئمة الثتوى أهنم قالوا :الدوو أن تكلَّف العوا اعتقاث ااصول بت الئلها ان
يف لت متتن املشتتقة أختت ه متتن املشت هقة يف تعلتتم الثتترون الثقهيتتة - .إىل أن قتتال ابتتن حجتتر  -وقتتال بعاتتهم :املطلتتوب متتن كتتل أحت التصت يق اَّزمتتى
ِ
صل وأبي ريق إليه يوصل ،ولو كان عن تقلي حمض إ ا ستلم متن التزلتزل.
الذي الريب معه بوجوث هللا تعاىل واإلميان برسله ورا جاءوا به كيثما َح َ
ومت ْتن قَتتبلهم متتن أئمتتة الستتلف ،واحتتتل بعاتتهم رتتا تقت متتن القتتول يف أصتتل الثطتترة ورتتا تتواتر عتتن ال ت
قتتال القتتر  :هتتذا التتذي عليتته أئمتتة الثتتتوى َ
صتتلى هللا عليتته وستتلم مث الصتتاابة أهنتتم حكمتوا ذست متتن أستتلم متتن جثتتاة العتترب ممتتن كتتان يعبت ااواثن ،آقبلتوا مت هم اإلقترار ابلشتتهاثتس ،والتتزا

 1متثق عليه
 2ال يل متثق عليه
 ٣رواه مسلم
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من خ إلزا بتعلم ااثلة.1].

ب .معرفة معىن الشهادمني شرط لصحة اسس ا علاى احلقيقاة :أي اإلست

التذي ي ثعته ع ت هللا تعتاىل يف اآلدترة .ومتن ه تا قتال ال َ َّتزايل  -يف

ك مه املذكور آنثا  -إنه دب على الرجل إ ا بل آَت ْهم معىن الشهاثتس ،وإمنا كان هذا واجبا اسباب:
 م ها أن مااليتم الواجب إال به آهو واجتب .آوجتب علتى العبت أن يعلتم أن معتىن الشتهاثتس هتو توحيت االوهيتة واجت تاب الشترك وجتريت متابعتةال صلى هللا عليه وسلم  ،ان هذا هو الواجب القيقي على العب  -الجمرث ال طق ابلشهاثتس-وق ثل على هتذا الواجتب :قولته تعتاىل ( َولََقت ْ
بتع ْتَا ِيف ك ِل أ َّم ِة َّرسوال أ َِن ْاعبت واْ اّلل و ِ
ِ
تثستر معتىن ختتهاثة (ال إلته إال هللا) ،آوجتب العلتم رع اهتا
اجتَ بتواْ الطَّتاخ َ
هَ َ ْ
ََ
وت) ال اتل ، ٣٦ :وهتذه اآليتة ه
ه
ليأيت العب رادب عليه من حقيقتها.
ِ
يثسر معىن ختهاثة (ال إله إال هللا).
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َ
(ح ُّق هللا على العباث أن يعب وه واليشركوا به ختيتا) .2وهذا أياا ه
 أن الشتتهاثة ال تعتتتس ختتتهاثة يف الل تتة ويف الشتترن إال ابلعلتتم ابملشتتهوث عليتته ،يت ل علتتى هتتذا قولتته تعتتاىل (إَِّال َمتن َختت ِه َ ِاب ْلَت ِهق َوهت ْتم يَت ْعلَمتتو َن)الزدرف ،8٦ :آ ب من العلم لتصح الشهاثة .وق ثل على وجوب هذا العلم رعىن الشهاثة أثلة أدر م ها:

قوله تعاىل (هت َذا ب َلم لهِلَّا ِ ولِي َذرواْ بِِه ولِيتعلَمواْ أََّمنَا هو إِلَته و ِ
اح م ) إبراهيم.٥2 :
َ َْ
َ َ
َ مَ
َ
وقوله صلى هللا عليه وسلم (من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا ثدل اَّ ة) ،٣آجعتل العلتم رعتىن الشتهاثة متن ختتروط ثدتول اَّ تة وانتثتان العبت
ابلشهاثتس على القيقة ،إ إن العلم ابملعىن هو مثتاح العمل را توجبه الشهاثَتن.
 أن العرب الذين بعل آيهم ال صلى هللا عليه وسلم كانوا أهل اللسان والثصاحة والبيان ،بل من ك مهم تؤدتذ ختتواه  -أي أثلتة  -قواعتالل ة العربية ،كما يف ختواه كتب أئمة الل تة ،وقت آهتم هتؤالء العترب معتىن الشتهاثتس ،وأن ال إلته إال هللا تعتين توحيت االوهيتة وإآتراث هللا ابلعبتاثة،
ب ليل أن ال صلى هللا عليه وسلم ملا البهم ابلشهاثتس ،قال كثارهم  -كما حكى هللا تعاىل – (أَجعل ْاآل ِقةَ إِ َقا و ِ
اح ا) ص ،٥ :آعلمتوا أن
ََ َ َ َ
املراث ابلشهاثة دلا اآلقة اادرى ،آإ ا كان هذا هو آهم من كثر من هؤالء العرب آكيف رن أسلم م هم .
آهذا كلته يت ل علتى وجتوب العلتم رعتىن الشتهاثتس ليتتمكن متن العمتل روجبهمتا واليقتا آيمتا ي اقاتهما .وهتذا يرجتا إىل متا قترر ه أوال متن وجتوب
العلم قبل القول والعمل.
وهذا كله على القيقة اليت ي تثا هبا العب ع هللا ،أما يف أحكا ال نيا آمن نطق ابلشهاثتس آهو مسلم مامل يعلم م ه قض من نواقض اإلست ،
وحسابه على هللا تعاىل.
عمتتت آيتته البلتتوى
و ُّ
أوث أن أنبِهته ت بيهتتا ختت ي ا  -يف هتذا املقتتا  -علتتى وجتوب تعلتتيم عمتتو املستلمس معتتىن الشتتهاثتس ،داصتة يف هتتذا الزمتتان التذي َّ
ابلشرك امل اقض للتوحي يف ختىت بل ان املسلمس يف صوِر من أدطرها:

ِِ
َحت ا)
• الشاارك يف التشاريع :آتتإن التشتريا لل لتتق هتتو حتتق دتتالص هلل تعتتاىل ،آت ي َشتهِترن إال الت ُّ
ترب جتتل وعت قتتال تعتتاىل ( َوَال ي ْشت ِرك ِيف حكْمتته أ َ
خترن لل ا مامل َي ن به هللا آق جعل نثسه راب قم ،وجعتل نثسته ختتريكا هلل تعتاىل يف التشتريا لل لتق ،قتال تعتاىل (أَ ْ َقت ْم ختترَكاء
الكهف ،2٦ :آمن ه
َ

اّلل) الشتتورى ،21 :والت ين  -يف أحت معانيتته  -هتتو نظتتا حيتتاة ال تتا وختتترعهم حقتتا كتتان أو اب ت  ،ان هللا
َختتَترعوا َقتتم ِهمت َتن الت هِي ِن َمتتا َملْ ََيْ َن بِت ِته َّ

ِ
ِ
يل ِثي ِن) الكاآرون.٦:
َْسَّى ماعليه الكثار من الكثر والا ل ثي ا ،و ل يف قوله تعاىل (لَك ْم ثي ك ْم َو َ

ومن صور الشرك يف التشريا يف هذا الزمان :انتاال وائف من البشر حق التشريا لل تا  ،ومتن هتؤالء واضتعو القتوانس الوضتعية متن دتساء القتانون
وأعاتاء السملتتا ت التشتريعية ورؤستتاء الت ول ،آهتتؤالء هتتم يف القيقتتة أرابب مش هِترعون متتن ثون هللا .وعتوا املستتلمس يف خثلتة عتتن هتتذا الشتترك ااكتتس

( 1آتح الباري) ج  1٣ص  -- ٣٥٣ - ٣49وقال ال ووي رمحه هللا ك ما قريبا من هذا (صايح مسلم بشرح ال ووي) ج  1ص .211 - 21٠وكرر ابن حجر هذا
(التبس الب عي) يف أوادر مبال االعتقاث ابلباب السابا من هذا الكتاب
(التبس الشرعي) و ه
املعىن يف خترحه لألحاثيل ( 2٠و  .)2٥وسوف َييت مزي بيان يف مسأليت ه
إن ختاء هللا
 2متثق عليه
 ٣رواه مسلم عن ع مان رضي هللا ع ه
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ويشاركون يف نصتب هتؤالء اارابب ابملشتاركة يف االنت تاابت السملانيتة واملشتاركة يف االستتثتاءات الدتيتار رؤستاء الت ول .وهتذا كلته ي تاقض قتول (ال
إلتته إال هللا)ِ ،
ومت َتن العتوا َمت ْتن يقتتا يف هتتذا الشتترك َّهلتته رعتتين (ال إلتته إال هللا) ،ومت هم َمت ْتن لتتو عتترف مع اهتتا الحتتتاط ل ثستته ،وهتتذا ي بهت إىل أ يتتة
تعليم عمو املسلمس معىن الشهاثتس.

ِ َّ ِ
ين
• الشرك يف التحاكم :ابلتااكم ل ت ختتريعة هللا ،لل ستات والقتوانس الوضتعية وست نتها ،وهتذا ممتا َع َّمتت بته البلتوى ،قتال تعتاىل (أََملْ تَت َتر إ َىل التذ َ
يتزعمو َن أ ََّهنم آم واْ ِرَا أن ِزَل إِلَيت َ ومتا أنت ِزَل ِمتن قَتبلِت َ ي ِريت و َن أَن يتتاتا َكمواْ إِ َىل الطَّتاخ ِ
وت َوقَت ْ أ ِمترواْ أَن يَكْثترواْ بِ ِته َوي ِريت الش َّْتيطَان
َْ
ْ
ََ َ
ْ ََ
ْ َ
أَن ي ِ
ض ت َال بَعِي ت ا) ال ستتاء .٦٠ :قتتال اباان القاايم رمحتته هللا [أدتتس ستتباانه أن َمت ْتن حتتتاكم أو حتتاكم إىل خ ت ماجتتاء بتته الرستتول آق ت َح َّكتتم
ا تلَّه ْم َ

عرآته ابتن القتيم هتو  :-كتل ماجتتاوو بته العبت حت َّه متن معبتوث أو متبتون أو مطتان ،آطتاخوت كتل قتو متن
الطاخوت وحتاكم إليه ،والطتاخوت  -كمتا ه
يتاتتاكمون إليتته خ ت هللا ورستتوله ،أو يعب ونتته متتن ثون هللا ،أو يتبعونتته علتتى خ ت بص ت ة متتن هللا ،أو يطيعونتته آيمتتا اليعلمتتون أنتته اعتتة هلل ،آهتتذه
واخيت العامل إ ا أتملتها وأتملت أحوال ال ا معها رأيت أك رهم ع لوا من عباثة هللا إىل عبتاثة الطتاخوت وعتن التاتاكم إىل هللا وإىل الرستول إىل
التااكم إىل الطاخوت ،وعن اعته ومتابعة رسوله إىل اعة الطاخوت ومتابعته].1

• الشرك بعبادة األموات من دون هللا معاىل :ب عاء ااموات (أهل القبور) واالست اثة هبم وال ذر قم والذبح قم ،وكل هذا من الشرك ااكس

ِ
ِ
ح َوالْ َق َمَر كل
الذي ه
عمت به البلوى يف معظم بل ان املسلمس .قال تعاىل (يولل اللَّْي َل ِيف ال ت َ
َّها ِر َويولل الَّت َه َار ِيف اللَّْي ِل َو َس َّ َر الش ْ
َّم َ
َّ ِ
ِ
ين تَ ْ عو َن ِمن ثونِِه َما ميَْلِكو َن ِمن قِطْ ِم ِ  ،إِن تَ ْ عوه ْم َال يَ ْس َمعوا ث َعاءك ْم َولَ ْو
َج ِل ُّم َس ًّمى َلِكم َّ
َْد ِري ا َ
اّلل َربُّك ْم لَه الْم ْل َوالذ َ
ِ
ِ
ام ِة يَكْثرو َن بِ ِش ْركِك ْم َوَال يتَتبِهت َ ِم ْل َدبِ ِ ) آا ر.14 – 1٣ :
َْسعوا َما ْ
استَ َجابوا لَك ْم َويَت ْوَ الْقيَ َ

آالواجب على كل مسلم أن يعلم معىن ختهاثة (أن ال إله إال هللا وأن حمم ا رسول هللا) حىت تاط ل ثسه متن هتذا الشترك .ومتن أهتم الكتتب املعِي تة
علتتى هتتذا كتتتاب (آتتتح ا يت ختتترح كتتتاب التوحيت ) للشتتيخ عبت التترمحن بتتن حستتن بتتن ختتتيخ اإلست حممت بتتن عبت الوهتتاب رمحهتم هللا تعتتاىل ،وهتتذا
عمت هبا البلوى.
ويبس ك ا من نواقاها اليت َّ
يبس جب ء معىن (ال إله إال هللا) ِه
الكتاب من الكتب اليت أنصح كل مسلم بقراءْا آإنه ِه
 - 2معرفة أركان اسميان الستة :وهي اإلميان ابهلل وم ئكتِه وكتبه ورسله واليو اآلدتر ،واإلميتان ابلقت ر دت ه وخت هِتره .وهتي أركتان اإلميتان التوارثة يف
ح يل جسيل عليه الس .
وما معرآة هذه ااركان يتَتبَّه على أمرين:

أ  -أن اسميان قول وعمل يزيد وينقص :قول القلب واللسان ،وعمل القلب واَّتوارح ،أمتا قتول القلتب آهتو معرآتته وتصت يقه اَّتاو الباعتل علتى
االنقياث واإل عان ،وقول اللستان هتو ال طتق ابلشتهاثتس ،وعمتل القلتب هتو عبتاثات القلتب كتاإلد ص واخلشتية واحملبتة والتستليم  -وست ذكرها آيمتا
َييت  ،-وعمل اَّوارح هو امت ال ااوامر وال واهي الشرعية .وأن اإلميان يزي ابلطاعات وي قص ابملعاصي حىت ال يبقى م ه ختيء.
ب  -أن األمة انقسمت إىل فِ َر ٍق بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم يف االعتقادات واآلراء ،وأن هذه الثترق واحت ة م هتا آقتط هتي ال اجيتة
والثرق الباقية هلكى واقعة يف ثائرة الوعي  ،وأن ال اجية جنت ابتباعها ملا كان عليه ال صلى هللا عليته وستلم وأصتاابه رضتي هللا عت هم وهتم أهتل
الس ت ة واَّماعتتة ،وأن الثتترق اقالكتتة ض تلَّت اببت ت اعها اآلراء احمل ثتتة امل الثتتة ملتتا كتتان عليتته ال ت صتتلى هللا علي ته وستتلم وأصتتاابه رضتتي هللا ع ت هم.
ويتأك الت بيه على هذا االآرتاق ووجه الق آيه يف الب ث اليت تثشو آيها الثرق الاالة والب ن ،آهذا من التاتذير الواجتب للمستلمس .وآائت ة معرآتة
هذا االدت ف :هو وجوب تعلم ما دب من هذه االعتقاثات وآق مذهب أهل الس ة واَّماعة.

 – 3معرفة أقساا التوحيد :والتوحي هو اإلميان ابهلل تعاىل وهو أول أركان اإلميان الستة ،وهو قسمان:
أ – موحيد الربوبياة (وهتو توحيت املع ِرآتة واإلثبتات أو التوحيت العلمتي اخلتسي) ومع تاه اعتقتاث أن هللا تعتاىل واحت يف اتته وأآعالته وأْسائته وصتثاته ال

ِ
ختتري لتتهَ ( ،ملْ يَلت ْ َوَملْ يولَت ْ َ ،وَملْ يَكتن لَّتته كثتوا َ

أَحت م ) اإلدت

ص ،4 – ٣ :واعتقتتاث أن هللا تعتاىل آتتوق الستموات مستتتو علتي العتتره ،ابئتن متتن اخللتتق،

الس ِتميا الب ِ
صت ) الشتورى ،11 :واعتقتاث أنته وحت ه
وهو معهم بعلمه وق رته وإحا تته وْسعته وبصتره ،واعتقتاث أنته ستباانه (لَ ْتيح َك ِم ْلِ ِته َختتيءم َوه َتو َّ
َ
َ

( 1اع

املوقعس) ج  1ص ٥٠

ْ
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الرب املال اخلالق الراوق ال اآا الاار املا ِي املميتت امل َش هِترن خللقته اليشتاركه أحت يف هتذا ،واليقتا ختتيء يف الكتون ب ت إ نته وإراثتته ستواء كتان ممتا
َ
به ويرضاه أو مما يب اه ويكرهه ،واعتقاث أن هللا تعاىل على كل ختيء ق ير ،ال يعجزه ختيء.
وي رِج بعض املص ثس توحي ااْساء والصثات يف توحي الربوبية ،وبعاهم يثترثه بقستم مستتقل ويف هتذه الالتة يقتصتر توحيت الربوبيتة علتى توحيت
هللا تعاىل يف اتته وأآعالته .وأميتا كتان التقستيم ،آتإنين أوصتي أبال تكتون ثراستة ااْستاء والصتثات ثراستة نظريتة جمترثة مقتصترة علتى بيتان متذهب أهتل
الس ة ومذاهب املبت عة ،بل دب ع ثراستها ربطها ِبياة املستلم ومعام تته اليوميتة البا تة والظتاهرة ،آتثيت ه معرآتة صتثة املعيتة االستتاياء متن هللا
تعاىل والطما يف معيته اخلاصة للمتقس آيجته أن يكون م هم ،وتثي ه معرآة صثة البصتر أن يستتاي متن هللا أن يتراه علتى متا هنتاه ع ته بتل يتراه هللا
على اعته ،وتثي ه معرآة صثة السما أال ي طق رتا يؤادتذه هللا بته بتل ي طتق رتا يرضتيه ستباانه متن القتول ،وتثيت ه معرآتة صتثة القت رة التوكتل علتى
هللا تعتتاىل وال قتتة يف وع ت ه ،وهكتتذا يف بقيتتة ااْستتاء والصتتثات .آتتإن جيتتا متتا يف العتتامل متتن دلتتق أو أمتتر إمنتتا ه تي آاثر ومقتاتتيات اْستتاء هللا تعتتاىل
وصثاته ،إ يستايل أن تتعطل هذه ااْساء والصتثات عتن آاثر تا ،والعلتم هبتذا هتو متن أجتل املعتارف وأختترآها كمتا قتال ابتن القتيم ،وكتبته مشتاونة
ببيان ل .
ب -موحيد األلوهية (وهو توحي العباثة والقص أو التوحي اإلراثي الطل ) ومع اه عباثة هللا تعاىل وح ه ،أو إآراث هللا تعاىل ابلعباثة كمتا كتر ه
يف معىن ختهاثة أن (ال إله إال هللا).
ويتبس من ل أن توحي الربوبية علم ،وأن توحي االوهية عمل ،وهو أثر العلم بتوحي الربوبيتة يف أعمتال العبت  ،والبت م همتا معتا لصتاة التوحيت
واإلميان .وال يت دل العبت يف اإلميتان بتوحيت الربوبيتة وحت ه ،آتإن الكثتار التذين قتاتلهم ال ت صتلى هللا عليته وستلم واستتال ثمتاءهم وأمتواقم كتانوا
مقتهِترين بتوحيت الربوبيتتة وأن هللا هتتو اخلتتالق وحت ه ال ختتري لتته ال تتاآا الاتتار املت بِهر َّميتتا اامتتور ،كمتتا قتتال تعتتاىل – ل بيتته صتتلى هللا عليتته وستتلم -

الستما وااَبصتار ومتن خيْترِج ْ ِ
ِ
الس َتم ِاء َواا َْر ِ
الَ ِهتي َوَمتن يت َ بِهر
ع أ ََّمتن ميَْلِت
تت ِم َتن ْ
(ق ْل َمن يَت ْتروقكم ِهم َتن َّ
التَ َّي م َتن الْ َميِهتت َوخيْترِج الْ َميَّ َ
َّ ْ َ ْ َ َ َ َ
تل أَآَت َ تَتتتَّقتتو َن) يتتونح .٣1 :آلتتم يت دلهم هتتذا اإلقترار يف اإلست إ كتتانوا يشتتركون يف االوهيتتة بعبتتاثْم خت هللا ابلت عاء
اا َْمت َتر آَ َستيَتقولو َن ه
اّلل آَتقت ْ
واالست اثة وال ذر والذبح والتااكم ل

ختريعة هللا تعاىل.

وقتذا كتتان أول متا يت عو الرستل إليتته أقتوامهم هتي عبتتاثة هللا وحت ه الختتري لته – أي توحيت االوهيتة – كمتتا قتتال تعتاىل ( َولََقت ْ بَت َع ْتَتا ِيف كت ِهتل أ َّمت ِتة
َّرسوال أ َِن ْاعب واْ اّلل و ِ
وت) ال ال .٣٦ :وملا بعل رسول هللا صلى هللا عليه وستلم معتا ا إىل أهتل التيمن قتال لته (إنت تقت علتى
اجتَ بواْ الطَّاخ َ
هَ َ ْ

ِ
يوحت وا هللا تعتاىل) ،1واملقصتوث توحيت االوهيتة ب اللتة الترواايت اادترى لت ثح الت يل وم هتا
قو متن أهتل الكتتاب آلتيكن أول متا تت عوهم إىل أن ه
(آليكن أول ما ت عوهم إليه عباثة هللا) ،2وم ها (آإ ا جتتهم آاثعهم إىل أن يشه وا أن ال إله إال هللا وأن حمم ا رسول هللا).٣
ثل هذا كله على أن التوحي أول واجب ،والتصح العبتاثات والتقبتل إال بته ،وقتذا آقت أمتر رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم ببقيتة أركتان اإلست
ِ
يوح وا هللا تعاىل ،آإ ا عرآوا ل آأدسهم
– يف ح يل معا – بع اإلتيان ابلتوحي  ،آقال صلى هللا عليه وسلم (آليكن أول مات عوهم إىل أن ه
أن هللا آرع عليهم مخح صلوات يف يومهم وليلتهم ،آإ ا صلوا آأدسهم أن هللا اآرتع علتيهم وكتاة أمتواقم تؤدتذ متن خ تيِههم آترتث علتى آقت هم ،آتإ ا
أقروا بذل آ ذ م هم َّ
وتوق كرائم أموال ال ا ).4
آالواجتتب علتتى كتتل عبت معرآتتة قِ ْستتمي التوحيت وأنتته اليصتتح إميانتته إال ابإلتيتتان هبمتتا معتتا ،وأن هتتذا هتو أول متتا دتتب علتتى العبت متتن أمتتر ثي تته علمتتا
وعم .
 – 4معرفة نواقض اسس ا :أي معرآة الكثر وما يكثر به العب  .وإمنا وجب معرآة هذا:

 1ال يل رواه الب اري ()٧٣٧2
 2ال يل رواه الب اري ()14٥8
 ٣ال يل رواه الب اري ()4٣4٧
 4متثق عليه ،واللثظ للب اري ()٧٣٧2
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ِ
ِ
ِ
وت) ال ال.٣٦ :
اّللَ َوا ْجتَ بواْ الطَّاخ َ
لقوله تعاىل ( َولََق ْ بَت َع ْتَا ِيف ك ِهل أ َّمة َّرسوال أَن ْاعب واْ ه
آوجتتب معرآتتة الطتتاخوت ليجت بتته العب ت علتتى بص ت ة ،إ اليصتتح إميانتته إال ابجت تتاب الطتتاخوت والكثتتر بتته ،لقول ته تعتتاىل (آَم تن يكْثتتر ِابلطَّتتاخ ِ
وت
ََْ ْ

ِ
ِ ِ ِ
ِ
صتا َ َقتَتا) البقترة ،2٥٦ :وقت الكثتتر ابلطتاخوت علتى اإلميتتان ابهلل إ اليصتح إال بته ،والكثتتر
َويت ْتؤمن ِاب هّلل آَت َقت ْ
استَ ْم َست َ ِابلْعت ْترَوة الْتوثْت َق َى الَ انث َ
ابلطاخوت هو املراث ابل ثي يف ختهاثة أن (ال إله إال هللا).
والطتتاخوت :مشتتتق متتن الط يتتان ،وهتتو كتتل متتا جتتاوو بتته العبت َحت ه ه متتن معبتتوث أو متبتتون أو مطتتان ،أو هتتو كتتل متتا خيتترج العبت متتن اإلميتتان إىل الكثتتر

الذي هو أصل الط يان .وق سبق قول ابن القيم يف تعريف الطاخوت .وقال ابن حجر رمحه هللا [قال الطسي – يف تعريتف الطتاخوت  :-الصتواب
ع ي أنه كل ِال ى على هللا يعب من ثونه ،إما بقه ِر م ه ملن َعبَ َ أو بطاعة ممن َعبَ َ  ،إنسا كان أو ختيطا أو حيوا أو جاثا] ،1وقال ك ت

متتن العلمتتاء إن الطتتاخوت يف ااصتتل هتتو الشتتيطان آهتتو التتذي يتزين لل تتا كتتل كثتتر ابهلل ،كمتتا قتتال تعتتاىل – حكايتتة عتتن إبلتتيح – (قَت َ ِ
ب ِرتَتا
تال َر ه
ِ ِ
ع وا ْخ ِويتتَّهم أ ْ ِ
ِ
ِ
س) الجر.4٠ – ٣9:
س ،إِالَّ عبَ َاث َك مْتهم الْم ْ لَص َ
َجَع َ
أَ ْخ َويْتتَِين ا َويهَ َّن َق ْم ِيف اا َْر ِ َ َ ْ
تال ل ْقمتتان ِالبِ ِته وهتتو يعِظتته اي بتين َال ت ْشت ِرْك ِاب َِّ
ِ
ِ
تيم)
ّلل إِ َّن ِه
ْ َ َ َ َ ََّ
الشت ْترَك لَظ ْلت متم َعظت م
وقت كانتتت أول وصتتااي لقمتتان الب ته – كمتتا قتتال تعتتاىل – ( َوإ ْ قَت َ َ

لقمان .1٣ :والشرك إ ا أ لق آهو مراثف للكثر.
آوجتتب معرآتتة الكثتتر ومتتايكثر بتته العب ت أي معرآتتة ن تواقض اإلس ت  ،وهتتي تثتتوق الصتتر ،وأختتتهرها العشتترة التتيت جعهتتا ختتتيخ اإلس ت حمم ت بتتن
عب الوهاب من ك ختيخ اإلس ابن تيمية رمحهم هللا ،مث ال واقض امل بتة يف أبواب هِ
الرثة من كتب الثقه .وهذا كله على سبيل امل ال.

 - 5معرفة عبادات القلب الوا بة :وهي مما ي ثله ك من ال ا رخم وجوهبا وثدول أك رها يف أصل اإلميان.

ِ
أ  -كاإلد ص :لقوله تعاىل (وما أ ِمروا إَِّال لِيتعب وا َّ ِ ِ
ين) البي ة.٥ :
اّللَ خمْلص َ
َْ
ََ
س لَه ال ه َ
آيجتتب أن يعلتتم كتتل مستتلم وجتتوب اإلدت ص ،وأنتته ختتترط لقبتتول العمتتل ع ت هللا تعتتاىل ،وأن العمتتل  -كالصت ة والزكتتاة وخ تا  -قت يكتتون تتاهره
صاياا يف ال نيا ولك ه خ مقتول ع ت هللا والي تاب عليته صتاحبه لت لتف ختترط اإلدت ص .واإلدت ص هتو :قصت هللا تعتاىل وحت ه ابلعمتل ،وهتو
عمل قل .
ِِ
س) التوبة.1٣ :
َح ُّق أَن َكْ َش ْوه إِن ك تم ُّمؤم َ
ب  -واخلشية :لقوله تعاىل (آَ ه
اّلل أ َ

ج  -واحملبة :لقوله تعاىل (والَّ ِذين آم واْ أَخت ُّ حبا ِ ِ
ّلل) البقرة.1٦٥ :
َ َ َ َ ه هه
كن آيه وج ح وة اإلميان :أن يكون هللا ورستوله أحتب إليته ممتا ستوا ا ،وأن تب املترء ال بته
ثت من َّ
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (ث م
إال هلل ،وأن يكره أن يعوث يف الكثر بعت إ انقتذه هللا م ته ،كمتا يكتره أن يقتذف يف ال تار) .2وحمبتة هللا ورستوله صتلى هللا عليته وستلم ليستت ك متا
يقال ب حقيقة ،بل حقيقتها أهنا عباثة قلبية ابع ة على مواآقة مراث احملبوب وب ض ما يب اه احملبوب ،بثعل ما َيمر به وترك ما ي هى ع ه.

ِ
آابؤك ْم َوأَبْتَآؤك ْم َوإِ ْد َوانك ْم َوأ َْوَواجك ْم
قال القاضي عيا) رمحه هللا [« يف لزو حمبته صلى هللا عليه وسلم » قال تعاىل( :ق ْل إن َكا َن َ
ب إِلَيكم ِمن ِ
ِ
وع ِش تكم وأَمو مال اقْرتآْتتم ِ
اّلل َوَرسولِِه َوِج َه ِاث ِيف َسبِيلِ ِه آَََرتبَّصواْ َح َّىت
وها َوجتَ َارةم َكْ َش ْو َن َك َس َاث َها َوَم َساكن تَت ْر َ
َ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ
َح َّ ْ ه َ ه
ض ْوَهنَا أ َ
ِ
ِ
ِ
س) التوبة.24 :
اّلل الَ يَت ْه ي الْ َق ْوَ الْ َثاسق َ
اّلل ِأب َْم ِرِه َو ه
ََيِْيتَ ه
آكثى هبذا حاَّا وت بيهتا وثاللته وح َّجتة علتى إلتزا حمبتته ،ووجتوب آرضتها ِ
وعظَتم َدطرهتا ،واستتاقاقه قتا صتلى هللا عليته وستلم  ،إ ق َّترن تعتايل متن

آسقهم بتما اآلية ،وأعلمهم أهنم ممن
اّلل ِأب َْم ِرِه) .مث َّ
كان ماله وأهله وول ه أحب إليه من هللا ورسوله ،وأوع هم بقوله تعاىل( :آَََرتبَّصواْ َح َّىت ََيِْيتَ ه

ضل ومل يه ه هللا.٣].

( 1آتح الباري) ج  11ص  448خترح ال يل ()٦٥٧٣
 2متثق عليه
( ٣الشثا) ج  2ص ٥٦٣
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مث قال القاضى عيا) [« آصل يف ع متة حمبتته صتلى هللا عليته وستلم » اعلتم أن متن أحتب ختتيتا آثتره وآثتر مواآقتته ،وإال مل يكتن صتاثقا يف حبهته
وكان م ه عيا .آالصاثق يف حب ال صلى هللا عليه وسلم من تظهتر ع متة لت عليته ،وأوقتا االقتت اء بته ،واستتعمال ست ته واتبتان أقوالته وأآعالته،

ِ
اّللَ آَتتاتَّبِع ِوين
وامت تتال أوامتتره واجت تتاب نواهيتته ،والتتتأثب َبثابتته يف عستتره ويستتره ،وم شتتطه ومكرهتته ،وختتتاه هتتذا قولتته تعتاىل (قت ْتل إِن ك تتت ْم حتبُّتو َن ه
اّلل) آل عمران.٣1 :
ْبِْبكم ه
وإي ار ماخترعه وحض عليه على هوى نثسه ،ومواآقة ختهوته ،قال هللا تعاىل( :والَّ ِذين تَتبت َّوؤوا ال َّار و ِْ ِ ِ ِ
اجَر
َ َ َ
اإلميَا َن من قَتْبل ِه ْم بُّو َن َم ْن َه َ
َ َ
إِلَي ِهم وَال َِد و َن ِيف ص وِرِهم ح ِ
ِِ
ِ
ِ
اصةم) الشر.9 :
ص َ
اجة هممَّا أوتوا َويت ْؤثرو َن َعلَى أَنثس ِه ْم َولَ ْو َكا َن هب ْم َد َ
ْ َ َ
ْ َْ

وإست اط العبتتاث يف رضتتا هللا تعتتاىل  -إىل أن قتتال  :-وم هتتا بت ْتتض متتن أب تتض هللا ورستوله ،ومعتتاثاة متتن عتتاثاه ،وجمانبتتة متتن دتتالف ست ته وابتت ن يف

كل أمر خيالف ختريعته ،قال تعاىل (َال َِجت قَتوما يتؤِم و َن ِاب َِّ
اّللَ َوَرستولَه) ا اثلتة ،22 :وهتؤالء
ّلل َوالْيَت ْوِ ْاآل ِد ِر يت َتو ُّاثو َن َم ْتن َح َّ
تاث َّ
ثي ه ،واست قاله َّ
ْ ْ
أصاابه صلى هللا عليه وسلم ق قتلوا أحبَّاءهم ،وقاتلوا آابءهم وأب اءهم يف مرضاته].1
واملقصوث من نقل ك القاضي عياع رمحه هللا بيان أن احملبة وإن كانت من أعمال القلب الواجبة إال أن قا لواو من أعمتال اَّتوارح دتب اإلتيتان
هبا .وماقيل يف احملبة يقال يف خ ها من عباثات القلب كالرضا والتسليم وخ ا.
ث  -واخلوف والرجاء ،لقوله تعاىل ( َو ْاثعوه َد ْوآا َو َ َمعا) ااعراف.٥٦ :

هت  -والتوكل على هللا ،لقوله تعاىل (وعلَى ِ
اّلل آَت ْليَتتَت َوهكِ ِل الْم ْؤِم و َن) آل عمران.1٦٠ :
ََ ه

َّ ِ
الص َِة) البقرة.1٥٣ :
لص ِْس َو َّ
استَعِي واْ ِاب َّ
ين َآم واْ ْ
و  -والصس علي الطاعة وعن املعصية وعلى الب ء ،قال تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
قال الشيخ اإلمتا عزالادين بان عبدالسا ا رمحته هللا [وأآعتال القلتوب ك ت ة :م هتا حستن الظتن ابهلل ،وم هتا التزن علتى متا آتات متن اعتته ،وم هتا
الثرح بثاله ورمحته ،وم ها حمبة الطاعة واإلميان وكراهة الكثر والثسوق والعصيان ،وم ها الب يف هللا والب ض يف هللا كاب اانبياء وب ض العصاة
وااختقياء ،وم ها الصس على البليات والطاعات ،وعن املعاصي وامل الثات ،وم ها التتذلل والت اتا والت شتا والتتذكر والتتيقظ وخبطتة اابترار علتى
برهم ،وااديار على د هم ،وااتقياء على تقواهم ،وم ها الكف عتن أضت اث هتذه املتأمورات ،وم هتا الشتوق إىل لقتاء هللا ،وم هتا أن تب للمتؤم س
ما ب ل ثسه ،وأن يكره قم م ل مايكره ل ثسه ،وم ها جماه ة ال ثح والشيطان إ ا ثعوا إىل امل الثات والعصيان ،وم ها كتر هتا اللتذات و كتر
الوقوف بس ي ي رب السموات ،وم ها السرور بطاعة هللا واالختما رعصية هللا ،آإن املؤمن من سرته حس ته وساءته ستيتته كمتا قتال عليته الست ،
وم هتتا اإلميتتان جبميتتا متتاأدس هللا ورس توله صتتلى هللا عليتته وستتلم بتته متتن الستتابق وال حتتق ،وم هتتا إضتتمار ال صتتياة لكتتل مستتلم ،وم هتتا استااتتار
امل وآات ع نزون ال ثح إىل اتبان الشهوات ،وم ها أن يق هِر إ ا عب ربه كأنه يراه لتقا العبتاثة علتى أكمتل ااحتوال آتإن عجتز عتن لت آليقت ر
أن هللا ر إليه ومطلا عليه ،وهذا هو إحسان العباثات].2
آهذه أم لة لعباثات القلب الواجبة ،واليستقيم حال العب إال هبا ،آَبِ َها يصلح قلبه آتستقيم جوارحه على الطاعة ،آأعمتال القلتب هتي أصتل أعمتال
اَّوارح وهي الباع ة عليها ،كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (أال إن يف اَّس ملا ة إ ا صتلات صتلح ستائر اَّست  ،وإ ا آست ت آست
سائر اَّس  ،أال وهي القلب).٣
 - 6معرفة أحكاا القهارة :لكوهنا ختر ا لصاة الص ة ،ومن أحكا الطهارة الواجب معرآتها:
أ  -معرآة صثة املاء الذي يصح التطهر به.
ب  -معرآة ال جاسات وكيثية إوالتها.
ج  -معرآة وجوب االست جاء.
( 1الشثا) ج  2ص ،٥٧٦ - ٥٧1ط عيسى الل
 2إىل آدر ما كره يف كتابه (قواع ااحكا يف مصاحل اا ) ج  1ص  ،189ط ثار الكتب العلمية
 ٣متثق عليه
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ث  -معرآة ااخسال الواجبة :ك سل اَّ ابة واليض وال ثا .
هت  -معرآة س ن الثطرة :كاخلتان وإ ق اللاية واالستا اث وحنوها.
و  -معرآة الوضوء :خترو ه ،وواجباته ،وس ه ،ونواقاه.
و  -معرآة التيمم :مىت يشرن ،وصثته.
 - 7حفظ سورة الفاحتة :اهنا من أركان الصت ة ،ويستتاب حثتظ بعتض قصتار الستور .كمتا يستتاب معرآتة أحكتا جتويت القترآن ليتتمكن العبت
من ت وته ت وة صاياة.
 - 8معرفة أحكاا الص ة :وهي آك الثروع بع الشهاثتس.
وهتتي أول متتا استتب عليتته العبت يتتو القيامتتة ،وهتتي التتركن ال تتاين متتن أركتتان اإلست  ،ومتتن تركهتتا آهتتو كتتاآر مرتت ستواء أقتتر بوجوهبتتا أو جات ه ،هتتذا
تاث هل عليتته الكتتتاب والس ت ة وأجتتا عليتته الصتتاابة ،كمتتا كتتره ابتتن القتتيم يف أول كتابتته (الص ت ة) ،وستتوف أتيت إختتتارة إىل هتتذه املستتألة يف مباتتل
مت َ
االعتقاث يف الباب السابا من هذا الكتاب إن ختاء هللا .ومما دب معرآته من أحكامها:
أ  -معرآة ختروط وجوهبا :وهي اإلس والعقل والبلول ،ما صاتها من الص املميِهز ويؤمر هبا.
ب  -معرآة ختروط صاتها :كالطهارة واستقبال القبلة وسرت العورة وثدول الوقت وال ية.
ج  -معرآة صثة الص ة :وأركاهنا وواجباْا وس ها.
ث  -معرآة سجوث السهو :أسبابه ،وماي جس به وماال ي جس ،وكيثيته.
هت  -معرآة مايبطل الص ة ،ومايكره آيها.
وما هذه الواجبات ي ب ي معرآة ص ة التطون ومايتأك م ها ،كالوتر وركعىت الثجر مث الرواتب ،إ امل اومة على تركهتا ممتا يقت ح يف ع التة املترء كمتا
سيأيت يف تعريف الع الة يف البابس الرابا واخلامح من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل .كما أن ال قص يف الص ة املثروضة ي جس يتو القيامتة بصت ة
التطون كما صح ال يل بذل .
و  -معرآة أحكا ص ة اَّماعة واَّمعة والعي ين.
 - 9معرفة أحكاا اجلنائز :وهي وإن كانت متن آتروع الكثايتة إال أهنتا قت تصتبح آترع عتس يف بعتض ااحتوال ،كترجلس مستاآرين متات أحت ا
يف انقطان عن ال ا .
آيجب معرآة كيثية :خسل امليت وتكثي ه والص ة عليه وثآ ه.
 - 10معرفة أحكاا الزكاة :وهي من أركتان اإلست
عليه تعلَّم تثاصيل أحكامها .وعلى هذا آإن معرآة بعض أحكا الزكاة  -كشروط وجوهبا  -تت دل يف العلتم الواجتب العيتىن العتا  ،وبقيتة أحكامهتا
ت دل يف العلم الواجب العيىن اخلاص على من وجبت عليه.
أ  -أما ختروط وجوهبا :آهي اإلس والرية ِ
ومل ال صاب واملل التا قذا ال صاب ،وَتا الول من وقت اكتمال ال صاب ،واليشترتط التول يف
اخلارج من اارع.
وعلى هذا آالزكاة واجبة يف مال الصىب خ البال  ،وا ون خت العاقتل ،إ اليشترتط لوجوهبتا البلتول وال العقتل .وهتذا متذهب اَّمهتور ودتالثهم أبتو
ح يثة.
ب  -معرآة آيما جتب الزكاة :وهي سائمة هبيمة اانعا  ،واخلارج من اارع ،والعستل ،واامثتان (اامتوال) ،وعتروع التجتارة .آيجتب معرآتة مقت ار
ال صاب يف كل ص ف من هذه ااص اف.
ج  -ودب معرآة من دزيء ثآا الزكاة له ومن الدزيء.
ث  -ودب معرآة ختروط وجوب وكاة الثطر ومق ارها ووقت إدراجها.
اخلمستة ،آيجتب علتى كتل مستلم معرآتة بعتض أحكامهتا  -كشتروط وجوهبتا حتىت إ ا وجبتت

 - 11معرفة أحكاا الصياا :وهو من أركان اإلس  ،آيجب أن يعلم املسلم أن هللا ق آرع عليه صو ختهر رماان من كل عا  .ودب معرآة:
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أ  -ختروط وجوبه :الصو واجب على كل مسلم ابل عاقل مستطيا من كر أو أن ى ،من ح ِر أو عب .
ب  -وختروط صاته :اإلس والتمييز والعقل ،وانقطان ث اليض وال ثا  ،وال ية.
ج  -وصثة الصو  :هو اإلمساك عن امل ِ
ثطرات (كالطعا والشراب واَّمان وخ ها) من لون الثجر إيل خروب الشمح.
ث  -و ر الصو  :على الائض وال ثساء آيجب عليهما الثطر ويقايان.
هت  -ودب أن يعلم املسلم امل ِ
ثطرات اليت تبطل الصو وما يوجب م ها القااء والكثارة وما يوجب القااء آقط.
و  -ويتعلم من دوو له ِ
الثطر :كاملريض والكب العاجز عن الصو واملساآر بشرو ه ،ومن يلزمه القااء م هم ومن يلزمه اإل عا .
َْ
و  -ومن س ن ختهر رماان :ص ة الرتاويح واالعتكاف واإلك ار من قراءة القرآن وأآعال اخل .
 - 12معرفة أحكاا احلج :وهو ركن من أركان اإلس اخلمسة ،آيجب على كل مسلم أن يعلم أن هللا آرع عليه الل َمهرة واح ة يف العمر.
أ  -ختروط وجوبته :وهتي اإلست والعقتل والبلتول وكمتال الريتة واالستتطاعة .ويصتح التل متن الصت والرقيتق وي تاب عليته ولكتن الدزئته عتن حجتة
االس آإ ا بل الصىب أو عتق الرقيق وجب عليه الل.
ويف وجوب الع ْمرة د ف.
ب  -االستطاعة :من ختروط وجوب الل ،وهي مامي هِك ه من بلول بيت هللا الرا اثاء م اس الل والعوثة ثون ضرر.
وكتلف صثة االستطاعة بس خت ص وآدر آمايلز البعي اليلز القريب ويشرتط للمرأة ماال يشرتط للرجل.
ويف اَّملة آإن الل عباثة بَ َ نيهة مالية .واالستطاعة متعلقة بكل من البَ َ ن واملال ،وأمن الطريق.
آمتن كتتان قتتاثرا بب نته علتتى التتل ميلت املتال الت و للستتثر وال ثقتتة وائت ا عتتن حاجتتته ااصتتلية متن مستتكن وثابتتة ودتتاث ونثقتة عيالتته ،آهتتذا مستتتطيا
دب عليه الل ،وااآال تعجيل الل رجرث حصول االستطاعة.
ويشرتط للمرأة ما هذا وجوث الزوج أو امل َا ْرَ الذي يراآقها يف السثر.
َ
ومن ق ر على الل راله وعجز بب نه عجزا ثائما يقيم ئبا ل ع ه.
ج  -آمن وجب عليه الل وعز عليه وجب عليه تعلم أحكامه .والق ر السابق متن العلتم هتو متن العلتم الواجتب العيتين العتا لتيعلم كتل مستلم متىت
تعلم أحكا الل على التثصيل آهو من العلم الواجب العيين اخلاص على من وجب عليته التل وعتز عليته .آيجتب عليته أن
دب عليه الل َّأما ه
يعلم أركان الل وواجباته وس ه وما يثس ه وما يوجب الث ية.
ث  -ودب معرآة أحكا ااضاية الدت ف املذاهب يف وجوهبا.

ِ
تب
 - 13معرفة أحكاا اجلهاد :دب على كل مستلم أن يعلتم أن هللا تعتاىل آترع اَّهتاث  -وهتو قتتال الكثتار  -علتى املستلمس ،قتال تعتاىل (كت َ
ِ
ِ
اّلل يَت ْعلَم َوأَنت ْم الَ تَت ْعلَمو َن)
َعلَْيكم الْقتَال َوه َو ك ْرهم لَّك ْم َو َع َسى أَن تَكَْرهواْ َختْيتا َوه َو َد ْم لَّك ْم َو َع َسى أَن حتبُّواْ َختْيتا َوه َو َختر لَّك ْم َو ه
البقرة.21٦ :

ِِ
ين
واَّهاث من آروع الكثاية :آإ ا قا به بعتض املستلمس رتا يكثتى كتان قتم ال تواب وستقط اإلمث عتن البتاقس ،لقولته تعتاىل (آَ َّ
ا َتل ه
اّلل الْم َجاهت َ
ِِ
ِِ
ِِ
ِ ِِ
ِِ
َجترا َع ِظيمتا) ال ستاء ،9٥ :وتعلتم
ال ْس َتىن َوآَ َّ
اّلل ْ
ا َتل ه
ين َث َر َجة َوك ت ًّ َو َعت َ ه
ين أ ْ
ين َعلَتى الْ َقاعت َ
اّلل الْم َجاهت َ
أب َْم َواق ْم َوأَنثسه ْم َعلَى الْ َقاع َ

أحكامه يف هذه الال من العلم الواجب العيىن اخلاص.
إال أن اَّهاث ق يكون آرع عس يف مواضا ،ومن ه ا أثرج اه يف العلم الواجب العيين العا  .وهذه املواضا ث ثة وهي:

أ  -إ ا استتت ثر إمتتا املستتلمس رجت أو قومتتا بعيت هم للجهتتاث لتتزمهم ال ثت  ،لقولتته تعتتاىل (متتا لَكتتم إِ َا قِيتتل لَكتتم ِ
انثتترواْ ِيف ستبِ ِيل ِ
اّلل َّااثقَت ْلتتت ْم إِ َىل
َ ه
َ ْ
َ
اا َْر ِ
ع) التوبتتة ،٣8 :وقولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم (وإ ا استتت ثرمت آتتانثروا) .1ويف نثتتح املعتتين إ ا استتت ثر أم ت جاعتتة جماه ت ة أو حتتزب جماه ت أح ت
أتباعه لزمه ال ث إ ا كانت بي هما بيعة توجب السما والطاعة على اَّهاث يف سبيل هللا تعاىل.
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ويتعس
ب َّ -
ويتعس اَّهاث على من درج يف ال زو الذي هو آرع كثاية حىت التقى جيش املسلمس بع وهم ،آيار على من حار االنصراف ه
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
َّ ِ
ين َك َثرواْ
ين َآم واْ إ َا لَقيتم الذ َ
ين َآم واْ إ َا لَقيت ْم آتَة آَاثْتبتتواْ) اانثال ،4٥ :ولقوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
عليه ال بات ،لقوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ

ِِ
ِِ ِ ِ
ب ِمن ِ
ِِ
ِ
ح
َو ْحثا آَ َ تت َولُّوهم اا َْث َاب َرَ ،وَمن يت َوهق ْم يَت ْوَمتذ ثبتَره إِالَّ متَ َاهِرآا لهقتَ ِال أَْو متَ َايِهزا إِ َىل آتَة آَت َق ْ َابء بِ َ َ
ا ِ هَ ه
اّلل َوَمأْ َواه َج َهَّم َوبْت َ
الْم ِ
ص ) اانثال.1٦ - 1٥ :
َ

ج  -وإ ا نزل الع و ببل أصبح اَّهاث آرع عس على أهل البل  ،لألثلة السابقة (اانثال  1٦ - 1٥و  )4٥ان نزول العت و ببلت املستلمس هتو
للزحثس ،أي التقاء الكثار ابملسلمس .ومن هذا البتاب :قتتال الكتا املرتت ين التاكمس للمستلمس ابلشترائا الوضتعية الكتاآرة
للصث َّْس والتقاء َّ
تقابل َّ
آهم عت و كتاآر متستلط علتى بت ث املستلمس وجهتاثهم آترع عتس علتى كتل مستلم هبتذه التب ث ومتن عجتز عتن هتذا وجتب عليته إعت اث العت ة لتذل

ِ
استَطَ ْعتم ِهمن قت َّوِة) اانثال.٦٠ :
لقوله تعاىل ( َوأَع ُّ واْ َقم َّما ْ

يتعس آيها اَّهاث
آهذه هي املواضا ال ثة اليت ه
واَّهتتاث عبتتاثة متتن العبتتاثات التقبتتل ع ت هللا تعتتاىل إال ذد ت ص ال يتتة آيتته ،أبن يقاتتتل قاص ت ا أن تكتتون كلمتتة هللا هتتي العليتتا لي صتتر ثيتتن هللا تعتتاىل
ليظهره على ال ين كله ولوكره املشركون.
قال صلى هللا عليه وسلم (من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا آهو يف سبيل هللا).1
وختتتروط وجتتوب اَّهتتاث هتتي :اإلست والبلتتول والعقتتل ،والذكوريتتة والريتتة ،ووجتتوث ال ثقتتة ال ومتتة للجهتتاث ،وست مة البت ن ،وإ ن الوالت ين املستتلمس،
وإ ن ال ائن للم ين .هذا إ ا كان اَّهاث آرع كثاية.
آإ ا صار اَّهاث آترع عتس آشترو ه :اإلست والبلتول والعقتل والذكوريتة وست مة البت ن .آ يشترتط إ ن الوالت ين أو الت ائن ك ت ه متن آتروع العتس
ولتذا دتب علتى العبت وعلتى آاقت ال ثقتة إ ا أمك ته اَّهتاث ،و هتب بعتض الثقهتاء إيل وجتوب اَّهتاث العيتين علتى املترأة قياستا علتي خت ه متن آتروع
العس والصواب ع وجوبه كما حققته يف كتايب (العم ة يف إع اث الع ة) .ويصح اَّهاث للمرأة إ ا تطوعت به وإن مل دب عليها.
 - 14معرفة الوا بات واآلداب العينية :وم ها:
أ  -بِهر الوال ين ولوكا كاآرين ،و اعتهما يف خ معصية ،آق قَر َن هللا تعاىل بس توحي ه وبس اعة الوال ين يف آايت ك ت ة كقولته تعتاىل ( َو ْاعبت واْ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
سا ) ال ساء ،٣٦ :وحنوها من اآلايت .ويلتاق بس الوال ين صلة اارحا .
ه
اّللَ َوالَ ت ْشركواْ به َختْيتا َوابلْ َوال َ يْ ِن إ ْح َ

ب  -ويف مقابل هذا :رعاية الرجل اهله وعياله ،ووجوب إنثاقه عليهم وتعليمهم أمور ثي هم ومحلهم على اعة هللا تعاىل.
ج  -رعاية حقوق اَّار وهي من الواجبات.
ث  -إكرا الايف.
ه ت  -معرآتتة حقتتوق املستتلم علتتى املستتلم والقيتتا رادتتب متتن ل ت داصتتة إ ا تعت َّتس َكت َترِهث الس ت وعيتتاثة امل تريض واتبتتان اَّ تتائز وإعانتتة احملتتتاج وإخاثتتة
امللهوف وال صياة.
و  -وجوب اعة والة أمور املسلمس يف خ معصية ،وإكرامهم وإكرا العلماء وأهل اخل والثال.
وخض البصر وحثظ السما عن احملرمات.
و  -وجوب االستتذان ،ه
ح  -وجوب أكل ال ل واالحرتاو من احملرمات.
ط  -وجوب الص ق واامانة ووجوب الوآاء ابلوعوث والعقوث والعهوث.
تعس.
ى  -اامر ابملعروف وال هي عن امل كر داصة إ ا ه
ك  -وجتتوب لتتبح املترأة للاجتتاب الشتترعى وال قتتاب الستتاتر للوجتته ،واحتجاهبتتا عتتن ااجانتتب ،وستتوف أتيت إختتتارة إىل حكتتم ال قتاب وبيتتان وجتتوب
سرت املرأة وجهها ِبارة الرجال ااجانب يف املبال ال امن من الباب السابا هبذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.
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ل  -وجوب اعة املرأة ووجها يف خ معصية ومراعاة حقوقه.
وهذه كلها من الواجبات ،ويستاب معرآتة خ هتا متن اآلثاب الشترعية كتآثاب الطعتا وآثاب الصتابة ومعاختترة ال تا  ،واا كتار املست ونة ،ومكتار
ااد ق.
احملرمات:
 - 15معرفة َّ

وتوع آاعلها ابلعقوبة ليتوقهاها ،وم ها:
احملرمات اليت هنى هللا ع ها َّ
دب على كل مسلم معرآة َّ
أ  -معاصي القلب:
وم ها الكثر ابلقلب وإن مل يظهر يف قول أو عمل ،وهو ال ثاق ااكس :كاعتقاث وجوث ختتري هلل ،وإنكتار البعتل ،وبت ْتض الت ين وأحكتا الشتريعة،
وحب ماعليه الكثار من الكثر.
ِ
ِ
تب الظَّلَمتتة وال َث َستتقة ،وستتوء الظتتن ،وقستتوة القلتتب املانعتتة متتن أعمتتال
ومتتن معاصتتي القلتتب :الكتتس ،والست  ،والترايء ،وحتتب املعاصتتي والثتترح هبتتا ،وحت ه
الس ،وال اب املذمو .
ب  -الكبائر ال هِية (اليت توجب إقامة ال هِ يف ال نيا) وهي:
تول أو عمت ِتل أو اعتقت ِ
التترثة (بقت ِ
تاث ثبتتت ابل ت ليل الشتترعي كثتتر متتن َييت بتته) ،وقتتتل ال ت ثح التتيت َحت َّتر هللا إال ابلتتق ،والتتز  ،والقتتذف ،والستترقة وختتترب
اخلمر ،وقطا الطريق.
تب واللعتتن ،واالستتتهزاء والس ت رية ،واحتقتتار املستتلم وإ هتتار
ج  -معاص تي اللستتان :كالكتتذب ،وال يبتتة وال ميمتتة ،وختتتهاثة التتزور ،و القتتذف ،والست ه
الشماتة به ،وال ياحة على امليت.
ث  -معاصي البصر :كتال ظر إىل ال ستاء ااج بيتات وامل ْترَثان ،وال ظتر إىل امل كترات يف املستارح وامل هتي والستي ما والتلثتاو وحنوهتا ،وال ظتر إىل الظَّلَمتة
ومواقف الظلم.
هت  -معاصي السما :كاستمان املوسيقى وامل هي والك الثاحش ،والتجسح.
و  -معاصي ال َث ْرج :كالز  ،واللواط والسااق ،واالستم اء ،وترك اخلتان للرجال.
و  -احملرمتتات متتن اا عمتتة وااختتربة :وم هتتا امليتتتة ،والت ولتتم اخل زيتتر ،واخلمتتر ،وختتترب الت دان ،وخ هتتا متتن احملرمتتات كلاتتم المتتر ااهليتتة ولتتو
السبان وجوارح الط .
و ر ااكل والشرب يف آنية الذهب والثاة علي الرجال وال ساء.
ح  -حمرمات ااموال :وم ها السرقة ،وال صب ،والراب ،والرختوة ،وامليسر (القمار) ،وأكل حقوق ال ا وجا ها ،وأكل متال اليتتيم ،وديانتة اامانتة
احملرمات ،والتجارة يف احملرمات.
وال ش يف البيا والشراء ،واالحتكار ،واإلسراف و َّ
السثه يف اإلنثاق ،واإلنثاق يف ه
وكتتل مت ِ
تال اكتستتب متتن حترا  ،آأكلتته حترا  ،والتتذين َيكلتتون الترا (إَِّمنتَتا َيْكلتتو َن ِيف بطتتوهنِِم َ را وسيصتلَو َن ستتعِ ا) ال ستتاء .1٠ :والكستتب الترا

َ

ْ

َ ََ ْ ْ َ

ي دل آيه:
حمرمات ااموال اليت سبق كرها.
وي دل آيه ااجر املأدو مقابل االختت ال يف ااعمال احملرمة وهي ك ة.
وي دل آيه ااموال املأدو ة من ااخ ياء ليتم توويعها على الثقراء ابسم االختترتاكية والع التة االجتماعيتة ،ستواء كانتت هتذه اامتوال أرضتا للزراعتة أو
الب اء أو كانت عقارات أو كانت نقوثا ،آكلها ر أدذها وهي عس ال صب والحتل وإن ال الزمن.
وكل من أمس ماال حراما جتب عليه التوبة ،ومن خترو ها رث املال إىل أهله ،آإن تعذر أو مل يكن له أهل (كمال اإلجارة احملرمة) آستبيل التت لص
من هذا املال الرا أن يتص ق به ،آهذا مصرآه ،كما كره ابن تيمية وابن القيم رمحهما هللا يف أك ر من موضا.
الشتتثاآة التتيت تظهتتر الع توارت متتن
الاتتيِهقة التتيت تتتسو العتتورات أو امل بتتح َّ
ط  -معاص تي اللبتتا واقيتتتة :ككشتتف العتتورة ويف حكمهتتا لتتبح امل بتتح َّ
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د قا ،والتسج ،وإسبال ال ياب ،ولبح الرير والذهب للرجال ،وتشبه الرجال ابل ساء وعكسته ،والتشتبه ابلكثتار ،وحلتق اللايتة ،والت مص والوصتل
والوختر.
ىِ -
معاص متعلقتة رعاملتة ال تا  :كعقتوق الوالت ين ،وقطيعتة اارحتا  ،و لتم ال تا يف الت ماء واامتوال وااعتراع ،وهتت عتورات املستلمس وعت
السرت عليهم ،وإيذاء اَّار ،واملكر وال ش واخل ان ،وإعانة الظلمة ،واخلروج على أئمة املسلمس ب حق ،واخللوة اباج بية ،وسثر املرأة ب حمر .
ك  -معاصتتى اَّ تتائز والقبتتور :كال ياحتتة علتتى امليتتت ،واالجتمتتان للع تزاء بصتتورة مبت عتتة ،ورآتتا ب تتاء القبتتور آ توق الق ت ر املشتترون ،وجتصتتيص القب تور
وتسردها واَّلو عليها والص ة إليها ،وب اء املساج على القبور وحنوها .وق سبقت اإلختارة إىل الشرك بعباثة املقبورين.
ل  -حتتتر الستتار والكهانتتة والت جتتيم ،وحتتتر إتيتتان الستتارة والكهتتان وامل ِهجمتتس أو تصت يقهم .ومتتن هتتذا البتتاب قتراءة (حظهت اليتتو ) التتذي التكتتاث
كلو م ه صايثة.
 حتر تصوير وات اارواح واكا صورها (وتست ىن الصور الثوتوخراآية للارورة) وحتر ص اعة التماثيل واكا ها.ن  -حتر التااكم للقوانس الوضعية الكاآرة انته حتتاكم للطواخيتت ،وحتتر املشتاركة يف انت تاابت السملتا ت التشتريعية ستواء ابلرتختتيح أو االنت تاب
أو اإلعانة ،وحتر اخل مة يف جيوه الكا الطواخيت املرت ين أو يف ختر تهم.
آهذه أهم املعاصى اليت دتب أن يعرآهتا كتل مستلم لك ترة الاجتة إليهتا ولعمتو االبتت ء هبتا ،ومعظمهتا متن الكبتائر التيت ورث آيهتا وعيت آيجتب الت تزه
ع ها والتوبة م ها ملن قارآها.

 - 16معرفة و وب التوبة :دب على كل مسلم أن يعلم أن التوبتة متن املعاصتي واجبتة ،لقولته تعتاىل (اي أَيتُّهتا الَّت ِذين آم توا توبتوا إِ َىل َِّ
اّلل تَت ْوبَتة
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
نَّصوحا) التار  ،8 :وقوله تعتاىل (وتوبتوا إِ َىل َِّ ِ
ِ
استتَت ْثرواْ َربَّك ْتم مثَّ توبتواْ
اّلل َجيعتا أَيتُّ َهتا الْم ْؤم تو َن لَ َعلَّك ْتم تت ْثلاتو َن) ال تور ،٣1 :وقولته تعتاىل ( َوأَن ْ
َ
ِ
ِ
ِِ
ب آَأ ْولَت َ هم الظَّالمو َن) الجرات ،11 :آهذه بعض أثلة وجوب التوبة.
إلَْيه) هوث ،٣ :وقال تعاىل ( َوَمن َّملْ يَتت ْ
السفارير احلنبلي رمحه هللا (ت 1188هت)[ .وهذا مما اتثق عليه العلماء آتإهنم اتثقتوا علتى أن التوبتة متن كتل معصتية واجبتة علتى الثتور
قال الع همة َّ

الدوو أتد ها ،سواء كانت ص ة أو كب ة ،وأهنا من مهمات اإلس
أما ختروط صاة التوبة ،واليت يتوقف عليها قبول هللا تعاىل قا ،آهي:

وقواع ال ين املتأك ة].1

أ  -أن يقلا عن املعصية ،لقوله تعاىل (وَمل ي ِ
صُّرواْ َعلَى َما آَت َعلواْ) آل عمران.1٣٥ :
َْ

ِِ
تس) الجترات ،٦ :وقولتته تعتتاىل (الَ يَت َتزال بتْتيَتتاهنم الَّت ِتذي بَتَ ت ْتواْ ِريبَتتة ِيف
ص تبِاوا َعلَ تى َمتتا آَت َع ْلتتت ْم َ ثمت َ
ب  -أن ي ت علتتى آعلهتتا ،لقولتته تعتتاىل (آَتت ْ
قتلوهبِِ ْم إِالَّ أَن تَت َقطَّ َا قتلوهب ْم) التوبة ،11٠ :وتقطا القلب هو ال يف قول بعض املثسرين ،كره القر .
قال ابن القيم رمحه هللا [آأما ال  :آإنه التتاقق التوبة إال بته ،إ متن مل ي ت علتى القبتيح آتذل ثليتل رضتاه بته وإصتراره عليته ،ويف املست «ال ت

توبة»].2

ج  -أن يست ثر بلسانه ،واخترت ه البعض ،لقوله تعاىل (وأ َِن استَت ْ ِثرواْ ربَّكم مثَّ توبواْ إِلَي ِه) هوث ،٣ :وقوله (والَّ ِذين إِ َا آَتعلواْ آَ ِ
اح َشتة أ َْو َلَمتواْ
ْ
َ ْ
َ
َ ْ
َ َ
ِ
ِ ِِ
الذنوب إِالَّ اّلل وَمل ي ِ
صُّرواْ َعلَى َما آَت َعلواْ َوه ْم يَت ْعلَمو َن) آل عمران.1٣٥ :
أَنْتث َسه ْم َ َكرواْ ه
اّللَ آَ ْ
ه َْ
استَت ْ َثرواْ لذنوهب ْم َوَمن يَت ْثر ُّ َ
ث  -أن يعتتز علتتي أال يعتتوث إىل معصتتية أبت ا ،لقولتته تعتتاىل (ومتتن ََتب وع ِمتتل صت ِ
تالا آَِإنتَّه يتتتتوب إِ َىل َِّ
اّلل َمتَتتااب) الثرقتتان ،٧1 :وقولتته تعتتاىل (آَ َمتتن
َ ََ َ َ
َ
ََ
ََت ِ ِ ِ ِ
اّللَ يَتتوب َعلَْي ِه) املائ ة.٣9 :
ب من بَت ْع ْلمه َوأ ْ
َصلَ َح آَِإ َّن ه
َ
ِ
ِ
تت التتَّوبتة للَّتذين يتعملتو َن َّ ِ
هت  -أن تقا التوبة يف وقتت القبتول ،وهتو قبتل خرخترة املتوت ،لقولته تعتاىل (ولَيس ِ
َحت َ هم
الستيِهتَات َح َّتىت إِ َا َح َ
ا َتر أ َ
َْ
َ َْ َ
ََْ

( 1لواما اانوار البهية) للسثاريىن ،ط املكتب اإلس مي1411،هت ،ج  1ص ٣٧2
( 2م ارج السالكس) 2٠2/1
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ال إِِهين تتْبت اآل َن) ال ساء ، 18 :وقال صلى هللا عليه وسلم (إن هللا عز وجل يقبل توبة العب مامل يت َْر ِخر).1
الْ َم ْوت قَ َ

و  -أثاء القوق ،ومعاصى العب قسمان:
 معاصي يف حق هللا تعاىل :وهذه قسمان :قسم ليح آيه أثاء حق بل تكثى آيته ختتروط التوبتة الستابقة وهتذا كشترب اخلمتر ،وقستم آيته أثاء التقكتقص يف أثاء صو أو إدراج وكاة أو أثاء كثارة أو آ ية أو نذر وحنوه آيجب عليه قااء ما َّآرط آيه.
ع ِت أو م ِ
 ومعاصي يف حق ال ا  :كظلمهم يف ِع ْتر ِرث
تال أو بَت َ ن .آتإن لتم العبت أحت ا يف ِعرضته لتب عثتوه واستتاله م ته ،وإن لمته يف مالته َّ
إليه املال إن أمكن وإال تص ق به نيابة ع ه ،وإن لمه يف بَ َ نِِه م هك ه من القصاص أو أثى إليه ال ية أو ااره ِبسب الال.
وق ت جعتتل بعتتض العلمتتاء ختتتروط التوبتتة أربعتتة آقتتط كتتال ووي رمحتته هللا ،وجعلهتتا بعاتتهم أك تتر متتن عشتترة كتتابن حجتتر اقيتم تي رمحتته هللا يف كتابتته
(الزواجر) .وق ادرتت من هذا كله هذه الشروط الستة اليت كرْا .وقال بعض العلماء :وجتب التوبة من أتد التوبة.

وبعد:
آق كانت هذه هي أهم مثرثات العلم الواجب العيين العا الذي دب أن يتعلمه كل مسلم.
آيجب عليه أن يعرف أركان اإلس وأركان اإلميان ومعىن التوحي ومعىن الشرك والكثر ليصح إميانه وال يثس ه ابلوقون آيما ي قاه.
ودب عليه تعلم أحكا الطهارة والص ة والزكاة والصو والل واَّهاث لتصح عباثته.
ودب عليه أن يتعلم الواجبات واآلثاب الشرعية وال ل والرا لتصح معام ته.
وال دب على كل مسلم معرآة ااثلة التثصيلية َّميا ما كر  ،وإمنا يكثيه معرآة حكم كل مستألة واجبتة ،وأن يعلتم أن هتذا هتو حكتم هللا ورستوله
يف املسألة وإن مل يعرف ثليله على التثصيل ،وسيأيت بسط القول يف مسألة (االتبان والتقلي ) يف الباب اخلامح إن ختاء هللا.
وأثلة جيا ما كر موجتوثة بكتتب العلتم ،وستوف نشت إىل الكتتب التيت ن صتح بقراءْتا يف كتل ابب متن أبتواب العلتم يف البتاب الستابا َبدتر هتذا
الكتاب إن ختاء هللا تعاىل ،ملن ختاء االستزاثة.
ودب على كل مسلم أن يتعلم جيا ما كر ه مث يت َعلِهمه أهله وأوالثه وكل من هو مستول ع هم ،ودب على العلمتاء وعلتى كتل قتاثر أن ي شتر هتذا
العلتتم الواجتتب يف ال تتا  ،ودتتب علتتى والة أمتتور املستتلمس أن مل توا ال تتا علتتى تعلتتم هتتذا العلتتم ويعي تتوهم عليتته .وستتوف ن تذكر يف البتتاب ال ال تل
(كيثية لب العلم) واجبات كل آريق ممن كر (والة اامور والعلماء والعامة) يف نشر العلم ،إن ختاء هللا تعاىل.
(فائدة) وج ت يف كتاب (اإلابنة عن ختريعة الثرقة ال اجية) اىب عب هللا بن بطة رمحه هللا (ت  ٣8٧ه ت)  -وهتو متن أئمتة أهتل الست ة التذين أك تر
ابن تيمية رمحه هللا من ال قل ع هم يف جممون آتاويه  -وج ته نقل عن الاااك بن مزاحم رمحه هللا  -وهو متن مشتاه أتبتان التتابعس ِبراستان ،ت
 1٠٥هت  -موجزا عن خترائا اإلميان يصلح أن يكون خمتصرا للعلم الواجب العيين العا  ،وأنقله ه ا لي تثا به إدواين املسلمون.

روى أبو عبد هللا بن بقة رمحه هللا ذس اثه عن الاااك بن متزاحم قتال [إن أح هتق متا بت أ بته العبت متن الكت
حنم ه ون ىن عليه را اصط ا ع

أن ه ا لإلس

ومن علي ا رام عليه الس
وعلم ا القرآن َّ

أن مت هللا وي تىن عليته .آالمت هلل

وأن ثين هللا الذي بعتل بته نبيته صتلى هللا عليته

تول إَِّال ن ِ
وسلم هو اإلميان ،واإلميان هو اإلس وبه أرسل املرسلون قبله ،قال تعاىل( :وما أَرس ْلَا ِمتن قَتبلِت َ ِمتن َّرس ِ
توحي إِلَْي ِته أَنَّته َال إِلَتهَ إَِّال
ْ
ََ ْ َ
اعب ِ
ون) اانبياء.2٥ :
أَ َ آَ ْ

وهتتو اإلميتتان ابهلل واليتتو اآلدتتر وامل ئكتتة والكتتتاب وال بيتتس والتص ت يق واإلق ترار رتتا جتتاء متتن هللا والتستتليم لقاتتائه وحكمتته والرضتتا بق ت ره ،وهتتذا هتتو
اإلميتتان ومتتن كتتان كتتذل آق ت استتتكمل اإلميتتان ،ومتتن كتتان مؤم تتا حت َّتر هللا مالتته وثمتته ووجتتب لتته متتا دتتب علتتى املستتلمس متتن ااحكتتا  ،ولكتتن ال
يستوجب ثوابه وال ي ال الكرامة إال ابلعمل آيه ،واستيجاث ثواب اإلميان عمل مت به.
 1رواه الرتمذى وقال ح يل حسن عن ابن عمر رضي هللا ع هما
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والعمل به اتبان اعة هللا تبارك وتعاىل يف أثاء الثرائض واجت اب احملار  ،واالقت اء ابلصالس ،وإقا الص ة وإيتاء الزكاة وصو رماان وحتل البيتت
من استطان إليه سبي  ،وحماآظة على إتيان اَّمعة واَّهاث يف سبيل هللا واالختسال من اَّ ابة وإسبال الطهور وح ْسن الوضوء للص ة والت ظيف.
وبر الوال ين وصلة الرحم وصتلة متا أمتر هللا بته أن يوصتل ،وح ْستن اخللتق متا اخللطتاء ،واصتط ان املعتروف إىل ااقترابء ومعرآتة كتل ي حتق حقته متن
تب آَ َجتتا ِر آص ِ
تائل آ تارِ آمكاتت ِ
تبيل آست ِ
والت ِ آوالت ِة آولت ِه آت ِتذى قرابت ِتة آيتتي ِم آمستتكسِ آتابن ست ِ
تاحب آمتتا ملكتت اليمتتس ،واامتتر ابملعتروف وال هتتي عتتن
امل كر ،والب يف هللا تعاىل والب ض يف هللا ،ومواالة أوليائه ومعتاثاة أع ائته ،والكتم رتا أنتزل هللا ،و اعتة والة اامتر ،وال اتب والرضتا ووآتاء ابلعهت
وص ق ال يل ووآاء ابل ذور وإجناو املوعوث ،وحثظ اامانتة متن كتمتان الستر أو املتال وأثاء اامانتة إىل أهلهتا ،وكتتاب الت ين املؤجتل بشتهاثة وي
ع ت ول ،واالستشتتهاث علتتى املبايعتتة ،وإجابتتة ال ت اعى للشتتهاثة ،وكتابتتة ابلع ت ل كمتتا علَّتتم هللا ،وقيتتا الشتتهاثة علتتى وجههتتا ابلقستتط ولتتو علتتى ال ت ثح
والوالت ين وااقتربس ،ووآتتاء الكيتل وامليتزان ابلقستط ،و كتتر هللا تعتاىل ع ت عتزائم اامتور و كتتر هللا تعتاىل علتتى كتل حتتال ،وحثتظ الت ثح وختض البصتتر
وحثظ الثرج وحثظ ااركان كلها عن الرا  ،وكظم ال يظ وثآا السيتة ابلس ة ،والصتس علتى املصتائب ،والقصت يف الرضتا وال اتب ،واالقتصتاث يف
املشي والعمل ،والتوبة إىل هللا تعاىل من قريب ،واالست ثار للذنوب ،ومعرآة الق وأهله ،ومعرآتة العت ل إ ا رأى عاملته ،ومعرآتة اَّتور إ ا رأي عاملته
ِ
ورث ما ادتلف آيه من حكتم أو خت ه إىل عاملته وجستور علتى متا مل خيتلتف
كيما يعرآه اإلنسان من نثسه إن هو عمل به ،واحملاآظة على ح وث هللا ،ه
ِ
ورث متتا يتتتورن آيتته متتن ختتتيء إىل أويل اامتتر التتذين يستت بطونه مت هم ،وتتترك متتا يريتتب إىل متتاال
آيتته متتن قتترآن م تتزل وست ة ماضتتية آإنتته حتتق الختت آيتته ،ه
يريب ،واستتذان يف البيوت ،آ ي دل البيت حىت يستأ ن ويستلم علتى أهلته متن قبتل أن ي ظتر يف البيتت أو يستتما آيته آتإن مل دت آيهتا أحت ا آت
ي دل ب إ ن أهلها آإن قيل :ارجعوا آالرجون أوكى وإن أ نوا آق حل ال دول ،وأما البيوت اليت ليح آيهتا ستكان وآيهتا امل تاآا لعتابر الستبيل أو
ل هم يسكن آيها ويتمتا آيها آليح آيها استتذان ،واستتذان ما ملكت اليمس ص ا أو كب ا ومن مل يبل اللم من حرمة أهل البيت ث ثتة أحيتان
من الليل وال هار أو آدر الليل قبل الثجر وع القيلولة إ ا د رب البيت أبهله ومن بع ص ة العشاء إ ا أوى رب البيت وأهلته إىل ماتاجعهم،
وإ ا بل اا ثال من حرمة أهل البيت اللم آق وجب عليه من االستتذان كل هذه ااحيان.
واجت اب قتل ال ثح اليت حر هللا إال ابلق ،واجت اب أكل أموال ال ا ابلبا ل إال أن تكون جتارة عتن تتراع مت هم .واجت تاب أكتل أمتوال اليتتامى
صتب،
لما ،واجت اب خترب اخلمر ،واجت اب خترب الرا من ااختربة والطعا  ،واجت اب أكتل التراب والستات ،واجت تاب أكتل القمتار والرختتوة وال َ ْ
واجت تتاب الت جش والظلتتم ،واجت تتاب كستتب املتتال ب ت حتتق ،واجت تتاب التبتتذير وال ثقتتة يف خت حتتق ،واجت تتاب التطثيتتف يف التوون والكيتتل واجت تتاب
نقتتص املكيتتال واملي تزان ،واجت تتاب نكتتل الصتتثقة ودلتتا اائمتتة ،واجت تتاب ال ت ر واملعصتتية ،واجت تتاب اليمتتس اآلمثتتة واجت تاب بت هِتر اليمتتس ابملعصتتية،
واجت تتاب الكتتذب والتزي ت يف الت يل ،واجت تتاب ختتتهاثة التتزور ،واجت تتاب قتتول البهتتتان ،واجت تتاب قتتذف احملص ت ة ،واجت تتاب اقمتز واللمتتز واجت تتاب
الت تتابز ابالقتتاب ،واجت تتاب ال ميمتتة واالختيتتاب ،واجت تتاب التجستتح ،واجت تتاب ستتوء الظتتن ابلصتتالس والصتتالات ،واجت تتاب اإلصترار علتتى التتذنب
والتهاون به ،واتقاء اإلمساك عن الق والتماثي يف ال ي والتقصت عتن الرختت  ،واتقتاء الكتس والث تر واخلتي ء واتقتاء الثجتور واملبتاراة ابلشتر ..واتقتاء
اإلعجاب ابل ثح ،واتقاء الثرح واملرح ،والت زه من لثظ السوء والت زه عن الثاش وقول اخل ا والت زه من سوء الظن ،والت زه من البول والقذر كله.
آهذه صثة ثين هللا وهو اإلميان وما خترن هللا آيه من اإلقرار را جاء من ع هللا وبََّس من ح لته وحرامته وست ه وآرائاته ،قت ْستى لكتم متا ي تثتا بته
وو االباب من ال ا  ،وآوق كل ي علم عليم .ودما كل ل التقوى آاتقوا هللا واعتصموا ِببله وال قتوة إال ابهلل أستأل هللا أن يوآق تا وإايكتم ملتا
نبل به رضوانه وج ته - .انتهى ك الاااك بن مزاحم -
قال الشيخ أبو عب هللا بتن بطتة :آهتذه إدتواى رمحكتم هللا ختترائا اإلميتان وخت َتعبه وأدت ق املتؤم س التذين َمتن كملتت آتيهم كتانوا علتى حقتائق اإلميتان
وبصائر اق ى وإمارات التقوى ،آكلما قوى إميان العب واوثاث بص ة يف ثي ه وقتوة يف يقي ته تزيت ت هتذه اادت ق وماختتاكلها آيته والحتت أع مهتا
وأماراْا يف قوله وآعله ،آكلها ق نطق هبا الكتاب وجاءت هبتا الست ة وختته بصتاتها العقتل التذي أعت هللا رتبتته ورآتا م زلتته وأآلتل حجتته ،وعلتى
ق ر نقصان اإلميان يف العب وضتعف يقي ته يقتل وجت ان هتذه اادت ق آيته وتعت متن أآعالته وستجاايه وآق تا هللا وإايكتم ملوجبتات الرضتا والعاآيتة يف
ال ارين من جيا الب ء.1].
( 1اإلابنة عن ختريعة الثرقة ال اجية) ايب عب هللا بن بطة ،ج  2ص  ،٦٥٣ - ٦٥٠ط ثار الراية  14٠9هت
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آهذا خمتصر يف بيان العلتم الواجتب العيتىن العتا عتن الاتااك بتن متزاحم املتتوَف يف أول القترن ال تاى اقجتري اختتتمل علتى بيتان أركتان اإلميتان وأركتان
اإلس والواجبات واآلثاب الشرعية واحملرمات ما ائثة من اآلثاب املستابة ومكار ااد ق.
مث ن تقل بع هذا إىل بيان القسم ال اين من أقسا آرع العس من العلم ،وهو العلم الواجب العيين اخلاص.
اثنيا  -العلم الوا ب العيىن اماص

وهتتذا دتتب علتتى بعتتض املكلثتتس ثون بعتتض ،وقت دتتب علتتى الشت ص نثستته يف وقتتت ثون وقتتت .آكتتل متتن وجتتب عليته واجتتب ختترعي (كالزكتتاة
والل) وكل من خترن يف أمر مباح (كالتجارة وال كاح) وجب عليه تعلم أحكامه ،لوجوب العلم قبل القول والعمل.
وم ال هذا ما قاله ابن حزا رمحه هللا [مث آرع على كتل ي متال تَت َعلُّتم حكتم متا يلزمته متن الزكتاة ،وستواء الرجتال وال ستاء والعبيت وااحترار ،آمتن مل

يكن له مال أص آليح تعلم أحكا الزكتاة عليته آرضتا .مث متن لزمته آترع التل آثترع عليته تعلتم أحكتا التل والعمترة ،واليلتز لت َمتن الصتاة
َّسمه والمال له.
ِ
الس وأحكا اَّهاث وقَ ْسم ال ائم والثيء.
مث آرع على قواث العساكر معرآة ه
مث آرع على اامراء والقااة تعلم ااحكا وااقاية وال وث ،وليح تعلم ل آرضا على خ هم.
مث آرع على التجار وكل من يبيا خلَّته تعلم أحكا البيون وما ل م ها وما ر وليح ل آرضا على من ال يبيا وال يشرتى.1].
ومتتن هتتذا البتتاب أياتتا أن متتن أقتتا ببلت بتته بعتتض البت ن أو بعتتض الطوائتتف الاتتالة كالشتتيعة أو اخلتوارج أو القاثاينيتتة أو البهائيتتة أو الصتتوآية وخ هتتا،
املثصل ماال دب على خ ه ممتن مل يتْبتتَت َل رتا ابتِلتى
وجب عليه تعلم ماي آا به عن نثسه تل الب ن لياثظ إميانه من الزلل ،آيجب عليه من اإلميان َّ
به .وهذا هو معىن قول أىب حامد الدزاي رمحه هللا [وأما االعتقاثات وأعمال القلتوب آيجتب علمهتا ِبستب اخلتوا ر ،آتإن دطتر لته ختت يف املعتاى

اليت ت ل عليها كلمتا الشهاثة آيجب عليه تعلم مايتوصل به إيل إوالة الش  .آإن مل خيطر له لت ومتات قبتل أن يعتقت أن كت هللا ستباانه قت
وأنه مرئى وأنه ليح حم للاواثث إىل خ ل مما يذكر يف املعتقت ات ،آقت متات علتى اإلست إجاعتا ،ولكتن هتذه اخلتوا ر املوجبتة ل عتقتاثات
بعاها خيطر ابلطبا وبعاها خيطر ابلسمان من أهل البل  ،آإن كتان يف بلت ختتان آيته الكت وت تا ق ال تا ابلبت ن آي ب تى أن يصتان يف أول بلوخته
ع ها بتلقس الق ،آإنه لو ألقى اليه البا ل لوجبت إوالته عن قلبه وررا َعسر ل  ،كما أنه لو كان هذا املسلم َتجرا وق ختان يف البلت معاملتة التراب
وجب عليه تعلم الذر من الراب ،وهذا هو الق يف العلم الذي هو آرع عتس ومع تاه العلتم بكيثيتة العمتل الواجتب .آمتن علتم العلتم الواجتب ووقتت
وجوبه آق علم العلم الذي هو آرع عس].2
وهكتذا كتل متن أقت علتى عمتل دتب عليته أن يستأل عتن حكمته ،آيقت علتى بصت ة ،آيستأل هتل دتوو لته آعلته أ ال  .كمتن يريت أن يشتارك يف
قتال أو يري أن يلتاق ره ة أو و يثة ،أو يري أن يتعامل رعاملة مالية ،وحنو ل  ،دب عليه أن يسأل عن مشروعيتها.
وإ ا كان اامر الذي سيق عليه آيه أحكا تثصيلية ،وجب عليه تعلمها ،وهذا كله لوجوب العلم قبل القول والعمل.
مث ن تقل لبيان القسم ال الل من أقسا آرع العس من العلم.
اثلثا  -العلم أبحكاا النوازل

العلم الواجب العيىن بقسميه العا واخلاص ،هو العلتم ابامتور التيت يتكترر وقوعهتا للعبت وال ي ثت م هتا ،أمتا متا ي ت ر وقوعته آت دتب تعلمته ابتت اء
ولكن من ابتلى بشيء آيجب أن يعلم حكمه حىت ال يق على قول أو عمل ب علم.
وهذا القسم هو الذي أختار إليه النوو يف قوله [مث الذي دب من ل كله ما يتوقف أثاء الواجب عليه خالبا ثون متا يطترأ ثرا آتإن وقتا وجتب

( 1اإلحكا ) ج  ٥ص 122
( 2إحياء علو ال ين) ج  1ص  2٦وقول ال زايل (إن ك
 1411هت ،ج  1ص  2٧و  112و  1٣٠هبوامشها

هللا ق ) هذا اامر آيه تثصيل ،راجعه إن ختتت يف (لواما اانوار البهية) للسثاريين ،ط املكتب اإلس مي
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التعلم حي تذ] .1آال واول هي ما وصثه ال ووي أبنه (ما يطرأ ثرا).
وقتتال النااوو أياتتا [ودتتب عليتته االستتتثتاء إ ا نزلتتت بتته حاثثتتة دتتب عليتته علتتم حكمهتتا آتتإن مل دت ببلت ه متتن يستتتثتيه وجتتب عليتته الرحيتتل إىل متتن

يثتيتته وإن بَتع ت ت ثاره ،وق ت رحتتل د ئتتق متتن الستتلف يف املستتألة الواحت ة الليتتايل واااي ] .2هتتذا وستتوف نتتذكر أحكتتا املستتتثيت علتتى التثصتتيل يف
الباب اخلامح من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.
وروي امقيب البدداد وابان عباد الارب ك تا عتن عبت هللا بتن املبتارك رمحهتم هللا قتال [آرياتة علتى متن وقتا يف ختتال متن أمتر ثي ته أن يستأل ع ته
حىت يعلمه].٣
وقتال أبااو حامااد الدازاي  -يف ال تواول [ -إن كتتل عبت يف جمتتارى أحوالتته يف يومته وليلتتته الخيلتتو متتن وقتتائا يف عباثتته ومعام تتته عتتن جتت ث لتواو عليتته
آيلزمه السؤال عن كل مايقا له من ال واثر ،ويلزمه املباثرة إيل تعلم مايتوقا وقوعه على القرب خالبا].4
ومن ال واول ال اولة بعمو املسلمس يف جيا البل ان ما ابتلوا به من حكمهم والكم بي هم ب ختريعة اإلس ابلقوانس الوضعية ،آيجب على جيتا
املسلمس املكلثس من الذكور واإل ث معرآة حكم هذه ال اولة ملا يرتتب على هذا الكم من واجبات عي ية علتى كتل مت هم ،وستوف أتيت إختتارة إىل
حكم هذه ال اولة يف املبا س ااول وال امن يف الباب السابا هبذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.
ومن ال واول ال عوة إىل ال ميقرا ية وما يرتتب عليها متن إنشتاء ااحتزاب السياستية والسملتا ت التشتريعية ،وتوابتا هتذا متن الرتختتيح واالنت تاب ،وكتل
هذا من الشرك ااكتس التذي ال دتوو ملستلم أن يقتا آيته ودتب أن َْتذر م ته و َت هِذر خت ه ،وستوف أتيت إختتارة إىل حكتم هتذه ال اولتة يف أوائتل البتاب
الرابا ،ويف املبال ال امن يف الباب السابا من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.
وهبذا خنتم الك يف أقسا العلم الذي هو آرع عس على كل مسلم ،واملقصوث م ه بيتان أنته ال دتوو أن يقت املستلم علتي قتول أو آعتل حتىت يعلتم

ِ
تاب
حكم هللا تعاىل آيه ،ودب أن يعلم كل مسلم أنهه ما من ختال يف هذه ال نيا إال وله حكتم يف ختتريعة هللا تعتاىل ،قتال تعتاىل ( َونَتَّزلَْتا َعلَْيت َ الْكتَ َ
تِْبتيَا لهِك ِهل َختي ِء) ال اتل ،89 :آما من ختال إال وله حكم من أحكا التكليتف اخلمستة :الوجتوب أو ال ت ب أو اإلابحتة أو الكراهتة أو التاتر  .إمتا
ْ
أن يرث حكم الشال م صوصا عليه يف الكتتاب والست ة وإمتا أن يستت بط العلمتاء حكمته ذلاقته رتا ورث آيته الت ص ،وقت ستبقت اإلختتارة إىل هتذا ع ت
الك عن (وآاء الشريعة رصاحل العباث إىل يو القيامة).
والم هلل رب العاملس.

( 1ا مون)2٥/1 ،
( 2ا مون)٥4/1 ،
( ٣الثقيه واملتثقه )4٥ /1 ،و (جاما بيان العلم)1٠ /1 ،
( 4إحياء علو ال ين)2٧/1 ،
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الفصل الثالث

فر) الكفاية من العلم الشرعي
ونبال يف هذا الثصل املسائل التالية ذ ن هللا تعاىل:
 - 1تعريف آرع الكثاية من العلم.
 - 2أثلة وجوبه.
 - ٣كيف يتأثي آرع الكثاية من العلم .
 - 4صثة آرع الكثاية من العلم.
 - ٥حثظ جممون علو ال ين واجب على جممون القائمس بثرع الكثاية ال على أعياهنم.
 - ٦مىت دوو االختت ال بثرع الكثاية من العلم .
 - ٧مىت يص آرع الكثاية من العلم آرع عس .
املسألة األوىل :معريف فر) الكفاية من العلم

هو العلم الذي دب على جممون املسلمس تعلمه وحثظه ،آإ ا قا به بعض املسلمس را يكثي جيا املسلمس ستقط اإلمث والترج عتن اَّميتا وكتان
الثال وال واب ملن قا به ،وإ ا مل يقم به البعض را يكثي أمث اَّميا حىت يتأثى الواجب را يكثي.
ويشتمل هذا العلم على حتصيل ما البت للمستلمس م ته إلقامتة ثيت هم متن العلتو الشترعية ،كاثتظ القترآن كلته ،وااحاثيتل وعلومهتا ومعرآتة رواْتا،
والثقه وااصول واإلجان واخل ف ،وأصول االعتقاث ،والل ة وال او والصرف.
وقول تتا يف التعريتتف الستتابق (رتتا يكثتتي جيتتا املستتلمس) يعتتين للقيتتا ابلو تتائف الثقهيتتة كتتالتعليم والتتوعظ والثتتتوى والقاتتاء والِ ْستتبة رتتا يكثتتي جيتتا
املسلمس ،ورا ثظ نقل الشريعة ابلتواتر من جيل إىل جيل.
(فائدة) قول الشا ىب رمحه هللا يف آروع الكثاية.

ِ
متوجته علتتى اَّميتا ،لكتن إ ا قتا بته بعاتتهم ستقط عتن البتاقس] .وقت دتتالف
قتال الشااطيب رمحته هللا [ لتب الكثايتة :يقتتول العلمتاء اباصتول إنته ه
ِ
ِ
متوجه على البعض وهم من آيهم أهلية القيتا بتذل الثعتل
متوجه على اَّميا آقال إن اخلطاب هبا ه
الشا ىب يف مقولة إن اخلطاب بثروع الكثاية ه
املطلتتوب ال علتتى اَّميتتا عمومتتا .واستتت ل الشتتا ىب علتتى ماقتتال أبن آتتروع الكثايتتة كاإلمامتتة الكتتسى أو الصت رى إمنتتا تتعتس علتتى متتن آيتته أوصتتاآها
املرعيتتة ال علتتى كتتل ال تتا  ،إ اليصتتح أن يطالتتب هبتتا متتن ال يبت يء آيهتتا واليعيت آإنتته متتن ابب تكليتتف مااليطتتاق ابل ستتبة إىل املكلهتتف وم تن ابب

العبل ابل سبة إىل املصلاة ا تلبة أو املثس ة املست آعة ،وك ا اب ل خترعا .وأيَّ الشاطىب ك مه بقوله [آمن لت متا روى عتن حممت رستول هللا
الأتمت َّ
رن علتى اث تس والتتولهس متال يتتيم » ،وكت
صلى هللا عليه وسلم وق قال ايب ر « :اي أاب ر إين أراك ضعيثا وإى أحب ل ماأحتب ل ثستى َّ
ع إ تال ال تا قمتا مل يصتح أن يقتال بت دول أىب ر يف حترج اإل تال ،وال متن كتان
اامرين من آروع الكثاية ،وما ل آق هناه ع ها .آلو آت ِر َ
م له .ويف ال يل« :ال تسأل اإلمارة» وهذا ال هي يقتاى أهنا خ عامة الوجوب].
وبع هذا التثصيل عاث الشاطىب وواآق علماء ااصول يف مقولتهم ،آقال[ :لكن ق يصح أن يقال إنه واجب علتى اَّميتا علتى وجته متن التجتوو،
وان القيا بذل الثرع قيا رصلاة عامة .آهم مطالبون بس ها على اَّملة .آبعاهم قاثر عليها مباخترة ،و ل متن كتان أهت قتا .والبتاقون -
وان مل يق روا عليها  -قاثرون على إقامة القاثرين .آمن كان قاثرا على الوالية آهو مطلتوب ذقامتهتا .ومتن ال يقت ر عليهتا مطلتوب أبمتر آدتر وهتو
إقامة ل القاثر وإجباره على القيا هبا .آالقاثر إ ا مطلوب ذقامة الثرع .وخ القاثر مطلوب بتق ل القاثر .إ اليتوصل إىل قيتا القتاثر
إال ابإلقامة ،من ابب مااليتم الواجب إال به .وهبذا الوجه يرتثا م اط اخل ف آ يبقى للم الثة وجه اهر].1
قلت :كون آرع الكثاية واجبا على اَّميا ابت اء أو واجبا على ائثة معي ة وهم املؤهلتون لته ،مستألة د آيتة ع ت أهتل ااصتول .وادتتار اآلمت ي
( 1املواآقات) ج  1ص  ،1٧9 - 1٧٦ط ثار املعرآة
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وابن الاجب القول ااول ،وادتار الراوى يف (احملصول) القول ال اى وهو قول املعتزلة وهو ادتيار الشا ىب ه ا.1
املؤهل ب ثسه ،وعلى خ املؤهل بتق املؤهل وإعانته ،آتإ ا قتا ابلواجتب
والتاقيق يف املسألة ماقاله الشا ىب ه ا من أنه واجب على اَّميا :على َّ
بعض املؤهلس أبنثسهم ،وأعاهنم بعض خ املؤهلس را يكثى اثاء الواجب ارتثا الرج عن اَّميا ،وهللا أعلم.

 1انظر (التمهي ) لإلس وى ،ط مؤسسة الرسالة  14٠1هت ص ٧٥
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املسألة الثانية :أدلة و وب فر) الكفاية من العلم

 - 1قول هللا تعاىل ( َوَما َكا َن الْم ْؤِم و َن لِيَ ِثرواْ َكآآَّة آَتلَ ْوالَ نَت َثَر ِمن ك ِهل آِْرقَِة ِهمْته ْم َآئَِثةم لهِيَتتَت َثقَّهواْ ِيف ال هِي ِن َولِي ِذرواْ قَت ْوَمه ْم إِ َا َر َجعواْ
إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّه ْم َْ َذرو َن) التوبة.122 :
اتثق العلماء  -آيما نقل اه ع هم يف الثصل ااول من هذا الباب  -على االست الل هبذه اآلية على أن التثقه يف ال ين آرع كثايتة ،ان هللا تعتاىل
وقسم هللا تعاىل املؤم س يف هذه اآلية إىل قسمس:
آرضه على ائثة ثون ائثة ه
أ  -متث ِهقهة :وأمرهم سباانه بتعليم قومهم وإنذارهم( ،ولِي ِذرواْ قَتومهم).

َ

َْ ْ

ب  -وخ متثقهة :وأمرهم سباانه ابلتعلم من املتثقهة وقبول نذارْم.

و كر الشافعى رمحه هللا هذه اآلية  -يف ك مه امل قول من رسالته يف الثصل ااول  -مث قال إن اآليتة ثلتت علتى أن [ ُّ
التثقته إمنتا علتى بعاتهم ثون
بعض].1
ونقل تتا كتتذل قتتول اباان عباادالرب رمحتته هللا عتتن ستتثيان بتتن عيي تتة رمحتته هللا قتتال [ لتتب العلتتم واَّهتتاث آرياتتة علتتى جتتاعتهم ودتتزئ آيتته بعاتتهم عتتن

بعض) ،وت هذه اآلية (آَتلَ ْوالَ نَت َثَر ِمن ك ِهل آِْرقَِة ِهمْته ْم َآئَِثةم لهِيَتتَت َثقَّهواْ ِيف ال هِ ي ِن َولِي ِذرواْ قَت ْوَمه ْم إِ َا َر َجعواْ إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّه ْم َْ َذرو َن)].2
وقال ابن عبد الرب رمحه هللا  -بع أن كر آرع العس من العلم [ -مث سائر العلم و لبه والتثقه آيه وتعليم ال ا إايه وآتواهم بته يف مصتاحل ثيت هم
وثنياهم آهو آرع على الكثاية يلز اَّميا آرضه ،آإ ا قا به قائم ستقط آرضته عتن البتاقس ،الدت ف بتس العلمتاء يف لت وحجتتهم آيته قتول هللا

ِ
تل آِْرقَت ِتة ِهمتْته ْم َآئَِثتةم لهِيَتتَت َثقَّهتواْ ِيف الت هِ ي ِن َولِي ت ِتذرواْ قَت ْتوَمه ْم إِ َا َر َجعتواْ إِلَت ْتي ِه ْم) آتتألز ال ثت يف لت التتبعض ثون
عتتز وجتتل (آَتلَت ْتوالَ نَت َثت َتر متتن كت ِه
الكل مث ي صرآون آيعلمون خ هم ،والطائثة يف لسان العرب :الواح آما آوق].٣
وق ادتلف املثسرون يف الطائثة املتثقهة يف هذه اآلية ،هل هتم ال تاآرون أ القاعت ون  .وقت خلتص ابان القايم أقتوال العلمتاء يف لت  ،آقتال رمحته
هللا [آإنه سباانه َّنون عبوثيتهم وقيتامهم أبمتره إىل نتوعس ،أحت ا :نثت اَّهتاث ،وال تاين :التثقته يف الت ين ،وجعتل قيتا الت ين هبتذين الثتريقس ،وهتم
اامتراء والعلمتتاء أهتتل اَّهتتاث وأهتتل العلتتم ،آال تتاآرون داه ت ون عتتن القاع ت ين ،والقاع ت ون ثظتتون العلتتم لل تتاآرين ،آتتإ ا َر َجع توا متتن نث ت هم استتت ركوا
ماآاْم من العلم ذدبار َم ْن ْسعه ِمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وه ا لل ا يف اآلية قوالن ،أح ا :أن املعين آه َّ نَت َثر من كل آرقة ائثتة
تتثقتته وت تتذر القاعت ة ،آيكتتون املعتتين يف لتتب العلتتم ،وهتتذا قتتول الشتتاآعي وجاعتتة متتن املثسترين ،واحتجتوا بتته علتتى قبتتول دتتس الواحت  ،ان الطائثتتة
الدب أن تكون َع َ ث التواتر .وال اين :أن املعين آلوال نثر من كتل آرقتة ائثتة جتاهت لتتثقته القاعت ة وت تذر ال تاآرة للجهتاث إ ا رجعتوا إلتيهم وخيتسوهنم
رتتا نتتزل بعت هم متتن التتوحي ،وهتتذا قتتول ااك تترون ،وهتتو الصتتايح ،ان ال ثت إمنتتا هتتو اخلتتروج للجهتتاث كمتتا قتتال ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم «وإ ا
استتْ ِث ْرمت آانثروا»].4
ْ
وسواء كانت الطائثة املتثقهة هي ال اآرة أ القاع ة ،آق ثلت اآلية على أن التثقه يف ال ين  -وهو معرآة أحكامه على التثصيل  -إمنا دب علتى
بعض املسلمس ال كلهم ،وهذه هي صثة آرع الكثاية.

اخلت ِ وَيْمترو َن ِابلْمعتر ِ
ِ
ِ
وف َويَتْت َه ْتو َن َعت ِن الْم َكت ِر َوأ ْولَتتتِ َ هتم الْم ْثلِاتو َن)
َْ
 - 2قول هللا عز وجل ( َولْتَكن هم ك ْم أ َّمةم يَ ْ عو َن إ َىل َْ ْ َ َ
.1٠4
ثلت اآلية على أن ال عوة واامر ابملعروف وال هي عن امل كر  -وهي واجبات تقتاى لب العلم على التثصيل  -آترع علتى الكثايتة ،علتى قتول
من يقول إن ِ
(م ْن) يف اآلية للتبعيض ،وهو الراجح ،آأوجبها هللا تعايل على البعض ال الكل.

آل عمتران:

( 1الرسالة ،ص )٣٦٦
( 2جاما بيان العلم /1 ،ص )1٠
( ٣جاما بيان العلم /1 ،ص )11
( 4اع املوقعس) 2٣٣/2
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ِ ِ
ِ
اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال ال 4٣ :اانبياء.٧ :
 - ٣قول هللا عز وجل ( َوَما أ َْر َس ْلَا من قَتْبل َ إِالَّ ِر َجاال نُّوحي إِلَْي ِه ْم آَ ْ
ثلت اآلية  -ذختتارْا  -علتى وجتوب لتب العلتم علتي ائثتة متن اامتة علتى ص ِ
تثة َتكت هم متن إجابتة الستائلس .آاآليتة ثلتت ب صتها علتي وجتوب
آقستمت اآليتة
السؤال على اَّاهل ،كما ثلت ذختارْا على وجوب قيا ائثة من اامة بطلب العلتم ليجيبتوا هتؤالء الستائلس اَّتاهلس ويعلمتوهم ،ه
املسلمس قسمس :متثقهة يعلِهمون ،وخ متثقهة يسألون.

ِ َّ ِ
 - 4قتتول هللا عتتز وجتتل (وإِ َا جتتاءهم أَمتتر ِمتتن ااَمت ِن أَ ِو ْ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ين
َ َ ْ ْم ه َ ْ
اخلتَ ْتوف أَ َاعتواْ بته َولَت ْتو َرُّثوه إ َىل ا َّلرستتول َوإ َىل أ ْوِيل اا َْمت ِر متْته ْم لَ َعل َمتته التتذ َ
ال ِ
ِ
الشْيطَا َن إِالَّ قَلِي ) ال ساء.8٣:
اّلل َعلَْيك ْم َوَر ْمحَته الَتَّتبَت ْعتم َّ
يَ ْستَ بِطونَه مْته ْم َولَ ْوالَ آَ ْ ه

وهتتذه اآليتتة  -كاآليتتة الستتابقة  -تت ل ب اللتتة اإلختتتارة علتتي وجتتوب قيتتا ائثتتة متتن أهتتل العلتتم القتتاثرين علتتى االستتت باط (وهتو االجتهتتاث) يف اامتتة
وقسمت اآلية  -ك ها من اآلايت السابقة  -املسلمس إيل متثقهة وخ متثقهة.
ليتسىن َرُّث ال واول (أمر اامن واخلوف) إليهمَّ .
آهتتذه أربعتتة أثلتتة تت ل علتتى أن لتتب العلتتم علتتى وجتته البستتط رتتا يكثتتي للت عوة إىل ثيتتن هللا تعتتاىل وتعلتتيم اَّتاهلس وإآتتتاء املستتتثتس هتتو آترع علتتى
بعض املسلمس الجيعهم ،را يعىن أنه آرع على الكثاية ،إ إن هذه هي صثة آرع الكثاية.
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املسألة الثالثة :كيف يتأد فر) الكفاية من العلم ؟

كمى.
يتأثى آرع الكثاية من العلم إ ا حتقق أمران :أمر كيثى وأمر َّ
 - 1أمااا األماار ال َك ّي ِفااي :آيتعلتتق بصتتثة آتترع الكثايتتة متتن العلتتم ،ويتاقتتق اامتتر ال َكْيثت هتي أبن يقتتو القتتائمون هبتتذا الواجتتب بتاصتتيل كاآتتة أصت اف
العلتتو الشتترعية التتيت حتتتيط أبحكتتا ال اينتتة وهتتذه العلتتو س ت ذكرها يف املستتألة الرابعتتة (صتتثة آتترع الكثايتتة متتن العلتتم) إن ختتتاء هللا .كمتتا س ت ذكر يف
املستتألة اخلامستتة أنتته الدتتب علتتى كتتل قتتائم بثتترع الكثايتتة متتن العلتتم اإلحا تتة جبميتتا أحكتتا ال اينتتة وإمنتتا هتذا واجتتب علتى جممتتون القتتائمس بثترع
الكثاية.
 - 2وأما األمر ال َك ِمى :آيتعلق بع ث القائمس بثرع الكثاية من العلم ،ويتاقق أبمرين:

أ  -أن يوج ابامة اإلس مية ككل  -يف كتل عصتر  -عت ث متن العلمتاء يكثتون للقيتا ابلواجبتات الثقهيتة َّميتا املستلمس ،وهتذه الواجبتات هتي
كما كر من قبل :التعليم والوعظ والثتوى والقااء والِ ْسبة .آإن مل يوج الع ث الكاَف من هؤالء العلماء ِأمث املسلمون جيعهم.
ب  -أن يوج بكل بل ة أوقرية  -أو آيمتا ثون مستاآة القصتر م هتا  -عت ث العلمتاء يكثتون الآتتاء أهلهتا وتعلتيمهم ،حتىت أن بعتض العلمتاء هبتوا
إىل حتر السكىن ابلبل ة اليت ليح هبا ِ
مثت كما س ذكره إن ختاء هللا .وثليل وجوب ل على أهل كل جمتما من املستلمس (بلت ة أو قريتة وحنوهتا)

ِ
تل آِْرقَ ِتة ِهمتْته ْم َآئَِثتةم لهِيَتتَت َثقَّهتواْ) التوبتة .122 :آأوجتب هللا هتذا علتى كتل آرقتة وهتي كتل جاعتة م ثصتلة متن املستلمس
قوله تعاىل (آَتلَ ْوالَ نَت َث َتر متن ك ِه
ببل ة أو قرية.
ويف هذا يقول ابن حزا رمحه هللا [آرع علي كل جاعة جمتمعتة يف قريتة أو م ي تة أو ثستكرة  -وهتي ا شترة ع ت

 -أو حلهتة أعتراب أو حصتن أن

ي ت ب م هم لطلتب جيتا أحكتا ال اينتة أوقتا عتن آدرهتا ،ولتتعلهم القترآن كلته ،ولكتتاب كتل ماصتح عتن ال ت صتلى هللا عليته وستلم متن أحاثيتل
ااحكتا أوقتا عتن آدرهتا وضتبطها ب صتوص ألثا هتتا ،وضتبط كتل متاأجا املستلمون عليته ومتاادتلثوا آيتتهَ :متن يقتو بتعلتيمهم وتثقتيههم متن القترآن
وال يل واإلجان ،ويكتثى بذل على قت ر قِلَّتتهم أو ك ترْم ابآليتة التيت تلتو يف هتذا البتاب – (آَتلَتوالَ نتثتر ِمتن ك ِتل آِرقَت ِة ِمت تهم )...التوبتة-122 :

ْ ََ َ

ه ْ هْ ْ

واليشق على املستثىت قص ه .آإ ا انت ب لذل َمن يقو را كر آقت ستقط عتن ابقتيهم إال مايلزمته يف داصتة
ِبسب مايق ر أن يعمهم ابلتعليم،
ه
نثسه آقط علي ما كر آنثا .وال ل للمثقه أن يقتصر على آراء الرجال ثون ما كر .
آإن مل د وا يف حملتهم من يثقههم يف ل كله كما كر  ،آثرع عليهم الرحيتل إيل حيتل دت ون العلمتاء احملتتوين علتى صت وف العلتم وإن بَتعت ت
ثايرهم ولو أهنم ابلصس].1
وقال أبو حامد الدزاي رمحه هللا [وواجب أن يكون يف مسج ِ َِ
وحملَّ ِة من البل آقيه يعلِهِم ال ا ثي هم ،وكذا يف كل قرية].2
تت آقيتل تر املقتا هبتا ،وااصتح ال تر إن أمكتن التذهاب إيل مث ِ
وقال النوو رمحه هللا [ولو دلت البلت ة متن مث ِ
تت .وإ ا قتا ابلثتتوى إنستان يف

مكان سقط به آرع الكثاية إىل مساآة القصر من كل جانب  -إىل أن قال  -تعليم الطالبس وإآتاء املستثتس آرع كثاية ،آإن مل يكتن ه تاك متن
يصلح إال واح تع هتس عليته] .٣وقتول ال تووي (إىل مستاآة القصتر) ،وهتو ما كرتته آنثتا ،اهنتا املستاآة التيت ميكتن للعبت قطعهتا بت ون مشتقة .وإن كتان
أصل اعتبار هذه املساآة حمل د ف اليسا تثصيله هذا املقا .
يبس كيف يتأثى آرع الكثاية من العلم من جهة ال َك ِهم .
آهذا ِه

( 1اإلحكا يف أصول ااحكا ) ج  ٥ص 12٣
( 2إحياء علو ال ين) ج  2ص ٣٧٠
( ٣ا مون)2٧/1 ،
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املسألة الرابعة :صفة فر) الكفاية من العلم
واملقصتتوث بيتتان العلتتو الشتترعية التتيت دتتب حتصتتيلها ليتتتأثى آتترع الكثايتتة يف اامتتة ،وهتتي العلتتو ال ومتتة لتأهيتتل العلمتتاء واملثتتتس والقاتاة واحملتستتبس
ثي  -املذكور يف املسألة السابقة  -ال و لتأثىة آرع الكثاية من العلم.
اثاء الو ائف الشرعية يف اامة ،وهذا بيان لألمر ال َكْي ه
وتب أ هتذه العلتو بكتل متاواث عتن آترع العتس متن العلتو إىل حتصتيل جيتا علتو الت ين .وحتصتيل هتذا واجتب علتى جممتون القتائمس بثترع الكثايتة
العلى أعياهنم ،كما س ذكره يف املسألة التالية إن ختاء هللا تعاىل.
وق نقل ا يف الثصل ااول من هذا الباب وصف بعض العلماء للعلو ال و حتصيلها لتاقيق آرع الكثاية ،ومن هذا ما قاله ال َّزايل وال ووي.
 - 1قال أبو حامد الدزاي رمحه هللا [إن هذه العلو قا أصول وآرون ومق مات ومتممات:

الارب ااول :ااصول :وهي أربعة ،كتاب هللا عز وجل ،وس ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإجان اامة وآاثر الصاابة.
الارب ال اى :الثرون :وهو ماآهم من هذه ااصول ،وهذا على ضربس
أح ا :يتعلق رصاحل ال نيا و ويه كتب الثقه.
ال اى :مايتعلق رصاحل اآلدرة وهو علم أحوال القلب وأد قه احملموثة واملذمومة.
الارب ال الل :املق مات :وهي اليت جترى م ه جمرى اآلالت كعلم الل ة وال او.
الارب الرابا :املتممات :وهي علو القرآن وعلو ال يل وأصول الثقه.
آهذه هي العلو الشرعية وكلها حمموثة بل كلها من آروع الكثاايت].1
 - 2ونقل تتا يف الثصتتل ااول وصتتف النااوو رمحتته هللا لثتترع الكثايتتة متتن العلتتم وهتتو قولتته [كاثتتظ القتترآن وااحاثيتتل وعلومهتتا وااصتتول والثقتته
وال او والل ة والتصريف ومعرآة رواة ال يل واإلجان واخل ف].2
 - ٣وقتتال أبتتو حممت بتتن حتتز رمحتته هللا ،يف اإلحكتتا  ،يف البتتاب التتاثي وال ثتتس ،يف ك متته عتتن (صتتثة املثتتيت التتذي لتته أن يثتتيت يف الت ين وصتتثة
االجتهاث الواجب على أهل اإلس ).
قال ابن حزا [وأما امل تصتبون لطلتب الثقته وهتم ال تاآرون للتثقته ،التاملون لثترع ال ثتار عتن جتاعتهم ،املتتأهبون ل تذرة قتومهم ،ولتعلتيم املتتعلم وآتيتا
املستتثىت ،وررتتا للاكتتم بتتس ال تا  :-آثتترع علتتيهم تقصتتي علتو ال اينتتة علتتى حستتب تاقتهم ،متتن أحكتتا القتترآن ،وحت يل ال ت صتتلى هللا عليتته
وسلم  ،ورتَ ِ
ب ال قل ،وصثات ال قلة ،ومعرآة املس الصايح ممتا عت اه متن مرستل وضتعيف ،هتذا آرضته الت و لته ،آتإن واث إىل لت معرآتة اإلجتان
واالدت ف ،ومتن أيتن قتال كتل قائتل ،وكيتف يترث أقاويتل امل تلثتس املت تاوعس إىل الكتتاب والست ة  :-آاستن ،وآترع عليته تعلتم كيثيتة الساهتس التيت
يتميز هبا الق من البا ل ،وكيف يعمل آيما اهره التعارع من ال صوص وكل هذا م صوص يف القرآن.
قال تعاىل (لهِيَتتَت َثقَّهواْ ِيف ال هِ ي ِن) التوبة ،122 :آهذا إداب لتعلم أحكا القرآن وأحكا أوامر ال

صلى هللا عليه وسلم  ،ان هذين أصل ال ين.

ِ ِِ
ِ
آساقهم ،وآقهائهم ممن مل يتثقه م هم.
وقال تعاىل (إن َجاءك ْم آَاس مق بَتبَأ آَتتَتبَتيَّت وا) الجرات ،٦ :آوجب بذل ه
تعرف ع ول الهقلة من ه
ِ
ول َوأ ْوِيل اا َْمت ِر ِمت ك ْم) ال ستاء ،٥9 :قتال آثترع علي تا معرآتة
الرس َ
اّللَ َوأَ ِ يعواْ َّ
وأما معرآة اإلجان آق وعم قو أن هذا دب بقوله تعاىل( :أَ يعواْ ه
ما اتثق عليه أولو اامر م ا ،الن ا مأمورون بطاعتهم ،والميك ا اعتهم إال بع معرآة إجاعهم الذي يلزم ا اعتهم آيه.

وأما معرآة االدت ف ومعرآة مايت اوعون آيه ومعرآة كيثية الرث إيل الكتاب والس ة آبقوله تعتاىل (آَِإن تَت اوعتم ِيف ختتي ِء آَتترُّثوه إِ َىل ِ
الرس ِ
تول)
اّلل َو َّ
َ َْ ْ َ
ه
ْ

ال ساء .٥9 :آثرع علي ا معرآة ما يت اوعون آيه ومعرآة كيف يرث ل إىل الكتاب والس ة ،الن تا إن مل نعترف االدتت ف تا أن القتول التذي نستمعه
من بعض العلماء الد ف آيه ،آ تبعه ثون أن نعرضه على القرآن والس ة ،آ طيء ونعصى هللا تعاىل إ أدذ قوال هني ا عن اتباعه.
قتال أبتو حممت  :وهتذا دطتأ ،ان تا إمنتا أمتر تعتاىل بطاعتة أويل اامتر آيمتا نقلتوه إلي تا عتن رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم  ،آأمتا أن يقولتوا متن ع ت
 1ابدتصار ،وق سبق ب صه يف الثصل ااول نق عن (إحياء علو ال ين)28 - 2٧/1 ،
( 2ا مون)2٦ /1 ،
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أنثسهم ِبكم النص آيه آماجاو هذا قط اح أن يثعله ،والحل اح قط أن يطيتا متن آعلته ،وقت توعت هللا تعتاىل رستوله صتلى هللا عليته وستلم

ِ
ِ
َدت ْذ َ ِمْته ِابلْيَ ِمت ِ
س،
س ،مثَّ لََقطَ ْعَتا مْته الْ َتوت َ
تض ْااَقَا ِوي ِتلَ ،ا َ
على هذا أختت الوعيت  ،آكيتف علتى متن ثونته ،قتال تعتاىل ( َولَ ْتو تَت َق َّتوَل َعلَْيتَتا بَت ْع َ
ِ
آَمتتا ِم ت كم ِمتتن أ ِ
ين) الاقتتة .4٧ - 44 :آصتتح أن متتن قتتال يف ال ت ين بقتتول أضتتاآه إىل هللا تعتتاىل آق ت كتتذب وتقت هتول علتتى هللا تعتتاىل
هْ َ
َ
َح ت َعْتته َحتتاج ِز َ

ااقاويتتل ،وأن متتن مل ياتتثه إىل هللا تعتتاىل آلتتيح متتن ال ت ين أص ت  ،لكتتن معرآتتة االدتتت ف علتتم وائ ت  ،قتتال ستتعي بتتن جب ت  :أعلتتم ال تتا أعلمهتتم
ابالدت ف .وص ق سعي  ،انه علم وائ  ،وكذل معرآة من أين قال كل قائل .

آأما معرآة كيثية إقامة السهان آبقوله تعاىل (قل هاتواْ بترهانَكم إِن ك تم ِ ِ
س)
صاثق َ
ْ َ
ْ َ َْ ْ

البقرة111 :

ال مل.٦4 :

وقال تعاىل (ما نَ سخ ِمن آي ِة أَو ن ِسها َأنْ ِ
ت ِِبَِْ ِهمْت َها أ َْو ِم ْلِ َها) البقرة ،1٠٦ :آثرع علي ا معرآة ال اسخ من امل سو .
َ َْ ْ َ ْ َ
وآرع على من قص التثقه يف ال ين كما كر أن يستعس على ل من سائر العلتو رتا تقتاتيه حاجتته إليته يف آهتم كت ربته تعتاىل ،وكت

نبيته

صتتلى هللا عليتته وستتلم  .قتتال تعتتاىل( :ومتتا أَرست ْل ا ِمتتن َّرست ِ ِ ِ ِ ِ ِ
تس َقت ْتم) إبتتراهيم ،4 :آثتترع علتتى الثقيتته أن يكتتون عاملتتا بلستان
ََ ْ َ َ
تول إِالَّ بِل َستتان قَت ْومتته ليتبَت ِه َ
العرب ليثهم عن هللا عز وجل ،وعن ال صلى هللا عليه وسلم  ،ويكون عاملا ابل اتو التذي هتو ترتيتب العترب لك مهتم التذي بته نتزل القترآن ،وبته
يثهم معاين الك اليت يعس ع ها ابدت ف الركات وب اء االثا  ،آمن جهل الل ة وهي االثا الواقعة على املستميات ،وجهتل ال اتو التذي هتو
علم ادت ف الركات الواقعة الدت ف املعاين  :-آلم يعرف اللسان الذي بته دا ب تا هللا تعتاىل ونبي تا عليته الست  ،ومتن مل يعترف لت اللستان مل

تل لتته الثتيتتا آيتته ،انتته يثتتيت رتتاال يت ري ،وقت هنتتاه هللا تعتتاىل عتتن لت بقولتته تعتتاىل ( َوالَ تَت ْقتتف َمتا لَتْتيح لَت َ بِت ِته ِع ْلت مم) اإلستراء .٣٦ :وبقولتته تعتتاىل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
(وِمن الَّا ِ من د ِاثل ِيف َِّ ِ ِ
ِ
تآجو َن آ َيمتا لَ ْتيح لَكتم
اج ْجت ْم آِ َيما لَكم به عل متم آَل َتم حتَ ُّ
َ َ
اّلل ب َ ِْ ع ْل ِم) الل .٣ :وبقوله تعاىل ( َهاأَنت ْم َهؤالء َح َ
َ َ

َ
بِِه ِع ْلم) آل عمران .٦٦ :وقال تعاىل (إِ ْ تَتلَقَّونَه ِأبَلْ ِست تِكم وتَتقولتو َن ِأبَآْتتو ِاهكم َّمتا لَتيح لَكتم بِ ِته ِع ْلتم وَحتستبونَه هيِ تا وهتو ِع ت َ َِّ
ِ
تيم)
ْ
اّلل َعظ م
َ َْ
م
م َ ْ َ َه َ َ
َ
ْ َ

ال ور.1٥:
بست ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم لتتيعلم آدتتر أوامتتره وأوقتتا ،وحربتته عليتته الست ملتن حتتاربِ ،
ِ
وستتلمه ملتن ستتامل،
وآتترع علتتى الثقيتته أن يكتتون عاملتتا َ
وليعرف على ما ا حارب ،وملا ا وضا الرب  ،وحر ال بع حتليله ،وأحكامه عليه الس اليت حكم هبا.
آمن كانت هذه صثته ،وكتان َوِرعتا يف آتيتاه ،مشتثقا علتى ثي ته ،صتليبا يف التق ،حلتت لته الثتيتا ،وإال آاترا عليته أن يثتيت بتس اث تس ،أو أن كتم
بس اث س ،وحرا على اإلما أن يقل ه حكما ،أو يتيح له آتيا ،وحرا علتى ال تا أن يستتثتوه ،انته إن مل يكتن عاملتا رتا كتر آلتم يتثقته يف الت ين،
وإن مل يكتتن مشتتثقا علتتى ثي تته آهتتو آاستتق ،وإن مل يكتتن صتتليبا مل َيمتتر رعتتروف والهنتتى عتتن م كتتر ،واامتتر ابملعتتروف وال هتي عتتن امل كتتر آرضتتان علتتى

اخلت ِ وَيْمتترو َن ِابلْمعتر ِ
ِ
ِ
وف َويَتْت َه ْتو َن َعت ِن الْم َكت ِر) آل عمتران .1٠4 :وهتتذا متوجته إىل العلمتتاء
َْ
ال تا  ،قتال تعتتاىل ( َولْتتَكن همت ك ْم أ َّمتةم يَت ْ عو َن إ َىل َْ ْ َ َ
ابملعروف وابمل كر ،انه الدوو أن ي عو إىل اخل إال َم ْن علمه ،والميكن أن َيمر ابملعروف إال َم ْن عرآه ،وال يق ر على إنكار امل كر إال َمن َميهزه.
آان كان ما ما كر قواي على إنثتا اامتورَ ،ح َستن السياستةَ ،ح هتل لته القاتاء واإلمتارة ،وإال آت  .قتال رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم  « :املتؤمن
أتمتترن علتتى
القتتوي أحتتب إىل هللا متتن املتتؤمن الاتتعيف » .وقتتال عليتته الست ايب ر « :ايأاب ر إين أحتتب لت ماأحتتب ل ثستتي إنت ضتتعيف آت ه
اث س وال تولس مال يتيم » .وكان أبو ر رضي هللا ع ه ممن له أن يثيت ،ومل يكن ممن له أن يقاي.
املرسل هبا ،الذي التؤدذ إال ع ه ،وتثس هتذا الت كمتا كتر املعرآتة أبحكتا القترآن
آا ه الثقه هو املعرآة أبحكا الشريعة من القرآن ،ومن ك
َ
و س ها وم ستودها ،واملعرآتة أبحكتا كت الرستول صتلى هللا عليته وستلم ست ه وم ستوده ،ومتا صتح نقلته ممتا مل يصتح ،ومعرآتة متاأجا العلمتاء
عليه ،وما ادتلثوا آيه ،وكيف يرث االدت ف إىل القرآن وك الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،آهذا تثس العلم أبحكا الشريعة.
وكل من علم مسألة واح ة من ثي ه على الرتبة اليت كر جاو له أن يثيت هبتا ،ولتيح جهلته رتا جهتل رتانا متن أن يثتيت رتا علتم ،وال علمته رتا علتم
ربيح له أن يثيت آيما جهل ،وليح أح بع ال صتلى هللا عليته وستلم إال وقت ختاب ع ته متن العلتم ك ت هتو موجتوث ع ت خت ه ،آلتو مل يت ْث ِ
تت إال
من أحاط جبميا العلم ملا حل اح متن ال تا بعت الرستول صتلى هللا عليته وستلم أن يثتيت أصت  ،وهتذا اليقولته مستلم ،وهتو إبطتال للت ين ،وكثتر
من قائله .ويف بع ة ال صلى هللا عليه وسلم اامراء إىل الب ث ليعلموا ال ا القرآن وحكم الت ين ومل يكتن أحت مت هم يستتوعب جيتا لت  ،انته
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ق كان ت زل بع هم اآلايت وااحكا  :بيان صايح أبن العلماء وإن آاْم ك من العلم آإن قم أن يت ْثتوا ويقاوا را عرآوا.1].

 - 4وقال أبو عمر بان عبادالرب رمحته هللا  -يف صتثة آترع الكثايتة متن العلتم  [ -لتب العلتم ثرجتات وم اقتل ورتتب الي ب تي تعت يها ومتن تعت اها
جلة آق تع ى سبيل السلف رمحهم هللا ومن تع ى سبيلهم عام ا ضل ومن تع اه جمته ا ول .آأول العلم حثظ كتتاب هللا جتل وعتز وتثهمته وكتل
مايعس على آهمه آواجب لبه معه وال أقول إن حثظه كله آرع ولكتن أقتول إن لت واجتب الو علتى متن أحتب أن يكتون عاملتا لتيح متن ابب
الثرع ح ث ا عب الوارث بن سثيان قال حت ث ا قاستم بتن أصتب قتال حت ث ا أمحت بتن وهت قتال حت ث ا ستعي بتن ستليمان قتال حت ث ا ميمتون أبتو

ِ
ِ
عب هللا عن الاااك يف قوله (كونواْ رَّابنِيِ ِ
اب َوِرَا ك ت ْم تَ ْ رسو َن) آل عمران ،٧9 :قال حق على كتل متن تعلتم القترآن أن
َ هَ
س رَا ك ت ْم تت َعلهمو َن الْكتَ َ

يكون آقيها آمن حثظه قبل بلوخه مث آرل إىل مايستعس به على آهمه من لسان العرب كان له ل عو كب ا على مراثه م ه ومتن ست ن رستول هللا
صلى هللا عليه وسلم  ،مث ي ظر يف سخ القرآن وم سوده وأحكامه ،ويقتف علتى ادتت ف العلمتاء واتثتاقهم يف لت وهتو أمتر قريتب علتى متن هقربته
هللا عليتته ،مث ي ظتتر يف الست ن املتتأثورة ال ابتتتة عتتن رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم آبهتتا يصتتل الطالتتب إىل متراث هللا جتتل وعتتز يف كتابتته وهتتي تثتتتح لتته
أحكا القرآن آتاا .ويف س رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ت بيه على ك من ال اسخ وامل سو يف الس ن ومن لتب الست ن آلتيكن معولته علتى
ح يل اائمة ال قات الثا الذين جعلهم هللا دزائن لعلم ثي ه وأم اء على س ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
ومما يستعان به على آهم ال يل ما كر ه من العون على كتاب هللا وهو العلم بلسان العرب ومواقا ك مها ِ
وس َتعة ل تهتا واستتعارْا وجماوهتا وعمتو
لثظ خما بتها ودصوصه وسائر مذاهبها ملن ق ر آهو ختال اليست ىن ع ه .وكان عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه يكتب إىل اآلآتاق أن يتعلمتوا الست ة
والثرائض واللان يعين ال او كما يتعلم القرآن وق تق كر هذا اخلس ع ه آيما سلف من كتاب ا.
ويلز صتاحب الت يل أن يعترف الصتاابة املتؤثين للت ين عتن نبتيهم صتلى هللا عليته وستلم ويعتين بست هم وآاتائلهم ويعترف أحتوال ال تاقلس عت هم
وأايمهتتم وأدبتتارهم حتتىت يقتتف علتتى العت ول مت هم متتن خت العت ول وهتتو أمتتر قريتتب كلتته علتتى متتن اجتهت  .آمتتن اقتصتتر علتتى علتتم إمتتا واحت وحثتتظ
ماكتتان ع ت ه متتن الست ن ووقتتف علتتى خرضتته ومقصت ه يف الثتتتوى حصتتل علتتى نصتتيب متتن العلتتم واآتتر وحتتظ م ته حستتن صتتاحل آمتتن ق تتا هبتتذا اكتثتتى
والكثاية خ ال ىن واالدتيار له أن دعتل إمامته يف لت إمتا أهتل امل ي تة ثار اقجترة ومعت ن الست ة ومتن لتب اإلمامتة يف الت ين وأحتب أن يستل
ستتبيل التتذين جتتاو قتتم الثتيتتا نظتتر يف أقاويتتل الصتتاابة والتتتابعس واائمتتة يف الثقتته إن قت ر علتتى لت أنمتتره بتتذل كمتتا أمتتر ه ابل ظتتر يف أقتتاويلهم يف
تثست القتترآن آمتتن أحتتب االقتصتتار علتتى أقاويتتل علمتتاء الجتتاو اكتثتتى واهتت ى إن ختتتاء هللا وإن أحتتب اإلختتراف علتتى متتذاهب الثقهتتاء متقت ميهم
ومتتتأدريهم ابلجتتاو والعتراق وأحتتب الوقتتوف علتتى ماأدتتذوا وتركتوا متتن الست ن ومتتاادتلثوا يف ت بيتتته وأتويلتته متتن الكتتتاب والست ة كتتان لت لتته مباحتتا
ووجهتتا حممتتوثا أن آهتتم وضتتبط متتاعلم أو ستتلم متتن الت لتتيط ل ثرجتتة رآيعتتة ووصتتل إىل جستتيم متتن العلتتم واتستتا ونبتتل إ ا آهتتم متتاا لا وهبتتذا صتتل
الرسو ملن آقهه هللا وصس على هذا الشأن واستالى مرارته واحتمل ضيق املعيشة آيه].2
هذا يف بيان صثة آرع الكثاية من العلم.

املسألة امامسة :حفظ جمموع علوا الدين وا ب على جمموع القائمني بفر) الكفاية ال على أعياهنم
هذه املسألة متعلقة ابلسابقة ،آبع بيان صثة آرع الكثاية من العلم وأنه يشتمل على جممتون علتو الت ين ،قت يتتوهم أن كتل مشتت ل بطلتب آترع
الكثاية من العلم دب عليه حتصيل جيا هذه العلو .
والصواب :أن ه اك آرقا بس مادب على جممون اامة ومادب على ااآراث يف ل .
أوال :أما ماجيب على جمموع األمة فهو حفظ جمموع علوا الدين
وق وج هذا على م ى َتريخ اامة آكان ه اك العلماء املتبارون يف علو القراءات وال اختت ال قتم ابلت يل ،والعلمتاء املتسوون يف الت يل روايتة
( 1اإلحكا يف أصول ااحكا ) ج  ٥ص  128 - 124ابدتصار يس
( 2جاما بيان العلم) ج  2ص  1٦9 - 1٦٦ابدتصار
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وثراية وال اختت ال قم ابلقراءات ،والعلماء املتبارون يف الل ة العربية وآ وهنا امل تلثة ،وكان ه اك  -ما هؤالء  -الثقهاء ا ته ون الذين أدذوا من
كل علم مايستكملون به آلة االجتهاث وإن مل يبل وا يف كل علم مبل أئمته املتثترخس لته .ورجمتون هتؤالء مت حثتظ جيتا علتو الت ين قتر بعت قترن:

حنن نَتَّزلَْا ال هِذ ْكَر َوإِ َّ لَه َلَاآِظو َن) الجر ، 9 :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (ال تزال ائثة من أميت قائمة أبمر هللا).1
قال تعاىل (إِ َّ َْ

قال ابن ميمية رمحه هللا [وقذا وجب على جممون اامة حثظ جيتا الكتتاب ،وجيتا الست ن املتعلقتة ابملستتابات والرخائتب ،وإن مل دتب لت علتى
آحاثها ،وقذا أوجب على اامتة متن حتصتيل املستتابات العامتة متاال دتب علتى ااآتراث]  ،2وقتال ابان ميمياة أياتا[ :ودتب علتى عمتو اامتة علتم

ماثل عليته الكتتاب
جيا ماجاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ِ ،بيل اليايا من العلم الذي بله ه ال صلى هللا عليه وسلم أمته ختيء ،وهو ه
املعس آرع على الكثاية إ ا قامت به ائثة سقط عن الباقس].٣
والس ة ،لكن الق ر الزائ على ما تاج إليه ه

اثنيا :وأما ما جيب على أعيان القائمني بفرو) الكفاية العلمية
كاملثيت والقاضي واحملتسب وامل َعلِهم :آإنته دتب علتى كتل مت هم متن العلتم متاال يتتم الواجتب عليته إال بتعلمته ،متن ابب (متاال يتتم الواجتب إال بته آهتو
واجب).
ومتتن هتتذا البتتاب قتتول ختتتيخ اإلست

اباان ميميااة رمحتته هللا [واليقتولن قائتتل :متتن مل يعتترف ااحاثيتتل كلهتتا مل يكتن جمتهت ا ،انتته إن اختتترتط يف ا تهت

علمه جبميا ماقاله ال صلى هللا عليه وسلم وآَت َعله آيما يتعلق اباحكا  :آليح يف اامة جمته  ،وإمنتا خايتة العتامل أن يعلتم جهتور لت ومعظمته،
ِبيل الخيثى عليه إال القليل من التثصيل].4
آ دب على كل قائم بثرع الكثاية من العلتم اإلحا تة جبميتا علتو الت ين ،وإمنتا دتب عليته متا مي هِك ته متن أثاء واجبته ،ويت دل يف هتذا ا تهت ون
آ دب عليهم اإلحا ة بعلو ال ين ،وسوف نذكر علو ا ته إن ختاء هللا يف (صثة املثيت وخترو ه) يف الباب اخلامح من هذا الكتاب.
القراء ،وهتذا مصت اق
وإمنا تتم اإلحا ة جبميا علو ال ين وحثظها رجمون القائمس بثروع الكثاية العلمية كالثقهاء واحمل ثس والوعا والل ويس و ه
لقوله صلى هللا عليه وسلم (ال تزال ائثة من أميت قائمة أبمر هللا).٥

 1رواه مسلم
( 2جممون الثتاوى) 1٧٥/2٥
( ٣جممون الثتاوي) ٣29 - ٣28 /٣
( 4جممون الثتاوى) ج  2٠ص 2٣9
 ٥رواه مسلم

اجلامع يف طلب العلم الشريف

78

املسألة السادسة :مىت جيوز االشتدال بفر) الكفاية من العلم؟
دوو اختت ال املسلم بثرع الكثاية من العلم :بشر س:
ااول :أال يؤثي اختت اله بثرع الكثاية إىل تاييا آرع عس عليه .لإلجان على وجوب تق

أثاء آرع العس على آرع الكثاية.

روى امقيااب البدااداد ذست اثه عتتن اإلمتتا مالت رمحتته هللا قتتال[:إن لتتب العلتتم لست متنت ،وإن نشتتره لست متنت إ ا صتتات آيتته ال يتتة ،ولكتتن انظتتر
مايلزم من حس تصبح إىل حس َتسي آ تؤثرن عليه ختيتا].1
الشرط ال اين :أال يؤثي اختت اله بثرع الكثاية من العلم إىل تاييا آرع كثاية أهم وأوىل.
وإلي أقوال بعض العلماء يف ال ص على هذه الشروط
 -1تكلتتم الع متتة القارايف املااالكي رمحتته هللا يف هتتذه املستتألة  -مستتألة تعتتارع الواجبتتات ومتتا يقت ه م هتا ومتتا يتتؤدر آقتتال  -إن هتتذا [ -مبتتين علتتى
املوستا ،ان
معرآة قاع ة يف الرتجياات ،وضابط ماق َّمه هللا تعاىل على خ ه من املطلوابت ،وهي أنه إ ا تعارضت القتوق قت هِ م هتا املاتيَّق علتى َّ

ِ
جوو له أتد ه وجعله موسعا عليه ثون ل .
ايَّقا ،وأن ما َّ
التاييق يشعر بك رة اهتما صاحب الشرن را جعله م َ
ويق ال َث ْوري على املرتادي ان اامر ابلتعجيل يقتاي اارجاية على ما جعل له أتد ه.
ويقت آتترع ااعيتتان علتتى الكثايتتة و ان لتتب الثعتتل متتن جيتتا املكلثتتس يقتاتتي أرجايتتة متتا لتتب متتن التتبعض آقتتط ،وان آتترع الكثايتتة يعتمت
عت تكتترر املصتتلاة بتكتترر الثعتتل ،والثعتتل التتذي تتكتترر مصتتلاته يف جيتتا صتتوره أقتتوى يف استتتلزا املصتتلاة متتن التتذي التوجت املصتتلاة معتته إال يف
بعض صوره.
ولذل يق ماخيشى آواته على ماال خيشى آواته وإن كان أعلى رتبة م ه].2

 -2وتكلم أبو حاماد الد َّازاي رمحته هللا يف هتذه املستألة ،وهتي ختتروط االختتت ال بثتروع الكثايتة ،و لت يف ك مته عتن امل تا رة الثقهيتة  -وهتي متن

آروع الكثاية العلمية  -آقال رمحه هللا يف ختروط االختت ال به:
[ااول :أن اليشت ل به وهو متن آتروع الكثتاايت متن مل يتثترل متن آتروع ااعيتان ،ومتن عليته آترع عتس آاختتت ل بثترع كثايتة ووعتم أن مقصت ه
الق آهو كذاب .وم اله من يرتك الص ة يف نثسه ويتجرث يف حتصيل ال ياب ونسجها ويقول خرضي أسرت عورة من يصلي عراي والدت ثتواب  -إىل
أن قال  -آ يكثي يف كون الش ص مطيعا كون آعله من ج ح الطاعات مامل يمران آيه :الوقت والشروط والرتتيب.
ال اين :أن اليرى آرع كثاية أهم من امل ا رة آإن رأي ماهو أهم وآعل خ ه عصى بثعله وكان م الته م تال متن يترى جاعتة متن العطتاه أختترآوا علتى
اقت ك وقت أ لهتتم ال تتا وهتتو قتتاثر علتتى إحيتتائهم أبن يستتقيهم املتتاء آاختتتت ل بتتتعلم الجامتتة ،ووعتتم أنتته متتن آتتروع الكثتتاايت ولتتو دت البلت ع هتتا
قل ال ا وإ ا قيل له يف البل جاعة من الجامس وآيهم خ ية آيقول هذا الخيرج هذا الثعل عن كونه آرع كثايتة .آاتال متن يثعتل هتذا ويهمتل
االختت ال ابلواقعة امللمة جبماعة العطاه من املسلمس كاال املشت ل ابمل ا رة ويف البل آروع كثاايت مهملة القائم هبا.٣].
وك هترر أبو حاماد الدازاي هتذا املعتىن يف موضتا آدتر ،يف معت ِرع ك مته عتن نشتر العلتم ،حيتل قتال [آاتق علتى كتل مستلم أن يبت أ ب ثسته آيصتلاها
ابملوا بة على الثرائض وترك احملرمات ،مث يعلِهم ل أهل بيته ،مث يتع ى بع الثرال م هم إىل ج انه ،مث إىل أهل حملته ،مث إىل أهتل بلت ه  -إىل قولته
 -وهكذا إىل أقصى العامل ،آإن قا به ااثى سقط عن اابع  -إىل أن قال  -واليتق على هذا إال آرع عس أو آرع كثاية هو أهم م ه].4

 - ٣وتكلم ابن القايم رمحته هللا يف هتذا اامتر ،وب َّتس أن االختتت ال بطاعتة متا تترك اعتة أهتم وأوىل وأعلتى م زلتة أن هتذا متن تلبتيح الشتيطان علتى
بش ْلِ ِه ابملثاول عن الثاضل وابملرجوح الثال عن الراجح ليايِها على العب ثواب العمل الراجح.
العب َ
آثي مع ِرع ك مه عن التوبة ،كر ابن القيم مراتب تسلُّ ِط الشيطان على العب  ،آقال رمحه هللا [ال ظتر الرابتا :نظتره إىل اآلمتر لته ابملعصتية ،املتزيِهن لته
( 1الثقيه واملتثقه)  ،4٦/1و كره ال زايل يف (اإلحياء) ٧9/1
( 2الثروق) ج  2ص 2٠٣
( ٣إحياء علو ال ين) ج  1ص ٥٦
( 4إحياء علو ال ين) ج  2ص ٣٧1
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الاع له عليها ،وهو ختيطانه املوَّكل به .آيثي ه ال ظر إليه وم حظته :اكا َه عت هوا وكمتال االحترتاو م ته ،والتتاثظ واليقظتة واالنتبتاه ملتا يريت
آعلها،
ِه
م ه ع وه وهو اليشعر ،آإنه يري أن يظثر به يف عقبةِ من سبا عقبتات ،بعاتها أصتعب متن بعتض ،ال ي تزل م ته متن العقبتة الشتاقة إىل ماثوهنتا إال
وتصرف من ع  ،وهي:
إ ا عجز عن الظََّثر به آيها] .مث كر ابن القيم هذه العقبات السبا ونذكرها ابدتصار ه
العقبة األوىل :عقبة الكثر ابهلل وب ي ه ولقائه ،آإ ا ثر الشيطان ابلعب آيها آق بل مراثه م ه ،وإ ا جنا العبت متن الشتيطان يف هتذه العقبتة ،جتاءه
يف اليت تليها ،وهي:
العقبة الثانية :وهي عقبة الب عة والا الت وحتريف ال ين وتب يله.
مث العقبة الثالثة :وهي عقبة الكبائر برتك الثرائض أو ابرتكاب احملرمات.
مث العقبة الرابعة :وهي عقبة الص ائر حىت تك ر على العب آتهلكه.

مث العقبااة امامسااة :وهتتي عقبتتة االختتتت ال ابملباحتتات :متتن آاتتول ال َك ْستتب والطعتتا والشتراب وال تتو والصتتابة وتاتتييا ااوقتتات ،آيشت له الشتتيطان
ابملباح هِ
ليثوت عليه االختت ال ابلطاعات وآاائل ااعمال من ال واآل واملستابات.

مث العقبة السادسة :وآيها قال ابن القيم [وهي عقبة ااعمال املرجوحة املثاولة من الطاعات آأمره هبا .وحست ها يف عي ته .ووي هتا لته .وأراه ماآيهتا
متن الثاتل والتربح ،ليشت له هبتا عمتا هتو أآاتل م هتا ،وأعظتم كستبا وِرِبتتا .انته ملتا عجتز عتن كست ه أصتل ال تواب ،متا يف كست ه كمالته وآاتتله،
وثرجاته العالية .آش له ابملثاول عن الثاضل ،وابملرجوح عن الراجح ،وابحملبوب هلل عن ااحب إليه ،وابملرضي عن اارضى له.
ولكن أين أصااب هذه العقبة آهم ااآراث يف العامل ،وااك رون ق ثر هبم يف العقبات ااول.
آإن جنا م ها بثقه يف ااعمال ومراتبهتا ع ت هللا ،وم اوقتا يف الثاتل ،ومعرآتة مقاثيرهتا ،والتمييتز بتس عاليهتا وستاآلها ،ومثاتوقا وآاضتلها ،ورئيستها
ومرءوستتها ،وستتي ها ومستتوثها .آتتإن يف ااعمتتال وااق توال ستتي ا ومستتوثا  ،ورئيستتا ومرءوستتا ،و روة وماثوهنتتا ،كمتتا يف ال ت يل الصتتايح «ستتي
االستتت ثار :أن يقتتول العب ت  :اللهتتم أنتتت ريب .ال إلتته إال أنتتت  -ال ت يل» ويف ال ت يل اآلدتتر «اَّهتتاث روة س ت ا اامتتر» ويف ااثتتر اآلدتتر «إن
ااعمال تثتادرت .آتذكر كتل عمتل م هتا مرتبتته وآاتله .وكتان للصت قة مزيتة يف الث تر علتيهن» واليقطتا هتذه العقبتة إال أهتل البصتائر والصت ق متن
أويل العلم ،السائرين على جاثة التوآيق ،ق أنزلوا ااعمال م اوقا ،وأعطوا كل ي حق حقه.
آتتإ ا جنتتا م هتتا مل يبتتق ه تتاك عقبتتة يطلبتته العت و عليهتتا ستتوى واحت ة البت م هتتا ،ولتتو جنتتا م هتتا أحت ل جتتا م هتا رستتل هللا وأنبيتتاؤه ،وأكتتر اخللتتق عليتته.
وهي]:
العقبة السابعة :وهي عقبة تسليط أولياء الشيطان من ختيا س اإلنح واَّن على العب  ،وقال ابن القيم آيها [وهي عقبة تسليط ج ت ه عليته أبنتوان

اهر عليته جب ت ه ،وستلط عليته
اا ى ،ابلي واللسان والقلب ،على حسب مرتبتته يف اخلت  .آكلمتا َعلَ ْ
تت مرتبتته أجلتب عليته العت و ِبيلته ورجلته .و ت َ
حزبه وأهله أبنوان التسليط .وهذه العقبة ال حيلة له يف الت لص م ها .آإنه كلما ج يف االستقامة وال عوة إىل هللا ،والقيتا لته أبمتره ،جت العت و يف
إخراء السثهاء بته .آهتو يف هتذه العقبتة قت لتبح امتة الترب .وأدتذ يف حماربتة العت و هلل وابهلل .آعبوثيتته آيهتا عبوثيتة دتواص العتارآس .وهتي تستمى
عبوثية املراخمة ،والي تبه قا إال أولو البصائر التامة .والختال أحب إىل هللا من مراخمة وليه لعت وه ،وإخا تته لته .وقت أختتار ستباانه إىل هتذه العبوثيتة
يف مواضا من كتابه.

ِ
تاجر ِيف ستبِ ِيل ِ
اّلل َِدت ْ ِيف اا َْر ِ
ع مَرا َخمتتا َكِت ا َو َست َتعة) ال ستتاءْ ،1٠٠ :ستتى املهتتاجر التتذي يهتتاجر إىل عبتتاثة هللا مراخمتتا
أحت ها :قولتته( َوَمتتن يت َهت ْ َ ه
يراخم به ع و هللا وع وه .وهللا ب من وليه مراخمة ع وه ،وإخا ته.

ِ
صيبتهم َمأم والَ نَصب والَ خمَْمصةم ِيف سبِ ِيل ِ
ِ ِ
ِ
َّار َوالَ يَتَالو َن ِم ْن َعت هِو
َ ه
كما قال تعاىل ( َل َ ِأب ََّهن ْم الَ ي ْ َ َ َ م َ َ َ
اّلل َوالَ يَطَؤو َن َم ْو تا يَ يظ الْكث َ
نتَّي إِالَّ كتِب َقم بِِه عمل ِ
ِِ
ِ
س) التوبة ،12٠ :وقال تعاىل يف َم ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأتباعته
َجَر الْم ْاس َ
صال مح إِ َّن ه
ْ
اّللَ الَ يايا أ ْ
ََ م َ
َ
ظ آَاستتَتوى علَتتى ستتوقِ ِه يتع ِجتتب الت ُّتزَّران لِي ِتتي َ ِِ
(ومتَتلهم ِيف ِْ ِ
تار) الثتتتح ،29 :آم ايظتتة
َدت َتر َج َختتطْأَه آَت َ
اإلجنيت ِتل َكت َتزْرِن أ ْ
استتَت ْلَ َ ْ َ َ
ْ
تآوَره آَ ْ
َ َ
ََ ْ
ظ هبتتم الْك َّثت َ
الكثار خاية حمبوبة للرب مطلوبة لته ،آمواآقتته آيهتا متن كمتال العبوثيتة .وختترن ال ت صتلى هللا عليته وستلم للمصتلي إ ا ستها يف صت ته ستج تس،
وقال «إن كانت ص ته َتمة كانتا ترخمان أنف الشيطان» ويف رواية «ترخيما للشيطان» وْسا ا «املرخمتس».
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آمتتن تعب ت هللا رراخمتتة ع ت وه ،آق ت أدتتذ متتن الص ت يقية بستتهم واآتتر .وعلتتى ق ت ر حمبتتة العب ت لربتته ،ومواالتتته ومعاثاتتته لع ت وه ،يكتتون نصتتيبه متتن هتتذه
املراخمتتة .واجتتل هتتذه املراخمتتة محت التب تترت بتتس الصتتثس ،واخلتتي ء والتب تترت ع ت صت قة الستتر ،حيتتل اليتتراه إال هللا .ملتتا يف لت متتن إرختتا العت و.
وبذل حمبوبه من نثسه وماله هلل عز وجل.
وهذا ابب من العبوثية اليعرآه إال القليل من ال ا  .ومن اق عمه ولذته بكى على أايمه ااول.
وابهلل املستعان .وعليه التك ن .وال حول وال قوة إال ابهلل.1].
آإ ا أرث است راج ما كر ه من ختروط ل ختت ال بثرع الكثاية من العلم من ك ابن القيم هذا ،آ قول:
إن من اختت ل بثترع الكثايتة متن العلتم رتا يتؤثي إىل تركته لثترع عتسِ  ،آقت ثتر بته الشتيطان يف العقبتة ال ال تة (عقبتة الكبتائر) ،إ إن َترك آترع
العس مرتكب لكب ة ،للوعي الوارث يف حق َترك الثروع ،والوعي من ع مات الكبائر.
وأن متتن اختتتت ل بثتترع الكثايتتة متتن العلتتم رتتا يتتؤثي إىل تركتته لثتترع كثايتتة أوىل وأهتتم ،كتتاامر ابملعتتروف وال هتتي عتتن امل كتتر أحيتتا  ،آق ت ثتتر بتته
الشيطان يف العقبة الساثسة ،وهي عقبة االختت ال ابملرجوح الثال من الطاعات.
تبس ل مما سبق أنه الدوو االختت ال بثرع الكثاية من العلم ما إ ال آروع العس أو آرع كثاية أهم م ه.
(فائدة) ه
وهبتتذا يتاتتح ل ت التقص ت الش ت ي والتث تريط االتتيم املتلتتبح بتته ك ت متتن امل تستتبس إىل العلتتم الشتترعي يف ه تذا الزمتتان علتتى ادتتت ف م تراتبهم ذ تتاقم
لثريايت اامر ابملعروف وال هتي عتن امل كتر واَّهتاث يف ستبيل هللا تعتاىل و تا متن آكت الثتروع يف خمتلتف البلت ان اآلن ،وأهتل العلتم هتم أحتق ال تا
ابلقيا هبذه الواجبات.
آثي كل بل من بل ان املسلمس جت عشرات املعاه والكليات الشرعية ،ي َ هِر آيها متات الشيو  ،ويَ ْ ر آيها آالف من ب العلتم الشترعي.
ويف مقابل هذا جت الكثر وامل كرات ترتا يف هتذه البلت ان وال راثن قتا ،آتجت التب ث حمكومتة ابلقتوانس الوضتعية يف التشتريا ويف السياستتس ال ادليتة
واخلارجيتتة ،وجتت العلمتتانيس (ال ثي يتتس) قت آرضتوا م تتاهجهم علتتى التعلتتيم ووستتائل اإلعت امل تلثتتة لي تترج الت شء هزيتتل الصتتلة ب ي تته ،وجتت التتتسج
واخل عة وامل هي والثجور يف ختتىت البلت ان ،وجتت التراب واخلمتر ،وجتت بيتوت الت عارة القانونيتة يف بعتض البلت ان وخت القانونيتة يف أك رهتا .آتأي دت
وأي ثين يف هؤالء امل تسبس إىل العلم الشرعي ما السكوت عن هذه املوبقات .
ومحاة هذه املوبقات هم أئمة الكثر :وهم الكتا املرتت ون التاكمون بت ث املستلمس ب ت ختتريعة رب العتاملس ابلشترائا الوضتعية الكتاآرة ،آتإن كتل متا
هتتو ستتائ يف بت ث املستتلمس متتن الكثتتر والبت ن والات الت واملعتتام ت احملرمتتة والتراب واخلمتتر والت عارة والثجتتور وامل هتتي وخ هتتا متتن املوبقتتات تعتتتس
قانونيتتة ومشتتروعة رقتاتتى الش ترائا الوضتتعية التتيت مت آرضتتها علتتى بل ت ان املستتلمس ابلقتتوة املستتلاة ل حتتت ل الصتتلي يف أوادتتر القتترن التاستتا عشتتر
املي ثي حس احتلت اجنلرتا وآرنسا وخ ا من ال ول ااوربية معظم والايت ال ولة الع مانية وختتبه القتارة اق يتة وبقيتة البلت ان اإلست مية يف إآريقيتا
وج وب خترقي آسيا .واصط ا املستعمرون الكثار وائف من أب اء البل ان اإلس مية احملتلة أرضعوهم مذاهبهم الكاآرة يف الكم والتشتريا والسياستة
والتعلتيم واإلعت  ،وع ت رحيتل املستتتعمر عتن بلت ان املستتلمس  -بعت ما َمَّزقهتتا عتن ال ولتتة الع مانيتة  -أستلم حكمهتتا للطوائتف املرتت ة التيت اصتتط عها
لتواصتتل هنجتته يف هتتذه البلت ان .وهتتذه الطوائتتف هتتي التتيت حتمتتي القتوانس الوضتتعية ابل يت وال تتار ،وابَّ تتوث والست ح يف ختتتىت بلت ان املستتلمس اليتتو ،
ومتتن ه تتا قل تتا إن هتتؤالء الكتتا املرتت ين هتتم أئمتتة الكثتتر وهتتم رأ الثت تتة وأساستتها .وستتوف أتيت إختتتارة متتوجزة إىل ااثلتتة علتتى كثتتر هتتؤالء الكتتا
وأعواهنم يف املبا س ااول وال امن من الباب السابا َبدر هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.
وجهاث هؤالء الكا الكاآرين آرع عس على كل مسلم ،وكل من نكل عن القيا هبذا اَّهتاث الواجتب عي تا آهتو آمث مرتكتب لكبت ة آاستق للوعيت
ال توارث يف حتتق َترك اَّهتتاث العيتتين ،وق ت ثتتر بتته الشتتيطان يف العقبتتة ال ال تتة متتن العقبتتات التتيت كرهتتا ابتتن القتتيم  -يف ك متته الستتابق  -وهتتي عقبتتة
الكبائر.
وبعد:
( 1م ارج السالكس) البن القيم ،ج  1ص 22٧ - 222
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آعرآتوا املستلمس
آما ا كانت مواقف امل تسبس إىل العلم الشرعي من هذا الب ء الذي ع هتم بت ث املستلمس آأآست ها ودرهبتا ،هتل صت عوا بكلمتة التق َّ
مادب عليهم من جهاث الكا املثس ين  ،وهل حرضوهم على القيا هبذا اَّهتاث  ،بتل قبتل هتذا و اك هتل تعلتم امل تستبون للعلتم الشترعي حكتم
هللا يف هذه ال واول  .بكل حسرة وأسف آإن من قا ابلق يف هذا قلهة ثرة من أهتل العلتم ،أمتا ااك ترون آهتم يف خثلتة معرضتون المبتاالة ع ت هم
وم ْن لته دتسة رتا بعتل هللا بته رستوله صتلى هللا عليته وستلم ورتا كتان عليته هتو
را دري لل ين وأهله ،وهؤالء من الذين وصثهم ابن القيم يف قولهَ [:

اتان
أي ثيتنِ و ُّ
وأصاابه رأى أن أك ر من ي َشار إليهم ابل ين هم أقل ال ا ثي ا ،وهللا املستتعان ،و ُّ
وثه ت َ
أي دت آتيمن يترى حمتار هللا تتْتتَهت وحت َ
وثي ه ي ْ َرتك وس ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يت ْر َخب ع ها وهو ابرث القلب ساكت اللسان ختتيطان أدتر ! كمتا أن املتتكلم ابلبا تل ختتيطان
ن
ق ،وهل بَليَّة ال ين إال من هؤالء الذين إ ا سلمت قم مآكلهم ورايساْم آ مبَاالة را جرى على ال ين وديتارهم املتاتزن املتتلمظ ،ولتو نتوِو َ
وجت َّ واجتهت  ،واستتعمل مراتتب اإلنكتار ال ثتة ِبستب وستعِ ِه .وهتؤالء  -متا ستقو هم
يف بعض ماآيه َخ َ
ااضة عليه يف جاهه أو ماله بذل وتب َّتذل َ
من عس هللا ومقت هللا قم  -ق بلوا يف ال نيا أبعظم بلية تكون وهم اليشعرون ،وهو موت القلوب ،آإن القلب كلمتا كانتت حياتته أمت كتان خاتبه
هلل ورسوله أقوى وانتصاره لل ين أكمل].1

( 1اع
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املسألة السابعة:مىت يصري فر) الكفاية من العلم فر) عني
يتعس يف أحوال:
ه
 - 1إ ا خترن يف لب العلم يتعس عليه االستمرار.1
 - 2إ ا هر نبوخه يف لب العلم وق رته عليه.2
 - ٣إ ا مل يقم خ ه بطلب العلم يف ِ
تعس عليه.٣
حمل ماَّ ،
 - 4إ ا أرص ته اامة لطلب العلم ،أبن يتثرل لذل ويروق عليه سواء من بيت املال أومن جاعة أو من رجل من املسلمس.4
وإلي أقوال ابن ميمية رمحه هللا اليت كر آيهتا هتذه ااحتوال ،قتال[ :وكتذل أهتل العلتم التذين ثظتون علتى اامتة الكتتاب والست ة :صتورة ومعتىن:
ما أن حثظ ل واجب على اامة عموما على الكثاية م هم ،وم ه مادب على أعياهنم وهو علم العس الذي دب على املسلم يف داصة نثسته:
لكن وجوب ل عي ا وكثاية على أهل العلم الذين رأسوا آيه أو روقوا عليته ،أعظتم متن وجوبته علتى خت هم ،انته واجتب ابلشترن عمومتا وقت يتعتس
علتيهم لقت رْم عليته وعجتز خت هم :ويت دل يف القت رة استتع اث العقتل ،وستابقة الطلتب .ومعرآتة الطتترق املوصتلة إليته ،متن الكتتب املصت ثة ،والعلمتتاء
املتق مس ،وسائر ااثلة املتع ثة ،والتثرل له عما يش ل به خ هم .وقذا ماتت الست ة ،أبن الشترون يف العلتم واَّهتاث يلتز  ،كالشترون يف التل ،يعتىن
أن ماحثظه من علم ال ين ،وعلم اَّهاث ليح له إضاعته].٥
وقتتال اباان ميميااة أياتتا [إن هتتذه ااعمتتال التتيت هتتي آتترع علتتى الكثايتتة متتىت مل يقتتم هبتتا خت اإلنستتان صتتارت آتترع عتتس عليتته ،الستتيما إن كتتان خت ه

عاجزا ع ها].٦
هذا ك

ابن تيمية رمحه هللا وق كر آيه ااحوال ااربعة اليت يص آيها آرع الكثاية من العلم آرع عس .وق دالف الناوو رمحته هللا يف تعي ته

ابلشرون آقال [وأصاهما اليتعس ان الشرون الي املشرون آيه ع إال يف الل والعمرة].٧
وستتبب ادتتت ف الق تولس ،هتتو ادتتت ف املتتذاهب يف هتتذه املستتألة ،كمتتا كتتره الشتتيخ حمم ت بتتن حستتس املتتالكي يف حاختتتيته علتتى كتتتاب (الثتتروق)
للقرايف ،قال [ال اآلة وامل وابت املتأك ة مما دب ع وع الساثة ااح اف د آا للشاآعية .وكذا آرع الكثايتة يصت آترع عتس ابلشترون آيته
على ااصح ،حىت لب العلم ملن هرت آيه قابليةم من ِ
جنابة].8
(منبيااه) لتتيح معتتىن صت ورة آتترع الكثايتتة متتن العلتتم آتترع عتتس ،أن ْمتتل بستتبب االختتتت ال بتته آتتروع العتتس اادترى ،كاَّهتتاث إ ا تعت َّتس ،أو اامتر

ابملعروف وال هي عن امل كر إ ا تعيَّ ا.
بل الواجب اَّما بس آروع العس والقيا جبميعها .آ ترتك الص ة بعذر أثاء الزكاة أو الصو  ،آالكل آرع عس ،ودب القيا هبا جيعا.
املوسا ،وق هِ ما خيشى آواته على ما ميكن ت اركه ،كما ستبق يف كت القترايف
آإ ا تعارضت بعض الواجبات تعارضا حقيقيا ،ق هِ املايَّق م ها على َّ
يف أول املسألة الساثسة .وهللا تعاىل أعلم.
وهبذا خنتم الك

يف آرع الكثاية من العلم ،وهو آدر ما نذكره يف (حكم لب العلم الشرعي) وهو الباب ال اين من هذا الكتاب مث نشرن يف
علم ثي ه يف الباب التايل ذ ن هللا تعاىل.
بيان كيف يطلب املسلم َ

 1كره ابن تيمية (جممون الثتاوى )18٦ /28 ،ودالف آيه ال ووي (ا مون)2٧ /1 ،
 2كره ابن تيمية (جممون الثتاوى)18٦ /28 ،
 ٣كره ابن تيمية (جممون الثتاوى)82 /28 ،
 4كره ابن تيمية يف (جممون الثتاوى)18٧ - 1٧٦ /28 ،
( ٥جممون الثتاوى) ج  28ص 18٧ - 18٦
( ٦جممون الثتاوى) ج  28ص82
( ٧ا مون) ج  1ص  .2٧وقول ال ووي (ع ) أي ع الشاآعية
( 8الثروق للقرايف) ،هامش ص  1٦٣ج  ،1ط ثار املعرآة

حكم طلب العلم الشرعي

83

الباب ال الل
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الباب الثالث

كيفية طلب العلم
كر يف الباب ااول من هذا الكتتاب :آاتل العلتم وأهلته ،مث كتر حكتم لتب العلتم يف البتاب ال تاين وبيَّتَّتا أن لتب العلتم واجتب وأن م ته متاهو
آرع عس على كل مسلم ،وم ه ماهو آرع كثاية على جممون املسلمس.
ويف هذا الباب نذكر  -إن ختاء هللا تعاىل  -كيف يطلب املسلم العلم ،سواء ماكان م ه آرع عس أو آرع كثاية .
وسوف يشتمل هذا الباب على الثصول التالية:
األول :واجب اإلما يف تعليم الرعية وحثظ العلم.

الثاىن :واجب العلماء يف تبلي العلم.

الثالث :واجب العامي يف لب العلم وتبلي ه.
الرابع :واجب الرجل يف تعليم أهله.

وما اختتملت عليه هتذه الثصتول يب هتس أن تعلتيم املستلمس أمتور ثيت هم مستتولية مشترتكة بتس أك تر متن آريتق متن اامتة :وهتم اائمتة والعلمتاء والعامتة،
قصتر آريتق
يبس ل ِخت ه ة اعت اء الشارن هبذا اامر  -أمر تعليم املسلمس أمور ثي هم  -أن أوجبه على أك ر من آريق من اامة حىت أنه لتو َّ
وهذا مما ه
ِ
املقصر إمث تقص ه.
م هم يف القيا بواجبه الجنس اامر بقيا اآلدرين بواجبهم إال أن هذا اليرآا عن ه
تض الثتريقس علتتى لت  ،لوجتتب علتتى العلمتتاء أن ي تصتتبوا أبنثستتهم لتعلتتيم العامتتة ملتتا أدتتذه هللا
آتتإ ا تتواى اائمتتة يف نصتتب العلمتتاء لتعلتتيم العامتتة وحت ه
قصر اائمة والعلماء آإن هذا اليعثي العامة من وجوب لب الق أبنثسهم.
على العلماء من املي اق ،وإ ا َّ
وستأيت واجبات كل آريق من هؤالء يف هذا الباب وآيما يليه من أبواب إن ختاء هللا.
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الفصل األول
وا ب اسماا يف معليم الرعية وحفظ العلم

ملا كان تعليم املستلمس أمتور ثيت هم أمترا جلتي  -إ كتان العلتم واجبتا قبتل القتول والعمتل  -آقت أوجبته هللا علتى أك تر متن آريتق متن املستلمس ،ويف
مق مة هؤالء أئمة املسلمس ووالة أمورهم على ادت ف مراتبهم لقوله صلى هللا عليه وسلم (كلكم ران وكلكم مستول عن رعيته).1
وسوف نذكر يف هذا الثصل ع ة مسائل لبيان املقصوث م ه ،وهي:
 - 1بيان قيا اإلما مقا ال صلى هللا عليه وسلم يف اامة.
 - 2بيان مستولية اإلما عن تعليم اامة.
 - ٣تثصيل واجبات اإلما يف تعليم اامة.
 - 4ما دب على والة اامور  -خ اإلما  -من هذه الواجبات.
 - ٥تقص اائمة يف أثاء واجبهم ال يسقط عن املسلمس واجبهم.
املسألة األوىل :بيان قياا اسماا مقاا النيب صلى هللا عليه وسلم يف األمة
(َتهي ) املراث بقول ا قيا اائمة مقتا ال ت صتلى هللا عليته وستلم يف اامتة أي يف حراستة الت ين وسياستة الت نيا ،وبت هي أن اائمتة لتيح قتم ختتيء
وراء ل مما ادتص به اانبياء عليهم الس كالوحي والعصمة من الذنوب والكثر والعصمة من أن يت َقُّروا على دطتأ ،هتذا هتو متذهب أهتل الست ة

َّ ِ
ِ
تول َوأ ْوِيل اا َْمت ِر ِمت ك ْم
الرس َ
اّللَ َوأَ ِ يعتواْ َّ
ين َآم تواْ أَ يعتواْ ه
د آا للراآاة الذين ي ي ون بعصمة اائمة ،وهو قول اب ل لقوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها التذ َ
آَِإن تَت اوعتم ِيف ختي ِء آَترُّثوه إِ َىل ِ
الرس ِ
تول) ال ستاء ،٥9 :وهتذا الت ص يت ل علتى بطت ن عصتمة اائمتة متن ث ثتة أوجته ،أحت ها :عت إآتراثهم
اّلل َو َّ
ه
َ َْ ْ َ ْ
بطاعتتة مستتتقلة بتتل جعتتل تتاعتهم َتبعتتة لطاعتتة هللا ورستتوله و لت لعت تكترار الثعتتل (وأ يعتوا) معهتتم ،وال تتاى :ثلتتت اآليتتة علتتى جتواو م اوعتتة والة
اامور ولو كانوا معصومس ملا جاوت م اوعتهم ،وال الل :جعلت اآلية الرث ع الت اون إىل قول هللا وقول رسوله صتلى هللا عليته وستلم آت لت علتى
أن العصمة آيهما والعصمة وراء ل وأن ماع ا قول هللا وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم تمل القبول والرث ،وماكان كذل آ معصو .
بع هذا التمهي نعوث إىل املقصوث من املسألة ،آ قول:
قال املاورد رمحه هللا [اإلمامة موضوعة خل آة الُّبوة يف حراسة ال ين وسياسة ال نيا].2
وي ل على هذا التعريف أثلة م ها:
 - 1قتتول ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم (إن بتتين إسترائيل كانتتت تسوستتهم اانبيتتاء ،كلمتا هلت نت م َدلَ َثتته نت م ،وإنتته النت بعت ي ،وستتتكون دلثتتاء
آيك تترون) ق تتالوا :ايرس تتول هللا آم تتا أتم تتر  .ق تتال( :أوآت توا ببيع تتة ااول آ تتااول مث أعط تتوهم حقه تتم ،واس تتألوا هللا ال تتذي لك تتم ،آ تتإن هللا س تتائلهم عم تتا
اسرتعاهم).٣
وهذا ال يل يش إىل أن اخللثاء يقومون مقا اانبياء يف سياسة الرعية ،إ ق هبس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،أن سياستة الرعيتة كانتت متن
ختأن اانبياء يف بين إسرائيل ،نىبِ بع ن  ،مث هبس أنه ال ن بع ه وإمنا دلثاء ،إختارة م ه إىل قيتا اخللثتاء مقامته صتلى هللا عليته وستلم يف سياستة
الرعية وخ ها من واجبات ال ين.
 - 2عتتن جبت بتتن مطعتتم رضتتي هللا ع تته قتتال أتَت ِ
تت ال ت صتتامرأةم مت آكلمتتته يف ختتتيء ،آأمرهتتا أن ترجتتا إليتته ،قالتتت :ايرستتول هللا أرأيتتت إن جتتتت ومل
ِأجت ْ ك  -كأهنتتا تريت املتتوت  -قتتال (إن مل جتت يىن آَتأِْيت أاب بكتتر) .4وآيتته إختتتارة ضتتم ية إىل استتت ف أيب بكتتر ،وإن كتتان اَّمهتتور علتتى أن د آتتته
انعقت ت ذجتتان الصتتاابة ال ابلت ص .ويت ل الت يل علتتى قيتتا اخلليثتتة يف اامتتة مقتتا ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،إ أحتتال ال ت ُّ صتتلى هللا عليتته
 1متثق عليه
( 2ااحكا السلطانية) ص ٥
 ٣متثق عليه عن أيب هريرة رضي هللا ع ه
 4رواه الب اري (ح يل )٧22٠
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وسلم املرأة على دليثته من بع ه.
ي هللا دليثتة نبيِهته صتلى هللا
 - ٣وروى الب اري عن ارق بن ختهاب عن أيب بكر رضي هللا ع ه أنه قال لوآ بزادة (تَتْتبعون أ ب اإلبل حتىت يت ِر َ
عليه وسلم واملهاجرين أمرا يعذرونكم به) .1وثاللته يف تسمية أيب بكر  -وهو اإلما  -نثسه ِبليثة ال صلى هللا عليه وسلم  ،ودليثتة املترء هتو
من قا مقامه.
وقول ا قيا اائمة مقا ال صلى هللا عليه وسلم يف اامة يشبه قول ا بقيا العلماء مقامه صلى هللا عليته وستلم يف اامتة للات يل (العلمتاء ورثتة
اانبيتتاء) .آاائمتتة يقومتتون مقامتته صتتلى هللا عليتته وستتلم يف حراستتة ال ت ين وسياستتة ال ت نيا ،والعلمتتاء يقومتتون مقامتته يف تبلي ت ال ت ين وتعلتتيم اَّاهتتل
وإآتاء السائل .وليح اح بع ه صلى هللا عليه وسلم عصمة أو حق يف التشريا.

( 1ح يل )٧221
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املسألة الثانية :بيان مسئولية اسماا عن معليم األمة
ي ل على هذا:

 - 1قول هللا عز وجل ( َكما أَرس ْلَا آِيكم رسوال ِم كم يتْتتلو علَيكم آايتَِا ويتَزهكِيكم ويتعلِهمكم الْ ِكتَاب و ِْ
ْمةَ َويت َعلِهمكم َّما َملْ تَكونتواْ
ََْ
َ َْ
الك َ
َ َ
ْ َ ه ْ َ َْ ْ َ َ
تَت ْعلَمو َن) البقرة.1٥1 :
ثلت اآلية على مستولية ال

صلى هللا عليه وسلم عن تعليم اامة ،وت ل أياا على مستولية اائمتة عتن هتذا لقيتامهم مقتا ال ت

صتلى هللا عليته

س تَ ِة)
وستتلم يف اامتتة كمتتا تقتترر يف املستتألة الستتابقة .وماقيتتل يف هتتذه اآليتتة يقتتال يف قولتته تعتتاىل ( ْاثن إِِىل َس تبِ ِيل َربِهت َ ِاب ْلِ ْك َمت ِتة َوالْ َم ْو ِعظَت ِتة ْ
الَ َ
ال ال12٥ :

 - 2قتتول ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم (أال كلكتتم ران وكلكتتم مستتتول عتتن رعيتتته ،آاإلمتتا ااعظتتم التتذي علتتى ال تتا ران وهتتو مستتتول عتتن رعيتتته،
والرجل ران على أهله وهو مستول عن رعيته ،واملرأة راعية على أهل بيتت ووجهتا وولت ه وهتي مستتولة عت هم ،وعبت الرجتل ران علتى متال ستي ه وهتو
مستول ع ه ،أال آكلكم ران وكلكم مستول عن رعيته).1
آال يل ي ل على عمو مستولية اإلما عن الرعية ،وم ها مستوليته عن تعليمهم ،وي ل على هذا قول عمر بتن عبت العزيتز رضتي هللا ع ته [لتثشتوا
العلم ،ولتجلسوا حىت يت َعلَّم َمن ال يعلم ،آإن العلم اليهل حىت يكون ِسرا].2
 - ٣وقولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم (متتامن أمت يلتتي أمتتور املستتلمس مث الدهت قتتم وي صتتح قتتم إال مل يت دل معهتتم اَّ تتة) .٣والختت أن تعلتتيم الرعيتتة
أمور ثي هم َييت على رأ ال صياة قم.
 - 4وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملعا بن جبل حس أرستله إىل أهتل التيمن (إنت أتتتى قومتا متن أهتل الكتتاب آتاثعهم إىل ختتهاثة أن ال
إله إال هللا وأين رسول هللا ،آإن هم أ اعوا لذل آأ َْعلمهم أن هللا اآرتع عليهم مخح صلوات يف كل يو وليلة ،آإن هتم أ تاعوا لتذل آتأ َْعلمهم أن
آرتهث يف آقرائهم ،آإن هم أ اعوا لذل آإايك وكرائم أمواقم ،واته ِق ثعوة املظلتو آإنته لتيح بي هتا وبتس هللا
هللا اآرتع عليهم ص قة تؤدذ من أخ يائهم َ
حجاب) .4آقوله صلى هللا عليه وسلم (آاثعهم ....آأ َْعلمهم....آأ َْعلمهم )....ي ل على أن تعليم الرعية من واجبات والة اامور سواء علهمتوهم
أبنثسهم أو أقاموا يف الرعية من يقو بذل .
 - ٥ومن ه ا قال املاورد رمحته هللا يف واجبتات اائمتة [ااول :حثتظ الت ين علتى أصتوله املستتقرة ومتاأجا عليته ستلف اامتة ،آتإن جنتم مبتت ن أو
وبس له الصواب وأدذه را يلزمه من القوق وال وث ،ليكون ال ين حمروسا من دلل واامة مم وعة من ولل].٥
الجة ه
وال و ختبهة ع ه ،أوضح له ه

 1متثق عليه عن ابن عمر رضي هللا ع هما واللثظ للب اري (ح يل )٧1٣8
 2رواه الب اري معلقا يف كتاب العلم من صاياه
 ٣رواه مسلم عن معقل بن يسار رضي هللا ع ه
 4متثق عليه واللثظ ملسلم
( ٥ااحكا السلطانية) ص 1٥
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املسألة الثالثة :مفصيل وا بات اسماا يف معليم األمة

لن يكون ال يل ه ا عن واجبات اإلما الشرعية كلها ك صب أئمة الصلوات ،ونصب القاتاة واحملتستبس ،وإمنتا سيقتصتر حت ي ا ه تا عتن واجباتته
يف تعلتتيم املستتلمس أمتتور ثيت هم ،ومتتن هتتذه الواجبتتات :حثتتظ العلتتم وت وي تته ،وإعت اث ائثتتة متتن اامتتة لتاصتتيل آتتروع الكثايتتة متتن العلتتم ،ونصتتب
املعلهمس لتعليم الرعية ،وتص هثح أحوال املثتس واملعلمس ،وإجراء اارواق على الثقهاء واملعلمس .كالتاىل- :

 - 1حفظ العلم ومدوينه:
َّ
ثل قيتتا اائمتتة ِبثتتظ العلتتم وت وي تته علتتى مستتتوليتهم عتتن هتتذا اامتتر يف كتتل جيتتل ،وقت بت أ هتتذا اامتتر جبمتا اخلليثتتة ااول أيب بكتتر رضتتي هللا ع تته
لس ت ة
للقتترآن ،مث قيتتا اخلليثتتة ال التتل ع متتان بتتن عثتتان رضتتي هللا ع تته بتوحي ت روايتتته .مث قيتتا اخلليثتتة عمتتر بتتن عب ت العزي تز  -بع ت ل ت  -جبمتتا ا ه
وت وي ها .آهذه ااعمال من س ن اخللثاء الراخت ين امله يس وهي واجبة االتبان.
أ  -روى الب اري عتن ويت بتن اثبتت رضتي هللا ع ته قتال[ :قتال أبتو بكتر رضتي هللا ع ته :إن عمتر أَتى آقتال إن القتتل قت استتار يتو اليمامتة بقتراء
القتترآن ،وإى أدشتتى إن استتتار القتتتل ابلقتراء ابملتوا ن آيتتذهب ك ت متتن القتترآن ،وإى أرى أن أتمتتر جبمتتا القتترآن .قلتتت لعمتتر :كيتتف نثعتتل ختتتيتا مل
يثعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال عمتر :هتذا وهللا دت م .آلتم يتزل عمتر يتراجعىن حتىت ختترح هللا صت ري لتذل ورأيتت يف لت التذي رأى
عمر .قال وي قال أبو بكر :إن رج متل ختتاب عاقتل النتهمت  ،وقت ك تت تكتتب التوحى لرستول هللا صتلى هللا عليته وستلم  ،آتتبتا القترآن آأجعته.
آوهللا لو كلثوى نقل جبل من اَّبال ما كان أثقل على ممتا أمترى بته متن جتا القترآن .قلتت :كيتف تثعلتون ختتيتا مل يثعلته رستول هللا صتلى هللا عليته
وسلم قال :هو وهللا د  .آلم يزل أبو بكر يراجعىن حىت خترح هللا صت ري للتذي ختترح لته صت ر أىب بكتر وعمتر رضتي هللا ع همتا .آتتبعتت القترآن
تول
أجعه من العسب واللِه اف وص ور الرجال ،حىت وج ت آدر سورة التوبة ما أيب دزمية اانصارى مل أج ها متا أحت خت ه (لَقت ْ جتاءكم رس م

َ َ

َْ

ِ ِ
ِ
ِ
ُّم) التوبتتة ،128 :حتتىت داَتتتة ب تراءة ،آكانتتت الصتتاف ع ت أيب بكتتر حتتىت توآتتاه هللا ،مث ع ت عمتتر حياتتته ،مث ع ت
همت ْتن أَنثستتك ْم َع ِزيت متز َعلَْيتته َمتتا َع تت ْ

حثصة ب ت عمر رضي هللا ع ه].1
ب  -وروى الب اري عتن أنتح رضتي هللا ع ته أن حذيثتة بتن اليمتان قت علتى ع متان ،وكتان ي تاوى أهتل الشتا يف آتتح أرمي يتة وأ ربيجتان متا أهتل
الع تراق ،آتتأآزن حذيثتتة ادتتت آهم يف الق تراءة ،آقتتال حذيثتتة لع متتان :ايأم ت املتتؤم س ،أثرك هتتذه اامتتة قبتتل أن خيتلث توا يف الكتتتاب ادتتت ف اليهتتوث
وال صارى .آأرستل ع متان إىل حثصتة أن أرستلى إلي تا ابلصتاف ن ست ها يف املصتاحف مث نَترُّثهتا إليت  .آأرستلت هبتا حثصتة إىل ع متان ،آتأمر ويت
بن اثبت وعب هللا بن الزب وسعي بن العاص وعب الترمحن بتن التارث بتن هشتا  ،آ ست وها يف املصتاحف ،وقتال ع متان للترهط القرختتيس ال ثتة:
رث
إ ا ادتلثتتتم أنتتتم وويت بتتن اثبتتت يف ختتتيء متتن القتترآن آتتاكتبوه بلستتان قتريش آإمنتا نتتزل بلستتاهنم ،آثعلتوا .حتتىت إ ا نست وا الصتتاف يف املصتتاحف ه
ع مان الصاف إىل حثصة ،آأرسل إىل كل أآق رصاف مما نس وا ،وأمر را سواه من القرآن يف كل صايثة أو مصاف أن رق).2
ج  -وروى البخار أن عمتر بتن عبت العزيتز كتتب إىل أيب بكتر بتن حتز [انظتر ماكتان متن حت يل رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم آاكتبته ،آتإين
ِدثت ثرو العلم و هاب العلماء ،والتقبل إال ح يل ال صلى هللا عليه وسلم ].٣
وأبتتو بكتتر بتتن حتتز َتبعتتي آقيتته استتتعمله عمتتر بتتن عبت العزيتتز علتتى إمتترة امل ي تتة وقاتتائها وقتتذا كتتتب إليتته ،قالتته اباان حجاار وقتتال [يستتتثاث م تته ابتت اء

ت وين ال يل ال بوي ،وكانوا قبل لت يعتمت ون علتى الثتظ آلمتا دتاف عمتر بتن عبت العزيتز  -وكتان علتى رأ املائتة ااوىل  -متن هتاب العلتم
روت العلماء رأى أن يف ت وي ه ضبطا لته وإبقتاء .وقت روى أبتو نعتيم يف َتريتخ أصتبهان هتذه القصتة بلثتظ « كتتب عمتر بتن عبت العزيتز إىل اآلآتاق
انظروا ح يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آاجعوه »].4
يبس ما دب أن يقو به اائمة يف حثظ العلم وت وي ه إ ي دل هذا يف واجباْم وأوقا  -كما قال املاورثي ( -حثظ ال ين على أصتوله
آهذا كله ه
( 1ح يل )498٦
( 2ح يل )498٧
 ٣كتاب العلم بصايح الب اري  -ابب كيف يقبض العلم
( 4آتح الباري) ج  1ص 19٥ - 194
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املستقرة).
 - 2إعداد طائفة من األمة لتحصيل فرو) الكفاية من العلم.

ِ ِِ
تل الت هِذ ْك ِر) يف اامتة
ي ل قول هللا تعاىل (آَ ْ
اسأَلواْ أ َْه َل ال هذ ْكر إن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال اتل ،4٣ :ب اللة إختارته علتى وجتوب إدتاث هتذه الطائثتة (أ َْه َ
لتعليم املسلمس ،وملا كان اإلما مستوال عن تعليم الرعية آهو أول امل ا بس هبذا الواجب.

ونثح االست الل يقال يف قوله تعاىل ( َوَما َكا َن الْم ْؤِم و َن لِيَ ِثرواْ َكآآَّتة آَتلَ ْتوالَ نَت َثتَر ِمتن ك ِهتل آِْرقَ ِتة ِهمتْته ْم َآئَِثتةم لهِيَتتَت َثقَّهتواْ ِيف الت هِي ِن َولِي ِتذرواْ
قَت ْوَمه ْم إِ َا َر َجعواْ إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّه ْم َْ َذرو َن) التوبة.122 :
 - 3نصب املُعلِمني لتعليم الرعية.

وي ل على أن هذا من واجبات اإلما .
أ  -إرسال ال صلى هللا عليه وسلم مصعب بن عم وابن أ مكتو رضي هللا ع همتا لتعلتيم متن أستلم متن أهتل ي ترب (امل ي تة) بعت بيعتة العقبتة
وقبل هجرة ال صلى هللا عليه وسلم إليها .آعن الساء رضي هللا ع ه قال (أول متن قَت ِ َ علي تا متن أصتااب ال ت صتلى هللا عليته وستلم مصتعب
بن عم وابن أ مكتو آجع يت ْق ِرائن ا القرآن).1
ب  -وم لتته متتا رواه مستتلم عتتن أنتتح رضتتي هللا ع تته قتتال :جتتاء م إىل ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم آقتتالوا أن ابعتتل مع تتا رجتتاال يعلِهمتتو القتترآن
والس ة ،آبعل إلتيهم ستبعس رجت متن اانصتار يقتال قتم الق َّتراء آتيهم دتايل َح َترا م ،يقترءون القترآن ويت راستون ابلليتل يتعلمتون ،وكتانوا ابل هتار ديتتون
آعَرض توا قتتم
ابملتتاء آياتتعونه يف املستتج و تطبتتون آيبيعونتته ويشتترتون بتته الطعتتا اهتتل ُّ
الصتتثة وللثق تراء ،آبع ت هم ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم إلتتيهم َ
آقتلوهم قبل أن يبل وا املكان ،آقالوا اللهم بلِه ع ا نبيه ا أ ق لقي اك آرضي ا ع ورضيت ع ا ،قال :وأتى َرج مل َحراما دال أنتح متن دلِثته آطع ته
ورب الكعبة .آقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اصاابه (إن إدوانكم ق قتِلوا ،وإهنم قالوا :اللهم بلِهت ع تا
برمح حىت أَنْت َثذه آقال حرا م :آت ْزت ِه
نبي ا أن ق ِلقي اك آرضي ا ع ورضيت عها).2
ج  -وروى أمح عن عبتاثة بتن الصتامت رضتي هللا ع ته قتال :كتان رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم ي ْشت َل آتإ ا قِت رج متل مهتاجر علتى رستول هللا
صلى هللا عليه وسلم ثآعه إىل رجل ِم ا يعلمه القرآن).٣
ث  -وأورث الب اري يف كتاب العلم من صاياه ،ابب ِ
(عظة اإلما ال ساء وتعليمهن) وروى آيه عتن ابتن عبتا رضتي هللا ع همتا قتال :أختته علتى
ال صلى هللا عليه وسلم درج ومعه ب ل آظن أنه مل ي ْسما آوعظهن وأمرهن ابلص قة ،آجعلت املرأة تلقى الق ْرط واخلامت ،وب ل َيدتذ يف ترف
ثوبه .4قتال ابتن حجتر [قولته « ابب عظتة اإلمتا ال ستاء » نبهته هبتذه الرتجتة علتى أن متا ستبق متن ال ت ب إىل تعلتيم ااهتل لتيح خمتصتا أبهلهتن ،بتل
ل م وب لإلما ااعظم ومن ي وب ع ه].٥
هت  -وقال ابن حزا رمحته هللا [وكتل متن كتان ِمَّتا يف ابثيتة ال دت آيهتا متن يعلِهمته ختترائا ثي ته آثترع علتى جتيعهم متن رجتل أو امترأة أن يَت ْر َحلتوا إىل
مكتتان دت ون آيتته آقيهتتا يعلمهتتم ثيت هم ،أو أن يتَرِهحلتوا إىل أنثستتهم آقيهتتا يعلمهتتم أمتتور ثيت هم .وإن كتتان اإلمتتا يعلتتم لت آَت ْليت َرِهحتتل إلتتيهم آقيهتتا
يعلمهم ،قال هللا تعاىل «اثن إىل سبيل رب ابلكمتة واملوعظتة الست ة» ،وبعتل عليته الست معتا ا وأاب موستى إىل التيمن ،وأاب عبيت ة إىل الباترين،
معلِهمس لل ا أمور ثي هم ،آَت َث ْرع ل على اائمة] .٦
ودتتس اإلمتتا أوواج ال ستتاء وستتاثات اارقتتاء علتتى تعلتتيمهم متتا كر  ،إمتتا
صتتف آتترع العتتس متتن العلتتم ْ [ -
و  -وقتتال اباان حاازا أياتتا  -بع ت أن َو َ
 1رواه الب اري ()4941
 2متثق عليه ،واللثظ ملسلم
 ٣ال يل (املس )٣24/٥
( 4ح يل )98
( ٥آتح الباري) ج  1ص 192
( ٦اإلحكا ) ج  ٥ص 118

كيفية طلب العلم

89

أبنثسهم وإما ابإلابحة قم لقاء من يعلمهم ،وآرع على اإلما أن َيدذ ال ا بذل  ،وأن يرتب أقواما لتعليم اَّ َّهال].1
آهذا بعض ماي ل على واجب اإلما يف نصب املعلهمس لتعليم الرعية.

 - 4مصفح أحوال املفتني واملعلمني.

روى اباان عباادالرب عتتن مال ت رمحهمتتا هللا قتتال[ :أدتتسين رجتتل أنتته ثدتتل علتتى ربيعتتة بتتن أيب عب ت الرمحن آوج ت ه يبكتتي ،آقتتال لتته متتا يبكي ت وارَتن
 .آقال :ال ،ولكن استثيت َمن ال علم له و هر يف اإلس

أمر عظيم ،قتال ربيعتة :ولَتبَعض متن يثتيت هه تا

لبكائه ،آقال له :أمصيبة ثدلت علي
السَّراق].2
أحق ابلسجن من ُّ
ه
وربيعة هو املعروف بربيعة الرأي متن التتابعس ابمل ي تة ،متات ست ة ستت وث ثتس ومائتة هجريتة ،وع ته أدتذ مالت الثقته .آتإ ا كتان ربيعتة رمحته هللا قتال
هذا يف ومانه آكيف بزمان ا .
وقال الع همة أمحد بان محادان احلنبلاي رمحته هللا (ت  ٦9٥هتت)[ :ورأى رجتل ربيعتة بتن عبت الرمحن يبكتي آقتال :متا يبكيت

آقتال :استتثيت َمتن ال

علم لته و هتر يف اإلست أمتر عظتيم ،وقتال :ولَتبَعض متن يثتيت هتا ه تا أحتق ابلستجن متن الستراق .قلتت :آكيتف لتو رأى ومان تا وإقت ا َمتن ال علتم
ع ت ه علتتى الثتيتتا متتا قلتتة دستتته وستتوء س ت ته وختتتؤ س تريرته ،وإمنتتا قص ت ه الستتمعة وال ترايء ومماثلتتة الثا ت ء وال تتب ء واملشتتهورين املستتتورين ،والعلمتتاء
الراست س ،واملتباترين الستابقس ،ومتتا هتذا آهتتم ي هتتون آت ي تهتتون ،ويتَتبَّهتون آت ي تبهتون ،قت أملتتي قتم ابنعكتتاف اَّهتال علتتيهم ،وتركتوا متتا قتتم يف
ل وما عليهم ،آمن أق على ما ليح له أه من آتيا أو قاتاء أو تت ريح أمث .آتإن أك تر م ته وأص هتر واستتمر آستق ،ومل تل قبتول قولته وال آتيتاه
وال قااؤه ،هذا حكم ثين اإلس والس  .وال اعتبار ملن دالف هذا الصواب آإ هلل وإ إليه راجعون.٣].
يتبس ل دطر الثتوى والتعليم ،ودطر تص ي خ املؤهلس قا ملا يرتتب على هذا من الثساث العظيم وإختاعة الات الت ،وتترى هتذا ك ت ا
مما سبق ه

يتسمون ابلعلماء وليسوا م هم ،وترى هذا يف الثتاوى البا لة واالجتهاثات الثاس ة اليت َتأل الصاف والكتتب هتذه اااي ( ،أََال
يف هذا الزمان ممن ه
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
س) املطثثتس .٦ - 4 :وملتا كتان متن أول واجبتات اإلمتا حثتظ الت ين علتى
ب الْ َعتالَم َ
يَظ ُّن أولَت َ أ ََّهنم َّمْبتعوثو َن ،ليَت ْو َعظي ِم ،يَت ْوَ يَتقو الَّا لَر ه
ِ
تبس هذا:
أصوله املستقرة ،كان لزاما عليه تصثح أحوال املثتس واملعلهمس ،ليقر من هو أهل قذا ،ومي ا من ليح أه  .وإلي أقوال العلماء اليت ه

قتال القاضي أباو يعلاى رمحته هللا[ :وأمتا جلتو العلمتاء والثقهتاء يف اَّوامتا واملستاج والتصت ي للتت ريح والثتيتا ،آعلتى كتل واحت مت هم واجتر متن

ويزل به املسرتخت  ،وق جاء ااثر «أجرؤكم على الثتيا أجرؤكم على جراثيم جه م».
نثسه أن اليتص ى ملا ليح له أبهل ،آيال به املسته ي ،ه
وقت قتال أمحت يف روايتتة صتتاحل «ي ب تتي للرجتتل إ ا محتتل نثستته علتتى الثتيتتا أن يكتتون عاملتتا بوجتتوه القتترآن ،عاملتا اباستتاني الصتتاياة ،عاملتتا ابلست ن».
وقال يف رواية ح بل «ي ب ي ملن أآىت أن يكون عاملا بقول من تق  ،وإال آ يثيت».
وللستتلطان آتتيهم متتن ال ظتتر مايوجبتته االحتيتتاط متتن إنكتتار أو إقترار - .إىل أن قتتال  -وإ ا ت تتاون أهتتل املتتذاهب امل تلثتتة آيمتتا يستتول آيتته االجتهتتاث مل
يعرتع عليهم آيه ،إال أن ث بي هم ت اآر آي َكثوا ع ه.
وإن ح ت ث م تتاون ارتكتتب متتاال يستتول يف االجتهتتاث كتتف ع تته وم تتا م تته .آتتإن أقتتا عليتته وتظتتاهر ابستتت واء متتن ي ت عو إليتته لتتز الستتلطان أن ستتمه
بزواجر السلط ة ،ليبس هور ب عته ،ويوضح ب الئل الشرن آساث مقالته ،آإن لكل ب عةِ مستمعا ،ولكل مست وِ متبعا.4].
وقال املاورد رمحه هللا م له إىل قوله (ولكل مستت وِ متبعتا) وأضتاف املتاورثي [وإ ا تظتاهر ابلصت ح متن استتبطن ماستواه تترك ،وإ ا تظتاهر ابلعلتم
من ع ِرى م ه هتِ  ،ان ال اعي إىل ص ِح ليح آيه مصلِح ،وال اعي إىل علمِ ليح آيه م ِ
ا مل].٥
ْ م
َ َ
وقتتال النااوو رمحتته هللا [قتتال اخلطيتتب :ي ب تتي لإلمتتا أن يتصتتثح أحتوال املثتتتس آمتتن صتتلح للثتيتتا أقت هتره ومتتن ال يصتتلح م عتته وهنتتاه أن يعتتوث وتواعت ه
( 1اإلحكا ) ج  ٥ص  122وقال اخلطيب الب اثي ك ما قريبا من هذا يف (الثقيه واملتثقه) 4٦ /1
( 2جاما بيان العلم) ج  2ص 2٠1
( ٣صثة الثتوى) البن مح ان ،ط املكتب اإلس مي  14٠4هت ،ص 12 - 11
( 4ااحكا السلطانية) ايب يعلى ،ص  ،22٧ - 22٦ط ثار الثكر  1٣94هت
( ٥ااحكا السلطانية) للماورثي ،ص  ،189ط الل  1٣9٣هت
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ابلعقوبتة إن عتتاث و ريتق اإلمتتا إىل معرآتة متتن يصتلح للثتتتوى أن يستأل علمتتاء وقتته ويعتمت أدبتار املوثتتوق هبتم .مث روى ذست اثه عتن مالت رمحتته هللا
قال :ما أآتيت حىت خته يل سبعون أين أهل لذل  .ويف رواية ما أآتيت حىت سألت َمن هو أعلم مين هل يراين موضعا لذل قتال مالت والي ب تي
لرجل أن يرى نثسه أه لشيء حىت يسأل َمن هو أعلم م ه].1

وقال ابن القيم رمحه هللا [من أآىت ال ا وليح أبهل للثتوى آهو آمث عاصِ  ،ومن أقره من والَة اامور على ل آهو آمث أياا.

قال أبو الثرج ابن اَّووي رمحه هللا :ويلز ويل اامر م عهم كما آعل ب و أمية ،وهتؤالء ر زلتة َم ْتن يت ل الركتب ،ولتيح لته علتم الطريتق ،ور زلتة ااعمتى
تب ال تا  ،بتل هتو أستوأ حتاال متن هتؤالء كلهتم ،وإ ا تعتس علتى ويل اامتر م تا
الذي يرخت ال ا إىل القبلة ،ور زلة َمن ال معرآة لته ابلطتب وهتو يط ُّ
َم ْن مل سن التطبُّب من م َ اواة املرضى ،آكيف رن مل يعرف الكتاب والس ة ومل يتثقه يف ال ين .
ِ
تت حمتستبا علتى الثتتوى آقلتت لته :يكتون علتى
وكان ختي ا رضي هللا ع ه خت ي اإلنكار على هؤالء ،آسمعته يقتول :قتال يل بعتض هتؤالء :أجع ْل َ
اخلبَّاوين والطبادس حمتسب وال يكون على الثتوى حمتسب ].2
ِ
املعلمس ،أما يف ومان ا هذا ،حيل ال إما  ،آإن هذا الواجب يتعس علتى كتل
آهذا ك العلماء رمحهم هللا يف وجوب تصثح اإلما احوال املثتس و ه
املؤهتل لته داصتة إ ا مل يقتم بته خت ه .ومتاوال العلمتاء متن
مؤهل له ،انه من اامر ابملعروف وال هي عن امل كر وهتو متن آتروع الكثايتة ويتع هتس علتى َّ
ل ن الصاابة رضي هللا ع هم وإىل يوم ا هذا يرثون على امل الف يف ااصول والثرون ،ويبيِه ون دطأ امل طيء ووي الزائ  ،مص اقا لقوله صلى هللا
عليه وسلم ( مل هذا العلم من كل دلفِ ع وله ،ي ثون ع ه حتريف ال الس وانتاال املبطلس وأتويل اَّاهلس).
ِ
واملعلمني.
 - 5إ راء األرزاق على الفقهاء
ِ
تب نثستته للثتتتوى متتن التروق والعطتتاء) قتتال [ال يستتول للمثتتيت أن
قتتال امقيااب البدااداد رمحتته هللا ( كتتر متتايلز اإلمتتا أن يثتترع للثقهتتاء ومتتن نَ َ
صت َ
َيدذ ااجرة من أعيان َمن يثتيه كالاكم الذي الدوو له أن َيدذ الروق من أعيان من كم له وعليه.
التكسب ،ودعل ل يف بيت مال املسلمس.
وعلى اإلما أن يثرع ملن نصب نثسه لت ريح الثقه والثتوى يف ااحكا ماي يه عن االحرتاف و ُّ
آإن مل يكن ه اك بيت مال أو مل يثترع اإلمتا للمثتيت ختتيتا واجتمتا أهلته علتى أن دعلتوا لته متن أمتواقم روقتا ليتثترل لثتتاويهم وكتتاابت نتواوقم ستال
ل .
مث روى اخلطيب ذس اثه قال كتب عمر بن عبت العزيز إىل وايل محتص :انظتر إىل القتو التذين نصتبوا أنثستهم للثقته وحبستوها يف املستج عتن لتب
ال نيا آأعط كل رجل م هم مائة ثي ار يستعي ون هبا على ماهم عليه من بيت مال املسلمس حس َيتي كتايب هتذا ،آتإن دت اخلت أعجلته والست
علي .٣].
وبيتتان هتتذا :أن آتتروع الكثايتة كالقاتتاء والثتيتتا والتعلتتيم واجبتتة علتتى جاعتتة املستتلمس علتتى ادتتت ف يف الواجتتب علتتى كتتلِ مت هم لتاقيتتق الكثايتتة.
آالثتيا آرع كثاية على جممون املسلمس وليح كلهم مؤه قا ،آالواجب على املتؤهلس أن يقومتوا بتذل أبنثستهم ،مث الواجتب علتى بقيتة املستلمس
أن يعي وا هؤالء املؤهلس على التص هِي ملا هتم لته أهتل .وقت كتر هتذا املعتىن  -ع ت ك م تا عتن آترع الكثايتة متن العلتم يف البتاب ال تاين  .4-ومتن
إعانتتة الكتتل للتتبعض املؤهتتل إجتراء اارواق علتتيهم ليتمك توا متتن التثتترل ملتتا هتتم لتته أهتتل .ويكتتون هتتذا متتن بيتتت متتال املستتلمس ،آتتإن مل يوجت أو تَت َعت هذر،
وتطون بعض املسلمس بكثالة هؤالء املتثرخس للثتيا والتعليم سال هذا كما قال اخلطيب الب اثي رمحه هللا.
وأختار الشاطيب إىل هذا يف مسألة [من كلِهف رصاحل خ ه وجب على املسلمس القيا رصاله ،وإمنا يكون ل من بيت املال وحنوه].٥
وثليل هذا من ال صوص

الذي نقله ال ووي عن اخلطيب الب اثي موجوث بكتاب اخلطيب (الثقيه واملتثقه) ج  2ص 1٥4 - 1٥٣

( 1ا مون) ج  1ص  .41وهذا الك
( 2اع املوقعس) ج  4ص 21٧
( ٣الثقيه واملتثقه) ج  2ص 1٦4
 4نق عن الشا من (املواآقات) ج  1ص 1٧9 - 1٧٦
( ٥املواآقات) ج  2ص ٣٦٧ - ٣٦٦
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صلى هللا عليه وسلم الروق علتى عمالته ،قتال صتلى هللا عليته وستلم (متن استتعمل اه علتى عمتل آروق تاه روقتا ،آمتا أدتذ بعت لت

أ  -إجراء ال
آهو خلول).1
ب  -وثليلتته أياتتا ص ت يا الصتتاابة متتا أيب بكتتر الص ت يق ملتتا استتت لِف رضتتي هللا ع ت هم .روى الب تتاري عتتن عائشتتة رضتتي هللا ع هتتا قالتتت( :ملتتا
است لِف أبو بكر الصت يق قتال :لقت علتم قتومي أن حترآيت مل تكتن تعجتز عتن َمؤنتة أهلتي ،وختت ِلت أبمتر املستلمس ،آستيأكل آل أيب بكتر متن هتذا
ع لته ابتثتاق متن الصتاابة ،آتروى ابتن
أح ِرتف للمسلمس آيه) .2وقال ابن حجر يف خترحه [يف قصة أيب بكر أن ال َق ْ ر الذي كتان يت اولته آت ِر َ
املال و َ
ستتع ذست اث مرستتل رجالتته ثقتتات ،قتتال «ملتتا استتت لِف أبتتو بكتتر أصتتبح ختتاثاي إىل الستتوق علتتى رأستته أثتواب يتجتتر هبتتا ،آلقيتته عمتتر بتتن اخلطتتاب وأبتتو
عبي ة بن اَّراح آقال :كيتف تصت ا هتذا وقت ولهِيتت أمتر املستلمس  ،قتال :آمتن أيتن أ عتم عيتايل  ،قتالوا :نثترع لت  ،آثرضتوا لته كتل يتو ِ ختتطر
ختاة»].٣
وبعت  ،آتلت هتتي أهتتم الواجبتتات التتيت علتتى اإلمتتا يف رعايتتة العلتتم وأهلتته ،ويف تعليمتته للرعيتتة متتا دتتب أن يعلمتتوه متتن أمتور ثيت هم ،آقتتارن هتتذا بواقتتا
املسلمس اليو !.

املسألة الرابعة :ما جيب على والة األمور  -غري اسماا  -من هذه الوا بات
ِ
يل ختتأن ائثتة متن املستلمس واليتة عامتة ،قَتلَّتت هتذه
ال آرق بس مادب على اإلما وما دب على خ ه من والة اامور يف هذا الشتأن ،آكتل متن َو َ
الطائثة أ ك رت ،آق وجتب عليته أن يعلهمهتم مادتب علتيهم متن أمتور ثيت هم إمتا ب ثسته إن أمك ته لت وإمتا أبن يرتتب قتم متن يعلمهتم ،أو يت قم
ِ
وييسر قم سبل التعلم و اهم عليه.
على من يعلهمهم ه
وثليل وجوب هذا على والة اامور عمو قوله صلى هللا عليه وسلم (كلكم ران وكلكم مستول عن رعيته).4
ويف تعريف والة اامور قال ختيخ اإلس

ابن ميمية رمحه هللا [ و (أولوا اامر) أصااب اامر و ووه ،وهم التذين َيمترون ال تا  ،و لت يشترتك آيته

أهل الي والق رة وأهل العلم والك  ،آلهذا كان أولو اامر ص ثس :العلماء ،واامراء .آإ ا صلاوا صلح ال ا  ،وإ ا آس وا آس ال ا  ،كمتا قتال
أبو بكرالص يق رضي هللا ع ه لألمحسية ملا سألته :ما بقاؤ علتى هتذا اامتر قتال :متا استتقامت لكتم أئمتتكم .ويت دل آتيهم امللتوك واملشتايخ وأهتل
ال يوان ،وكل من كتان متبوعتا آإنته متن أويل اامتر ،وعلتى كتل واحت متن هتؤالء أن َيمتر رتا أمتر هللا بته ،وي هتى عمتا هنتى ع ته ،وعلتى كتل واحت ممتن
عليه اعته أن يطيعه يف اعة هللا ،واليطيعه يف معصية هللا].٥
وحت يل اامحستتية (امترأة متتن أمحتتح) رواه الب تتاري ،وآيتته قالتتت املترأة :مابقتتاؤ علتتى هتتذا اامتتر الصتتاحل التتذي جتتاء هللا بتته بعت اَّاهليتتة قتتال أبتتو
بكر :بقاؤكم عليه مااستقامت بكم أئمتكم ،قالت :وما اائمتة  ،قتال :أمتا كتان لقومت رءو وأختتراف َيمتروهنم آيطيعتوهنم  ،قالتت :بلتى ،قتال:
آهم أولت على ال ا .٦
آكل متبون مطان آهو من والة اامور ،ودب عليه تعليم أتباعه مايلزمهم من أمتور ثيت هم .ويت دل يف والة اامتور :ختتيو القبائتل وأمتراء اَّماعتات
اإلس مية امل تلثة وحنوهم.

 1رواه أبو ثاوث ذس اث صايح عن بري ة رضي هللا ع ه
( 2ح يل )2٠٧٠
( ٣آتح الباري) ج  4ص ٣٠٥
 4متثق عليه
( ٥جممون الثتاوي) ج  28ص 1٧٠
 ٦ال يل ()٣8٣4

اجلامع يف طلب العلم الشريف

92

املسألة امامسة :مقصري األئمة يف أداء وا بهم ال يسقط عن املسلمني وا بهم
إ ا ك تا قت كتر يف هتذا الثصتتل أن تعلتيم الرعيتة واجتب علتى اائمتتة ابلكيثيتة التيت أختتر إليهتا ،آتتإن هتذا ال يعتين أن تقصت اائمتة ووالة اامتتور يف
أثاء واجبهم يسقط عن املسلمس وجوب لتب العلتم ،إ إن هتذا واجتب علتى كتل آريتقِ استتق ال ،وتقصت أي آريتق يف أثاء واجبته يوقعته يف اإلمث
وال يسقط الواجب عن الثريق اآلدر.
حىت أنه لتو قتا اائمتة بعكتح الواجتب علتيهم ،أي قتاموا بتاتليل الرعيتة وصت هِ هم عتن ستبيل هللا بت ال متن تعلتيمهم اقت ى وثيتن التق ،ملتا كتان هتذا
َ
عذرا يرآا الرج عن الرعية املا كان ذمكاهنم لب الق ومعرآته ،وثليل هذا:

ِ
قتتول هللا عتتز وجتتل (وقَت َ َّ ِ
ِ ِ
ِ
تس يَ َ يْت ِته َولَت ْو تَت َترى إِ ِ الظَّتتالِمو َن َم ْوقوآتتو َن ِع ت َ َرههبِِت ْتم يَت ْرِجتتا
ين َك َثتتروا لَتتن نُّت ْؤم َن هبَت َذا الْقت ْترآن َوَال ِابلَّتذي بَت ْ َ
َ
تال التتذ َ
ِِ
ِ
ض الْ َقوَل يتقول الَّ ِذين است ْ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
َحنن
است ْ
اعِثوا أ َْ
استَك َْسوا لَ ْوَال أَنت ْم لَكَّا م ْؤم َ
ين ْ
س ،قَ َال الَّذي َن ْ
ين ْ
َ ْ
بَت ْعاه ْم إ َىل بَت ْع ِ ْ َ
استَك َْسوا للَّذ َ
اعثوا للَّذ َ
ص َ ث َ كم ع ِن ا ْق َ ى بتع َ إِ ْ جاءكم بل ك تم ُّجم ِرِمس ،وقَ َال الَّ ِذين است ْ ِ ِ ِ
َّها ِر إِ ْ َأتْمرونَتَا أَن
َ ْ ْ َ
َْ
ين ْ
َ ْ
استَك َْسوا بَ ْل َمكْر اللَّْي ِل َوال ت َ
ْ َ َ
اعثوا للَّذ َ
َ َْ
ِ ِ
ِ
د َتزْو َن إَِّال َمتا َكتانوا يَت ْع َملتو َن)
ب َو َج َع ْلَا اْاَ ْخ َ َل ِيف أ َْعَاق الَّذي َن َك َثروا َه ْل ْ
َسُّروا الَّ َ َامةَ لَ َّما َرأَوا الْ َع َذا َ
نَّكْثَر ِاب َّّلل َوَْجن َع َل لَه أَن َ اثا َوأ َ
سبأ٣٣ - ٣1 :

َّبس هللا تعاىل يف هذه اآلايت أنه مل يعذر ااتبان بل حكم عليهم ابلكثر واخللوث يف اَّايم.

َّ ِ
اعِثوا).
است ْ
ين ْ
رخم أهنم كانوا مستاعثس ووصثهم هللا بذل (يَتقول الذ َ

َّها ِر).
ورخم التاليل املستمر الذي كان يقو به القاثة والكساء (بَ ْل َمكْر اللَّْي ِل َوال ت َ

ورخم أن القاثة والكساء كانوا َيمروهنم ابلكثر ويزي ونه قم (إِ ْ َأتْمرونَتَا أَن نَّكْثَر).

رخم هذا كله مل يعذر هللا ااتبان إ ق جاءهم اق ى وعلمتوا أنته ِبت ف ماعليته قتاثْم ،آكتان واجبتا علتى ااتبتان حتترى التق و لبته وإن كتان أهلته

موصتتوآس ع ت هم أبقتتبح ال عتتوت والصتتثات آقت كتتان اانبيتتاء علتتيهم الصت ة والست مستاتتعثس يف أقتوامهم كمتا قتتال تعتتاىل ( َوقَت َ
تال الَّت ِتذي َن َك َثتترواْ
لِرسلِ ِهم لَ ِرجَّتكم ِمن أَر ِ
ضَا أ َْو لَتَتعوث َّن ِيف ِملَّتَِا) إبراهيم ،1٣ :وكان اانبياء عليهم الص ة والست يوصتثون متن أقتوامهم أبقتبح الصتثات كمتا
ْ ْ َ هْ ْ
تول إَِّال قَتتالوا ستتا ِحر أَو َجم تتو من) التتذارايت ،٥2 :وقتتال تعتتاىل (اي حستترة علَتى الْعِبت ِ
قتتال تعتتاىل ( َكت َذلِ َ متتا أَتَتتى الَّت ِتذين ِمتتن قَتتبلِ ِهم ِمتتن َّرست ِ
تاث َمتتا
َ م ْ ْ
َ َ َْ َ
ْ ه
َ
َ
َ
ِِ
ِِ ِ
ِ ِ
ستَت ْه ِزئون) يح ، ٣٠ :ورخم هذا آق قامت الجة ابلرسل عليهم الص ة والس د قيا .
ََيْتيهم همن َّرسول إالَّ َكانوا به يَ ْ
قال ابن كثري رمحه هللا يف تثس اآلايت السابقة من سورة سبأ [قال هللا عز وجل مته ثا قم ومتوعت ا وخمتسا عتن متواقثهم الذليلتة بتس ي يته يف حتال

ِِ
ِ
ض الْ َقوَل يتقول الَّ ِذين است ْ ِ
ِ
استَك َْسوا) م هم وهم قاثْم وساثْم (لَ ْتوَال
ين ْ
َ ْ
كاصمهم وحتاجهم (يَت ْرجا بَت ْعاه ْم إ َىل بَت ْع ِ ْ َ
اعثوا) وهم ااتبان(للَّذ َ
ِِ
صت َ ْث َ ك ْم
س) أي لوال أنتم تص و لك ا اتبع ا الرسل وآم تا رتا جتاءو بته ،آقتال قتم القتاثة والستاثة وهتم التذين استتكسوا (أ َْ
أَنت ْم لَكَّا م ْؤم َ
َحنتن َ
َع ِن ا ْقت َ ى بَت ْعت َ إِ ْ َجتاءكم) أي حنتن آعل تا بكتم أك تر متن أ ثعتو كم آتاتبعتمو متن خت ثليتل والبرهتان ودتالثتم ااثلتة والساهتس والجتل التيت
جاءت هبا الرسل لشهوتكم وادتياركم لذل وقذا قتالوا (بل ك تم ُّجم ِرِمس ،وقَ َال الَّ ِذين است ْ ِ ِ ِ
َّهتا ِر)
ين ْ
َ ْ
استتَك َْسوا بَ ْتل َمكْتر اللَّْي ِتل َوال ت َ
ْ َ َ
اعثوا للَّذ َ
َْ
أي بل ك تم َتكرون ب ا لي وهنارا وت ترو وَتُّتو وكتسو أ ه علتى هت ى وأ ه علتى ختتيء ،آتإ ا جيتا لت اب تل وكتذب ِ
ومتس .قتال قتتاثة وابتن ويت
َّهتتا ِر) يقتتول بتتل مكتتركم ابلليتتل وال هتتار ،وكتتذا قتتال مالت عتتن ويت بتتن أستتلم مكتتركم ابلليتتل وال هتتار (إ أتمرون تتا أن نكثتتر ابهلل
(بَت ْتل َم ْكتتر اللَّْيت ِتل َوال ت َ
وجنعتل لتته أنت اثا) أي نظتراء وآقتة معتته وتقيمتوا ل تتا ختتتبها وأختتياء متتن احملتتال ت ِ
اتتلو هبتتا (وأَستُّترواْ الَّ َ امتةَ لَ َّمتتا رأَواْ الْعت َذاب) أي اَّميتتا متتن الستتاثة

َ َ

َ

َ

َ َ

ِ َّ ِ
ِ
ين َك َثتروا) وهتي الس ستل التيت جتمتا أيت يهم متا أع تاقهم ( َه ْتل ْد َتزْو َن إِالَّ
وااتبان كل مت ن على ماسلف م ه ( َو َج َع ْلَا ْااَ ْخ َ َل يف أ َْعَاق الذ َ
َما َكانواْ يَت ْع َملو َن) أي إمنا جناويكم أبعمالكم كل ِبسبه ،للقاثة عذاب ِبسبهم ،ولألتبان ِبسبهم].1
( 1تثس ابن ك ) ج  ٣ص ٥٣9
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واملقصتتوث ه تتا بيتتان أن تقصت اائمتتة يف القيتتا بتواجبهم يف تعلتتيم الرعيتتة اليستتقط عتتن الرعيتتة وجتتوب لتتب العلتتم إ كتتان لبتته آتترع عتتس علتتى كتل
مسلم  -كما سبق يف البتاب ال تاين  -وإن كتان واجتب اائمتة تيست لتب العلتم علتى الرعيتة ،آتإ ا مل يقومتوا هبتذا خت َّتق اامتر علتى الرعيتة ومل يَستقط
ع هم الواجب ،وااجر على ق ر الَّصب.
كتذل آإنتته إ ا قتتا اائمتتة بتاتتليل الرعيتتة كتتان علتتيهم وور الرعيتتة متتن خت أن يستتقط هتتذا ِوْور الرعيتتة ،لقولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم (ومتتن ثعتتا إىل
ض لة كان عليه وورها ووور من عمل هبا من بع ه الي قص ل من أووارهم ختيتا).1
واخل صتتة أن عتوا املستتلمس يف عصتتر هتتذا اليعتتذرون يف القعتتوث عتتن لتتب العلتتم الواجتتب بستتبب خيتتاب إمتتا املستتلمس أو بستتبب تاتتليل الكتتا
املثس ين للرعية ر تلف الوسائل.
وابهلل تعاىل التوآيق.

 1رواه مسلم
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الفصل الثاين
وا ب العلماء يف مبليغ العلم

نذكر يف هذا الثصل  -إن ختاء هللا  -أربا مسائل:
 - 1بيان أن تبلي العلم واجب على العلماء.
 - 2امل ا بون بوجوب تبلي العلم.
 - ٣أساليب تبلي العلماء للعلم.
 - 4تقص العلماء يف تبلي العلم اليسقط عن العامة وجوب لبه.

وي هل على هذا :

املسألة األوىل :بيان أن مبليغ العلم وا ب على العلماء

ِ
ِ
ت ِر َسالَتَه) املائ ة .٦٧ :وقال ال
 - 1قول هللا عز وجل ( َاي أَيتُّ َها َّ
الرسول بَتله ْ َما أن ِزَل إِلَْي َ من َّربِه َ َوإِن َّملْ تَت ْث َع ْل آَ َما بَتلَّ ْ َ
ورثوا العلم ،آمن أدذه أدذ ِ
ِبظ واآر).1
وسلم (إن العلماء ورثة اانبياء ،وإن اانبياء مل يت َوهِرثوا ثي ارا وال ثر ا ،وإمنا َّ
وثل الت يل علتتى أن العلمتتاء ورثتتة علتتم ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم  .آيجتتب
ثلهتت اآليتتة علتتى وجتتوب التتب ل علتتى ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،ه
عليهم من الب ل ماوجب عليه ،ولقولته صتلى هللا عليته وستلم (ليبلِهت الشتاه ال ائتب) .2والعلمتاء ختتهوث علتم ال ت صتلى هللا عليته وستلم يف كتل
عصر آوجب عليهم الب ل.
صلى هللا عليه

ِ ِِ
ِ ِ ِ
سا ) اانعا .1٥٣ - 1٥1 :
 - 2قول هللا تعاىل (ق ْل تَت َعالَ ْواْ أَتْل َما َحَّرَ َربُّك ْم َعلَْيك ْم أَالَّ ت ْشركواْ به َختْيتا َوابلْ َوال َ يْ ِن إ ْح َ
ِ
تاحر هللا .وهكتذا دتب علتى متن بعت ه
قال القرطيب رمحه هللا [هذه اآلية أمر من هللا تعاىل ل بيهه عليه الس أبن ي عو جيا اخللق إىل ْستان تت وة م ه
ِ
ِ
ماحر هللا عليهم مما َح هل].٣
من العلماء أن يبله وا ال ا ويبيه وا قم ه
ِ
ِ
 - ٣قول هللا عز وجل (وإِ َ أَد َذ اّلل ِمي َ َّ ِ
ِ
ترتْواْ بِ ِته َمثَ تا قَلِتي
َ َ ه َ
ين أوتواْ الْكتَ َ
اب لَتتبَتيِه تَّه للَّا ِ َوالَ تَكْتمونَه آَتَتبَذوه َوَراء هتوِره ْم َوا ْخت ََ
اق الذ َ

ش َرتو َن) آل عمران.18٧ :
آَبِْتح َما يَ ْ

َ
ِ
اآلية ت ل على وجوب تبلي العلمتاء للعلتم وبيانته وإ هتاره ،ابملي تاق التذي أدتذه هللا علتى أهتل العلتم وأ هكت ه بتوكيت ين ابلت وال تون (لَتتبَتيه تَّته) .قتال
القرطيب رمحه هللا [قوله تعتاىل (وإِ َ أَدت َذ اّلل ِمي َ َّ ِ
ِ
تاب) ،وهتذا متصتل بتذكر اليهتوث ،آتإهنم أ ِمتروا ابإلميتان رامت عليته الست
َ َ ه َ
ين أوتتواْ الْكتَ َ
تاق التذ َ
وبيان أمره ،آكتموا نعته ،آاآلية توبيخ قم ،مث ما ل هو دس عا قم ول هم .قال السن وقتاثة :هي يف كل َمن أوتتى ِعلتم ختتيء متن الكتتاب،
آمتتن علتتم ختتتيتا آليعلِهمتته وإايكتتم وكتمتتان العلتتم آإنتته هلكتتة .وقتتال حممت بتتن كعتتب :ال ت هتل لعتتامل أن يستتكت علتتى علمتته والللجاهتتل أن يستتكت علتتى
جهله].4

 - 4قتتول هللا عتتز وجتتل (إِ َّن الَّت ِتذين يكْتمتتو َن متتا أ ِ ِ ِ
تات وا ْق ت َ ى ِمتتن بتع ت ِ متتا بتيَّتَّتتاه لِلَّتتا ِ ِيف الْ ِكتَت ِ ِ
اّلل
تاب أولَتتت َ يَ َلع ت تهم ه
َ َ
َْ َ َ
ََ
َنزلَْتتا مت َتن الْبَتيهَت َ
َويَت ْل َع تهم ال َّ ِع و َن) البقرة.1٥9 :

أدس هللا تعاىل أن الذي يكتم ماأنزل هللا من البي ات واق ى ملعون .وادتلثوا يف املراث بذل  ،آقيل :اليهوث ورهبان ال صتارى
قال القرطيب رمحه هللا [ ََ

الذين كتموا أمر حمم صلى هللا عليه وستلم  ،وقت كتتم اليهتوث أمتر الترجم .وقيتل :كتل متن كتتم التق ،آهتي عامتة يف كتل متن كتتم علمتا متن ثيتن هللا
 1رواه أبوثاوث والرتمذي وصااه ابن حبان
 2متثق عليه
( ٣تثس القر ىب)1٣1 /٧ ،
( 4تثس القر )٣٠4 /4 ،
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تاج إىل بَتِهه  -إىل أن قال  -وهبا است ل العلمتاء علتى وجتوب تبليت العلتم التق ،وتبيتان العلتم علتى اَّملتة ،ثون أدتذ ااجترة عليته ،إ اليستتاق
ااجرة على ماعليه آِعله ،كما اليستاق ااجرة على اإلس ].1
ويت ل علتتى صتتاة االستتت الل هتتذه اآليتتة علتتى وجتتوب تبليت العلتتم وحتتتر كتمانتته ،وأن العتتسة بعمتتو اللثتتظ الِبصتتوص الستتبب :استتت الل الصتتاابة
رضي هللا ع هم هبا كما يف ااحاثيل التالية:
 - ٥روى الب تتاري رمحتته هللا ذس ت اثه عتتن أيب هريتترة رضتتي هللا ع تته قتتال :إن ال تتا يقولتتون :أك ت َتر أبتتو هريتترة ،ولتتوال آيتتتان يف كتتتاب هللا متتا ح ت َّ ثت
ح ي ا ،مث يتلو «إن الذين يكتمون ما أنزل ا من البي ات  -إىل أن قال  -الرحيم».2).
صرح بته املصت ف يف البيتون  -إىل قولته
قال ابن حجر رمحه هللا[ :قوله «أك ر أبو هريرة» أي من ال يل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما ه

«ولوال آيتان» ........ومع اه :لوال أن هللا َّ الكاَتس للعلتم ماحت َّث أصت  ،لكتن ملتا كتان الكتمتان حرامتا وجتب اإل هتار ،آلهتذا حصتلت الك ترة
لك رة ماع ه].٣
 - ٦وروى الب اري أن ع مان رضي هللا ع ه توضتأ مث قتال :أال أحت ثكم حت ي ا لتوال آيتة ماحت ثتكموه ْ .سعتت ال ت صتلى هللا عليته وستلم يقتول
(اليتوضأ رجل ِ سن وضوءه ويصلي الص ة إال ِ
خثَر له مابي ه وبس الص ة حىت يصلِهيها) ،قال عروة بن الزب  -من رجتال ست الت يل  :-اآليتة
م

(إِ َّن الَّ ِذين يكْتمو َن ما أَنزلَْا ِمن الْبتيَِ ِ
ات) البقرة.4)1٥9 :
َ َ َ َه
ََ

قال ابن حجر رمحه هللا [قولته «قتال عتروة :اآليتة( :إِ َّن الَّ ِتذين يكْتمتو َن متا أَنزلَْتا ِمتن الْبتيَِ ِ
تات) » يعتىن اآليتة التيت يف البقترة إىل قولته (ال َّ ِع تو َن)
َ َ َ َه
ََ
ِ
كما صَّرح به مسلم .ومراث ع مان رضي هللا ع ه أن هذه اآلية حتهرع على التبليت  ،وهتي وإن نزلتت يف أهتل الكتتاب لكتن العتسة بعمتو اللثتظ ،وقت

تق حنو ل ايب هريرة يف كتاب العلم ،وإمنا كان ع مان يرى ترك تبلي هم ل  -لوال اآلية املذكورة  -دشية عليهم من االخرتار ،وهللا أعلم].٥
 - ٧وقال صلى هللا عليه وسلم (من ستل عن علم يعلمه آكتمه ،أَّم يو القيامة بلجا من ر).٦
صتامة علتى هتذه  -وأختتار إىل قثتاه  -مث تت إين أنْثتذ كلمتة ْسعتهتا
 - 8وقال الب اري رمحته هللا [قتال أبتو ر رضتي هللا ع ته :لتو وضتعتم َّ
الص ْم َ
من ال صلى هللا عليه وسلم قبل أن جتيزوا َعلَ َّى انثذْا].٧
ومعىن (الصمصامة) أي السيف الصار الذي الي ىن ،ومعىن (أنثذ) أي أ ِماى وأبلِه  ،ومعىن (تتجيزوا) أي تكملوا قتلى .ويف ااثر :ختت ة حترص
العامل على تبلي العلم.
قال ابن حجر يف خترحه [قوله «قال أبو ر اخل» هذا التعليق روي اه موصوال يف مس الت َّارمي وخت ه متن ريتق ااوواعتى :حت ثين أبتو ك ت  -يعتين
مال بن مرث  -عن أبيه قال :أتيت أاب ر وهو جالح ع اَّمرة الوسطى ،وق اجتما عليه ال ا يستثتونه ،آأَته رجل آوقف عليته مث قتال :أمل
ت ه عن الثتيا آرآا رأسه اليه آقال :أرقيب أنت على لو وضعتم .آذكر م له .وروي تاه يف الليتة متن هتذا الوجته ،وبتس أن التذي دا بته رجتل متن

َّ ِ
ين يَ ْكِتزو َن
قريش ،وأن الذي هناه عن الثتيا ع مان رضي هللا ع ه .وكان سبب ل أنه كان ابلشا آادتلف ما معاوية يف أتويل قوله تعاىل ( َوالتذ َ
َّ
اةَ) التوبتة ٣4 :آقال معاوية :نزلت يف أهتل الكتتاب داصتة ،وقتال أبتو ر :نزلتت آتيهم وآي تا .آكتتب معاويتة إىل ع متان ،آأرستل إىل أىب
ب َوالْ ِث َّ
الذ َه َ

ر ،آاصلت م اوعة أثت إىل انتقال أىب ر عتن امل ي تة آستكن الربتذة  -بثتتح التراء واملوحت ة والتذال املعجمتة  -إىل أن متات ،رواه ال ستائى .وآيته
ثليل على أن أاب ر كان ال يرى بطاعة اإلما إ ا هناه عن الثتيا ،انه كان يرى أن ل واجب عليه امر ال صلى هللا عليه وسلم ابلتبليت ع ته
( 1تثس القر ىب)18٥ - 184 /2 ،
 2ال يل (رقم )118
( ٣آتح الباري)214 - 21٣ /1 ،
( 4ح يل )1٦٠
( ٥آتح الباري)2٦1 /1 ،
 ٦رواه أبو ثاوث والرتمذي وابن ماجة عن أيب هريرة ،وقال الرتمذي :ح يل حسن ،وصااه ابن حبان
 ٧رواه أبو ثاوث والرتمذي وابن ماجة عن أيب هريرة ،وقال الرتمذي :ح يل حسن ،وصااه ابن حبان
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تل علتتى تعلتتيم العلتتم واحتمتتال املشت هقة آيتته والصتتس علتتى
كمتتا تقت  ،ولعلتته أياتتا ْستتا الوعيت يف حتتق متتن كتتتم علمتتا يعلمتته  -إىل أن قتتال  -وآيتته الت ه
اا ى لبا لل واب] ،1وااثلة يف وجوب تبلي العلم وحتر كتمه ك ة آ كتثي را سبق.

( 1آتح الباري) ج  1ص 1٦1
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املسألة الثانية :املخاطبون بو وب مبليغ العلم

يبله العلم مخسة:
 - 1العامل :املتص ي للت ريح والتعليم والتا يل والوعظ.
 - 2املثيت :املتص ي إلآتاء ال ا وإجابة أستلتهم ذدبارهم ِبكم هللا آيها.
 - ٣القاضي :املتص ي للاكم بس ال ا  ،يبلِه العلم سواء يف موعظة اخلصو أو يف الكم بي هم ذدبارهم ِبكم هللا وإلزامهم به.
 - 4احملتسب :املتص ي لألمر ابملعروف وال هى عن امل كر ،آإن اامر ابملعروف موعظة وتعليم ،وال هي عن امل كر أول مراتبه التعريف.
 - ٥العامي :عليه أن يبله ما يعلمه من العلم ،داصة إ ا احتيل إليه.
وق جتتما الو ائف ااربا ااوىل يف رجل واح  ،كما أن الِ ْسبة واجبة على كل هؤالء لقوقص (من رأى م كم م كرا آلي ه).1

 1رواه مسلم
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املسألة الثالثة :أساليب مبليغ العلماء للعلم

ِ
ص هِوبه،
يبله العامل ماع ه من العلم ذح ى ث ث رق :إما أن يبت يء ال ا را ع ه من علم ،وإما أن يعرضوا عليه ما ع هم من العلم آيقره أو ي َ
وإما أن ديبهم إ ا سألوه.
الطريقة ااوىل :ابت اء العامل ابلب ل
وهذا هو ااصل ،ونذكر أثلته مث صوره.
 - 1أثلة وجوب ابت اء العامل ال ا ابلب ل

أ  -قول هللا عز وجل (ق ْل تَت َعالَ ْواْ أَتْل َما َحَّرَ َربُّك ْم َعلَْيك ْم) اانعا  ، 1٥1 :وق كر قول القر
الرسول بَتلِه ْ َما أن ِزَل إِلَْي َ ِمن َّربِه َ ) املائ ة.٦٧ :
ب  -وقوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها َّ

يف تثس ها.

ث) الااى.11 :
ج  -وقوله تعاىل ( َوأ ََّما بِِ ْع َم ِة َربِه َ آَ َا هِ ْ
ث  -قولتته تعتتاىل ( َوَمتتا َكتتا َن الْم ْؤِم تتو َن لِيَ ِثتترواْ َكآآَّتتة آَتلَت ْتوالَ نَت َثت َتر ِمتتن ك ت ِهل آِْرقَت ِة ِهم تْته ْم َآئَِث تةم لهِيَتتَت َثقَّه تواْ ِيف ال ت هِ ي ِن) التوبتتة ،122 :ويف هتتذه اآليتتة
أوجب هللا على الطائثة اليت تثقهت إنذار قومها.
هت  -وق كان خالب حال ال بيص يف الب ل هو ابت اؤه ال تا بتبليت العلتم .وأدترج ابان عباد الارب رمحته هللا يف كتابته (جتاما بيتان العلتم) :ابب [يف
ابتت اء العتتامل جلستاءه ابلثائت ة وقولته ستتلوى ،وحرصتهم علتتى أن يؤدتذ متتا ع ت هم) وروى آيتته ذست اثه قتتول رستول هللا صتتلى هللا عليته وستتلم (دتتذوا
عىن ق جعل هللا قتن ستبي ال يِهتب ابل يتب جلت مائتة ورجتم ابلجتارة ،والبكتر ابلبكتر جلت مائتة ونثتى ست ة) .وروى أياتا أن رستول هللا
عىن ،دذوا ِه
ِه
صلى هللا عليه وسلم رمى اَّمرة يو ال ار على راحلته وقال دذوا عىن م اسككم آإى ال أثرى لعلى ال أحل بع حجىت هذه].1
 - 2صور ابت اء العامل ال ا ابلب ل.
ِ
بسبب ابعل أو ابت اء ،وكان هذا هو خالب حال ال صلى هللا عليه وستلم متا أصتاابه
أ  -إلقاء العلم مشاآهة ،وهو ااصل ،سواء كان ل
رضي هللا ع هم أن يب أهم ابلتا يل .كما أدرجه الب اري يف ابب (قول احمل ث :ح ث ا أو أدس وأنبأ ) يف كتاب العلم من صاياه.
ب  -التعلتتيم بطريقتتة س تؤال العتتامل للمتتتعلم ،كمتتا يف س تؤال ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم أصتتاابه عتتن الشتتجرة التتيت م لهتتا م تتل املستتلم وهتتو ح ت يل
ال لة.2
ج  -كتابة العامل العلم لل ا أو للط ب ،وم ه اإلجاوة وامل اولة يف التا يل ،وم ه أتليف العلماء للكتتب وروايتهتا عت هم ككتتب الت يل والتثست
والثقتته .وي ت ل عليتته كتابتتة ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم لست هترية عب ت هللا بتتن جاتتش رضتتي هللا ع تته ،وكتتتابتهص مللتتوك اآلآ تاق يف عصتتره ي ت عوهم إىل
اإلس  ،كما كره الب اري يف ابب (مايذكر يف امل اولة ،وكتاب أهل العلم ابلعلم إىل البل ان) ،يف كتاب العلم من صاياه.

(آائ ة) يتأك ابت اء العامل ابلب ل :يف ال واول اليت يبتلى هبا ال ا  ،ولرث البت ن والات الت وحتتذير ال تا م هتا ،لقولته تعتاىل ( َولِي ِتذرواْ قَت ْتوَمه ْم إِ َا
َر َجعواْ إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّه ْم َْ َذرو َن) التوبة ،122 :ولقوله صلى هللا عليه وسلم (من رأى م كم م كرا آلي ه).٣

وقال أبو حامد الدزاي رمحته هللا [وواجتب أن يكتون يف مستج ِ َِ
وحمله ِتةمن البلت آقيته يعلتم ال تا ثيت هم وكتذا يف كتل قريتة ،وواجتب علتى كتل آقيته -
آتترل متتن آتترع عي تته وتثتترل لثتترع الكثايتتة -أن خي ترج إىل متتن دتتاور بلت ه متتن أهتتل الس تواث ،ومتتن العتترب وااكتراث وخ ت هم ويعلمهتتم ثي ت هم وآترائض
خترعهم ،ويستصاب ما نثسه واثا َيكله والَيكل من أ عمتهم آتإن أثرهتا م صتوب ،آتإن قتا هبتذا اامتر واحت ستقط الترج عتن اآلدترين وإال عتم
الرج الكاآة أجعس.

( 1جاما بيان العلم)11٣/1 ،
 2أورثه الب اري يف كتاب العلم يف ابب ( رح اإلما املسألة على أصاابه لي تس ماع هم من العلم) .وأدرج ابن عب الس يف كتابه (جاما بيان العلم) :ابب ( رح العامل
املسألة على املتعلم) ج  1ص 119
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أمتتا العتتامل آلتقصت ه يف اخلتتروج .وأمتتا اَّاهتتل آلتقصت ه يف تتترك التتتعلم  -إىل أن قتتال  -ولعمتترى اإلمث علتتى الثقهتتاء أختت ان قت رْم آيتته أ هتتر وهتتو
بص اعتهم أليق.1].
الطريقة ا ل انية :عرع ال ا ماع هم من ا لعلم على العامل آي ِقهره أو يصااه قم.
وأدتترج آيهتتا الب تتاري  -يف كتتتاب العلتتم  -ابب القتراءة والعتترع علتتى احملت هِث .قتتال الب تتاري [ورأى الستتن وال تتوري ومالت القتراءة جتتائزة ،واحتتتل
بعاهم يف القراءة على العامل ِب يل ِضما بن ثعلبة قال لل ىب صلى هللا عليه وسلم  :آهلل أمرك أن تصلي الصلوات قال صلى هللا عليته وستلم :
ئ علتى احملت هِث
نعم .قال آهذه قراءة على ال صلى هللا عليه وستلم  ،أدتس ِضتما م قومته بتذل آأجتاووه  -إىل أن قتال  -عتن ستثيان قتال :إ ا قت ِر َ
آ أب أن تقول ح ثين].2
قلت :وتعتس الس ة التقريرية أصل يف الَ ْعرع على العامل وتقريره.
الطريقة ال ال ة:إجابة العامل أستلة السائلس.
وسيأيت  -إن ختاء هللا  -تثصيل هذه املسألة يف أحكا املثيت واملستثيت ونش إليها ه ا إختارة خمتصرة آ قول:
دب علي العامل إجابة السائل ،لألثلة التالية:
ال آِي ِه َكبِ م) البقرة.21٧ :
قِتَ ِال آِ ِيه ق ْل قِتَ م

الراِ
أ  -لقوله تعاىل (يَ ْسأَلونَ َ َع ِن الش ْ ِ
َّهر ََْ
اعتَ ِزلواْ الِه َساء ِيف الْ َم ِا ِ
ب  -وقوله تعاىل ( َويَ ْسأَلونَ َ َع ِن الْ َم ِا ِ
يض َوالَ تَت ْقَربوه َّن َح َّىت يَطْه ْر َن) البقرة.222 :
يض ق ْل ه َو أَ ى آَ ْ
َ
وقوله تعاىل (ق ْل) يف اآلايت السابقة أمر ،ي ل على وجوب إجابة السائل ،ويتأكت هتذا بستبب الوعيت التوارث يف قولته صتلى هللا عليته وستلم (متن

ستل عن علم يعلمه آكتمه ،أَّم يو القيامة بلجا من ر) ،٣وق سبق.
وما أن حكم إجابة العامل السائل هو الوجوب ،إال أن اامر آيه تثصيل:
أ  -آق تكون إجابة السائلس آرع كثاية إ ا تع ث املثتس يف املكان ،وآرع عس إ ا مل يوج خ ه ابملكان أو إ ا وج خ ه ولكن ليح ع ت ه علتم
املسألة.
ب  -وق الجتب اإلجابة وهذا يف أحوال ،كسؤال السائل عن املسائل اليت مل تقا ،أوسؤاله عما اليع يه .وخ ه مما نذكره يف أحكا املثتىت واملستتثىت
يف الباب اخلامح من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.

( 1إحياء علو ال ين) ج  2ص ٣٧1 - ٣٧٠
( 2آتح الباري)148/1 ،
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املسألة الرابعة :مقصري العلماء يف مبليغ العلم ال يُسقط عن العامة و وب طلبه

وال ليل علي هذا:
 - 1كر هللا سباانه كيف ضل علماء أهل الكتاب بتلبيح الق ابلبا تل وكتتم التق عتن أتبتاعهم ،وكيتف هحرآتوا الكلتم عتن مواضتعه ،بتل بت ه لوا يف

كتتتبهم رتتا كتبتتوه أبيت يهم ،قتتال تعتتاىل (اي أ َْهتتل الْ ِكتَت ِ
التَ َّتق َوأَنتتت ْم تَت ْعلَمتتو َن) آل عمتران ،٧1 :وقتتال تعتتاىل
التَ َّتق ِابلْبَا ِ ت ِتل َوتَكْتمتتو َن ْ
تاب ِملَ تَت ْلبِستو َن ْ
َ َ

اضعِ ِه) املائت ة ،41 :وقال تعاىل (آَتويل لهِلَّ ِذين ي ْكتتبو َن الْ ِكتاب ِأبَي ِي ِهم مثَّ يتقولو َن هت َذا ِمتن ِع ت ِ ِ
( ِرآو َن الْ َكلِم ِمن بتع ِ مو ِ
اّلل لِيَ ْش َترتواْ بِ ِته
ه
َ َ ْ ْ َ
َْ م َ َ
َ ْ
َه
َ َْ ََ
ِِ
ْستتبو َن) البقتترة ،٧9 :وقتتال تعتتاىل (لَتتوالَ يتْتهتتاهم َّ ِ
َمثَ تتا قَلِتتي آَتويتتل َّقتتم ِهممتَّتا َكتَتبتتت أَيت ِي ِهم وويتتل َّقتتم ِهممتَّتا يك ِ
َحبَتتار َعتتن قَت ْتوقم ا ِإل ْمثَ
الرَّابنيُّتتو َن َواا ْ
ْ ََ
َ ْ ْ ْ ََ ْ م ْ َ
َْ م
صتَتعو َن) املائت ة ،٦٣ :وقتال تعتاىل (قتل اي أ َْهتل الْ ِكتَ ِ
تا َ ِ
الَ ِهتق َوالَ تَتتَّبِعتواْ أ َْه َتواء
تاب الَ تَت ْلتواْ ِيف ِثيتِك ْم َخت ْ َ ْ
َوأَ ْكلِ ِهم ُّ
ح َمتا َكتانواْ يَ ْ
الس ْ
َْ َ
ت لَب ْتت َ
ِ
ِ
ِ
الستبِ ِ
يل) املائت ة ،٧٧ :آت لهت اآلايت علتى ضت ل علمتاء أهتل الكتتاب ،وهتذا مل يت رأ اإلمث
ضلُّواْ َعتن َس َتواء َّ
َضلُّواْ َك ا َو َ
ضلُّواْ من قَتْبل َوأ َ
قَت ْو قَ ْ َ
عتتن عتوامهم بتتل حكتتم هللا بكثتترهم جيعتتا علمتتائهم وعتوامهم متتن قبتتل بع تتة نبي تتا صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،إ كتتان قت بقتتي آتتيهم متتن كتتان علتتى الت ين
الصايح  -ولو على اله رة  -وهم حجتة هللا علتى أممهتم ،كمتا ورث يف قتول رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم (إن هللا نظتر إىل أهتل اارع آمقتتهم
عترهبم وعجمهتتم إال بقتااي متتن أهتل الكتتتاب) ،1وقتال النااوو [املقتتت أختت التتب ض ،واملتراث هبتتذا املقتت وال ظتتر ماقبتل بع تتة رستول هللا صتتلى هللا عليتته
وسلم  ،واملراث ببقااي أهل الكتاب :الباقون على التمس ب ي هم الق من خ تبت يل] .2وهتذا كلته يب ِهتس أن تقصت العتامل يف تبليت التق ،بتل تاتليل
العامل لل ا اليسقط عن العامى وجوب لب الق املا كان هذا الطلب ممك ا.
ِ
تب
وإ ا كتتان اامتتر كتتذل آقت قتتال رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم (لتتتتبعن َستَ َن متتن كتتان قتتبلكم ختتسا ختتسا و راعتتا راعتتا حتتىت لوثدلتوا جارضت ه

تبعتموهم) قل ا :ايرسول هللا اليهوث وال صارى قال( :آمن ) .٣قال ابن حجار [قتال عيتاع :الشتس والتذران والطريتق وثدتول اَّاتر َت يتل ل قتت اء

هبتتم يف كتتل ختتتيء ممتتا هنتتى الشتترن ع تته و همتته  -إىل أن قتتال ابتتن حجتتر  -قتتال ابتتن بطتتال :أعلتتم صتتلى هللا عليتته وستتلم أن أمتتته ستتتتبا احملت اثت متتن
ِ
ختر ،والساعة التقو إال على خترار ال ا  ،وأن ال ين إمنتا يبقتى
اامور والب ن وااهواء كما وقا لألمم قبلهم ،وق أنذر يف أحاثيل ك ة أبن اآلدَر م
قائما ع داصةِ من ال ا  .قال ابن حجر :وق وقا معظم ماأنذر به صلى هللا عليه وسلم وسيقا بقية ل ] .4وق ثل هتذا الت يل علتى أن
ما وقا اهل الكتاب الب أن يقا يف هذه اامة ،وعلى هذا آإن املستلمس اليعتذرون يف تترك الستعي يف لتب التق بستبب تقصت العلمتاء يف قتول
التق أو حتىت تاتليلهم لل تا  .كمتا مل يعت َذر عتوا أهتل الكتتاب بستبب تاتليل علمتائهم قتم ،آياتر الركتون ام تال هتؤالء العلمتاء ودتب الستتعي يف
لب الق.

ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
س يَ َ يِْه َولَ ْو تَتَرى إِ ِ الظَّالِمو َن َم ْوقوآو َن ِع َ َرههبِِ ْم يَت ْرِجا
ين َك َثروا لَن نت ُّْؤم َن هبَ َذا الْق ْرآن َوَال ِابلَّذي بَْ َ
 - 2قول هللا تعاىل ( َوقَ َال الذ َ
ِِ
ِ
ض الْ َقوَل يتقول الَّ ِذين است ْ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
َحنن
است ْ
اعِثوا أ َْ
استَك َْسوا لَ ْوَال أَنت ْم لَكَّا م ْؤم َ
ين ْ
س ،قَ َال الَّذي َن ْ
ين ْ
َ ْ
بَت ْعاه ْم إ َىل بَت ْع ِ ْ َ
استَك َْسوا للَّذ َ
اعثوا للَّذ َ
ص َ ث َ كم ع ِن ا ْق َ ى بتع َ إِ ْ جاءكم بل ك تم ُّجم ِرِمس ،وقَ َال الَّ ِذين است ْ ِ ِ ِ
َّها ِر إِ ْ َأتْمرونَتَا أَن
َ ْ ْ َ
َْ
ين ْ
َ ْ
استَك َْسوا بَ ْل َمكْر اللَّْي ِل َوال ت َ
ْ َ َ
اعثوا للَّذ َ
َ َْ
ِ ِ
ِ
دَزْو َن إَِّال َما َكانوا يَت ْع َملو َن)
اب َو َج َع ْلَا اْاَ ْخ َ َل ِيف أ َْعَاق الَّذي َن َك َثروا َه ْل ْ
َسُّروا الَّ َ َامةَ لَ َّما َرأَوا الْ َع َذ َ
نَّكْثَر ِاب َّّلل َوَْجن َع َل لَه أَن َ اثا َوأ َ
سبأ .٣٣ - ٣1 :وهذا نص يف أن الكساء إ ا ثعوا إىل الا لة مل يكن هذا عذرا للعامة يف متابعتهم وال عذرا يف رآا الرج واإلمث عن العامة .وق
سبق الك يف هذه اآلايت يف آدر الثصل السابق (ااول) من هذا الباب.
 - ٣وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (ومن ثعا إىل ض لة كان عليه من اإلمث م ل آاث من تبعه الي قص ل من آاثمهم ختتيتا) .٥والشتاه
 1رواه مسلم
( 2صايح مسلم بشرح ال ووي) ج  1٧ص 198 - 19٧
 ٣متثق عليه
( 4آتح الباري) ج  1٣ص ٣٠1
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م تته أن تقصت العتتامل يف تبليت التتق حتتىت يصتتل بتته اامتتر إىل الت عوة إىل الات لة اليرآتتا املؤادتتذة عمتتن َتبعتته متتن ال تتا  ،إ كتتان لتب التتق آرضتتا
عليهم.
وقال ابن عبدالرب [قال ابن مسعوث رضي هللا ع ه :أال ال يقل ن أح كم ثي ه رج إن آمن آمن وإن َك َثر َك َثر آإنه ال أسوة يف الشر].1

د صة هذه املسألة:
أن تقص ت العتتامل يف تبلي ت العلتتم ،اليستتقط عتتن العتتامي وجتتوب لتتب العلتتم والتتق ،ان هتتذا واجتتب مستتتقل علتتى العتتامي خ ت مشتتروط بقيتتا العتتامل
بواجبه ،قال صلى هللا عليه وسلم ( لب العلم آرياة على كل مسلم) وق سبق هذا ال يل يف الباب ال اين.
بل ق كر ختيخ اإلس ابن تيمية أن العامل الاال املاتل والت عاة إىل البت ن والات الت إ ا َتبتوا توبتة صتاثقة َتب هللا علتيهم وتستقط عت هم أووار

أتباعهم ،ما بقاء هذه ااووار على ااتبان إال أن يتوبوا .آق كر شيخ اسس ا قول هللا تعاىل (قتل اي ِعبت ِاث َّ ِ
ين أَ ْس َترآوا َعلَتى أَنث ِست ِه ْم َال
ي التذ َ
َْ َ َ
اّلل إِ َّن َّ ِ
تَت ْق طوا ِمن َّر ْمح ِة َِّ
الذنوب َِ
جيعتا) الزمتر ،٥٣ :مث قتال رمحته هللا [وهتذه آيتة عظيمتة جامعتة متن أعظتم اآلايت نثعتا .وآيهتا رث علتى
َ
َ
اّللَ يَت ْثر ُّ َ

وائف .رث على من يقول إن ال اعي إىل الب عة التقبل توبته ،و تجون ِب يل إسرائيلي ،آيته « :أنته قيتل لتذل ال اعيتة آكيتف رتن أضتللت »
وهتذا يقولتته ائثتتة ممتتن ي تستب إىل الست ة والت يل وليستوا متن العلمتتاء بتتذل  ،كتتأىب علتي ااهتواوي وأم التته ممتن المييتزون بتتس ااحاثيتتل الصتاياة
واملوضوعة ،وما تل به وما ال تل به ،بل يروون كل ما يف الباب حمتجس به.
وق َح َكى هذا ائثةم قوال يف مذهب أمح أو رواية ع ه ،و اهر مذهبه ما مذاهب سائر أئمة املسلمس أنه تقبل توبته كمتا تقبتل توبتة الت اعي إىل
الكثر ،وتوبة من آَ َنت ال ا عن ثي هم.
وق َتب قاثة ااحزاب :م ل أيب سثيان بن حرب ،والارث بن هشا  ،وسهيل بتن عمترو .وصتثوان بتن أميتة ،وعكرمتة بتن أيب جهتل ،وخت هم بعت
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين َك َثترواْ إِن يَ تَتهتواْ يت َ َث ْتر َقتم َّمتا قَت ْ
أن قت َل على الكثر ب عائهم َم ْن قت َل ،وكانوا من أحسن ال ا إس ما وخثتر هللا قتم .قتال تعتاىل( :قتل للَّتذ َ
ف) اانثتتال .٣8 :وعمتترو بتتن العتتاص كتتان متتن أعظتتم ال ت عاة إىل الكثتتر واإليتتذاء للمستتلمس .وق ت قتتال لتته ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم ملتتا أستتلم
َس تلَ َ
«ايعمرو أما علمت أن اإلس

ب ماكان قبله ! ».
َد ُّ

ِ َّ ِ
ين يَت ْ عو َن يَتْبتتَت تتو َن إِ َىل َرههبِِتتم الْ َو ِستتيلَةَ أَيتُّهت ْتم أَقْ ت َترب) اإلستراء ٥٧ :قتتال كتتان م متتن
ويف صتتايح الب تتاري عتتن ابتتن مستتعوث يف قولتته( :أولَتتت َ التتذ َ
اإلنح يعب ون سا من اَّن ،آأسلم أولتت اَّتن واإلنتح يعبت وهنم .آثتي هتذا أنته مل ياتر التذين أستلموا عبتاثة خت هم بعت اإلست قتم ،وإن كتانوا
هم أضلوهم أوال.
وأياا آال اعي إىل الكثر والب عة وإن كان أضل خ ه آذل ال يعاقب على نبه :لكونه قَبِ َل متن هتذا واتبعته .وهتذا عليته ِووره وِوْور متن اتبعته إىل
يو القيامة متا بقتاء أووار أولتت علتيهم ،آتإ ا َتب متن نبته مل يبتق عليته ووره والمامحلته هتو اجتل إضت قم ،وأمتا هتم آستواء َتب أو مل يتتب حتاقم
واح  :ولكن توبته قبتل هتذا حتتتاج إىل ضت ماكتان عليته متن الت عاء إىل اقت ى .كمتا َتب ك ت متن الكثتار وأهتل البت ن .وصتاروا ثعتاة إىل اإلست
والس ة .وسارة آرعو َن كانوا أئمة يف الكثر مث أسلموا ودتم هللا قم ِب .2].
وقذا نقول إن قعتوث العلمتاء عتن أثاء واجتبهم يف اَّهتر ابلتق وتبلي ته ،لتيح عتذرا يستقط عتن العامتة وجتوب لتب التق أبنثستهم .وكتذل لتو قتا
العلماء ِب ف ما دب عليهم.
وق اتثقت أقوال العلماء على أن من مل د من يثتيه ويعلمه يف بلت ه أنته دتب عليته الرحيتل إىل حيتل دت لت  .قتال ابان حازا [آتإن مل دت وا يف
حملتهم َمن يثقههم يف ل كله كما كر  ،آثرع عليهم الرحيل إىل حيل د ون العلماء احملتوين على ص وف العلم ،وإن بع ت ثايرهتم ولتو أهنتم

ابلصس] ،٣وقال امقيب البدداد [أول متايلز املستتثىت إ ا نزلتت بته ولتة أن يطلتب املثتىت ليستأله عتن حكتم ولتته ،آتإن مل يكتن يف حملتته وجتب
( 1جاما بيان العلم) ج  2ص 114
( 2جممون الثتاوى) ج  1٦ص 2٥ - 2٣
( ٣اإلحكا ) ج  ٥ص 12٣
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عليتته أن مياتتي إىل املوضتتا التتذي دت ه آيتته ،آتتإن مل يكتتن ببلت ه لزمتته الرحيتتل إليتته وإن بعت ت ثاره] .1ونقتتل ابتتن عبت التتس عتتن إستتاق بتتن راهويتتة أن
الرحلة لطلب العلم الواجب العيين ال دب استتتذان الوالت ين آيهتا ،قتال إساحق [وماوجتب عليته متن لت مل يستتأ ن أبويته يف اخلتروج إليته] .2وهبتذا
قال أمح ابن ح بل أن املرء اليستأ هنما يف لب آرع العس من العلم.٣

وهبذا خنتم هذا الثصل املعقوث لبيان واجب العلماء يف تبلي العلم ،وابهلل التوآيق.

( 1الثقية واملتثقة) ج  2ص 1٧٧
( 2جاما بيان العلم) ج  1ص 9
 ٣ل آيما نقله ابن مثلح يف (الثرون)  ،199/٦ط مكتبة ابن تيمية

كيفية طلب العلم

103

الفصل الثالث

وا ب العامي يف طلب العلم ومبليده
كتتر يف البتتاب ال تتاين (حكتتم لتتب العلتتم) أن ه تتاك علمتتا دتتب علتتى كتتل مستتلم مكت َّتل هت َت هت َت هت َت هت َتف معرآتتته ،وهتتو آ ترع العتتس م تن العلتتم.
وأوضا ا أنه ث ثة أقسا  :العلم الواجب العيين العا  ،والعلم الواجب العيىن اخلاص ،والعلم أبحكا ال واول ،وبيَّ ا صثة كل قسم م ها.
وسوف نبال يف هذا الثصل  -إن ختاء هللا تعاىل  -كيف يطلب املسلم العامي (أي خ العتامل) متا وجتب عليته لبته متن العلتم  ،ونتذكر يف هتذا
الثصل ث ث مسائل وهي:
 - 1وقت وجوب لب آرع العس من العلم.
 - 2كيف يطلب العامي العلم .
 - ٣ما دب على العامي من تبلي العلم.
املسألة األوىل :وقت و وب طلب فر) العني من العلم
اعلم أن ك ا من الواجبات الشرعية قا مواقيت بيه تها الشريعة ،ومن هذه الواجبات :لب آرع العس من العلم.
قال أبو حامد الدزاي رمحه هللا [آمن َعلِ َم العلم الواجب ووقت وجوبه آق علم العلم الذي هو آرع عس].1
وق كر يف الباب ال اى (حكم لب العلم) أن العلم الواجب العيين قسمان:
ما دب أن يتعلمه املسلم ابت اء ،لتكرار الاجة إليه ،و كر أنه قسمان :عا وداص.
وما دب أن يتعلمه املسلم ع وجوث سببه ال ابت اء ،وهي ال واول اليت التتكرر عاثة.
وعلى هذا آإن وقت وجوب لب العلم خيتلف يف القسمس كما يلي:
القسم األول :وقت و وب طلب ما جيب معلمه ابتداء.
(َتهي ) قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (رآا القلتم عتن ث ثتة :عتن ال تائم حتىت يستتيقظ ،وعتن الصت حتىت تتلم ،وعتن ا تون حتىت يعقتل).2
وق َث َّل ال يل على رآا التكليف عتن الصتىب حتىت يبلت ( تتلم) ،آ دت ف يف وجتوب الواجبتات  -وم هتا آترع العتس متن العلتم  -علتى البتال ،

كما أنه الد ف يف عت وجوهبتا علتى الصتىب (خت البتال ) ،إال أن الصتىب إ ا أثى بعتض الواجبتات أثيتب عليهتا ،لقولته تعتاىل (متن ع ِمتل ص ِ
تالا
َْ َ َ َ
آَلَِت ْث ِس ِه) آصلت ،4٦ :ول يل املرأة اليت رآعتت صتبيا إىل ال ت صتلى هللا عليته وستلم آقالتت :أقتذا حتل  ،قتال ال ت صتلى هللا عليته وستلم (نعتم
ولَ ِ أجر) .٣آالصىب م اب على آعل الطاعة  -كالص ة والصو والل  -وإن مل جتب عليه.
بع هذا التمهي نقول إن املسلم له حاالن :إما أن يكون صبيا أو ابل ا:
أوال  -الص (خ البال ) :ادتلثت أقوال العلماء يف وقت وجوب تعليمه على قولس:

 - 1القول ااول :دب تعليمه قبل البلول ليبل عاملتا رادتب عليته ،وهتو قتول اخلطيتب الب ت اثي وال تووي .قتال امقياب  -بعت كتره آترع العتس
من العلم [ -وآرع عليهم أن َيدذوا يف تعلهم ل حىت يبل توا وهتم مستلمون] .4وقتال الناوو [قتال الشتاآعي وااصتااب رمحهتم هللا :علتى اآلابء
واامهات تعليم أوالثهم الص ار ما سيتعس عليهم بع البلول آيعلمه الويل الطهارة والص ة والصو وحنوها ويعرآه حتر الز واللواط والسترقة وختترب
املسكر والكذب وال يبة وختبهها ،ويعرآة أنه ابلبلول ي دل يف التكليف ويعرآه مايبل به ،وقيل هذا التعلتيم مستتاب والصتايح وجوبته ،وهتو تاهر
( 1إحياء علو ال ين)2٦/1 ،
وحس ه ،ورواه الب اري تعليقا عن على بلثظ مقارب يف الط ق وال وث .وله رواايت و رق عن ستة من الصاابة
 2رواه أبو ثاوث عن علي رضي هللا ع ه ،ورواه الرتمذي ه
كرها الزيلعي يف كتابه (نصب الراية) 1٦٥ - 1٦1/4
 ٣رواه مسلم عن ابن عبا رضي هللا ع هما
( 4الثقيه واملتثقه)4٦/1 ،
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نصتته وكمتتا دتتب عليتته ال ظتتر يف مالتته وهتتذا أوىل .وإمنتتا املستتتاب متتاواث علتتى هتتذا متتن تعلتتيم القتترآن وآقتته وأثب ،ويعرآتته مايصتتلح بتته معاختتته وثلي تل
وجوب تعليم الول الص
التار .1]٦ :

َّ ِ
سك ْم َوأ َْهلِيك ْم َ را)
واململوك قول هللا عز وجل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ين َآم وا قوا أَنث َ

 - 2القول ال اين :أن تعليم الصبيان دب ع بلوخهم ان هتذا هتو وقتت وجتوب العمتل عليته ،وهتو قتول ابتن حتز وال تزاىل .قتال ابان حازا  -بعت
كره آرع العس من العلم [ -وآترع علتيهم أن َيدتذوا يف تعلهتم لت متن حتس يبل تون اللتم وهتم مستلمون] .2وقتال أباو حاماد الدازاىل [آتإ ا بلت
الرجل العاقل ابالحت أو السن ضاوة هنار م آأول واجب عليته تعلهتم كلمتيت الشتهاثة وآهتم مع ا تا - ...إىل أن قتال  -آتإن كتان يف بلت ختتان
آيه الك وت ا ق ال ا ابلب ن آي ب ى أن يصان يف أول بلوخه بتلقس الق.٣]...
قلت :والصواب يف املسألة  -وهللا تعاىل أعلم  -التثريق بس الصىب ووىل أمره- :
ِ
ىل :دب عليه تعليم الصىب قبل بلوخه.
َ
آالو ه
أما الصىب :آ دب عليه ختيء قبل بلوخه ،آإ ا بل ب تعلم آق وجب عليه أن يتعلم ع بلوخه.
وال ليل على هذا :مارواه أبو ثاوث عن عمرو بن ختعيب عن أبيه عن ج ه رضي هللا ع ه قال :قتال رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم (متروا أوالثكتم
ابلص ة وهم أب اء سبا س س ،واضربوهم عليها وهم أب اء عش ِر ،هِ
وآرقوا بي هم يف املااجا).4
(آائ ة) قاع ة أصولية( :اامر ابامر ابلشال ليح أمرا ابلشيء مامل ي ل عليه ثليل).٥
وبتطبيق هذه القاع ة على هذا ال يل يتبس صاة ما كر ه متن تثريتق بتس التويل والصت  ،آالت يل آيته أمتر للتويل أبمتر الصت ابلصت ة ،آ يت ل
على أمتر الصت ابلصت ة والتعلمهتا ،وإمنتا إ ا وجتب هتذا علتى الصت آت بت متن ثليتل آدتر يوجبته ،وقت ثل الت ليل اآلدتر (رآتا القلتم عتن ثت ث)
على ع وجوبه .آالوجوب يف هذا ال يل (مروا أوالثكم )...هو على الوىل ال الصىب.
وما قل اه يف املسألة هو ما هب إليه ابن ق امة رمحه هللا ٦وابن تيمية رمحه هللا.٧
ويل الصت أن يعلمته الطهتارة والصت ة إ ا بلت ستبا ست س وَيمتره هبتا ويَلزمته أن يؤثبته عليهتا إ ا بلت عشتر
قال ابن قدامة [قال القاضى :دب علي ه

علموا الص الص ة ابن سبا واضربوه عليهتا ابتن عشتر» رواه ااثتر وأبتو ثاوث والرتمتذي
س س ،وااصل يف ل قول ال صلى هللا عليه وسلم « ه
وقال ح يل حسن وهذا لثظ رواية الرتمذي ،ولثظ ح يل خ ه «مروا الص ابلص ة لسبا س س واضربوه عليها لعشر وآرقوا بي هم يف املاتاجا»
وهذا التأثيب املشرون يف حق الص لتمري ه على الص ة كي َيلثها ويعتاثها واليرتكها ع البلول ،وليست واجبة عليه يف اهر املذهب].8
ويل الص أن يعلِهمه] ما قوله عن الص ة إهنا ليست واجبة على الص هو تطبيق لقاع ة [اامر ابامتر ابلشتال لتيح
وقول ابن ق امة[ :دب على ه
أمرا ابلشال].
ِ
يل الص (سواء أكان أاب أو ج ا أو وصيها أو قيِهما من جهة القاضي) أن يعلمه آرع العس من العلم قبل بلوخه.
وام صة :أنه دب على َو ه
(فائدة) ع مات البلول هي:
ِ
ين من الذكر (االحت ) أو نزول ث اليض يف اان ى.
أ  -دروج املَ ه
( 1ا مون) ج  1ص 2٦
( 2اإلحكا يف أصول ااحكا )122/٥ ،
( ٣إحياء علو ال ين)2٦ -2٥ /1 ،
 4وإس اثه حسن .وعن سسة بن معب مرآوعا (علموا الص الص ة لسبا س س ،واضربوه عليها ابن عشر س س) رواه الرتمذي وقال ح يل حسن
 ٥انظر (ارختاث الثاول) للشوكاين ص  ،1٠٠مباحل اامر ،الثصل التاسا
( ٦امل ىن والشرح الكب )٦4٧ /1 ،
( ٧جممون الثتاوى)2٧ - 2٦ /22 ،
( 8امل ين والشرح الكب )٦4٧/1 ،
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الع مات.
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يف ختروط وجوب اَّهاث ،آل اجعه من ختاء مطالعة ااثلة على هتذه

(فائاادة أخاار ) قتتال الساايوطي رمحتته هللا [قتتال الستتبكي :والكمتتة يف تعليتتق التكليتتف ِبمتتح عشتترة ست ة :أن ع ت ها بلتتول ال كتتاح وهيجتتان الشتتهوة
ترث الت ثح عتن جاحهتا،
التوقان ،وتتسا معها الشهوات يف ااكل والتَّبسط وثواعي ل  ،وي عوه إىل ارتكاب ماال ي ب ي ،وال َْ ِجتره عتن لت َوي ُّ
و َّ
َستره وقوتته ،آاقتاتت الكمتة اإلقيتة توجته التكليتف إليته،
إال رابطة التقوى ،وتش ي املواثيق عليه والوعيت  ،وكتان متا لت قت كمتل عقلته ،واختتت أ ْ
لقوة ال واعي الشهوانية ،والصوارف العقلية ،واحتمال القوة للعقوابت على امل الثة.1].
اثنيا  -البال  :وله حاالن
 - 1رجل مسلم م ذ صباه مل يتعلم مادتب عليته يف صتباه ،آيجتب عليته أن يتتعلم لت ع ت بلوخته .آتإن مل يثعتل آتالتثريط متن جهتته ،متاثا التتعلُّم
ِ
متيسرا ولو ابلرحيل إىل مظان العلم.
ه
 - 2رجتتل كتتان كتاآرا يف صتتباه (كص ت نصتراين أو وثتتين) أستتلم ع ت بلوختته أو بعت ل ت  ،آيجتتب عليتته أن يتتتعلم مادتتب عليتته ع ت إس ت مه ،كتتره
اخلطيب .2وي ل عليه مارواه أمح عن عباثة بن الصامت رضي هللا ع ه قال( :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يش َل آتإ ا قت ِ رج متل مهتاجر
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثآعه إىل رجل م ا يعلمه القرآن).٣
القسم الثاين :وقت و وب طلب علم أحكاا النوازل

ووقت الوجوب هو :ع وقون ال اولة أو قبيل وقوعها إن كانت متوقَّعة .و ر اإلق ا على أمر ب علتم ملتا كتر ه يف البتاب ال تاين متن حرمتة القتول
والعمل ب علم.
 - 1أما قول ا دب لب علم ال اولة ع وقوعها :آي ل عليه ك ت متن ااستتلة التوارثة يف القترآن (يستألون عتن )....ويف الست ة ،آمعظمهتا أستتلة
عن نواول وقعت ،وأآرث قا الب اري اباب يف كتاب العلم من صاياه ،وهو (ابب الرحلة يف املسألة ال اولة) وآيه روى الب اري عن عقبتة بتن التارث
أنه تزوج اب ة اىب إهاب بن عزيز ،آأتته امرأة آقالت :إين ق أرضعت عقبة واليت تزوج .آقال قا ع ْقبَتة :متا أعلتم أنت ِ أرضتعتىن وال أدستِتىن .آركتب
إىل رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم ابمل ي تتة آستتأله ،آقتتال رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم (كيتتف وقت قيتتل ) ،آثارقهتتا عقبتتة ،ونكاتتت ووجتتا
خ ه .4وكان عقبة من أهل مكة آرحل إىل امل ي ة للسؤال عن ال اولة.
 - 2وأما قول ا دب لب علم ال اولة قبل وقوعها إ ا كانت متوقعة ،آأم لته أياا ك ة:
وم هتتا س تؤال ستتع بتتن أيب وقتتاص رضتتي هللا ع تته عتتن مق ت ار مايوصتتى بتته ،آع تته قتتال :قلتتت اي رستتول هللا أ و متتالِ والي ترثين إال اب تةم يل واح ت ة،
أآأتص ق ب ل ي متايل قتال (ال) ،قلتت :أآأتصت ق بشتطره قتال (ال) ،قلتت :أآأتصت ق ب لِ ِته قتال( :ال لتل ،وال لتل ك ت  ،إنت إن تتذر ورثتت
أخ ياء د م من أن تذرهم عالة يتكثثون ال ا ).٥
وم ها سؤال جابر بن عب هللا رضي هللا ع هما عن كيف هِ
يورث ماله ،كما رواه الب اري عن حمم بتن امل كت ر عتن جتابر رضتي هللا ع ته قتال( :عتاثين
ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم وأبتتو بكتتر يف بتتين ستتلمة ِ
ه علت َّتي
ماختتتيَ ْس ،آوجت ين ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم ال أ َْع ِقتتل ،آت عا رتتاءِ آتوضتتأ م تته مث َر َّ

( 1ااختباه وال ظائر يف آقه الشاآعية) للسيو ي ،ط ثار الكتب العلمية  14٠٣هت ،ص 22٣
( 2الثقيه واملتثقه )4٦/1 ،وابن حز (اإلحكا )122/٥ ،
( ٣املس )٣24/٥ ،
( 4ح يل )88
 ٥متثق عليه
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ِ
اّلل ِيف أ َْوالَ ِثك ْم) ال ساء.1 )11 :
آأآَت ْقت ،آقلت :ماأتمرين أن أص ا يف مايل اي رسول هللا  ،آ زلت (يوصيكم ه
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والت ي ان يت الهن علتتى وجتتوب العلتتم قبتتل العمتتل ،ويت ل علتتى ختت ة اعت تتاء الصتتاابة رضتتي هللا عت هم هبتتذا ااصتتل حتتىت أهنتتم لياتتاآظون عليتته وهتتم يف
خت ة املرع .آق كان سع وجابر رضي هللا ع هما مرياس ع سؤاقما ،و لبا علم ال اولة املتوقعة وأقر ا ال صلى هللا عليه وسلم على ل .
هذا ما يتعلق بوقت وجوب لب آرع العس من العلم أبقسامه .أما آرع الكثاية آلتيح لته وقتت وجتوب وإمنتا وقتت استتاباب وهتو أن يطلبته يف
ِ
الص ر كما س ذكره يف (آثاب الب العلم) يف الباب الرابا من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.
ه
مث ن تقل بع هذا إىل املوضون ال اين يف هذا الثصل وهو كيف يطلب العامي العلم .

( 1ح يل  ،)4٥٧٧ورواه مسلم بلثظ مقارب

كيفية طلب العلم
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املسألة الثانية :كيف يقلب العامي العلم؟

لب العلم ليح لته إال ريقتان :التتعلم ابلتل ِهقتي عتن العلمتاء مشتاآهة ،والتتعلم رطالعتة الكتتب ،والطريتق ااول هتو ااصتل يف التتعلم .ونتتكلم ه تا يف
الطريق ااول ،مث نتكلم يف الطريق ال اين بع ه إن ختاء هللا.
القريق األول :التعلم ابلتلقي عن العلماء مشافهة:

التعلم أن يكون على أي ي العلماء ابلتلقي ع هم مشاآهة.
سواء كان العلم املطلوب آرع عس أو آرع كثاية ،آإن ااصل يف ه
وسوف نذكر يف هذه املسألة املوضوعات التالية:
 - 1ااثلة على أن التلقي عن العلماء مشاآهة هو ااصل يف التعلم.
 - 2آوائ التعلم ابلتلقي عن العلماء.
 - ٣مايلز املتلقي عن العلماء من إرختاثات.
أوال  -األدلة على أن التلقي عن العلماء مشافهة هو األصل يف التعلم
ي ل على ل  :أن هذا ال ين تعلَّمه ال صلى هللا عليه وسلم من جسيل عليه الس

عن هللا عتز وجتل ،مث تعلمته الصتاابة رضتي هللا عت هم متن
ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،مث تعلتتم التتتابعون متتن الصتتاابة ،مث انتقتتل العلتتم (الكتتتاب والس ت ة) متتن كتتل جيتتل إىل التتذي يليتته ابلتعلتتيم والستتمان
آيقولون:أدس وح ث ا .واتصلت أستاني علتو املستلمس بتذل إىل الصتاابة رضتي هللا عت هم إىل رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم إىل جسيتل عليته
الس إىل رب العزة جل وع  .وثليل هذا على ال او التاىل:
 - 1الدليل على ِ
ملقي ربيل عليه الس ا العلم عن رب العزة ل وع .

ِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
أ  -قال تعاىل (وما َكا َن لِب َش ِر أَن ي َكلِهمه َّ ِ
تيم،
َ
ََ
اّلل إَّال َو ْحيا أ َْو من َوَراء ح َجاب أ َْو يت ْرس َتل َرستوال آَتيتوحي ذ ْنته َمتا يَ َشتاء إنَّته َعلتي َحك م
َ
َ
ِ
ِ
ِ
تت تَت ْ ِري َمتا الْ ِكتَتاب َوَال اِْإلميَتان) الشتورى .٥2 - ٥1 :والرستول املتذكور يف قولته تعتاىل (أ َْو يت ْرس َتل
َوَك َذل َ أ َْو َحْيتَا إِلَْي َ روحا هم ْن أ َْم ِرَ َمتا ك َ
اّلل م ِ ِ
ِ ِ
ِِ
تس يَ َ يْت ِته
صت ه قا له َمتتا بَت ْ َ
َرستتوال) هتتو جسيتتل عليتته الست  ،كمتتا يف قولتته تعتتاىل (قت ْتل َمتتن َكتتا َن َعت هوا هَّ ِْسيت َتل آَِإنتَّته نتََّزلَتته َعلَتتى قَت ْلبِت َ ذِِ ْن ه َ
ِ ِِ
س) البقرة.9٧ :
َوه ى َوب ْشَرى ل ْلم ْؤم َ

ب  -وروى الب تتاري يف كتتتاب التوحي ت متتن صتتاياه تعليقتتا عتتن ابتتن مستتعوث رضتتي هللا ع تته  -موقوآتتا  -قتتال (إ ا تكلتتم هللا ابل توحي ْستتا أهتتل
وس َكن الصوت عرآوا أنه الق ،و ثوا ما ا قال ربكم قالوا الق).
السموات ختيتا ،آإ ا آتهِزن عن قلوهبم َ
ج  -ورواه أبتتو ثاوث يف كتتتاب الس ت ة متتن ست ه ع تته مرآوعتتا قتتال :قتتال رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم (إ ا تكلتتم هللا ابلتتوحيْ ،ستتا أهتتل الستماء
صلة هِ
كجر السلسلة على الصثا ،آ يزالون كذل حىت َيتيهم جسيل ،حىت إ ا جاءهم جسيل آتهِزن عن قلوهبم) قال (آيقولون :ايجسيل ما ا قتال
ص ْل َ
َ
رب آيقول :القه  ،آيقولون :الق ،الق).
 - 2الدليل على ملقي النيب صلى هللا عليه وسلم العلم عن ربيل عليه الس ا.

أ  -قال تعاىل (والَّج ِم إِ َا هوى ،ما ض َّل ِ
ِ
ِ
ِ
وحىَ ،علَّ َمه َخت ِ ي الْق َوى)
َ ْ
ََ َ َ َ
صاحبك ْم َوَما َخ َوىَ ،وَما يَ طق َع ِن ا ْقََوى ،إ ْن ه َو إَّال َو ْح مي ي َ
ال جم.٥ - 1 :

قال ابن كثري رمحه هللا [يقول تعاىل خمتسا عتن عبت ه ورستوله حممت صتلى هللا عليته وستلم أنته علهمته التذي جتاء بته إىل ال تا ( َختت ِ ي الْق َتوى) وهتو
جسيل عليه الص ة والس ].1

ِ
ِِ ِ
ج َل بِِه) القيامة ،1٦ :قال:
ب  -وروى الب اري رمحه هللا ذس اثه عن سعي بن جب عن ابن عبا يف قوله تعاىل (َال حتَهِرْك به ل َسانَ َ لتَت ْع َ
[ كتتان رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم يعتتام متتن الت زيتتل ِختت َّة ،وكتتان ممتتا تترك ختتتثتيه ،آقتتال ابتتن عبتتا  :آتتأ أحركهمتتا لكتتم كمتتا كتتان رستتول هللا
 1تثس ابن ك 24٧/4 ،
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ِ
صلى هللا عليه وسلم ركهما ،وقال سعي  :أ أحركهما كما رأيت ابن عبا ركهمتا  -آا هترك ختتثتيه  ،-آتأنزل هللا تعتاىل (َال حتَ هِترْك بِ ِته ل َستانَ َ
ِ
ج َل بِ ِته ،إِ َّن َعلَْيتَتا َجْ َعته َوقت ْرآنَته) القيامتة ،1٧ - 1٦ :قتال :جعته لت يف صت رك وتقترأه( ،آَتِإ َا قَت َترأْ َ ه آَتاتَّبِ ْا قت ْرآنَته) القيامتة ،18 :قتال :آاستتما لته
لتَت ْع َ
وأنصتتت( ،مثَّ إِ َّن َعلَْيتَتتا بَتيَانَتته) القيامتتة ،19 :مث إن علي تتا أن تق ترأه .آكتتان رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم بع ت ل ت إ ا أَته جسيتتل استتتما ،آتتإ ا

انطلق جسيل قرأه ال

صلى هللا عليه وسلم كما قرأه].1

ج  -وروى البخار عتن ابتن عبتا رضتي هللا ع همتا قتال[ :كتان رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم أجتوث ال تا  ،وكتان أجتوث متايكون يف رماتان
حس يلقاه جسيل ،وكان يلقاه يف كل ليلة من رماان آي ارسه القرآن ،آلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجوث ابخل من الريح املرسلة].2
 - 3الدليل على ِ
ملقي الصحابة رضي هللا عنهم العلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم .

أ  -قتتال تعتتاىل ( َكمتتا أَرس ت ْلَا آِتتيكم رستتوال ِم ت كم يتْتتلتتو علَتتيكم آايتَِتتا ويت تَزهكِيكم ويتعلِهمكتتم الْ ِكتَتتاب و ِْ
ْم تةَ َويت َعلِهمكتتم َّمتتا َملْ تَكون تواْ
ََْ
َ َْ
الك َ
َ َ
ه َْ َْ ْ َ َ
َْ
تَت ْعلَمو َن) البقرة.1٥1 :
ل آِي ِهم رسوال ِمن أَنث ِس ِهم يتْتتلو علَي ِهم آايتِِه ويتَزهكِي ِهم ويتعلِهمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ب  -وقال تعاىل (لََق ْ م َّن اّلل علَى الْم ِ
ؤمِ َ ِ
ْمةَ
َ ه َ
ْ َ َْ ْ َ َ ْ َ َ
س إ ْ بَت َع َ ْ َ ه ْ
الك َ
َ َ
ِ
ِ
ض ِل ُّمبِ ِ
س) آل عمران.1٦4 :
َوإِن َكانواْ من قَتْبل لَثي َ
قتتال اباان كثااري رمحتته هللا [يتتذ هكر تعتتاىل عبتتاثه املتتؤم س متتا أنعتتم بتته علتتيهم متتن بع تتة الرستتول حممت صتتلى هللا عليتته وستتلم إلتتيهم ،يتلتتو علتتيهم آايت هللا

وثنتح ال ثتو وأآعتال اَّاهليتة وخيترجهم متن الظلمتات إىل ال تور ،ويعلمهتم الكتتاب :هتو القترآن،
مبي ات ،يزكيهم :أي يطهرهم من ر ائتل اادت ق َ
والكمة :وهي الس ة ،ويعلمهم مامل يكونوا يعلمون ،آكانوا يف اَّاهلية اَّه ء يسثهون ابلعقول ال تراء آتانتقلوا بسكتة رستالته وميتن ستثارته إيل حتال
أبرهم قلواب وأقلهم تكلثا وأص قهم قجة.٣].
ااولياء وسجااي العلماء ،آصاروا أعمق ال ا علما ،و ه
ج  -وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (أال إن رىب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علهمين يومي هذا).4

ث  -وعن ابر رضي هللا عنه قال [كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلم ا االست ارة يف اامور كلها كالسورة من القرآن].٥
 - 4الدليل على معليم الصحابة رضي هللا عنهم ملن بعدهم.

أ  -وأصله أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قم ولألمة بقوله (ليبل الشاه ال ائب).٦
ب  -وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملال بن الويرث رضي هللا ع ه (ارجعوا إىل أهليكم آأقيموا آيهم وعلهموهم ومروهم).٧
ج  -وأدس ال صلى هللا عليه وسلم وآ عب القيح عن اإلميان ،وقال قم (احثظوه وأدتسوا َم ْتن وراءكتم) .8آتأمرهم ال ت صتلى هللا عليته وستلم
بتعليم قومهم.
ث  -وروى البخار عن الساء رضي هللا ع ه قال [أول من قَ ِ علي تا متن أصتااب ال ت صتلى هللا عليته وستلم مصتعب بتن عمت وابتن أ مكتتو ،
آجعت يق ِرائن تتا القتترآن] .9وكتان ال ت صتتلى هللا عليته وستتلم أرستتل مصتتعب بتن عمت وابتتن أ مكتتو رضتتي هللا ع همتتا إىل ي ترب (امل ي تتة) بعت بيعتتة
اانصار له ابلعقبة وقبل اقجرة ،ليعلما من أسلم من أهلها القرآن.
 1ح يل ٥
 2ح يل ٦
 ٣تثس ابن ك 19٦ - 19٥/1 ،
 4رواه مسلم عن عياع بن محار رضي هللا ع ه
 ٥رواه الب اري
 ٦متثق عليه
 ٧رواه الب اري (رقم )٦٣1
 8رواه الب اري (رقم  ٥٣و )8٧
 9ال يل (رقم )4941
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من الكتب.

أ  -قال البخار رمحه هللا [ َور َحل جابر بن عب هللا مس ة ختهر إىل عب هللا بن أنيح يف ح يل واح ].1
ب  -وعن حممد بن سريين رضي هللا عنه قال [إن هذا العلم ثين آانظروا عمن أتدذون ثي كم].2

ج  -وعن حممد بن سريين قال [مل يكونوا يسألون عن اإلس اث ،آلما وقعتت الثت تة قتالواْ :سهتوا ل تا رجتالكم ،آي ظتر إىل أهتل الست ة آيؤدتذ حت ي هم،
وي ظر إىل أهل الب ن آ يؤدذ ح ي هم].٣

ث  -وعن عبد هللا بن املبارك رمحه هللا قال [اإلس اث من ال ين ،ولوال اإلس اث لقال من ختاء ماختاء].4
هت  -وقال أبو حامد الدزاىل رمحه هللا [وإ ا كتان االعتمتاث علتى املستمون متن ال ت تقليت ا خت َ َم ْر ِض هتى آاالعتمتاث علتى الكتتب والتصتانيف أبعت  ،بتل
الكتتتب والتصتتانيف حم ثتتة مل يكتتن ختتتيء م هتتا يف ومتتن الصتتاابة وصت ر التتتابعس ،وإمنتتا حت ثت بعت ست ة مائتتة وعشترين متتن اقجتترة وبعت وآتتاة جيتتا
الصاابة وجلة التابعس رضي هللا ع هم ،وبع وآاة سعي بن املسيب والسن وديتار التتابعس ،بتل كتان ااولتون يكرهتون كتتب ااحاثيتل وتصت يف
الكتب لت يشت ل ال ا هبا عن الثظ وعن القرآن وعن الت بر والتذكر وقالوا :احثظوا كما ك ا حنثظ .ولتذل كتره أبتو بكتر وجاعتة متن الصتاابة
رضي هللا ع هم تصايف القرآن يف مصاف وقالوا :كيف نثعل ختيتا ماآعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وداآوا اتكال ال ا على املصاحف
وقالوا :نرتك القرآن يتلقاه بعاهم من بعض ابلتلقس واإلقراء ليكون هذا خت لهم و هم حىت أختتار عمتر رضتي هللا ع ته وبقيتة الصتاابة بكتتب القترآن
دوآا من كا ل ال ا وتكاسلهم وحذرا من أن يقا نزان آ يوج أصل يرجا إليه يف كلمة أو قراءة متن املتشتاهبات ،آانشترح صت ر أيب بكتر رضتي
هللا ع ه لذل آجما القرآن يف مصاف واح .
وكتتان أمحت بتتن ح بتتل ي كتتر علتتى مالت يف تصت يثه املو تتأ ويقتتول :ابتت ن متتامل تثعلتته الصتتاابة رضتتي هللا عت هم وقيتتل :أول كتتتاب صت ف يف اإلست
كتتتاب ابتتن جتريل يف اآلاثر وحتتروف التثاس ت عتتن جماه ت وعطتتاء وأصتتااب ابتتن عبتتا رضتتي هللا ع ت هم ركتتة .مث كتتتاب معمتتر بتتن راخت ت الص ت عاى
ابليمن جا آيه س ا مأثورة نبوية مث كتاب املو أ ابمل ي ة ملال بن أنح ،مث جاما سثيان ال وري.٥].
ام صة :يتبس من جممون ااثلة السابقة أن ااصل يف تعلم العلم أن يكتون ابلتل ِهقتى عتن العلمتاء ال قتات .وهكتذا أدتذ ال ت صتلى هللا عليته وستلم
العلتتم (القتترآن) عتتن جسيتتل عليتته الس ت  ،مث أدتتذ الصتتاابة رضتتي هللا ع ت هم العلتتم عتتن ال ت

صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،مث تلقتتى التتتابعون العلتتم عتتن

الصاابة ،حىت أن كتابة العلم كانت مهجورة يف القرن ااول ومل حت ث إال بع عصر الصاابة كما قتال ال تزايل ،وقتال عاامر الشاعىب رمحته هللا وهتو
من أكابر التابعس [ماكتبت ستوثاء يف بياتاء قتط ،والحت َّثىن رجتل ِبت يل آأحببتت أن يعيت ه َعلَ هتى ،والحت َّثىن رجتل ِبت يل إال حثظتته] .٦ويعتين
ابلسوثاء أي الس ،والبيااء أي الورق.

تت تَتْتتلتو ِمتن قَتْبلِ ِته ِمتن كِتَ ِ
تاب َوَال َكطُّته بِيَ ِميِت َ إِ ا
حىت صار حثظ العلم بتلقيه ختثاهة عن العلماء صثة هتذه اامتة كمتا قتال تعتاىل ( َوَمتا ك َ
ِ َّ ِ
ِ
ت بَتيِهَ م ِ
ين أوتوا الْعِْل َم) الع كبوت.49 - 48 :
آاي م
َّال ْرََت َ
ب الْمْبطلو َن ،بَ ْل ه َو َ
ات يف ص ور الذ َ

ِ
املوصلة إيل خاية التاقق بته أدتذه عتن أهلته املتاققتس بته علتي الكمتال والتمتا  -إيل أن قتال  -آتأول
قال الشاطىب رمحه هللا [من أنثا رق العلم ه

ل ت م ومتتة الصتتاابة رضتتي هللا ع ت هم لرستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،وأدتتذهم أبقوالتته وأآعالتته ،واعتمتتاثهم علتتي متتايرث م تته  -إىل أن قتتال -
وصار َمَتل لت أصت ملتن بعت هم ،آتالتز التتابعون يف الصتاابة ست ْم متا ال ت صتلى هللا عليته وستلم حتىت آقهتوا ،و لتوا روة الكمتال يف العلتو
الشرعية .وحسب من صاة هذه القاع ة أن الجت عاملا اختتهر يف ال ا اادذ ع ته إال ولته قت وة اختتتهر يف قرنته ر تل لت  .وقلمتا وجت ت آرقتة
 1كتاب العلم من صايح الب اري ،ابب 19
 2رواه مسلم يف مق مة صاياه
 ٣رواه مسلم يف مق مة صاياه
 4رواه مسلم يف مق مة صاياه
( ٥إحياء علو ال ين) ج  1ص 9٥ - 94
 ٦رواه ابن أىب حامت ذس اثه ع ه (اَّرح والتع يل) البن أىب حامت الراوي ،ج  ٦ص ٣2٣

110

اجلامع يف طلب العلم الشريف

وائ ة والأح خمالف للس ة إال وهو مثارق قذا الوصف.1].
اثنيا  -فوائد التعلم ابلتلقي عن العلماء:
وهي ث ث آوائ :

صتِهف هتذا الكتتتاب ،آيكتتون للطالتتب هبتتذا
 - 1فوائااد متعلقااة ابمصااال السااند :أبن َيدتتذ الطالتتب عتتن ختتتي ه كتتتااب ،لشتتي ه إست اث متصتتل إيل م َ
إست اث متصتتل إىل مصت ف الكتتتاب كتتأن دت الطالتتب ختتتي ا يتتروي صتتايح الب تتاري ذست اث متصتتل إىل الب تتاري رمحتته هللا ،آيأدتتذه ع تته الطالتتب إمتتا
ْساعا من الشيخ أو عرضا عليه أو ديزه به الشيخ ،آيصبح للطالب هبذا إس اث متصل إىل الب اري رمحه هللا.
ص تِهثيها ،كمتتا ستتتعرآه يف الك ت ع تن
وهتتذه الثائ ت ة  -وهتتي اتصتتال الس ت  -أصتتبات قليلتتة اا يتتة يف هتتذا الزمتتان بع ت ختتتهرة نستتبة الكتتتب إىل م َ
ال ِوجاثة إن ختاء هللا ،كما أن جهالة حال ك من رجال الس اآلن ياعف قيمتة هتذه ااستاني  .آقت يتروي الطالتب أحت كتتب الست ة عتن ختتي ه
عن ختيوده ،وق يعرف الطالب حال ختي ه ولك ه دهل حال بقية ختيو سلسلة اإلس اث بسبب إ ال ت وين اَّرح والتع يل يف ااعصتار املتتأدرة
حتملها اباساني املتصلة.
الكتثاء العلماء بشهرة الكتب عن ه

 - 2فوائااد متعلقااة بفهاام العلاام :وهتتي أهتتم آوائت التتتعلم ابلتلقتتى عتتن العلمتتاء والستتعي لتاصتتيل هتتذه الثوائت هتتو ستتبب هنتى ك ت متتن الستتلف عتتن

صتاثيس ،والحتملتوا العلتم عتن الصتاثيس) .ومع اهتا الأتدتذوا القترآن عمتن أدتذه
التعلم من الكتب ،واختتهرت بي هم مقولة (التقرءوا القرآن على امل ْ
بقراءة املصاف المن الشيو مشاآهة ،والحتملوا العلم ممن تعلم من الصاف (أي الكتب) المن الشيو مشاآهة.
وسبب ل أن الذي يتعلم من الكتب مباخترة ثون إرختاث ختيخ الَيمن أن يقا يف أح اادطاء التالية:
أ  -سااوء اختيااار الكتاااب الااذ يااتعلم منااه :وهتتذا أستوأ متايقا آيتته املتتتعلم ،وقت يكتتون ضت له يف الت نيا وه كتته يف اآلدتترة بستتبب ادتيتاره لكتتتاب
آاس يتعلم م ه ،وإمنا يرخت ه إىل الكتب ال اآعة ختيخم صتاحلم ونظترا ا يتة هتذه املستألة آسَتْبستط القتول آيهتا يف البتاب الرابتا متن هتذا الكتتاب إن
ختاء هللا تعاىل.
ب  -امقأ يف نقق األلفاظ :وهو مايعرف ابلتصايف والتاريف واللان ،راق ي ه املعين
ويف هتتذا يقتتول النااوو رمحتته هللا [قتتالوا :والأتدتتذوا العلتتم ممتتن كتتان أدتتذه لتته متتن بطتتون الكتتتب متتن خت قتراءة علتتى ختتتيو أو ختتتيخ حتتا ق ،آمتتن مل
َيدذه إال من الكتب يقا يف التصايف ويك ر م ه ال لط والتاريف].2
ج  -امقأ يف الوقف والوصل :آيقف حيل دب وصل الك  ،أو يصله حيل دب الوقف ،را خيل ابملعىن .آإ ا تلقى العلم عن ختتيخ متتمكن
أرخت ه إىل الصوب يف هذا .وق أخلَ َظ عب العزيز الك اين رمحه هللا القول لبشر املريستي الاتال بستبب جهلته ابلوقتف والوصتل رتا آل بته إىل االبتت ان
يف ال ين ،راجا كتاب (الَْي َ ة) لعب العزيز الك اين  -علتى تشتكي يف صتاة نستبته إليته  -وآيته م ا رتته لبشتر يف حاترة اخلليثتة العباستي املتأمون.
صتل :اعلتم أن العلتم رتا ي ب تي أن يصتَا
الو ْ
وقال عبدالقاهر اجلر اين رمحه هللا ت  4٧1هت  -وهو مؤسح علتم الب ختة  -قتال [القتول يف ال َثصتل و َ
يف اَّ َمل من عطف بعاها على بعض ،أو ترك العطف آيها وا يء هبا م ورة تستتأنف واحت ة م هتا بعت أدترى ،متن أسترار الب ختة  -إىل أن قتال
 وق بل متن قتوة اامتر يف لت أهنتم جعلتوه حت ا للب ختة ،آقت جتاء عتن بعاتهم أنته ستتِل ع هتا آقتال :معرآتة الثصتل متن الوصتل ]....إىل آدترماقال.٣

د  -امقأ يف فهم املعىن املاراد :وكتان هتذا هتو ستبب هتور أول الثترق الاتالة يف هتذه اامتة ،وهتم اخلتوارج التذين درجتوا علتى عهت علتى بتن أىب
الب رضي هللا ع ه ،آاعتم وا على أنثسهم يف آهم معاين القرآن ثون الرجون إىل الشيو (الصاابة رضي هللا عت هم) آثهمتوا متن القترآن خت املتراث
بتته ،آاستتتالوا ثمتتاء املستتلمس وأم تواقم ،وهتتذا هتتو معتتىن قتتول رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم آتتيهم (يق ترأون القتترآن الدتتاوو ح تتاجرهم) ويف روايتتة

( 1املواآقات) للشا ىب ج  1ص  ،9٥ - 91املق مة ال انية عشرة
( 2ا مون) ج  1ص ٣٦
 ٣انظر (ثالئل اإلعجاو يف علم املعاين) للجرجاين ،ط ثار املعرآة  14٠2هت ،ص 1٧1 - 1٧٠
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تاايب واح ت م وهلل
(الدتتاوو ت تراقيهم) ،1أي ق تراءة ترثي ت ابل تتاجر ال تصتتل إىل القلتتوب حمتتل الثهتتم ،آأدطتتأوا يف آهتتم املعتتاين ،ومل يكتتن يف اخل توارج صت م
الم  .آ َيمن الطالب من اخلطأ يف آهم املعىن إال ابلتلقي عن ختيخ صاحل متمكن.
ِ
تاح علتى الشتيخ كمتا كتر  ،آاالستتق ل بتذل
ويف هذا يقول النوو  -يف آثاب الب العلم – [وال ثظ ابتت اء متن الكتتب استتق ال ،بتل يص ه
من أضر املثاس  ،وإىل هذا أختار الشاآعي رمحه هللا بقوله :من تث هقه ِمن الكتب ضيَّا ااحكا ].2
وقتتال امقيااب البدااداد رمحتته هللا [والب ت للمتث ِهقتته متتن أستتتا يَت ْ ر عليتته ،ويرجتتا إليتته يف تثس ت ماأختتتكل عليتته ،ويتعتترف م تته تترق االجتهتتاث،
ِ
الصتتاة والثستتاث .مث روى اخلطيتتب ذست اثه أنتته قيتتل ايب ح يثتتة :يف املستتج حلقتتة ي ظتترون يف الثقتته ،آقتتال :قتم رأ  ،قتتالوا ال،
ومتتايثرق بتته بتتس ه
قال اليَت ْثقه هؤالء أب ا].٣
ومن اخلطأ يف آهم املعين :االست الل اب مل ما اَّهل را يبيِه ه ،واالست الل ابلعا ما اَّهل را خيصصه ،واالست الل ابملطلق ما اَّهل رايقيت ه،
وقت يستتت ل ابخلتتاص يف موضتتا العتا أو ابملقيت يف موضتتا املطلتتق ،وقت يستتت ل ابمل ستتو  .وكتتل هتذا وقعتتت آيتته الثتترق الاتالة امل الثتتة اهتتل الست ة
واَّماعتتة ،آعم ت ة أهتتل البت ن والا ت ل :االستتت ل بتتبعض ال صتتوص ثون بعتتض ،وعم ت ة أهتتل الس ت ة :اَّمتتا بتتس ال صتوص ،آتتإ ا واجهتتت املبت عتتة
آتأولوها أو أنكروها.
ابل صوص اليت تبطل ب عتهم َتاثوا يف ض لتهم ه
ها  -عدا متييز الصحيح من الضعيف :سواء يف ااحاثيل أو يف أقوال العلماء يف الثقه ،آق يقرأ قوال مرجوحتا أو اب ت ويظ ته التق كلته ،وهتذا
بسبب ع معرآته ابلقول الصايح الراجح يف املسألة .ولو ثر على ي ختيخ متمكن ارخت ه إىل هذا.

ويف هذا نَت َق َل ابن القيم عن عب هللا بن أمح بن ح بل قوله [سألت أيب عن الرجل يكون ع ه الكتب املصت ثة آيهتا قتول رستول اللهتص والصتاابة
صر ابل يل الاعيف املرتوك وال اإلس اث القوي من الاعيف ،آيجتوو أن يعمتل رتا ختتاء ويت ت م هتا آيثتىت بته ويعمتل بته
والتابعس ،وليح للرجل بَ َ
 ،قال :اليعمل به حىت يسأل مايؤدذ به م ها آيكون يعمل على أمر صايح ،يسأل عن ل أهل العلم.4].

و  -عدا التمييز بني اصق حات العلاوا املختلفاة :آقت يقترأ الطالتب مصتطلح (الست ة) يف الثقته ويعلتم أهنتا امل ت وب وأهنتا ثون الواجتب ،مث يقترأ
نثح املصطلح يف أصول الثقه أو علم ال يل آيظن أن كل سهة هي من امل وب .وإمنا يرخت ه إىل الصواب يف هذا ختيخ متمكن.

ز  -عاادا التمييااز بااني اصااق حات املااذاهب الفقهيااة املختلفااة :آقت يقترأ الطالتتب كتتتااب يف الثقتته ويقترأ آيتته مصتتطلاات( :نتتص عليتته) ،أو (قتتال
القاضي) ،أو (قال الشيخ) ،أو (يف أح ااقوال كذا) ،أو (ويف أحت ااوجته كتذا) .والطالتب اليثقته متن هتذه املصتطلاات ختتيتا ،وإ ا علتم مع اهتا
يف مذهبِ ما آق ي قل املعىن إىل مذهب آدر آي طال .وإمنا يرخت ه إىل الصواب يف هذا ختيخ متمكن.
آهتتذه بعتتض اادطتتاء التتيت يقتتا آيهتتا الطالتتب إ ا ثر متتن الكتتتاب استتتق ال ،هتتذا إ ا أحستتن ادتيتتار الكتتتاب ،آكيتتف إ ا أستاء االدتيتتار  .وإمنتا
َيمن من هذه اادطاء بتلقي العلم عن ختيخ متتمكن ،إمتا ْساعتا متن الشتيخ وإمتا قتراءة عليته .واامتن متن هتذه اادطتاء ومعرآتة الصتواب يف ال طتق
واملعىن وااحكا هي أهم آوائ التعلم ابلتلقي عن العلماء.
السكي ة والوقتار وخ هتا متن اآلثاب الثاضتلة والتيت ت تقتل ابحملاكتاة متن الشتيخ إىل بته ،وقت كتان علمتاء
 - 3التَّأدُّب أبدب العلماء :من الِْلم و َّ
الستتلف رصتتون علتتى أتثيتتب ت ميتتذهم كارصتتهم علتتى تعلتتيمهم .كمتتا كتتان الطت ب رصتتون علتتى التتتأثب َبثاب ختتتيودهم كارصتتهم علتتى التتتعلم
م هم .وسيأيت بسط هذا اامر يف الباب الرابا من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.

اثلثا -مايلزا املتلقي عن العلماء من إرشادات.
املتلق هي للعلم عن العلماء له حاالن:
أ  -إما أن يكون البا للعلم ي ر على العلماء ،وهذا س ذكر مايلزمه من إرختاثات يف الباب الرابا (آثاب العامل واملتعلم) إن ختاء هللا.
 1متثق عليه
( 2ا مون) ج  1ص ٣8
( ٣الثقيه واملتثقه) ج  2ص 8٣
( 4إع املوقعس) ج  4ص 2٠٦
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ب  -وإمتتا أن يكتتون مستتتثتيا يستتأل العلمتتاء يف ولتتة ،وهتتذا ست ذكر مايلزمتته متتن إرختتتاثات يف البتتاب اخلتتامح (أحكتتا املثتتيت واملستتتثيت وآثاهبتا) إن
ختاء هللا.
(فائادة) متن الوستائل املستتتا ثة التيت تقتو مقتا التلقتتي عتن العلمتاء مشتاآهة ولتتو جزئيتا :ااختتر ة املستجلة لت رو العلمتاء وختتروحهم لتبعض كتتتب
العلم اقامة ،وإمنا قلت :ولو جزئيا ،اهنا التسمح ابملراجعة واالستثسار ،وما ل آهي حتقق ك ا من آوائ هذا التلقتي داصتة متن حيتة آهتم متا
ابلكتب.
هذا مايتعلق ابلطريق ااول لطلب العلم ،وهو التعلم ابلتلقي عن العلماء مشاآهة.
القريق الثاين للتعلم :التعلم طقالعة الكتب:
ونذكر ه ا املوضوعات التالية:
 - 1بيان أن مطالعة الكتب أثى م زلة من التلقي عن العلماء.
 - 2بيان السبب الباعل للسلف على كتابة العلم.
 - ٣بيان جواو االعتماث على مايكتبه العلماء من العلم وخترط ل .
 - 4بيان رق َحتَ ُّمل مايكتبه العلماء من العلم والثرق بي ها.
 - ٥أقوال العلماء يف جواو العمل ابل ِوجاثة.
 - ٦إرختاثات هامة ملن يتعلم من الكتب.
أوالً  -بيان أن مقالعة الكتب أدىن منزلة من التلقي عن العلماء:

 - 1قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (د القرون قرى ،مث الذين يلوهنم ،مث الذين يلوهنم) ،1آهذه ث ثة قرون واملقصوث ابلقرن ااول م هتا هتم
الصتتاابة رضتتي هللا عت هم ،والقتترن ال تتاين التتتابعون ،وال التتل أتبتتان التتتابعس .و كتتر ابتتن حجتتر رمحتته هللا أن القتترن ال التتل دتتتم يف عتتا متتائتس وعشترين
هجرية روت آدر اتبان التابعس ،وأنه بع ها ت ه ت ااحوال ت ه ا خت ي ا وآشت الب ن والا الت.2
آمتتا كتتان عليتته الصتتاابة دت ممتتا كتتان عليتته التتتابعون ،وقت كتتر أن العلتتم  -يف القتترن ااول  -كتتان يؤدتتذ عتن أهلتته ختتتثاهة وحثظتتا ومل تكتتن كتتب
ِ
تت وإمنتتا حت ثت بعت الصتتاابة رضتتي هللا عت هم .آ بتتت هبتتذا الت يل (دت القتترون قتترين) أن أدتتذ العلتتم عتتن العلمتتاء مشتاآهة
الت يل والثقتته قت كتبت ْ
أعلى م زلة ود من أدذه رطالعة الكتب.
 - 2قتتال البخااار رمحتته هللا [وإمنتتا العلتتم ابلتتتعلم] أهتت .قتتال ابتتن حجتتر [قولتته « إمنتتا العلتتم ابلتتَّعلم» هتتو حت يل مرآتتون أياتتا ،أورثه ابتتن أيب عاصتتم
والطساى من ح يل معاوية أياا بلثتظ « ايأيهتا ال تا تعلمتوا ،إمنتا العلتم ابلتتعلم ،والثقته ابلتثقته ،ومتن يترث هللا بته دت ا يثقهته يف الت ين » ،إست اثه
حستتن ،إال أن آيتته مبهمتتا اعتات رجيتتته متتن وجتته آدتتر ،وروى البتزار حنتتوه متتن حت يل ابتتن مستتعوث موقوآتتا ،ورواه أبتتو نعتتيم ااصتتبهاى مرآوعتتا .ويف
البتتاب عتتن أيب الت رثاء وخت ه .آت ي تترت بقتتول متتن جعلتته متتن كت الب تتاري ،واملعتتىن لتتيح العلتتم املعتتتس إال املتتأدو متتن اانبيتتاء وورثتتتهم علتتى ستتبيل
التعلم.٣].
ِ
صتتلة إىل خاي تة التاقتتق بتته أدتتذه ع تن أهلتته
وق ت أختتتار إىل هتتذا الشاااطىب رمحتته هللا يف ك متته امل قتتول ع تته آنثتتا ،وآيتته قتتال [متتن أنثتتا تترق العلتتم املو ه
املتاققس به على الكمال والتما ].
وأختار إليته ابن خلدون رمحته هللا يف (مق متته) آقتال [لثصتل ال التل وال ثتون :يف أن الرحلتة يف لتب العلتو ولقتاء املشتي ة مزيت كمتال يف التتعلم.
 1متثق عليه
 2انظر أول اَّزء السابا من آتح الباري (ص )٦ - ٥
( ٣آتح الباري) ج  1ص 1٦1
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والستتبب يف ل ت أن البشتتر َيدتتذون معتتارآهم وأد قهتتم ومتتاي تالون بتته متتن املتتذاهب والثاتتائلَ :ترة علمتتا وتعليمتتا وإلقتتاء ،وَترة حماكتتاة وتلقي تتا
ابملباخترة .إال أن حصول امللَكات عن املباخترة والتلقس أخت استاكاما وأقوى رسودا آعلى ق ر ك رة الشيو يكون حصول امللَكات ورسودها].1
َ
َ
اثنيا  -بيان السبب الباعث للسلف على كتابة العلم.
ب أت كتابة العلو الشرعية جبمتا القترآن ،وكتان ستبب لت دشتية ضتيان ختتيء م ته بستبب متوت الثتا  .آقت روى البخاار [عتن ويت بتن اثبتت

تتار يتتو اليمامتتة بقتراء القتترآن ،وإين أدشتتى إن استتتمر
رضتتي هللا ع تته أن أاب بكتتر الصت يق رضتتي هللا ع تته قتتال :إن عمتتر أَتى آقتتال إن القتتتل قت است َّ
القتتتل ابلقتراء ابملتوا ن آيتتذهب ك ت متتن القتترآن ،وإين أرى أن أتمتتر جبمتتا القتترآن ،قلتتت لعمتتر :كيتتف نثعتتل ختتتيتا مل يثعلتته رستتول هللا صتتلى هللا عليتته
وسلم  ،قال عمر :هذا وهللا د  ،آلم يزل عمر يراجعىن حىت ختترح هللا صت رى لتذل ورأيتت يف لت التذي رأى عمتر .قتال ويت  :قتال أبتو بكتر:
رجل ختاب عاقل ال نتهم  ،وق ك ت تكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،آتتبَّا القرآن آاجعه].2
إن
م
وإ ا كتتان جتتا القتترآن ق ت مت يف د آتتة أيب بكتتر رضتتي هللا ع تته (تتتويف  1٣ه تت) وانتشتترت املصتتاحف ،آتتإن جتتا الس ت ة أتدتتر حتتىت هنايتتة القتترن ااول
اقجري وكان االعتماث على السمان والثظ و ل ان كتابة العلم كانت موضا د ف بس السلف ،كما قال ابن حجر[:ان السلف ادتلثتوا يف
لت عمت وتركتتا وإن كتتان اامتتر استتتقر واإلجتتان انعقت علتتى جتواو كتابتتة العلتتم بتتل علتتى استتتابابه بتتل اليبعت وجوبتته علتتى متتن دشتتي ال ستتيان ممتن
يتعس عليه تبلي العلم] .٣وقال ابن حجر أياا[:قال العلماء :كره جاعة من الصاابة والتابعس كتابة ال يل واستابوا أن يؤدذ ع هم حثظتا كمتا
أدذوا حثظا ،لكن ملا قصرت اقمم ودشي اائمة ضيان العلم َث َّونوه].4
وستتبب ادتتت ف الستتلف يف كتابتتة الت يل تعتتارع ااثلتتة التوارثة يف املستتألة آقت روى مستتلم عتتن أيب ستتعي اخلت ري أن رستتول هللا صتتلى هللا عليتته
وستتلم قتتال( :ال تكتبتوا عتتين ،ومتتن كتتتب عتتين خت القتترآن آليماتته) .٥ومتتا هتتذا آقت أ ن ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم لتتبعض الصتتاابة يف الكتابتتة
كعب ت هللا بتتن عمتترو رضتتي هللا ع همتتا ،و ل ت آيمتتا رواه البخااار [عتتن أيب هريتترة رضتتي هللا ع تته قتتال َمتتا ِمتتن أصتتااب ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم
أح م ت أك َر ح ي ا ع ه ِمين ،إالما كان من عبت هللا بتن عمترو آإنته كتان يكتتب وال أكتتب] .٦وورث إ ن ال ت صتلى هللا عليته وستلم يف الكتابتة ع ته
صر ا ،و ل يو آتح مكة آق دطب ال صلى هللا عليه وسلم دطبة الثتح آطلب أح الصاابة أن تكتب له هتذه اخلطبتة ،و لت آيمتا رواه
البخااار قتتال [آقتتا أبتتو ختتتاهِ  -رجتتلم ت متتن أهتتل التتيمن  -آقتتال :اكتبتوا يل ايرستتول هللا  ،آقتتال رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم  :اكتب توا ايب
ختاهِ ] .٧وعلى هذا َمحَل العلماء ح يل مسلم يف ال هي عن كتابة ال يل على أنه داص بزمن نزول القرآن دشية التباسه ب ت ه أو أنته م ستو رتا
ورث من اإل ن يف الكتابة.8
وما هناية القرن ااول اقجري أدذ السلف يف ت وين ال يل مث ث هِون الثقه بع ل  ،مث ااصول بع ه.
وإمنتتا أدتتذ املستتلمون يف الكتابتتة دشتتية ال ستتيان ولقصتتور اقمتتم عتتن الثتتظ ي ت ل علتتى هتتذا متتا أمتتر بتته عمتتر بتتن عب ت العزيز رضتتي هللا ع تته متتن جتتا
أحاثيل ال صلى هللا عليه وسلم وت وي ها ،حيل كتب إىل عماله َيمرهم بذل ومن د آته ( 1٠1 - 99هت) كتر هتذا الب تاري رمحته هللا يف
كتاب العلم من صاياه ،يف ابب (كيف يقبض العلم ) قال :وكتب عمر بن عبدالعزيز إىل أيب بكر بتن حتز [انظتر متا كتان متن حت يل رستول
صلى هللا عليه وسلم آاكتبه ،آإين دثت ثرو العلم و هتاب العلمتاء ،والتقبتل إال حت يل ال ت صتلى هللا عليته وستلم  ،ولتت ْثشتوا العلتم ولتجلستوا
حتىت َيعلَّتتم متن اليَت ْعلَتتم ،آتإن العلتتم اليَت ْهلِت حتتىت يكتون ِستهترا] أهتت .ومعتىن ثرو العلتتم أي انت اثره وضتتياعه ،وأبتو بكتتر بتن حتتز َ :تبعتي آقيتته استتتعمله
( 1مق مة ابن دل ون) ص ٥41
 2ال يل (رقم )498٦
( ٣آتح الباري) ج  1ص 2٠4
( 4آتح الباري) ج  1ص 2٠8
 ٥صايح مسلم بشرح ال ووي129/18 ،
( ٦ح يل )11٣
 ٧ال يل ()24٣4
 8انظر (آتح الباري ج  1ص )2٠8
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عمر بن عب العزيز على إمرة امل ي ة وقاائها وقذا كتب إليه.

اثلثا  -بيان واز االعتماد على مايكتبه العلماء من العلم وشرط ذلك.
ي ل على هذا:
 - 1ماأورثه البخاار يف كتتاب العلتم متن صتاياه يف ابب (مايتذكر يف امل اولتة ،وكتتاب أهتل العلتم ابلعلتم إىل البلت ان) .وآيته[ :وقتال أنتح :نستخ

ع متان املصتاحف آبعتتل هبتا إىل اآلآتاق ،ورأى عبت هللا بتتن عمتر و تتع بتن ستعي ومالت لت جتتائزا ،واحتتل بعتض أهتل الجتاو يف امل اولتة ِبت يل
الس تريهة كتتتااب وقتتال :ال تق ترأه حتتىت تبل ت مكتتان كتتذا وكتتذا ،آلمتتا بل ت ل ت املكتتان ق ترأه علتتى ال تا
ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم حيتتل كتتتب ام ت ه
وأدسهم أبمر ال صلى هللا عليه وسلم .
مث قال الب اري ح ث ا إْساعيل بن عب هللا قال ح ثين إبراهيم بن سع عن صاحل عتن ابتن ختتهاب عتن عبيت هللا بتن عبت هللا بتن عتبتة بتن مستعوث أن
عب ت هللا بتتن عبتتا أدتتسه أن رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم بعتتل بكتابتته رج ت وأمتتره أن ي آعتته إىل عظتتيم البا ترين ،آ آعتته عظتتيم البا ترين إىل
ِ
مزقه .آاسبت أن ابن املسيَّب قال :آ عا عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ميََّزقوا كل ممزق].1
كسرى ،آلما قرأه ه
 - 2وروى مسالم يف كتتاب اللبتا متن صتاياه عتن أنتح رضتي هللا ع ته [أن رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم أراث أن يكتتب إىل كِسترى وقيصتتر
آاة ،ونقش آيه حمم رسول هللا] .وكتان هتؤالء
وال جاختي ،آقيل إهنم اليقبلون كتااب إال ِبامت ،آصال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم داَتا َح ْل َقته ه
ملوك اارع حي تذ وكتب إليهم ال بيص ي عوهم إىل اإلس .

وجهته إىل الباترين:
 - ٣وروى البخار يف كتاب الزكاة من صاياه عن أنح رضي هللا ع ته [أن أاب بكتر رضتي هللا ع ته كتتب لته هتذا الكتتاب ملتا ه

بسم هللا الرمحن الرحيم ،هذه آرياة الص قة اليت آرع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املسلمس ،واليت أمر هللا هبا رسوله.2]...
قلتت :آت دت ف بتس أهتتل العلتم أن م تتل هتذه الكتابتتة املتذكورة يف ااحاثيتتل الستابقة  -تقتو هبتتا الجتة ودتب العمتل رتا آيهتا ،وهتتذا ثليتل جتواو
االعتماث على مايكتبه العلماء من العلم ،وختر ه :التاقق من نسبة الكتابة إىل العامل.

الع ْترع
الستمان و َ
قال ابن حجر رمحه هللا  -يف خترح الباب املشار إليه يف صايح الب اري – [قوله «ابب ما يذكر يف امل اولة» .وملتا آَت َترل متن تقريتر ه

أرثآه ببقية وجوه التامل املعتسة ع اَّمهور.
آارِوِه عين - .إىل أن قال -
آم ها امل اولة :وصورْا أن يعطي الشيخ
الطالب الكتاب آيقول له :هذا ْساعي من آ ن ،أو هذا تص يثي ْ
َ
واملكاتبة متن أقستا التامتل :وهتي أن يكتتب الشتيخ ح ي ته ِبطته ،أو َي ن ملتن ي تق بته ب َكْتبته ،ويرستله بعت حتريتره إىل الطالتب ،وَي ن لته يف روايتته
ع ه.
ِ
ورجتتح قتتو امل اولتتة عليهتتا لصتتول املشتتاآهة آيهتتا ابإل ن ثون املكاتبتتة .وقت جت َّتوو جاعتتة متتن القت ماء إ ت ق
وقت ستتوى املصتهف بي هتتا وبتتس امل اولتتة ،ه
اإلدبار آيهما ،وااوىل ماعليه احملققون من اخترتاط بيان ل  - .إىل أن قال -
توهم
خترط قيتا الجتة ابملكاتبتة :أن يكتون الكتتاب خمتومتا ،وحاملته مؤَت تا ،واملكتتوب إليته يعترف دتط الشتيخ ،إىل خت لت متن الشتروط ال اآعتة لت ه
الت ي  ،وهللا أعلم].٣
رابعا  -بيان طرق حتمل ما يكتبه العلماء من العلم والفرق بينها.
متا يكتبتته العلمتاء متتن العلتم يصتتل إىل التتب العلتم إمتتا ابتصتال يف الست بتس العتتامل والطالتتب وإمتا ابنقطتتان يف الست  .ويف كت التالس آتإن الطالتتب
(الع ْرع).
اليسمعه من العامل َّ
(السمان) واليقرأه عليه َ
( 1ح يل  .)٦4وقائل (آاسبت )...هو ابن ختهاب
 2ال يل ( .)14٥4ومعىن آرياة الص قة أي مقاثير الزكاة وأنصبتها
( ٣آتح الباري) ج  1ص 1٥٥ - 1٥4
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 - 1رق مايصل إىل الطالب مما كتبه العامل ابتصال الس  ،م ها
أ  -امل اولة :أن يعطي العامل كتابه للطالب ل ويه ع ه.
ب  -واملكاتبة :أن يكتب العامل كتااب  -أو َيمر ثقة بكتابته  -ويرسله ما ثقة إىل الطالب ِبيل اليش الطالب أن هذا كتاب العامل.
ج  -واإلع  :أن خيس العامل الطالب أن هذا الكتاب كتابه.
ث  -والوصتتية :أن يوصتتي العتتامل ع ت ستتثره أو موتتته بكتبتته أو بكتابتته إىل خت ت ص معتتسِ ،بيتتل اليش ت الطالتتب يف نستتبة الكتتتاب إىل
صاحبه.
 - 2رق مايصل إىل الطالب مما كتبه العامل ابنقطان يف الس وهو ريق واح يسمى ال ِوجاثة ،مص ر َو َج  ،وهبذا الطريق نتامل العلم من كتتب
لتامتل العلتتم وروايتتته والعمتتل بتته إ ا حتقتتق
العلتتم امل تشتترة يف هتتذا الزمتتان ستواء كانتتت كتتتب تثست أو حت يل أو آقتته أو خ هتتا .وهتتذا ريتتق مشتترون ه
الطالب من نسبة الكتاب إىل صاحبه ،وتثصيل ل آيما يلي:
خامسا  -أقوال العلماء يف واز العمل ابل ِو َ ادة
 - 1قال النوو رمحه هللا [ال ِوجاثة :وهي مص ر َلو َج  ،م َولَّ خ مسمون من العرب .وهي أن يقتف علتى أحاثيتل ِبتط راويهتا ال يرويهتا الواجت
آله أن يقول وج ت أو قترأت ِبتط آت ن أو يف كتابته ِبطته حت ث ا آت ن ويستوق اإلست اث واملتنت ،أو قترأت ِبتط آت ن عتن آت ن ،هتذا التذي استتمر
عليه العمل ق ميا وح ي ا ،وهو من ابب امل قطا ،وآيه ختوب اتصال ،وجاوف بعاهم آأ لق آيها ح ث ا وأدس  ،وأنكر عليه.
وإ ا وج ح ي ا يف أتليف خت ص ،قال :كر آت ن أو قتال آت ن أدتس آت ن وهتذا م قطتا ال ختتوب آيته ،وهتذا كلته إ ا وثتق أبنته دطته أو كتابته،
وإال آليقل :بل ين عتن آت ن ،أو وجت ت ع ته وحنتوه ،أو قترأت يف كتتاب :أدتسين آت ن أنته ِبتط آت ن ،أو تت أنته دتط آت ن ،أو كتر كاتبته أنته
آ ن ،أو تص يف آ ن ،أو قيل ِبط أو تص يف آ ن -.إىل أن قال :-
تاث ِة آ قتل عتن معظتم احملت ثس املتالكيس ،وخت هم أنته الدتوو .وعتن الشتاآعي ونظَّتار أصتاابه جتواوه ،وقطتا بعتض احملققتس الشتاآعيس
أما العمتل ابل ِو َج َ
بوجوب العمل هبا ع حصول ال قة ،وهذا هو الصايح الذي اليتجه هذه ااومان خ ه.1].
 - 2وقتتال الساايوطي رمحتته هللا يف تعريتتف الوجتتاثة [قتتوقم وجتتاثة :آيمتتا أ ِد ت َذ متتن العِلتتم متتن صتتايثة متتن خ ت ْستتان وال إجتتاوة وال م اولتتة ].مث ق تال

السيو ي:
[قتتال البلقيتتين :واحتتتل بعاتتهم للعمتتل ابلوجتتاثة ِبت يل« :أي اخللتتق أعجتتب إميتتا قتتالوا :امل ئكتتة ،قتتال :وكيتتف اليؤم تون وهتتم ع ت رهبتتم قتتالوا:
اانبياء ،قال :وكيف اليؤم ون وهم َيتيهم الوحي ،قالوا :حنن ،قال :وكيف التؤم ون وأ بس أ هركم ،قالوا .آمن ايرسول هللا قال :قو َيتتون متن
بع كم د ون صاثا يؤم ون را آيها».
قال البلقيين :وهذا است باط حسن.
قلتتت :احملتتتل بتتذل هتتو التتاآظ عمتتاث ال ت ين بتتن ك ت  ،كتتر ل ت يف أوائتتل تثس ت ه .وال ت يل رواه الستتن بتتن عرآتتة يف جزئتته متتن ريتتق عمتترو بتتن
ختعيب عن أبيه عن ج ه ،وله رق ك ة أورثْا يف اامايل ،ويف بعض ألثا ه «بل قو من بع كم َيتيهم كتاب بس لوحس يؤم تون بته ويعملتون رتا
آيته ،أولتت أعظتم مت كم أجترا» أدرجته أمحت والت ارمي والتاكم متتن حت يل أيب جعتة اانصتاري ويف لثتظ للاتتاكم متن حت يل عمتر :دت ون التتورق
املعلم آيعملون را آيه ،آهؤالء أآال أهل اإلميان إميا .2].
 - ٣وقال أبو احلسنات اللكنو رمحه هللا (ت  1٣٠4هتت)  -بعت ك مته عتن أ يتة اإلست اث يف نقتل علتو الت ين  -قتال رمحته هللا [بقتي هه تا أمتر
مقامته نقتل َمتن يعتمت عليته ،وتصتريح متن يستت إليته ،الستيما
آدر وهو أنه  -وإن كان الب لإلس اث يف كل أمر من أمور ال ين  -لكن قت يقتو َ
يف ااعصار املتأدرة ،لثوات اهتما اإلس اث آيها ابلشروط املقررة ،آإن خت ث آيها بطلب اإلس اث يف كتل أمت ِر آتات املتراث ،آيكتثتى بتصتريح َمتن عليته
االعتماث.
( 1التقريب) لل ووي ص  .21وهو منت كتاب (ت ريب الراوي) للسيو ي ج  2ص ٦٣ - ٦٠
( 2ت ريب الراوي) ج  2ص ٦4
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جوووا العمل واإلثبات اباحاثيل امل ونة يف الكتب املعتم ة ،وإن مل يوج قتا ع ت العامتل وامل بتت ريتق متصتل إىل صتاحب الت يل أو إىل
وقذا َّ
مؤلف الكتب امل ونة.
وجوووا أياا االعتماث يف املسائل الثقهية على نقل معتم ي امللة ال يثية ،وإن مل يوج ع املثيت س مسلسل إىل حارات اائمة العلية.
َّ
قتتال علتتي القتتاري يف «مرقتتاة املثتتاتيح»  -ع ت قتتول صتتاحب «املشتتكاة»« :وإين إ ا نستتبت الت يل إلتتيهم كتتأين أست ت إىل ال ت صتتلى هللا عليتته
وسلم اخل:- »...
علِ َم من ك املص ف أنه دوو نقل ال يل من الكتب املعتم ة اليت اختتتهرت وصتات نستبتها ملؤلثهتا كالكتتب الستتة وخ هتا متن الكتتب املؤلثتة،
وسواء يف جواو نقله مما كر أكان نقله للعمل رامونه  -ولو يف ااحكا  -أو ل حتجاج .واليشرتط تعت ث ااصتل امل قتول م ته .ومااقتاتاه كت
ابتتن الصت ح متتن اختترتا ه محلتتوه علتتى االستتتاباب .ولكتتن يشتترتط يف لت ااصتتل أن يكتتون قت قوبتتل علتتى أصتتل لتته معتمت مقابلتتة صتتاياة انتته
حي تذ صل به ال قة اليت م ار االعتماث عليها صاة واحتجاجا.
وعلم من ك املص ف أياا أنه ال يشرتط يف ال قل متن الكتتب املعتمت ة للعمتل أو ل حتجتاج أن يكتون لته بته روايتة إىل مؤلثيهتا ،ومتن مث قتال ابتن
بَت ْرهان :هب الثقهاء كاآتة إىل أنته اليتوقتف العمتل ابلت يل علتى ْساعته ،بتل إ ا صتات ع ت ه ال ست ة متن الست ن جتاو العمتل هبتا وإن مل يستما.
انتهى.
وقتال ابتن اقمتتا يف «آتتح القت ير» ريتتق نقلته  -أي املثتيت عتتن ا تهت  -أحت أمترين :إمتا أن يكتون لتته ست  ،أو َيدتذ متن كتتاب معتروف ت اولتته
ااي ي حنو كتب حمم بن السن وحنوها من التصانيف املشهورة للمجته ين ،انه ر زلة اخلس املتواتر ع ه أو املشهور ،هكذا كتر التراوي  -إىل أن
قال اللك وي -
ويف «الق ية»  -نق عن «أصول الثقه» ايب بكر الراوي  :-آأما ما يوج من ك رجل  -ومذهبه معروف وقت ت اولتته ال ستخ  -دتوو ملتن نظتر
آيه أن يقول :قال آ من :كذا وكذا ،وإن مل يسمعه متن أحت  ،حنتو كتتب حممت بتن الستن و «مو تأ مالت » وحنوهتا متن الكتتب املصت ثة يف أصت اف
العلو  ،ان وجوثها على هذا الوصف ر زلة اخلس املتواتر واالستثاضة ،ال تاج إىل إس اث .انتهى.
ويف «ت ريب الراوي خترح تقريب ال واوي»:
حكى ااستا أبو إسااق اإلسثراييين اإلجان على جتواو ال قتل متن الكتتب املعتمت ة ،وال يشترتط اتصتال الست إىل مصت ثيها و لت ختتامل لكتتب
ال يل والثقه.
وقال الطسي يف «تعليقه» :من وج ح ي ا يف ِ
صايح جاو له أن يرويه و تل به ،وقال قو من أصااب ال يل :ال دوو له أن يرويته انته
كتاب
ِ
مل يستتمعه ،وهتتذا خلتتط .وكتتذا حكتتاه إمتتا التترمس يف «السهتتان» عتتن بعتتض احمل ت ثس وقتتال :هتتم عصتتبة ال مبتتاالة هبتتم يف حقتتائق ااصتتول  -يعتتين
املقتصرين على السمان ،ال أئمة ال يل .-
وقال عز ال ين بن عب الس يف جواب سؤال كتبه إليه أبتو حممت بتن عب الميت  :وأمتا االعتمتاث علتى كتتب الثقته الصتاياة املوثتوق هبتا آقت اتثتق
العلماء يف هذا العصر على جواو االعتماث عليها ،واإلس اث إليها ،ان ال قة ق حصلت هبا كما حتصتل ابلروايتة ،ولتذل اعتمت ال تا علتى الكتتب
املشتتهورة يف ال اتتو والل تتة والطتتب وستتائر العلتتو لصتتول ال قتتة هبتتا وبت ْعت ِ التت ليح ،ومتتن وعتتم أن ال تتا اتثقتوا علتتى اخلطتتأ يف لت آهتتو أوىل ابخلطتتأ
م هم ،ولوال جواو االعتماث على ل لتعطل ك من املصتاحل املتعلقتة هبتا ،وقت رجتا الشتارن إىل قتول اا بتاء يف صتور ،وليستت كتتبهم متأدو ة يف
ااصل إال عن قو كثار ،ولكن ملا بع الت ليح آيها اعتم عليها ،كما اعتم يف الل ة على أختعار العرب وهم كثار ،لبع الت ليح.
قتتال :وكتتتب الت يل أوىل بتتذل متتن كتتتب الثقتته وخ هتتا ،العت تتائهم باتتبط ال ستتخ وحتريرهتتا ،آمتتن قتتال :إن ختتترط الت تريل متتن كتتتاب يتوقتتف علتتى
اتصال الس إليه آق درق اإلجان .انتهى].1
 - 4وقتتال حممااد باان إب اراهيم الااوزير رمحتته هللا [لتتو آرض ت ا والعيتتا ابهلل دلتتو الزمتتان متتن الثتتا وال قتتاة والتترواة ااثبتتات ملتتا تعتتذر الرجتتون إىل الس ت ة
 1من كتاب (ااجوبة الثاضلة لألستلة العشرة الكاملة) ايب الس ات حمم عب الي اللك وي اق ي ،بتعليق ث.حمم عب الثتاح أيب خ ة ،ط مكتب املطبوعات
اإلس مية ،ط  14٠2 ،2هت ،ص ٦4 - ٥9
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العزيزة ،و ل ان الكتب الصاياة املتق ة موجوثة يف امل ار اإلس مية ،والعمل را يف الكتب اليت عليها دطوط ال قاة الثتا ختتاه ة ابلصتاة
جائِمزت ع ك من أهل العلم وهو الذي يَت ْق َوي يف ال ظر ويظهر عليه ال ليل ،بتل هتو التذي أجتا علتى جتواوه أصتااب رستول هللا صتلى هللا عليته
وسلم كما سيأيت ،والعجب من املعرتع كيف خثل عن ل وهو قول أئمة الزي ية واملعتزلة كما سيأيت ،والعمل هبذا هو املعتروف يف علتم الت يل
ابلوجاثة وهو أح أنوان علتو الت يل وقت كرهتا ابتن الصت ح يف علتو الت يل و تول الكت آيهتا وحكتى القتول بوجتوب العمتل هبتا عتن اإلمتا
الشاآعي و ائثة من نظار أصاابه يف أصول الثقه قال ابن الص ح رمحه هللا وما قطا به هو الذي اليتجه خ ه يف ااعصار املتأدرة آإنته لتو توقتف
العمتتل آيهتتا علتتى الروايتتة النست ابب العمتتل ابمل قتتول لتعتتذر ختتترط الروايتتة آيهتتا علتتى ماتقت يف ال تتون ااول  -إىل أن قتتال  -إن الصتتاابة رضتتي هللا
ع هم عملوا هبا وال ليل على ل ح يل عمرو بن حز وق كر رقه الاآظ ابن ك يف إرختاثه وقال بع كر االدت ف يف بعض رقه وعلتى
كل تق ير آهذا الكتاب مت اول بس أئمة اإلس ق ميا وح ي ا يعتم ون عليه ويثزعون يف مهمات هذا البتاب إليته كمتا قتال يعقتوب بتن ستثيان ال
أعلم يف جيا الكتب كتااب أصح من كتاب عمرو بن حز كان الصاابة والتابعون يرجعون إليه وي عون آراءهم وصح عن ابن املسيب أن عمتر تترك
رأيه ورجا إليه قال ابن ك رواه الشاآعي والتابعون ذس اث صايح إىل ابن املسيب  -إىل أن قال  -تاهر كت التاآظس يعقتوب بتن ستثيان وابتن
ك ثعوى إجان الص ر ااول على قبول ح يل عمرو بن حز و ل يقتاى ثعوى اإلجان على جواو العمل ابلوجاثة].1
 - ٥وقتال الت كتور حمماد عجااج امقياب [الوجتاثة  -بكستر التواو  -مصت ر م َولَّت ل َتو َجت دت  ،خت مستمون متن العترب ،اصتطلح احملت ثون علتتى
إ قه على ماأدذ من العلم من صايثة ،من خ ْسان وال إجاوة وال م اولة ،كأن د خت ص كتااب ِبط من عاصره وعترف دطته ستواء لقيته أ مل
يَت ْل َقه أو ِبط من مل يعاصره ولك ته استتوثق متن أن الكتتاب صتايح ال ستبة إليته بشتهاثة أهتل اخلتسة أو بشتهرة الكتتاب إىل صتاحبه أو بست الكتتاب
امل بتتت آيتته أو خ ت ل ت ممتتا يؤك ت نستتبة الكتتتاب إىل صتتاحبه ،آتتإ ا ثبتتت ع ت ه هتتذا آلتته أن يتتروي م تته مايشتتاء علتتى ستتبيل الكايتتة ال علتتى ستتبيل
السمان.
وقت ثبتتت عتتن بعتض الستتلف روايتتتهم عتن الصتتاف والكتتتب ،ومتتا هتذا آقت كانتتت الروايتة وجتتاثة يف العصتتور املتق متة ثرة وقليلتتة ان جهتتور أهتتل
العلتتم كتتانوا يثاتتلون الروايتتة مشتتاآهة ابلستتمان أو العتترع ،بتتل إن ك ت ا متتن الستتلف عتتاب علتتى متتن يتتروي متتن الصتاف ،وانتشتترت بيت هم عبتتارة (ال
تقرؤوا القرآن على املصاثيِهس ،وال حتملوا العلم عن الصاثيس) حىت إن بعاهم كان ياعف مايروى من الكتب  -إىل أن قال -
والدتتوو لل تراوي ابلوجتتاثة أن يعتتزو مايرويتته إىل صتتاحب الكتتتاب إ ا خت ت يف نستتبته إليتته إال رتتا ي ت ل علتتى ختتتكه ،كتتأن يقتتول :بل تتين عتتن آ ت ن ،أو
(وج ت يف كتاب ت أنه كتاب آ ن).
كل هذا آيما يتعلق ابلرواية وجاثة وأما ما يتعلق ابلعمل آالصايح الذي عليه احملققون من أهل العلم أنه دب العمل را د ه مىت صح إس اثه.
والوجاثة املوثوق هبا اليت يطمتن إليهتا أهتل العلتم ،ابلتاقيتق متن نستبة املوجتوث إىل صتاحبه ر تلتف الطترق العلميتة  -التقتل يف قيمتهتا عتن التامتل
ابإلجاوة ،ان اإلجاوة على حقيقتها وجاثة معها إ ن من الشيخ ابلرواية آاس يروي املرء ابلوجاثة بشر ها ،ويبس أن مايرويه إمنا هو قتول آت ن يف
كتاب كذا وكذا ،آإنه ي قل اخلس بكل أمانة ،وكل مايف اامر ع اتصال اإلس اث بس ال اقل والشيخ وما هذا آثي نقله ختبه اتصال الس بي هما.
وليح اح أن يش يف قيمة التامل عن ريق الوجاثة املوثوق هبتا ،وال يف صتاة هتذا التامتل حتس يؤثيته َمتن ن تق بته ،ان جيتا متا ن قلته اليتو
من ااحاثيل ال بوية الشريثة من الكتب الصاياة ،وجيا ماي قله أهتل العلتو امل تلثتة متن مؤلثاْتا إمنتا هتو ضترب متن الوجتاثة ولتو توقتف العمتل
آيها على السمان والرواية النس ابب العمل ابمل قول لتعذر خترط الرواية كما قال ابن الص ح].2
آهذا ك العلماء آيما يتعلق رشروعية الرواية ابلوجاثة والعمل هبا أي التعلم من الكتب ونذكر آيما يلي مايلز املتعلم من الكتب من إرختاثات.
سادسا  -إرشادات هامة ملن يتعلم من الكتب:
(َتهي ) إ ا ك ت ق كرت (التعلم رطالعتة الكتتب) يف كيتف يطلتب العتامى العلتم  ،آتإنىن أعتىن ه تا العتامى التذي ل يته نتون أهليتة ملطالعتة الكتتب
وآهم ماآيها ،وآهم ال ليل الشرعي وماي ل عليه من آوائ  .وهذه ااهلية متاققة ِبمت هللا تعتاىل يف ك ت متن الشتبان املتت ي س اآلن ،وهتذا ال تون -
( 1الروع الباسم ج  1ص ٣٥ - ٣٣
( 2أصول ال يل) لل كتور حمم عجاج اخلطيب ،ط ثار الثكر  14٠1هت ،ص 24٧ - 244
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وهو العامي الذي له نون أهلية  -كره ابن القيم يف قوله :مسألة [إ ا كان ع الرجل الصاياان أو أح ا أو كتاب متن ست ن رستول هللا صتلى
هللا عليتته وستتلم موثتتوق رتتا آيتته ،آهتتل لتته أن يثتتىت رتتا دت ه آيتته ] عتترع ابتتن القتتيم ااقتوال يف هتتذه املستتألة مث قتتال [وهتتذا كلتته إ ا كتتان َمثَّ نتتون أهليتتة
ولك تته قاصتتر يف معرآتتة الثتترون وقواعت ااصتوليِهس والعربيتتة ،وإ ا مل تكتتن مثتَّتة أهليتتة قتتط آثرضتته ماقتتال هللا تعتتاىل (ومتتا أَرست ْلَا ِمتتن قَتْبلِت َ إِالَّ ِرجتتاال

ََ ْ َ

َ

ِ
تل الت هِذ ْك ِر إِن ك تتت ْم الَ تَت ْعلَمتتو َن) ال اتتل .1]4٣ :وستتتأتى هتتذه املستتألة ابلتثصتتيل إن ختتتاء هللا يف ابب أحكتتا املثتتىت ،وإمنتتا
نتُّتوحي إِلَت ْتي ِه ْم آَ ْ
استأَلواْ أ َْهت َ
أورث ه ا م ها مايثي تقسيم ابن القيم العامى إىل نوعس :نون له مثهة أهلية لل ظر يف الكتب ونون ليست له أهلية البتة.
بع هذا التمهي نذكر املقصوث من هذه املسألة ،وهي إرختاثات هامة ملن يتعلم من الكتب ،آ قول:
 - 1ال يلجتتأ املستتلم إىل التتتعلم متتن الكتتتب إال إ ا انس ت ه أمامتته ابب التلقتتى مشتتاآهة متتن العلمتتاء ،آهتتذا ه تو ااصتتل يف التتتعلم كمتتا كتتر أثلتتته يف
الطريق ااول للتعلم .والق أن الواقا املعاصر ياطر املسلم يف أحيان ك ة إىل التعلم من الكتب لتعذر التلقى عن العلماء اسباب م ها:
حتمتل كتتب الستلف م قطعتة اليتو يف ااخلتب ااعتم ،ومتن كتان
 أن أخلب العلماء اليو إمنا يتعلمون ابلوجاثة (أي من الكتب) أياا ،آأستاني ه
له إس اث متصل يروى به كتااب من كتب السلف ككتب الس ة ااصلية آإن هذا اإلست اث املتصتل عتاثة التكتون لته قيمتة كبت ة َّهالتة حتال ك ت متن
رجال الس املتأدرين را دعله يف حكم امل قطتا ،و لت نظترا لتوقتف تت وين اَّترح والتعت يل م تذ ومتن ،و لت بستبب اكتثتاء العلمتاء بشتهرة نستبة
الكتتتب اقامتتة إىل أصتتااهبا رتتا ي تتىن عتتن حتملهتتا ابإلست اث املتصتتل .آاحنصتترت أ يتتة العتتامل امل َعلِهتتم اليتتو يف اإلرختتتاث إىل الكتتتب اَّيت ة وآهتتم املكتتتوب
آيها.
هبا تلقي العلم متن علمائهتا التذين مل يعتوثوا دلستون يف املستاج
صر تعليم العلم اليو على ب املعاه الشرعية ،آيتعذر على خ
 وم ها قَ ْ
ب هذه املعاه يف التعلم آليح أمامه  -عاثة إال الكتب.
كما كان السلف ،آإ ا رخب مسلم من خ
 وم ها أن ماي ر يف بعض املعاه وبعض البل ان من الكتب وامل اهل ق اليكون هو االدتيار اام ل ،كم اهل االعتقتاث ،آتإن خالتب مايت ر
يف معظم املعاه يف ختىت البل ان هو اعتقاث ااختاعرة رتا يشتتمل عليته متن التأويتل يف الصتثات واإلرجتاء يف اإلميتان ،آمتن أراث تعلتم الصتواب (وهتو
اعتقاث أهل الس ة) من ب هذه املعاه وخ هم آليح أمامه إال الكتب.
 وم ها ن رة العلماء اام اء الذين يوثق بعلمهم وآهمهتم ،هتذا آات عتن نت رة العلمتاء التذين يتكلمتون يف ال تواول داصتة متايتعلق م هتا ابلسياستة
والسلطان ،اسباب معروآة.
 وم ها أن العلماء اام اء ك ا مايوج ون يف بل ِ ثون بل ِ  ،ما تعذر الرحلة إليهم على ك متن املستلمس ،حتىت الدت هتؤالء أمتامهم إال التتعلم
من الكتب.
ومتتا ل ت  ،آق ت كتترت آنثتتا أن متتن الوستتائل املستتتا ثة التتيت تقتتو مقتتا التلقتتي مشتتاآهة عتتن العلمتتاء جزئيتتا :ااختتتر ة املستتجلة ل ت رو العلمتتاء
وختروحهم لبعض كتب العلم اقامة ،وإمنا قلت :جزئيا ،ان هذه الوسيلة التسمح ابملراجعة واالستثسار.
 - 2آإ ا َّأ املسلم إىل التعلم من الكتب ،آأهم ماي صح به هو حسن ادتيار الكتاب يف كل ص ف من ص وف العلم .آق تكون جناتته يف حستن
االدتيتتار ،وقت يكتتون ه كتته يف ستتوء االدتيتتار ،وستتوف نتتذكر أ يتتة إحستتان ادتيتتار الكتتتاب يف البتتاب التتتايل (الرابتتا) إن ختتتاء هللا ،كمتتا ست ذكر يف
الباب السابا الكتب امل تلثة اليت ن صح بقراءْا يف كل ص ف من ص وف العلم.
 - ٣آإ ا أحسن الب العلم ادتيار الكتاب يف علم من العلو  ،آإنه عاثة مايلزمه إرختاث الذين ستبقوه يف تعلتم هتذا العلتم متن العلمتاء ومتن ت ب
العلتتم املتق ت مس ،لثهتتم مصتتطلاات العلتتم التتذي ي رستته وآهتتم موضتتوعاته .وقتتذا قتتال الشاااطيب [وهتتو معتتىن قتتول متتن قتتال «كتتان العلتتم يف ص ت ور
الرجال ،مث انتقل إيل الكتب ،وصارت مثاحته أبي ي الرجال» والكتب وح ها التثي الطالب م ها ختيتا ثون آتتح العلمتاء] .2وللت لُّتب  -جزئيتا -
على هذه العقبة أنصح من مل د من يت َعهِرآه معاين ما ابلكتب ب صياتس:
إحاادامها :أال يبت أ ثراستتته لعلتتم متتن العلتتو ب راستتة متتنت أو خمتصتتر متتوجز ،وإمنتتا يبت أ بكتتتاب متوستتط ،ع ت انعت ا العتتامل املرختت  .و لت ان املتتتون

( 1اع املوقعس) ج  4ص 2٣٥ - 2٣4
( 2املواآقات) ج  1ص 9٧
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وامل تص ترات وضتتعت ليشتترحها الش تراح املعلِهمتتون ،آتتإ ا ع ت ِ هتتؤالء آيلجتتأ إىل الشتتروح املتوستتطة مباختتترة .وإمنتتا نصتتا ا ه تتا ابلشتتروح املتوستتطة ال
املطولتتة ،ان املتوستتطة عتتاثة ماتقتصتتر علتتى كتتر أمهتتات مستتائل ال َثت هِتن وأقتتوى ااقتوال آيهتتا آيستتهل علتتى املتبت يء استتتيعاهبا ،أمتا الشتتروح
املبستتو ة َّ
املطولتتة آتتتذكر املستتائل اَّليتتة وال تتاثرة وتتتذكر ال تراجح واملرجتتوح متتن ااق توال وق ت خيثتتى علتتى املبت ت يء َتييتتز اَّلتتي متتن ال تتاثر ،وال تراجح متتن املرجتتوح
ه
آيشوه عقله ويعسر عليه الثهم واالستيعاب را ق دعله ي قطا عن متابعة ال راسة.
َّ
والنصايحة الثانيااة :أن يقترأ يف أك تر متتن مصت ر يف نثتتح املتاثة يف وقتت واحت إ ا ان لتق عليتته الثهتم متن املصت ر ااول .آأحيتا تقترأ كتتااب يف متتاثة

وتتوقف ع مصطلح التثهمه ،آإ ا راجعت كتااب آدر يف نثح املاثة آق جتت ختترح هتذا املصتطلح ال تامض إمتا يف صتلب الكتتاب أو يف هامشته.
وررا أرخت ك يف هامشه ملرجا اثلل يثي ك أك ر .وهذا الك يشبه جا رواايت ال يل الواح  ،آق تَ ِرث يف إحت ى رواايت الت يل كلمتة خريبتة،
ويتبس املراث من كل هذا رراجعة الرواايت اادرى ل ثح ال يل.
أو رجل مبهم ،أو مكان مبهم ه
ود صتة ماستتبق متن إرختتتاثات أن املتتعلم متتن الكتتب ي صتتح أبمترين :حستن ادتيتتار الكتتاب ،والباتتل عمتن يت َث ِههمتته مصتطلاات الكتتتاب ومعانيتته.
صتِهثس ،ومت هِوين الت واوين.
وق جا الشاطيب رمحه هللا هاتس ال صياتس يف ك مه عن الطريق ال اين للتعلم .آقال [«الطريق ال اين» مطالعة كتتب امل َ

وهو أياا آا يف اببه بشر س:
«ااول» أن صل له من آهم مقاص ل العلم املطلوب ،ومعرآة اصط حات أهلته ،متايتم لته بته ال ظتر يف الكتتب .و لت صتل ابلطريتق ااول
متتن مشتاآهة العلمتتاء أو ممتتا هتتو راجتتا إليتته ،وهتتو معتتىن قتتول متتن قتتال «كتتان العلتتم يف صت ور الرجتتال ،مث انتقتتل إىل الكتتتب ،وصتتارت مثاحتتته أبيت ي
الرجال» .والكتب وح ها التثي الطالب م ها ختيتا ،ثون آتح العلماء ،وهو م َشاه م معتاث.
«والشرط ال اين» أن يتاترى كتتب املتقت مس متن أهتل العلتم املتراث ،آتإهنم أقعت بته متن خت هم متن املتتأدرين ،وأصتل لت التجربتة واخلتس :أمتا التجربتة
آهتتو أمتتر مشتتاه يف أي علتتم كتتان ،آاملتتتأدر اليبلت متتن الرستتو يف علتتمِ متتا مابل تته املتقت  -إىل أن قتتال  -وأمتتا اخلتتس آثتتي الت يل «دت القتترون
قرين ،مث الذين يلوهنم ،مث الذين يلوهنم» ،ويف هذا إختارة إىل أن كل قرن ما مابع ه كذل  .وروي عن ال صلى هللا عليه وسلم «أول ثي كم نبوة
ورمحة مث مل ورمحة ،مث مل وجسية ،مث مل عاوع» ،واليكتون هتذا إال متا قلتة اخلت وتكتاثر الشتر ختتيتا بعت ختتيء - .إىل أن قتال  -آلتذل
صارت كتب املتق مس وك مهم وس َ هم أنثا ملن أراث اادذ ابالحتياط يف العلم ،على أي نونِ كان ،ودصوصا علم الشريعة].1
وهبذا خنتم الك يف هذه املسألة وهي (كيف يطلب العامي العلم ) .مث ن تقل إىل املسألة ال ال ة يف هذا الثصل.

( 1املواآقات) ج  1ص 99 - 9٧
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املسألة الثالثة :ما جيب على العامي من مبليغ العلم
ونذكر آيها ث ث مسائل :ااثلة على وجوب تلبي العامي للعلم ،وختروط تبلي العامي للعلم ،وصور تبلي العامي للعلم.
أوال :األدلة على و وب مبليغ العامي للعلم:

 - 1م ها قول ال صلى هللا عليته وستلم (ليبلِهت الشتاه ال ائتب)  ،1ومل يقيت التب ل ببلتول ال ايتة يف العلتم ،ومعلتو أن الصتاابة رضتي هللا عت هم
كتان آتتيهم العلمتتاء (وهتتم الق َّتراء) وخت العلمتتاء ،بت ليل قولته صتتلى هللا عليتته وستتلم (أال ستألوا إ ا مل يعلمتوا ،آإمنتتا ختتتثاء العِ هتي الستؤال) الت يل وقت
سبق .آأمرهم صلى هللا عليه وسلم جيعا ابلتبلي ومل يثرق بس عامل وخ عامل.
ِ
ب حامتل آقته إىل متن هتو أآقته م ته)،2
 - 2ويؤك هذا قوله صلى هللا عليه وسلم (ناَّر هللا ْامَرأ َِْسا مقاليت آبلَّ ها ،آر َّ
ب حامل آقه خ آقيته ،ور ه
تل علتى تبليت العلتم،
وموضا ال اللة م ه قوله صلى هللا عليه وسلم (خت آقيته) ومتا هتذا َحهته علتى تبليت العلتم .قتال ابان حجار رمحته هللا [آيته ال ه

وأن الثهم ليح ختر ا يف ااثاء].٣
اثنيا :شروط مبليغ العامي للعلم:

وختر ه :ضبط العامي ملا ي قله من العلم .وأعلتى الاتبط أن يتبَتلِهت
جوووا رواية ال يل ابملعىن اخترت
ليح من أهل ل  ،آإن الذين َّ
وال ليل على ما كر ه من خترط:
امرأَ ْسا م ا ختيتا آبله ه كما ْسعه ،آرب مبَتلَّ أوعى من ساما).4
 - 1قول ال صلى هللا عليه وسلم ( ه
نار هللا ْ
وموضا ال اللة يف هذا ال يل ،قولته صتلى هللا عليته وستلم (آبله ته كمتا ْسعته) .وهتذا يت ل علتى ختترط ضتبط العتامي ملتا ي قلته متن العلتم إىل خت ه،
وهذا الشرط قق آائ تس:
ااوىل :نشتتر العلتتم بقيتتا العتتامل وخ ت العتتامل بواجتتب التبلي ت  ،آَ تيَت ْعظم نشتتر العلتتم هبتتذا ،داصتتة يف اامتتاكن التتيت كلتتو متتن العلمتتاء ويتعتتذر علتتى أهلهتتا
الوصول إىل العلماء.
ال انية :اامن من التاريف والتب يل ،بابط العامي ملا ي قله.
ماعلمته ابللثتظ التذي ْسعته ثون تصترف م ته آيته وإن تن أنته الخيتل ابملعتىن .انته
وا أن يكون الراوي آقيها عاملا ابلل ة.

اثلثا :صور مبليغ العامي للعلم:

م ها :التعليم والثتوى واامر ابملعروف وال هي عن امل كر.
َّ ِ
ِ
ين َآم توا قتوا
 - 1التعليم :يبلهت العتامي العلتم بتعليمته ل ت ه ،ابلشترط الستابق ،داصتة َمتن هتم يف مستتوليته كأهلته ود مته .قتال تعتاىل ( َاي أَيتُّ َهتا التذ َ

أَنثسكم وأَهلِيكم َ را وقوثها الَّا و ِْ
ارة) التار  ،٦ :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (كلكم ران وكلكم مستول عن رعيته).٥
َ َْْ ْ َ َ
ال َج َ
َ
قال أبو حامد الدزاي رمحه هللا [وكل عتامي عترف ختتروط الصت ة آعليته أن يع هِترف خت ه ،وإال آهتو ختتري يف اإلمث ،ومعلتو أن اإلنستان اليولت عاملتا
آاق على كل مستلم أن يبت أ ب ثسته
ابلشرن وإمنا دب التبلي على أهل العلم ،آكل من تعلم مسألة واح ة آهو من أهل العلم هبا  -إىل أن قال  -ه
آيصلاها ابملوا بة على الثرائض وترك احملرمات ،مث يعلم ل أهل بيته ،مث يتع ى بع الثرال م هم إىل ج انه ،مث إىل أهل حملتته ،مث إىل أهتل بلت ه،
مث إىل أهل السواثي املكت ف ببل ه ،مث إىل أهل البواثي من ااكراث والعرب وخ هم ،وهكذا إىل أقصى العامل ،آإن قا به ااثى ستقط عتن اابعت ،
وإال حرج به على كل قاثر عليه قريبا كان أو بعي ا ،وال يسقط الرج متاثا يبقتى علتى وجته اارع جاهتل بثترع متن آتروع ثي ته وهتو قتاثر علتى
أن يسعى إليه ب ثسه أو ب ه آيعلمه آرضه ،وهذا خت ل ختاخل ملن يهمه أمر ثي ته يشت له عتن جتزئتة ااوقتات يف التثريعتات ال تاثرة والتعمتق يف ثقتائق
 1متثق عليه
 2رواه أمح ذس اث صايح عن وي بن اثبت رضي هللا ع ه
( ٣آتح الباري) ج  1ص 1٥9
 4رواه الرتمذي عن ابن مسعوث رضي هللا ع ه ،وقال الرتمذي :ح يل حسن صايح
 ٥متثق عليه
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العلو اليت هي من آروع الكثاايت وال يتق ه على هذا إال آرع عس أو آرع كثاية هو أهم م ه].1
 - 2الثتوى :هذه هي الصورة ال انية اليت يتبَتلِه العتامي آيهتا العلتم إىل خت ه ،وستوف نتذكرها  -إن ختتاء هللا  -يف البتاب اخلتاص أبحكتا املثتيت ع ت
الك عن مراتتب املثتتس .وحاصتلها أن العتامي دتوو لته أن خيتس خت ه بثتتوى العتامل يف مستألة متا ،ويكتون قتول العتامي يف هتذا متن ابب اإلدبتار ال
الثتوى .وسيأيت هذا ابلتثصيل يف الباب اخلامح إن ختاء هللا.
 - ٣اامر ابملعروف وال هتي عتن امل كتر :إ إن أول مراتتب اإلنكتار :التعريتف وهتو تعلتيم ،آللعتامي أن ي كتر آيمتا يعترف حكمته كتاملعلو متن الت ين
ابلاتترورة متتن الثتتروع الواجبتتة واحملرمتتات املشتتهورة .لقولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم (متتن رأى مت كم م كترا آلي ت ه) ،2وهتتو آتترع كثايتتة وقت يتعت َّتس يف
أحوال.

( 1إحياء علو ال ين) ج  2ص ٣٧1 - ٣٧٠
 2رواه مسلم
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خامتة هذا الفصل
يف هذا الثصل املعقوث لبيان (واجب العامي يف لب العلم وتبلي ه) تكلم ا يف ث ثة موضوعات وهي:
األول :وقت وجوب لب آرع العس من العلم.
والثاين :كيف يطلب العامي العلم وأن له ريقس :التعلم من العلماء أو من الكتب.
والثالث :مادب على العامي من تبلي العلم.

ود ل ح ي ا يف هذا الثصل أختر إىل ع ة موضوعات وأرجأ الك آيها إىل أبواب قاثمة اهنتا وإن كانتت مرتبطتة بطلتب العتامي للعلتم إال أهنتا
ِباجة إىل عرع مثصل الي اسبه هذا املقا آآثر إآراثها أببواب مستقلة قاثمة إن ختاء هللا ،وهذه املوضوعات هي:
آثاب العامل واملتعلم ،وموضعها يف الباب الرابا.
وأحكا املثيت واملستثيت وآثاهبما ،وموضعها يف الباب اخلامح.
والكتب اليت ن صح ب راستها يف ص وف العلم امل تلثة ،وموضعها يف الباب السابا من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.
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الفصل الرابع

وا ب الر ل يف معليم أهله
كان الثصل السابق (واجب العامي يف لب العلم وتبلي ه) معقوثا لبيان مادب على كل مسلم يف داصة نثسه.
أمتتا هتتذا الثصتتل آهتتو معقتتوث لبيتتان أن واجتتب املستتلم اليقتصتتر علتتى الع ايتتة أبمتتر نثستته آقتتط يف لتتب العلتتم ،وإمنتتا هتتو مكلتف أياتتا  -متتا هتتذا -
بتعليم خ ه ،وق أختر إىل هذا يف املسألة ااد ة من الثصل السابق (واجب العامي يف تبلي العلم) ،وأول من دب علتى املستلم تعلتيمهم هتم أهلته
من ووجته وأب ائه مث د ِمه وسائر من هو مستول ع هم .وإ ا أ لق ا لثتظ (أهلته) يف هتذا الثصتل آت نقصت قصتره علتى الزوجتة بتل ستائر متن كتر
ه ا ،وقذا سوف نش إليهم بام جا املذكر (هم) ال املؤنل (هن).
وسوف يشتمل هذا الثصل على أربا مسائل وهى :ااوىل :ااثلة على مستولية الرجل عن تعليم أهله ،وال انية :كيف يعلِهتم الرجتل أهلَته  ،.وال ال تة:
مادب أن يعلمه الرجل أهلَه ،والرابعة :مىت يب أ تعليم الص .
املسألة األوىل :األدلة على مسئولية الر ل عن معليم أهله
ونذكر ااثلة على هذا من كتاب هللا مث من الس ة مث نذكر أقوال العلماء آيها.
أوال األدلة من كتاب هللا معاىل:

َّ ِ
ين َآم وا قتوا أَنث َستك ْم َوأ َْهلِتيك ْم َ را َوقوث َهتا الَّتا َوا ْلِ َج َتارة َعلَْيت َهتا َم َ ئِ َكتةم ِخت َ م ِختت َ ماث َال يَت ْعصتو َن
 - 1م ها قوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
اّللَ َما أ ََمَره ْم َويَت ْث َعلو َن َما يت ْؤَمرو َن) التار .٦ :
َّ
ستك ْم َوأ َْهلِتيك ْم َ را) يقتول أثبتوهم
قال ابن ك رمحه هللا [قال سثيان ال وري عن م صور عن رجل عن علي رضي هللا ع ته يف قولته تعتاىل (قتوا أَنث َ
ستك ْم َوأ َْهلِتيك ْم َ را) يقتول اعملتوا بطاعتة هللا واتقتوا معاصتي هللا َوأْمتروا أهلتيكم ابلتذكر
وعلموهم ،وقال علي بن أيب لاة عن ابن عبا (قتوا أَنث َ
سك ْم َوأ َْهلِيك ْم َ را) قتال اتقتوا هللا وأوصتوا أهلتيكم بتقتوى هللا ،وقتال قتتاثة :أتمترهم بطاعتة هللا وت هتاهم
ي جيكم هللا من ال ار ،وقال جماه (قوا أَنث َ
عتتن معصتتية هللا وأن تقتتو علتتيهم أبمتتر هللا وأتمتترهم بتته وتستتاع هم علي ته آتتإ ا رأيتتت هلل معصتتية قَت َذ ْعتهم ع هتتا ووجتترْم ع هتتا ،وهكتتذا قتتال الاتتااك
ومقاتل :حق املسلم أن يعلِهم أهله من قرابته وإمائه وعبيت ه متاآرع هللا علتيهم وماهنتاهم هللا ع ته .ويف معتىن هتذه اآليتة الت يل التذي رواه أمحت وأبتو
ثاوث والرتمذي من ح يل عب املل بن الربيا بن سسة عن أبيه عن ج ه قتال قتال رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم «متروا الصت ابلصت ة إ ا بلت
سبا س س آإ ا بل عشر س س آاضربوه عليها» هذا لثظ أيب ثاوث وقال الرتمذي هذا ح يل حسن ،وروى أبو ثاوث من ح يل عمرو بتن ختتعيب
عن أبيه عن ج ه عن رسول صلى هللا عليته وستلم م تل لت  .قتال الثقهتاء :وهكتذا يف الصتو ليكتون لت َتري تا لته علتى العبتاثة لكتي يبلت وهتو
مستمر على العباثة والطاعة وجمانبة املعاصي وترك امل كر ،وهللا املوآق].1

 - 2وقوله تعاىل (وأْمر أَهلَ ِاب َّ ِ
اصطَِ ْس َعلَْيت َها) ه.1٣2 :
َ ْ ْ َ
لص َ ة َو ْ
قال ابن ك رمحه هللا [وقوله (وأْمر أَهلَ ِاب َّ ِ
اصطَِ ْس َعلَْيت َها أي است قذهم من عذاب هللا ذقا الص ة واصس أنت على آعلها ،كمتا قتال
َ ْ ْ َ
لص َ ة َو ْ

َّ ِ
سك ْم َوأ َْهلِيك ْم َ را)].2
تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ين َآم وا قوا أَنث َ

ِ
ِ
ِِ ِ
اآلدرِة لَ ِمن َّ ِِ
ِ ِ ِ
ِ
س ،إِ ْ قَ َال
الصال َ
 - ٣وقوله تعاىل ( َوَمن يَت ْر َخب َعن هملَّة إِبْتَراه َيم إِالَّ َمن َسثهَ نَت ْث َسه َولََق ْ
اصطََثْيتَاه يف ال ُّ نْتيَا َوإنَّه يف َ َ
ِ
لَه ربُّه أَسلِم قَ َال أَسلَمت لِر ِب الْعالَ ِمس ،وو َّ ِ
ِ ِِ
ين آَ َ ََتوت َّن إَالَّ َوأَنتم
صى هبَا إِبْتَراهيم بَ يه َويَت ْعقوب َاي بَِ َّ
اّللَ ْ
ين إِ َّن ه
َ ْْ
ْ ْ َ ه َ َ ََ
اصطََثى لَكم ال ه َ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
آابئِ َ إِبْتَر ِاه َيم
ُّم ْسلمو َن ،أَ ْ ك ت ْم خت َه َ اء إِ ْ َح َ
اَر يَت ْعق َ
وب الْ َم ْوت إ ْ قَ َال لبَ يه َما تَت ْعب و َن من بَت ْع ي قَالواْ نَت ْعب إلَ َته َ َوإلَتهَ َ
( 1تثس ابن ك ) ج  4ص ٣91
( 2تثس ابن ك ) ج  ٣ص 1٧1
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ِ
ِ ِ
اعيل وإِ ْسا َ ِ
سلِمو َن) البقرة.1٣٣ - 1٣٠ :
َوإ ْْسَ َ َ َ
اق إلَتها َواح ا َوَْحنن لَه م ْ

قال ابن ك رمحه هللا [وقوله (اي ب ِين إِ َّن اّلل اصطََثى لَكم ال هِ ين آَ َ ََتوت َّن إَالَّ وأَنتم ُّمسلِمو َن) أي ِ
أحس وا يف حال الياة والزموا هذا
َ َ َّ
هَ ْ
ْ
َ
َ
ل وقكم هللا الوآاة عليه ،آإن املرء ميوت خالبا على ماكان عليه ويبعل على ما مات عليه ،وق أجرى هللا الكر عاثته أبن من قص اخل وآِه َق له
ويِه َسر عليه ومن نوى صالا ثبت عليه .وهذا ال يعارع ما جاء يف ال يل الصايح «إن الرجل ليعمل بعمل أهل اَّ ة حىت مايكون بي ه وبي ها
إال ابن أو ران آيسبق عليه الكتاب آيعمل بعمل أهل ال ار آي دلها .وإن الرجل ليعمل بعمل أهل ال ار حىت مايكون بي ه وبي ها إال ابن أو ران
آيسبق عليه الكتاب آيعمل بعمل أهل اَّ ة آي دلها» انه ق جاء يف بعض رواايت هذا ال يل «آيعمل بعمل أهل اَّ ة آيما يب و لل ا

َّق ِاب ْل ْس َىن ،آَ َس تيَ ِهسره لِْلي ْسَرىَ ،وأ ََّما َمن َِِب َل
ص َ
ويعمل بعمل أهل ال ار آيما يب و لل ا » وق قال هللا تعاىل (آَأ ََّما َمن أ َْعطَى َواتَّت َقىَ ،و َ
ِ ِ
استَت ْ َىن ،وَك َّذ َ ِ
سَرى) الليل - 1٠ - ٥ :مث قال ابن ك يف قوله تعاىل ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ...ﭼ يقول تعاىل حمتجا على
َو ْ
ب اب ْل ْس َىن ،آَ َس تيَ هسره ل ْلع ْ
َ
املشركس من العرب أب اء إْساعيل وعلى الكثار من بين إسرائيل  -وهو يعقوب بن إساق بن إبراهيم عليهم الس

ِ
الوآاة َّ
وصى ب يه بعباثة هللا وح ه الختري له ،آقال قم ( َما تَت ْعب و َن ِمن بَت ْع ي قَالواْ نَت ْعب إِلَ َته َ
وموضا ال اللة يف هذه اآلايت :بيان حرص اانبياء عليهم الص ة والس

 -أبن يعقوب ملا حارته

)]1

على وصية أب ائهم ابل ين وختترائعه وعلتى رأستها التوحيت  .وقت أمتر هللا

ِ َّ ِ
اّلل آَبِه َ اهم اقْتتَ ِ ْه) اانعا .9٠ :
ين َه َ ى ه
تعاىل ابالقت اء هبم يف قوله عز وجل (أ ْولَتت َ الذ َ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِِ
الشرَك لَظ ْلم َع ِظيم ،وو َّ ِ
نستا َن بَِوالِ َ يْ ِته َمحَلَْتته أ ُّمته
 -4وقول هللا تعاىل ( َوإِ ْ قَ َال ل ْق َمان البْ ه َوه َو يَعظه َاي ب ََّ
ين َال ت ْش ِرْك اب َّّلل إ َّن ه ْ
م م ََ
صتْيتَا ْاإل َ

ِ
س أ َِن ا ْختتكر ِيل ولِوالِت َ ي َ إِ ََّ ِ
تام ْ ِ
ِ ِ
ح لَت َ بِ ِته ِع ْل متم آَت َ
يل الْ َمصت َ ،وإِن َج َ
ْ ََ ْ
َوْه ا َعلَى َوْهت ِن َوآ َ
صتاله ِيف َع َ
اهت َ َاك َعلتى أَن ت ْشترَك يب َمتا لَتْي َ
يل مثَّ إِ ََّ ِ
ت ِطعهمتتا و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
تين إِ َّهنتَتا إِن تَت
ب إِ ََّ
يل َمت ْترجعك ْم آَتتأنتَبِهتكم رتَتا ك تتت ْم تَت ْع َملتتو َنَ ،اي بت ََّ
ْ َ ََ
يل َمت ْتن أَ َ َ
صتتاحْبته َما يف ال ت ُّ نْتيَا َم ْعروآتتا َواتَّبت ْتا َس تب َ
ِ
الستماو ِ
ِم ْت َق َال َحبَّ ِة ِهم ْن َد ْرَث ِل آَتتتَكن ِيف َ ِ ِ
ات أ َْو ِيف ْاا َْر ِ
الصت َ ةَ َوأْم ْتر
ع ََيْ ِت ِهبَتا ا َّّلل إِ َّن َّ
تين أَقت ِم َّ
اّللَ لَ ِطي م
تف َدبِت مَ ،اي ب ََّ
صت ْ َرة أ َْو يف َّ َ َ
ِ ِ ِ
ِ
وف وانْهَ َع ِن الْم َك ِر و ْ ِ
ِ
تش ِيف ْاا َْر ِ
َّك لِلَّتا ِ َوَال ََتْ ِ
ع َمَرحتا إِ َّن
ص هعِْر َدت َ
َصابَ َ إِ َّن َل َ م ْن َع ْز اْاموِرَ ،وَال ت َ
اص ْس َعلَى َما أ َ
َ
ابلْ َم ْعر َ
ص ْ ِيف م ْشيِ َ وا ْخاض ِمن صوتِ َ إِ َّن أَن َكر ْااَ ِ
ال ِ
ب ك َّل خمْتَ ِال آَ وِر ،واقْ ِ
م ِ ) لقمان19 - 1٣ :
َّ
اّللَ َال ِ ُّ
ْ
َ ْ
ص َوات لَ َ
ص ْوت َْ
َ
َْ
َ
َ

اختتملت موعظة لقمان الب ه على التاذير من الشرك وعلى الوصية ابلص ة واامر ابملعروف وال هي عن امل كر ،مث أوصاه أبصتول مكتار اادت ق

متتا وال يتته ويف ات نثستته .وهتتذا مَتتل ض تربه هللا لتتآلابء ليس ت وا علتتى هنجتته يف موعظتتة أب تتائهم ،قتتال تعتتاىل (لََق ت ْ َك تا َن ِيف قَ ِ ِ ِ
تسةم ِها ْوِيل
َ
َ م
صص ته ْم عت ْ َ
ااَلْب ِ
اب) يوسف.111 :
َ
قال ابن كثري رمحه هللا [يقول تعاىل خمسا عن وصية لقمان لول ه ...الذي هو أختثق ال ا عليه وأحبهم إليه ،آهتو حقي متق أن مي اته أآاتل متايَع ِرف،

ِ
يم) أي هو أعظم الظلم].2
وقذا أوصاه أوال أبن يعب هللا وح ه وال يشرك به ختيتا مث قال حمذرا له (إِ َّن ِه
الش ْرَك لَظ ْل مم َعظ م

(فائدة) اتثقت هذه اآلايت املشتملة على وصية لقمان ،واآلايت قبلها املشتملة على وصية إبراهيم ويعقتوب عليهمتا الست

وصتى
علتى أن أهتم ماي َ

به ااب اء هو التوحي متا حتتذيرهم متن الشترك .وقت َث هل علتي هتذا أياتا قتول ال ت صتلى هللا عليته وستلم ملعتا بتن جبتل ملتا أرستله إيل التيمن (إنت
يوحت وا هللا تعتتاىل آتتإ ا عرآتوا لت آتتأدسهم أن هللا آتترع علتتيهم مختتح صتتلوات يف
تقت علتتى قتتو متتن أهتتل الكتتتاب آلتتيكن أول ماتت عوهم إىل أن ه
ترتث علتى آقت هم ،آتإ ا أقتروا بتذل آ تذ مت هم وتَت َتو هق كترائم
يومهم وليلتتهم ،آتإ ا صتلوا آتأدسهم أن هللا اآترتع علتيهم وكتاة أمتواقم تؤدتذ متن خ تيههم آ َ
أموال ال ا ) .٣آأوجب معرآة التوحيت قبتل الثترائض إ التصتح والتقبتل إال بته .وقت أختتر إىل هتذا يف الكت عتن صتثة آترع العتس متن العلتم ،يف
الثصل ال اى من الباب ال اى.
( 1تثس ابن ك ) ج  1ص 18٦ - 18٥
( 2تثس ابن ك ) ج  ٣ص  444ابدتصار يس
 ٣متثق عليه ،واللثظ للب اري ()٧٣٧2
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وبع  ،آق كانت هذه بعض ااثلة من كتاب هللا تعاىل على مستولية الرجل عن تعليم أهله.
اثنيا  -األدلة من السنة:
 - 1م ها ح يل مال بن الويرث رضي هللا ع ه أن ال صلى هللا عليه وسلم قال قم (ارجعوا إىل أهليكم آعلهموهم).1
 - 2وم ها ح يل وآ عب القيح أن ال صلى هللا عليه وسلم أدسهم عن خترائا اإلميان وقال قم (احثظوه وأدسوا َم ْن وراءكم).2
 - ٣وم هتتا قولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم (كلكتتم ران وكلكتتم مستتتول عتتن رعيتتته ،اإلمتتا ران ومستتتول عتتن رعيتتته ،والرجتتل ران يف أهلتته ومستتتول عتتن
رعيته ،واملرأة راعية يف بيت ووجها ومستولة عن رعيتهتا ،واخلتاث ران يف متال ستي ه ومستتول عتن رعيتته ،آكلكتم ران ومستتول عتن رعيتته) .٣وموضتا
ال اللة م ه قوله صلى هللا عليه وسلم (الرجل ران ومستول عن رعيته).
 - 4وقوله صلى هللا عليه وسلم (مروا أوالثكم ابلص ة وهم أب اء سبا س س ،واضربوهم عليها وهم أب اء عشرِ  ،هِ
وآرقوا بي هم يف املااجا).4
وق سبق خترح هذا ال يل وبيان ثاللته يف أول الثصل السابق يف مسألة (وقت وجوب لب العلم).
الس ن والثرائض].٥
 - ٥وقال الب اري رمحه هللا [وقيَّ ابن عبا عكرمة علي تعلُّم القرآن و ُّ
قال ابن حجر  -يف هذا ااثر املعلهق – [وصله ابن سع يف «الطبقات» وأبتو نعتيم يف « ِ
الليتة» متن ريتق محهتاث بتن ويت عتن التزب بتن اخلِهِريتت عتن
عكرمة قال «كان ابن عبا دعل يف رجلى ال َكْبل» آذكره ،والكبل بثتح الكاف وسكون املوح ة بع ها ال هو القي ].٦
وااثتر يت ل علتى حترص ابتن عبتا رضتي هللا ع همتا علتى تعلتيم عكرمتة وهتو متواله حتىت أنته كتان يت َقيِهت ه يف ِر ْجلته اجتل لت  ،آتالرص علتى تعلتيم
ااب اء من ابب أوىل.
وبع  ،آهذه هي ااثلة من الس ة على وجوب تعليم الرجل أهله من ال ساء واا ثال وخ هم .مث نذكر أقوال العلماء يف املسألة.
اثلثا  -أقوال العلماء يف و وب معليم الر ل أهله:

 - 1ابن حزا رمحه هللا  -بع أن كر آرع العس من العلم  -قال [آهذا كله اليستا جهلته أحت ا متن ال تا  ،كتورهم وإ ثهتم ،أحترارهم وعبيت هم

وإمتتائهم ،وآتترع علتتيهم أن َيدتتذوا يف تعلت هتم ل ت متتن حتتس يبل تتون اللتتم وهتتم مستتلمون ،أو حتتس يستتلمون بع ت بلتتوخهم اللتتم ،ودتتس اإلمتتا أوواج
ال ساء وساثات اارقاء على تعليمهم ما كر إما أبنثسهم وإما ابإلابحة قم لقاء َمن يعلمهم].٧
 - 2امقيب البداداد رمحته هللا ،قتال ك متا م تل كت

ابتن حتز هتذا ،مث أآترث آصت للمستألة آقتال [ماجتاء يف تعلتيم الرجتال أوالثهتم ونستاءهم،

والساثات عبي هم وإماءهم] و كر آيه ااحاثيل اليت كر ها آنثا (كلكم ران) و (مروا الصىب ابلص ة ابن سبا)].8
ِ
ىل الصىب أن يعلهمه الطهارة والصت ة إ ا بلت ستبا ست س وَيمتره هبتا ويلزمته أن يؤثبته عليهتا
 - ٣ابن قدامة رمحه هللا قال [قال القاضي :دب على َو ه
إ ا بل عشر س س ،وااصل يف ل قول ال صلى هللا عليه وسلم «علهموا الص الص ة ابن سبا س س ،واضربوه عليها ابتن عشتر ست س» رواه
ااثر وأبوثاوث والرتمذى وقال ح يل حسن وهذا اللثظ رواية الرتمذى ،ولثظ ح يل خ ه «مروا الصت ابلصت ة لستبا ست س ،واضتربوه عليهتا ابتن
عشر وآرقوا بي هم يف املااجا» وهذا التأثيب املشرون يف حق الصىب لتمري ه على الص ة كى َيلثها ويعتاثها واليرتكها ع ت البلتول ،وليستت واجبتة

 1ال يل رواه الب اري ،وق سبق
 2ال يل رواه الب اري ،وق سبق
 ٣متثق عليه
 4رواه أبو ثاوث ذس اث حسن عن عمرو بن ختعيب عن أبيه عن ج ه رضي هللا ع ه وراوه أبوثاوث والرتمذي عن َس ْسة بن َم ْعبَ اَّهين رضي هللا ع ه قال :قال رسول هللا 
(علِهموا الص الص ة لسبا س س ،واضربوه عليها ابن عشر س س) وقال الرتمذي ح يل حسن
( ٥كتاب اخلصومات -ابب )٧
( ٦آتح الباري) ج  ٥ص ٧٥
( ٧اإلحكا ) ج  ٥ص 122
( 8الثقيه واملتثقه) ج  1ص 4٧ - 4٦
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عليه يف اهر املذهب] .1وقول ابن ق امة [وليست واجبة عليه] أي الص ة اْا ،وتصح من الصىب املميز وي اب عليها ،كما سبق بيانه.
 - 4النوو رمحه هللا قال [قال الشاآعي وااصااب رمحهم هللا علتى ااابء واامهتات تعلتيم أوالثهتم الصت ار متا ستيتعس علتيهم بعت البلتول آيعلمته

ويعرآتته أنتهته ابلبلتتول ي ت دل يف
ويعرآتته حتتتر التتز والل تواط والستترقة وختتترب املستتكر والكتتذب وال يبتتة وختتتبهها :ه
التتوىل الطهتتارة والص ت ة والصتتو وحنوهتتا ه
التكليف هِ
ويعرآه مايبل به.
نصته كمتتا دتب عليته ال ظتتر يف مالته وهتذا أوىل ،وإمنتتا املستتاب متاواث علتتى هتذا متن تعلتتيم
وقيتل هتذا التعلتيم مستتتاب والصتايح وجوبته وهتتو تاهر ه
ِ
صلح به معاخته.
ويعرآه ماي ْ
القرآن وآ ْقه وأثب ،ه
وثليل وجوب تعليم الول الص

َّ ِ
سك ْم َوأ َْهلِيك ْم َ را) التار  .٦ :قال علي بتن أيب التب
واململوك قول هللا عز وجل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ين َآم وا قوا أَنث َ

رضي هللا ع ه وجماه وقتاثة مع اه علهموهم متا ي جتون بته متن ال تار وهتذا تاهر وثبتت يف الصتاياس عتن ابتن عمتر رضتي هللا ع همتا عتن رستول هللا
صلى هللا عليه وسلم قال « كلكم ران ومستول عن رعيته »
مث أجرة التعليم يف ال ون ااول يف مال الص آإن مل يكن له مال آَت َعلى متن تلزمته نثقتته وأمتا ال تاين آتذكر اإلمتا أبوحممت الستس بتن مستعوث الب توى
صتتاحب « التهتتذيب » آيتته وجهتتس وحكا تتا خت ه أصتتاهما يف متتال الصتىب لكونتته مصتتلاة لتته :وال تتاين يف متتال التتويل لعت الاتترورة إليتته .واعلتتم أن
الشاآعى وااصااب إمنا جعلوا لأل م د يف وجوب التعليم لكونه من الرتبية وهي واجبة عليها كال ثقة وهللا أعلتم .2].وقتول ال تووى  -يف ك مته
قسمه يف ك مه السابق.
عن أجرة التعليم  :-ال ون ااول يعين العلم الواجب ،وقوله ال ون ال اى يعين العلم املستاب كما َّ
 - ٥شيخ اسس ا ابن ميمية رمحته هللا قتال [ودتب تعلتيم أوالث املستلمس متاأمر هللا بتعلتيمهم إايه ،وتتربيتهم علتى اعتة هللا ورستوله ،كمتا قتال ال ت

وآرقوا بي هم يف املااجا)].٣
صلى هللا عليه وسلم (مروهم ابلص ة لسبا ،واضربوهم عليها لعشر ه

( 1امل ىن والشرح الكب )٦4٧/1 ،
( 2ا مون) ج  1ص 2٦
( ٣جممون الثتاوى) ج  11ص ٥٠4
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املسألة الثانية :كيف يُعلِم الر ُل أهله؟

ومن هم يف مستوليته بوسيلة من ث ث :أن يعلمهم ب ثسه ،أو أن يسأل العلماء نيابة ع هم ،أو أن مي هِك هم من لب العلتم.
يقو الرجل بتعليم أهله َ
كالتايل:
 - 1الوسيلة األوىل :أن يعلمهم بنفسه:

و لت أبن يطلتتب الرجتتل متتا دتتب عليتته متتن العلتتم ومتتا يلتتز أهلتته متتن العلتتم مث يعلمهتتم ماتعلهمتته ،وثليلتته قتتول ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم ملالت بتن
الويرث (ارجعوا إىل أهليكم آعلموهم) ال يل و ل بع ما أقاموا ع ال صلى هللا عليه وسلم وتعلهموا ،آأمرهم أن يعلموا أهليهم.
وال يل كما رواه الب اري يف إح ى رواايته ،عن مال بن الويرث رضي هللا ع ه قال :أتي ا إىل ال صلى هللا عليه وستلم وحنتن َختتبَتبَةم متقتاربون
آأقم ا ع ه عشرين يومتا وليلتة ،وكتان رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم رحيمتا رآيقتا ،آلمتا َّتن أ ه قت اختتتهي ا أهل تا  -أوقت اختتتق ا َ -ستأَلَ ا عمتن
وصتلهوا كمتتا رأيتمتتوين
ترك تتاه بعت  ،آتتأدس ه ،قتتال« :ارجعتوا إىل أهلتتيكم آتتأقيموا آتتيهم وعلهمتتوهم ومتتروهم  -و كتتر أختتتياء أحثظهتتا أو ال أحثظهتتا َ -
أصلي ،آإ ا حارت الص ة آليؤِهن لكم أح كم وليؤِه َتكم أكسكم».1

 - 2الوسيلة الثانية :أن يسأل العلماء نيابة عنهم:
آ تتإ ا أراث الرج تتل أن يعلِهتتم أهل تته خت تتيتا دهل تته ،أو إ ا نزل تتت أبهل تته ول تتة ده تتل حكمه تتا ،آيس تتأل العلم تتاء نياب تتة ع تتن أهل ته ،وثلي تتل اإل ب تتة يف الس تؤال
واالستثتاء:
أ  -ما رواه الب اري يف ابب (متن استتايا آتأمر خت ه ابلستؤال) متن كتتاب العلتم يف صتاياه ،وروى آيته عتن عل هتي رضتي هللا ع ته قتال (ك تت رجت
َمت هذاء ،آتتأمرت املقت اث أن يستتأل ال ت

صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،آستتأله :آقتتال :آيتته الوضتتوء) .2قتتال اباان حجاار [« ك تتت مت هذاء » وهتتو بت قيتتل التتذال

املعجمة وامل ه  ،أي ك امل ْذى ،وهو ذسكان املعجمة :املاء الذي خيرج من الرجل ع امل عبة].٣
َ
ب  -وم ها مارواه البخار أياا [عن سهل بن سع رضي هللا ع ه قتال :جتاء عتوْمير العجت ين إىل عاصتم بتن عت ى ،آقتال أرأيتت رجت َو َجت متا
امرأتِه رج آيقتله ،أتقتلونه به َ ،س ْل يل ايعاصم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ].4
 - 3الوسيلة الثالثة :أن ُمي ِكن الر ل أهله من طلب العلم:

قال ابن حزا رمحه هللا  -يف ك مه املذكور قريبا من قبل – [ودتس اإلمتا أوواج ال ستاء وستاثات اارقتاء علتى تعلتيمهم متا كتر إمتا أبنثستهم ،وإمتا
ابإلابحة قم لقاء َمن يعلِهمهم].٥
ويكون هذا أبن َي ن الرجل اهله ابلذهاب إىل جمالح العلم ابملساج وخ ها وي ل عليه:
أ  -قول ال صلى هللا عليه وسلم (الَت عوا إماء هللا مساج هللا).٦
ب  -وعتتن أىب ستتعي اخلت رى رضتتي هللا ع تته قتتال :قالتتت ال ستتاء لل ت صتتلى هللا عليتته وستتلم َ :خلَبَ تتا عليت الرجتتال ،آاجعتتل ل تتا يومتتا متتن نثست .
آوع ه َّن يوما لقيهن آيه آوعظهن وأمرهن ،آكان آيما قتال قتن (متام كن امترأةم تقت هِ ث ثتة متن ولت ها إال كتان قتا حجتااب متن ال تار) ،آقالتت امترأة:
واث س  ،آقال (واث س) .٧وقال ابن حجر [ووقا يف رواية سهل بن أىب صاحل عن أبيه عن أىب هريرة ب او هتذه القصتة آقتال « موعت كن بيتت آ نتة

» آأَتهن آا ثهن  -إىل أن قال ابن حجر  -ويف ال يل ماكان عليه نساء الصاابة من الرص على تعلتم أمتور الت ين] .8وتت ل روايتة أىب هريترة
( 1ح يل )٦٣1
( 2ح يل )1٣2
( ٣آتح الباري) ج  1ص 2٣٠
 4ال يل (رقم )٧٣٠4
( ٥اإلحكا ) ج  ٥ص 122
 ٦متثق عليه
 ٧رواه الب اري
( 8آتح الباري) ج  1ص 19٦
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على جواو هذا يف خ املسج .
وتعليمهن) وروى آيه عن ابن عبا رضي هللا ع هما قتال :أختته علتى ال ت صتلى
ج  -وأورث الب اري يف كتاب العلم[ ،ابب (عظة اإلما ال ساء
َّ
هللا عليه وستلم دترج ومعته بت ل آظ َّتن أنته مل يس ِتما ،آتوعظه َّن وأمترهن ابلصت قة ،آجعلتت املترأة تت ْلقتى الق ْتر َط واخلتامت ،وبت ل َيدتذ يف ترف ثوبته].
خمتصتا أبهلهتن بتل لت م ت وب
قال ابن حجر [قوله «ابب عظة اإلما ال ساء نبهه هبتذه الرتجتة علتى أن ماستبق متن ال ت ب إىل تعلتيم ااهتل لتيح ه

لإلما ااعظم ومن ي وب ع ه].1
هذا ،وميكن أن يااف إىل هذه الوسائل ال ث :استت ا ااختتر ة املستجلة (الكاستيت) لت رو أهتل العلتم وحماضتراْم يف تعلتيم ال ستاء وهتن يف
بيوْن.

(فائاادة) إ ا اقتاتتى لتتب العلتتم الواجتتب عي تتا الستتثر لتاصتتيله مل دتتز للوالت أن مي تتا ولت ه ،وخيتترج الولت وإن مل َي ن أبتواه ،كمتتا يف آتترع العتتس متتن
اَّهاث وخ ه من آروع العس.
قال ابن عبد الرب [قال اساق بن راهوية :لب العلم واجب ومل يصح آيه اخلس ،إال أن مع اه أنه يلزمه لب علم ما تاج إليه من وضتوئه وصت ته
ووكاته إن كان له مال وكذل الل وخ ه ،قال :وماوجب عليه من ل مل يستأ ن أبويه يف اخلتروج إليته ،وماكتان آاتيلة مل خيترج إليته حتىت يستتأ ن
أبويتته] قتتال اباان عبااد الاارب :يريت إستتاق وهللا أعلتتم أن الت يل يف وجتتوب لتتب العلتتم يف أستتاني ه مقتتال اهتتل العلتتم ابل قتتل ولكتتن مع تتاه صتتايح
ع هم] .2وق كر تصايح ال يل يف أول الباب ال اين .ويقص إساق رمحه هللا بقولته (ومتا وجتب عليته متن لت ) أي آترع العتس متن العلتم،
وبقوله (وماكان آايلة) أي آرع الكثاية .ونقتل ابان مفلاح احلنبلاي عتن أمحت بتن ح بتل رمحته هللا [أنته الدتب استتتذان الوالت ين يف اخلتروج لطلتب

آرع العس من العلم].٣

( 1آتح الباري) ج  1ص 192
( 2جاما بيان العلم) ج  1ص 9
( ٣الثرون) 199 / ٦
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املسألة الثالثة :ما جيب أن يعلِمه الر ُل أهله

ِ
ص َتل أهلته العلتم الواجتب علتيهم
سواء كان الرجل ستيعلم أهلته ب ثسته أو بتمكيت هم متن حاتور جمتالح العلتم وستؤال العلمتاء .آإنهته مستتول عتن أن َ ه
أبن َيمرهم به و ملهم عليه.
واملقصتتوث ابلعلتتم الواجتتب ه تتا :هتتو العلتتم الواجتتب العيتتين العتتا التذي ستتبق بيتتان أهتتم مثرثاتتته يف الثصتتل ال تاين متتن البتاب ال تتاين وم هتتا معرآتتة أركتتان
اإلس واإلميان ،والتوحي والكثر ،ومعرآة أحكا العباثات ،ومعرآة الواجبات الشرعية وال ل والرا .
ويااف إىل هذا وجوب معرآة حكم ال واول على ال او الذي سبق تثصيله.
ومن جهة تعليم ااب اء أمور ثي هم آ به ه ا على أ ية أن يب أ هذا مبكرا ما ب اية إثراك الطثل وَتييزه ،ويتم تعليم الطثل أمور ثي ه بطريقتس:
أوال :ابلقدوة واحملاكاة :ويؤثر يف القفل أمران:

 - 1البيت الذي ي شأ آيه الطثل :دب أن يكون البيت داليا متن امل كترات التيت هنتت ع هتا الشتريعة كممارستة ختتركيات القبتور وااضترحة ،وكثعتل
الب ن امل تلثة ،وكاقت اء أثوات اللهو ،واقت اء آنية الذهب والثاة ،واقت تاء الصتور والتماثيتل امل هتي ع هتا ،واقت تاء الكت ب ل ت خترع ختترعي مبتاح،
وكتتادت ط الرجتتال وال ستتاء ،والتتتلثظ ابالثتتا البذيتتتة ،وخ هتتا متتن امل كترات .إ إن وجتتوث هتتذه امل كترات يف البيتتت دعتتل الطثتتل َيلثهتتا ويتعوثهتتا،
ِب ف ماإ ا د البيت م ها آتكون خ مألوآة للطثل بل ت ثر نثسه م ها.
 - 2أد ق الكبار :من الوال ين وخ هم ،إ يكتسب الطثل ك ا من سلوكه رااكاة الكبار الذين ي شأ بي هم .ومهما ل هق وه متن آثاب آلتن يعمتل
هبا مامل يرها واقعا عمليا يف سلوك الكبار.

اثنيا :ابلتلقني والتعليم :ومن أهم ما جيب معليمه لألطفال:
 - 1تعريثه أبركان اإلميان الستة .وعلى رأسها اإلميان ابهلل وأن هللا تعاىل آوق السماوات وأنته يترا ويستمع ا ،وأنته علتى كتل ختتيء قت ير ،وأنته ي يتب
َمتتن أ اعتته يف الت نيا ابَّ تتة يتتو القيامتتة ويعاقتتب متتن عصتتاه ابل تتار .ومتتن اإلميتتان ابل يتتب تعريتتف الطثتتل ابلبعتتل بعت املتتوت يتتو القيامتتة ومتتا آيتته متتن
الساب وال واب والعقاب.
 - 2تعليم الطثل حمبة هللا تعاىل وحمبة رسوله صلى هللا عليه وسلم  ،وع مة احملبة تق ماأمر هللا ورسوله صلى هللا عليه وستلم بته علتى كتل أمتر،
واجت اب ما هنى هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ع ه .وتعليم الطثل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو الق وة الس ة يف كل أمر.
 - ٣تعليم الطثتل حمبتة املتؤم س وب تض الكتاآرين ،آالتب يف هللا والتب ض يف هللا متن أوثتق عترى اإلميتان .وهبمتا تقتوى ختتوكة املتؤم س وتاتعف ختتوكة
الكاآرين.
 - 4تعليم الطثل اآلثاب اإلست مية :إ إهنتا التكتستب إال ابلتمترين والتت ريب وأآاتله ماكتان يف الصت ر .ومتن هتذه اآلثاب حثتظ الستما والبصتر
واللستتان متتن امل كترات ،وتعويت ه الصت ق وبيتتان قتتبح الكتتذب ،وتعليمتته تتتوق الكبتتار ،وتعليمتته آثاب الطعتتا والشتراب واللبتتا والتايتتة واالستتتذان،
وخ ها من اآلثاب الشرعية .ما حتذيره من احملرمات وامل كرات.
 - ٥تت ريب الطثتتل علتتى العبتتاثات والواجبتتات :كالوضتتوء والصت ة والصتتيا  ،وح تته علتتى الصت قة ،وتت ريب الب تتت علتتى الستترت والشتتمة متتن صت رها
لتألف الجاب الشرعي.
 - ٦حثظ ااثعية املأثورة :كأثعية اليو والليلة ،وحتثظ ابلتكرار.
 - ٧خر حتب اَّهتاث والشتهاثة يف نثتو اا ثتال :أبن يقترأ علتيهم ماتيستر متن الست ة ال بويتة وال تزوات ،وست أبطتال اإلست  .وتعريتف الطثتل
أبع اء اإلس ووجوب جهاثهم.
 - 8تصايح املثاهيم اخلا تة اليت يتلقاها اا ثال يف امل ار  :دب أن يتابا أوليتاء اامتور متا يتلقتاه أب تاؤهم متن ثرو يف املت ار آتالتعليم العتا
يف بل ت ان املستتلمس اآلن ق ت نشتتأ نشتتأة علمانيتتة ومتتاوال يستتيطر عليتته العلمتتانيون يف معظتتم البل ت ان ،وتشتتتمل م اهجتته عل تى أاب يتتل تصتتاث عقي ت ة
ومت ْن
املسلمس ،كما تشتمل على أكا يب وحتريف متعم يه ف إىل إضعاف الواون ال يين ع ال شء املسلم .آيجب إحباط خمططتات العلمتانيس َ
دلثهم ِمن الطواخيت ،بتصايح املثاهيم اخلا تة ل ى اا ثال.
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 - 9تعليم اا ثال العلو الشرعية :وعلى رأسها حثظ القرآن وجتوي ه ،وحثظ ال يل ،وهذا هو موضون املسألة التالية إن ختاء هللا تعاىل.
آهذا ما ارين اآلن يف الت بيه على الع اية بتعليم اا ثال أمور ثي هم ،وابهلل التوآيق.
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املسألة الرابعة :مىت يبدأ معليم الصدري؟

أ ثال اليو هم رجال ال ذ ن هللا ،وبق ر الع اية هبم يف التعليم والرتبية بق ر مايصلح حال املسلمس ذ ن هللا تعاىل.
وق كر مستولية الرجتل عتن تعلتيم أهلته وأوالثه ،والصت اليعترف ماي ثعته ممتا ياتره يف مستتقبل أايمته يف الت نيا واآلدترة ،وقتذا آمتن اإلحستان إىل
وىل أمر الص كما سبق تقريره.
الص إرختاثه إىل ماي ثعه وعلى رأ هذا تعليمه أمور ثي ه ،وهذا واجب على ه
ِ
الص َر كالَّقش على الجر ،وما أ هن ال صلى هللا عليه وسلم ق أوجب علتى ااوليتاء
ومن اإلحسان إىل الص التبك يف تعليمه ،آإن العلم يف ه
تعليم ااب اء الص ة وهم أب اء سبا س س ،وق سبق هذا ال يل وخترحه ،إال أن ه اك أثلة بيَّ ت أن الص ق يت رك العلتم و ثظته يف ِس هِتن مبكترة
عن هذا ،ويف هذه املسألة أدترج البخاار رمحته هللا يف كتتاب العلتم متن صتاياه [(ابب متىت يصتح ْستان الصت

(ع َق ْلت من ال
رضي هللا ع ه قال َ

) وروى آيته عتن حممتوث بتن الربيتا

صلى هللا عليه وسلم َجمَّة جمَّها يف وجهي وأ ابن مخح س س من َثلْو)].1

تل هتو إرستال املتاء متن الثتم ،وقيتل
(جمَّتة) بثتتح املتيم وتشت ي اَّتيم ،وامل ُّ
وقال ابن حجر رمحه هللا [قوله (عقلت) هو بثتح القاف أي حثظت ،قوله َ
َ
اليسمى جما إال إن كان علتى بعت  .وآَت َعلَته ال ت صتلى هللا عليته وستلم متا حممتوث إمتا م اعبتة معته أو ليبتارك عليته هبتا كمتا كتان لت متن ختتأنه متا
أوالث الصتتاابة  -إىل أن قتتال  -إن املقصتتوث بلثتتظ الستتمان يف الرتجتتة هتتو أو متتاي زل م زلتتته متتن نقتتل الثعتتل أو التقريتتر - .إىل أن قتتال  -ويف هتتذا
ال يل من الثوائ خ ماتق جواو إحاار الصبيان جمالح ال يل ووايرة اإلمتا أصتاابه يف ثورهتم وم اعبتة صتبياهنم ،واستت ل بته بعاتهم علتى
تستتميا متتن يكتتون ابتتن مختتح ،ومتتن كتتان ثوهنتتا يكتتتب لتته حاتتور .ولتتيح يف الت يل واليف تبويتتب الب تتاري مايت ل علتتى بتتل التتذي ي ب تتي يف لت
اعتبار الثهم ،آمن آهم اخلطاب ْسا وإن كان ثون ابن مخح وإال آ  ،وقال ابن رختي  :الظاهر أهنم أراثوا بتا ي اخلمح أهنا مظ ة لتذل  ،ال أن
املرجح أهنا مظ ة ال حت ي  .ومتن أقتوى متا يتمست
بلوخها خترط الب من حتققه ،وهللا أعلم .وقريب م ه ضبط الثقهاء سن التمييز بست أو سبا ،و َّ
به يف أن املراث يف ل الثهم آي تلف ابدت ف ااخت اص متا أورثه اخلطيتب متن ريتق أىب عاصتم قتال :هبتت اببتين  -وهتو ابتن ثت ث ست س -
إىل ابن جريل آا ه ثه ،قال عاصم:الأب بتعليم الصت الت يل والقترآن وهتو يف هتذا الستن ،يعتين إ ا كتان آَ ِهمتا .وقصتة أىب بكتر بتن املقتري التاآظ
يف تسميعه البن أربا بع أن امتا ه ِبثظ سور من القرآن مشهورة].2
الستمان ِبمتح ست س،
وقال النوو رمحه هللا ك ما قريبا من هذا ،آقال [ونقل القاضي عياع رمحه هللا أن أهل الص عة حت ثوا أول ومتن يصتح آيته ه
ورث اَّتواب كتان ممَيِهتزا صتايح الستمان وإال آت  ،وروي حنتو هتذا عتن موستى بتن
وعلى هذا استقر العمل والصواب اعتبار التمييز ،آإن آَ ِهم اخلطتاب ه

هارون وأمح بن ح بل].٣
واملقصوث متن كتر هتذه املستألة إرختتاث اآلابء وخت هم متن ااوليتاء إىل اخت تا بت ء َتييتز الصت للمبتاثرة بتاثيظته القترآن والت يل ،إمتا أن يعلِهمته ويل
يستتر لت  ،وأوصتتى أوليتتاء اامتتور أن رصتوا علتتى هتتذا ستواء يف
أمتتره ب ثستته أو يرستتله إىل مكاتتتب حتثتتيظ القتترآن أو اتتر لتته ختتتي ا يعلمتته كيثمتتا تَ َّ
أث تتاء العتتا ال راس تي أو يف اإلجتتاوات ،وال يرتك توا أوقتتات آ ترال أب تتائهم تتتذهب س ت ى أو آيمتتا يثست هم متتن االستتتمان إىل امل هتتي ومشتتاه ْا ،آتتإن
الصت دهتتل مصتتلاته ،وويل أمتتره مستتتول ع تته أمتتا هللا تعتتاىل (وكلكتتم ران ومستتتول عتتن رعيتتته) .آتتإ ا التتتز أوليتتاء اامتور هبتتذه الوصتتية قطعتتوا الطريتتق
علي العلمانيس (ال ثي يس) املتاكمس يف وسائل التوجيه (من التعليم واإلع وال قاآة) الذين يري ون إآساث ال شء املسلم ،ورجو أن يكتون جيتل
ال جي رختي ا ي هض هبذه اامة.
ود َ ِمت ِته وكتتل متتن هتتو مستتتول عت هم .رجتاء أن يعتترف كتتل مستتلم مادتتب
وهبتتذا خنتتتم الثصتتل الرابتتا املعقتتوث لبيتتان واجتتب الرجتتل يف تعلتتيم أهلتته وأوالثه َ

ِ
اّلل بَِق ْلت ِ
تب َستتلِي ِم) الشتتعراء ،89 - 88 :ورجتتاء أن
عليتته يف هتتذا وأن يعمتتل بتته آتتسأ متتته أمتتا هللا تعتتاىل (يَت ْتوَ َال يَ َثتتا َمت م
تال َوَال بَت تتو َن ،إَّال َمت ْتن أَتَتتى ََّ
يصلح حال ااسر املسلمة ونساء املسلمس وأب ائهم ،بتعليمهم أمتور ثيت هم ومادتب علتيهم متن حقتوق هللا تعتاىل وحقتوق عبتاثه ،آيصتلح هبتذا حتال
هذه اامة ذ ن هللا تعاىل.
( 1ح يل )٧٧
( 2آتح الباري) ج  1ص 1٧٣
( ٣التقريب) لل ووي ،ص  ،1٥يف ال ون الرابا والعشرين (كيثية ْسان ال يل)
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خامتة الباب الثالث
بعت بيتتان آاتتل العلتتم يف البتتاب ااول ،مث بيتتان حكتتم لتتب العلتتم يف البتتاب ال تتاين وأن م تته متتاهو آتترع عتتس وم تته متتاهو آترع كثايتتة ،أآتترث البتتاب
ال الل لبيان كيثية لب العلم.
آصل ا واجب كل آريتق
وق اختتمل الباب ال الل على أربعة آصول ثلهت رجموعها على أن التعليم مستولية مشرتكة بس اائمة والعلماء والعامة ،مث ه
م هم يف آصل مثرث.
وه تتاك بعتتض املوضتتوعات أختتتر إليهتتا ذجتتال يف الثصتتل ال التتل متتن هتتذا البتتاب ،وهتتى آثاب العتتامل واملتتتعلم ،وأحكتتا املثتتيت واملستتتثيت وآثاهبمتتا،
والكتب اليت ن صح ب راستها يف ص وف العلم امل تلثة .وهذه املوضوعات سوف نتكلم آيها يف اابواب القاثمة من هذا الكتاب إن ختاء هللا.

الباب الرابا

آثاب العاملِ
واملتعلم

آداب ِ
العاِل واملتعلم
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الباب الرابع
آداب ِ
العاِل واملتعلم
(متهيد)
اعلم أن التهث هقه يف ال ين وحتصيل العلو الشرعية يعتم على سببس أساسيس :سبب وه أي هبة من هللا تعاىل ،وسبب كس أي ابكتساب العبت
وسعيه ،وإلي بياهنما:
يب ُُ:
السبب األول :سبُ ُ
ب َو ّه ٌ

أي هبة من هللا تعاىل ملن يشاء من عباثه ،آيتيَ ِهسر له سبيل التعلم ويشرح ص ره للثهم واالستيعاب ،وي ثعه بعلمه ،وي ل على هذا:

اخلََِة) القصص ،٦8 :آهو سباانه خيتار لكتل أمتر َمتن يصتلح لته متن دلقته بستابق
 - 1قول هللا تعاىل ( َوَربُّ َ َخيْلق َما يَ َشاء َوَخيْتَار َما َكا َن َقم ْ
اّلل
علمته تعتتاىل ،آهتتو ستتباانه خيتتار َمتتن يثتتتح عليتته ابلعلتم .وملتتا كتتان رأ العلتتم الرستتاالت آتإن هللا ستتباانه خيتتتار قتتا صتثوة دلقتته كمتتا قتتال تعتتاىل ( َّ

ِ
ِ ِ
ي ِ ِ
د َعل ِر َسالَتَه) اانعا .124 :
اّلل أ َْعلَم َحْيل َْ
َْ
صطَثي م َن الْ َم َ ئ َكة رس َوم َن الَّا ِ ) الل ،٧٥ :وقال تعاىل ( ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِث إِ ْ نتَ َث َش ِ
ِ
ِ
ِِ
اهتا ستلَْي َما َن َوكت ه
ْ
 - 2وقوله تعاىل ( َوَثاو َ
ين ،آَت َث َّه ْمَ َ
وث َوسلَْي َما َن إ ْ َْك َمان ِيف َْْ
ت آيه َخَم الْ َق ْو َوكَّا لكْمه ْم َختتاه َ

آتَتْيتَتتا ح ْكمتتا َو ِع ْلمتتا) اانبيتتاء ،٧9 - ٧8 :آبت َّتس هللا تعتتاىل أنتته آتتتى ك ت متتن ثاوث وستتليمان عليهمتتا الس ت

العلتتم ،مث ادتتتص ستتباانه ستتليمان عليتته

الس ابلثهم يف هذه القاية.
 - ٣وقول رسول هللا صلى هللا عليته وستلم (متن يترث هللا بته دت ا يث ِهقهته يف الت ين ،وإمنتا أ قاس متمت ،وهللا يعطتي ،ولتن تتزال هتذه اامتة قائمتة علتى
أمر هللا اليارهم من دالثهم حىت َييت أمر هللا) .1آقوقص (يث ِهقهه) ي ل على أن الثقه عطيةم ت من هللا تعاىل وليح بكسب العب آقط ،إ مل يقتل
(يَتتَت َث َّقتته) ،وأكت هتتذا بقولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم (وإمنتتا أ قاستتمم ت ،وهللا يعطتتي) أي املعطتتي يف القيقتتة هتتو هللا .أمتتا قولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم
(ولن تزال هذه اامة قائمة على أمتر هللا) آتاملراث ائثتة متن اامتة للقيت التوارث يف روايتة مستلم قتذا الت يل وآيته (التتزال ائثتة متن أمتيت قائمتة أبمتر
هللا) وم تتن ه تتذه الطائث تتة أه تتل الثق تته امل تتذكورون يف أول ال ت يل .آ ت ل ه تتذا ال ت يل عل تتى إثب تتات اخل ت مل تتن تث هق تته يف ثي تتن هللا ،وأن ل ت اليك تتون
ابالكتساب آقط بل ملن يثتتح هللا عليته بته ،وأن متن يثتتح هللا عليته بتذل اليتزال ج سته موجتوثا حتىت َييت أمتر هللا .كتي الكلتو اارع متن قتائم هلل
ِبجةِ  -كما ستبق بيانته يف البتاب الستابق  -ويف الت يل بشترى لطت ب العلتم رجتاء أن يكونتوا متن أصتااب هتذا الوعت املبتارك آي تالوا هبتذا مرتبتة
وراثة اله هبوة.
آهذه ال صوص ت ل على السبب الوه لتاصيل العلم والتثقه يف ال ين.

كسبيم ت
السبب الثاين :سببٌ ُُ ّ
أي ابكتساب العب وسعيه وج هِه واجتهاثه يف حتصيل العلم والصس على ل  ،وي ل على هذا:
 - 1قوله صلى هللا عليه وسلم ( لب العلم آرياة على كل مسلم).2
 - 2وقوله صلى هللا عليه وسلم (ايأيها ال ا تعلموا ،إمنا العلم ابلتعلم).٣

ِ ِ ِ
ت ر ْخت ا) الكهف.٦٦ :
وسى َه ْل أَتَّبِع َ َعلَى أَن تت َعله َم ِن ممَّا عله ْم َ
 - ٣وقول هللا عزوجل (قَ َال لَه م َ
ومتتن هتتذا الشتترح يتا تتح أن الستتبب التتوه متعل تتق ابإلراثة الق ريتتة هلل تعتتاىل ،وأن الستتبب الكس ت متعلتتق ابإلراثة الش تترعية ،والستتعي متتن جتتم تتا
اإلراثَتن يف حقه آيسعى يف لب العلم ود ه يف حتصيله ويثتح هللا عليه بثهم ما صله ويبارك له يف علمه آي تثا به وي ثا ال ا به .وقذا قال أباو

 1رواه الب اري (ح يل )٧1
 2رواه ابن ماجه وصااه السيو ي
 ٣رواه الطساين وابن أيب عاصم عن معاوية رضي هللا ع ه ،وإس اثه حسن ( كره ابن حجر ،آتح الباري)1٦1/1 ،
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العلم السع اء ،و رمه ااختقياء].1
الدرداء رضي هللا ع ه [يروق هللا َ
وك م تا ه تا عتن الستبب الكست للتثقته يف الت ين متن وجهتس ،الوجته ااول :وهتو بيتان ترتتب الستتبب التوه علتى الستبب الكست  ،والوجته ال تتاين:
وهو بيان مثرثات السبب الكس .
أما الو ه األول :وهو بيان ترتب السبب الوه على السبب الكس
وج َّ يف حتصيله ،وكانت له نيهة صتالة يف لت  -وهتذا هتو الستبب الكست  -آإنته يرجتى أن يوآقته هللا
آاملراث به بيان أن من سعى يف لب العلم َ
تعاىل يف سعيه آيشرح ص ره للثهم وي ثعه بعلمه  -وهذا هو السبب الوه  .-وق ثل على هذا ع ث من ال صوص:

ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
س) الع كبتتوت .٦9 :يف هتتذه اآليتتة رتهتتب هللا تعتتاىل ه ايتتة
اه ت وا آيَتتا لََت ْه ت يَتتَّه ْم س تبتلََا َوإِ َّن ا َّّللَ لَ َم ت َا الْم ْاس ت َ
ين َج َ
 - 1م هتتا قولتته تعتتاىل ( َوالتتذ َ
السبيل  -وهو السبب الوه  -على سبب كس مركب من أمرين :أح ا :ا اه ة وهى السعي واالجتهتاث يف لتب العلتم وخت ه متن الطاعتات،
وال تتاين :ال يتتة الصتتالة أبن تكتتون هتتذه ا اه ت ة ابت تتاء وجتته هللا الخت تري لتته ،وقتتذا قتتال تعتتاىل ﭽﮡ ﮢ ﭼ ومل يقتتل ﭽﮡ ﭼ آقتتط ،آوصتتف ستتباانه
ا اه ة اليت ترتتب عليها اق اية أبهنا ا اهت ة اخلالصتة لوجهته تعتاىل .مث أ هكت ستباانه ترتتب ه ايتته علتى هتذا رعيتته اخلاصتة املتذكورة يف قولته تعتاىل
ِِ
س)  ،وآيها أك هللا تعاىل معيته اخلاصة اهل اإلحسان ابلتوآيق والتأيي أبثاتس من أثوات التوكي و ا :إ هن وال .
( َوإِ َّن َّ
اّللَ لَ َم َا الْم ْاس َ

ِ
ِ
َجترا َع ِظيمتتاَ ،وَقتَ َ يْتَاه ْم
 - 2وم هتتا قولتته تعتتاىل ( َولَت ْتو أ ََّهنت ْتم آَت َعلتواْ َمتتا ي َ
وعظتتو َن بِتته لَ َكتتا َن َدت ْ ا َّقت ْم َوأَ َختت َّ تَت ْبِيتتاَ ،وإِ ا َّآلتَتْيتَتتاهم همتتن لَّ نَّتتا أ ْ
ِ
ِ
وعظتو َن بِ ِته) ستبب مت للت بيتت واق ايتة والتوآيتق
صَرا ا ُّم ْستتَقيما) ال ستاء ،٦8 - ٦٦ :آت لت هتذه اآلايت علتى أن امت تال اامتر الشترعي (آَت َعلتواْ َمتا ي َ
ِ
ِ
ِ
َجترا َع ِظيمتا) ،آثتي هتذه اآلايت
( َوأ َ
َخت َّ تَت ْبِيتا َ ...وَقََ يْتَاه ْم صَرا ا ُّم ْستَقيما) ،ما ماي ه در لصاحبه من ثواب اآلدرة (َّآلتَتْيتَتاهم همتن لَّ نتَّتا أ ْ

رتهب هللا عطاءَه الق ري على سعي العباث.
اّللَ الَ يت َتِه َمتا بَِق ْتوِ َح َّتىت يت َتِه واْ َمتا ِأبَنْتث ِست ِه ْم) الرعت  ،11 :وتبتس اآليتة أن هللا تعتاىل ي تِه حتال العبت بعت أن يشترن
 - ٣وم ها قوله تعتاىل (إِ َّن ه
العب يف ت يت حالته ،إن دت ا آ ت وإن ختترا آشتر ،آتإ ا ستعى العبت يف اخلت  -وم ته لتب العلتم ب يتة صتالة َ -س هتهل هللا لته ستبيل اخلت كمتا قتال

تعتتاىل (وي ِزي ت َّ َّ ِ
ين ْاهتَت َ ْوا ه ت ى) متتر  ،٧٦ :وقتتال صتتلى هللا عليتته وستتلم (ومتتن ستتل
ََ
اّلل التتذ َ
ِِ
ِ
اّلل
ل َّ
س) إب تراهيم ،2٧ :وقتتال تعتتاىل (آَتلَ َّمتتا َواخ توا أ ََوا َ
اّلل الظَّتتالم َ
اَّ تتة) .2وإ ا ستتعى العب ت يف الشتتر وأصتتر عليتته أضتتله هللا كمتتا قتتال تعتتاىل ( َويات ُّتل ه
ريقتتا يلتتتمح آيتته علمتتا َست َّتهل هللا لتته بتته ريقتتا إىل

الا ت َ لَِة آَت ْليَ ْم ت ْث لَتته الت َّتر ْمحَن َم ت ه ا) متتر  ،٧ :وحنوهتتا متتن اآلايت التتيت تبتتس ترتتتب الق ت ر علتتى
توهب ْم) الصتتف ،٥ :وقتتال تعتتاىل (قت ْتل َمتتن َكتتا َن ِيف َّ
قتلت َ
الوْهب بق ر هللا ،قال تعاىل (إِ َّ ك َّل َختي ِء َدلَ ْقَاه بَِق َ ِر) القمر.49 :
الكسب ،وكل من ال َك ْسب و َ
وأما الو ه الثاين :وهو بيان مثرثات السبب الكس

ْ

آهو موضون هذا الباب ،آق كر يف اابواب السابقة آال العلم وأهله ،مث حكم لب العلم ،مث كيثية لب العلم .ويف كيثيتة لتب العلتم كتر
أن لتتذل تريقس إمتتا ابلتلقتتي عتتن العلمتتاء وإمتتا ابادتتذ متتن الكتتتب .هتتذه هتتى تترق اكتستتاب العلتتم .ولكتتل ريتتق م تن هتتذين آثاب وإرختتتاثات
وضوابط نذكر بعاها يف هذا الباب ونرجىء الك عن الكتب داصة إىل ابب قاث ذ ن هللا تعاىل.
أما هذا الباب آست ثرثه للكت يف اآلثاب واإلرختتاثات ال ومتة للعتامل ولطالتب العلتم علتى الستواء لستلوك ستبيل التتعلم الصتايح حتمت وأثاء ،كستبا
واجتهاثا ،ويثتح هللا تعاىل على من يشاء من عباثه ،وهللا واسا عليم.
وق أجل ا هذه اإلرختاثات حتت ع وان (آثاب العامل واملتعلم) وقسم اها إىل ث ثة آصول وهى:

الفصل األول :آثاب مشرتكة بس العامل واملتعلم.
الفصل الثاين :آثاب العامل املعلِهم.

الفصل الثالث :آثاب املتعلم.
( 1جاما بيان العلم)٥٧/1 ،
 2رواه مسلم
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ونشرن يف بيان املراث ِبول هللا تعاىل وقوته.
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الفصل األول
آداب مشرتكة بني العاِل واملتعلم

وهى آثاب تلز كل مشت ل ابلعلتو الشترعية ،الختىن ع هتا ،ستواء كتان عاملتا أو متعلمتا ،وستواء كتان يتتعلم ابلتلقتي عتن العلمتاء أو رطالعتة الكتتب،
وهبا  -ما توآيق هللا تعاىل  -ي رك الب العلم مبت اه.
ونذكر من هذه اآلثاب:
 - 2الرص على الوقت.
 - 1إد ص ال ية.
 - 4إحسان ادتيار مص ر العلم.
 - ٣االختت ال اباهم من العلو .
 - ٦الصس على لب العلم وتعليمه.
 - ٥العمل ابلعلم.
األدب األول

إخ ص النية يف طلب العلم ومعليمه

إد ص ال ية هو لب العباثة وخترط قبول ااعمال ع هللا تعاىل ،وآساث ال ية وابل على صاحبه يف ال نيا واآلدرة .وملعرآة حقيقة هذا اامر ِ
وعظتم
ه
ه
ختأنه نذكر ع ة مسائل لبيانه ،وهى:
 - ٣حمل ال يهة.
 - 2حقيقة ال يهة.
 - 1تعريف ال يهة.
 - 4ال رع الذي خترعت اجله ال يهة ما بيان أقسامها.
 - ٦تعريف اإلد ص وبيان حقيقته.
 - ٥ااعمال اليت تؤثر آيها ال يهة.
 - 8بيان أن اإلد ص خترط يف قبول ااعمال.
 - ٧التعب ابإلد ص.
 - 1٠آاائل إد ص ال يهة يف لب العلم.
 - 9ع مات إد ص ال يهة يف لب العلم.
 - 11دطر آساث ال يهة يف لب العلم.
أوال  -معريف النية:

اامر نيَّة :أي قص َ ه وعز عليه ،آال يَّة :هى اإلراثة والقص  ،وملا كان حملها القلب ،آال يهة هى (قص القلب وإراثته).
يقال نوى َ
هذا هو التعريف امل تار من جممل تعريثات أهل الل ة وأهل الثقه وال يل لل ية.1
وعَّرآها البيااوي بقوله [ال يهة عبارة عن انبعاث القلب حنو مايراه مواآقا ل رعِ من جلب نثا أو ثآا هِ
ضر حاال أو مآال].2
َ
أما اإلد ص آهو أدص من ال يهة ،وهو أح أقسامها ،آكل إد صِ نيهةم ت ،وليست كل نية إد صا ،كما سيأيت بيانه إن ختاء هللا يف الك
أقسا ال ية وما بع ه.
(فائدة) :مل يرث لثظ (ال يهة) يف القرآن وإمنا يف أحاثيل ال

صلى هللا عليه وسلم  ،أما القرآن آق ورثت آيه ألثا أدرى رعىن ال ية ،وم ها لثظ

االبت اء ولثظ اإلراثة.

ات ِ
قال تعاىل (ومَل الَّ ِذين ي ِثقو َن أَموا َقم ابتِ َاء مر ِ
اّلل) البقرة.2٦٥ :
ْ َ ْ َْ َ
ض ه
ََ
َ

وقال تعاىل (وما ِا ِ
َعلَى) الليل.2٠ - 19 :
َح ِع َ ه ِمن نِه ْع َم ِة ْجتَزى ،إَِّال ابْتِ َاء َو ْج ِه َربِهِه ْاا ْ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
وقال تعاىل (و ْ ِ
َّ
ين يَ ْ عو َن َرَّهبم ِابلْ َ َ اة َوالْ َعش ِي ي ِري و َن َو ْج َهه) الكهف.28 :
َ
اص ْس نَت ْث َس َ َم َا الذ َ

ه
ِ
ِ
ِ
ص َها َم ْذموما َّم ْ حورا) اإلسراء.18 :
وقال تعاىل ( َّمن َكا َن ي ِري الْ َعاجلَةَ َع َّج ْلَا لَه آ َيها َما نَ َشاء ل َمن نُِّري مثَّ َج َع ْلَا لَه َج َه ََّم يَ ْ

 1وانظر (جممون آتاوي ابن تيمية) ج  18ص 2٥1
( 2آتح الباري) ج  1ص 1٣

يف
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اثنيا  -حقيقة النية:
ملتتا كانتتت ال يهتتة هتتى إراثة القلتتب وقصت ه ،آإنتته اليتصتتور وجوثهتتا إال بعلتتم قبلهتتا ،أى علتتمِ ابلشتتيء املتراث املقصتتوث  -ستواء كتتان هتتذا العلتتم حقتتا أو
اب كاَّهل املركب ،وسواء كان هذا العلم د ا أ خترا  -آإ ا علمت ال ثح املر َاث وانعقت ت إراثتته يف القلتب ،آتإن اَّتوارح ت بعتل لتاقيقته وهتذا
هو العمل وق يقا العمل أو ال يقا ِبسب الق رة عليه.
آاخل صة :أن ال ية واقعة بس العلم والعمل.
ويف بيتتان هتتذا قتتال أبااو حامااد الد ازاي رمحتته هللا [اعلتتم أن ال يهتتة واإلراثة والقص ت عبتتارات مت توارثة علتتى معتتىن واح ت  ،وهتتو حالتتةم ت وصتتثةم ت للقلتتب

يكت ثها أمران :علم ،وعمل.
العلم :يَت ْق مه انه أصله وختر ه.
والعمل :يتبعه انه مثرته وآرعه ،و ل ان كتل عمتل أعتين كتل حركتة وستكون ادتيتاري آإنته ال يتتم إال ب ثتة أمتور :علتم وإراثة وقت رة .انته ال يريت
اإلنسان ما ال يعلمه آ ب وأن يعلم ،وال يعمل مامل ي ِرْث آ ب من إراثة.
ومعىن اإلراثة انبعاث القلب إىل مايراه مواآقا لل رع إما يف الال أو يف املآل ،آق دلق اإلنسان ِبيل يواآقه بعض اامتور وي ئتم خرضته ،وخيالثته
الاار امل ايف عن نثسه ،آاآتقر ابلارورة إىل معرآة وإثراك للشيء املاتر وال تاآا حتىت
بعض اامور ،آياتاج إىل جلب امل ئم املواآق إىل نثسه وثآا ه
دلتتب هتتذا ويهتترب متتن هتتذا  -إىل أن قتتال  -آتتإ ا انبع تتت اإلراثة انتهاتتت القت رة لتاريت ااعاتتاء آالقت رة داثمتتة لتتإلراثة ،واإلراثة َتبعتتة لكتتم
االعتقتتاث واملعرآتتة .آال يهتتة عبتتارة عتتن الصتتثة املتوستتطة وهتتى اإلراثة وانبعتتاث الت ثح ِبكتتم الرخبتتة وامليتتل إىل متتاهو مواآتتق لل تترع إمتتا يف التتال وإمتتا يف
اول هتتو ال ترع املطلتتوب وهتو الباعتل ،وال تترع الباعتل هتتو املقصت امل تتوي ،واالنبعتاث هتو القصت وال يتة ،وانتهتتاع القت رة خل متتة
تاحملرك ا ه
املتآل .آ ه
اإلراثة بتاري ااعااء هو العمل.1].
اثلثا  -حمل النية:
ال يهة عمل من أعمال القلب ،آمالها القلب ابتثاق العلماء .2وااثلة على هذا ك ة م ها:

ِ ِ ِ
ت قتلوبك ْم) البقرة.22٥ :
قوله تعاىل ( َولَكن يت َؤادذكم رَا َك َسبَ ْ

ِ
الس ِ
ِِ
كيَةَ َعلَْي ِه ْم) الثتح.18 :
َنزَل َّ
وقوله تعاىل (آَت َعل َم َما ِيف قتلوهب ْم آَأ َ

ِ
وقوله تعاىل ( َو ْاعلَمواْ أ َّ
اح َذروه) البقرة.2٣٥ :
َن ه
اّللَ يَت ْعلَم َما ِيف أَنثسك ْم آَ ْ

وقال رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم (إن هللا الي ظتر إىل صتوركم وأمتوالكم ولكتن ي ظتر إىل قلتوبكم وأعمتالكم) .٣قتال أباو حاماد الدازاي رمحته هللا

[وإمنا نظر إىل القلوب اهنا مظ ة ال يهة].4
آإ ا كانت ال يهة حملها القلب آإنه يرتتب على هذا مسألتان:

األوىل :أنتته ال دتتب التتتلثظ هبتتا ع ت الشتترون يف العمتتل ،بتتل التتتلثظ هبتتا ب عتتة ،إ مل ي ت ْتؤثَر يف ل ت أثت مترت عتتن ال ت
الصاابة رضي هللا ع هم ،٥آال يهة عمل القلب ال اللسان.

الثانية :هل يؤادذ العب ابل يهة ا هرثة من العمل آي اب عليها أو يعاقب
( 1إحياء علو ال ين) ج  4ص ٣8٥ - ٣84
 2انظر (جممون آتاوي ابن تيمية)2٦٣/18 ،
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( 4إحياء علو ال ين) ج  4ص ٣82
 ٥انظر (جممون آتاوي ابن تيمية)2٦٣/18 ،
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ِ
ِ ِ
ت
وهتتذه املستتألة آيهتتا تثصتتيل يرآتتا اإلختتتكال ال توارث آيهتتا بستتبب ااثلتتة املتعارضتتة يف الظتتاهر .آق ت قتتال هللا تعتتاىل ( َولَك تن يت َؤادتتذكم رَتا َك َستتبَ ْ
قتلوبك ْم) البقرة .22٥ :آمقتاى ال ص املؤادذة أبعمال القلب ،وال يهة م ها ابتثاق .واَّواب أن أعمال القلب قسمان:
أ  -أعمال قلبية حمضة :ككثر االعتقاث ع امل اآق ِ
املظهر لإلس  ،وكالس آهذه ااعمال يؤادذ هبا العب إجاعا.

ب  -أعمال حملها القلب ومتعد إىل اجلوارح :وم ها ال ية وهى قص القلب ،وهذه اليؤادذ العب هبا إال إ ا بل ت مرتبة العز  ،وإ ا بل تت هتذه
املرتبة آ ب أن يظهر أثرها على اَّوارح .وبيان هذا أن مايقا ابل ثح من القص واإلراثة ي قسم إىل مراتب ِبسب قوته ،وهى:
• أضعثها :اماطر :وهو ماخيطر ابلبال ويذهب يف الال وهو من الوسوسة.
• وآوقه :الرتدد (أو ح يل ال ثح) :وهو أن خيطر اامر ابلبال آت ِثر م ه ال ثح مث يعاوثها آت ثر ،وهكذا آ يستقر.

آاقم آيه ترجيح لقص الثعل على تركه ما ع العز عليه.
• وآوقه :اهلَم :وهو أن َتيل ال ثح إىل اامر والت ثر م ه ولكن اليصمم على آعله ،ه
الع ّزا :وهو م تهى اقَِهم ،وهو أن َتيل ال ثح إىل اامر والت ثر م ه بل يصمم علتى آعلته تصتميما جاومتا .وهتذا العتز هْستاه
• وآوقه  -وهو أع ها َ -
وْستاه ابتن
وْستاه أمحت بتن ح بتل رمحته هللاَ :ه هتم إصترار (وتستمى املرتبتة التيت قبلته يف هتذه الالتةَ :هت هم دطترات) ،ه
عب هللا بن املبارك رمحه هللا :اإلصرار ،ه
تيمية رمحه هللا :اإلراثة اَّاومة أو اإلراثة التامة.
و كر ابن تيمية رمحه هللا أن اإلراثة اَّاومة إ ا وِج ت معها الق رة وقا املق ور ،وإ ا وج ت اإلراثة اَّاومة آ مي تا وقتون املقت ور إال العجتز ،وه تا
كر ابن تيمية آائ ة أدترى :وهتى أن اإلراثة اَّاومتة البت أن تظهتر علتى اَّتوارح يف لثتظ أو إختتارة أو حركتة تعتس عتن اإلراثة ،وإن عجتز العبت عتن
آعل املراث ااصلي.
ودما ماسبق قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (إن هللا جتاوو اميت َع هما َو ْسوست  -أو ح َّثت  -به أنثسها ،مامل تعمل به أو تكلَّتم) .1آهتذا
ال يل جا مراتب ال ية ومايؤادذ به العب م ها وما اليؤادذ به:
وه هم اخلطرات  -معثو ع ه خ مؤادذ به.
آكل ماهو ثون العز (اإلراثة اَّاومة)  -من اخلا ر وح يل ال ثح َ
ِ
الستر يف قولته صتلى هللا عليته وستلم (متامل تعمتل بته
أما العز (اإلراثة اَّاومة) آمؤادذ به ،والب أن يظهر على اَّوارح يف حركتة أو لثتظ وهتذا هتو ه
أو تكلهتتم) .آكتتل عمتتل أو ك ت يعتِهتس عتتن اإلراثة اَّاومتتة  -وإن مل يكتتن هتتو العمتتل املقصتتوث نثستته بتمامتته  -دعتتل العبت يف حمتتل املؤادتتذة إن د ت ا
آ  ،وإن خترا آشر مت ،إ مل مي عه عن العمل ااصلي إال العجز.
ومما ي ل على أن العب داوى على اإلراثة اَّاومة إن د ا آ  ،وإن خترا آشر ،قوله صلى هللا عليته وستلم (إمنتا الت نيا اربعتة نثتر :عبت ِ روقته هللا
ماال وعلما آهو يتقي ربه آيه ويصل به رمحه ،ويعلم هلل آيه حقا آهذا أبآال امل ِ
اول ،وعب ِ روقه هللا علما ومل يروقه متاال آهتو صتاثق ال يتة يقتول :لتو
أن يل ماال لعملت آيه بعمل آ ن آهو ب يهته آأجر ا سواء ،وعب ِ روقه هللا ماال ومل يروقه علما خيبط يف ماله ب ت علتم ،اليتقتي آيته ربته واليصتل آيته
رمحتته ،واليعلتتم هلل آيتته حقتتا ،آهتتو أبدبتتل امل تتاول ،وعبت ِ مل يروقتته هللا متتاال وال علمتتا آهتتو يقتتول :لتتو أن يل متتاال لعملتتت آيتته بعمتتل آت ن ،آهتتو ب يتتته
آوور ا سواء).2
تص رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم علتتى أن التترجلس ال تتاين والرابتتا استتتاقا ال تواب واإلمث  -علتتى الرتتيتتب  -رجتترث ال يهتة (آهتتو
ويف هتذا الت يل نت َّ
ب يهته ،)....واملقصوث هبا اإلراثة اَّاومة اليت هرت من ك الرجلس يف ك تكلماه ،وهو قول كل م هما (لو أن يل ماال لعملت آيه بعمل آ ن)،
آاستاقا اَّزاء كام وإن مل يعم العمل املراث بتمامه.
وهذا الك يقال أياا يف قوله صلى هللا عليه وسلم (من سأل هللا الشهاثة بصت ق بلَّ ته هللا م تاول الشته اء ،وإن متات علتى آراختته) .٣آهتذا ل
ال واب (بلول م اول الشه اء) وإن مل يقا م ه العمل املراث (الشهاثة) ب يهته (إراثته اَّاومة) اليت هرت يف لثظ (سأل هللا الشهاثة بص ق).
وهتتذا يقتتال أياتتا يف ال ت يل املتثتتق عليتته عتتن أيب بكتترة رضتتي هللا ع تته قتتال ْسعتتت رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم يقتتول (إ ا التقتتى املستتلمان
 1متثق عليه عن أيب هريرة رضي هللا ع ه ،واللثظ للب اري (ح يل )٦٦٦4
 2رواه الرتمذي  -واللثظ له  -وابن ماجة عن أيب كبشة اامناري رضي هللا ع ه ،وصااه الرتمذي
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بسيثيهما آالقاتل واملقتول يف ال ار) ،آقلت :ايرسول هللا ،هذا القاتل آما ابل املقتول  ،قال (إنه كان حريصا على قتل صاحبه) .آثي هذا الت يل
استتتاق املقتتتول التتوور ذراثتتته اَّاومتتة علتتى قتتتل صتتاحبه ،تل ت اإلراثة التتيت هتترت يف آعتتل  -وهتتو املقاتلتتة  -وإن مل يثعتتل امل تراث بتمامتته وهتتو قتتتل
صتتاحبه .والخيثتتى أن الوعيت يف هتتذا الت يل هتتو يف حتتق متتن قاتتتل قتتتاال خت مشتترون ،أمتتا َمت ْتن قاتتتل قتتتاال مشتتروعا كمتتن قاتتتل الب تتاة أو اخلتوارج أو

ِ
ِ
الصائل آ ي دل يف هذا الوعي بل هو م اب مأجور .كما أن الوعي يف هذا ال يل معلهق علتى املشتيتة كمتا قتال تعتاىل ( َويَت ْثتر َمتا ثو َن َلت َ
ِ
شاء) ال ساء ،48 :حسب القواع املقررة يف مذهب أهل الس ة يف أصااب الكبائر.
ل َمن يَ َ

ِ
ح على هذا جيا ال صوص اليت رتبت اَّزاء على ال يهة ا رثة من العمتل املتراث ااصتلي ،آ بت متن هتور ال يهتة (اإلراثة اَّاومتة) يف قتول أو حركتة
وق ْ
ليرتتهب اَّزاء .وماثون ل من مراتب القص (كاخلا ر وح يل ال ثح) آ يؤادذ به العب .1

رابعا  -الدر) الذ ُشرعت أل له النية مع بيان أقسامها:

اعلم أن ال رع الذي خترعت اجله ال يهة هو التمييز .أي َتييز اامور بعاها من بعض.
وت قسم ال يهة إىل قسمس أساسيس :نيهة َتييز عملِ من عملِ  ،ونيهة َتييز معمولِ له من معمول له.
القسم األول :النية اليت متيِز عم ً من عمل:

وهبا تتميهز ااعمال اليت تتشابه صورها يف الظاهر وتلتبح ببعاها ،ومن هذا القسم:
أ  -نية َتييز العباثة من العاثة :كال سل الواجب من خسل التهسث.
ب  -نية َتييز رتَب العباثات :كتمييز الثرع من ال ثل ،والزكاة الواجبة من ص قة التطون.
ج  -وهذه ال يهة خترط يف صاة جيا العباثات ،لقوله صلى هللا عليه وسلم (إمنا ااعمال ابل يهات ،وإمنا لكل امرىء مانوى).2
ث  -نيهة إنشاء الوجوب :ك يهة التجارة يف العروع امل ْقتَ ية توجب الزكاة آيها.
هت  -نيهة َتييز العم من اخلطأ :كالقتل العم من القتل اخلطأ يف بعض الصور.
و  -نيتتة َتييتتز الت ل متتن الترا يف ااآعتتال احملتملتتة :كتمييتتز نكتتاح الرخبتتة متتن نكتتاح التاليتتل متتن املطلقتتة ثت اث ب ت اتثتتاق علتتى التاليتتل ،آصتتورَت
ال كاحس واح ة وتثرق بي هما ال يهة.
و  -نيهة َتييز االثا احملتملة (ألثا الك تاايت) يف معظتم ااحكتا الثقهيتة املب يتة علتى االثتا  :كتالط ق والعتتق والوقتف والقتذف وااميتان وال هِترَّثة
ابلقول ،آال يهة َتيِهز اللثظ احملتمل (الك اية) آتامله على الصريح أو ْْ ره.
القسم الثاين :النية اليت متيز بني معمول له ومعمول له:

آإ ا كان املعمول له واح ا ْسيت نيهة دالصتة ،وْستي صتاحبها خملصتا ،ستواء كتان املعمتول لته هتو هللا تعتاىل أ خت ه ،ولكتن العتاثة جاريتة بت صتيص
اسم اإلد ص ابلعمل هلل وح ه أي بتجري قص التقرب إىل هللا تعاىل عن جيتا الشتوائب .آمتن بتح تقتراب هلل وحت ه آهتو خملتص ،ومتن بتح تقتراب
ل هللا من وثنِ أو جنِ آهو كاآر.
أمتتا إ ا كتتان املعمتتول لتته أك تر متتن واحت  ،آهتتى نيهتتة آيهتتا تشتري  ،كتتالرايء :يعمتتل العبت هلل تعتتاىل ولتته ختترع آدتتر كتتأن مت ه ال تتا  .قتتال رستتول هللا
صلى هللا عليه وسلم (يقول هللا تعاىل :أ أخىن الشركاء عن الشرك ،من عمل عم أخترك آيه معي خت ي ،ترْكتته ِ
وختترَكه) .٣وهتل يبطتل هتذا ال تواب
 1ومن أراث مزي بيان يف هذه املسألة يراجا املصاثر التالية:
(جممون آتاوي ابن تيمية) ج  1٠ص  ٧٦8 - ٧2٠و ج  ٧ص  1٣8 - 1٣2و ص  ٣41 - ٣4٠و ص  ،٥2٧ - ٥2٥وج  ٦ص  ،٥٧٥ - ٥٧4و ج  14ص
 .128 - 122و(آتح الباري) البن حجر ،ج  11ص  ،٣29 - ٣2٣وص  .٥٥2و(ااختباه وال ظائر الثقهية) للسيو ي ،ط ثار الكتب العلمية 14٠٣هت ،ص ٣٣
  .٣4وللسيو ي رمحه هللا كتاب (ااختباه وال ظائر يف ال او) ،وهو خ املقصوث ه ا 2متثق عليه
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ابلكلية ستأيت االختارة إليه ع الك

يف اإلد ص إن ختاء هللا تعاىل.

واخل صة أن ال ية نوعان:
األول :ال يهة اليت َتيِهز بس عمل وعمل ،أو نيهة املقصوث من العمل .وهذا ال ون من ال يهة موضوعه كتب الثقه.
والثاين :ال يهة اليت َتيِهز بس معمول له ومعمول له ،أو نيهة املقصوث ابلعمل .وهذا ال ون من ال يهة موضوعه كتب االعتقاث وكتب الرقائق.

وال ون ااول يرتتب عليه صاة العمل يف الظاهر ،وال ون ال اين يرتتب عليه قبول العمل يف البا ن (يف القيقة) .هذا ما بقية الشروط يف ال وعس.1

خامسا  -األعمال اليت مؤثر فيها النية:
ت قسم ااعمال إىل أقسا متع ثة أبك ر من اعتبار:
 - 1آت قسم ااعمال من حيل االدتيار إىل أعمال ادتيارية وأعمال خ ادتيارية.
أ  -أما ااعمال االدتيارية أي مايري ه العب وخيتاره ،آهذه تؤثر آيها ال يهة.
ب  -وأما ااعمال خ االدتيارية :آهى ااعمال اليت ليح للعب آيها إراثة والقص  ،بل تقا م ه ب قص وب
عمل ال اسي وامل طيء وال ائم .قال البخار رمحه هللا [قال ال

ادتيار ،آهذه ال نيهة آيهتا ،وم اقتا

صلى هللا عليه وسلم « لكل امريء مانوى » ،والنيهة لل اسي وامل

طيء]2.

 - 2وت قسم ااعمال من حيل اَّارحة إىل :أعمال القلب واللسان واَّوارح.
أ  -أما أعمال القلب ا رثة :آ تلزمها نيهة لت يلز التسلسل.
ب  -وأما أعمال اللسان واَّوارح( :ااقوال وااآعال) آتؤثر آيها ال ية إجاال.٣
 - ٣وت قسم ااعمال من حيل كوهنا أآعال أو تروك إىل:
أ  -أآعال :وهذه تؤثر آيها ال يهة.

ب  -تروك :وهذه التلزمها نيهة ،كإوالة ال جاسة واجت اب احملرمات ،آتصح بت ون نيهتة ،آتإن استااتر نيتة امت تال أمتر الشتارن أثيتب .قتال ابان حجار

تف
ف الذي هو آعل ال ثح ،آمن مل كطر املعصية بباله أص ليح كمن دطرت آك ه
[والتاقيق أن الرتك ا رث الثواب آيه ،وإمنا صل ال واب ابل َك ه
ِ َّ ِ
ِ
توهب ْم لِلتَّت ْق َتوى َقتم
ين ْامتتَ َا َن َّ
اّلل قتل َ
نثسه ع ها دوآا من هللا تعاىل] .4واست ل على ثواب متن كتف نثسته عتن املعاصتي بقولته تعتاىل (أ ْولَتت َ التذ َ

ِ
ِ
يم) الجرات.٣ :
َّم ْثَرةم َوأ ْ
َجمر َعظ م

 - 4وت قسم ااعمال من حيل مشروعيتها إىل اعاتِ ومعاصِ ومباحتات .وال يهتة تتؤثر يف الطاعتات واملباحتات وال تتؤثر يف املعصتية آت كرجهتا
ال ية عن كوهنا معصية والتقلبها إىل اعة ،وإمنا ق تزي ال يهة من إمث مرتكب املعصية.
قال أبو حامد الدزاي رمحه هللا [اعلم أن ااعمال وإن انقسمت أقستاما ك ت ة متن آعتل وقتول وحركتة وستكون وجلتب وثآتا وآِكْتر وِ ْكتر وخت لت

مما ال يتصور إحصاؤه واستقصاؤه ،آهى ث ثة أقسا  :معاص و اعات ومباحات.
القسم ااول :املعاصي ،وهتى التت ت عتن موضتوعها ابل يهتة ،آت ي ب تي أن يثهتم اَّاهتل لت متن عمتو قولته عليته الست «إمنتا ااعمتال ابل يهتات»
آيظن أن املعصية ت قلب اعة ابل يهتة ،كالتذي ي تتاب إنستا مراعتاة لقلتب خت ه ،أو يطعتم آقت ا متن متال خت ه ،أو يبتين م رستة أو مستج ا أو راب تا
رتتال ح ترا  ،وقص ت ه اخل ت  ..آهتتذا كلتته جهتتل ،وال يتتة التتتؤثر يف إدراجتته عتتن كونتته لمتتا وع ت وا ومعصتتية .بتتل قص ت ه اخل ت ابلشتتر  -علتتى د ت ف
مقتاى الشرن  -ختر آدر ،آإن عرآه آهو معان للشرن ،وإن جهله آهو عاصِ جبهله ،إ لب العلم آرياتة علتى كتل مستلم ،واخلت ات إمنتا يعترف
 1راجا( :جممون آتاوي ابن تيمية) ج  18ص  ،2٥٦و (ااختباه وال ظائر الثقهية) للسيو ي ص 2٠ - 12
 2كتاب العتق بصايح الب اري  -ابب ( ،٦آتح الباري) ج  ٥ص 1٦٠
( ٣آتح الباري) ج  1ص1٣
( 4آتح الباري) ج  1ص 1٥
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كوهنتتا د ت ات ابلشتترن ،آكيتتف ميكتتن أن يكتتون الشتتر د ت ا هيهتتات ،بتتل املت هِ
تروج لتتذل علتتى القلتتب دثت هتي الشتتهوة واب تتن اقتتوى  -إىل أن قتتال -
واملقصتتوث أن متتن قصت اخلت رعصتتية عتتن جهتتل آهتتو خت معتتذور ،إال إ ا كتتان قريتتب العهت ابإلست ومل دت بعت مهلتتة للتتتعلم ،وقت قتتال هللا تعتتاىل

تل ال ت هِذ ْك ِر إِن ك تتت ْم الَ تَت ْعلَمتتو َن) اانبيتتاء - .٧ :إىل أن قتتال  -آتتإ ن قولتته عليتته الس ت « :إمنتتا ااعمتتال ابل يهتتات» خيتتتص متتن ااقستتا
(آَ ْ
اس تأَلواْ أ َْهت َ

ال ثة ابلطاعات واملباحات ثون املعاصي ،إ الطاعة ت قلب معصية ابلقص  ،واملباح ي قلب معصية و اعة ابلقص  ،آأما املعصية آ ت قلب اعتة
ابلقص أص  ،نعم لل يهة ثدل آيها وهو أنه إ ا انااف إليها قصوث دبي ة تااعف وورها وعظم وابقا  -كما كر ل يف كتاب التوبة .-
القسم ال تاين :الطاعتات .وهتى مرتبطتة ابل يهتات يف أصتل صتاتها ويف تاتاعف آاتلها .أمتا ااصتل ،آهتو أن ي توي هبتا عبتاثة هللا تعتاىل ال خت  ،آتإن
نوى الرايء صارت معصتية .وأمتا تاتاعف الثاتل :آبك ترة ال يهتات الست ة آتإن الطاعتة الواحت ة ميكتن أن ي توي هبتا دت ات ك ت ة آيكتون لته بكتل نيهتة
ثواب ،إ كل واح ة م ها حس ة مث تااعف كل حس ة عشر أم اقا .كما ورث به اخلس - .إىل أن قال -
القسم ال الل :املباحات ،وما من ختىء من املباحات إال و تمل نيهة أو نيهات يصت هبتا متن حماستن القترابت وي تال هبتا معتايل الت رجات ،آمتا أعظتم
دسران َمن ي ثل ع ها ويتعا اها تعا ي البهائم املهملة عن سهوِ وخثلة ...اخل].1
(فائدة) املعاصي ال تباح ابل يهة وإمنا ب ليل خترعي داص:

اعلم أن املعصية التباح والت قلب اعة ابل يهة كما سبق يف ك أيب حام ال زايل رمحه هللا .واعلم أنه إ ا جاو آعل بعض املعاصي يف أحوال داصتة
آإن هذا الدوو إال ب ليل داص مبيح لثعل املعصية الرجرث ال ية .وم ال هذا:
حمر ومن الكبائر ،ولك ه دوو يف ث ثة مواضا بت ص حت يل رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم ال رجترث ال يتة ،وهتذه املواضتا هتى :يف
أ  -الكذب ه
الرب ،ويف اإلص ح بس ال ا  ،وبس الرجل وووجه كما رواه مسلم عن أ كل و ب ت عقبة رضي هللا ع ها.

ب  -أكل امليتة حمر ومن الكبائر ،ولك ه دوو للماطر يف خممصة بت ص كتتاب هللا تعتاىل ال ابل يهتة ،وقتال تعتاىل (إَِّمنتَا َح َّترَ َعلَ ْتيكم الْ َمْيتتَتةَ َوالت َّ َ
اضتتطَّر َخ ت اب ِل والَ عت ِ
اخلِ ِزي ت ِر ومتتا أ ِهت َّتل بِت ِته لِ َت ِ ِ
تاث آَت إِ ْمث علَيت ِته إِ َّن اّلل َخثت ِ
يم) البقتترة .1٧٣ :وال ت ليل املبتتيح يقصتتر
اّلل آَ َم ت ِن ْ
َْ َ َ َ
ْ ه
َ َْ
هَ م
َو َلْت َتم ْ َ َ
تور َّرح ت م
الردصة على صورته واليقا عليه.
وقت كتترت هتتذه الثائت ة بستتبب آتتتوى قرأْتتا احت املشتتايخ املعاصترين وهتتو الشتتيخ عبت العزيز بتتن ابو ديتتز آيهتتا للمستتلم الرتختتتيح لعاتتوية السملتتا ت
التشريعية يف ال ول احملكومة ابلقوانس الوضعية ،ب يهة ال عوة إىل هللا يف هتذه السملتا ت وحنتو لت  ،واستت ل ِبت يل « إمنتا ااعمتال ابل يهتات » .آقت
الح َترج يف االلتاتاق رجلتح الشتعب) رثا علتى ستؤال حتول ختترعية الرتختتيح لتح الشتعب ،وحكتم اإلست يف
جاء رجلة (لواء اإلست ) متايلي [ َ
است راج بطاقة انت اب ب يهة انت اب ال عاة واإلدوة املت يه س ل دول ا لح ،أآىت آايلة الشتيخ عبت العزيز بتن ابو بقولته (إن ال ت صتلى هللا عليته
وسلم قال« :إمنا ااعمال ابل يهات وإمنتا لكتل امتريء متا نتوى» لتذا آت حترج متن االلتاتاق رجلتح الشتعب إ ا كتان املقصتوث متن لت أتييت التق
وع املواآقتة علتى البا تل ملتا يف لت متن نصتر التق واالناتما إىل الت عاة إىل هللا .كمتا أنته الحترج كتذل متن استت راج البطاقتة التيت يستتعان هبتا
على انت اب ال عاة الصالس وأتيي الق وأهله ،وهللا ويل التوآيق].2
قلتتت :هتتذه الثتتتوى دطتتأ ،ملتتا نقل تتاه عتتن ال تزايل متتن أن املعاصتتي التبتتاح ابل يهتتة ،والكثتتر أكتتس املعاصتتي ،وااللتاتتاق رجلتتح الشتتعب كثتتر آت يبتتاح
ابل يهة .آمجلح الشعب هو وسيلة تطبيق ال ظا ال ميقرا ي ،ومعرآة حكتم املشتاركة آيته ابلعاتوية أو االنت تاب مبتين علتى معرآتة حكتم ال ميقرا يتة،
وحكمها مبين على معرآة حقيقتها .إ الثتوى هى معرآة الواجب يف الواقا .آ ب أ ببيان حقيقة ال ميقرا ية مث بيتان حكمهتا وحكتم املشتاركة يف هتذه
ا الح آ قول وابهلل تعاىل التوآيق:
حقيقة الدميقراطية:

( 1إحياء علو ال ين) ج  4ص ٣91 - ٣88
( 2لواء اإلس ) ع ث 14٠9/11هت (ص  ٧ابمللاق)
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متهيااد :قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا [قتتال الثقهتتاء :ااْستتاء ث ثتتة أنتوان :نتتون يعتترف َحت ه ه ابلشتترن كالصت ة والزكتتاة ،ونتتون يعتترف حت ه ه ابلل تتة كالشتتمح

اختتروه َّن ِابلْمعتر ِ
والقمر ،ونون يعرف ح ه ابلعرف ،كلثظ القبض ولثظ املعتروف يف قولته (وع ِ
وف) ال ستاء .1]19 :وملتا كتان لثتظ ال ميقرا يتة مل يترث
ََ
َْ
يف الشرن وال مما تعرآه العرب من ل تها ،آ ب ملعرآة مع اه وحقيقته من الرجون إىل عرف أهله الذين وضعوه ،ويف هذا قتال ابان القايم  -يف أحكتا

املثيت – [الدوو له أن يثيت يف اإلقرار و ااميان والوصااي وخ ها مما يتعلق ابللثظ رتا اعتتاثه هتو متن آهتم تلت االثتا ثون أن يعترف عترف أهلهتا
أضت هتل] .2وهتتذا كلتته يف بيتتان وجتتوب
ضت َّتل و َ
واملتكلمتتس هبتتا آياملهتتا علتتى مااعتتتاثوه وعرآتتوه وإن كتتان خمالثتتا لقائقهتتا ااصتتلية ،آمتتىت مل يثعتتل ل ت َ
الرجتتون إىل واضتتعي مصتتطلح ال ميقرا يتتة ملعرآتتة مع تتاه ،حتتىت اليقتتول أح ت إنتته يريت هبتتا الشتتورى ،أو إنتته يريت هبتتا املمارستتة السياستتية وخت لت متتن
ااْساء اليت تايا معها القائق وابلتايل ااحكا .
حقيقااة الدميقراطيااة :ملتتا كانتتت ال ميقرا يتتة مصتتطلاا سياستتيا خربيتتا آإنتته  -ورقتاتتى التمهيت الستتابق  -ي ب تتي الرجتتون إىل أهلتته ملعرآتتة مع تتاه التتذي
يرتتب عليه معرآة حكمه .ومعىن ال ميقرا ية يف عرف أهلهتا :هتى ستياثة الشتعب ،وأن الستياثة ستلطة عليتا مطلقتة خت حمكومتة أبي ستلطة أدترى،
وتتم ل هذه السلطة يف حق الشعب يف ادتيار حكامه وحقه يف تشريا مايشتاء متن القتوانس ،وميتار الشتعب هتذه الستلطة عتاثة ابإل بتة أبن خيتتار
نوااب ع ه مي لونه يف السملان وي وبون ع ته يف ممارستة الستلطة .جتاء يف موستوعة السياستة للت كتور عبادالوهاب الكيااي [تقتو كتل اانظمتة ال ميقرا يتة
على أسا آكري واح  ،وهو أن السلطة ترجا إىل الشعب وأنته هتو صتاحب الستياثة ،أي أن ال ميقرا يتة يف ال هايتة هتى مبت أ الستياثة الشتعبية]،٣
وقال يف تعريف ال ميقرا ية ال يابية [تعين أن الشعب  -وهو صاحب السياثة  -اليقتو ب ثسته رمارستة الستلطة التشتريعية ،وإمنتا يعهت هبتا إىل نتواب
ع ه ي ت بهم مل ة معي ة ،وي يبهم ع ه يف ممارسة هتذه الستلطة ابْسته .آالسملتان يف ال ميقرا يتة ال يابيتة هتو املم تل للستياثة الشتعبية وهتو التذي يعتس عتن
إراثة الشتتعب متتن دت ل مايصت ره متتن تشتريعات أو قتوانس .وقت نشتتأ هتتذا ال ظتتا َترخييتتا يف انكلترتا وآرنستتا ،مث انتقتتل م همتتا إىل الت ول اادتترى].4
وممتتا ستتبق يتاتتح أن ال ميقرا يتتة تتتتل ص يف أهنتتا ستتياثة الشتتعب ،وأن الستتياثة تتتتل ص أساستتا يف التتق املطلتتق يف التش تريا التتذي الخياتتا لستتلطة
أدرى ،وإلي بعض تعريثات السياثة :قتال ث .عبداحلمياد متاوي  -أستتا القتانون ال ستتوري – [ال ميقرا يتة يعتس ع هتا يف ال ستات ربت أ «ستياثة
اامتتة» ،و «الستتياثة» بقتتا لتعريثهتتا هتتى ستتلطة عليتتا ال يوجت أعلتتى م هتتا] .٥وقتتال وزيااف فرانكاال  -سياستتي ختتريب – [تعتتين الستتياثة :الستتلطة
العليا اليت التعرتف بسلطة أعلى م ها أو من ورائهتا َتلت صت حية إعتاثة ال ظتر يف قراراْتا .وهتذا املعتىن ااساستي مل يلاقته الت علتى تول العصتور
ال ي ة ،وتعريف جان بوثان للسياثة يف عتا  ، 1٥٧٦والتذي ماتمونه «أن الستياثة هتى الستلطة العليتا متن آتوق املتوا س والرعتااي والتيت اليقيت ها
دص هبا بوثان اام يف عصره ق انتقلت آيما بع إىل اامة].٦
القانون» بقي صاياا رخم أن مثهو السياثة اليت ه
نشأة الدميقراطية املعاصرة

أما ال ميقرا ية آق أرست ثعائمها ال ورة الثرنسية  ، 1٧89وإن كان ال ظتا ال يتايب السملتاين قت نشتأ يف اجنلترتا قبتل لت بقترن كامتل ،ومتن ال احيتة
الثكريتتة آتتإن مبت أ ستتياثة اامتتة  -التتذي هتتو أستتا املتتذهب الت ميقرا ي  -قت تبلتتور قبتتل ال تتورة الثرنستتية بعت ة عقتتوث ،و لت يف كتتتاابت جتتون لتتوك
ومونتسكيو وجتان جتاك روستو التذين أسستوا نظريتة العقت االجتمتاعي وهتى أستا نظريتة ستياثة اامتة ،و لت كترث آعتل وكمااربتة ل ظريتة التثتويض
اإلقي اليت ساثت أورواب حنو عشرة قرون من الزمان ،تل ال ظرية اليت كانت تقاي أبن امللوك كمون ابدتيار وتثويض من هللا ،آكان للملتوك -
بذل  -سلطان مطلق م عومس يف ل بتأيي البابوات ،وق عانت الشعوب ااوروبية من هتذا الكتم املطلتق أختت املعتا ة ،آكانتت ستياثة اامتة
هى اخليار الب يل أمامها لل روج من السلطان املطلق للملوك والبابوات الاكمس بتثويض من اإللته  -بتزعمهم  -آال ميقرا يتة يف أصتل نشتأْا هتى
يف مواضا م ها( :جممون الثتاوي)  28٦/٧و 2٣٥ / 19

( 1جممون الثتاوي)  82/1٣وكرر هذا الك
( 2اع املوقعس) 228 / 4
( ٣موسوعة السياسة) إع اث ث .عب الوهاب الكيايل ،ج  2ص ٧٥٦
( 4املرجا السابق) ٧٥٧/2
( ٥أنظمة الكم يف ال ول ال امية) ث .متويل ،ط  ،198٥ص ٦2٥
( ٦الع قات ال ولية) َّوويف آرانكل ،مطبوعات ْامة  ، 1984ص 2٥
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َترث على سلطان هللا ،لتعطي السلطان كل السلطان لإلنسان ليص ا نظا حياته وقواني ه ب ثسه ثون أي قيوث.
ومل يكن االنتقال من نظرية التثويض اإلقي إىل نظرية سياثة اامة انتقاال سلميا وإمنا عس ثورة من أخت ال ورات ثموية يف العامل ،وهى ال ورة الثرنستية
عا  ، 1٧89واليت كان من ختعاراْا (اخت قوا آدر مل أبمعاء آدر قسيح) ،ويقتول ث  /سفر احلاواي [وَت اتت ال تورة عتن نتتائل ابل تة اا يتة،
آق ول ت اول مرة يف َتريخ أوراب املسياية ثولة جهورية ال ثي ية تقو آلسثتها على الكم ابسم الشعب «وليح ابسم هللا» ،وعلتى حريتة التت ين
ب ال من الك لكة ،وعلى الرية الش صية ب ال من التقي اباد ق ال ي ية ،وعلى ثستور وضعي ب ال من قرارات الك يسة].1
وقت هتترت نظريتتة ستتياثة اامتتة وحقهتتا يف وضتتا قواني هتتا بوضتتوح يف مبتتاثيء ال تتورة الثرنستتية وثستتتورها ،آ صتتت املتتاثة الساثستتة متتن إعت ن القتتوق
ست ة  1٧89علتتى أن (القتتانون هتتو التعبت عتتن إثارة اامتتة) ،أي لتتيح القتتانون تعبت ا عتتن إراثة الك يستتة أو إراثة هللا ،ويف إعت ن حقتتوق اإلنستتان
الصاثر ما ال ستور الثرنسي عا  1٧9٣نصت املاثة اخلامستة والعشترين م ته علتى أن [الستياثة ترتكتز يف الشتعب] .2ولتذل يقتول ث.عبداحلمياد
متوي [تع مباثيء ثورة  1٧89الثرنسية أسا مباثيء ال ميقرا ية ال ربية].٣

حكم الدميقراطية وحكم نواب الربملاانت وانخبيهم:
م تتاط الكتتم علتتى ال ميقرا يتتة هتتو كتتون الستتياثة آيهتتا للشتتعب ،رتتا تع يتته الستتياثة متتن كوهنتتا ستتلطة عليتتا ال تعتترتف بستتلطة أعلتتى م هتتا آهتتى تستتتم

اّلل َْكتم
وتشرن ماتري ثون مراجعة أحت قتا ،وهتذه هتى صتثة هللا تعتاىل ،كمتا قتال تعتاىل ( َو ه
سلطتها من اْا ثون قي ِ من ختيء ،آتثعل ماتشاء ه
الَ مع ِهق ِ ِ ِ
اّللَ يَت ْث َعتل َمتا ي ِريت ) التل .14 :وخنلتص متن هتذا إىل
اّللَ َْكم َما ي ِري ) املائت ة ،1 :وقال تعتاىل (إِ َّن َّ
ب لكْمه) الرع  ،41 :وقال تعاىل (إِ َّن ه
َ َ
أن ال ميقرا ية كلا صثة االوهية على اإلنسان ر اها إايه الق املطلق يف التشتريا ،آجعلتته بتذل إقتا متا هللا وختتريكا لته يف حتق التشتريا لل لتق،

تت
وهذا كثر أكس الريب آيه .وبتعب أثق آإن اإلله اَّ ي يف ال ميقرا ية هو َه َوى اإلنسان ،آيشرن مايراه هبواه خ مقي بشتيء ،قتال تعتاىل (أ ََرأَيْ َ
ِ
َنت تَكتون َعلَْي ِته َوكِتي  ،أَ ْ َْحت َستب أ َّ
تل َستبِي )
َض ُّ
َن أَ ْكَت َتره ْم يَ ْس َتمعو َن أ َْو يَت ْعقلتو َن إِ ْن ه ْتم إَِّال َك ْااَنْت َعتاِ بَ ْتل ه ْتم أ َ
َم ِن َّاكَ َذ إِ َقَه َه َواه أَآَأ َ

الثرقان .44 - 4٣ :وهذا دعل من ال ميقرا ية ثي ا قائما بذاته السياثة آيه للشعب يف مقابل ثين اإلس
هللا صلى هللا عليه وسلم (السي هللا تبارك وتعاىل).4

الذي السياثة آيه هلل تعتاىل ،كمتا قتال رستول

ويف بيان مات طوي عليه ال ميقرا ية من أتليه للبشر ،قال ااستا أبو األعلى املودود [قواع امل نيتة ال ربيتة :إن امل نيتة ال ي تة التيت يقتو يف لهتا
نظتتا اليتتاة التتايل ر تلتتف آروعتته العقائ يتتة وااد قيتتة واالقتصتتاثية والسياستتية وال قاآيتتة ترتكتتز علتتى ثعتتائم ث ت ث ،هتتى املبتتاثيء الرئيس تية اآلتيتتة:
العلمانية ،القومية ،ال ميقرا يتة - .إىل أن قتال  -أمتا املبت أ ال التل :ال ميقرا يتة ،أو أتليته اإلنستان ،آباناتمامه إىل املبت أين الستابقس تكتمتل الصتورة
اليت تام يف إ ارها حم ة هذا العامل ومتاعبه ،لق قلت آنثا إن مثهتو ال ميقرا يتة يف امل نيتة ال ي تة هتو حاكميتة اَّمتاه  ،أي أن يكتون أآتراث قطتر
من ااقطار أحرارا آيما يتعلق بتاقيق مصالهم االجتماعية ،وأن يكتون قتانون هتذا القطتر َتبعتا اهتوائهم  -إىل قولته  -وإ ا أتمل تا املبتاثيء ال ثتة
اآلن آإن ا جن  :أن العلمانية ق حررت ال ا من عباثة هللا و اعته ودشيته ومن الاوابط اخللقية ال ابتة وألقت حبلهم علتى ختارهبم وجعلتتهم عبيت ا
انثستتهم خ ت مستتتولس أمتتا أح ت  .مث أتيت القوميتتة لتقت قتتم جرعتتات كب ت ة متتن مختتر اا نيتتة والكتتسايء واالستتتع ء وإحتقتتار اآلدترين .وأتيت أد ت ا
ال ميقرا يتتة وجتلتتح هتتذا اإلنستتان  -بعت أن أ لتتق لتته الع تتان وصتتار أست أهتواء الت ثح وأديتتذ نشتتوة اا نيتتة  -علتتى عتتره التأليتته ،آت ت هتول لتته جيتتا
ستتلطات التش تريا والتق تتس ،وتس ت ر لتته اَّهتتاو الكتتومي بكاآتتة إمكانياتتته يف الصتتول علتتى كتتل ختتتيء يطلبتته - .مث قتتال املتتوثوثي  -وإين أقتتول
للمستتلمس بصتراحة إن ال ميقرا يتتة القوميتتة العلمانيتتة تعتتارع متتاتعت قوه متتن ثيتتن وعقيت ة ،وإ ا استستتلمتم قتتا آكتتأنكم تتتركتم كتتتاب هللا وراء هتتوركم،
وإ ا سا تم يف إقامتها أو إبقائهتا آستتكونون بتذل قت د تتم رستولكم التذي أرستله هللا إلتيكم  -إىل قولته  -آايتل يوجت هتذا ال ظتا آإن تا النعتتس
( 1العلمانية) ث  /سثر الوايل ،ص  ،1٦9ط جامعة أ القرى 14٠2هت
( 2نق عن مباثيء القانون ال ستوري) ث  /السي صسي  -ص ٥2
( ٣أنظمة الكم يف ال ول ال امية) له ،ص ٣٠
 4رواه أبو ثاوث يف كتاب ااثب من س ه ،وإس اثه صايح
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اإلس ت موجتتوثا وحيتتل وج ت اإلس ت آ ت مكتتان قتتذا ال ظتتا ] .1وبع ت هتتذا الك ت بقتتي أن يعلتتم القتتاريء أن جاعتتة املتتوثوثي ،وهتتى اَّماعتتة
اإلس مية بباكستان ق اكذت ال ميقرا ية م هجتا وختتاركت يف االنت تاابت السملانيتة يف ابكستتان  -وهتى ثولتة علمانيتة  -يف حيتاة املتوثوثي وبعت

وآاتتته وإىل اليتتو  .قتتال تعتتاىل (ِمل تَتقولتتو َن متتا َال تَت ْثعلتتو َنَ ،كتس م ْقتتتا ِع ت َ َِّ
اّلل أَن تَتقولتوا َمتتا َال تَت ْث َعلتتو َن) الصتتف ،٣ - 2 :وقتتال تعتتاىل (أ ََأتْمتترو َن
َ
ََ
َ
َ
ِ
ِ
اب أَآَ َ تَت ْع ِقلو َن) البقرة.44 :
الَّا َ ِابلْ ِهس َوتَ َس ْو َن أَنث َسك ْم َوأَنت ْم تَتْتتلو َن الْكتَ َ

وإ ا كتتان الشتتعب صتتاحب الستتياثة  -يف ال ميقرا يتتة  -ميتتار ستتياثته بواستتطة نوابتته يف السملتتان .آتتإن كت الثتريقس واقتتا يف الكثتتر :نتواب السملتتا ت
ومن ي ت بوهنم من الشعب قذه امل اصب.
أما نواب السملتان آستبب كثترهم هتو أهنتم هتم أصتااب الستياثة الثعليتة آهتم املشترعون لل تا متن ثون هللا ستواء بوضتا القتوانس أو ذجاوْتا واملواآقتة
عليها ،وت ص جيا ال سات العلمانية املعاصرة على أنه (يتوىل السملان سلطة التشريا) سواء كان السملان يستمى رجلتح الشتعب أو اَّمعيتة الو يتة

أو الكوجنر أو اَّمعية التشريعية أو خ ل  ،وهذا دعتل ال تواب ختتركاء متا هللا يف ربوبيتته ،لقولته تعتاىل (أَ ْ َق ْتم خت َترَكاء َخت َترعوا َقتم ِهم َتن الت هِي ِن
ِ
ِ
يل ِثي ت ِن)
َمتتا َملْ ََيْ َن بِت ِته َّ
اّلل) الشتتورى ،21 :وال ت ين  -يف أح ت معانيتته  -هتتو نظتتا حيتتاة ال تتا حقتتا كتتان أو اب ت لقولتته تعتتاىل (لَكت ْتم ثي ت ك ْم َو َ

الكتاآرون ،٦ :آست هتمى هللا ستباانه ماعليتته الكثتتار متن الكثتتر ثي تتا .آمتتن ختترن لل تتا آقت جعتل نثستته إقتتا قتم وختتريكا متتا هللا ،هتذا ثليتتل .وثليتتل آدتتر

على كثر هؤالء ال واب هو أهنم بتشريعهم لل ا من ثون هللا ق نصبوا أنثسهم أراباب قم من ثونه ستباانه ،وهتذا الكثتر بعي ته كمتا قتال تعتاىل (ق ْتل
ون ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اي أ َْهل الْ ِكتَ ِ
اّلل)
اّللَ َوالَ ن ْش ِرَك بِه َختْيتا َوالَ يَتتَّ ت َذ بَت ْعاتَا بَت ْعاتا أ َْرَاباب همتن ث ه
اب تَت َعالَ ْواْ إِ َىل َكلَ َمة َس َواء بَتْيتَتَا َوبَتْيتَك ْم أَالَّ نَت ْعب َ إِالَّ ه
َ َ
تاهنم أَراباب ِمتن ث ِ
َّ
ون
آل عمران ،٦4 :وقت كانتت هتذه الربوبيتة املتذكورة يف اآليتة ابلتشتريا متن ثون هللا كمتا هتى يف قولته تعتاىل (اكَتذواْ أَ ْحبَ َتاره ْم َورْهبَ َ ْ ْ َ ه
ِ
اّلل) التوبتة ،٣1 :وعن ع ي بن حامت رضي هللا ع ه  -وكان نصترانيا آأستلم  -قتال أتيتت رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم وهتو يقترأ ستورة بتراءة حتىت
ه
ون ِ
ِ ِ
اّلل) قال :آقلت :ايرسول هللا إ مل نت ذهم أراباب ،قال( :بلى ،أليح لتون لكتم
َحبَ َاره ْم َورْهبَ َاهن ْم أ َْرَاباب همن ث ه
أتى على هذه اآلية ( َّاكَذواْ أ ْ
ماحر عليكم آتالونه ،و رمون عليكم ماأحل لكم آتارمونه ) آقلت :بلى ،قال (آتل عباثْم) .2قال األلوسي يف تثست هتذه اآليتة [ااك ترون

من املثسرين قالوا :ليح املراث متن اارابب أهنتم اعتقت وا أهنتم آقتة العتامل ،بتل املتراث أهنتم أ تاعوهم يف أوامترهم ونتواهيهم] .وهتذا كلته يبتس أن متن خت هترن
ومتن كتان ِمتن هتؤالء ال تواب
لل ا من ثون هللا ،كأحبتار اليهتوث ورهبتان ال صتارى ونتواب السملتا ت ،آقت جعتل نثسته راب قتم ،وكثتى بته كثترا مبي تاَ .
راضيا هبذه الو يثة الشركية للسملا ت أو مشاركا آيها آهذا كثره اهر الخت آيه ،أما من يت عي متن ال تواب أنته خت راعِ عتن لت وأنته ماثدتل
إال لل عوة واإلص ح آهو كاآر أياا وقولته هتذا متاهو إال حيلتة خيت ن هبتا العتوا واَّهتال وتقيهتة يت رأ هبتا عتن نثسته ،أمتا ستبب كثتره آهتو أن ثدولته
هذه السملا ت إقرار م ه بشرعية عملها  -وهو التااكم آلراء البشر  -والتتزا م ته رباثئهتا وربتاثيء ال ستتور التذي قامتت روجبته ،وهتذا كلته حتتاكم

َتتوعي م تته للطتتاخوت يكثتتر آاعلتته ،آتتاهلل تعتتاىل يقتتول (ومتتا ادتتلَ ْثتتتم آِيت ِته ِمتتن ختتتي ِء آَاكْمتته إِ َىل َِّ
اّلل) الشتتورى ،1٠ :وال ميقرا يتتة تت ص علتتى أن:
َ
ْ
ََ َْ ْ
ْ

متتاادتلثتم آيتته متتن ختتتيء آاكمتته إىل نتواب الشتتعب يف السملتتان أو إىل عمتتو الشتتعب يف االستتتثتاء .وكتتل نتواب جملتتح الشتتعب ملتزمتتون هبتتذا املبت أ
الكثري ولو أ هروا أثى معارضة له لتم آصلهم من ا لح روجب الئاته ،ومن أ هر ل ا الكثر أ هر له التكث  .ويكثر هذا الص ف أياا لقولته

تاب أَ ْن إِ َا َِْسعتتم آاي ِت ِ
اّلل ي َك َثتر ِهبتا ويستتَتهزأ ِهبتا آَت َ تَت ْقعت واْ معهتم ح َّتىت َخيوضتواْ ِيف حت ِ ِ
تعاىل (وقَت ْ نَت َّتزَل َعلَ ْتيكم ِيف الْ ِكتَ ِ
يل َخت ِِْه
ْْ َ ه
َ َ ْ َْ َ
َ
ََ ْ َ
ْ
َ
إِنَّك ْم إِ ا ِهم ْتله ْم) ال ساء ،14٠ :وهذه السملا ت مؤسسة على الكثر َبايت هللا إ كانت و يثتهتا ااوىل التشتريا متن ثونته ستباانه ،آمتن قعت معهتم
آهتتو مت لهم يف الكثتتر آكيتتف رتتن التتتز بقواني هتتا  .وقت قتتال رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم (آمتتن اتقتتى الشتتبهات آقت استتتسأ ل ي تته وعرضتته) ،٣
آكيف رن مل يتق الكثر كهؤالء ال واب ،كيف يسلم قم ثي هم  ،وكيف يري ون أن يكف ال ا عن أعراضهم وهم متلبسون ابلكثر .
وه تتاك و يثتتة كثريتتة أدتترى اعاتتاء السملتتا ت ي ثتتل ع هتتا التتبعض ،آليستتت و يثتتتهم الوحي ت ة تتتويل ستتلطة التش تريا متتن ثون هللا ،بتتل ت ت ص جيتتا

 1من كتاب (اإلس وامل نية ال ي ة) للموثوثي ،ترجة دليل الام ي
 2رواه أمح والرتمذي وقال ح يل حسن
 ٣متثق عليه

آداب ِ
العاِل واملتعلم

141

ال ستتات العلمانيتتة املعاصتترة علتتى أن السملتتان هتتو التتذي يقتتر السياستتة العامتتة لل ولتتة وميتتار الرقابتتة علتتى أعمتتال الستتلطة الت ثيذيتتة أي الكومتتة ،وأن
الكومة مستولة أما السملان .وهذا يعين أن جيا ماَتارسه الكومات من الكثتر  -كتالكم ابلقتوانس الوضتعية واتبتان املت هل العلمتاين (ال ثيتين) يف
السياستتتس اخلارجيتتة وال ادليتتة ويف التعلتتيم واإلعت واالقتصتتاث وخ هتتا  -كتتل هتتذا يقتتره أعاتتاء السملتتا ت وديتتزون الكومتتات يف العمتتل بتته بتتل وقتتم
حتق حماستتبة الكومتة إ ا حتتاثت عتن هتتذا الكثتر ،والختت يف كثتر متتن أقتر الكثتتر أو أجتاو العمتتل بته .وقتتال الشتيخ ابتتن ابو نثسته يف ختتترح ال تتاقض
الرابتتا متتن نتواقض اإلست

العشتترة التتيت جعهتتا ختتتيخ اإلست

حممت بتتن عبت الوهاب ،قتتال اباان ابز [ويت دل يف لت أياتتا كتتل متتن اعتقت أنتته دتتوو

تاحر هللا
الكتتم ب ت ختتريعة هللا يف املعتتام ت والت وث أو خ تتا ،وإن مل يعتقت أن لت أآاتتل متتن حكتتم الشتريعة ،انتته بتتذل يكتتون قت استتتباح مت َّ
ماحر هللا مما هو معلو من الت ين ابلاترورة كتالز واخلمتر والتراب والكتم ب ت ختتريعة هللا آهتو كتاآر ذجتان املستلمس] .1ويف
إجاعا ،وكل من استباح ه

الرثة الساآرة].2
رسالته (نق القومية العربية) وصف الشيخ ابن ابز الكم ابلقوانس الوضعية أبنه [هذا هو الثساث العظيم والكثر املستبس و ه

آأعااء السملا ت مستولون عن استمرار الكومات يف الكم ابلقوانس الوضعية ،كمتا أهنتم مستتولون عتن تشتريا مايستتج متن هتذه القتوانس ،وكت

تات بَت ْعات َتها آَت ْتو َق بَت ْعت ِ
تض) ال تتور .4٠ :وهتتذا كلتته يف بيتتان أستتباب كثتتر أعاتتاء السملتا ت الراضتتي مت هم
التتو يثتس متتن الكثتتر ااكتتس املستتتبس ( ،ل َمت م

واملعرتع الذي يتزعم أنته متا ثدلهتا إال للت عوة اإلست مية ،وقت علمتت أن هتؤالء املعرتضتس لتب مت هم ع ت بت ء عملهتم يف السملتان أن يتؤثوا قَ َس َتم
السملان الذي ي ص على اإلقرار ابحرتا ال ستتور والقتانون ،آتأثوا ال َق َستم وواثوا عليته (يف خت معصتية) ،وهتذا الخيترجهم متن الكثتر بتل هتو مزيت كثتر
انتته استتت ثاف بت ين هللا ،آكلمتتة (يف خت معصتتية) إمنتتا تقتتال يف بيعتتة والة أمتتور املستتلمس علتتى كتتتاب هللا وست ة رستوله يف خت معصتتية كمتتا ورثت
اآلاثر بذل  ،التقال يف اإلقرار ابلشرك ،آمن قال (يف خ معصية) ما إقراره ابلشرك  -وهو االلتزا ابل ستور والقانون الوضعيَّ ْس  -آهو مستتهزيء
ب ين هللا ،كمن يقول أخته أن املسيح ابن هللا يف خ معصية ،سواء بسواء ،هذا مايتعلق ب واب السملا ت.
أمتتا التتذين ي ت بتتوهنم متتن أآتراث الشتتعب آيكثتترون أياتتا ،انتته روجتتب ال ميقرا يتتة ال يابيتتة آتتإن ال تتادبس هتتم يف القيقتتة إمنتتا يوكلتتون ال تواب يف ممارستتة
السياثة الشركية  -التشريا من ثون هللا  -نيابة ع هم ،آال ادبون مي اون ال تواب حتق ممارستة الشترك ،وي صتبوهنم  -ابنت تاهبم  -أراباب مشترعس متن

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ستتلِمو َن) آل عمتران ،8٠ :آتتإ ا كتتان متتن
ثون هللا ،قتتال تعتتاىل ( َوالَ ََيْمت َترك ْم أَن تَتتَّ تتذواْ الْ َم َئ َكتةَ َوالهبِيِهت ْ َ
تس أ َْرَاباب أ َََيْمتتركم ابلْك ْثت ِر بَت ْعت َ إ ْ أَنتتتم ُّم ْ
يت تتذ امل ئكتتة وال بيتتس أراباب يكثتتر ،آكيتتف رتتن يت تتذ ال تواب كتتذل ويتترث ه تتا أياتتا قولتته تعتتاىل (قتتل اي أ َْهتتل الْ ِكتَت ِ
تاب تَت َعتتالَ ْواْ إِ َىل َكلَ َمت ِتة َست َتواء
َْ َ

ون ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل) آل عمتران ،٦4:آاكتتا ال تتا أراباب متتن ثون
اّللَ َوالَ ن ْشت ِرَك بِتته َختتْتيتا َوالَ يَتتَّ ت َذ بَت ْعاتَا بَت ْعاتتا أ َْرَاباب همتتن ث ه
بَتْيتَتَتتا َوبَتْي تَك ْم أَالَّ نَت ْعبت َ إِالَّ ه
هللا هو الشرك والكثر ابهلل ،وهذا مايثعله الذين ي ت بون نواب السملا ت .قال االستتا سايد ققاب رمحته هللا  -يف ك مته عتن اآليتة الستابقة – [إن
ال ا يف جيا ال ظم اارضية يت ذ بعاهم بعاا أراباب من ثون هللا ...يقا هذا يف أرقى ال ميقرا يات كما يقا يف أحط ال يكتاتورايت ستواء ..إن
أول دصتتائص الربوبيتتة هتتو حتتق تعبت ال تتا  ،حتتق إقامتتة الت ظم وامل تتاهل والشترائا والق توانس والقتتيم وامل تواوين ..وهتتذا التتق يف جيتتا اانظمتتة اارضتتية
ي عيتته بعتتض ال تتا  -يف صتتورة متتن الصتتور  -ويرجتتا اامتتر آيتته إىل جمموعتتة متتن ال تتا علتتى أي وضتتا متتن ااوضتتان  -وهتتذه ا موعتتة التتيت كْاتتا
اآلدترين لتشتريعها وقيمهتتا ومواوي هتتا وتصتتوراْا هتتي اارابب اارضتتية التتيت يت تتذها بع تض ال تتا أراباب متتن ثون هللا ،ويستتماون قتتا ابثعتتاء االوهيتتة
والربوبية ،وهم بذل يعب وهنا من ثون هللا ،وإن مل يسج وا قتا ويركعتوا ،آالعبوثيتة عبتاثة ال يتوجته هبتا إال هلل  -إىل قولته - :واإلست  -هبتذا املعتىن
 هو ال ين ع هللا ،وهو الذي جاء بته كتل رستول متن ع ت هللا ،لقت أرستل هللا الرستل هبتذا الت ين لي رجتوا ال تا متن عبتاثة العبتاث اىل عبتاثة هللا،ومن جور العباث إىل ع ل هللا ...آمن توىل ع ه آليح مستلما بشتهاثة هللا ،مهمتا هأول املؤولتون ،وضتلل املاتللون( ...إن الت ين ع ت هللا اإلست ].٣
آهذا ما يتعلق ببيان أسباب كثر ال ادبس.
إن هذه السملا ت العلمانية اليت يتم آيها تق س خترائا الكثر وإجاوْا بل واإللزا ابلعمل هبا ،هى اليو أختبه ختيء رعاب املشركس التيت ي صتبون آيهتا

( 1جملة الباوث اإلس مية) الصاثرة عن الرائسة العامة للباوث وال عوة واالآتاء ابلسعوثية ،الع ث السابا ،ص 18 - 1٧
( 2نق القومية العربية) ص ٥٠
( ٣يف ل القرآن لسي قطب )٧٠4 - ٦٠4 /1

142

اجلامع يف طلب العلم الشريف

آقتهم وميارسون آيها قوسهم الشركية الوث ية .وإن كل من يعس على إقامة هذه السملتا ت  -ستواء ابالختترتاك يف عاتويتها وهتو مايثعلته ال تواب أو
ابدتيار أعاائها وهو مايثعله ال ادبون أو بتزيس ل لل ا  -هو كاآر.
وت زيل هذه ااحكا على املعي س يكون وآق الاوابط املذكورة يف (قاع ة التكث ) ربال االعتقاث ابلباب السابا من هذا الكتاب .وإختتاعة العلتم
أبحكا هذه ال اولة واجب على كل مشت ل ابلعلم وال عوة ليهل من هل عن بي ة و ع من حيي عن بي ة.
وال ميقرا ية وا الح السملانية ايإدواين هى من ثين الكثار وأهوائهم ،والرضا هبا ثدول يف ثي هم واتبان مللتهم ودروج من ملة اإلس  ،وقال هللا

ِ
ِ
ِِ
ِ
ت أ َْه َواءهم ِهمن بَت ْع ِ َما َج َ
اءك ِم َن الْعِْل ِم إِنَّ َ
عزوجل (أ َْو يعي وك ْم ِيف ملَّت ِه ْم َولَن تت ْثلاوا إِ ا أَبَ ا) الكهف ،2٠ :وقال تعاىل ( َولَت ِن اتَّتبَت ْع َ
ِِ
ِ
س) البقرة ،14٥ :وقال الشيخ ابن ابز نثسه [والظلم إ ا أ لق يراث به الشرك ااكس كما قال سباانه ( َوالْ َكاآِرو َن هم الظَّالِمو َن)
إِ َا لَّم َن الظَّالم َ
البقرة ،1]2٥4 :آ ترجعوا على ااثابر كثارا مرت ين ،وال يست ث كم الشيطان وميِهيكم بتاقيق الكم ابلشريعة عن ريق جمالح الكثر هذه ،قال

تعاىل (يَعِ ه ْم َوميَِهي ِه ْم َوَما يَعِ هم الشَّْيطَان إِالَّ خرورا) ال ساء .12٠ :ولتعلموا ايإدواين أن ال ميقرا ية هى ثين أمريكا اليت تعتس نثسها حامية
ال ميقرا ية يف العامل ،والكوجنر (السملان) اامريكي وضا تشريعا يشرتط تطبيق ال ميقرا ية يف ال ول اليت َت ح معو ت أمريكية ،و ل ان ال ظا
ال ميقرا ي هو من أيسر اانظمة اليت تتيح امريكا الت دل يف ختتون ال ول بطريقة قانونية و ل ابلسيطرة على أعااء السملا ت هِ
املشرعس،
وإجناح أعااء معي س يتم ذخراء العامة ال وخاء ابملال .وق ت دلت أمريكا يف ك من االنت اابت التشريعية وم ها على سبيل امل ال ت دلها يف
سول للم ابرات اامريكية إنثاق مايزي عن سبعس
االنت اابت االيطالية عا  ،194٧وآيها أص ر الرئيح اامريكي ترومان مب أه الشه الذي ه
مليون ثوالر إلجناح الزب ال ميقرا ي املسياي وإسقاط الزب الشيوعي اإليطايل ،وأمريكا تعلن هذا وتث ر به ،وت دلت أمريكا مرة أدرى يف
االنت اابت اإليطالية عا  19٧٦وآيها أص ر ووير اخلارجية اامريكي ه ري كيس جر مب أه للت دل يف االنت اابت اإليطالية .2آهذا هو ثين
أمريكا ،ثين اليهوث وال صارى ،وهو ماح هذر من الوقون آيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله (لتتبعن َسَن من كان قبلكم ختسا ختسا و راعا
ِ
ضب لتبعتموهم) قالوا :اي رسول هللا اليهوث وال صارى قال صلى هللا عليه وسلم (آمن ).٣
بذران ،حىت لو ثدلوا جار ه
وهتتذه اي إدتواين :متتاهى إال حيلتتة دبي تتة لصتترف املستتلمس عتتن اَّهتتاث الواجتتب علتتيهم ،جهتتاث الكتتا املرتت ين وخت هم متتن الكتتاآرين ،آيتتأيت ختتتيا س
اإلنح ليقولوا وِملَ اَّهتاث واملشتقة وصت وق االنت تاابت هتو التل  ،وماعليت متن واجتب ختترعي إال أن تتذهب لتلقتي ورقتة يف الصت وق ،وقت أآتىت
الشتتيخ ابتتن ابو جبتواو لت  ،وإن مل تثلتتح هتتذه اَّولتتة آقت تثلتتح القاثمتتة ،ليثتتين ال تتا أعمتتارهم يف ترقتتب ماتستتثر ع تته نتيجتتة صت اثيق االنت تاابت.
والختت يف أن أستتع ال تتا هبتتذا املستتل الشتتيطاين هتتم الطواخيتتت علتتى ادتتت ف أختتتكاقم ،التتذين متتاْساوا لتتبعض امل تستتبس إىل اإلست بت دول
السملتتا ت إال لصتترف املستتلمس عتتن جهتتاثهم وق ت كتتر ختتتيخ اإلس ت ابتتن تيميتتة رمحتته هللا يف أك تتر متتن موضتتا يف كتابتته (م هتتاج الس ت ة ال بويتتة) أن
اإلمامة ت عق ببيعة أهل الشتوكة  -أي القتوة  ،-آكتذل لتن تقتو الكومتة اإلست مية يف ومان تا هتذا إال ابلشتوكة أي ابلقتوة ،والت ترت ر يتس البشتر
الذين يصوتون لصاحل التذين يزعمتون أهنتم إست ميون يف االنت تاابت ال يابيتة ،آتإن هتؤالء امل يتس لتو لتب مت هم محتل الست ح واَّهتاث اجتل آترع
حكتتم اإلس ت لتستتللوا لِتوا ا ،آتتأي ختتتوكة يف هتتؤالء وقتتوة اَّيتتوه متتا الكتتا الكتتاآرين  ،وال ولتتة ملتتن ميل ت القتتوة ،والقتتوة :رجتتال وس ت ح مث َم ت َ ث،
آ تائل هذه االنت اابت السملانية ماهى إال ويف ووهم اليست إىل قتوة آات عتن أن يكتون مستت ا لشترعية وال ميقرا يتة بسملا ْتا وانت اابْتا متاهى

ْتره ْم َو ِع ت َ
إال حيلة لت ير الطاقات اإلس مية ،وماهى إال ق اة لتصريف هذه الطاقات بعي ا عن عروه الطواخيت ،قتال تعتاىل ( َوقَت ْ َم َكترواْ َمك َ
ِ
اَِّبَال) إبراهيم.4٦ :
ول ِمْه ْ
اّلل َمكْره ْم َوإِن َكا َن َمكْره ْم لِتَتز َ
ه

والكثار علتى ادتت ف أنتواعهم يقولتون ابل ميقرا يتة ماثامتت حتقتق متآرهبم ،آتإ ا تعارضتت ومصتالهم كتانوا أول متن يهت مها ،ختتأهنم يف لت ختتأن
الكاآر الذي ص ا ص ما من العجوة ليعب ه آلما جان يوما أكل اإلهه الذي كان يعب ه ،واام لة على ل ك ة من الشرق وال رب.
واخل صتتة اي أدتتي املستتلم أن أعاتتاء السملتتان أصتتااب التتق يف التشتريا لل تتا هتتم يف القيقتتة أرابب معبتتوثون متتن ثون هللا ،والتتذين ي ت بتتوهنم متتن

 1من (جممون آتاوي ابن ابو)  ،111 - 11٠/2وم له يف ،1٧9/1
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ال ا هم إمنا ي صبوهنم أراباب من ثون هللا ،وك الثريقس يكثر هبذا ،قال تعاىل (قل اي أ َْهل الْ ِكتَ ِ
اب تَت َعتالَ ْواْ إِ َىل َكلَ َم ِتة َس َتواء بَتْيتَتَتا َوبَتْي تَك ْم أَالَّ
َْ َ
ِ
نَتعب َ إِالَّ اّلل والَ ن ْش ِرَك بِِه َختيتا والَ يتتَّ ِ ت َذ بتعاتَا بتعاتا أَراباب ِمتن ث ِ
ِ
ون هِ ِ َّ
ستلمو َن) آل عمتران ،٦4 :آت
ْ
ْ َ َ َ ْ َ ْ َْ ه
اّلل آَتإن تَت َول ْتواْ آَتقولتواْ ا ْخت َته واْ أبَ َّ م ْ
هَ َ
دوو ثدول هذه ا الح وال املشاركة يف انت اب أعاائها.
وإ قت تبتتس لت أن املشتتاركة يف هتتذه السملتتا ت ابلرتختتتيح أو االنت تتاب متتن الكثتتر ااكتتس ،وإ ا ك تتا قت قل تتا إن املعاصتتي التبتتاح ابل يهتة وإمنتتا بت ليل
داص من الشريعة ،آالكثر أخت من املعاصي وأكس ،آ يباح ال ابل ية وال للارورة وال للمصلاة ،آتالقول ابملصتلاة وإن حتققتت ختترو ها الشترعية
إمنا هو اجتهاث ،وال اجتهاث يف مورث ال ص.
وق وعم بعض الكثار أن نيتهم وقص هم من الكثر التقرب إىل هللاَ ،آرهث هللا عليهم قوقم وأك َث َترهم وأكتذهبم ،آلتو كتانوا يريت ون القترىب إىل هللا لتقربتوا
إليه را خترعه ال را هنى ع ه ،و ل يف قوله تعاىل

(والَّت ِتذين َّاكتتذوا ِمتتن ثونِت ِه أَولِيتتاء متتا نَتعبت هم إَِّال لِيت َق ِربتتوَ إِ َىل َِّ
اّللَ َال يَت ْهت ِ ي
اّللَ َْكتتم بَتْي تَته ْم ِيف َمتتا هت ْتم آِيت ِته َخيْتَلِثتتو َن إِ َّن َّ
اّلل ولْ َثتتى إِ َّن َّ
َ َ َ
َْ َ ْ ْ
ه
ِ
تار) الزمتر .٣ :وقتال الشتيخ ابان ابز نثسته [وقت وعتم املشتركون أهنتم قصت وا بعبتاثة اانبيتاء والصتالس واكتا هم ااصت ا وااواثن
َم ْن ه َو َكتا م
ب َك َّث م
ون ِ
ِ ِ
اّلل َمتا الَ
آقة ما هللا ،وعموا أهنم إمنا أراثوا بذل القربة والشثاعة إىل هللا سباانه ،ه
آرث هللا عليهم ل وأبطله بقوله عزوجل ( َويَت ْعب و َن من ث ه
ِ ِ
الستماو ِ
اّلل قل أَتتَتبِتتو َن ِ
ِ
ات َوالَ ِيف اا َْر ِ
تاىل َع َّمتا
ع س ْتب َاانَه َوتَت َع َ
يَاُّره ْم َوالَ يَ َثعه ْم َويَتقولو َن َهتؤالء خت َث َعاؤَ ع َ ه ْ ه ه
اّللَ رَتا الَ يَت ْعلَتم يف َّ َ َ
ش ِركو َن) يونح ،18 :مث كر آية سورة الزمر السابقة].1
يْ
آهذا نثسه هتو حتال متن يت دل السملتان ويقتول قصت ه الت عوة إىل هللا ،هتو كتا ب َك َّثتار ،وإن َْسَّتى إختتراكه ابهلل ثعتوة إىل هللا ،آقت قتال ابان القايم
رمحتته هللا [ولتتو أوجتتب تب ت يل ااْستتاء والصتتور تب ت ل ااحكتتا والقتتائق لثس ت ت ال ت اي ت وب ت هِ لت الش ترائا واضتتمال اإلس ت  ،وأي ختتتيء نَت َثت َتا
املشركس تسميتهم أص امهم آقة وليح آيها ختيء من صثات اإلقية وحقيقتها  ،وأي ختيء نثعهم تسميتهم اإلختراك ابهلل تقتراب إىل هللا  -إىل قولته

اّلل ِهبا ِمن س ْلطَ ِ
ان) ال جم.2]2٣ :
 آهؤالء كلهم حقيق أن يتلى عليهم (إِ ْن ِه َي إَِّال أ َْْسَاء َْسَّْيتتم َ
آابؤكم َّما أ َ
َنزَل َّ َ
وها أَنت ْم َو َ
وعلى هذا آثتوى الشيخ ابن ابو هتذه دطتأ .وعليت هبتذه الثائت ة ،ا ْختت ث عليهتا يت ي وهتى أن (املعاصتي التبتاح ابل يتة وإمنتا بت ليل دتاص) .وقتال
أبو حام ال زايل رمحه هللا  -يف ك مه السابق – [آ ي ب ي أن يثهم اَّاهل ل من عمو قوله عليه الس « إمنا ااعمتال ابل يتات » آتيظن أن
املعصية ت قلب اعة ابل ية  -إىل قوله  -آهذا كله جهل ،وال ية التؤثر يف إدراجه عن كونه لما وع وا ومعصية ،بتل قصت ه اخلت َ ابلشتر  -علتى
د ف مقتاى الشرن  -ختر آدر ،آإن َعَرآه آهو معان للشرن ،وإن جهله آهو عاصِ جبهله].٣
هذا ،وإ ا ك ت قت كترت أن املعاصتي التبتاح ابل يتة الست ة وإمنتا بت ليل ختترعي دتاص ،آتإن هتذا الي طبتق علتى جيتا املعاصتي ،آتإن ه تاك حمرمتات
التباح ِبال ،وه اك حمرمات تباح يف حال ثون حال بت ليل دتاص ،وقت كتر ختتيخ اإلست

ابان ميمياة الثترق بتس هتذين القستمس ،آقتال رمحته هللا

[إن احملرمتات قستمان :أحت ا :متا يقطتا أبن الشترن مل يتبح م ته ختتيتا ال لاترورة وال ل ت ضترورة :كالشترك ،والثتواحش ،والقتول علتى هللا ب ت علتم.

ِ
َِّ
التَ ِهتق َوأَن
ش َمتتا َ َه تَر ِمْت َهتتا َوَم تا بَطَت َتن َوا ِإل ْمثَ َوالْبَت ْت َتي بِ َت ِْ ْ
يب الْ َثت َتواح َ
والظلتتم احملتتض ،وهتتى ااربعتتة املتتذكورة يف قولتته تعتتاىل (قت ْتل إمنتَتا َحت َّترَ َرِهَ
ّلل ما َمل يت ت ِزْل بِِه س ْلطَا وأَن تَتقولواْ علَى ِ
ِ
اّلل َما الَ تَت ْعلَمو َن) ااعراف.٣٣ :
َ ه
ت ْش ِركواْ ِاب ه َ ْ َ ه
َ

آهتتذه ااختتتياء حمرمتتة يف جيتتا الش ترائا ،وبتارميهتتا بعتتل هللا جيتتا الرستتل ،ومل يتتبح م هتتا ختتتيتا قتتط ،وال يف حتتال متتن ااح توال ،وقتتذا أنزلتتت يف هتتذه
السورة املكية ،ونثي التار عما سواها ،آإمنا حرمه بع ها كال وامليتة ولم اخل زير حرمه يف حال ثون حال ،وليح حترميه مطلقا.
وكتتذل «اخلمتتر» يبتتاح لت آا ال صتتة ابالتثتتاق ،ويبتتاح لت آا العطتتش يف أحت قتتويل العلمتتاء ،ومتتن مل يباهتتا قتتال :إهنتتا التت آا العطتتش ،وهتتذا مأدتتذ
أمحت  .آاي تتتذ آتتاامر موقتتوف علتتى ثآتتا العطتتش هبتتا ،آتتإن علتتم أهنتتا ت آعتته أبياتتت بت ريتتب .كمتتا يبتتاح لتتم اخل زيتتر لت آا ا اعتتة ،وضتترورة العطتتش

( 1جممون آتاوي الشيخ ابن ابو) ج  ٣ص ٣8
( 2اع املوقعس) ج  ٣ص 1٣٠
( ٣إحياء علو ال ين) ج  4ص ٣88
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الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة اَّون ،وقتذا يبتاح ختترب ال جاستات ع ت العطتش بت نتزان ،آتإن انت آا العطتش وإال آت إابحتة يف ختتيء متن
ل .1).
وإ ق تبس ل أن ال ميقرا ية من الشرك ااكس ان حقيقتها اكا ال ا أراباب مشترعس متن ثون هللا ،آتإن الشترك  -كمتا قتال ابتن تيميتة رمحته هللا
من احملرمات القطعية اليت التباح ال لارورة وال ل

ضرورة وال للمصلاة ،آق قال ابن ميمية [وهذا الديء يف اانتوان ااربعتة ،آتإن الشترك والقتول

على هللا ب علم والثواحش ما هر م ها ومابطن والظلتم :اليكتون آيهتا ختتيء متن املصتلاة .2].آهتذا هتو ضتابط مايبتاح متن املعاصتي بت ليل دتاص
وماال يباح م ها ِبال اللهم إال يف اإلكراه امللجيء بشرو ه املعتسة خترعا.
وبكل أسف آق َتبا الشيخ ابن ابو يف إجاوته املشاركة يف السملا ت الشركية بعض أهل العلم بت عوى أهنتا ضترورة ،وهتذا هتو التقليت احملتر املتذمو ،
والذي س بسط آيه القول يف الباب اخلامح من هتذا الكتتاب إن ختتاء هللا .وممتن َتبتا ابتن ابو يف هتذا الت كتور ستثر التوايل ،٣وقت دصصتته ابلتذكر
لسببس :أح ا :أنه ي هِر لل ا العقيت ة ويعلتم حقيقتة الشترك وأنواعته ،وال تاين :أنته كتتب كتتااب يف (العلمانيتة) ب هتس آيته أصتل ال ميقرا يتة وحقيقتهتا
الشركية .آكان بذل من أوىل ال ا أبال يقا يف هذا التقلي املتذمو وهتو التقليت ِبت ف الت ليل الشترعي .وإليت بعتض ك مته عتن ال ميوقرا يتة يف
كتابه (العلمانية) قال ث .سفر احلواي (ص [ )٦8٧من هذه الشبهات استصتعاب بعتض ال تا إ ت ق لثتظ الكثتر أو اَّاهليتة علتى متن أ لقهمتا
هللا تعاىل عليه من اانظمة وااوضان وااآراث بذريعة أن هذه اانظمتة  -الستيما العلمانيتة ال ميوقرا يتة  -الت كتر وجتوث هللا والَتتانا يف إقامتة ختتعائر
التعبت وبعتض أآتراث اانظمتة العلمانيتة يتلثظتتون ابلشتهاثة ويقيمتون الشتتعائر متن صت ة وصتتيا وحتل وصت قة و رتمتتون رجتال الت ين (!) واملؤسستتات
ال ي ية ...اخل .آكيف نستسي القول أبن العلمانية نظا جاهلي وأن املؤم س هبا جاهليون .
ومن الواضح ج ا أن التذين يلوكتون هتذه الشتبهة اليعرآتون معتىن ال إلته إال هللا وال مت لول «اإلست » وهتذا علتى آترع حستن الظتن هبتم ،وهتو متاال
دتتوو يف حتتق ك ت متتن امل قثتتس التتذين يتعللتتون هبتتذه العلتتل] وقتتال ث .ساافر أياتتا (ص [ )٦9٣ - ٦92وجت ير ب تتا أن نقتتف قلتتي ع ت قتتول ختتتيخ
اإلس إن الرثة عن خترائا ال ين أعظم من دروج اخلارج ااصلي ع ها ،ل قول :إن هذا هو ماأثركه امل طط اليهوثي الصتلي كمتا ستبق يف وصتية
ووميتتر آق ت يتتتح امل طتتط متتن إد تراج املستتلمس عتتن أصتتل ثي ت هم إىل املتتذاهب اإللاثيتتة واملاثيتتة آلجتتأ  -بع ت التثك ت والت ت ب  -إىل متتاهو أدبتتل
وأدطرَّ :أ إىل اصط ان أنظمة حتكم ب ماأنزل هللا ويف الوقت نثسه هى ت عي اإلس وتظهر احرتا العقي ة ،آقتلتوا إحستا اَّمتاه وضتم وا
ود ه روا ضم ها ،مث انطلقوا يه مون ختريعة هللا يف مأمن من انتثاضتها ،ولذل الدرؤ أرابب هذه اانظمتة علتى التصتريح أبهنتم ملات ون أو
والءها َ
ال ثي يون بي ما يصرحون  -مثت رين  -أبهنم «ثميوقرا يون» م  .4].آهل يستقيم  -ما ك مه هذا  -أن يتابا ابن ابو يف آتواه .
وال يثوتين يف هذا املقا أن أوصي كل من يثيت ال ا  -أميا كانت رتبته  -أبن يكون ا بصت ة يف الواقتا التذي يثتيت آيته حتىت الخي عته املستتثيت يف
عرع الواقا القبيح يف ثوب حسن ،كما ألتبح هتؤالء ال ميقرا يتة الشتركية ثتوب الت عوة إىل هللا ،آتإن متن ختتروط املثتيت معرآتة الواقتا التذي يثتيت آيته،
كما قال ابن القيم  -يف أحكا املثتيت – [الثائت ة الرابعتة وااربعتون :تر عليته إ ا جاءتته مستألة آيهتا َحتَيُّتل علتى إستقاط واجتب أو حتليتل حمتر أو

مكتتر أو دت ان أن يعتتس املستتتثيت آيهتتا ،ويرختت ه إىل مطلوبتته ،أو يثتيتته ابلظتتاهر التتذي يتوصتتل بتته إىل مقصتتوثه ،بتتل ي ب تتي لتته أن يكتتون بصت ا ركتتر
ال ا ود اعهم وأحواقم ،والي ب ي له أن سن الظن هبم ،بل يكون حذرا آَ ِط تا آقيهتا أبحتوال ال تا وأمتورهم ،يتواوره آقهته يف الشترن ،وإن مل يكتن
ل وأوال ،وكتتم متتن مستتألة اهرهتتا تتاهر جيتتل ،واب هتتا مكتتر ودت ان ودت ان و لتتم ،آتتال ُّر ي ظتتر إىل اهرهتتا ويقاتتي جبتواوه ،و و البصت ة
كتتذل َوا َ
ي ق مقص ها واب ها ،آااول يروج عليه َو َخل املسائل كما يروج على اَّاهل ابل ق َو َخل ال راهم ،وال اين خيرج ويثها كما خيرج ال اق َويْف ال قتوث.
وكم من اب ل خيرجه الرجل ِبسن لثظه وت ميقه وإبراوه يف صورة حق ،وكم من حق خيرجه بتهجي ه وسوء تعبت ه يف صتورة اب تل ،ومتن لته أثى آط تة
ودسة الخيثى عليه ل  ،بل هذا أخلب أحوال ال ا  ،ولك رته وختهرته يست ىن عن اام لة .بتل متن أتمتل املقتاالت البا لتة والبِت َن كلهتا وجت ها قت
( 1جممون الثتاوي) 4٧1 - 4٧٠/14
( 2جممون الثتاوي 4٧٦/ 14
( ٣يف ختريط مسجل رقم  - 4٦٦1تسجي ت اق اية اإلس مية ابل ما  -حماضرة  1412 / ٦ / 2٣هت)
( 4العلمانية) ط جامعة أ القرى  14٠2هت

آداب ِ
العاِل واملتعلم

أدرجها أصااهبا يف قوالب مستاس ة وَك َس ْتوها ألثا تا يقبلهتا هبتا متن مل يعترف حقيقتهتا] .1ول تا عتوث إىل الكت
من الباب السابا َبدر هذا الكتاب إن ختاء هللا .هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
مث نتابا الك يف بقية مباحل ال يهة.
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عتن ال ميقرا يتة يف املباتل ال تامن

سادسا  -معريف اسخ ص وبيان حقيقته:

كر يف أقسا ال ية أهنا قسمان :نيهة العمل ،ونية املعمول له ،واإلدت ص متعلتق ابلقستم ال تاين (نيهتة املعمتول لته) .آتإ ا كتان املعمتول لته واحت ا آهتى
نيهة دالصة ،وإ ا عمل العب اك ر من معمول له (أي أك ر من خرع) آهى نية خ دالصة أي آيها تشري .

 - 1ومن هنا ميكننا معريف اسخ ص أبنه:

يف الل ة :هو إآراث املعمول له ابلقص .
أو هو كليص ال رع الباعل على العمل من املشاركة.
أما يف الشرن :آاإلد ص هو قص هللا تعاىل وح ه ابلعمل ،اعة له.
تص متتن ال يهتتة ،آكتتل إد ت ص هتتو نيتتة ،وليستتت كتتل نيهتتة إد صتتا ،إ ال يهتتة هتتى قص ت القل تب أمتتا اإلد ت ص آهتتو قص ت
وعلتتى هتتذا آتتاإلد ص أدت ه
خمصوص للقلب.

قال أبو حامد الدزاي رمحه هللا [بيان أقاويل الشيو يف اإلد ص- :
قتتال ستتهل رمحتته هللا :اإلدت ص أن يكتتون ستتكون العبت وحركاتتته هلل تعتتاىل داصتتة ،وهتتذه كلمتتة جامعتتة حميطتتة ابل تترع ،ويف مع تتاه قتتول إبتراهيم بتتن
أثهم :اإلد ص ص ق ال ية ما هللا تعاىل .وقيل لسهل :أي ختيء أخت على ال ثح آقال :اإلد ص إ ليح قا آيه نصيب.
وقال أبو ع مان :اإلد ص نسيان رؤية اخللق ب وا ال ظر إىل اخلالق آقط ،وهذه إختارة إىل آآة الرايء آقط.
وقيل :اإلد ص ثوا املراقبة ونسيان الظو كلها ،وهذا هو البيان الكامل].2
 - 2بيان حقيقة اسخ ص:

قال أبو حامد الدزاي رمحه هللا [اعلتم أن كتل ختتيء يتصتور أن يشتوبه خت ه ،آتإ ا صتثا عتن ختتوبه ودلتص ع ته ْستي دالصتا ،ويستمى الثعتل املصتثى

ِ ِ
ِ
امل ْ لَص :إد صتا .قتال هللا تعتاىل ( ِمتن ب ِ ِ
س) ال اتل ،٦٦ :آإمنتا دلتوص اللتأ أن اليكتون آيته ختتوب متن
َْ
تس آَت ْترث َوَثِ لَّبَ تا َدالصتا َستآئ ا للشَّتا ِربِ َ
ال والثرث ومن كل ماميكن أن ميتزج به ،واإلد ص يااثه اإلختراك ،آمن ليح خملصا آهو مشرك إال أن الشرك ثرجات ،آاإلد ص يف التوحي
يااثه التشري يف اإلقية .والشرك ،م ه دثي وم ه جلي ،وكذا اإلد ص .واإلد ص وض ه ه يتوارثان على القلب آماله القلب وإمنا يكتون لت
يف القصوث وال يات .وق كر حقيقة ال ية وأهنا ترجا إىل إجابة البواعل ،آمهما كان الباعتل واحت ا علتى التجترث ْستي الثعتل الصتاثر ع ته إد صتا
ابإلضتاآة إىل امل تتوي ،آمتتن تصت ه ق وخرضتته حمتتض الترايء آهتتو خملتتص ،ومتتن كتان خرضتته حمتتض التقترب إىل هللا تعتتاىل آهتتو خملتص .ولكتتن العتتاثة جاريتتة
بت صيص اسم اإلد ص بتجري قص التقرب إىل هللا تعاىل عن جيا الشوائب ،كمتا أ هن اإللتاث عبتارة عتن امليتل ولكتن دصصتته العتاثة ابمليتل عتن
الق].٣

سابعا  -التعبد ابسخ ص:
( 1اع املوقعس) ج  4ص 2٣٠ - 229
( 2إحياء علو ال ين) ج  4ص  4٠٣ - 4٠2ابدتصار
( ٣إحياء علو ال ين) ج  4ص4٠٠
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أمر هللا تعاىل عباثه ابإلد ص

ِ
آقال تعاىل (وما أ ِمروا إَِّال لِيتعب وا َّ ِ ِ
ين) البي ة.٥ :
اّللَ خمْلص َ
َْ
ََ
س لَه ال ه َ
ِ
ِ
َّ
ين) الزمر.11 :
وقال تعاىل (ق ْل إِِهين أ ِم ْرت أَ ْن أ َْعب َ َّ
اّللَ خمْلصا له ال ه َ

ِ
ِ
ِ ِ
اث ِة َربِهِه أَ َح ا) الكهف.11٠ :
صالا َوَال ي ْش ِرْك بِعبَ َ
وقال تعاىل (آَ َمن َكا َن يَت ْرجو ل َقاء َربِهه آَت ْليَت ْع َم ْل َع َم َ
وإ ا كان العب مأمورا ذد ص نيته هلل تعاىل وأال يبت ي بعمله وعباثته إال رضوان هللا تعاىل ،آإن إد صتها ِباجتةِ إىل علتم وجماهت ة ي َروقته الستع اء
و َْرمه ااختقياء.

السختياين رمحه هللا [كليص ال يهات على الع همال أخت عليهم من جيا ااعمال].1
وقذا قال أيوب َّ
وقال سفيان الثور رمحه هللا [كانوا يتعلهمون ال ية للعمل كما تتعلمون العمل].2
وقال بعض العلماء :ا لب ال ية للعمل قبل العمل ،وما ثمت ت وي اخل آأنت ِب .
اثمنا  -بيان أن اسخ ص شرط يف قبول األعمال:

ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
َح ا) الكهتف ،11٠ :جعت هذه اآلية ختتر ي قبتول العمتل،
قال تعاىل (آَ َمن َكا َن يَت ْرجو ل َقاء َربِهه آَت ْليَت ْع َم ْل َع َم َ
صالا َوَال ي ْش ِرْك بعبَ َاثة َربهه أ َ
و ا:
 - 1الشرط األول :اسخ ص ،أي أال يبت ي العب بعمله إال رضوان هللا تعاىل اليكون له آيه خرع آدتر أو حتظ متن حظتو الت ثح العاجلتة أو

اآلجلة ،وهذا الشرط هو املراث بقوله تعاىل  -يف اآلية الستابقة – (وَال ي ْشت ِرْك بِعِب ِ ِ ِ
َحت ا) .وإ ا انتثتى هتذا الشترط مل يقبتل هللا تعتاىل العمتل
ََ
تاثة َربهته أ َ
َ
ومل ي تثا به وإن كان العمل ِ
اهره الصتاة يف الت نيا ،لقولته صتلى هللا عليته وستلم (يقتول هللا تعتاىل :أ أختىن الشتركاء عتن الشترك ،متن عمتل عمت
أخترك آيه معي خ ي ،تركته وخترَكه).٣
 - 2الشرط الثاين :متابعة الشريعة ،أي مواآقة العمل لألحكا الشرعية ،وهذا الشرط هو املراث بقوله تعاىل  -يف اآليتة الستابقة ( -آليعمتل عمت
رث).4
صالا) .وإ ا انتثى هذا الشرط آس العمل لقوله صلى هللا عليه وسلم (من عمل عم ليح عليه أمر آهو ه

قال ابن القيم رمحه هللا [ااعمال أربعتة :واحت مقبتول ،وث ثتة مترثوثة ،آتاملقبول متا كتان هلل دالصتا وللست ة مواآقتا ،واملترثوث ماآقت م ته الوصتثان أو
أح ا ،و ل أن العمل املقبول هو ماأحبه هللا ورضيه ،وهو سباانه إمنا ب ما َأمَر به وما ع ِم َل لوجهه ،وماع ا ل من ااعمال آإنه ال بهتا،
بل ميقتها وميقت أهلها  -إىل أن قال -
آإن قيل :آق ابن هبذا أن العمل ل هللا مرثوث خ مقبول ،والعمل هلل وحت ه مقبتول ،آبقتي قستم آدتر وهتو أن يعمتل العمتل هلل ول ت ه ،آت يكتون
هلل حماا وال لل ا حماا ،آما حكم هذا القسم هل يبطل العمل كله أ يبطل ماكان ل هللا ويصح ماكان هلل .
قيتتل :هتتذا القستتم حتتتته أنتوان ث ثتتة ،أحت ها :أن يكتتون الباعتتل ااول علتتى العمتتل هتتو اإلدت ص ،مث يعتترع لتته الترايء وإراثة خت هللا يف أث ائتته ،آهتتذا
املع تتول آي تته عل تتى الباع تتل ااول م تتامل يثس ت ه ذراثة جاوم تتة ل ت هللا آيك تتون حكم تته حك تتم قط تتا ال يتتة يف أث تتاء العب تتاثة وآس ت ها ،أع تتين قط تتا ت تترك
اتتى متتن
استصتتااب حكمهتتا ،وال تتاين :عكتتح هتتذا ،وهتتو أن يكتتون الباعتتل ااول ل ت هللا ،مث يعتترع لتته قلتتب ال يتتة هلل ،آهتتذا ال تستتب لتته رتتا َم َ
ب نيته ،مث إن كانت العباثة اليصح آدرها إالبصاة أوقا وجبت اإلعتاثة ،كالصت ة ،وإال مل جتتب كمتن أحتر ل ت
العمل ،و تسب له من حس قَتلَ َ
هللا مث قلب نيته هلل ع الوقوف والطواف ،ال الل :أن يبت ئها مري ا هبا هللا وال ا  ،آ ي أثاء آَت ْر ِضه واَّزاء والشكور من ال ا  ،وهتذا كمتن يصتلى
اباجرة ،آهو لو مل َيدذ ااجرة صلى ،ولك ه يصلي هلل ولألجرة ،وكمن تل ليستقط الثترع ع ته ويقتال آت ن حتل ،أو يعطتي الزكتاة كتذل  ،آهتذا
 1قول أيوب السابق مذكور (ذحياء علو ال ين) ج  4ص ٣99
 2قول ال وري ومابع ه ب ثح املص ر ص ٣84
 ٣رواه مسلم
 4رواه مسلم
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اليقبل م ته العمتل .وإن كانتت ال يتة ختتر ا يف ستقوط الثترع وجبتت عليته اإلعتاثة ،آتإن حقيقتة اإلدت ص التيت هتى ختترط يف صتاة العمتل وال تواب
ص اعة للمعبوث ،ومل يؤمر إال هبتذا .وإ ا كتان هتذا هتو املتأمور
عليه مل توج  ،والكم املعلق ابلشرط َع َ ع َع َ مه ،آإن اإلد ص هو جتري ال َق ْ
بتته آلتتم َيت بتته بقتتي يف عهت ة اامتتر ،وقت ثلتتت الست ة الصتتر ة علتتى لت كمتتا يف قتتوقص « يقتتول هللا عزوجتتل يتتو القيامتتة :أ أختتىن الشتتركاء عتتن
الشتترك ،آمتتن عمتتل عمت أختتترك آيتته خت ي آهتتو كلتته للتتذي أختتترك بتته » وهتتذا هتتو معتتىن قولتته تعتتاىل (آمتتن كتتان يرجتتو لقتتاء ربتته آليعمتتل عمت صتتالا
واليشرك بعباثة ربه أح ا].1
وقال أبو حامد الدزاي ك ما قريبا من هتذا ،آقتال [بيتان حكتم العمتل املشتوب واستتاقاق ال تواب بته :اعلتم أن العمتل إ ا مل يكتن دالصتا لوجته هللا
تعاىل بل امتزج به ختوب من الرايء أو حظو ال ثح آق ادتلف ال ا يف أن ل هل يقتاي ثوااب أ يقتاي عقتااب أ اليقتاتي ختتيتا أصت آت
يكون له وال عليه  ...اخل].2
اتسعا  -ع مات إخ ص النية يف طلب العلم:
لإلد ص ح  ،وع مات:
أما َح ُّه :آأال يبت ي الب العلم بطلبه إال رضوان هللا تعاىل.
وأما ع ماته :آلإلد ص ع مات ،وهى أن يعمل يف علمه را يرضي هللا تعتاىل إ ا كتان خملصتا يف الطلتب مبت يتا رضتوان هللا وحت ه ،ومتا يرضتي هللا
تعاىل هو ماأمر به أهل العلم خترعا ،للت و بس اإلراثة الشرعية وصثة الرضا ،آاهلل الَيمر عباثه خترعا إال را به ويرضاه ،ومما أمر هللا تعاىل به أهل
العلم:
 - 1أن يكتتون قصت ه يف لتتب العلتتم أن يتاتترى التتق واقت ى ويطلبتته ،واليكتتون قصت ه لتتب متتا يواآتتق هتواه متتن ااثلتتة أو لتتب العلتتم لي صتتر بتته

ب عتتة أو متتذهبا آاست ا ،قتتال ( َوأ َّ
صتتاكم بِت ِته لَ َعلَّكت ْتم
الستتب َل آَتتَت َثت َّتر َق بِكت ْتم َعتتن َستبِيلِ ِه َلِكت ْتم َو َّ
َن َه ت َذا ِصت َترا ِ ي م ْستتتَ ِقيما آَتتاتَّبِعوه َوالَ تَتتَّبِعتواْ ُّ
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ين َال يَت ْعلَمتو َن ،إِ َّهنت ْم لَتن يت ْ توا َع ت َ ِم َتن
تَتتتَّقو َن) اانعا  ،1٥٣ :وقال تعاىل (مثَّ َج َع ْلَ َ
اك َعلَتى َختت ِر َيعة هم َتن ْاا َْمت ِر آَاتَّب ْع َهتا َوَال تَتتَّب ْتا أ َْه َتواء التذ َ
اّلل وِ ُّ ِ
َِّ
ِِ
س بَت ْعاه ْم أ َْولِيَاء بَت ْع ِ
س) اَّاثية.19 - 18 :
يل الْمتَّق َ
اّلل َختيتا وإِ َّن الظَّالم َ
ض َو َّ َ
 - 2أن يعمل العامل و الب العلم را تعلمه ،لقوله تعاىل (آَاستتَ ِقم َكمتا أ ِمترت ومتن ََتب معت َ والَ تَطْ َتواْ إِنَّته ِرَتا تَتعملتو َن ب ِ
صت م) هتوث.112 :
َْ َ
ْ ْ َ ْ َ ََ
ْ
َ ََ َ
ِ
ِ
اّلل أَن تَتقولوا َما َال تَت ْث َعلو َن) الصف. ٣ :
آإ ْن مل يعمل بعلمه آهو من أهل مقت هللا وخابه وإن كان دزانة للعلم ،قال تعاىل ( َك َس َم ْقتا ع َ َّ
 - ٣أن يتبتلِه ما ع ه من العلم داصة إ ا رأي الاجة ثاعية لذل  ،وداصتة إ ا لِتب م ته لت  ،قتال تعتاىل (وإِ َ أَدت َذ اّلل ِمي َ َّ ِ
ين أوتتواْ
َ َ ه َ
َ
تاق التذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْ ِكتَاب لَتتبتيِ تَّه للَّا ِ والَ تَكْتمونَه) آل عمران ،18٧ :وقال تعاىل (أََمل يت ْؤ َد ْذ َعلَْي ِهم ميَاق الْكتَ ِ
اّلل إِالَّ ْ
الَ َّتق َوَث َرستواْ
اب أَن الَّ يِقولواْ َعلَى ه
ْ
َ َه
ه
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
متتا آِيت ِته وال ت َّار اآلدتترة َد ت ْ لهلَّتتذين يتتتَّقتتو َن أَآَت َ تَت ْعقلتتو َن ،والَّتذين ميَ َّستتكو َن ِابلْكتَت ِ
س)
تاب َوأَقَتامواْ َّ
صتتلا َ
َجت َتر الْم ْ
الص ت ََة إِ َّ الَ ناتتيا أ ْ
َ م ََ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
َنزلَْتا م َتن الْبَتيِهَتات َوا ْقت َ ى متن بَت ْعت َمتا بَتيَّتَّتاه للَّتا ِ ِيف الْكتَتا ِب أولَتتت َ يَ َلعت تهم
ين يَكْتمتو َن َمتا أ َ
ااعراف ،1٧٠ - 1٦9 :وقتال تعتاىل (إ َّن التذ َ
ِ ِ َّ ِ
َّواب ا َّلرِحيم) البقرة.1٦٠ - 1٥9 :
َصلَاواْ َوبَتيَّت واْ آَأ ْولَتتِ َ أَتوب َعلَْي ِه ْم َوأَ َ التت َّ
ين ََتبواْ َوأ ْ
ه
اّلل َويَت ْل َع تهم ال َّ ع و َن ،إالَّ الذ َ
الص ت َ َة َوأْمت ْتر
ين أَقِ ت ِم َّ
 - 4أن يصتتس علتتى مايصتتيبه متتن ج تراء كتتل هتتذا ،آهتتذا ستتبيل اانبيتتاء علتتيهم الس ت  ،والعلمتتاء ورثتتتهم ،قتتال تعتتاىل ( َاي ب ت ََّ
ِ
وف وانْتته عت ِن الْم َكت ِر واصتِتس علَتتى متتا أَصتتاب َ إِ َّن َلِت َ ِمتتن عتتزِ اْامتتوِر) لقمتتان .1٧ :وقتتال تعتتاىل (أ ِ
تب الَّتتا أَن ي ْ َرتكتوا أَن
ِابلْ َم ْعتتر َ َ َ
ْ َْ
َ
َ ْ ْ َ َ ََ
َحست َ
يتقولتوا آمَّتتا وهتتم َال يت ْثتت تتو َن ،ولََقت ْ آَتتتَّتتا الَّت ِتذين ِمتتن قَتتبلِ ِهم آَتلَتيتعلَم َّن َّ َّ ِ
ِ
س) الع كبتتوت ،٣ - 2 :وقتتال تعتتاىل
َ َ
َ
صت َ قوا َولَتيَت ْعلَ َم َّن الْ َكتتا بِ َ
ين َ
َ
َ َ ْ
ْ ْ َْ َ
اّلل التذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َسوا َوَكانوا َِب َايتَا يوق و َن) السج ة.24 :
( َو َج َع ْلَا مْته ْم أَئ َّمة يَت ْه و َن ِأب َْم ِرَ لَ َّما َ
( 1اع املوقعس) ج  2ص 1٦٣ - 1٦2
( 2إحياء علو ال ين) ج  4ص 4٠٥
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ويف اَّملتتة آع متتة اإلد ت ص هتتى متابعتتة الش تريعة وأال ي ادلتته ختتتيء ممتتا يثس ت ال يهتتة ممتتا س ت ذكره يف (حتتاثي عشتتر) إن خت تاء هللا .آتتإن اإلد ت ص
يتامن ثوا مراقبة هللا تعاىل ومن أثا املراقبة امت ل اامر.
عاشرا  -فضائل إخ ص النية يف طلب العلم وغريه من القاعات:
إدت ص ال يتتة هلل تعتتاىل يف ااعمتتال ستتبب متتن أستتباب التوآيتتق يف الت نيا واآلدتترة ،وقت أختتتر إىل هتتذا ع ت الكت يف ترتتتب ااستتباب الوهبيتتة علتتى
ااسباب الكسبية ،آإنه ال مانا ملا أعطى هللا وال معطي ملا م ا هللا ،وما ع هللا تعاىل الي ال إال بطاعته وابإلد ص يف اعته.
أما ثواب اإلد ص وآاائله آ ذكر م ها:
 - 1قبول هللا تعاىل للعمل وإاثبة صاحبه:

آاإلد ص أح ختر ي قبول العمل  -كما سبق بيانه  -وهو عمل من أعمال القلوب آ يطلا عليه إال هللا تعاىل ،قتال تعتاىل (ولَ ِكتن يتؤ ِ
ادتذكم
َ
َ
ِ
ِ
ت قتلتوبك ْم) البقتترة ،22٥ :والعمتل قت يكتتون صتاياا يف الظتتاهر جمتزائ عتتن صتتاحبه يف الت نيا ،ولك تته خت مقبتتول ع ت هللا تعتاىل آلآَتتةِ خملتتةِ
رَتا َك َستتبَ ْ
ابإلد ت ص ،آيلقتتى العب ت ربَّتته ،آ ت د ت ه يف مي تزان حس ت اته إ مل يقبلتته هللا لت لهتتف اإلد ت ص ،قتتال هللا تعتتاىل (وب ت َ ا َقتتم ِمتتن َِّ
اّلل َمتتا َملْ يَكون توا
ََ
هَ
َْتَ ِسبو َن) الزمر .4٧ :آالعاقل الكيِهح من جاه نثسه يف اإلد ص كما داه ها يف ااعمال كي ظى ابلقبول والرضوان.
قال تعاىل (أََال َِِّ
اخلَالِص) الزمر ، ٣ :آإن مل يكن دالصا آليح هلل واليقبله والي ثا صاحبه.
ّلل ال هِين ْ
ِ َّ ِ ِِ ِ
َّ ِ
اخل ِ
ِ
ِ ِ
ات َوه ْم َقَا َسابِقو َن) املؤم تون.٦1 - ٦٠ :
وقال تعاىل ( َوالذ َ
ين يت ْؤتو َن َما آتَوا َّوقتلوهب ْم َوجلَةم أَهن ْم إ َىل َرههب ْم َراجعو َن ،أ ْولَت َ ي َسارعو َن يف َْْ َ
َّ ِ
ين يت ْؤتتو َن َمتا آتَتوا َّوقتلتوهب ْم َوِجلَتةم)
روى الرتمذي عن عائشة رضي هللا ع ها قالت :سألت رسول هللا صلى هللا عليه وستلم عتن هتذه اآليتة ( َوالتذ َ
ِ
صتلُّون ويتصت ه قون
قالت عائشتة :أهتم التذين يشتربون اخلمتر ويسترقون قتال صتلى هللا عليته وستلم (ال ،ايب تت الصت ه يق ،ولكت هم التذين يصتومون وي َ
وهم خياآون أن التقبل م هم ،أولت الذين يسارعون يف اخل ات وهم قا سابقون).1
 - 2ومن ثواب اإلد ص التوآيق يف العمل والس اث:

َّ ِ
َّ ِ
ِِ
اهت وا)،
اه وا آِيَا لََت ْه ِيَتتَّه ْم سبتلََا َوإِ َّن َّ
اّللَ لَ َم َا الْم ْاس َ
ين َج َ
ين َج َ
س) الع كبتوت ، ٦9 :آمن عمل واجته ( َوالتذ َ
كما قال هللا عزوجل ( َوالذ َ
خملصا هلل تعاىل (آِيَتا) ،هت اه هللا إىل الستبيل ووآَّقته وست َّثه (لََت ْهت ِيَتتَّه ْم ستبتلََا) ،وكتان يف معيتة هللا اخلاصتة ،معيتة التوآيتق والتست ي والثتظ ( َوإِ َّن

ِِ
س) .وقذا آإن التوآيق والس اث من ع مات حسن ال ية ،وعكسه بعكسه وهللا تعاىل أعلم.
َّ
اّللَ لَ َم َا الْم ْاس َ

ِ
الست ِ
ِِ
ِِ
تكيَةَ َعلَتْتي ِه ْم َوأَ َاث َهبت ْتم آَتْتاتتا قَ ِريبتتا،
تت َّ
وقتتال تعتتاىل (لََقت ْ َر ِضت َتي َّ
َنزَل َّ
اّلل َعت ِن الْمت ْتؤم َ
س إِ ْ يتبَايِعونَت َ َْحتت َ
الشت َجَرِة آَت َعلت َتم َمتتا ِيف قتلتوهب ْم آَتأ َ
وهنَا) الثتح.19 - 18 :
َوَم َ ِاِنَ َكِ َة ََيْدذ َ
ِ
اّللَ َكا َن َعلِيما َدبِ ا) ال ساء.٣٥ :
وقال تعاىل (إِن ي ِري َ ا إِ ْ
اّلل بَتْيتَته َما إِ َّن ه
ص َحا يت َوآه ِق ه
قال أبو حامد الدزاي رمحه هللا [وكتب سامل بن عب هللا إىل عمر بن عب العزيز :اعلم أن عون هللا تعاىل للعب على ق ر ال يهتة ،آمتن َتَّتت نيهتته مت عتون
هللا له ،وإن نقصت نقص بق ره].2
 - ٣ومن ثواب اإلد ص أن ثظ هللا صاحبه من خواية الشيطان:

ِ ِ
قال تعاىل  -حاكيا عن إبليح (قَ َال آَبِعَِّزتِ َ َا ْخ ِويتتَّهم أ ْ ِ
ِ
س) ص.8٣- 82 :
س ،إَِّال عبَ َاث َك مْتهم الْم ْ لَص َ
َجَع َ
َ ْ
وحكتتى أبااو حامااد الدازاي أثترا متتن اإلسترائيليات يف بيتتان أثتتر اإلدت ص يف قهتتر العبت للشتتيطان ،مث قتتال [هتتذه الكتتاايت تصت يق قولتته تعتتاىل (إَِّال
ِ ِ
ِ
س) ،إ اليت لهص العب من الشيطان إال ابإلد ص .ولتذل كتان معتروف الكردتي رمحته هللا تعتاىل ياترب نثسته ويقتول:
عبَ َاث َك مْتهم الْم ْ لَص َ

 1رواه الرتمذي عن عائشة وصااه االباين
( 2إحياء علو ال ين) ج  4ص ٣84
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اينثح أدلصي تت لهصي].1
 - 4ومن ثواب اإلد ص أن يكثي هللا صاحبه ختر ال ا وكي هم:

اّلل بِ َك ِ
اف َعْب َ ه) الزمر.٣٦ :
قال تعاىل (أَلَْيح َّ

َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س) يوسف.24 :
ف َعْه ُّ
ص ِر َ
السوءَ َوالْ َث ْا َشاء إنَّه م ْن عبَاث َ الْم ْ لَص َ
وقال تعاىل ( َك َذل َ لَ ْ

بست َ ط هللاَ ،وَكلته هللا إىل
بس َ ط ال تا كثتاه هللا مؤنَتة ال تا  ،ومتن التتمح رضتا ال تا َ
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (من التمح رضا هللا َ
ال ا ).2
وقال عمر بن امقاب رضي هللا ع ه  -يف كتاب القااء م ه ايب موسى ااختعري – [آمن دلصت نيتته يف التق ولتو علتى نثسته كثتاه هللا مابي ته

وبس ال ا  ،ومن تزيَّن را ليح آيه ختانه هللا] .قال ابن القيم رمحه هللا يف خترحه [هذا ختقيق كت

الهبتوة ،وهتو جت ير أبن خيترج متن مشتكاة احملت َّث

امللهم ،وهاَتن الكلمتان من ك وو العلم ،ومن أحسن اإلنثاق م هما نثا خ ه ،وانتثا خاية االنتثان].٣
آهذه بعض آاائل اإلدت ص ،ويكثتي أن الطاعتة التت ْقبتل إال بته ،ومتن هتذا لتب العلتم ،وأهتل العلتم هتم أوىل ال تا ابستااتار هتذه املعتاين ثومتا

وجماه ة ال ثح يف امت اقا ،قال تعاىل (قل َهل يستَ ِوي الَّ ِذين يت ْعلَمو َن والَّ ِذين َال يت ْعلَمو َن إَِّمنَا يتتَ َذ َّكر أولوا ْااَلْب ِ
اب) الزمر.9 :
َ
ْ
َ
َ َ َ
ََ
ْ ْ َْ

حاد عشر  -بيان خقر فساد النية يف طلب العلم.

وما معرآة آاائل اإلد ص دب معرآة دطر آساث ال ية لتكتمل املعرآة ابلعلم َِب ْس ِن الشال وقتْبح ض ه.
آالا ُّ يظهر حس ه الا ..وبا ها تتميز ااختياء.
ِه

قتتال النااوو رمحتته هللا [اعلتتم أن متتا كر ه متتن الثاتتل يف لتتب العلتتم إمنتتا هتتو يف متتن لبتته مريت ا بتته وجتته هللا تعتتاىل ال ل تترع متتن الت نيا ،ومتتن أراثه

ل رع ثنيوي كمال أو رايسة أو م صب أو وجاهة أو ختهرة أو استمالة ال تا إليته أو قهتر امل تا رين أو حنتو لت آهتو متذمو قتال هللا تعتاىل ( َمتن
ِِ
َكا َن ي ِري حر َ ِ
ث الت ُّ نْتيا نؤتتِ ِه ِمْتهتا ومتا لَته ِيف ْاآل ِدترِة ِمتن ن ِ
َّص ِ
تيب) الشتورى .2٠ :وقتال تعتاىل
ث ْاآلدَرِة نَِزْث لَه ِيف َح ْرثه َوَمن َكا َن ي ِريت َح ْتر َ َ
َ ََ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
صت َها َمت ْذموما َّمت ْ حورا) اإلستراء ،18 :وقتتال تعتتاىل (إِ َّن
( َّمتتن َكتتا َن ي ِريت الْ َعاجلَتةَ َع َّج ْلَتتا لَتته آ َيهتتا َمتتا نَ َشتتاء ل َمتتن نُِّريت مثَّ َج َع ْلَتتا لَتته َج َهت ََّم يَ ْ
ربَّ لَبِالْ ِمرص ِ
اث) الثجر.4]14 :
َ َ
َْ

و كر أبو حامد الدزاي رمحه هللا أم لة لألخراع اليت تثس اإلد ص يف لب العلم ،آقال [أو يتعلم العلم ليسهل عليه لب مايكثيه من املال أو

ليكون عزيزا بس العش ة ،أو ليكون عقاره أو مالته حمروستا بعتز العلتم عتن اا متان .أو اختتت ل ابلت ر والتوعظ ليتت لص متن كترب الصتمت ويتثترج
بلتتذة ال ت يل .أو تكثتتل ِب متتة العلمتتاء الصتتوآية لتكتتون حرمتتته واآتترة ع ت هم وع ت ال تتا  ،أو لي تتال بتته رآقتتا يف ال ت نيا .أو كتتتب مصتتاثا ليجت هِتوث

ابملوا بة على الكتابة دطه - .إىل أن قال  -آمهما كتان ابع ته هتو التقترب إىل هللا تعتاىل ولكتن اناتاف إلىته دطترة متن هتذه اخلطترات ،حتىت صتار
العمل أدف عليه بسبب هذه اامور ،آق درج عمله عن ح ه اإلد ص ودرج عن أن يكون دالصا لوجه هللا تعاىل وتَطََّرق إليه الشرك .وقت قتال
تعاىل« :أ أخىن الشركاء عن الشركة».
وابَّمل تتة ،ك تتل ح تتظ م تتن حظ تتو ال ت نيا تست ترتيح إلي تته ال ت ثح وميي تتل إلي تته القل تتب  -ق تتل أ ك تتر  -إ ا تط تترق إىل العم تتل تَكت ت َّر ب تته ص تتثوه ووال ب تته
إد صه].٥
( 1إحياء علو ال ين) ج  4ص ٣98
 2رواه الرتمذي عن عائشة رضي هللا ع ها
( ٣اع املوقعس) ج  2ص 1٦٠ - 1٥9
( 4ا مون) ج  1ص 2٣
( ٥إحياء علو ال ين) ج  4ص 4٠2 - 4٠٠
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وام صة :أن من لب العلم ل رع من أخراع ال نيا آق آس إد صه ،أو نقص ِبسبه ،وق ورث الوعي يف حق آاعله ،ومن هذا:
أ  -قتتال صتتلى هللا عليتته وستتلم (متتن تعلهتتم علمتتا ممتتا يتْبت تتى بتته وجتته هللا عزوجتتل اليتعلمتته إال ليصتتيب بتته َعَرضتتا متتن ال ت نيا مل د ت َعت ْترف اَّ تتة يتتو
القيامة).1
ب  -وعتتن أيب هريتترة رضتتي هللا ع تته عتتن ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم قتتال(:إن أول ال تتا يقاتتى يتتو القيامتة عليتته رجتتل استشت ِه َ  ،آتتأيتَ بتته آَت َعَّرآَتته
ِ
ِ
تت ان يقتال جتريء ،آقت قيتل مث أ ِم َتر بته
تذبت ،ولك ت قاتل َ
ن ْع َمتَه آَت َعَرآها ،قال(:آما عملت آيهتا ) قتال :قاتلتت آيت حتىت استشته ت .قتال( :ك َ
ِ
ب على وجهه حىت ألقي يف ال ار
آسا َ
ورجل تعلم العلم وعلهمه ،وقرأ القرآن ،آأِيت به آَتعَّرآَه نِعمتَه آَتعرآها ،قال( :آما ِ
عملتَ آيها ) قال :تعلمت العلم وعلمته ،وقرأت آي القرآن ،قتال:
َ َ ْ َ ََ
ِ
ِ
ب على وجهه حىت ألقي يف ال ار.
(كذبت ولك تعلمت ليقال عامل ،وقرأت القرآن ليقال قارئ آق قيل) ،مث أمَر به آسا َ
تب أن يتْت َث َتق آيهتا إال
ورجل َو َّسا هللا عليه وأعطاه من أص اف املال آأيت به آعرآه نِ ْع َمتَه آعرآها ،قال (آما عملت آيها ) قال :ماتركت متن ستبيل حت ُّ
أنثقت آيها ل  .قال(:كذبت ،ولك آعلت ليقال جواث آق قيل) مث أمر به آساب على وجهه حىت ألقي يف ال ار).2
ث  -وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (ما ئبان جائعان أ ِ
رس يف خ م أبآس َ قا من حترص املترء علتى املتال والشترف ل ي ته) .٣ومعتىن الت يل
أن الرص على املال والشرف يثس ال ين أخت من إآساث الذئبس اَّائعس لظ ة ال م ،آ يسلَم للمرء ثي ه ما هذا الرص ،بتل قت يتذهب ثي ته
ابلكلية.وأورث أبو عمر بن عبدالرب رمحه هللا يف (جتاما بيتان العلتم) ابب ( الثتاجر متن العلمتاء و

لتب العلتم للمباهتاة والت نيا) .وروى آيته عتن

تاهبم ال تا  ،ولكتن لبتوا بته الت نيا
ابن عبا رضي هللا ع هما أنه قال(لو أن محلة العلم أدذوه ِبقته ومتا ي ب تي احتبهم هللا وم ئكتته والصتالون وَقَ َ
آأب اهم هللا وهانوا على ال ا ) وروي أبو عمر عن همحاث بن سلمة رمحه هللا قال(:من لب ال يل ل هللا َم َكَر به) ].4

وهبذا خنتم ك م ا يف إد ص ال ية وهو ااثب ااول مما يلز العامل واملتعلم ،بل كل مسلم.

 1يعين ر ها ،رواه أبو ثاوث ذس اث صايح عن أيب هريرة رضي هللا ع ه ،وصااه الاكم والذه
 2رواه مسلم
 ٣رواه الرتمذي وال رامي عن كعب بن مال رضي هللا ع ه ،وقال الرتمذي :ح يل حسن صايح
( 4جاما بيان العلم) ج  1ص 191 - 18٦
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األدب الثاين

احلرص على الوقت
أهم ع مات العامل و الب العلم :الرص على الوقت ،وكل مشت ل ابلعلم خ حريص على وقته آاعلم أن علمه رقيق.
وق كان الك يف هذا ج يرا ابلتق يف أول هذا الثصل ،لوال أن العمل الد آيه ب إد ص ،آكان الك يف اإلد ص ج يرا ابلتقت
هذا الوجه.

متن

قتتال امقيااب البدااداد رمحتته هللا [الستتبيل للعتتامي إىل الوقتتوف علتتى لت  -أي التث هقتته يف الت ين  -إال بعت أن يتث هقتته ست س ك ت ة وخيتتالط الثقهتتاء

امل ه ة الطويلة ،ويتاقق رق القيا ويعلم مايصااه ويثس ه ،ومادب تق ميه على خ ه من ااثلة].1
آاملشتتت لون ابلعلتتم الشتترعي إمتتا التتب علتتم وهتتذا اليت رك ب يتتته وال يتثقتته إال بعت ست س ويلتتة  -كمتتا كتتر اخلطيتتب  -هتتذا إن هت اه هللا تعتتاىل إىل
السبيل الصايح للتعلم ،آكيف رن يال السبيل أو يت بهط  ،وإما عامل ق تث هقه وهذا يلزمه الوقت للمااآظتة علتى متا تعلمته حتىت الي ستاه ،بتل إن
ِ
تثصيا من اإلبل يف عقلِها) ،2آمراجعته
هذا واجب عليه ،وق قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (تعاه وا القرآن ،آو الذي نثسي بي ه َق َو أخت ُّ ه
القرآن حىت الي سى ِباجة إىل وقت ،آكيف ب ه متن العلتو وكيتف رتن كانتت مه تته التت ريح والثتتوى وهتو الع ِتامل آت يقتو هبتذا إال متن حترص
أهم ع مات العامل و الب العلتم :الترص علتى الوقتت ،آت يتستىن لتب العلتم واحملاآظتة عليته إال
على كل ثقيقةِ من وقته .وهذا هو سر قول ا إن َّ
بذل .
قتتال الشااافعي رمحتته هللا [صتتابت الصتتوآية آلتتم استتتث م ت هم ستتوى حتترآس ،أح ت ا قتتوقم :الوقتتت ستتيف آتتإن قطعتتته وإال قطع ت  .و كتتر الكلمتتة
اادرى :ونثس إن مل تش لها ابلق وإال خت لت ابلبا ل].٣
ونذكر آيما يلي مايعس العامل و الب العلم على حثظ الوقت وتوآ ه ل ختت ال ابلعلم .آمما يعس على ل .
ِ
وجه إىل هذا يف صباه دب عليه أن يت ارك اامر آور بلوخته ،أو بعت
الص ر :وهذا يقا على عاتق أولياء اامور ،آمن مل ي َّ
 - 1الشرون يف التعلم يف ه
ل ت إ ا ختتترح هللا ص ت ره لطلتتب العلتتم ،آكلمتتا ختتترن يف ل ت مبك ترا كتتان أآاتتل ،آالتثقتته ِباجتتة إىل س ت س ويل تة ،والتبك ت يستتمح هبتتذا ،كمتتا أن
الصت ع ئقته الشتتاخلة قليلتة آيكتون آتتارل القلتب والوقتت وهتتذا أكتس عتتون علتى لتب العلتتم ،وستيأيت الكت يف التتتعلم يف الصت ر وأ يتتته يف آثاب
الب العلم إن ختاء هللا.
 - 2تقليل الع ئق الشاخلة :برتك كل ما يش ل الوقت ممتا ميكتن أن يستت ىن ع ته العبت وال تتاج إليته حاجتة حقيقيتة ،وس شترح هتذا ابلتثصتيل آيمتا
يلي عقب تع اث مايعس على حثظ الوقت إن ختاء هللا.
 - ٣ترجيح االختت ال ابلعلم على االختت ال ابل واآل القاصرة ،وسيأيت خترحه كذل .
 - 4قراءة س َ العلماء الصالس ،ل قت اء هبم يف ه يهم وس ْم الس ة وحرصهم على لب العلم ،وهتذا موجتوث بكتتب الترتاجم وكتتب الطبقتات
والتاريخ.
 - ٥ت ظيم الوقت وحسن استت له ،آت يت ن ستاعة َتتر عليته إال يف ثر أو حثتظ أو مراجعتة ،حتىت وهتو يست يف الطريتق لاجتته ميك ته استرتجان
بعض ثرسه وحثظه ،ومما يعس على هذا املذاكرة املشرتكة ما ااصااب يف لب العلم.
 - ٦االختت ال اباهم من العلتو الشترعية :آت يليتق بطالتب العلتم أن يستعى يف تتوآ الوقتت مث ياتيعه يف لتب متاال يثيت ومتاال ي ثتا متن العلتو .
وا ية هذا اامر س ثرثه ربال مستقل آيما َييت إن ختاء هللا تعاىل ،آإن االختت ال اباهم من العلو هو من ابب حسن است مار الوقت.
 - ٧إحسان ادتيار مص ر العلم ،سواء كان هذا املص ر أستا ا معلما أو كتااب يت ر  ،آتإ ا وآتق الطالتب ملعرآتة أهتم مايشتت ل بته متن العلتو  ،آإنته
دب عليه أن سن املص رالذي سيتعلم م ه هذه العلو املهمة ،حىت اليايا وقتته ست ى ،وا يتة هتذا اامتر ست ثرثه رباتل مستتقل آيمتا َييت إن
( 1الثقيه واملتثقه) ج  2ص ٦9
 2متثق عليه
 ٣نق عن (اَّواب الكايف) البن القيم ،ص 184
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ختاء هللاَّ ،
آإن ح ْس َن ادتيار مص ر العلم من ابب ح ْسن است مار الوقت.
هذه اامور هى أهم مايعس الب العلم على حثظ الوقت للتعلم ،وس تكلم بشال من التثصيل يف أمرين ه ا ،و ا تقليل الع ئق وترجيح االختتت ال
ابلعلم على ال واآل ،أما االختت ال اباهم وحسن ادتيار املص ر آس ذكر ا كآثاب مستقلة بع الرص على الوقت.
أوال  -مقليل الع ئق الشاغلة:
الع ئق الشاخلة :هى كل مايش ل العب من أمور ال نيا ،آتش ل وقته وقلبه وآكره ،آكلما أمكن التَّ ثف م ها كان د ا للعب  ،إ يعي ه هذا على:
آرال وقته :وهذا ضروري لطلب العلم.
وآرال قلبه وآكره :وهذا ضروري الستيعاب العلم وآهمه وحثظه.
واالستهانة أبمر ال نيا كلما قلهت ع ئقه هبا ،آيعي ه هذا على اَّهر ابلق خ حريص على ثنيا.
ومما ي ل على أن تقليل الع ئق الشاخلة معس على لب العلم ،مارواه الب اري رمحه هللا عن أيب هريرة رضي هللا ع ه قال[:إن ال ا يقولتون :أكَت َتر

أبو هريرة ،ولوال آيتان من كتاب هللا ماح ه ثت ح ي ا ،مث يتلو (إِ َّن الَّ ِذين يكْتمو َن ما أَنزلَْا ِمن الْبتيَِ ِ
ات َوا ْق َ ى ِمن بَت ْع ِ َما بَتيَّتَّتاه لِلَّتا ِ ِيف
َ َ َ َه
ََ
اب أولَتتِ َ يلع تهم اّلل ويت ْلع تهم ال َّ ِع و َن ،إِالَّ الَّ ِذين ََتبواْ وأَصلَاواْ وبتيَّت واْ آَأولَتتتِ َ أَتتوب علَتي ِهم وأَ َ التَّت َّتواب ال َّترِ
الْ ِكتَ ِ
حيم) البقترة- 1٥9 :
َ َ ه ََ َ
ْ
َ ْ ََ
َْ َْ
َ
الصتتثق اباستواق ،وإن إدوان تتا متتن اانصتتار كتتان يشت لهم العمتتل يف أمتواقم ،وإن أاب هريتترة كتتان يلتتز
 ،1٦٠إن إدوان تتا متتن املهتتاجرين كتتان يشت لهم َّ
رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم بِ ِشتتبَاِ بط تته ،و اتتر متتاال اتترون ،و ثتتظ متتاال ثظتتون] .1ومعتتىن (أك تتر) أي متتن روايتتة ال ت يل ،ومعتتىن
(الصثق) أي ضرب الي على الي وجرت به عاثْم ع عق البيا ،ومعتىن (العمتل يف أمتواقم) أراث وراعتتهم إ كانتت هتى مه تة اانصتار ويف روايتة
مسلم (كان يش لهم عمل أرضيهم) .ويف هذا ال يل كر أبو هريرة رضي هللا ع ه أن ك رة روايته للا يل ترجا لسببس:
أح ا :دشية كتمان العلم ،ومن ه ا كر اآلية ،لت يَتع َّمه الوعي الوارث يف حق من كتم العلم.
تثرختته لطلتتب العلتتم لعت ستتعيه يف الكستتب واالرتتزاق ،يف حتتس كتتان املهتتاجرون واانصتتار يشت لهم لت  ،آتتتمكن بتثرختته متتن م ومتتة ال ت
وال تتاينُّ :

صلى هللا عليه وسلم آاثظ من ااحاثيل مامل ثظه خ ه .وق خته له الصاابة رضي هللا ع هم بذل  ،آق قال ابن عمر ايب هريترة رضتي هللا
صتلى هللا عليته

ع هم [ك ت ألزم تا لرستول هللا صتلى هللا عليته وستلم وأعرآ تا ِب ي ته] .2وه تاك ستبب آدتر لك ترة حثتظ أيب هريترة وهتو ثعتاء ال ت
وسلم له.٣
والد ف يف أن أاب هريترة أك تر الصتاابة حت ي ا ذ ت ق متا أنته مل يت و ال ت صتلى هللا عليته وستلم إال ثت ث ست وات إ قَت ِ َ عتا ديتس ( ٧هتت)
قبل وآتاة ال ت صتلى هللا عليته وستلم بت ث ست وات ،كمتا أنته الختت يف أن أاب بكتر رضتي هللا ع ته أعلتم الصتاابة وأعترآهم ابل ت صتلى هللا عليته
وستلم وأك ترهم م ومتتة لته .وإمنتا ك تتر حتت يل أيب هريترة انتته عتاه تتوي (ت  ٥9هتت) آاحتتاج ال تتا إىل الت يلِ ،بت ف أيب بكتتر رضتي هللا ع تته
(ت  1٣هت) وكان العه قريبا ابل صلى هللا عليه وسلم .
ويف هذا ال يل ثاللة على أن التقلل من ال نيا والرضى ابليس م ها  -وهو ماْسي اه تقليل العوائق  -أمكن لثظ العلم.4
وكان أبتو هريترة رضتي هللا ع ته متن مستاكس أهتل الصتثة كمتا أدتس عتن نثسته ،٥وكتان يتامتل اَّتون ودشتونة العتيش يف لتب العلتم ،قتال أباوهريرة
رضي هللا ع ه [لق رأيتين وإين ِ
ادُّر آيما بس م س رسول هللا صلى هللا عليته وستلم إىل حجترة عائشتة رضتي هللا ع هتا م شتيا علَ َّتي ،آيجتيء اَّتائي
آياا ِر ْجلَه على ع قي ،ويرى أين جم ون ،وما يب من ج ون ما يب إال اَّون].٦
( 1ح يل )118
 2رواه أمح والرتمذي وقال الرتمذي ح يل حسن
( ٣راجا ح يل  119ابلب اري)
 4انظر (آتح الباري) ج  1ص  ،21٦ - 21٣و (جاما بيان العلم) ج  1ص  ،9٧ - 9٦و (الثقيه واملتثقه) ج  2ص 9٣ - 92
( ٥ح يل  2٠4٧ابلب اري يف البيون)
 ٦رواه الب اري
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وإلي أقوال بعض العلماء يف أ ية تقليل الع ئق لطالب العلم:
 - 1روى ابن عبدالرب عن مالت  -رمحهمتا هللا  -قتال [إن هتذا اامتر لتن ي تال حتىت يتذاق آيته عتم الثقتر و َك َتر متانزل بربيعتة متن الثقتر يف لتب

العلم ،حىت ابن دشب سقف بيته يف لب العلم وحىت كان َيكل ما يلقى على مزابل امل ي ة من الزبيب وعصارة التمر] ،وقال ابان عبادالرب :قتال

سا ون [ال يصلح العلم ملن َيكل حىت يشبا وال ملن يهتم ب َ ْسل ثوبه].1
 - 2وقال امقيب البداداد رمحته هللا [ابب حتذف املتث ِهقته الع ئتق :كتان بعتض الث ستثة اليعلتم أحت ا يتعلتق بشتيء متن الت نيا إال ويقتول :العلتم

أج ُّل من أن يش ل ع ه ب ه مث روى اخلطيب ذست اثه عتن ملَتيح بتن وكيتا قتالْ :سعتت رجت يستأل أاب ح يثتة ع يستتعان علتى الثقته حتىت ثتظ ،
َ
ِ
قال :جبما اقَهم ،قال :قلت وع يستعان على حذف الع ئق  ،قال :أتدذ الشيء ع الاجة والتَزْث].2

 - ٣وقتال أبو حامد الدازاي رمحته هللا  -يف آثاب لتب العلتم – [أن يقلتل ع ئقته متن االختتت ال ابلت نيا ،ويبعت عتن ااهتل والتو ن ،آتإن الع ئتق

اّلل لِرج ِل ِهمن قَت ْلبَ ْ ِ
بعاته
تووعت الثكرة قصرت عن َث ْرك القائق ،ولذل قيل «العلتم ال يعطيت
س) ااحتزاب ،4 :ومهما ه
َ
ختاخلة وصارآةَّ ( ،ما َج َع َل َّ َ
املتووعتتة علتتى أمتتور متثرقتتة كجت ول تثت هترق متتاؤه آ َّشتتثت
حتتىت تعطيَتته كلَّت  ،آتتإ ا أعطيتتته مكلهت آأنتتت متتن إعطائتته إايك بعاتته علتتى دطتتر» ،والثكتترة ه
اارع بعاه وادتطف اقواء بعاه آ يبقى م ه مادتما ويبل املزثرن].٣

 - 4وقتتال النااوو رمحتته هللا  -يف آثاب لتتب العلتتم – [وي ب تتي أن يقطتتا الع ئتتق الشتتاخلة عتتن كمتتال االجتهتتاث يف التاصتتيل ويرضتتى ابليست متتن
القوت ويصس علتى ضتيق العتيش :قتال الشتاآعي رمحته هللا تعتاىل :اليطلتب أحت م ت هتذا العلتم ابمللت وعتز الت ثح آتيثلح ولكتن متن لبته بِتذل الت ثح
وضيق العتيش ِ
ود ْ متة العلمتاء أآلتح ،وقتال أياتا :اليت رك العلتم إال ابلصتس علتى الت هذل ،وقتال أياتا :اليصتلح لتب العلتم إال ملثلتح آقيتل وال ال تين

املكثي آقال وال ال ين املكثي ،وقال مال بن أنح رمحه هللا :اليبل أح من هذا العلم مايري حىت ياتر بته الثقتر ويتؤثره علتى كتل ختتال ،وقتال أبتو
ح يثتة رمحته هللا :يستتعان علتى الثقته جبمتا اقتمه ويستتعان علتى حتذف الع ئتق أبدتذ اليست ع ت الاجتة واليتزث ،وقتال إبتراهيم اآلجتريَ :متن لتب
العلم ابلثاقة ورث الثهم ،وقال اخلطيتب الب ت اثي يف كتابته اَّتاما آلثاب التراوي والستاما :يستتاب للطالتب أن يكتون عتزاب متا أمك ته لتت يقطعته
االختتتت ال ِبقتتوق الزوجتتة واالهتمتتا ابملعيشتتة عتتن إكمتتال لتتب العلتتم واحتتتل ِبت يل «دت كم بعت املتتائتس دثيتتف التتا وهتتو التتذي ال أهتتل لتته وال
ول ت »  -إىل أن قتتال ال تتووي  :-هتتذا كلتته مواآتتق ملتتذهب ا ،آتتإن متتذهب ا أن متتن مل تتتل إىل ال كتتاح استتتاب لتته تركتته ،وكتتذا إن احتتتاج وعجتتز عتتن
مؤنته] .4وقت أدتذ ال تووي رمحته هللا هبتذا آلتم يتتزوج ،وكتذل ابتن تيميتة رمحته هللا ،إال أن الت يل املتذكور ضتعيف ،وقت قتال ابتن القتيم إن أحاثيتل
م ح العزوبة كلها اب لة ،وكذل قال :إن أحاثيل ااوالث كلها َك ِ
ذب من أوقا إىل آدرها٥ .
وجعل ك من الثقهاء للزواج ااحكا اخلمسة (الوجوب وال ب واإلابحة والكراهة والتار ).٦

َّ ِ
ين آ َم توا َال تت ْل ِهك ْتم أ َْم َتوالك ْم َوَال أ َْوَالثك ْتم
وما هذا آق ورث التاذير من االختت ال اباهل والول عن اعة هللا كمتا يف قولته تعتاىل ( َاي أَيتُّ َهتا التذ َ
َّ ِ
ِ ِ ِ
اّلل ومن يت ْثعل َلِ َ آَأولَتِ َ هم ْ ِ
ين َآم وا إِ َّن ِم ْن أ َْوَو ِاجك ْم َوأ َْوَال ِثك ْم َع هوا لَّك ْتم
ْ
اخلَاسرو َن) امل تاآقون ،9 :وقال تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
َعن ْكر َّ َ َ َ َ ْ
اّلل َخثور َّرِحيم ،إَِّمنَا أَموالكم وأَوَالثكم آِْتتَةم و َّ ِ
ِ
ِ ِ
يم) الت ابن.1٥ - 14 :
اح َذروه ْم َوإِن تَت ْعثوا َوتَ ْ
اّلل ع َ ه أ ْ
آَ ْ
َْ ْ َ ْ ْ
َجمر َعظ م
َ
ص َثاوا َوتَت ْثروا آَإ َّن ََّ م م
لشت ْلِه
وقال رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم (إن الولت َمْب َ لتة َْجمهلتة َْجمب تة) .1ومع تاه أن الولت دعتل الوالت يب تل ليت در لولت ه ،ويوقعته يف اَّهتل َ

( 1جاما بيان العلم) ج  1ص  ،9٧ – 9٦وربيعة هو ابن أيب عب الرمحن من ختيو مال رمحهم هللا
( 2الثقيه واملتثقه) ج  2ص 9٣ - 92
( ٣إحياء علو ال ين) ج  1ص ٦٣
( 4ا مون) ج  1ص ٣٥
 ٥انظر (امل ار امل يف يف الصايح والاعيف) البن القيم ،ط مكتب املطبوعات اإلس مية  1٣9٠هت ،ص  12٧و 1٠9
وآصل أبو حام
 ٦كما يف كتاب (امل ين) البن ق امة رمحه هللا (امل ين والشرح الكب ) ج  ٧ص  ،٣٣٧ - ٣٣4ويف كتاب (م ار السبيل) البن ضواين ج  2ص َّ .1٣4
ال زايل  -يف أول كتاب ال كاح ابإلحياء  -مىت كتار العزوبة على الزواج آتكلم عن آوائ ال كاح وآآاته وأن الرتجيح خيتلف حسب حال الش ص (إحياء علو ال ين)
ج  2ص 4٠ - 2٧
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َّ
عن لب العلم ،ودعله دأ إلحجامه عن اَّهاث دشية القتل وضيان الول من بع ه .وهذا كله للتاتذير ( َوَمن يَتت َِّق َّ
اّللَ َْد َعل له َ

.2
د صتتة متتا ستتبق أن تقليتتل الع ئتتق الشتتاخلة الصتتارآة هتتو متتن أنثتتا ااختتتياء لطالتتب العلتتم ،وممتتا ستتبق متتن ك ت
الع ئق ي ور على ع ة أمور أ ها.

َْرجا) الطت ق:
خم

الستتلف رمحهتتم هللا تت رك أن تقليتل

 - 1مرك فضول الكسب والقناعة ابليسري من الرزق ،ومما يعي ه على هذا:
أ  -ترك آاول املأكل أي ماواث عن الاجتة رتا الياتر ب نته ،آتإن اإلستراف يف ااكتل مت عاة لل متول وك ترة ال تو  .قتال رستول هللا صتلى هللا عليته
وسلم (ما مأل آثمي وعاء خترا من بطنِ ،بسب ابن آث أك ت يقمن صلبَه ،آإن كان ال حمالة ،آ لل لطعامه ،وثلل لشرابه ،وثلل لَت َث ِسه).2
ب  -ترك آاول امللبح ،وق قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (إن البذا ة من اإلميان) .٣والبذا ة هى راثثة اقيتة وترك آادر ال ياب.
ِ
صتا ل تا ،آقتتال:
ج  -تترك آاتول املستكن :آعتن عبت هللا بتن عمترو رضتي هللا ع همتا قتالَ :م َّتر علي تا رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم وحنتن نعتالل د ه
(ماهذا ) ،آقل ا :ق َوَهى آ ان نصلاه ،آقال(:ماأري اامر إال أعجل من ل ).4
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (ليح البن آث حق يف سوى هذه اخلصال ،بيت يسك ه ،وثوب يواري عورتهِ ،
وج ْلف اخلبز ،واملاء) ،٥وهتذا
َه
ِ
اى) ه ،119 – 118 :آهذه حاجة اإلنسان.
ون آِ َيها َوَال تَت ْعَرىَ ،وأَنَّ َ َال تَظْ َمأ آِ َيها َوَال تَ ْ
ثسر لقول هللا تعاىل (إِ َّن لَ َ أََّال َجت َ
اَ
ال يل م ه
 - 2مرك النكاح ملن ال حيتا اه علتى ال اتو التذي أختتر إليته متن قبتل ،أو أتدت ال كتاح ،وهتذا أمتر يقت ه ره كتل ختت ص حستب حالته ابلرجتون إىل
املراجا املذكورة أع ه.
 - 3مرك فضول الك ا والصحبة والزايرات وحنوها مما ي دل حتت قوله صلى هللا عليه وسلم (من حسن إس

املرء تركه متاال يَت ْع يته) ،٦وقتال

ابن ر ب يف خترحه [قال السن البصري رمحه هللا :من ع مة إعراع هللا تعاىل عن العب أن دعتل ختت له آيمتا اليع يته ،دتذال متن هللا عزوجتل].٧
ونقل النوو عن الشاآعي رمحه هللا قوله [ لب آاول ال نيا عقوبة عاقب هللا هبا أهل التوحي ].8
هذا مايتعلق بتقليل الع ئق الشاخلة الصارآة عن لب العلم.
اثنيا  -مر يح االشتدال ابلعلم على النوافل القاصرة على فاعلها:

قال الشافعي رمحه هللا [ لب العلم أآال من ص ة ال اآلة] ،وقال أياا ]ماتتقهِرب إىل هللا تعاىل بشيء بع الثرائض أآال من لب العلم].9
وترجيح االختت ال ابلعلم على ال واآل مبين على ث ث مق مات:

 - 1املقدمااة األوىل :أن الطاعتتات متثاضتتلة ،آالطاعتتات هتتى ختتتعب اإلميتتان وهتتى متثاضتتلة ،آثيهتتا آاضتتل ومثاتتول ،لقولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم
(اإلميتتان باتتا وستتبعون ختتتعبة ،آأآاتتلها قتتول ال إلتته إال هللا ،وأث هتتا إما تتة اا ى عتتن الطريتتق ،واليتتاء ختتتعبة متتن اإلميتتان) .1٠آقولتته صتتلى هللا عليتته
وسلم (آأآالها ...وأث ها) ي ل على تثاضل هذه الشعب ،وهو مذهب أهل الس ة.
 1قال اقي مي :رواه البزار ورجاله ثقات (جمما الزوائ ) ج  8ص 1٥8
وحس ه
 2رواه الرتمذي ه
 ٣رواه أبو ثاوث وابن ماجة
(وَهى) أي ضعف وت اعى للسقوط
 4رواه الرتمذي وقال ح يل حسن صايح .و (اخل ه
ص) بيت من اخلشب أو القصب ،ومعىن َ
 ٥رواه الرتمذي وصااه عن ع مان بن عثان رضي هللا ع ه
 ٦ح يل حسن رواه الرتمذي وخ ه ح يل حسن رواه الرتمذي وخ ه
( ٧جاما العلو والكم) ص 1٠٠
( 8ا مون) ج  1ص 12
( 9ا مون) ج  1ص 12
 1٠رواه مسلم
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 - 2املقدمة الثانية :إ ا ثبت تثاضل الطاعات ،آالعلم أآال من نواآل العباثة ،وثليل هذا:

َّ ِ
َّ ِ
ين َال يَت ْعلَمو َن)
ين يَت ْعلَمو َن َوالذ َ
أ -من كتاب هللا تعاىل قوله عزوجل (ق ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ

الزمر.9 :

ب -ومتتن الست ة :قتتول رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم (آاتتل العتتامل علتتى العابت كثاتتلي علتتى أث كتتم) .1وقتتال صتتلى هللا عليتته وستتلم (وآاتتل
العامل على العاب كثال القمر على سائر الكواكب ،وإن العلماء ورثة اانبياء).2
وعتتن الستتن البص تري رمحتته هللا مرس ت  ،قتتال :ستتتل رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم عتتن رجلتتس كتتا يف بتتين إس ترائيل :أح ت ا كتتان عاملتتا يصتتلي
املكتوبة ،مث دلح آيعلِهم ال ا اخل  ،واآلدر يصو ال هار ويقو الليل ،أيهما أآال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( آال هذا العامل الذي
يصلي املكتوبة مث دلح آيعلم ال ا اخل على العاب الذي يصو ال هار ويقو الليل كثالي على ْأث كم ).٣

 - 3املقدمااة الثالثااة :أن االختتتت ال ابلثاضتتل أوىل متتن االختتتت ال ابملثاتتول ،ان ااول أعظتتم أجترا ،وقت قتتال هللا تعتتاىل ( َستتابِقوا إِ َىل َم ْ ِثت َترِة ِهمتتن
الس َماء َو ْاا َْر ِ
َّربِهك ْم َو َج َِّة َع ْرض َها َك َع ْر ِ
اوات َواا َْرع)
ع) ال ي  ،21 :ولقوله تعاىل ( َو َسا ِرعواْ إِ َىل َم ْ ِثَرِة ِهمن َّربِهك ْم َو َج َِّة َع ْرض َها َّ
ع َّ
الس َم َ

آل عمران ،1٣٣ :ولقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (احرص على ماي ثع ) ،4آ َ َّل هذا على ترجيح االختت ال اباثْوب.
ب تتاء عل تتى ه تتذه املق ت مات ال ت ث :أن الطاع تتات متثاض تتلة ،وأن العل تتم أآا تتل م تتن نواآ تتل العب تتاثة ،وأن االخت تتت ال ابلثاض تتل مق ت عل تتى االخت تتت ال
ابملثاول .يكون االختت ال ابلعلم أرجح من االختت ال ب واآل العباثة.
وق أآرث النوو رمحه هللا قذه املسألة اباب ،كر آيه بعض اآلاثر مث قال [وجتاء عتن جاعتات متن الستلف ممتن مل أ كتره حنتو ما كرتته ،والاصتل أهنتم

متثقتتون علتتى أن االختتتت ال ابلعلتتم أآاتتل متتن االختتتت ال ب واآتتل الصتتو والص ت ة والتستتبيح وحنتتو ل ت متتن نواآتتل عبتتاثات الب ت ن ،ومتتن ثالئلتته ستتوى
ماسبق أن نثا العلم يعم صاحبه واملسلمس وال واآل املذكورة خمتصة لته وان العلتم م ِ
تاح آ ت ه متن العبتاثات مثتقتر إليته واليت عكح ،وان العلمتاء
صه
َ
ورثة اانبياء واليوصف املتعب ون بذل  ،وان العاب َتبا للعامل مقت به مقل له يف عباثته وخ ها واجب عليه اعتته واليت عكح ،وان العلتم تبقتى
آائ ته وأثره بع صاحبه وال واآل ت قطا روت صاحبها .وان العلم صثة هلل تعاىل ،وان العلم آرع كثاية أعين العلم الذي ك م ا آيه آكتان أآاتل
من ال اآلة].٥
وتعلق هذه املسألة (ترجيح االختت ال ابلعلم على ال واآل) رسألة حثظ الوقت هو من ابب خت ل الوقت ابارجح وااك ر آائ ة.
واملتأمل يف ِس َ العلماء الصالس من السلف د هم من أخت ال ا عم ابل واآتل واجتهتاثا آيهتا ،وكتان هللا تعتاىل يبتارك قتم يف أوقتاْم ويف علمهتم
ذد صهم رمحهم هللا جيعا ،وإمنتا أرث ذيتراث هتذه املستألة ت بيته التب العلتم عليهتا إ ا احتتاج للعمتل هبتا .متا الت بيته علتى أنته اليت دل يف هتذا تترك
أثاء الست ن الراتبتتة ،آتتإن تتترك أثائهتتا ممتتا دتترح ع التتة العبت كمتتا ستتيأيت يف تعريتتف (الع التتة) يف الثصتتل التتتايل يف (ع متتات العلمتتاء الصتالس وعلمتتاء
السوء) إن ختاء هللا تعاىل .وإمنا ال واآل اليت يق َّ االختت ال ابلعلم عليها م ل :ك رة ص ة ال واآل املطلقة واإلك ار من اا كتار أو امل اومتة علتى صتو
اعِف الطالب عن ال راسة ،وهللا تعاىل أعلم.
التطون را ي ْ
وهبذا خنتم الك

 1رواه الرتمذي وقال ح يل حسن
 2رواه أبو ثاوث والرتمذي ،وصااه ابن حبان
 ٣رواه ال ارمي
 4رواه مسلم
( ٥ا مون) ج  1ص 22 - 2٠

يف ااثب ال اين من آثاب العامل واملتعلم وهو الرص على الوقت.
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األدب الثالث
مقدمي االشتدال ابألهم من العلوا النافعة

ملا كان حثظ الوقت والرص عليته متن أهتم ع متات التب العلتم ،آتاعلم أن التب العلتم اليكتمتل آ حته إال إ ا ختت ل هتذا الوقتت ابلعلتم ال تاآا،
آتإن العلتتو تتثتاوت مراتبهتتا ،آتإ ا ختت ل وقتته ب ت ال تاآا متتن العلتتو آهتو م بتتون إ إن الوقتت هتتو رأ مالته يف لتتب العلتم وقت ضتيهعه آيمتا الي ثتتا،
وعكسه بعكسه وهو الرابح الشاكر لل عم.
وق ثل الكتاب والس ة على تقسيم العلو إىل آا وخ آا
 - 1فمن كتاب هللا معاىل:

ِ
ب ِوْثِين ِع ْلما) ه.114 :
يف العلم ال اآا ،قال تعاىل ( َوقل َّر ه

اءْم رسلهم ِابلْبتيَِ ِ
ات آَ ِرحوا ِرَتا ِع ت َ هم ِهم َتن
َه
ويف خ ال اآا ،قال تعاىل ( َويَتتَت َعلَّمو َن َما يَاُّره ْم َوالَ يَ َثعه ْم) البقرة ،1٠2 :وقال تعاىل (آَتلَ َّما َج ْ ْ
ِِ
الْعِْل ِم وح َ ِِ
ستَت ْه ِزئون) خاآر.8٣ :
ََ
اق هبم َّما َكانوا به يَ ْ
 - 2ومن السنة:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (اللهم إين أسأل علما آعا وأعو ب من علم الي ثا).1
وقال صلى هللا عليه وسلم (اللهم إين أعو ب من علم الي ثا ومن قلب الخيشا ومن نثح التشبا ومن ثعوة ال يستجاب قا).2
كر ابن ر ب احلنبلي رمحه هللا هذه ااحاثيل وخ ها وقتال [ولتذل جتاءت الست ة بتقستيم العلتم إىل آتا وخت

آتا واالستتعا ة متن العلتم التذي

الي ثا وسؤال العلم ال اآا].٣

وام صة :أن العلم علمان :علم آا وعلم خ

آا ،مث إن العلم ال اآا قسمان :آاضل ومثاول

والواجب معرآة ال اآا مث الب ء بتعلم الثاضل م ه (أي ااهم) آما ثونه ،وي ل على هذا الرتتيب قول ال صلى هللا عليه وسلم  -ملعا حتس بع ته
ِ
يوحت وا هللا تعتاىل آتإ ا عرآتوا لت آتأدسهم أن هللا آترع علتيهم
إىل اليمن ( -إن تق علتى قتو متن أهتل الكتتاب ،آلتيكن أول ماتت عوهم إىل أن ه
مختح صتلوات يف يتومهم وليلتتهم ،آتإ ا صتلهوا آتأدسهم أن هللا اآترتع علتيهم وكتاة أمتواقم تؤدتذ متن خ تيِههم آترتث علتى آقت هم ،آتإ ا أقتروا بتذل آ تتذ
م هم َّ
وتوق كرائم أموال ال ا ) .4آ هل ال يل على وجوب تق ااهم على ماثونه يف اا ية ،داصة إ ا كان مابع ه اليصح إال به.
وبع هذه االست الالت الَّصيَّة نذكر أقوال بعض السلف يف الت بيه على االختت ال اباهم من العلو :
الشع م لته.
 - 1قال ابن عبدالرب رمحه هللا :وروي ا عن ابن عبا رضي هللا ع هما أنه قال (العلم أك ر من أن اط به آ ذوا م ه أحس ه) .وعن َ
وأنش حمم بن مصعب البن عبا :
ماأك ر العلم وماأوسعه  ..من ا الذي يق ر أن دمعه
إن ك ت الب له البا  ..حماوال آالتمح أنثعه.٥
 - 2وقال الشااطيب رمحته هللا [متن العلتم متاهو متن صت ْلب العلتم ،وم ته متاهو متن ملَتح العلتم ال متن صتلبه ،وم ته متاليح متن صتلبه وال ملَاته ،آهتذه
ث ثة أقسا  .القسم ااول هو ااصل واملعتم  ،والذي عليه م ار الطلب ،وإليه ت تهي مقاص الراس س ....إىل آدر ك مه].٦

 - ٣وق َع ه أبو الفرج بن اجلوز تق

ااثى على ااعلى وااهتم متن تلبتيح الشتيطان ،آقتال رمحته هللا [يف كتر تلبتيح إبلتيح علتى العلمتاء يف

 1رواه ابن حبان ذس اث حسن عن جابر رضي هللا ع ه
 2رواه مسلم عن وي بن أرقم رضي هللا ع ه
( ٣آال علم السلف على علم اخللف) البن رجب ،ط ثار اارقم 14٠4هت ،ص 1٧
 4متثق عليه واللثظ للب اري (ح يل )٧٣٧2
( ٥جاما بيان العلم) ج  1ص 1٠٦ - 1٠٥
 ٦راجعه يف (املواآقات) ج  1ص  .٧8 - ٧٧وإمنا بيه ا ه ا تقسيمه العلو إىل أهم وثونه
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آ تتون العلتتم ....آمتتن لت أن أحت هم يشتتت ل ابلقتراءات الشتتا ة وحتصتتيلها ،آيثتتين أك تتر عمتتره يف جعهتتا ،وتصت يثها واإلقتراء هبتتا ،ويشت له لت عتتن
معرآة الثرائض والواجبات .آررا رأيت إما مسج يتص ى لإلقراء واليعرف مايثس الص ة .وررا محله حب التص ر حىت اليرى بعس اَّهتل علتى
أن دلتح بتتس يت ي العلمتتاء ،وَيدتتذ عت هم العلتم ،ولتتو تثكتتروا لعلمتوا أن املتراث حثتتظ القتترآن وتقتو ألثا تته ،مث آهمتته ،مث العمتتل بتته ،مث اإلقبتتال علتتى
مايصلح ال ثح ويطهر أد قها ،مث التشاخل ابملهم من علو الشرن ،ومن ال أ الثاحش تاييا الزمان آيما خ ه ااهم.1].
 - 4وقال ابن اجلوز أياا [يف اإلع

را ي ب ي تق ميته متن احملثو تات :أول متاي ب ي تق ميته مق متة يف االعتقتاث تشتتمل علتى الت ليل علتى معرآتة

هللا سباانه ،ويذكر آيها ماالب م ه ،مث يعرف الواجبات ،مث حثظ القرآن ،مث ْسان ال يل.
والب متن حثتظ مق متة يف ال اتو يقتو هبتا اللستان .والثقته عمت ة العلتو  ،وجتا العلتو ممت وح إال أن أقوامتا أ هبتوا ااعمتار يف حثتظ ال اتو والل تة،
وإمنا يعرف هبا خريب القرآن وال يل ومايثال عن ل ليح رذمو خ أن خ ه أهم م ته .وأن أقوامتا أ هبتوا أومتاهنم يف علتو القترآن آاختتت لوا رتا
خ ه أصلح م ه من الشوا املهجورة ،والعمر أنثح من تاييعه يف هذا .وأن أقواما أ هبوا أعمارهم يف حثتظ ترق الت يل ولعمتري أن لت حستن
إال أن تق خت لت أهتم .آترتى أك تر هتؤالء املتذكورين اليعرآتون الثقته التذي هتو ألتز متن لت  ،ومتىت أمعتن التب الت يل يف الستمان والكتابتة
هب ومان الثظ ،وإ ا علت السن مل يق ر علتى الثتظ املهتم ،وإ ا أرثت أن تعترف ختترف الثقته آتانظر إىل مرتبتة ااصتمعي يف الل تة ،وستيبويه يف
ال او ،وابن معس يف معرآة الرجتال ،كتم بتس لت ومرتبتة أمحت والشتاآعي يف الثقته .مث لتو حاتر ختتيخ مستن لته إست اث اليعترف ختتيتا متن الثقته بتس
ي يه ختاب متثقه آجاءت مسألة :سكت الشيخ ،وتكلم الشاب ،وهذا يكثي يف آال الثقه .ولق تشاخل دلق ك من أصااب ال يل بعلتو
ال يل ،وأعرضوا عن الثقه ،آلما ستلوا عن مسألة يف ااحكا اآتاتاوا - .إىل أن قتال  -ولتو اتستا العمتر امرتت ابستقصتاء كتل علتم إ الكتل
مم وح ،آلما قصر العمر وجب تق املهم وااآال].2

 - ٥وقريتب ممتتا كتتره ابتتن اَّتووي متتا قالتته النااوو رمحتته هللا [املطالعتتة اباهتتم آتااهم :وأول مايبتت يء بتته حثتتظ القتترآن العزيتز آهتتو أهتتم العلتتو وكتتان
ِ
علمتتون الت يل والثقتته إال ملتتن حثتتظ القتترآن وإ ا حثظتته آلياتتذر متتن االختتتت ال ع تته ابلت يل والثقتته وخ تتا اختتتت اال يتتؤثي إىل نستتيان
الستتلف الي ه
ختتيء م تته أو تعرياتته لل ستتيان ،وبعت حثتتظ القتترآن ثتظ متتن كتتل آتتن خمتصترا ويبت أ اباهتتم ومتن أ هتتا الثقتته وال اتتو مث الت يل وااصتتول مث البتاقي
على ماتيسر ،مث يشت ل ابستشراح حمثو اته ويعتم من الشيو يف كتل آتن أكملهتم يف الصتثات الستابقة ،آتإن أمك ته ختترح ثرو يف كتل يتو آعتل
وإال اقتصتتر علتتى املمكتتن متتن ثرستتس أو ث ثتتة وخ هتتا ،آتتإ ا اعتمت ختتتي ا يف آتتن وكتتان اليتتتأ ى بقتراءة لت الثتتن علتتى خت ه آليقترأ أياتتا علتتى اثن
واثلتتل وأك تتر متتامل يتتتأ وا آتتإن أت املعتم ت اقتصتتر عليتته وراعتتى قلبتته آهتتو أقتترب إىل انتثاعتته ،وق ت ق ت م ا أنتته ي ب تتي أن اليتتتأ ى متتن هتتذا ،وإ ا ِبتتل
امل تصرات انتقل إىل ِبل أكس م ها ما املطالعتة املتق تة والع ايتة ال ائمتة احملكمتة وتعليتق متايراه متن ال ثتائح :وال رائتب وحتل املشتك ت ممتا يتراه يف
املطالعتتة أو يستتمعه متتن الشتتيخ ،وال تقتترن آائت ة يراهتتا أو يستتمعها يف أي آتتن كانتتت بتتل يبتتاثر إىل كتابتهتتا مث يوا تتب علتتى مطالعتتة ماكتبتته ولتتي و
حلقة الشيخ وليعنت بكل ال رو ويعلق عليها ماأمكن آإن َع َجَز اعتىن اباهم].٣
 - ٦وقال ابن خلدون رمحه هللا [آصل ...يف أن ك رة التآليف يف العلو عائقتة عتن التاصتيل :اعلتم أنته ممتا أض َّتر ابل تا يف حتصتيل العلتم والوقتوف
علتى خاايتته ك ترة التتآليف ،وادتت ف االصتط حات يف التعتاليم وتعت ث رقهتتا مث مطالبتة املتتعلم والتلميتذ ابستااتار لت وحي تتذ ي َستلَّم لته م صتتب
التاصتتيل آياتتتاج املتتتعلم إىل حثظهتتا كلهتتا أو أك رهتتا ومراعتتاة رقهتتا ،وال يَِثت ِي ع ْمتتره رتتا كتِتتب يف صت اعةِ واحت ةِ إ ا جتتترث قتتا آيقتتا القصتتور والبت
ثون رتبتة التاصتتيل  -إىل أن قتتال  -وإال آالظتتاهر أن املتتتعلم ولتو قطتتا عمتتره يف هتتذا كلتته آت يثتتي لتته بتاصتتيل علتتم العربيتة مت التتذي هتتو آلتتة متتن
اآلالت ووسيلة آكيف يكون يف املقصوث الذي هو ال مرة].4
 - ٧وقتتال اباان خلاادون أياتتا [اعلتتم أن العلتتو املتعارآتتة بتتس أهتتل العمتران علتتى صت ثس :علتتو مقصتتوثة ابلتتذات كالشتترعيات متتن التثست والت يل
( 1تلبيح إبليح) ص  ،1٦٥ط مكتبة امل ين
( 2الل على حثظ العلم) البن اَّووي ،ط ثار الكتب العلمية  14٠٥هت ،ص 24 - 2٣
( ٣ا مون) ج  1ص ٣9 - ٣8
( 4مق مة ابن دل ون) ص ٥٣2 - ٥٣1

اجلامع يف طلب العلم الشريف

158

والثقتته  -إىل أن قتتال  -وعلتتو هتتى وستتيلة آليتتة قتتذه العلتتو كالعربيتتة والستتاب وخ تتا  -إىل أن قتتال  -ان املتعلمتتس اهتمتتامهم ابلعلتتو املقصتتوثة
أك تتر متتن اهتمتتامهم بوستتائلها آتتإ ا قطع توا العمتتر يف حتصتتيل الوستتائل آمتتىت يظثتترون ابملقاص ت آلهتتذا دتتب علتتى املعلِهمت ِتس قتتذه العلتتو اآللي تة أن ال
يستباروا يف ختأهنا وي بهوا املتعلم على ال رع م ها ويقثوا به ع ه].1
وبع  :آإ ا ثبت أن ه اك آاض ومثاوال يف العلو  ،ويف ثادل كل علم ،آإن تق االختت ال اباهم يعين اآليت:
 - 1أنه دب الب ء اباهم من الثروع العلمية ،آيجب تعلم ماهو آرع عس من العلم قبل االختت ال بثرع الكثاية.
 - 2أنه يف كل آرع دب تق االختت ال أبهم العلو مث ما يليه.

 - ٣أنتته يف كتتل علتتم دتتب تقت االختتتت ال أبهتتم مستتائله ،أي ابملستتائل الواضتتاة ااساستتية قبتتل تعلتتم املستتائل ال قيقتتة .قتتال تعتتاىل (ولَت ِ
تكن كونتواْ
َ
ِ
ِ
رَّابنِيِ ِ
كتاب وِرا ك تم تَ ْ رسو َن) آل عمران ،٧9 :قال البخاار رمحته هللا [ويقتال :الترابين التذي يتترِيب ال تا ِ
بصت ار العلتم قبتل
َه
َ هَ
ه
س رَا ك ت ْم تت َعلهمو َن الْ َ َ َ َ ْ

ماثق م ها ،وقيل يعلمهم جزئياته ،أو آروعه قبل أصوله ،أو مق ماته قبتل
كباره] .قال ابن حجر [واملراث بص ار العلم ماوضح من مسائله ،وبكباره ه
مقاص ه].2

وهبذا خنتم الك

يف ااثب ال الل من آثاب العامل واملتعلم ،وهو تق

( 1املق مة) ص  ،٥٣٧ - ٥٣٦ط ثار القلم19٧8 ،
( 2آتح الباري) ج  1ص 1٦2 - 1٦٠

االختت ال اباهم من العلو ال اآعة.

آداب ِ
العاِل واملتعلم
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األدب الرابع

إحسان اختيار مصدر العلم
إ ا حرص الب العلم علتى وقتته ،ووآقته هللا تعتاىل ل ختتت ال اباهتم متن العلتو ال اآعتة ،آمتا والتت ه تاك دطتوة بي ته وبتس وضتا ق مته علتى الطريتق
الصايح للتعلم.
وهذه اخلطوة هى إحسان ادتيار مصت ر العلتم التذي سيشتت ل بته ،آتإ ا وآقته هللا إلحستان االدتيتار آقت وضتا ق مته علتى الطريتق الصتايح للتتعلم،
وإ ا أساء االدتيار آإنه ميكن أن يثين عمره يف مطالعة ال ل الذي النثتا آيته بتل قت يكتون آيته ضت له يف الت نيا وه كته يف اآلدترة متامل يت اركته هللا
برمحة م ه.
ونصول املراث بيانه ه ا يف أربا مسائل وهى:
 - 1املراث رص ر العلم.
 - 2ااثلة على وجوب إحسان ادتيار مص ر العلم.
 - ٣كيف سن الطالب ادتيار مص ر العلم .
 - 4آاثر السلف يف الت بيه على أ ية إحسان ادتيار مص ر العلم.
أوال :املراد طصدر العلم
كر يف الباب ال الل (كيثية لب العلم) أن التعلم ليح له إال ريقان :إما من الرجال (العلماء) وإما من الكتب.
ومتتا أن التتتعلم لتتيح لتته إال هتتذان الطريقتتان ،إال أن ه تتاك بعتتض العوامتتل التتيت تتتؤثر آيهمتتا أتث ت ا كب ت ا ،أي تتتؤثر يف ادتيتتار العتتامل املعلِهتتم ويف ادتيتتار
الكتاب ،ومن هذه العوامل:
 - 1البلااد :للمتتو ن التتذي ي شتتأ آيتته اإلنستتان أتثت كبت عليتته ،ومتتن ه تتا وجبتتت اقجتترة علتتى املستتلم متتن ثار الكثتتر إىل ثار اإلست

حتتىت اليثت تته

الكثار عن ثي ه ولي صر املسلمس ب ار اإلس  ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (أ بريء من كل مسلم يقيم بس أ هر املشركس).1
يبس أتث املو ن على العبت متاورث يف حت يل قاتتل املائتة حتس أراث التوبتة ،وآيته قتال رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم (مث ستأل عتن أعلتم أهتل
ومما ِه
اارع ،آ َّل على رجلِ عامل ،آقال :إنه قتل مائة نثح آهل له من توبة  ،آقال :نعم ،ومن ول بي ه وبتس التوبتة انطلتق إىل أرع كتذا وكتذا آ َّ
تإن
هبا أ سا يعب ون هللا تعاىل آاعب هللا معهتم ،وال ترجتا إىل أرضت آإهنتا أرع ستوءِ ) .2آ صتاه العتامل ابلتاتول عتن بلت الستوء إىل البلت الصتاحل وأن
هتتذا ممتتا يعي تته علتتى التوبتتة و اعتتة هللا تعتتاىل ،وهتتذا ملتتا للم الطتتة متتن أتث ت عظتتيم علتتى اإلنستتان حتتىت قيتتل إن ع ت وى ااد ت ق أستترن متتن ع ت وى
َ
اامراع.
وناتترب م تتاال يبتتس ل ت أتث ت البل ت علتتى ادتيتتار املعلِهتتم والكتتتاب .آط ت َّب التعلتتيم ال ت يين يف معظتتم بل ت ان املستتلمس ي رستتون العقائت علتتى متتذهب
ااختاعرة ،آ ي رسون من التوحي إال توحي الربوبية وهو توحي املعرآة واالثبتات أمتا توحيت االوهيتة وهتو توحيت العبتاثة آت ختتأن قتم بته ،وتت َّر
الصثات على مذهب ااختاعرة ال مذهب السلف ،وي َّر اإلميان على مذهب املرجتة .آإ ا اجتمعت هذه اآلآات كرج الطالتب م اترف العقيت ة
ال ي ِكر على عبهاث القبتور وال علتى ست هكان القصتور متن الطواخيتت اهنتم مؤم تون حستبما تعلَّمته مقترون ابلربوبيتة هلل ،والعمتل لتيح متن اإلميتان ،آهتذا
ضال مال مامل يت اركه هللا برمحتةِ  .وهتؤالء هتم التذين يتولتون ك ت ا متن م اصتب التوعظ واإلرختتاث لعتوا املستلمس ،آكيتف يصتلح حتال اامتة واامتر
كذل .
 - 2الفرقة أو القائفة أو اجلماعة :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (والذي نثستي بيت ه لتثترتقن أمتيت علتى ثت ث وستبعس آرقتة ،آواحت ة يف
اَّ ة واث تان وسبعس يف ال ار) قيل :ايرسول هللا من هم قال( :هم اَّماعتة) وهتو حت يل صتايح رواه أصتااب الست ن أبلثتا متقاربتة ،وقتال ابتن

 1رواه أبو ثاوث والرتمذي ،وقال ابن حجر  -يف بلول املرا  -إس اثه صايح ،ورجح الب اري إرساله .أهت ،وقال الص عاين  -يف سبل الس
 2متثق عليه

 -ورواه الطساين موصوال
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تيميتتة رمحتته هللا [ال ت يل صتتايح مشتتهور يف الس ت ن واملستتاني كس ت ن أيب ثاوث والرتمتتذي وال ستتائي وخ ت هم] .1آتتإ ا نشتتأ املستتلم بتتس آرقتتة ضتتالة أو
آتوج ِتهتته للتتتعلم متتن هتتذا املعلتتم وَت عتته متتن هتتذا ،وأتمتتره رطالعتتة كتتتب معي تتة وَت عتته متتن
جاعتتة إست مية م ارآتتة آإهنتتا تتتؤثر أتثت ا كبت ا علتتى مايتعلمتته ِه
قراءة كتب معي ة حىت تصب ه الثرقتة أو اَّماعتة بصتب تها ،آتإ ا كانتت م ارآتة كتان متن الاتالس اقتالكس متامل يت اركته هللا برمحتةِ م ته .قتال رستول هللا
ِ
صلى هللا عليه وسلم (مامن مولوث إال يول على الثطرة ،آأبَت َواه ي هِ
صرانه) ،2آ ل ال يل على أن عش ة املرء (أبواه) تؤثر عليه أعظتم أتثت
هوثانه وي ه
حىت إهنم ليب هِ لون آطرته ويت َِه ون ِملَّته.
روى ال لكائي ذس اثه عن يوسف بن أسباط قال [كان أيب ق َ ِرهاي وأدوايل رواآض آأنقذين هللا بسثيان].٣
الصابة يف اإلنسان وق قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (الرجل على ثين دليله آلي ظر أح كم من خيالل).4
وابمل ل تؤثر ُّ
آهذه بعض العوامل املؤثِهرة يف ادتيار العامل أو الكتاب ،وقذا آإن املراث رص ر العلم  -يف ت بيه ا على إحسان ادتيارمص ر العلم  -هو- :
 - 1إحسان ادتيار العامل الذي يتلقى ع ه.
 - 2إحسان ادتيار الكتاب الذي يرجا إليه.
 - ٣مراعاة حال بل ه ،آإن كانت بل سوء آعليه االحرتاو من أتث ها على ادتيار املعلِهِم والكتاب.
 - 4مراعاة حال جاعته و ائثته ،آإن كان متبعا َّماعة إس مية م ارآة آإنه دب عليه أن يعتزقا من ابب هجر املبت ن ،وإن كتان م تميتا لطائثتة
م ارآة ال ميك ه قطا صلته هبا كعش ته آإنه دب عليه االحرتاو من أتث ها على مايتعلمه.
اثنيا :األدلة على و وب إحسان اختيار مصدر العلم:

َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ين َال يَت ْعلَمتتو َن) اَّاثيتتة .18 :وآائت ة اآليتتة ه تتا هتتى أن
 - 1قتتال هللا عزوجتتل (مثَّ َج َع ْلَت َ
تاك َعلَتتى َختت ِر َيعة همت َتن ْاا َْمت ِر آَاتَّب ْع َهتتا َوَال تَتتَّبت ْا أ َْهت َتواء التذ َ
تترص التتب العلتتم علتتى الباتتل عتتن الت ليل الشتترعى الت ال علتتى صتتاة مايتعلمتته ،هتتذا هتتو اتبتتان الشتريعة ،أمتتا ااقتوال واآلراء التتىت اليشتته الت ليل
بصاتها أو الىت ليح عليها ثليل آهى من أهواء الذين اليعلمون.

 - 2قال هللا تعاىل ( َوأ َّ
صاكم بِِه لَ َعلَّك ْم
السب َل آَتتَت َثَّر َق بِك ْم َعن َسبِيلِ ِه َلِك ْم َو َّ
َن َهت َذا ِصَرا ِ ي م ْستَ ِقيما آَاتَّبِعوه َوالَ تَتتَّبِعواْ ُّ
 .1٥٣وآائ ْا كاآلية السابقة آقوله تعاىل ( ِصَرا ِ ي م ْستَ ِقيما آَاتَّبِعوه) كقوله تعاىل ( َعلَتى َختت ِر َيع ِة ِهم َتن ْااَ ْمت ِر آَاتَّبِ ْع َهتا) ،وقولته تعتاىل ( َوالَ تَتتَّبِعتواْ
َّ ِ
ِ
ين َال يَت ْعلَمو َن).
ُّ
السب َل) كقوله تعاىل ( َوَال تَتتَّب ْا أ َْه َواء الذ َ
ن) اانعا :
تَتتتَّقو َ

ط دطتا هكتذا أمامته آقتال (هتذا ستبيل هللا عتز وجتل)،
عن جابر بن عب هللا رضي هللا ع هما قال :ك ا جلوسا ع ال تىب صتلى هللا عليته وستلم آ ت ه

ودتتط دطتتا عتتن ميي تته ودتتط دطتتا عتتن ُشالتته وقتتال (هتتذه ستتبل الشتتيطان) ،مث وضتتا يت ه َف اخلتتط ااوستتط مث تت هتتذه اآليتتة ( َوأ َّ
َن َه ت َذا ِصت َترا ِ ي
صاكم بِِه لَ َعلَّك ْم تَتتتَّقو َن)).٥
السب َل آَتتَت َثَّر َق بِك ْم َعن َسبِيلِ ِه َلِك ْم َو َّ
م ْستَ ِقيما آَاتَّبِعوه َوالَ تَتتَّبِعواْ ُّ

 - ٣قتتال رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم (إن أهتتل الكتتتاب قتتبلكم تثرقتوا علتتى اث تتتس وستتبعس آرقتتة َف ااهتواء ،أال وإن هتتذه اامتتة ستتتثرتق علتتى
ث ث وسبعس آرقة َف ااهواء كلها َف ال ار إال واح ة وهى اَّماعة).٦

( 1جممون الثتاوي) ج  ٣ص ٣4٥
 2متثق عليه عن أيب هريرة رضي هللا ع ه
( ٣خترح اعتقاث أهل الس ة) ج  1ص  -- ٦٠ويوسف بن أسباط من العبَّاث الزهاث (ت  19٥هت) ،وسثيان هو ال وري من أئمة الثقه وال يل (ت  1٦1هت) ،والق رية
هم املعتزلة نثاة الق ر ،والرواآض الشيعة
 4رواه الرتمذي وقال ح يل حسن عن أيب هريرة رضي هللا ع ه
 ٥رواه أمح والاكم وصااه عن ابن مسعوث
 ٦رواه أمح وأبو ثاوث ذس اث صايح عن معاوية رضي هللا ع ه .ورواه الرتمذي عن عب هللا بن عمرو رضى هللا ع هما وآيه وصف ال ىب  الثرقة ال اجية أبهنا (ما أ عليه
وأصااىب) وهو ح يل حسن ل ه
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وهذا ال يل ي ل على أن هذه اامة ستثرتق إىل آرق ختىت الحمالة ،واح ة على الق  -علتى ختتريعة هللا وصترا ه املستتقيم كمتا يف اآلايت الستابقة
 ،واث تتتس وستتبعس آرقتتة علتتى ض ت لة  -متبعتتس اه تواء التتذين اليعلمتتون ولستتبل الشتتيطان كمتتا يف اآلايت الس تابقة  -وق ت وقتتا متتا أدتتس ع تته ال تتىبصلى هللا عليه وسلم .

والت يل يت ل علتى تثشتتى الات الت َف هتذه اامتتة وأن التق عزيتز إ مل تبتتق عليته إال آرقتة واحت ة متن ثت ث وستتبعس ،مصت اقا لقولته تعتتاىل ( َوإِن
وك عتتن ستبِ ِيل ِ
ت ِطتتا أَ ْكَتتر متتن ِيف ااَر ِ ِ
ِ
توقى الات الت نظترا لك رْتتا ،ووجتتوب حتتهِتر ِي التتق
ع ياتلُّ َ َ َ ه
ْ
ْ ََ
اّلل) اانعتتا  .11٦ :وهتتذا يت ل علتتى وجتتوب تت ه

و لبتته نظترا ل رتتته ،والتتق هتتو متتا كانتتت عليتته اَّماعتتة ااوىل ال تتىب صتتلى هللا عليتته وستتلم وأصتتاابه رضتتى هللا عت هم ،وقتتذا قتتال األوزاعااى رمحتته هللا

[العلم ماجاءعن أصااب حمم صلى هللا عليه وسلم  ،ومامل دال عن واح م هم آليح بعلم].1
وَف معىن هذا ال يل  -ح يل الثرق  -ح يل العِرابع بن ستارية رضتي هللا ع ته قتال :وعظ تا رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم موعظتة َوجلتت
ِ
توثن ِ
أتمتتر
آأوصت ا ،قتتال (أوصتتيكم بتقتتوى هللا عتتز وجتتل والستتما والطاعتتة وإن َّ
م هتتا القلتتوب و رآتتت م هتتا العيتتون ،آقل تتا :ايرستتول هللا كأهنتتا موعظتتة مت ه
عاتوا عليهتتا ابل واجتتذ ،وإايكتتم وحمت اثت
علتتيكم عبت  ،آتتإن متتن يعتتش مت كم آست ى ادت آتتا ك ت ا ،آعلتتيكم بستهىت وست ة اخللثتتاء الراختت ين املهت يس ه
اامور ،آإن كل حم ثة ب عة وكل ب عة ض لة وكل ض لة يف ال ار).2

تول ستبِي  ،اي ويتلَتىت لَيتتَ ِتين َمل أ َِّ
ض الظَّ ِتامل َعلَتى ي َ ي ِته يتقتول اي لَيتتَ ِتين َّاكَت ْذت متا َّ ِ
 - 4قال هللا تعاىل ( َويَت ْوَ يَت َع ُّ
َكت ْذ آت َ َدلِتي  ،لََقت ْ
َْ َ َ ْ
َ َْ َ ْ ْ
الرس َ
ََ
اءين وَكا َن الشَّيطَان لِ ِْإلنس ِ
ِ ِ ِ
ِ
أ َ َّ
ان َدذوال) الثرقان.29 - 2٧ :
ْ
َ
َضل ِين َع ِن ال هذ ْكر بَت ْع َ إ ْ َج َ

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (إمنا َمَل اَّليح الصاحل وجليح السوء كاامل املِ ْس و آخ الك  ،آاامل املست إمتا أن ْ ِتذيَ وإمتا أن
تبتان م ه وإما أن جت م ه ر ا يبة ،و آخ الك إما أن رق ثياب وإما أن جت م ه ر ا مْت ة).٣
آاآليتتة وال ت يل يَت الَّن علتتى نثتتا الصتتابة الصتتالة وضتترر الصتتابة الستتيتة ودطرهتتا ،للت بيتته علتتى حستتن ادتيتتار الصتتابة ،آكيتتف ابملعلِهتتم املرخت ت
والكتاب .
وبع  :آق ثلت اآلايت وااحاثيل السابقة على وجوب حترى الق و لبه ،وعلى وجوب االحترتاو متن البا تل ،و لت ان هتذه اامتة اآرتقتت إىل
آرق كل م ها ي عى أنه على الق ،كما آشت البت ن وااهتواء والات الت مَزيَّ تة بز ْدترف متن القتول لترتوج بتس املستلمس ،و التب العلتم ستيلقى كتل
هذا أمامه َف صورة آرق إست مية ومتذاهب آقهيتة ومعاهت علميتة وجاعتات إست مية وعلمتاء وكتتب ،م هتا متا هتو حتق وم هتا متاهو اب تل وم هتا متا
بتبس البا ل واالحرتاو م ه .وإمنا يعرع للطالب الق والبا تل آت تة لته
ادتلط آيه الق ابلبا ل .مث إن الطالب مطالب بتارى الق و لبه ومطالب ُّ

وابت ء وامتاا  ،قال تعاىل (أَح ِسب الَّا أَن يرتكتوا أَن يتقولتوا آمَّتا وهتم َال يت ْثتت تو َن ،ولََقت ْ آَتتتَّتا الَّ ِتذين ِمتن قَتتبلِ ِهم آَتلَتيتعلَم َّن َّ َّ ِ
ين
َ َ َ
َ
َْ
َ َ ْ
ْ ْ َْ َ
اّلل التذ َ
َ
َ َ
ِ
س) الع كبوت.٣ - 2 :
ص َ قوا َولَيَت ْعلَ َم َّن الْ َكا بِ َ
َ

آإ ا كتان اامتر كتذل  ،آتإن امليتزان التذى تتوون بته املتذاهب وااقتوال هتو كتتاب هللا تعتاىل وست ة نبيته صتلى هللا عليته وستلم مث متا أجتا عليته ستلف

اّلل) الشتورى ،1٠ :وقال تعاىل (آَِإن تَت اوعتم ِيف ختي ِء آَترُّثوه إِ َىل ِ
اامة .قال تعاىل (وما ادتتلَ ْثتم آِ ِيه ِمن ختي ِء آَاكْمه إِ َىل َِّ
الرس ِ
ول إِن
اّلل َو َّ
ه
ََ َْ ْ
َ َْ ْ َ ْ
َْ
اآلد ِر َلِ د وأَحسن َأتْ ِوي ) ال ساء ،٥9 :وقال تعاىل (أَآَت َ ِ
ِ ِ ِ
ّلل والْيتوِ ِ
اّلل أَبْتتَ ِي َح َكما) اانعا .114 :
َْ ه
ك ت ْم تت ْؤم و َن اب ه َ َ ْ
َ َ ْم َ ْ َ

وب اء علي ماسبق يكون املراث ذحسان ادتيار مص ر العلم هو أن يلتز الطالب يف تعلمه را يلي:
 - 1لب ال ليل الشرعى على صاة مايتلقَّاه متن ااحكتا وااقتوال واآلراء ،آمتا أيت ه الت ليل آهتو التق ومتا ال ثليتل عليته آبا تل مترثوث .والت ليل
هو قول هللا تعاىل وقول رسوله صلى هللا عليه وسلم وما أجا عليته املستلمون أو قيتا صتايح علتى لت  .وأن يثهتم كتتاب هللا وست ة نبيته صتلى
هللا عليه وسلم كما آ ِهمهما السلف الصاحل من الصاابة والتابعس قم ذحسان رضي هللا ع هم.

( 1جاما بيان العلم) ج  1ص 1٦٠
 2رواه أبوثاوث والرتمذى وقال ح يل حسن صايح
 ٣متثق عليه عن أيب موسى ااختعري رضي هللا ع ه ،ومعىن ذي أى يعطي هبة
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 - 2معرآة الراجح من املرجوح من ااحكا وااقوال ،آق ت ل ااثلة على صاة حكمس رخم تعارضتهما ،آ بت متن معرآتة التراجح م همتا لألدتذ
به.
 - ٣اتبان مذهب السلف (أهل الس ة واَّماعة) يف االعتقاث وامل هل ،انه املذهب التذي ثلهتت ااثلتة علتى صتاته ورجاانته ،متا االختتت ال بعلتو
السلف َف التثس وال يل والثقه.
آإ ا التز الطالب هبذه املباثيء ال ثة استطان أن مييِهز بس العامل الصاحل وعامل السوء ،وبس الكتاب اَّي والكتاب الستييء ،آيكتون قت وضتا ق مته

على الطريق الصايح للتعلم ،قال تعاىل ( َوأ َّ
صتاكم بِ ِته
الستب َل آَتتَت َث َّتر َق بِك ْتم َعتن َستبِيلِ ِه َلِك ْتم َو َّ
َن َهت َذا ِصَرا ِ ي م ْستَ ِقيما آَتاتَّبِعوه َوالَ تَتتَّبِعتواْ ُّ
لَ َعلَّك ْم تَتتتَّقو َن) اانعا .1٥٣ :
ونشرح هذه املباثيء ال ثة يف املسألة التالية بشيء من التثصيل.

اثلثا :كيف ُحيسن القالب اختيار مصدر العلم؟.

سأ كر إن ختتاء هللا تعتاىل الكتتب التيت أوصتى هبتا َف آترون العلتم َف ابب مستتقل ،وإمنتا أ كتر ه تا املبتاثيء ال ثتة التيت أختترت إليهتا أعت ه بشتال متن
التثصتتيل ابإلضتتاآة إىل مستتألة متعلقتتة أبقتوال العلمتتاء .آتكتتون املستتائل املتتذكورة ه تتا أربعتتا وهتتى :لتتب الت ليل الشتترعى ،ومعرآتتة التراجح متتن املرجتتوح،
واتبان مذهب السلف يف االعتقاث وامل هل ،ومعرآة م زلة أقوال العلماء.
 - 1طلب الدليل الشرعى على صحة ما متعلمه:
ال ليل هو :الكتاب والس ة واإلجان والقيا الصتايح ،وااصتل :الكتتاب والست ة آهمتا حاكمتان علتى اإلجتان والقيتا  -وعلتى خ تا متن ااثلتة
ِ
حق ثائما إ الجتتما اامة علي ض لة.
حجيتها  -ابلصاة أو ابلثساث ،إال أن اإلجان الصايح م
امل تلف َف ه

قال تعاىل (آَِإن تَت اوعتم ِيف ختي ِء آَترُّثوه إِ َىل ِ
الرس ِ
ول) ال ساء ،٥9 :أي إىل الكتاب والس ة ،آهما حاكمان على ماع ا ا.
اّلل َو َّ
ه
َ َْ ْ َ ْ
آمتتا َّ
ثل الت ليل علتتى صتتاته ممتتا تتلقتتاه عتتن املشتتايخ أو متتن الكتتتب آهتتو التتق التتذي نتعبهت بتته وهتتى الشتريعة التتيت أمتتر هللا ابتباعهتتا ،ومتتامل يشتته لتته

َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ين َال يَت ْعلَمتتو َن)
الت ليل آهتتو متتن ااهتواء التتيت أمتتر هللا ابجت اهبتتا ،قتتال تعتتاىل (مثَّ َج َع ْلَت َ
تاك َعلَتتى َختت ِر َيعة همت َتن ْاا َْمت ِر آَاتَّب ْع َهتتا َوَال تَتتَّبت ْتا أ َْهت َتواء التتذ َ

ِ
اَّاثيتتة( ،18 :آَتِإن َّمل يستتت ِجيبوا لَت آَتتاعلَم أََّمنتَتا يتتَّبِعتتو َن أَهتتواءهم ومتتن أَضت ُّتل ِممَّت ِن اتتَّبتتا هتتواه بِ َت ِ هت ى ِمتتن َِّ
اّلل إِ َّن َّ
ْ َ َْ
ْ َ ْ ََ ْ َ
ََ ََ ْ
اّللَ َال يَت ْهت ي الْ َقت ْتوَ
َ ْْ َ
هَ
ِِ
س) القصتص .٥٠ :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (من عمتل عمت لتيح عليته أمتر آهتو َرُّثت) ،1آكتل حكتم أو قتول مل يعات ه الت ليل
الظَّالم َ
آهو اب ل مرثوث.

روى امقيب البدداد عن الربيا بن سليمان قال ْسعت الشاآعي َو َكتر متن متل العلتم جزاآتا آقتال [هتذا م تل حا تب ليتل يقطتا حزمتة حطتب
آياملها ولعل آيها أآعى تل خه وهو الي ري قال الربيا :يعين الذين اليسألون عن الجة من أين ] .2آهذا م ل ضتربه الشتاآعي رمحته هللا ملتن َيدتذ
يتبس الصواب آيه ،آيقبل ااقتوال ثون الباتل عتن الت ليل عليهتا ،ويقبتل الت يل ثون الباتل يف ثرجتته ،آتإ ا عمتل بشتيء متن هتذا
العلم ثون أن َّ
وكان دطأ كان آيه ه كه ،كمن دما الطب ابلليل اليبصر ما ب ادله وق تكون به حيهة آتل خه.

ثل ال ليل علتى صتاته ،آتاحرص يف لبت للعلتم علتى أن تطلتب الت ليل علتى صتاة متا تتلقتاه عتن املشتايخ ،وأن
وام صة :أن العلم املعتس هو ما ه
تبال عن ال ليل على صاة ماتقرأه يف الكتب ،آإن آعلت ل ه يت إىل الق وح ِثظت من الزي والا ل ذ ن هللا تعاىل.
وتعتس كتاابت ختيخ اإلس ابن تيمية وتلميتذه ابتن القتيم رمحهمتا هللا متن دت مايتَتبِهتت هتذا املت هل لت ى التب العلتم ،آإهنمتا قلمتا يتذكران قتوال إال
آيتعوث الطالب  -ما ك رة قراءته يف كتبهما  -على هذا امل هل وهو لب ال ليل على مايتعلمه ،آأنصح كتل التب للعلتم ابإلك تار
ويتْتبعانه ب ليلهَّ ،
من القراءة يف كتبهما .وق التزمت هبذا امل هل يف كتاابيت وهلل تعاىل الثال وامل ة ،آ أ كر قوال إال واتبعته ب ليلته متن الكتتاب والست ة وقتول الستلف

 1رواه مسلم
( 2الثقيه واملتث هقه) ج  2ص 8٠
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ماأمكن ل  .وال أخثل كر ال ليل أحيا إال لوضوحه أو انين كرته يف موضا آدر ،و ل ان الجة يف كتاابت ا إمنا هى آيمتا نتذكره متن أثلتة،
وحىت ي بت هذا امل هل ل ى القاريء.
 - 2معرفة الرا ح من املر وح:

ماعات ه الت ليل ورثثت متامل يت ل عليته ثليتل .آستتعرع لت بعت لت مرتبتة أدترى متن
تت َّ
إ ا لبت ال ليل علتى صتاة متا تتلقتاه متن العلتم ،آقبِل َ
مراتب حتَهري الق و لبه ،وهى مرتبة التمييز بس الراجح واملرجوح من ااحكا وأقوال العلماء.
و ل انه قلما توج مسألة من مسائل ااحكا داصة إال وللعلماء آيها أقوال متع ثة متعارضة ،ولكل م هم ثليله الذي تل به على قوله .آإ ا
ك تتت حريصتتا علتتى لتتب ال ت ليل آهتتذه أق توال متعارضتتة لكتتل م هتتا ثليلتته والميكتتن العمتتل هبتتا جيعتتا ،آمتتا الواجتتب يف تل ت التتال  .والواجتتب هتتو
الرتجيح بس هذه ااقوال ملعرآة أقرهبا للاق وهو الراجح الذي دب العمل به .وهه ا مسائل ث ث ،وهى- :
أ – أسااباب اخاات أ أقااوال العلماااء يف املسااائل رغاام امباااعهم لألدلااة :وهتتذا مباتتل واستتا ِ
النثصتتله ه تتا ولكتتن حنيتتل القتتارئ علتتى ماكتبتته ختتتيخ
ه
اإلس ابن تيمية يف هذه املسألة يف رسالته (رآا امل عن اائمة ااع ) واليت كر آيها عشرة أسباب الدتت ف العلمتاء .1وقت بت أ اخلت ف يف
ااحكتتا م تتذ عصتتر الصتتاابة رضتتي هللا عت هم ،إ كتتان ع ت بعتتض الصتتاابة متتن حت يل ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم متتاليح ع ت التتبعض اآلدتتر،
وتثرق الصتاابة يف اامصتار وانتقتل ادتت آهم إىل التتابعس آمتن بعت هم ،هتذا يف ااحكتا أمتا
وكان كل م هم يثيت را بل ه من العلم آوقا اخل فَّ ،
يف مسائل االعتقتاث آلتم يقتا دت ف بتس الصتاابة يف أي مستتلة م هتا ِبمت هللا تعتاىل إال مستألة واحت ة وهتى هتل رأى ال ت صتلى هللا عليته وستلم
يتبس أنه الد ف آيها وإمنا ادتلثت ألثا هما .كر هتذا ختتيخ
َّربه ليلة املعراج أ ال آيها قوالن لعائشة وابن عبا رضي هللا ع هم وع التاقيق َّ
اإلس رمحه هللا.
وقت أورث البخااار رمحتته هللا يف كتتتاب االعتصتتا متتن صتتاياه ابب [الجتتة علتتى متتن قتتال إن أحكتتا ال ت

صتتلى هللا عليتته وستتلم كانتت تتاهرة،

وماكتان ي يتب بعاتهم عتن مشتاه ال ت صتلى هللا عليته وستلم وأمتور اإلست ] .2وأورث آيته بعتض ااحاثيتل لل اللتة علتى أن الصتاابة مل يكونتوا
جيعا ارون جيا مشاه ال صلى هللا عليه وسلم وجمالسه ِبيل الخيثى على أح هم ختيء من الست ة ،بتل كتان واقعهتم ِبت ف هتذا ،آكتان
ع بعاهم من ااحاثيل ماليح ع اآلدر ،وكانت بعض الس ن كثى عليهم ..هذا آيما يتعلق أبسباب االدت ف.

ب  -و ااوب الرت اايح بااني األقااوال املتعارضااة وو ااوب امباااع القااول الارا ح منهااا وهااو أقر ااا إىل احلااق ،ويت ل علتتى لت

ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َح َستَه أ ْولَتِت
ين يَ ْستتَمعو َن الْ َق ْتوَل آَتيَتتَّبِعتو َن أ ْ
أْ
َح َس َن َما أن ِزَل إلَْيكم همن َّربهكم) الزمر ،٥٥ :وقوله تعاىل (آَتبَ هش ْر عبَاث ،التذ َ
وأولَتِ َ هم أولوا ْااَلْب ِ
اب) الزمر .18 - 1٧ :است ل ختيخ اإلس هبذه اآلايت على وجوب اتبان الراجح.٣
َ
ْ ْ
َْ

َ

قولتته تعتتاىل ( َواتَّبِعتوا
َّ ِ
اّلل
ين َهت َ اهم َّ
التذ َ

وق أجا الصاابة رضي هللا ع هم على وجوب الرتجيح بس ااثلة املتعارضة والعمل ابلراجح م ها ،نقل هذا أبو حام ال زايل 4والشوكاين.٥

وقال ابن ميمية [أجا العلماء على حتر الكم والثتيا ابقوى ،وبقول أو وجه من خ نظر يف الرتجيح].٦

وقال ابن القيم [الدوو للمثيت أن يعمل را يشاء من ااقوال والوجوه متن خت نظتر يف الرتجتيح واليَت ْعتَت بته ،بتل يكتثتى يف العمتل رجترث كتون لت
قتتوال قالَتته إمتتا أو وجهتتا هتتب إليتته جاعتتة آيعمتتل رتتا يشتتاء متتن الوجتتوه وااقتوال حيتتل رأى القتتول َوآْت َتق إراثتتته وخرضتته عمتتل بتته ،آإراثتتته وخرضته هتتو

 1وهذه الرسالة مطبوعة مثرثة ،وموجوثة رجمون الثتاوي ج  2٠ص  ،2٥٠ - 2٣1وق يكون ختيخ اإلس نقل هذه ااسباب العشرة عن ابن حز  ،آق كرها ابن
حز بعي ها يف (اإلحكا يف أصول ااحكا ) له ج  2ص  .129مث كتب يف نثح املوضون ختاه ويل هللا ال هلوي (ت  11٧٦هت) رسالة (اإلنصاف يف بيان سبب
االدت ف) وهى مطبوعة .آهذه أهم مراجا املوضون ملن ختاء أن يراجعها
( 2آتح الباري) ج  1٣ص ٣2٠
( ٣جممون الثتاوي) ج  1٣ص 11٥ - 114
( 4املستصثى) ج  2ص ٣94
( ٥إرختاث الثاول) ص 2٥4
( ٦االدتيارات الثقهية) جا البعلي ،حتقيق الثقي ،ط ثار املعرآة ،ص ٣٣2
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نثسته للثتتوى أنته كتان
املعيار وهبا الرتجيح ،وهذا حرا ابتثاق اامة ،وهذا م ل ماحكى القاضي أبو الولي الباجي عن بعض أهل ومانه ممتن نَ َ
ص َ
تب َ
علي إ ا وقعت له حكومة أو آتيا أن أآتيه ابلرواية اليت تواآقه ،وقال :وأدسين َم ْن أثق به أنه وقعتت لته واقعتة آأآتتاه جاعتة
يقول :إن الذي لص يقي ه
من املثتيس را ياره ،وأنه كان خائبا آلما حار سأقم ب ثسه ،آقالوا :مل نعلم أهنا ل  ،وأآتوه ابلروايتة اادترى التيت تواآقته ،قتال :وهتذا ممتا الدت ف
بس املسلمس ممن يت ْعتَ هبم يف اإلجان أنه الدوو ،وق قال مال رمحه هللا يف ادت ف الصاابة رضي هللا ع هم خمطال ومصيب آعلي ابالجتهاث.
وخرع َم ْن ابيه آيعمل به ،ويثتيت
َّش ِههي والت ُّ ومواآقة ال رع ،آيطلب القول الذي يواآق خرضه
وابَّملة آ دوو العمل واإلآتاء يف ثين هللا ابلت َ
َ
به ،و كم به ،و كم على ع وه ويثتيه با ه ،وهذا من أآسق الثسوق وأكس الكبائر ،وهللا املستعان.1].
آ يكثي ل تصاف ابلعلم معرآة أثلة املسائل وأقوال العلماء ،بل الب ما ل من معرآة الصواب من اخلطأ آيها ومعرآة مايق ومتايؤدر م هتا يف
االست الل لكل مسألة وهذا هو الرتجيح الذي دب أن رص الب العلم على تعلمه ،وقذا قال ابن ميمياة يف وصتف الثقيته [الثقيته :التذي ْستا
ادت ف العلماء وأثلتهم يف اَّملة ،وع ه مايعرف به رجاان القول].2
يتبس آساث املب أ القائل (نتعاون آيما اتثق ا عليه ،ويعذر
هذا آيما يتعلق بوجوب الرتجيح بس ااثلة وااقوال املتعارضة واتبان الراجح م ها .وهبذا َّ
بعا ا بعاا آيما ادتلث ا آيه) ،وهو املب أ الذي وضعه حمم رختي رضا صاحب تثس امل ار ،مث تبهاه من بع ه حسن الب ا وجاعته (اإلدوان

املسلمون) آقوقم (نتعاون آيما اتثق ا عليه) إ قه دطأ وإمنا الصواب ما قاله هللا تعاىل ( َوتَت َع َاونواْ َعلَى الْ ِهس َوالتَّت ْق َوى َوالَ تَت َع َاونواْ َعلَى ا ِإل ِْمث
والْع ْ و ِ
ان) املائ ة .2 :وقوقم (يعذر بعا ا بعاا آيما ادتلث ا آيه) إ قه دطأ أياا ان االدت ف نوعان :ادت ف تااث وادت ف ت هون ،كما
َ َ

كر ا ابن تيمية ،٣ونقله ع ه ابن أيب العز يف خترح العقي ة الطااوية ،4وااول (ادت ف التااث) العذر آيه آليح آيه إال صواب ودطأ ،وال اين
(ادت ف الت ون) ال ا م ه يف سعة وإن كان آيه آاضل ومثاول.أما ادت ف التااث آيجب آيه بيان الصواب من اخلطأ إ كان هذا هو عمل

اانبياء عليهم الس والعلماء ورثتهم آيه ،كما قال تعاىل (وما أَنزلَْا علَي َ الْ ِكتَاب إِالَّ لِتتبِس َقم الَّ ِذي ادتَتلَثواْ آِ ِ
يه) ال ال ،٦4 :وقال صلى
ْ
َه َ
ََ َ َ ْ
َ
هللا عليه وسلم (من رأى م كم م كرا آلي ه)  ،٥وقوله (م كرا) نكرة يف سياق الشرط ( َم ْن) آهى صي ة عمو تعم م كرات ااقوال كما تعم
م كرات ااآعال .وبيان دطأ امل طيء هو مذهب جهور علماء السلف ومل خيالف يف هذا إال القاسم بن حمم بن أيب بكر الص يق وعمر بن
عب العزيز رضي هللا ع هم إ كا يراين أن املرء يف سعة أن يعمل أبي قول من أقوال الصاابة رضي هللا ع هم ،و كر ابن عب الس أهنما مل يتابعا
على هذا وأن مذهب جهور العلماء أن الصاابة إ ا ادتلثوا آهم كما قال اإلما مالك [خمطيء ومصيب آعلي ابالجتهاث].٦وقال ابن القيم

[وقوقم «إن مسائل اخل ف الإنكار آيها» ليح بصايح ،آإن اإلنكار إما أن يتوجه إىل القول والثتوى أو العمل ،أما ااول آإ ا كان القول
خيالف س ة أو إجاعا ختائعا وجب إنكاره اتثاقا ،إىل قوله  -وكيف يقول آقيه ال إنكار يف املسائل امل تلف آيها والثقهاء من سائر الطوائف ق
صرحوا ب قض حكم الاكم إ ا دالف كتااب أو س ة وإن كان واآق آيه بعض العلماء ] .٧وقال الشاطيب [آررا وقا اإلآتاء يف املستلة ابمل ا ،آيقال:
ه
ِملَ َت ا واملستلة خمتلف آيها  ،آيجعل اخل ف حجة يف اَّواو رجرث كوهنا خمتلف آيها ،ال ل ليل ي ل على صاة مذهب اَّواو] .مث قال الشاطيب
[قال اخلطايب :وليح االدت ف حجة ،وبيان الس ة حجة على امل تلثس من ااولس واآلدرين .هذا خمتصر ما قال .والقائل هبذا راجا إىل أن يتبا
ما يشتهيه ،ودعل القول املوا آق حجة له ي رأ هبا عن نثسه ،آهو ق أدذ القول وسيلة إىل اتبان هواه ،ال وسيلة إىل تقواه ،و ل أبع له من أن

( 1اع املوقعس) ج  4ص 211
( 2االدتيارات الثقهية) ط ثار املعرآة ص ٣٣٣
( ٣جممون الثتاوي ٣٣٣/1٣ ،ومابع ها)
( 4ط املكتب اإلس مي 14٠٣هت ،ص  ٥81ومابع ها)
 ٥رواه مسلم
 ٦انظر (جاما بيان العلم) البن عب الس ،ج  2ص  ٧8وما بع ها انظر (جاما بيان العلم) البن عب الس ،ج  2ص  ٧8وما بع ها
( ٧اع املوقعس) ج  ٣ص ٣٠٠

آداب ِ
العاِل واملتعلم
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يكون ممت امر الشارن ،وأقرب إىل أن يكون ممن اكذ إقه هواه] ،1وسوف َييت بسط القول يف وجوب الرتجيح وأن االدت ف ليح حجة يف
الشريعة و ل يف القسم خلامح من الثصل ااول (أحكا املثيت) يف الباب اخلامح من هذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل .وإمنا أرثت الت بيه على
آساث مب أ (نتعاون آيما اتثق ا عليه ،ويعذر بعا ا بعاا آيما ادتلث ا آيه) إ ق ختان هذا املب أ يف ال ا وبعاهم يرثثه كأنه مب أ مقطون بصاته
تبس ل آساث هذا املب أ الذي يست مه البعض ك ا لتسير ااقوال واملذاهب
الد ف عليه ،وكأنه آية أو ح يل حجة يف ثين هللا تعاىل ،وق ه
الثاس ة وَتريرها ل ى املسلمس حىت بل اامر إىل جعل هذا املب أ حجة يف ارتكاب الشرك ااكس كااللتااق ابلسملا ت والرتختيح قا وحنو ل .
وهبذه امل اسبة آإين أحذر إدواين املسلمس من وضا الشعارات امل رتعة وترثي ها ،آقلما يسلم أصااب الشعارات امل رتعة من خمالثة الشريعة كما
وقعت آيه سائر الثرق املبت عة ،ويف الكتاب والس ة الكثاية ،ولكن اإلعراع ع هما وهجر ا أحوج ال ا إىل ادرتان الشعارات ،آكانت عقوبة

ْث ِهم أَ َّ أَنزلْ ا علَي الْ ِكتاب يتتتلَى علَي ِهم إِ َّن ِيف َلِ لَر ْمحة وِ ْكرى لِقوِ
ِ
َ َ َ َ َ َْ
ق رية قم .قال هللا عزوجل (أ ََوَملْ يَك ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ

ج  -كيفية معرفة الرا ح من املر وح.

يت ْؤِم و َن) الع كبوت.٥1 :

قال ابن ميمية رمحه هللا [وإ ا كان يف املسألة قوالن :آإن كان اإلنسان يظهر له رجاان أح القولس عمل به ،وإال قلَّت بعتض العلمتاء التذين يعتمت

عليهم يف بيان أرجح القولس ،وهللا أعلم].2
اعلم أن الرتجيح له وسائل الخيلو أي كتتاب متن كتتب أصتول الثقته متن كرهتا ،وم هتا متا كره ال تزايل َبدتر كتتاب (املستصتثى) ونقلته ع ته اآلمت ي
َبدر كتابه (اإلحكا يف أصول ااحكا ) ،والشوكاين َبدر كتابه (إرختاث الثاول) .و كر أبتو بكتر التاومي يف كتابته (االعتبتار يف ال استخ وامل ستو
من اآلاثر) مخسس وجها للرتجيح بس اادبار املتعارضة.
آاإلنسان إما أن يكون عاملا جمته ا آهذا له أن يرجح بس املتعارضتات ب ثسته بوستائل الرتجتيح التيت قررهتا العلمتاء ،وإمتا أن يكتون عاميتا آهتذا آرضته
سؤال العلماء ال قات ،وإما أن يكون الب علم مؤهل لل ظر يف ك العلماء آهذا يت رك الرتجتيح رطالعتة كتتب العلمتاء التيت تعتتين ابلرتجتيح وبيتان
الراجح من املرجوح ككتاب (امل ين) البن ق امة املق سي رمحه هللا ،وجممون آتاوى ختيخ اإلس ابن تيمية رمحه هللا ،وحنوها من الكتب.
وهبذا خنتم الك يف الرتجيح ومعرآة الراجح وهى املسألة ال انية من مسائل (كيف سن الطالب ادتيار مص ر العلم ) .وست تكلم يف الرتجتيح مترة
أدرى إن ختاء هللا ع الك يف أحكا املثيت يف الباب اخلامح.
 - 3امباع مذهب السلف يف االعتقاد واالشتدال بعلومهم:

أما مذهب السلف يف االعتقاث وهو اعتقاث أهل الس ة واَّماعتة آهتو واجتب االتبتان وهتو وحت ه التق وماعت اه ضت ل مبتس ،و كتر حت يل ِ
الثتَرق
ال ال على هذا من قبل ،وآيه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (وإن هذه اامة ستتثرتق علتى ثت ث وستبعس آرقتة يف ااهتواء كلهتا يف ال تار إال
واح ة وهى اَّماعة) ال يل.
وأما ترجيح االختت ال بعلو السلف يف التثس وال يل والثقه آي ل عليه:
قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (د أميت قرين مث الذين يلتوهنم مث التذين يلتوهنم) .٣آت َّل الت يل علتى أن اخلت يف املتقت مس أك تر ،وأن اخلت
يقل ِ
را هي الزمان ،وميتاو علم السلف ابآليت:

أ  -أن الصواب فيه أكثر مما عند املتأخرين ،العتماث السلف على امل قول من الكتاب والس ة وأقوال الصتاابة والتتابعس ،بتل ال صتواب يف كتتب
املتأدرين إال امل قول عن السلف ،وما دالف امل قول ع هم آهو من احمل اثت املرثوثة وإن ك ر القائلون هبا .قتال أبو حامد الدزاي [وم هتا أن يكتون
ختت ي التتتوقي متتن حمت اثت اامتتور وإن اتثتتق عليهتتا اَّمهتتور ،آت ي رنتته إ بتاق اخللتتق علتتى ماأحت ث بعت الصتتاابة رضتتي هللا عت هم ،ولتتيكن حريصتتا
على التثتيش عن أحوال الصاابة وس ْم وأعماقم  -إىل أن قال  -واعلم حتقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقرهبم إىل الق أختتبههم ابلصتاابة وأعترآهم
بطريق السلف ،آم هم أدذ ال ين .ولذل قال علي رضي هللا ع ه « د أتبع ا قذا ال ين » َل َت َّما قيل له :دالثت آ  .آت ي ب تي أن يكترتث
( 1املواآقات) ج  4ص 141 - 14٠
( 2جممون الثتاوي) ج  2٠ص  ،2٠٧وم له يف ج  18ص 4٣
 ٣متثق عليه
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ر الثة أهل العصر يف مواآقة أهل عصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ].1
وقال ابن ميمية [وعلِ ْم أن الا ل والتهوك إمنا استتوىل علتى ك ت متن املتتأدرين ب بتذهم كتتاب هللا وراء هتورهم ،وإعراضتهم عمتا بعتل هللا بته حممت ا
صلى هللا عليه وسلم من البي ات واق ى ،وتركهم البال عن ريقة السابقس والتابعس].2
ب  -أن ك ا السالف قليال صتصارِ ،بت ف كت املتتأدرين ،وهتذه متن الت عم التيت يهبهتا هللا تعتاىل ملتن يشتاء متن عبتاثه ،وهتى يف الستلف أك تر،
وهى ممتا ادتتص بته هللا تعتاىل نبي تا كمتا قتال صتلى هللا عليته وستلم (بعِ تت جبوامتا الكلتم) ،٣وقتال البخاار [وبل تين أن جوامتا الكلتم أن هللا دمتا
اامور الك ة اليت كانت تكتتب يف الكتتب قبلته يف اامتر الواحت واامترين وحنتو لت ] .4ومتاادتص هللا بته نبي تا صتلى هللا عليته وستلم آلألمتة م ته
نصيب ،وهو يف السلف أك ر.

وام صااة :أن كت

الستتلف خمتصتتر ك ت الثائت ة ،ودت الكت

وثل ،آاالختتتت ال بتته أحثتتظ للوقتتت الدتصتتاره ،وأجتتا للثهتتم لك تترة آوائت ه،
متتا قت هتل ه

ايم ْعشتتر ال هق تراء ،ودتتذوا ريتتق متتن كتتان
وقتتذا آتتإن االختتتت ال بعلتتم الستتلف أوىل بتتل هتتو واجتتب ،قتتال حذيثتتة بتتن اليمتتان رضتتي هللا ع همتتا [اتق توا هللا َ
قبلكم ،آلعمري لتن اتبعتموه آلق سبقتم سبقا بعي ا ولتن تركتموه ميي ا وُشاال لقت ضتللتهم ضت ال بعيت ا] .٥وكتل الطوائتف الاتالة قت ميا وحت ي ا إمنتا
تتتتمكن م تتن تا تتليل أتباعه تتا بقطعه تتم ع تتن عل تتم الس تتلف واآلاثر ،وهب تتذا آق تتط يتمك تتون م تتن تثس ت ال ص تتوص أبه توائهم وأتوي ْتتم الثاس ت ة لتأيي ت

ض الْم ،وص ق هللا تعاىل القائل (ي ِ
ا ُّل بِِه َكِ ا َويَت ْه ِ ي بِ ِته َكِت ا) البقترة ،2٦ :وال جتاة متن هتذا ابتبتان آاثر الستلف كمتا قتال ابتن مستعوث رضتي
هللا ع تته [إنكتتم ستتتج ون أقوامتتا يزعمتتون أهنتتم ي ت عونكم إىل كتتتاب هللا وق ت نبتتذوه وراء هتتورهم آعلتتيكم ابلعلتتم ،وإايكتتم والتب ت ن ،وإايكتتم والتَّ طُّتتا،
وإايكم والتعمق ،وعليكم ابلعتيق].٦
ونتَتبِهه على أن من كان من املتأدرين عم ته على امل قول عن السلف آهو الحق هبم يف الثال ويف تق
وأم اقما رمحهم هللا جيعا.

االختتت ال بكتاابتته كتابن تيميتة وابتن القتيم

ِ
ِ
تاج ِرين وااَنصتا ِر والَّت ِتذين اتَّتبتعتتوهم ذِِحست ِ
ويف بيتتان آاتتل علتتم الستتلف قتتال ابتتن تيميتتة رمحتته هللا [قتتال تعتتاىل (و َّ ِ
تان
الستتابقو َن اا ََّولتتو َن مت َتن الْم َهت َ َ َ َ َ َ
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يهتا أَبَت ا َلت َ الْ َث ْتوو الْ َعظتيم) التوبتة ،1٠٠ :آجعتل التتابعس قتم
اّلل َعْته ْم َوَرضواْ َعْه َوأ َ
َّرض َي ه
ين آ َ
َع َّ َق ْم َجَّات َْجت ِري َْحتتَت َهتا اا َْهنَتار َدالت َ
ذحسان مشاركس قم آيما كر من الرضوان واَّ ة  -إىل أن قال  -آمن اتبتا الستابقس ااولتس كتان مت هم ،وهتم دت ال تا بعت اانبيتاء ،آتإن أمتة
حممت دت أمتتة أدرجتتت لل تتا  ،وأولتت دت أمتتة حممت  ،كمتتا ثبتتت يف الصتتااح متتن خت وجتته أن ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم قتال« :دت القتترون
القرن الذي بع ت آيهم ،مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم».
وقذا كان معرآتة أقتواقم يف العلتم والت ين وأعمتاقم دت ا وأنثتا متن معرآتة أقتوال املتتأدرين وأعمتاقم يف جيتا علتو الت ين وأعمالته ،كالتثست وأصتول
ال ين ،وآروعه ،والزهت  ،والعبتاثة ،واادت ق ،واَّهتاث ،وخت لت  ،آتإهنم أآاتل ممتن بعت هم كمتا ثل عليته الكتتاب والست ة ،آاالقتت اء هبتم دت متن
االقت اء رن بع هم ،ومعرآة إجاعهم ونزاعهم يف العلم وال ين د وأنثا من معرآة مايذكر من إجان خ هم ونزاعهم.
و ل أن إجاعهم اليكون إال معصوما  ،وإ ا ت اوعوا آتالق الخيترج عت هم ،آتيمكن لتب التق يف بعتض أقتاويلهم ،وال كتم ِبطتأ قتول متن أقتواقم

ِ
الرسوَل َوأ ْوِيل اا َْمت ِر ِمت ك ْم آَتِإن تَتَ َتاو ْعت ْم ِيف َخت ْتي ِء آَتترُّثوه إِ َىل
اّللَ َوأَ ِ يعواْ َّ
حىت يعرف ثاللة الكتاب والس ة على د آه ،قال تعاىل( :أَ يعواْ ه
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اّلل و َّ ِ
سن َأتْ ِوي ) ال ساء.٥9 :
الرسول إِن ك ت ْم تت ْؤم و َن ِاب هّلل َوالْيَت ْو اآلد ِر َل َ َد ْم َوأ ْ
ه َ
َح َ

وأمتتا املتتتأدرون التتذين مل يتاتتروا متتتابعتهم وستتلوك ستتبيلهم ،وال قتتم دتتسة أبق تواقم وأآعتتاقم ،بتتل هتتم يف ك ت ممتتا يتكلمتتون بتته يف العلتتم ويعملتتون بتته،

( 1إحياء علو ال ين) ج  1ص 9٥
( 2جممون الثتاوي) ج  ٥ص 12
 ٣رواه الب اري
 4انظر ااحاثيل ( ٧٠1٣و )٧2٧٣
 ٥رواه ابن عب الس (جاما بيان العلم) ج  2ص  ،9٧ورواه الب اري بلثظ قريب (ح يل )٧282
 ٦رواه ال لكائي (خترح اعتقاث أهل الس ة) ج  1ص  ،8٧والعتيق أي الق

آداب ِ
العاِل واملتعلم
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اليعرآون ريق الصاابة والتابعس يف ل  ،من أهتل الكت والترأي والزهت والتصتوف - .إىل قولته  -ان ك ت ا متن أصتول املتتأدرين حمت ث مبتت ن
يف اإلس مسبوق ذجان السلف على د آه ،وال زان الاثث بع إجان السلف دطأ قطعا].1
وق كتب الاآظ ابن رجب ال بلي رمحه هللا رسالة يف (بيان آال علم السلف على علم اخللف) وهى مطبوعة.
 - 4معرفة منزلة أقوال العلماء:

تبس ل مما سبق أن أقوال العلماء ليست ِبج ِتة يف ثيتن هللا تعتاىل ومتن ه تا َعتَّرف العلمتاء
هذه مسألة متعلقة را كر ه آنثا من لب ال ليل ،وق ه
التقلي أبنه (اتبان قول ال ب حجة) ،والتقلي هو اتبان العامي لقول العامل ،وإمنا دب لب ال ليل على صتاة أقتواقم لتب هتس الصتواب متن اخلطتأ
آيها .وقذا َْسن أن حتثظ هذه العبارة(:أقوال العلماء َتَ ُّل قا ال ْتَ ُّل هبا).
قال ابن ميمية [وق يراث ابلشرن قول أئمة الثقه :كأيب ح يثة وال وري ومال بن أنح وااوواعتي والليتل بتن ستع والشتاآعي وأمحت وإستااق وثاوث

وخ هم ،آهؤالء أقواقم تل قا ابلكتاب والس ة .2].وقال ابن القيم [وقول املثيت ليح روجب لألدذ به ،آإ ا كر ال ليل آق حر علتى املستتثيت
أن خيالثه .٣].يتبس من هذا أنه الحجة يف أقوال العلماء اْا ،وإمنا الجتة يف الكتتاب والست ة ومتاي بين عليهمتا متن إجتان معتتس أو قيتا صتايح،

َّ ِ
ول وأوِيل ااَمت ِر ِمت كم آَتِإن تَت تاوعتم ِيف ختتي ِء آَتترُّثوه إِ َىل ِ
ِ
الرس ِ
تول إِن ك تت ْم
اّلل َو َّ
اّللَ َوأَ ِ يعواْ َّ
ه
ين َآم واْ أَ يعواْ ه
ْ
الرس َ َ ْ
ْ
لقوله تعتاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
َ َْ ْ َ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
تول) ،
الرست َ
اّللَ) ،والس ت ة ( َوأَ ِ يع تواْ َّ
تت ْؤم تتو َن ِاب هّلل َوالْيَ ت ْتو اآلد ت ِر) ال ستتاء ،٥9 :وق ت ثلتتت هتتذه اآليتتة علتتى هتتذه الجتتل ااربتتا ،الكتتتاب (أَ يع تواْ ه
واإلجتان (وأوِيل ااَمت ِر ِمت كم) وهتتم العلمتاء يف قتتولِ  ،والقيتا (آَتِإن تَت تتاوعتم ِيف ختتي ِء آَتترُّثوه إِ َىل ِ
الرس ِ
ترث املت تاون آيتته إىل الكتتتاب
اّلل َو َّ
تول) آت ه
ه
ْ
َْ
ْ
َ َْ ْ َ ْ

والست ة هتو القيتا وهتو رث متامل يترث آيته نتتص إىل متاورث آيته نتص للعلتة املشترتكة بي همتا .وهتتذه ااثلتة ااربعتة هتى يف قتوة حجيتهتا حستب ترتيبهتتا يف
هذه اآلية اليت ثلت أياا على أن الكتاب والس ة ثلي ن أصليان يف حس أن اإلجان والقيا ثلي ن َتبعان لألثلة ااصلية.
ويستثاث من معرآة م زلة أقوال العلماء وأهنا ليست ِبجة آائ َتن:

األوىل :أال تقبتتل أقتوال العلمتتاء ب ت ثليتتل ولتتو بلت أحت هم مرتبتتة االجتهتتاث املطلتتق ،إ دتتوو عليتته اخلطتتأ متتا هتتذا ،لقتتول رستتول هللا صتتلى هللا عليتته
وسلم (وإ ا حكم آاجته آأدطأ آله أجر) ،4وما كونه مأجورا آقوله اخلطأ مرثوث ،لقوله صلى هللا عليه وستلم (متن عمتل عمت لتيح عليته أمتر
آهو َرهث) .٥ولتعلم أن ك ا من الب ن واالحنراآات عن ال ين إمنا سببها تق أقوال العلماء على ال صوص ،جت آريقا من ال ا علتى ضت لة ويقولتون
قتال هبتا آت ن أو عمتل هبتا آت ن ،والكتتاب والست ة حجتة علتى ااولتس واآلدترين .وهتذا الكت إمنتا هتو يف حتق التب العلتم أو العتامي التذي يثهتم
ال ليل ،أما من نزل عن هذه املرتبة من العوا آواجبه تقلي العامل ،وتثصيل هذا يف الباب اخلامح إن ختاء هللا.

الثانيااة :إ ا أرثت االحتجتتاج ملستتألة  -ستواء يف التعلتتيم أو يف امل تتا رة  -آت حتتتتل بقتتول آت ن متتن العلمتتاء وإن عت قت ره  -آهتتذا حمتتض التقليت -
وليح ِبجة كما علمت ،وإمنا الجة يف ال ليل.
آإن قيل :إ ا كانت أقوال العلماء ليست حجة ،آما آائ ْا آ قول آائ ْا:
أوال :أقوال العلماء ترخت إىل مواضا ااثلة ،اليت كثى على الطالب املبت ئ.
اثنيااا :أقتوال العلمتتاء معي تتة علتتى آهتتم ااثلتتة ،بتثست خريبهتتا ،والت بيتته علتتى ست ها متتن م ستتودها ،وعامهتتا وداصتتها ،ومطلقهتتا ومقيت ها ،ومتتاي ب ي
جعه من ااثلة وماي ب ي ترجياه .وهذا كله خيثى على الطالب واملبت يء.
اثلثا :أقوال العلماء إ ا تعاض ت آهى مشعرة ابلقوة ،وإ ا اجتمعت  -صارت إجاعا  -آتكون حجة .
ِ
حجية أقوال العلماء يستت ىن م ته أقتوال اخللثتاء الراختت ين وبقيتة الصتاابة رضتي هللا عت هم ،آتأقواقم إ ا اجتمعتت حجتة
منبيه :ما كر ه ه ا من ع
ه
( 1جممون الثتاوي) ج  1٣ص 2٦ - 2٣
( 2جممون الثتاوي) 2٦٥ - 2٦4 /11
( ٣اع املوقعس) 2٦٠/4
 4متثق عليه
 ٥رواه مسلم
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قطعية  -إجان الصاابة  -وإ ا ادتلثوا آثيه تثصيل يراجا بكتب أصول الثقه ،ابب قول الصاايب.1
ويتاح مما سبق كره يف مسألة إحسان ادتيار مص ر العلم أن صثات مص ر العلم اَّي  -سواء كان عاملا أوكتااب  -هى:
 - 1أن يكون يف االعتقاث على مذهب أهل الس ة واَّماعة ،واالختت ال بكتب املتق مس من أهل الس ة دت متن كتتب املتتأدرين .وقت جتا ختتيخ
اإلست ابتن تيميتة رمحته هللا يف كتاابتته د صتة ماكتبته املتقت مون متا بيتان متاخمض م ته ،وإن امتتاو املتقت مون بتذكر ااقتوال اباستاني  .مث إن جيتا
من كتب َف اعتقاث أهل الس ة بع ختيخ اإلس هم عالة على كتاابته ،ب ءا من ابن القيم إيل ابن أىب العز ال ثتى إىل الستثاريين إىل علمتاء الت عوة
ال ج ية حىت املعاصرين .آاال ن على كتب ختيخ اإلس ابن تيمية ي ىن عن مطالعة السابق وال حق يف معظم مسائل االعتقاث.
 - 2وأما ماع ا االعتقاث من العلو كالتثس وختروح ال يل وكتب الثقه وخ ا من العلو حىت اآلثاب والرقائق ،آصثات املص ر اَّي هى:
أ  -أن يكون كاتبه من علماء أهل الس ة كابن ق امة ،وابن تيمية ،وابن القيم ،وابن ك رمحهم هللا ،آإن الا الطالتب لتبعض العلمتاء التذين لت يهم
خمالثات اهل الس ة يف بعض املسائل كالقاضى عياع والقر ىب وال ووى وابن حجتر رمحهتم هللا ،آلتيكن الطالتب علتى بيِه تة متن خمالثتاْم يف مستائل
الصثات واإلرجاء يف اإلميان ليكون علي حذر م ها ،وسوف أتيت أم لة لذل يف مبال االعتقاث ابلباب السابا هبذا الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.
ب  -والكتاب الذى كتبه آقيه د من الكتاب الذى كاتبه خ آقيه.
ج  -والكتاب الذي يذكر ااقوال أبثلتها د من الذي يذكر ااقوال جمرثة من ااثلة.
ث  -والكتاب الذي يذكر الراجح من املرجوح د من الذي يطلق القول ويلقي الطالب يف َح ْ ة ،آ ي ري أبي قول م ها يعمل.
هت  -ومن صثات الكتاب اَّي أن يشتمل علي معظم مسائل الثن ِبيل يت ْىن عن خ ه.
و  -والكتتتاب التتذى مت كتريل أحاثي تته والكتتم عليهتتا ببيتتان ثرجتهتتا دت متتن الكتتتاب التتذى مل كتترج أحاثي تته ،ليكتتون الطالتب علتتي بصت ة متتن قتتوة
ااثلة املذكورة وحجيِهتها.
وبع الك يف كيف سن الطالب ادتيار مص ر العلم  ،نذكر بعض اآلاثر عن السلف يف الت بيه علي أ ية إحسان ادتيار مص ر العلم.
رابعا  -آاثر السلف َف الت بيه على أ ية إحسان ادتيار مص ر العلم:

 - 1حت يل حذيفاة بان اليمااان رضتى هللا ع ته َف رآتا اامانتتة ونت رْا يف ال تا  ،وآيته قتتال [آيصتبح ال تا يتبتايعون آت يكتاث أحت م يتؤثى اامانتتة،

حىت يقال :إن يف بين آ ن رج أمي ا ،وحىت يقال للرجل :ماأجلَ َ ه ما أ رآه ،متا أعقلته ! ومتا يف قلبته م قتال حبتة متن دترثل متن إميتان ،ولقت أتتى
على ثي ه ولتن كان نصرانيا أو يهوثاي ل َّثنه علىَّ ساعيه ،وأما اليو آما ك ت أابيا م كم
َعلَ هى وما من وما أابىل أيَّكم ابيعت ،لتن كان مسلما ل َّثنه َّ
إال آ وآ ] .2وقوله [أيكم ابيعت] يعىن البيا والشراء البيعة اإلمامة لع جواوها لل صراى ،ومعتىن [ل َّثنته] أى إيل التق ،ومعتىن [ستاعيه] أى
القائم على ال صراى واليهوثى سواء كان الواىل أو سي الرقيق.
وقول حذيثة [ولق أتى َعلَ هى ومان ]...يش إىل استثاضة اامانة يف ال ا  ،إىل أن قال [أما اليو آماك ت أابيتا إال آت وآت ] يشت إيل نقتص
اامانة حىت أنه اليكون يف القو إال الرجل اامس الواح [إن يف بين آ ن رج أمي ا] حىت أنه اليبتايا إال أ ستا أبعيت هم يطمتتن امتانتهم .هِ
لتاريته
واحتيا ه َف لب اامانة ويف حثظ املال.
وحذيثة رضى هللا ع ه تويف عا  ٣٦هت َف أول د آة علي رضي هللا ع ه ،وك مه هذا ي ل على خت ة ت ه ااحتوال عمتا عهت ه يف صت ر اإلست ،
آكيف ابلال اآلن .
وثاللته يف أنه إ ا كان حثظ الت ين مقت ما علتى حثتظ املتال َف الاترورات اخلمتح ،آتإن االحتيتاط يف لتب متن أتدتذ ع ته علتو الت ين أوجتب متن
االحتياط يف معرآة أمانة َمن تعامله ابل ي ار وال رهم.
 - 2وعن زايد بن حدير قال :قال يل عمر :هل تعرف مايه اإلس قال :قلت :ال ! قال [يه مه ولهة ِ
العامل ،وج ال امل اآق ابلكتتاب ،وحكتم
ُ
َ

 1وعلى سبيل امل ال انظر (اع
 2متثق عليه

املوقعس) البن القيم ج  4ص  ،1٥٦ - 118آثيه تثصيل جي
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اائمتتة امل ِ
اتتلس .1].وقتتول عمتتر رضتتى هللا ع تته آيتته التاتتذير متتن أص ت اف ممتتن يتكلمتتون َف العلتتم وليستوا متتن أهلتته (كامل تتاآق وكاائمتتة املاتتلس) متتا
التاذير من ولة العامل.
 - ٣قال حممد بن سريين رمحته هللا (ت  11٠هتت)[ :إن هتذا العلتم ثيتن آتانظروا عمتن أتدتذون ثيت كم] ،2وروى ع ته أياتا قولته [مل يكونتوا يستألون
الست ة آيؤدتذ مت هم وإىل أهتل الب عتة آت يؤدتذ مت هم] .آت لهت أقوالته علتتى
عتن اإلست اث ،آلمتا وقعتت الثت تة قتالوا :هْستوا ل تا رجتالكم ،آي ظتر إىل أهتل ُّ
وجوب البال يف حال من يؤدذ ع هم العلم.
الس تياين رمحته هللا (ت  1٣1هتت) قتال[:إن متن ستعاثة الَت َ ث وااعجمتي أن يوآقهمتا هللا لعتاِمل
 - 4وروى ال لكائي رمحه هللا ذس اثه عن أيوب َّ
متتن أهتتل الست ة] .٣والَت َ ث هتتو صت الستتن ،وااعجمتتي خت العتتريب ،ويري ت أن ي بِهتته بتتذل علتتى أ يتتة إحستتان ادتيتتار مصت ر العلتتم ،وعلتتى أ يتتة

الب اية الصاياة يف التعلم أبن يكون هذا على أي ي علماء أهتل الست ة ،ان القلتب إ ا تعلتق بات لة َوويْت يف ب ايتة التتعلم كتان متن العست إوالتهتا
ع ه ،وقذا كان الستلف ي هتون عتن جمالستة أهتل البت ن حتىت اليعلتق ابل ثتو ختتيء متن ضت الْم.روى أباو عبادهللا بان بقاة ذست اثه عتن عمترو بتن

آارج ته ،وإ ا رأيتتته متتا أهتتل الب ت ن آتتايتح م تته ،آتتإن الشتتاب علتتى أول
قتتيح امل ئتتي قتتال[:إ ا رأيتتت الشتتاب أول متتا ي شتتأ متتا أهتتل الس ت ة واَّماعتتة ْ

صتتابون وإىل متتن جتلستتون ،واعرآتوا كتتل إنستتان ِب نتته وكتتل أحت بصتتاحبه ،أعتتا هللا
نشتتوءه] .مث قتتال اباان بقااة رمحتته هللا [آتتانظروا رمحكتتم هللا متتن تَ ْ
وإايكم من صابة املثتونس ،وال جعل ا وإايكم من إدتوان العتاب س وال متن أقتران الشتيا س ،وأستتوهب هللا يل ولكتم عصتمة متن الات ل وعاآيتة متن
قبيح الثعال].4
الستثه ،وصتاحب هتوى يت عو إليته ،ورجتل معتروف ابلكتذب
 - ٥وقال اإلما مالك رمحه هللا (ت  1٧9هت)[:اليؤدذ العلم عن أربعة :سثيه معلن َّ
يف أحاثيل ال ا وإن كان اليكذب على الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،ورجل له آال وص ح اليَت ْعرف ما هِث به].٥
 - ٦وقال البخار رمحه هللا ( 2٥٦هت) [تركت عشرة آالف ح يل لرجلِ آيه نظر ،وتركت م لها أو أك ر م ها ل ه يل آيه نظر].٦
ف
 - ٧وقال امقياب البداداد رمحته هللا [ابب ادتيتار الثقهتاء التذين يتتعلم مت هم :ي ب تي للمتتعلم أن يقصت متن الثقهتاء متن اختتتهر ابل اينتة وعت ِر َ

ابلستترت والصتتيانة] .٧وستتاق اخلطيتتب بعتتض اآلاثر الستتابقة .وستتوف نتتذكر إن ختتتاء هللا يف الثصتتل اخلتتاص َبثاب العتتامل :صتتثات العلمتتاء الصتتالس
وعلماء السوء ملعرآة من يؤدذ م ه العلم ومن ال يؤدذ ع ه أو تاط يف اادذ ع ه.

 - 8ابن عد اجلر اين (ت  ٣٦٥هت) يف كتابه الكامل يف الاعثاء ،يف آصل (صثة متن اليؤدتذ ع ته العلتم) .روي ذست اثه عتن ابتن املبتارك رمحته
هللا (ت 181ه تت) يقتتول [:يكتتتب ال ت يل إال عتتن أربعتتةَ :خ هط اليرجتتا ،وك ت هذاب ،وصتتاحب هتتوى ي ت عو إىل ب عتتته ،ورجتتل ال ثتتظ آي ِا ت هِث متتن
ِحثظه].
وروى ابان عااد ذست اثه عتتن أيب ال هِتز ث رمحتته هللا (َتبعتي ،ت 1٣٠هتت) قتال [:أثركتتت ابمل ي تة مائتتة كلهتم متأمون ،اليؤدتذ عت هم العلتم ،كتتان يقتتال:
ليح هم من أهله].

وروي ابن عد ذس اثه عن إبراهيم ال عي رمحه هللا (ت 9٦هت) قال [:ك تا إ ا أرث أن أندتذ عتن ختتيخ ،ستأل اه عتن مطعمته ،ومشتربه ،وم دلته،
وخمرجه ،آإن كان على استواء أدذ ع ه ،وإال مل أنته].8
 1رواه ال رامى ذس اث صايح
 2رواه مسلم يف مق مة صاياه
( ٣خترح اعتقاث أهل الس ة) ج 1ص ٦٠
( 4اإلابنة عن ختريعة الثرقة ال اجية) البن بطة ،ط ثار الراية 14٠9هت ،ج  1ص  .2٠٦ - 2٠٥وعمرو بن قيح امل ئي هو أبو عب هللا الكويف ،ثقة متقن ،عاب  ،مات
س ة باا وأربعس ومائة هت (تقريب التهذيب  -ترجة ِ ٦٦1برف العس)
 ٥رواه ع ه ابن عب الس (جاما بيان العلم) ج  2ص 48
( ٦ه ي الساري مق مة آتح الباري) ص 481
( ٧الثقية واملتثقه) ج  2ص 9٦
( 8الكامل يف ضعثاء الرجال) ط ،ثار الثكر  14٠9هت ،ج  1ص 1٥٦ - 1٥4
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 - 9وقال ابن ميمية رمحه هللا يف أثر املعلم املرخت على الطالب:
[وهتتذا املتتذهب التتذي يستتميه الستتلف :قتتول « جهتتم » انتته أول متتن أ هتتره يف اإلست وقت بيه تتت إست اثه آيتته يف خت هتتذا املوضتتا ،أنتته متلقتتى متتن
السارة .إىل أن قال يف الك عن الصثات القرآنية :-
الصابتة الث سثة ،واملشركس السا ة ،واليهوث َّ
جتهم من جهة أدرى ،آتإن ااختتعري ختترب كت اَّبهتائي ختتيخ املعتزلتة ونستبته
آااختعري والباق ين وق ماؤهم ي بتوهنا ،وبعاهم يقر ببعاها ،وآيهم ه
يف الك إليه متثق عليها ع أصاابه وخ هم  -إىل أن قال -
وأما اَّويين ومن سل ريقته :آمالوا إىل مذهب املعتزلة ،آإن أاب املعايل كان ك ت املطالعتة لكتتب أيب هاختتم ،قليتل املعرآتة ابآلاثر ،آتأثَّر آيته جممتون
اامرين - .إىل أن قال  -آابن عقيل إمنا وقا يف ك مه املاثة املعتزلية بسبب ختي ه أيب علي بن الولي وأيب القاسم بن التبتان املعتتزليس ،وقتذا لته يف
كتابه « إثبات الت زيه » ،ويف خ ه ك يااهي ك املريسي وحنوه - .إىل أن قال  -وال هتزايل يف ك مته متاثة آلستثية كبت ة بستبب كت ابتن ستي ا
يف «الشثا» وخ ه« ،ورسائل إدوان الصثا» ،وك أيب حيان التوحي ي].1
آق رأيت من ك ابن تيمية رمحته هللا كيتف أتثتر كتل متن كترهم يف ك مته الستابق  -كااختتعري واَّتويين وابتن عقيتل وال تزايل وجهتم  -كيتف أتثتر
كل م هم بشي ه أو بشيوده الذين تتلمذ على أي يهم را هأثى إىل خمالثتهم ملذهب أهل الس ة يف قليلِ أو ك  .آلياذر كل امريء ل ثسه.
آهذه بعتض آاثر الستلف رمحهتم هللا يف الت بيتة علتى أ يتة إحستان ادتيتار مصت ر العلتم ستواء كتان لت ختتي ا معلمتا أو كتتااب ملتا لته متن أتثت عظتيم
على الطالب.
وهبذا خنتم الك يف ااثب الرابا من آثاب العامل واملتعلم ،وهو إحسان ادتيار مص ر العلم.

( 1جممون الثتاوي) ج  ٦ص ٥4 - ٥1
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األدب امام

العمل ابلعلم

الي تثا العامل بعلمه مامل يعمل به ،بل يبقى مذموما حىت يعمل بعلمه ،آإ ا عمل العب را تعلمه آهذا من ع مات سعاثته وص قه ،قال تعاىل ( ِم َتن
تال صت َ قوا متتا عاهت وا َّ ِ
ِِ
حنبَتته َوِمتْتهم َّمتن يَ تَ ِظتتر َوَمتتا بَت َّلوا تَتْبت ِ ي ) ااحتزاب ،2٣ :آجعتتل هللا تعتتاىل
اتتى َْ
اّللَ َعلَْيتته آَ ِمتْتهم َّمتتن قَ َ
الْمت ْتؤم َ
س ِر َجت م َ َ َ َ
ِ َّ ِ
ّلل ورستولِِه مثَّ َمل يترََتبتوا وجاهت وا ِأبَمتواقِِم وأَنث ِست ِهم ِيف ستبِ ِيل َِّ
ِ ِ
ِ
َِّ
اّلل
ْ َْ َ َ َ
ْ َ
َْ ْ َ
ين َآم توا اب َّ َ َ
العمتل مصت ه قا للقتتول ،كمتتا يف قولته تعتتاىل (إمنتَتا الْم ْؤم تتو َن التتذ َ
الص ِ
اثقو َن) الجرات.1٥ :
أ ْولَتِ َ هم َّ
واملراث ه ا بيان ما يلي:
 - 1بيان أن املقصوث من العلم العمل.
 - 2م ح من يعمل بعلمه.

 - 2معىن العمل ابلعلم.
 - 4من مل يعمل بعلمه.

 -1بيان أن املقصود ابلعلم العمل:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (ال تزول ق ما عبت يتو القيامتة حتىت يستأل عتن أربتا ،عتن عمتره آيمتا أآ تاه ،وعتن علمته متا ا عمتل آيته ،وعتن
ماله من أين اكتسبه وآيما أنثقه ،وعن جسمه آيما أب ه) .1آ هل ال يل على أن العب مستول عن العمل را يتعلمه.
ال العلم على خ ه انه يتقى به هللا].2
وروى ابن عبدالرب عن سثيان ال وري رمحهم هللا قال[:إمنا يتعلم العلم ليتقى به هللا ،وإمنا آ ِه

وقتتال الشاااطيب رمحتته هللا [العلتتم التتذي هتتو العلتتم املعتتتس ختتترعا  -أعتتين التتذي مت ح اّلل ورستوله أهلَتته علتتى اإل ت ق  -هتتو العلتتم الباعتتل علتتي العمتتل
الذي الخيلي صاحبه جاراي ما هواه كيثما كان ،بل هو املقيِه لصاحبه رقتااه ،الامل له على قواني ه وعا أو كرها].٣
 -2معىن العمل ابلعلم:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (اللهم إين أسأل علما آعا) .4واالنتثان ابلعلم على قسمس :نثا الو وهو أنه يعمل بعلمه يف نثسه ،ونثتا
متع ِ أي يتع ى نثعه إىل خ ه من ال ا آيعمل بعلمه يف ال ا  .ولكل م هما مثرثات.
القسم األول :العمل ابلعلم يف نفسه (النفع ال زا).

تاعلَ ْم أَنتَّته َال إِلَتتهَ إَِّال َّ
اّلل) حممت  ،19 :وقتتال تعتتاىل ( َه ت َذا بَت َلم
أ  -وأول مادتتب عليتته متتن لت تصتتايح اعتقتتاثه إن كتتان بتته َث َدتتن ،لقولتته تعتتاىل (آَت ْ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يوحت وا هللا).٥
لهلَّا ِ َولي َذرواْ به َوليَت ْعلَمواْ أََّمنَا ه َو إلَتهم َواح م ) إبتراهيم ،٥2 :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (آلتيكن أول ماتت عوهم إليته أن ه
وق سبق الك

يف هذا يف بيان صثة آرع العس من العلم يف الثصل ال اين من الباب ال اين.

ِ
تت
ب  -مث إن عليه القيا بعباثات القلب متن اخلشتية والتوكتل واإل بتة واحملبتة والرجتاء ،وعبتاثات اَّتوارح آرضتها ونثلهتا ،قتال تعتاىل (أ ََّمت ْن ه َتو قَان م
آ َ ء اللَّي ِل س ِ
اج ا وقَائِما َْ َذر ْاآل ِدرَة ويترجو ر ْمحَةَ ربِِه قل َهل يستَ ِوي الَّ ِذين يت ْعلَمو َن والَّ ِتذين َال يت ْعلَمتو َن إَِّمنَتا يتتَت َذ َّكر أولتوا ْااَلْب ِ
تاب)
َ
ْ
َ
َ َ َ
ََ
ْ َ
َ َ َ ْ َ َه ْ ْ َ ْ
َ
ِ
ِ
تس ِرَتا
الزمر ،9 :جا هللا تعاىل عباثات القلب وعباثات اَّوارح َف هتذه اآليتة وجعلهتا ستباانه مثترة العلتم ال تاآا ،كمتا قتال تعتاىل ( َولَتتكن كونتواْ َرَّابنيِه َ
ِ
ِ
اب َوِرَا ك ت ْم تَ ْ رسو َن) آل عمران.٧9 :
ك ت ْم تت َعلهمو َن الْكتَ َ
ج  -مث عليه ما ل تصايح معام ته والكف عن احملرمات واملشتبهات ما الزه يف ال نيا.

 1رواه الرتمذي وقال ح يل حسن صايح عن أيب بروة ااسلمي رضي هللا ع ه
( 2جاما بيان العلم) ج  1ص 192
( ٣املواآقات) ج  1ص ٦9
 4رواه ابن حبان ذس اث حسن
 ٥رواه الب اري
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القسم الثاىن :العمل ابلعلم ىف الناس (النفع ِ
املتعد )

أ  -و لت ب شتتره يف ال تتا ابتت اء ب ستؤال و لت ابلتت ريح والتعلتتيم والتتوعظ ،قتتال تعتتاىل (وإِ َ أَدت َذ اّلل ِمي ت َ َّ ِ
ِ
تاب لَتتبَتيِه تَّتته
َ َ ه َ
ين أوتتواْ الْكتَت َ
تاق التتذ َ
لِلَّا ِ َوالَ تَكْتمونَه) آل عمران.18٧ :

ب  -ونشره َف ال ا ذجابة أستلتهم ،و ل مقا اإلآتاء.
ج  -والقيا ابامر ابملعروف وال هي عن امل كر ،والص ن ابلق.
ث  -ووقف علمه وكتبه هلل تعاىل بع موته ،لي تثا ال ا و ب العلم به ،آيجرى عليه ثواب ل .

هتتذا هتتو معتتىن العمتتل ابلعلتتم ،وقتتال احلساان البصاار رمحتته هللا [ابتتن آث متتاي ىن ع ت ماجعتتت متتن حكمتتة الكمتتاء وأنتتت جتتترى يف العمتتل جمتترى
السثهاء].1
ُّ
وسيأيت إن ختاء هللا تعاىل بيان م ح العاملس بعلمهم و من مل يعمل بعلمه ع الك
التايل.

 1رواه ابن عب الس (جاما بيان العلم) ج  2ص 9

يف صثات العلماء الصالس وعلماء السوء يف الثصل
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األدب السادس

الصرب يف طلب العلم ويف العمل به ومعليمه.
جيا ما كر ه يف هذا الثصل (آثاب يشرتك آيها العامل واملتعلم) من إد ص ال يتة والترص علتى الوقتت بقطتا الع ئتق ،واالختتت ال اباهتم والباتل

صت ِر ،إِ َّن ِْ
اإلن َستا َن لَِثتي د ْست ِر ،إَِّال
ع ه ،مث العمل بعلمه يف نثسه ويف ال ا  ،كل هتذا اليتتمكن العبت متن القيتا بته إال ابلصتس .قتال تعتاىل ( َوالْ َع ْ
الَّت ِتذين آم توا وع ِمل توا َّ ِ ِ
لص ت ِْس) العصتتر ،٣ - 1 :آتتإ ا صتتس العب ت علتتي هتتذا كلتته ل امل زلتتة العاليتتة َف ال ت نيا
اصت ْتوا ِاب َّ
َ َ ََ
اصت ْتوا ِاب ْلتَ ِهتق َوتَت َو َ
الصتتالَات َوتَت َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َسوا َوَكانوا َِب َايتَا يوق و َن) السج ة ،24 :وأما َف اآلدرة آقت قتال
واآلدرة ،أما َف ال نيا آق قال تعاىل ( َو َج َع ْلَا مْته ْم أَئ َّمة يَت ْه و َن ِأب َْم ِرَ لَ َّما َ
َجرهم بِ َ ِْ ِحس ِ
تعاىل (إَِّمنَا يتو ََّف َّ ِ
اب) الزمر.1٠ :
َ
الصابرو َن أ ْ َ
َ
وال ي ث العامل و الب العلم حمتاجا إيل الصسَف ختىت أحواله:

 - 1فيحتاج إي الصرب علي طول مدة التعلم واحتمال املشقة فيه.

كر َف مسألة (الرص على الوقت) قول اخلطيب الب اثي أن التَّثقُّه الب له من س س ويلة ،آإ ا صتس الطالتب علتى هتذا ل املتراث وإال انقطتا
عن الطلب .والعامل أحوج إىل مواصلة التعلم من الطالب آإن اَّهل ي ْستَت ْقبَح من العامل مااليستقبح من الطالب.
روى مسلم يف صاياه عن ع بن أىب ك رمحه هللا قال (اليستطان العلم براحة اَّسم) أهت.
وقيل للشعىب :من أين ل هذا العلم كله  .قال :ب ثي االعتماث ،والس َف الب ث ،وصس كصس اَّماث ،وبكور كبكور ال راب.
وقال الشاعر:
سأنبي عن جمموعها ببيان
أال الت تال العلتم إال بستهة
وإرختاث أستا و ول ِ
ومان
اصطبارت وبل ة
م
وحرص و م
كاءم
(الض على است امة الطلب والصس على الألواء والَّصب) وروى آيه عن اإلما مالك رمحته هللا قتال
وأورث ابن عب الس يف (جاما بيان العلم) ابب
ه

[الي ب ي اح يكون ع ه العلم أن يرتك التعلم].

وروي ابن عبد الرب عن نعيم بتن محتاث قتال[ :قيتل البتن املبتارك إىل متىت تطلتب العلتم قتال :حتىت املمتات إن ختتاء هللا ،وقيتل لته مترة أدتري م تل لت
آقال :لعل الكلمة الىت ت ثعىن مل أكتبها بع ل .
وقال ابن عب الس .ستل سثيان بن عيي ة َم ْن أحوج ال ا إىل لب العلم ،قال :أعلمهم ان اخلطأ م ه أقبح.
وقال ابن عب الس :وكان الشاآعي يقول ....وقالوا من مل تمل ل التعلم ساعة بقى يف ل اَّهل أب ا.
وقال ابن عب الس:وقال قتاثة :لوكان أح يكتثي من العلم بشيء الكتثى موسى عليته الست ولك ته قتال :هتل أتبعت علتى أن تعلمتين ممتا علِهمتت
رخت ا].1

ِ
ب ِوْثِين ِع ْلما) ه ،114 :قال العلماء [مل َيمر هللا نبيه صتلى هللا عليته وستلم ابالستتزاثة
ومص اق هذا من كتاب هللا تعاىل :قوله عز وجل ( َوقل َّر ه

من ختيء إال العلم] .آإ ا كان إما اانبياء صلى هللا عليه وسلم ق

لب االستزاثة من العلم آكيف رن ثونه من العلماء و لبة العلم .

 - 2وحيتاج العاِل والقالب إي الصرب على ققع الع ئق ومقليلها ،ومن هذا القناعة ابلقليل من الرزق للتفرغ لقلب العلم.

ِ َّ ِ
ين
روى البخار عن أيب هريرة رضى هللا ع ه قال[ :إن ال ا يقولون أك تر أبتو هريترة ،ولتوال آيتتان يف كتتاب هللا ماحت ه ثت حت ي ا ،مث يتلتو (إ َّن التذ َ
يكْتمو َن ما أَنزلَْا ِمن الْبتيَِ ِ
الصتثق اباستواق ،وإن
تات َوا ْقت َ ى)  -إىل قولته – (ال َّترِحيم) البقترة .1٦٠-1٥9:إن إدوان تا متن املهتاجرين كتان يشت لهم َّ
َ َ َ َه
َ

إدوان تتا متتن اانصتتار كتتان يشت لهم العمتتل َف أمتواقم ،وإن أاب هريتترة كتتان يلتتز رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم بِ ِشتتبَا بط تته ،و اتتر متتا ال اترون،
و ثظ ما ال ثظون].2
( 1جاما بيان العلم) ج  1ص 1٠٠ - 9٥
( 2ح يل )118
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ورى ابن عبد الرب ذس اثه عن مال رمحه هللا قال [ :إن هذا اامر لن ي ال حىت يذاق آيه عم الثقر ،و كر مانزل بربيعة من الثقر يف لب العلم
حىت ابن دشب سقف بيته يف لب العلم ،وحيت كان َيكل مايلقى على مزابل امل ي ة من الزبيب وعصارة التمر].1
 - 3وحيتاج القالب إىل الصرب على ما استدلق عليه فهمه حىت يفهمه.

ِ ِ ِ
تال
تت ر ْختت ا ،قَ َ
وسى َه ْتل أَتَّبِعت َ َعلَتى أَن تت َعله َمت ِن ممَّتا عله ْم َ
ومن هذا ماورث يف قصة موسى ما اخلار عليهما الس يف قوله تعتاىل (قَ َال لَه م َ
ِ ِِ
إِنَّ َ لَن تَستَ ِط ِ
اّلل صتابِرا وَال أَ ْع ِ
ف تَ ْ ِ
ِ ِ ِ
تال آَتِإ ِن
صتي لَت َ أ َْمترا ،قَ َ
ص ْساَ ،وَكْي َ
يا َمع َي َ
ْ َ
صس َعلَى َما َملْ حت ْط به د ْسا ،قَا َل َستَج ين إن َختاء َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث لَ َ مْه ْكرا) الكهف.82-٦٦:
اتَّتبَت ْعتَِين آَ َ تَ ْسأَلِْين َعن َخت ْيء َح َّىت أ ْح َ
 - 4وحيتاج القالب إىل الصرب على مشقة السفر والرحلة لقلب العلم إذا احتاج لذلك.

قال البخار [ :ورحل جابر بن عب هللا مس ة ختهر إىل عب هللا بن أنيح َف ح يل واح ].2

وقال عبد هللا بن مسعود رضى هللا ع ه [وهللا الذي ال إله خت ه ،ماأنزلتت ستورة متن كتتاب هللا إال أ أعلتم أيتن أنزلتت ،والأنزلتت آيتة متن كتتاب هللا
إال أ أعلم آيمن أنزلت ،ولو أعلم أح ا أعلم مىن بكتاب هللا تبل ه اإلبل لركبت إليه].٣
وروى ابن عبد الرب عن ع بن سعي [ :قال سعي بن املسيب :إن ك ت اس الليايل واااي يف لب ال يل الواح ].
وقال ابن عبد الرب[ :قال الشع  :لو أن رج ساآر من أقصى الشا إىل أقصي اليمن ليسما كلمة حكمة مارأيت أن سثره ضان].4
 - 5وحيتاج القالب إي الصرب للتواضع ىف أخذ العلم عمن هو دونه.
ِ
السن أو السب أو حيت العلم واليتمكن من محل نثسه على هتذا إال ابلتواضتا ،آتإن أنِثتت نثسته متن
ك ا ما يطلب الرجل العلم ممن هو ثونه َف ه
هذا آل أمره إىل اَّهل.

ِ ِ ِ
ت ر ْخت ا) الكهتف ،٦٦ :آطلب موسى عليه الس
وسى َه ْل أَتَّبِع َ َعلَى أَن تت َعله َم ِن ممَّا عله ْم َ
قال تعاىل (قَ َال لَه م َ
اخلار ،ونقل ابن حجر عن القر ىب قولته [واخلاتر وإن كتان نبيتا آلتيح برستول ابتثتاق ،والرستول أآاتل متن نت لتيح برستول ل ولتو ت زل تا علتى أنته
العلم ممن هو ثونه م زلتة وهتو

رسول آرسالة موسى أعظم وأمته أك ر آهو أآال] .٥وثليل أآالية موسى عليه الس من كتاب هللا قوله تعاىل (قَ َ
اصتطََثْيتت َ
وستى إِِهين ْ
تال َاي م َ
َعلَى الَّا ِ بِ ِر َساالَِيت َوبِ َك َِمي) ااعراف ،144 :آكان موسى عليه الس أآال أهل ومانه.
ض آِْتتَة أَتَصِسو َن وَكا َن ربُّ َ ب ِ
اك ْم لِبَت ْع ِ
ص ا) الثرقان.2٠ :
وقال تعاىل ( َو َج َع ْلَا بَت ْع َ
ْ َ َ َ
ض لهِيتقولواْ أَهتؤالء م َّن اّلل علَي ِهم ِمن بتيَِا أَلَيح ِ ِ ِ
وقال تعاىل (وَك َذلِ َ آَتتَتَّا بت ْع َ ِ
ين) اانعا .٥٣ :
َ َ ه َ ْ ه َْ ْ َ ه
اهم ببَت ْع ِ َ
َ
اّلل أب َْعلَ َم ابلشَّاك ِر َ
َ

 - 6وحيتاااج العاااِل إىل الصاارب علااى معلاايم الناااس وأال يزهااد فاايهم لضااعفهم وفقاارهم ،فقُا َّب احلااق عاادة مااايكونون هاام الضااعفاء الفقاراء غااري
املرتفني.

َّ ِ
الي ِ
قال تعاىل (و ْ ِ
تاة الت ُّ نْتيَا)
ين يَ ْ عو َن َرَّهبم ِابلْ َ َ ِاة َوالْ َع ِش ِهي ي ِري و َن َو ْج َهه َوَال تَت ْع َعْيتَ َ
اك َعْته ْم ت ِري ِويَةَ ََْ
َ
اص ْس نَت ْث َس َ َم َا الذ َ
.28

الكهتف:

ِ
صت َّى،
ح َوتَت َتوَّىل ،أَن َجتاءه ْاا ْ
استتَت ْ َىن ،آَأَن َ
َع َمتىَ ،وَمتا يت ْ ِري َ لَ َعلَّته يَتَّزَّكتى ،أ َْو يَ َّتذ َّكر آَتتَ َث َعته الت هذ ْكَرى ،أ ََّمتا َمت ِن ْ
تت لَته تَ َ
وقال تعتاىل ( َعتبَ َ
ك َّ إِ َّهنَا تَ ْذكِرةم) عبح11 - 1 :
َوَما َعلَْي َ أََّال يَتَّزَّكىَ ،وأ ََّما َمن َج َ
َنت َعْه تَتلَ َّهىَ ،
اءك يَ ْس َعىَ ،وه َو َخيْ َشى ،آَأ َ
َ

وَف أستتتلة هرقتتل ايب ستتثيان عتتن ال تتىب صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،قتتال هرقاال [وستتألت أختتراف ال تتا اتبعتتوه أ ضتتعثاؤهم  ،آتتذكرت أن ضتتعثاءهم

( 1جاما بيان العلم) ج  1ص 9٧
( 2آتح الباري) ج  1ص 1٧٣
 ٣متثق عليه واللثظ للب ارى (ح يل )٥٠٠2
( 4جاما بيان العلم) ج  1ص 9٥ - 94
( ٥آتح البارى) ج 1ص221
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اتبعوه ،وهم أتبان الرسل].1
 - 7وحيتاج العاِل والقالب إىل الصرب يف مبليغ الدعوة واألمر ابملعروأ والنهي عن املنكر

ِ
ِ ِ
ِ
تات ِ
ِ ِ ِ ِ
اّلل) اانعتا  ، ٣4 :آَت َقترن هللا
قال تعاىل ( َولََق ْ ك هذبَ ْ
ص َسواْ َعلَى َما ك هذبواْ َوأو واْ َح َّىت أ َََته ْم نَ ْ
صرَ َوالَ مبَت ه َل ل َكل َم ه
ت رس مل همن قَتْبل َ آَ َ
تعاىل الصس على التكذيب واإليذاء ابل عوة إىل الق.

ِ
وف وانْهَ َع ِن الْم َك ِر و ْ ِ
ِ
صابَ َ إِ َّن َلِت َ ِم ْتن َع ْتزِ ْاامتوِر) لقمتان ، 1٧ :آَت َقترن هللا
ين أَقِِم َّ
وقال تعاىل ( َاي ب ََّ
اص ْس َعلَى َما أَ َ
َ
الص َ َة َوأْم ْر ابلْ َم ْعر َ
تعاىل الصس ابامر ابملعروف وال هي عن امل كر.
وَف اَّملة آإن العامل و الب العلم ك ا الي ثت حمتاجتا إىل الصتس َف ختتىت أحوالته ،يف لبته للعلتم ،ويف عملته بته ،ويف تعليمته ونشتره .وإ ا ك تا قت
ص َتسا بل تا امل زلتة الرآيعتة َف الت نيا واآلدترة وإال انقطعتا،
قل ا إن أهم ع مات العامل و الب العلم الرص علتي الوقتت ،آتإن أهتم واث قمتا الصتس ،آتإن َ
ورب خيلق مايشاء وخيتار .وهللا يه ي من يشاء إىل صراط مستقيم.
قتتال اباان القاايم رمحتته هللا [ التتب هللا والت ار االدتترة ال يستتتقيم لتته ست ه و لبتته إال ِببستتس ،حتتبح قلبتته يف لبتته ومطلوبتته .وحبستته عتتن االلتثتتات إيل
خ ه ،وحبح لسانه عمتا اليثيت وحبسته علتى كتر هللا ومايزيت َف إميانته ومعرآتته .وحتبح جوارحته عتن املعاصتى والشتهوات وحبستها علتى الواجبتات
وامل وابت آ يثارق البح حتىت يلقتى ربته آي لصته متن الستجن إىل أوستا آاتاء وأ يبته ومتىت مل يصتس علتى هتذين البستس وآتر م همتا إىل آاتاء
الشهوات أعقبه ل البح الثظيا ع دروجه من ال نيا آكل دارج من ال نيا إما مت لص من البح وإما اهب إىل البح ،وابهلل التوآيق].2
ومص اق هذا من ك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله (حثَّت اَّ ة ابملكاره ،وحثَّت ال ار ابلشهوات).٣
وقتتال اباان القاايم أياتتا [آهتتى وهللا أايمت اخلاليتتة التتيت جتمتتا آيهتتا التزاث ملعتتاثك إمتتا إىل اَّ تتة وإمتتا إىل ال تتار ،آتتإن اكتتذت إليهتتا ستتبي إىل ربت بل تتت
السعاثة العظمى والثوو ااكس يف هذه امل ة اليس ة اليت ال نسبة قا إىل ااب وإن آثترت الشتهوات والراحتات واللهتو واللعتب انقاتت ع ت بسترعة
وأعقبت ت اامل العظ تتيم ال ت ائم ال تتذي م َقاس تتاته ومعا ت تته أخت تتق وأص تتعب وأثو م تتن معتتا ة الص تتس ع تتن حم تتار هللا والص تتس عل تتى اعت تته وخمالثت تته اق تتوى
اجله].4
وهبذا خنتم الك يف الصس وهو ااثب الساث من اآلثاب ال ومة للعامل واملتعلم على السواء.
نعرج على الك َف اآلثاب اخلاصة ابلعامل إن ختاء هللا تعاىل ،وابهلل التوآيق.
وبه خنتم الك يف هذا الثصل ،مث ه

ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
س) الع كبوت.٦9 :
اه وا آيَا لََت ْه يَتتَّه ْم سبتلََا َوإِ َّن ا َّّللَ لَ َم َا الْم ْاس َ
ين َج َ
قال هللا عز وجل ( َوالذ َ

 1ال يل متثق عليه
( 2الثوائ ) ص ٥4
 ٣متثق عليه
( 4الثوائ ) ص ٠11
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الفصل الثاين
آداب ِ
العاِل ِ
املعلم

كتتر يف البتتاب ال التتل (كيثيتتة لتتب العلتتم) مستتتولية العلمتتاء َف تعلتتيم اامتتة ،وأن هتتذا واجتتب علتتيهم ،واثاء هتتذا الواجتتب آثاب علتتى العتامل أن
يتأثب هبا َف نثسه ويف ت ريسه وما به ليؤثى ِ
العامل واجبه علي د وجه يرضى هللا تعاىل ويؤيت مثرته ما به.
اثب ،وأمتا كونته
وااثب مثرة العلم ووي ته ،أما كونه مثرته آهذا يف حق من انتثا بعلمه وعمل به ه
آتأثب را تعلمته متن اآلثاب الشترعية آي متر العلتم ا َ
وي ته آألن ااثب يزي من خترف صاحب العلم وي عو خ ه ل قت اء به واادذ ع هِ ،ب ف من مل يتأثب بعلمه آيزه ال ا آيه ويزثرونه.
آالعلم وااثب مت ومان الي ثص ن ،إ إن العلم املبت ي به وجه هللا تعاىل ابعل على ااثب والتواضا وحسن اخللق إ كتان اانبيتاء علتيهم الست
كذل والعلماء ورثتهم.
ومتتن لتتب العلتتم ل ت هللا الومتته ستتوء اخللتتق والعجتتب و ِ
الكتتس والطمتتا ،إ لتتو كتتان يبت تتى بعلمتته مرضتتاة هللا تعتتاىل َّاه ت نثستته يف ات هللا تعتتاىل
ََ
ليصلاها.
ِ
قسم املراث بيانته متن آثاب العتامل
والخت أن العلماء أحق ال ا ابلتأثب ابآلثاب الشرعية ،إ إهنم محلة العلم وورثة اانبياء عليهم الس  .وسوف ن ه
يف هذا الثصل إيل أقسا أربعة ،هذا ابإلضاآة إيل ما كر ه َف الثصل السابق من آثاب يشرتك آيها العامل واملتعلم.
وث ْرِسه.
القسم ااول :آثاب العامل يف نثسه َ
القسم ال اين :آثاب العامل يف ت ريسه.
القسم ال الل :آثاب العامل ما به.
القسم الرابا :بيان ع مات العلماء الصالس وعلماء السوء.
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ود ّر ِسه
القسم األول :آداب العاِل يف نفسه َ

قتتال الع متتة باادر الاادين باان مجاعااة رمحتته هللا (ت  ٧٣٣هتت)[ :إن أهتتم مايبتتاثر بتته اللبيتتب ختتتر ختتتبابه ،ويَت ْ ئب نثستته يف حتصتتيله واكتستتابه حستتن

ااثب الذى خته الشرن والعقل بثاله ،واتثقت اآلراء واالس ة على ختكر أهله ،وإن أحق ال تا هبتذه اخلصتلة اَّميلتة وأ َْوالهتم ِبيتاوة هتذه املرتبتة
اَّليلة :أهل العلم الذين حلوا به روة ا والس اء ،وأحرووا به قصبات السبق إىل وراثة اانبياء ،لعلمهم ركار أد ق ال صتلى هللا عليته وستلم
وآثابه ،وحسن س ة اائمة اا هار ،من أهل بيته وأصاابه ،ورا كان عليه أئمة علماء السلف ،واقت ى هب يهم آيه مشايخ اخللف.
قال ابن س ين :كانوا يتعلمون اقَْ ى كما يتعلمون العلم.
وقال السن :إن كان الرجل لي رج َف أثب نثسه الس تس مث الس تس.
وقتتال ستتثيان بتتن عيي تتة :إن رستول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم هتتو امليتزان ااكتتس وعليتته تعتترع ااختتتياء علتتى دل ِقت ِته ،وست ته ،وه يتته.آما واآقهتتا آهتتو
الق ،ومادالثها آهو البا ل.
ىل من ك من ال يل.
وقال حبيب بن الشهي الب ه :ايبين ! صاحب الثقهاء والعلماء ،وتعلم م هم ودذ من أثهبم آإن ل أحب إ ه
إىل من أن تتعلم سبعس اباب من أبواب العلم.
وقال بعاهم الب ه ايبىن ! ان تتعلم اباب من ااثب أحب ه
وقال خمل بن السس البن املبارك :حنن إىل ك من ااثب أحوج م ا إىل ك من ال يل.1].
وقال النوو رمحه هللا [ابب آثاب املعلِهم:

هذا الباب واسا ج ا وق جعت آيه نثائح ك ة ال تمل هذا الكتاب ع ْشرها آأ كر آيها إن ختاء تعاىل نبذا م ه :آمن آثابه أثبه َف نثسه و ل
َف أمور.
م هتتا أن يقص ت بتعلمتته وجتته هللا تعتتاىل واليقص ت توص ت إيل ختترع ثنيتتوى كتاصتتيل متتال أو جتتاه أو ختتتهرة أو ْسع تة أو َتيتتز ع تن ااختتتياء أو تك تتر
ابملشت لس عليه أو امل تلثس إليه أو حنو ل  ،واليشس علمه وتعليمته بشتيء متن الطمتا َف رآتق حتصتل لته متن مشتت ل عليته متن د متة أو متال أو
حنو تتا وإن قتتل ولتتو كتتان علتتى صتتورة اق يتتة لتتوال اختتتت اله عليتته ملتتا أهت اها إليتته .وثليتتل هتتذا كلتته ماستتبق َف ابب متتن أراث بعلمتته خت هللا تعتتاىل متتن
إىل حترف م تته ،وقتتال رمحتته هللا
اآلايت وااحاثيتتل ،وقت صتتح عتتن الشتتاآعى رمحتته هللا أنتته قتتال وثثت أن اخللتتق تعلمتوا هتتذا العلتتم علتتى أن الي ستتب ه
تعتتاىل متتا تترت أحت ا قتتط علتتى ال لبتتة ووثثت إ ا تترت أحت ا أن يظهتتر التتق علتتى ي يتته ،وقتتال ماكلمتتت أحت ا قتتط إال وثثت أن يوآتتق ويست ث
ويعتتان ويكتتون عليتته رعايتتة متتن هللا وحثتتظ .وعتتن أىب يوستتف رمحتته هللا تعتتاىل قتتال ايقتتو أري ت وا بعلمكتتم هللا آ تأى مل أجل تح جملستتا قتتط أنتتوى آي ته أن
أتواضا إال مل أقم حىت أعلوهم ومل أجلح جملسا قط أنوي آيه أن أعلوهم إال مل أقم حىت أآتاح.
وم ها أن يت لق ابحملاسن اليت ورث الشرن هبا وحتل عليهتا واخلت ل الميت ة والشتيم املرضتية التىت أرختت إليهتا متن التزهت يف الت نيا والتقلتل م هتا وعت
املبتتاالة بثواْتتا ،والس ت اء واَّتتوث ومكتتار ااد ت ق و قتتة الوجتته متتن خ ت دتتروج إىل ح ت اخل عتتة ،واللتتم والصتتس والت تتزه عتتن ثينء .االكتستتاب،
وم ومتتة التتورن واخلشتتون والستتكي ة والوقتتار والتواضتتا واخلاتتون واجت تتاب الاتتا واإلك تتار متتن املتتزح .وم وم تة اآلثاب الشتترعية الظتتاهرة واخلثيتتة
كالت ظيف ذوالة ااوسا وت ظيف اإلبط وإوالة الروائح الكريهة واجت اب الروائح املكروهة وتسريح اللاية.
وم هتتا التتذر متتن الس ت والترايء واإلعجتتاب واحتقتتار ال تتا وإن كتتانوا ثونتته بت رجات وهتتذه أثواء وأمتراع يبتلتتى هبتتا ك ت ون متتن أصتتااب اانثتح
اخلسيسات.
و ِريقه َف نثتى الست أن يعلتم أن حكمتة هللا تعتاىل اقتاتت جعتل هتذا الثاتل َف هتذا االنستان آت يعترتع واليكتره مااقتاتته الكمتة ومل يتذ هللا
احرتاوا من املعاصى.
و ريقه َف نثي الرايء أن يعلم أن اخللق الي ثعونه واليارونه حقيقة آ يتشاخل رراعاْم آيتعب نثسه ويار ثي ته و تبط عملته ويرتكتب ست ط هللا
تعاىل.
( 1تذكرة الساما واملتكلم َف أثب العامل واملتعلم) البن جاعة ،ص ٥
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أد َذ وله متا أعطتى وكتل ختتيء ع ت ه أبجتل مستمى آي ب تى أن
و ريقه يف نثي االعجاب أن يعلم أن العلم آال من هللا تعاىل ومعه عارية آان هلل ما َ
اليعجب بشيء مل خيرتعه وليح مالكا له وال علي يقس من ثوامه.

و ريقه َف نثي االحتقار التأثب را أثب ا هللا تعاىل قال هللا تعتاىل (آَت َ تتَزُّكتوا أَنث َستك ْم ه َتو أ َْعلَتم ِرتَ ِن اتَّت َقتى) الت جم ،٣2:وقتال تعتاىل (إِ َّن أَ ْكتَرَمك ْم
ِع ت َ َِّ
اّلل أَتْت َقتتاك ْم) الجترات ،1٣ :آررتتا هتتذا التتذي يتراه ثونتته أتقتتى هلل تعتتاىل وأ هتتر قلبتتا وأدلتتص نيتتة وأوكتتى عمت مث إنتته اليعلتتم متتا ا خيتتتم لتته بتته آثتتى

الصايح (أن أح كم يعمل بعمل أهل اَّ ة) ال يل ،نسأل هللا العاآية من كل ثاء.
وم ها استعماله أحاثيل التسبيح والتهليل وحنو ا من اا كار وال عوات وسائر اآلثاب الشرعيات.
وم هتتا ثوا مراقبتتته هلل تعتتاىل يف ع نيتتته وستتره حماآظتتا علتتى قتراءة القتترآن ونواآتتل الصتتلوات والصتتو وخ تتا معت هِتوال علتتى هللا يف كتتل أمتتره معتمت ا عليتته
مثوضا َف كل ااحوال أمره إليه.
وم ها وهو من أ ها أن ال يذل العلم واليذهب به إىل مكان ي تسب إىل من يتعلمه م ه وإن كان املتعلم كب الق ر بتل يصتون العلتم عتن لت كمتا
صانه السلف ،وأدبارهم َف هذا ك ة مشهورة ما اخللثاء وخ هم ،آإن ثعت إليه ضرورة أو اقتات مصلاة راجاة على مثس ة ابتذاله رجو أنته
الأب به ماثامت الالة هذه ،وعلى هذا مل ماجاء عن بعض السلف َف هذا.
وم ها أنه إ ا آعل آع صاياا جائزا يف نثح اامتر ولكتن تاهره أنته حترا أو مكتروه أو خمتل ابملتروءة وحنتو لت آي ب تي لته أن خيتس أصتاابه ومتن
يتراه يثعتتل ل ت ِبقيقتتة ل ت الثعتتل لي تثع توا ولتتت َيمث توا بظ ت هم البا تتل ولتتت ي ثتتروا ع تته وميت تتا االنتثتتان بعلمتته ،ومتتن هتتذا الت يل الصتتايح «إهنتتا
صثية»] .1وال يل ااد هو ح يل االعتكاف.
اثنيا  -آداب العاِل يف درسه:
العامل من أحوج ال ا إىل مواصتلة الت ر والتتعلم ،آتإن اَّهتل يستتقبح م ته متاال يستتقبح متن خت ه ،وال يتزال الطت ب وال تا يستألونه عمتا ال يعرآته
آ ب له من التعلم.
ويف هتتذا يقتتول النااوو رمحتته هللا [ومتتن آثاب اختتتت اله :آي ب تتي أن يتزال جمتهت ا يف االختتتت ال ابلعلتتم قتراءة وإقتراءا ومطالعتتة وتعليقتتا ومباح تتة ومتتذاكرة
وتص يثا ،وال يست كف من التعلم ممن هو ثونه يف سن أو نستب أو ختتهرة أوثيتن أويف علتم آدتر بتل ترص علتى الثائت ة ممتن كانتت ع ت ه وإن كتان
ثونه يف جيا هذا ،وال يستايي من السؤال عما مل يعلم آق روي تا عتن عمتر واب ته رضتي هللا ع همتا قتاال :متن َر َق وجهته رق علمته .وعتن جماهت (ال
يتعلم العلم مستحِ وال مستكس) ،ويف الصايح عن عائشة رضي هللا ع ها قالتت (نعتم ال ستاء نستاء اانصتار مل ميت عهن اليتاء أن يتتثقهن يف الت ين)
 اىل أن قتال  -وي ب تتي أن يتتتعلم التصت يف إ ا أتهتتل لتته آبتته يطلتتا علتتى حقتتائق العلتتم وثقائقتته وي بتتت معتته انتته ياتتطره إىل ك تترة التثتتتيش واملطالعتتةواملراجعة واال ن على خمْتَلف كت االئمتة ومتَّت َث ِق ِته وواضتاه متن مشتكله ،وصتاياه متن ركيكته ومتا ال اعترتاع عليته متن خت ه وبته يتصتف احملقتق
بصثة ا ته ولياذر كتل التذر أن يشترن يف تصت يف متامل يتأهتل لته آتإن لت ياتره يف ثي ته وعلمته وع ِرضته ولياتذر أياتا متن إدتراج تصت يثه متن
يت ه إال بعت ْذيبتته وتتترثاث نظتتره وتكريتتره ،ولياتترص علتتى إياتتاح العبتتارة وإداوهتتا آت يوضتتح إياتتاحا ي تهتتي إىل الركاكتتة وال يتتوجز إدتتاوا يثاتتي إىل
صتَّف ي تين عتن مصت ثه يف جيتا
احملق واالست ق .وي ب تي أن يكتون اعت تاؤه متن التصت يف رتا مل يستبق إليته أك تر .واملتراث هبتذا أن ال يكتون ه تاك م َ
أستتاليبه آتتإن أختتىن عتتن بعاتتها آليصت ف متتن ج ستته متتا يزيت وايثات تثتتل هبتتا متتا ضتتم متتا آاتتته متتن ااستتاليب ولتتيكن تصت يثه آيمتتا يعتتم االنتثتتان بتته
ويك ر االحتياج إليه].2
آهذا بعض ما يتعلق َبثاب العامل يف نثسه ويف ثرسه ،وابهلل التوآيق.

( 1ا مون) ج  1ص 29 - 28
( 2ا مون) ج  1ص ٣٠ - 29
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كر يف الباب ال الل (كيثية لب العلم) أن تبلي العامل للعلم ابلت ريح واإلآتاء والوعظ واجب و كر أثلتته ه تاك ،كمتا كتر أن تلقتى الطت ب
العلم على أي ي العلماء هو ااصل يف التعلم ،ويف هذا القسم نذكر اآلثاب املتعلقتة أبثاء هتذا الواجتب أال وهتو تت ريح العتامل العلتم لل تا  ،و لت
على ال او التايل:
أوال  -حكم التعليم:
كتتر ه أبثلتتته يف البتتاب ال التتل ،وبيه تتا أنتته واجتتب علتتى متتن أتهتتل لتته ،وهتتل هتتو آتترع عتتس أ كثايتتة آيقتتول النااوو رمحتته هللا[ :اعلتتم أن التعلتتيم هتتو

اّلل
َدت َذ ه
ااصتتل التتذي بتته قتوا الت ين وبتته ي ت ْتؤَمن إحمتتاق العلتتم آهتتو متتن أهتتم أمتتور الت ين وأعظتتم العبتتاثات وآكت آتتروع الكثايتتة :قتتال تعتتاىل ( َوإِ َ أ َ
اق الَّ ِذين أوتواْ الْ ِكتاب لَتتبتيِ تَّه لِلَّا ِ والَ تَكْتمونَه) آل عمتران ،18٧ :وقال تعاىل (إِ َّن الَّ ِذين يكْتمو َن متا أ ِ ِ ِ
ِ
تات وا ْقت َ ى) اآليتة
َ َ
َ َ َه
ََ
َنزلَْتا م َتن الْبَتيهَ َ
َ
ميَ َ َ
سورة البقرة 1٥9 :ويف الصايح من رق أن ال

صلى هللا عليه وسلم قال (ليبل الشاه م كم ال ائب)].1

وقتتال النااوو أياتتا[:تعليم الطتتالبس وإآتتتاء املستتتثتس آتترع كثايتتة ،آتتإن مل يكتتن ه تتاك متتن يصتتلح إال واح ت تعت َّتس عليتته ،وإن كتتان جاعتتة يصتتلاون
ِ
ب ل من أح هم آامت ا آهل َيمث كروا وجهس يف املثيت والظاهر جرايهنما يف املعلم كالوجهس يف امت ان أح الشهوث ،وااصح ال َيمث].2
آطل َ
اثنيا  -أ ر املعلِم:
كر ه أبثلته يف الباب ال الل ،وأن ااوىل له يتسن ابلتعليم وال َيدذ عليه أجرا إن كانت له كثايتة ،آتإن كتان حمتاجتا آتإن أجتره علتى بيتت املتال ان
التعليم من املصاحل العامتة للمستلمس ،آتإن تعتذر اادتذ متن بيتت املتال وأجترى عليته أهتل القريتة أو احمللتة روقتا لتيعلمهم جتاو لت  ،وكتذل إن أدتذ
أجرا من رجل ليعلمه جاو ،وأثلة ما سبق كالتايل:
األوىل له التربع ابلتعليم وعدا أخذ األ رة عليه ،فمن و هني:
 - 1أما أن ّ

أحدمها :أن تبلي العلم واجب خترعي كالص ة والصيا  ،قتال تعتاىل (وإِ َ أَدت َذ اّلل ِمي َ َّ ِ
ِ
تاب لَتتبَتيِه تَّته لِلَّتا ِ َوالَ تَكْتمونَته)
َ َ ه َ
ين أوتتواْ الْكتَ َ
تاق التذ َ

آل عمران ، :آ يستاق ااجر على ما دب عليه آعله.٣

الو ه الثاين :االقت اء ابل صلى هللا عليه وسلم  ،كما قال أبو حامد الدزاي [أن يقت ي بصاحب الشترن صتلوات هللا عليته وست مه ،آت يطلتب
علتى إآتتاثة العلتتم أجترا وال يقصت بته جتزاء وال ختتتكرا  ،بتتل يعلتتم لوجتته هللا تعتاىل و لبتتا للتقتترب إليتته وال يتترى ل ثسته ِمَّتتة علتتيهم وإن كانتتت امل تتة الومتتة
عليهم ،بل يرى الثال قتم إ هتذبوا قلتوهبم ان تتقترب إىل هللا تعتاىل بزراعتة العلتو آيهتا ،كالتذي يعت ك اارع لتتزرن آيهتا ل ثست وراعتة آم ثعتت
هبا تزي على م ثعة صاحب اارع ،آكيف تقل ه م ة وثواب يف التعليم أك ر من ثواب املتعلم ع هللا تعاىل ولوال املتعلم مانلت هتذا ال تواب آت

تطلب ااجر إال من هللا تعاىل كما قال عز وجل (واي قَتوِ ال أَسأَلكم علَي ِه ماال إِ ْن أَج ِري إِالَّ علَى ِ
اّلل) هوث.4] 29 :
ْ َ َ ه
ْ ْ َْ َ
ََ ْ
 - 2وأما أخذه من بيت املال إن كان حمتا اً:
آلقيامتته أبثاء آتترع الكثايتتة عتتن املستتلمس آروقتته يف بيتتت املتتال ،قتتال امقيااب البدااداد [وعلتتى اإلمتتا أن يثتترع ملتتن نصتتب نثستته لتت ريح الثقتته
التكسب ،ودعل ل يف بيت مال املسلمس].٥
والثتوى يف ااحكا ما ي يه عن االحرتاف و ه

وثليله ص يا الصاابة ما أيب بكتر الصت يق ملتا استت لف رضتي هللا عت هم .روى البخاار عتن عائشتة رضتي هللا ع هتا قالتت [ملتا استت لف أبتو بكتر
الص ت يق قتتال :لق ت َعلِت َتم قتتومي أن حتترآيت مل تكتتن تعجتتز عتتن َمؤنتتة أهلتتي ،وخت ت ِلت أبمتتر املستتلمس ،آستتيأكل آل أيب بكتتر متتن هتتذا املتتال وأَح ت ِرتف
( 1ا مون) ج  1ص ٣٠
( 2ا مون) ج 1ص 2٧
 ٣كره القر يف تثس ه ج 1ص 18٥
( 4إحياء علو ال ين) ج  1ص ٧٠
( ٥الثقيه واملتثقه) ج  2ص 1٦4
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ع لته ابتثتاق متن الصتاابة ،آتروى ابتن ستع ذست اث
للمسلمس آيه] .1وقال ابن حجر يف خترحه [يف قصتة أيب بكتر أن ال َقت ْ ر التذي كتان يت اولته آت ِر َ

مرسل رجاله ثقات ،قال «ملا است لف أبو بكر أصبح خاثاي إىل السوق على رأسه أثواب يتجر هبتا ،آلقيته عمتر بتن اخلطتاب وأبتو عبيت ة بتن اَّتراح
آقال :كيف تص ا هذا وق ولهِيت أمر املسلمس  ،قال :آمن أين أ عم عيايل  ،قالوا :نَت ْث ِرع ل  ،آثرضوا له كل يو ِ ختطر ختاة»].2
آتأمل يرمح هللا ،هذا أبو بكر الص يق رضي هللا ع ه د هذه اامة بعت نبيهتا صتلى هللا عليته وستلم وأول اخللثتاء الراختت ين ،آترع لته الصتاابة
ه
ختتتطر ختتتاه  -أي نصتتف ختتتاة  -يف اليتتو  ،أمتتا حكتتا هتتذا الزمتتان متتن امللتتوك والرؤستتاء آقت آرضتوا انثستتهم ختتتطر أمتوال اامتتة أو يزيت  ،مث يطتتالبون
ختتتعوهبم ابلتقشتتف وختت ااحزمتتة علتتى البطتتون اجتتل ست اث ثيتتون اامتتة ! ،والختت يف أن لتتم هتتؤالء الكتتا إمنتا هتتو عقوبتتة ق ريتتة قتتذه الشتتعوب

بسبب سكوْا عن الظلم وتركها السعي يف إوالته وت ي ه ،قال تعاىل (وَك َذلِ َ نتوِهيل بتعض الظَّالِ ِمس بتعاا ِرَا َكانواْ يك ِ
ْسبو َن) اانعا .129 :
َ َْ
َ َْ َ
َ
َ
 - ٣وأما أخذ املعلم أ رهُ من أهل حملةٍ أو من ر ل ليعلمه إن كان حمتا ا ومعذر أخذه من بيت املال:

َحق ماأدذمت عليه أجرا كتاب هللا) .٣قال ابن حجر [واست ل به اَّمهور يف جتواو أدتذ ااجترة علتى تعلتيم
آ ليله قوله صلى هللا عليه وسلم (إن أ َّ

القرآن ،ودالف ال ثية آم عوه يف التعليم وأجاووه يف الرقى كال واء .قالوا ان تعليم القرآن عباثة وااجر آيه على هللا ،وهو القيا يف الرقى إال أهنتم
أجاووه آيها قذا اخلس].4
وق است ل ااح اف للمَ ْا من أدذ ااجر على تعليم القرآن أبثلة:

شت َترتواْ َِب َايِيت َمثَ تتا قَلِتتي ) البقتترة ،41 :ومتتايف مع اهتتا متتن اآلايت ،وق ت ورثت يف حتتق بتتين استرائيل التتذين يكتمتتون صتتثة ال ت
م هتتا قولتته تعتتاىل ( َوالَ تَ ْ
صتتلى هللا عليتته وستتلم والتتذين َيدتتذون الرختتتوة لتبت يل التتق وت يت ه ،ولتتو قل تتا إن عمتتو لثظهتتا يت دل آيتته أدتتذ ااجتتر علتى تعلتتيم القتترآن ،آتتإن هتتذا
العمو خيصصه ال يل املذكور (إن أحق ماأدذمت عليه أجرا كتاب هللا).
ومما است ل به ااح اف أياا بعض ااحاثيل الاعيثة اليت التقو قذا ال يل الصايح.٥
قال ابن ميمية رمحه هللا [وقذا ملا ت اون العلماء يف أدذ ااجرة على تعليم القترآن وحنتوه ،كتان آيته ث ثتة أقتوال يف متذهب اإلمتا أمحت وخت ه :أعت قا
أنه يباح للماتاج .قال أمح  :أجرة التعليم د مت من جوائز السلطان ،وجوائز السلطان د من ِصلة اإلدوان].٦
آإ ا ثبت جواو أدذ ااجر على تعليم القرآن آإنه دوو يف تعليم خ ه من العلو الشرعية ،إ إن القرآن هو أسا جيا العلو الشرعية والل وية.
اثلثا  -عدد جمال

التدري :

من آثاب الت ريح أن العامل ي ب ي له أال ميِ َّل الط ب بك رة ال رو وال بطول ال ر مامل تكن تل رخبتهم ،آتإن املتتكلم ال ميََ هتل كمتا ميََ هتل الستاما.
وال ي ب ي أن ي قطا عن الت ريح م ة ويلة يتعذر على الط ب معها الربط بس السابق وال حق.
آعن أيب وائل شقيق بن سلمة قال [ :كان عب هللا بن مسعوث ي َذ هكِر ال ا يف كل مخيح ،آقال له رجل :اي أاب عب الترمحن ل َتوِث ْثت أنت َّكرت تا يف
كتتل يتتو  .قتتال :أمتتا إنتته مي عتتين متتن لت أين أكتتره أن أ ِملَّكتتم ،وإين أكت هتولكم ابملوعظتتة كمتتا كتتان رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم يت َّول تتا هبتتا خماآتتة
السآمة علي ا] .٧قال ابن حجر يف خترحه [يستثاث من ال يل استاباب ترك امل اومة يف اَّت يف العمتل الصتاحل دشتية املت ل ،وإن كانتت املوا بتة
مطلوبة لك ها على قسمس :إما كل يو ما ع التكلف .وإما يوما بع يو آيكون يو الرتك متن أجتل الراحتة ليقبتل علتى ال تاين ب شتاط ،وإمتا يتو

( 1ح يل )2٠٧٠
( 2آتح الباري) ج  4ص ٣٠٥
 ٣رواه الب اري ()٥٧٣٧
( 4آتح الباري) ج  4ص  .4٥٣وقوله (وأجاووه يف الرقى) ان ال يل السابق ورث يف حق الرقية بثاحتة الكتاب
 ٥كر بعاها القر رمحه هللا آراجعها يف تثس ه ج  1ص ٣٣٥
( ٦جممون الثتاوي) ج  ٣٠ص 19٣ - 192
 ٧متثق عليه  --وأدرجه الب اري يف ابب (من َج َعل اهل العلم أايما معلومة) يف كتاب العلم من صاياه
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يف اَّمعة ،وخيتلف ابدت ف ااحوال وااخت اص ،والاابط الاجة ما مراعاة وجوث ال شاط.1].

وما كره ابن حجر من ادتيارات َوَرَث عن ابن عبا  ،و ل آيما رواه البخار عن عكرمة قال قال ابن عبا رضي هللا ع هما [ح هِث ال تا كتل
جعتتة متترة ،آتتإن أبيتتت آمترتس ،آتتإن أك تترت آت ث مترات ،وال َتِت َتل ال تتا هتتذا القتترآن ،وال ألْ ِثيَّت أتيت القتتو وهتتم يف حت يل متتن حت ي هم آتتتقص
عليهم آتقطا عليهم ح يَهم آت ِملَّهم ،ولكن أنصت ،آإ ا أمروك آا ثهم وهم يشتهونه ،وانظر السجا من ال عاء آاجت به ،آتإين َع ِهت ت رستول هللا
صلى هللا عليه وسلم وأصاابه ال يثعلون إال ل االجت اب].2
رابعاً  -آداب امروج إىل الدرس:

قتتال امقيااب البدااداد رمحتته هللا [إ ا أراث الثقيتته اخلتتروج إىل أصتتاابه ليتتذكتتتتتتر قتتم ثروستتهم آي ب تي لتته أن يتثقت حالتته قبتتل دروجتته ،آتإن
كان جائعا أصاب من الطعا ما ي َست هِكن ع ته آتورة اَّتون ،وروي ذست اثه عتن ابتن عمتر أن رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم قتال (إ ا كتان أحت كم
على الطعا آ يعجل ع ه حىت يقاى حاجته م ه وإن أقيمت الص ة).
قال امقيب :وإن كان َحاقِ ا قاى حاجته ،وروى ذس اثه عن عب هللا بن اارقم رضي هللا ع ه عن ال صلى هللا عليه وسلم قال (إ ا حاترت
الص ة وأراث الرجل اخل ء ب أ ابخل ء).
ِ
أد َتر ت ريسته يف تلت التال ،وأدتذ حظته متن نومته ،وروي ذست اثه عتن عائشتة أن ال ت صتلى هللا عليته
قال امقيب :وإن كان عسا امر أسهره ه
آيسب نثسه).
وسلم قال (إ ا نعح أح كم يف الص ة آل ق حىت يذهب ع ه ال و  ،آإن أح كم إ ا صلى وهو عح لعله يذهب ليست ثر
ه
السر].٣
قال امقيب :وال خيرج إال يب ال ثح ،آارل القلب من كل ما يش ل ه
وي ب تتي للعتتامل أن يراعتتي ااثاب الشتترعية الظتتاهرة ع ت دروجتته إىل ال ت ر  :متتن نظاآتتة ال تتوب ،وإوالتتة ااوس تا والتتروائح الكريهتتة واجت تتاب التتروائح
املكروهة ،وتسريح اللاية ،واإلثهان ابل ِطهيب وحنو ل .

خامساً  -صفة جمل

الدرس:

 - 1قال النوو رمحه هللا [وإ ا وصل موضا ال ر صلى ركعتس ،آإن كان مسج ا أتك الل على الص ة ،ويقع مستقب القبلة علتى هتارة،

مرتبعتتا إن ختتتاء وإن ختتتاء حمتبيتتا وخت لت ،ودلح بوقتتار وثيابتته نظيثتتة بتتيض ،وال يعتتتين بثتتادر ال يتتاب واليقتصتتر علتتى دلتتق ي ستتب صتتاحبه إىل قلتتة
املتتروءة ،و ستتن دلقتته متتا جلستتائه ويتتوقر آاضتتلهم بعلتتم أو ستتن أو ختتترف أوصت ح وحنتتو لت  ،ويتلطتتف ابلبتتاقس ويرآتتا جملتتح الثات ء ،ويكتترمهم
ابلقيا قم على سبيل االحرتا  ،وق ي كر القيا من ال حتقيق ع ه ،وق جعت جزءا آيه الرتديص وثالئله واَّواب على متا يتوهم كراهتته ٠وي ب تي
أن يصون ي يه عن العبل ،وعي يه عن تثريق ال ظر ب حاجة ،ويلتثت إىل الاضرين التثاَت قص ا ِبسب الاجة لل طاب ،ودلح يف موضا يتسو
آيه وجهه لكلِههم].4
 - 2ودلتتح الطت ب يف حلقتتة والعتتامل معهتتم ِبيتتل يكتتون وجهتته لكلهتتم ،آقت أورث البخااار يف كتتتاب العلتتم متتن صتتاياه ،ابب (متتن قعت حيتتل

ي تهي به ا لح ،ومتن رأى آت ْر َجتة يف اللقتة آجلتح آيهتا) وآيته روى عتن أيب واقت اللي تي رضتي هللا ع ته [أن رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم بي متا
هو جتالح يف املستج وال تا معته إ أقبتل ث ثتة نثتر ،آأقبتل اث تان إىل رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم و هتب واحت  ،قتال آوقثتا علتى رستول هللا
صلى هللا عليه وستلم  ،آأمتا أحت ا آترأى آرجتة يف اللقتة آجلتح آيهتا ،وأمتا اآلدتر آجلتح دلثهتم ،وأمتا ال التل آتأثبر اهبتا ،آلمتا آترل رستول هللا
آاستَ ْايا آاستايا هللا م ه ،وأمتا اآلدتر آتأعرع
صلى هللا عليه وسلم قال :أال أدسكم عن ال ثر ال ثة هأما أح هم آآوى إىل هللا آآواه ،وأما اآلدر ْ
آأعرع هللا ع ه].٥
( 1آتح الباري) ج  1ص 1٦٣
( 2ح يل )٦٣٣٧
( ٣الثقيه واملتثقه) ج  2ص 121 - 12٠
( 4ا مون) ج  1ص ٣٣
( ٥ح يل )٦٦
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قال ابن حجر يف خترحه [وآيه استاباب التاليق يف جمالح الذكر والعلم ،وآيه أن من سبق إىل موضا م ها كان أحق به].1
 - ٣و كر امقيب البدداد [أن العامل هِ
يقرب م ه أك ر الط ب علما وأسرعهم آهما آَتي ْ نِ ِيه ودعله ممتا يليته ،واستت ل علتى لت بقولته صتلى هللا

عليه وسلم (ليلين م كم أولوا ااح

وال هى مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم) ال يل].2

 - 4وال أب أبن يتكتتال العتتامل يف جملستته إن احتتتاج إىل لت  .وثليلتته متتا روى البخااار عتتن أنتتح رضتتي هللا ع تته قتال [بي متتا حنتتن جلتتو متتا ال ت
صلى هللا عليه وسلم يف املسج ثدل رجل على جل آأ َده يف املسج مث َع َقله ،مث قال قم :أيكتم حممت  -وال ت
بس هرانيهم  -آقل ا :هذا الرجل اابيض املتكيء].٣

صتلى هللا عليته وستلم متك متال

قال ابن حجر يف خترحه [آيه جواو اتكاء اإلما بس أتباعه].4
 - ٥وال أب أبن دلح العامل يف موضا مرتثا عن الط ب لارورة إْستاعهم وحنتوه ولتيح متن التكتس يف ختتيء ،وااعمتال ابل يتات .وثليلته متا روي
البخار يف ح يل جسيل عليه الس  ،عن أيب هريرة رضي هللا ع ه قال [كان ال

صلى هللا عليه وسلم ابروا يوما لل ا  ،آتأَته رجتل آقتال :متا

اإلميان ].٥

قتتال اباان حجاار يف ختتترحه [قولتته (كتتان ال ت

صتتلى هللا عليتته وستتلم ابروا يومتتا لل تتا ) أي تتاهرا قتتم خت حمتجتتب عت هم وال ملتتتبح ب ت ه ،والتتسوو

الظهور .وق وقا يف رواية أيب آروة اليت أختر إليها بيان ل  ،آإن أوله :كان رسول هللا صلى هللا عليته وستلم دلتح بتس أصتاابه آيجتيء ال ريتب
آ ي ري أيهم هو ،آطلب ا إليه أن جنعل له جملسا يعرآه ال ريب إ ا أَته ،قال :آب ي ا له ثكا من س كان دلح عليته .انتهى.واستت بط م ته القتر
استاباب جلو العامل ركان خيتص به ويكون مرتثعا إ ا احتاج لذل لارورة تعليم وحنوه].٦
سادسا  -آداب افتتاح الدرس:
 - 1ي ب تتي أن يست صتتت ال تتا  -أي يطلتتب مت هم الصتتمت واإلنصتتات  -إن مل يكونتوا كتتذل ملتتا رواه الب تتاري عتتن جريتتر رضتتي هللا ع تته أن ال ت
صلى هللا عليه وسلم قال له يف حجة الوثان (است صت ال ا ).٧
 - 2مث يثتتح ال ر كما قال امقيب البدداد [ولتيكن أول متا يثتتتح بته الكت

التستمية والمت هلل .....مث يتبتا لت بتذكر رستول هللا صتلى

هللا عليتته وستتلم والصت ة عليتته ،وروى اخلطيتتب ذست اثه عتتن أيب ستتعي اخلت ري رضتتي هللا ع تته أن ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم قتتال (ال دلتتح قومتام
جملسا ال يذكرون هللا واليصلَّون آيه على ال صلى هللا عليه وسلم إال كان عليهم حسرة وإن ثدلوا اَّ ة ملِاَ يرون من ال واب) .....واستتاب أن
يقرأ بعاهم سورة أو آايت من القرآن قبل ت ريح الثقه أوبع ه ،وروى ذس اثه عتن أيب ناترة قتال :كتان أصتااب رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم
إ ا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة.8].
وقتتال النااوو [ويق ت هِ علتتى ال ت ر ت ت وة متتا تيستتر متتن القتترآن مث يتبَ ْستتمل و م ت هللا تعتتاىل ويصتتلى ويستتلم علتتى ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم مث
يت عوللعلماء املاضتتس متتن مشتتاخيه ووال يتته والاضترين وستتائر املستتلمس ،ويقتتول حستتب ا هللا ونعتتم الوكيتتل وال حتتول وال قتتوة إال ابهلل العلتتي العظتتيم إين
َتجهل أو دهل علي].9
أعو ب من أن أَضل أو أضل أو أَول أو أول أو أَ لم أو أ لم أو أ َ
سابعا  -آداب إلقاء الدرس:

( 1آتح الباري) ج  1ص 1٥٧
( 2الثقيه واملتثقه) ج 2ص  .12٣وال يل رواه مسلم
 ٣ال يل ()٦٣
( 4آتح الباري) ج  1ص 1٥٠
 ٥ال يل ()٥٠
( ٦آتح الباري) ج  1ص 11٦
 ٧ال يل ()121
( 8الثقيه واملتثقه) ج 2ص 12٦ - 12٣
( 9ا مون) ج  1ص ٣4 - ٣٣
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(الع ْترع) وآيته يصتاح املعلتم للطالتب
للت ريح صور :م ها قراءة املعلم واستمان الط ب ،وم ها قراءة أح الطت ب علتى املعلتم واستتمان الاضترين َ
قراءتتته ويشتترح متتا يلتتز ختتترحه كمتتا ستتبق بيانتته يف البتتاب ال التتل ،ويف كتتل ااحتوال آتتإن املعلتتم هتتو الاتتابط للتت ريح ،ويلزمتته يف ثرستته بعتتض اآلثاب
نذكرم ها ما يلي:

صت ْ ِيف م ْشتيِ َ وا ْخاتتض ِمتن صتتوتِ َ إِ َّن أَن َكتتر اْا ِ
 - 1أن خيثتتض العتتامل صتتوته ِبيتتل يستتما الاضترين ،لقولتته تعتتاىل (واقْ ِ
صت ْتوت
ْ
َ ْ
َصت َتوات لَ َ
َ
َْ
َ
َ
الَ ِم ِ ) لقمان.19 :
ْ
ودوو أن يرآا صوته للااجة .ملا رواه الب اري عن عب هللا بن عمرو رضي هللا ع هما قال :كلف ع ا ال ت

صتلى هللا عليته وستلم يف ستثرةِ ستاآر

ها ،آأثرك ا وق أرهقت ا الص ة وحنن نتوضأ ،آجعل ا منسح على أرجل ا ،آ اثى أبعلى صوته (ويتل لألعقتاب متن ال تار) مترتس أو ثت ث .قتال ابان

حجر يف خترحه [است ل املص ف على جواو رآا الصوت ابلعلتم بقولته «آ تاثى أبعلتى صتوته» وإمنتا يتتم االستت الل بتذل حيتل تت عو الاجتة إليته
لبع ِ أو ك رة جا أو خ ل  ،ويلاق بذل ما إ ا كان يف موعظة كما ثبت ل يف ح يل جابر «كان ال صلى هللا عليه وسلم إ ا دطتب
و ك تتر الس تتاعة اخت تتت خا تتبه وعت ت ص تتوته ...ال ت يل» أدرج تته مس تتلم .وامحت ت م تتن حت ت يل ال عم تتان يف مع تتاه وواث «ح تتىت ل تتو أن رجت ت ابلس تتوق
لسمعه»] .1ومقا الت ريح خ مقا الوعظ.
وال أب أبن يت ذ الشيخ مستمليا يبل ع ه إ ا اتسعت حلقة ال ر  ،آق كان هذا من عاثة السلف.
 - 2أن يكرر ك مه حىت يثهم الساما ،ملا رواه الب اري عن أنح رضي هللا ع ه عن ال صلى هللا عليه وسلم [أنه كان إ ا تكلم بكلمتة أعاثهتا
ثت اث حتتىت تثهتتم ع تته ،وإ ا أتتتى علتتى قتتو آستتلم علتتيهم َستلَّم علتتيهم ثت اث ] .2ولت يل عبت هللا بتتن عمتترو الستتابق وآيتته [آ تتاثى أبعلتتى صتتوته «ويتتل
لألعقاب من ال ار» مرتس أو ث اث ] ال يل .وحنوها من ااحاثيل.
 - ٣أن يبت ِهتس امل تراث متتن ك متته وإن احتتتاج إىل كتتر متتا يستتتاى م تته .قتتال النااوو [إ ا مل يكمتتل البيتتان إال ابلتصتريح بعبتتارة يستتتاى يف العتتاثة متتن
كرهتا ،آليتذكرها بصتريح اْسهتا وال مي عته اليتاء ومراعتتاة ااثب متن لت  ،آتإن إياتاحها أهتم متن لت  ،وإمنتا تستتاب الك ايتة يف هتذا إ ا علِتم هبتتا
املقصوث علما جليا] .٣ومن أثلة ل ما رواه الب اري عن أيب هريرة رضي هللا ع ه قال :قال رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم (ال تقبتل صت ة متن
أح ث حىت يتوضأ) قال رجل من حارموت :ما ال ث اي أاب هريرة قال :آ َساء أو ضراط.4
 - 4أن يبت ِهتس امل تراث متتن ك متته باتترب اام لتتة إن احتتتاج لتتذل  .ومتتن هتتذا قولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم (ال تقتتو الستتاعة حتتىت تقتتاتلوا قومتتا نعتتاقم
ِ
تف اانتوف ،كتأن وجههتم ا ُّ
تان املطرقتة) .٥ومتن هتذا أياتا متا رواه الب تاري عتن أيب هريتترة
ه
الشتعر ،وحتىت تقتاتلوا الترتك صت َار ااعتس محْ َتر الوجتوه لْ َ
رضي هللا ع ه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاءه أعرايب آقتال :اي رستول هللا إن امترأيت ولت ت خ متا أستوث ،آقتال (هتل لت متن إبتل ) قتال:
ترق نزعتته ،قتتال (آلعتتل اب ت هتتذا نزعتته
نعم،قتتال (متتا ألواهنتتا ) ،قتتال :محتمتر ،قتتال (آيهتتا متتن أورق ) ،قتتال :نعتتم ،قتتال (آتتأى كتتان لت ) ،قتتال :أراه عت م
عرق).٦
م
ليبس الثائ ة جاو لت  .وثليلته متارواه الب تارى عتن عبت هللا بتن مستعوث رضتى هللا ع ته قتال :د َّ
تط ال ت صتلى
 - ٥وإن احتاج إىل رسم ااختكال ه
هللا عليه وسلم دطا مر َّبعا ،ودتط دطتا َف الوستط دارجتا م ته ،ودتط دططتا صت ارا إىل هتذا التذى َف الوستط متن جانبته التذى يف الوستط ،وقتال:
ط بتته  -أو قت أحتتاط بتته – (وهتتذا التتذى هتتو دتتار مج َأملتته ،وهتتذه اخلطتتط الصت ار ااعتراع ،آتتإن أدطتتأه هتتذا َهن َشتته
(هتتذا اإلنستتان) ،وهتتذا أجلتته حمتتي م

( 1آتح الباري) ج 1ص 14٣
( 2ح يل )9٥
( ٣ا مون) ج  1ص ٣٣
( 4ح يل )1٣٥
 ٥رواه الب اري ()٣٥8٧
( ٦ح يل  ،)٦ 8 4٧وااورق هو ااْسر
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هتتذا ،وإن أدطتتأه هتتذا َهنَ َشتته هتتذا)  ،قتتال اباان حجاار [اخلتتط :الرستتم والشتتكل ،واملربتتا :املستتتوى التتزوااي] .1ورستتم ابتتن حجتتر رمحتته هللا عت ة أختتتكال
حمتملة لبيان املراث.
ِ
ِ
عسروا ،وبَ ِهشروا والت ِهثروا).2
يسروا والت ه
 - ٦ومن آثاب العامل التيس على الط ب يف الت ريح ،لقوله صلى هللا عليه وسلم ( ه
وقتتال اباان حجاار َف ختتترحه [كتتذل تعلتتيم العلتتم ي ب تتى أن يكتتون ابلت ت رج ،ان الشتتيء إ ا كتتان َف ابت ائتته ستته حبِهتتب إيل متتن ي ت دل آيتته وتلقتتاه

ابنبساط ،وكانت عاقبته خالبا االوثايث ِب ف ض ه].٣
ومن التيس أن ي َ هِر لكل ائثتة ماحتتملته عقوقتا وماي استب مرتبتهتا يف لتب العلتم ،وأن يق هِترب الثائت ة ا هتاهنم متا أمك ته لت  ،ويشترح املعتاى
ال اماة ،ويب أ يف تعلتيمهم ابملستائل الواضتاة ال ال قيقتة كمتا كتر ه يف معتين العتامل ال هترابى متن قبتل ،ويبت أ يف تعلتيمهم ابملتثتق عليته متن املستائل ال
امل تلف آيه ،وابلراجح قبل املرجوح.
 - ٧ومن آثاب العامل مما يلاق ابلتيس على الط ب أال ي هِر قم مامل يتأهلوا لتلقيه ممامل ي رسوا مق ماتته ،وأال يت هِر قتم ماقت ياترهم أك تر ممتا
يت ثعهم لقصتتور عقتتوقم عتتن إثراكتته .وقت عقت الب تتارى رمحتته هللا اببتتس لبيتتان هتتذه املستتألة َف كتتتاب العلتتم متتن صتتاياه ،و تتا ابب (متتن تتترك بعتتض
ص ابلعلم قوما ثون قو كراهية أن اليثهموا) ،وروى آيته الب تارى
االدتيار خماآة أن يقصر آهم بعض ال ا ع ه آيقعوا َف أخت َّ م ه) ،وابب (من َد َّ
عتتن علت هتى رضتتى هللا ع تته قتتال [ َح ت هِثوا ال تتا رتتا يعرآتتون أحتبهتتون أن يكت َّتذب هللا ورس توله ] .4قتتال اباان حجاار َف ختتترحه [وآيتته ثليتتل علتتى أن املتشتتابه
الي ب تتى أن يتتذكر ع ت العامتتة .وم لتته قتتول ابتتن مستتعوث «متتا أنتتت حمت اث قومتتا حت ي ا ال تبل تته عقتتوقم إال كتتان لبعاتتهم آت تتة» رواه مستتلم .وممتتن كتتره
التا يل ببعض ثون بعض أمح َف ااحاثيل التىت اهرهتا اخلتروج علتى الستلطان ،ومالت َف أحاثيتل الصتثات ،وأبتو يوستف َف ال رائتب ،ومتن
قبلهم أبو هريرة كما تق ع ه َف اَّرابس وأن املراث مايقا من الثنت ،وحنوه عن حذيثة وعتن الستن أنته أنكتر حتت يل أنتح للاجتاج بقصتة العترنيس
انته اكتتذها وستتيلة إىل ماكتتان يعتمت ه متتن املبال تتة َف ستتث الت ماء بتأويلته التواهى وضتتابط لت أن يكتتون تتاهر الت يل يقتتوي الب عتتة و تتاهره َف
ااصل خ مراث ،آاإلمساك ع ه ع من خيشى عليه اادذ بظاهره مطلوب .وهللا أعلم].٥
وترك تبلي بعتض العلتم إمنتا دتوو َف بعتض اامتور خت املتعلقتة ابلواجبتات الشترعية وبيتان الت ل والترا  ،وعلتى هتذا محتل العلمتاء حت يل أىب هريترة
رضي هللا ع ه قال [ َح ِثظت متن رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم وعتاءين :آأمتا أحت ا آب تته ،وأمتا اآلدتر آلتو ب تته قطتا هتذا البلعتو ] .٦ويقصت
ابلوعاءين أى نوعس من العلم ،وبقطا البلعو أى قطا رأسه بواسطة أهل اَّور .قال ابن حجر [محل العلماء الوعتاء التذي مل يب ته علتى ااحاثيتل
يكىن عن بعاته واليص هِترح بته دوآتا علتى نثسته مت هم ،كقولته «أعتو ابهلل متن
اليت آيها تبس أسامى أمراء السوء وأحواقم ووم هم ،وق كان أبو هريرة ه

رأ الستس وإمارة الصبيان» ،يش إيل د آة يزي بن معاوية اهنا كانت س ة ستس متن اقجترة ،واستتجاب هللا ثعتاء أىب هريترة آمتات قبلهتا بست ة
 إىل أن قال نق عن ابن امل  -ويؤي ل أن ااحاثيل املكتومتة لتو كانتت متن ااحكتا الشترعية ِماوستعه كتماهنتا ملتا كتره َف الت يل ااول
ه
من اآلية ال الة على من كتم العلم].٧

وَف تثس قوله تعاىل (إِ َّن الَّ ِذين ي ْكتمو َن ما أَنزلَْا ِمن الْبتيَِ ِ
ات َوا ْق َ ى) البقرة ،1٥9 :كر القتر ىب حت يل أىب هريترة هتذا مث قتال [قتال علمتاؤ :
َ َ َ َه
ََ

ص علتي أعيتان املرتت ين وامل تاآقس ،وحنوهتذا ممتا
وهذا الذى مل يتبَتيه ه أبو هريرة وداف على نثسه آيه الثت ة أو القتل إمنتا هتو ممتا يتعلتق أبمتر الثتنت والت ه
اليتعلق ابلبيه ات واق ى ،وهللا تعاىل أعلم] .8هذا مايتعلق أبثب العامل َف مراعاة حال امل ا بس ومعرآة ماي اسبهم من العلم.
( 1آتح البارى) ج  11ص 2٣٧
 2رواه الب اري عن أنح رضي هللا ع ه
( ٣آتح البارى) ج  1ص 1٦٣
( 4ح يل )12٧
( ٥آتح البارى) ج  1ص 22٥
 ٦رواه الب ارى (ح يل )12٠
( ٧آتح الباري) ج  1ص 21٧ - 21٦
( 8تثس القر ىب) ج  2ص 18٦
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 - 8ومن آثابه أن ي صح قم ما أمك ه يف بيان الق من البا ل والصتواب متن اخلطتأ ،لقولته صتلى هللا عليته وستلم (متا متن عبت يسترتعيه هللا رعيتة
الر ْخت َ يف خ ه آق دانه).2
آلم طها ب صاه مل د رائاة اَّ ة) .1ولقوله صلى هللا عليه وسلم (من أختار على أديه أبمر يعلَم أن ُّ
ومن هذا الباب قول النوو [ويبس ال ليل الاعيف لت ي رت به آيقول است لوا بكذا وهو ضعيف لكذا ،ويبس ال ليل املعتمت ليعتمت  ،ويبتس لته متا

يتعلتتق هبتتا متتن ااصتتول واام تتال وااختتتعار والل تتات وي تتبههم علتتى خلتتط متتن خلتتط آيهتتا متتن املصت ثس ،آيقتتول هتتذا صتواب وأمتتا متتا كتتره آت ن آ لتتط
أوضعيف قاص ا ال صياة لت ي رت به ال لت قص للمص ف].٣
ثان.4
الاجر وامل لة ،ويردص يف اإل الة إ ا ثعا إىل ل ِ
 - 9ومن آثاب ثرسه أن يتج ب اإل الة لت تؤثي إىل ه
 - 1٠ومن آثاب ثرسه [أن يصون جملسه والاضرين عن سوء ااثب يف املباح ة وإ ا هر من أح هم ختتال متن مبتاثئ لت تلطثته يف ثآعته قبتل
انتشاره ويذكرهم أن اجتماع ا ي ب ي أن يكون هلل تعاىل آ يليق ب ا امل اآسة واملشاح ة بل ختأن ا الرآق والصثاء واستتثاثة بعات ا متن بعتض واجتمتان
قلوب ا على هور الق ،وحصول الثائ ة ،وإ ا سأل سائل عن أعجوبة آ يس رون م ه].٥
ِ
الزجر والتع يف إ ا اقتاى اامر هذا ،وال خيالف ما كر ه من حاجة العامل إىل التالي ابللم والسكي ة ،آقت أورث
 - 11ودوو أن يلجأ املعلهم إىل ه
الب تتاري يف كتتتاب العلتتم متتن صتتاياه ابب (ال اتتب يف املوعظتتة والتعلتتيم إ ا رأى متتا يكتتره) وروى آيتته عت ة أحاثيتتل م هتتا متتا رواه عتتن أيب مستتعوث
اانصاري رضي هللا ع ه قتال :قتال رجتل اي رستول هللا ال أكتاث أثرك الصت ة ممتا يطَ هِتول ب تا آت من ،آمتا رأيتت ال ت صتلى هللا عليته وستلم يف موعظتة
أخت َّ خابا من يومتذ ،آقال (أيها ال تا إنكتم م ِهثترون ،آمتن صتلى ابل تا آلي ِهثتف ،آتإن آتيهم املتريض والاتعيف و ا الاجتة) ،٦قتال ابان حجار:

[قصتتر املصت ف ال اتتب علتتى املوعظتتة والتعلتتيم ثون ال ْكتتم ان التتاكم متتأمور أن اليقاتتي وهتتو خاتتبان ،والثتترق أن التواعظ متتن ختتتأنه أن يكتتون يف
صتتورة ال اتتبان ان مقامتته يقتاتتي تكلتتف االنزعتتاج انتته يف صتتورة امل ت ِتذر ،وكتتذا املعلتتم إ ا أنكتتر علتتى متتن يتتتعلم م تته ستتوء آهتتم وحنتتوه انتته قت يكتتون
أثعى للقبول م ه ،وليح ل الوما يف حق كل أح بل خيتلف ابدت ف أحوال املتعلمس ،وأما الاكم آهو ِب ف ل ].٧
ِ
تجب ،قتتال لتته قائتتل :تصتتلي يف إوار
وروى البخااار عتتن حممت بتتن امل كت ر قال[صتتلى جتتابر يف إوا ِر َع َقت َ ه متتن قبتتل قثتتاه ،وثيابتته موضتتوعة علتتى امل ْشت َ
واحت  ،آقتتال (إمنتتا صت عت هتتذا لت اين أَمحتتق ِم لت  ،وأيه تتا كتتان لتته ثتتوابن علتتى عهت ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم ] ،8قتتال اباان حجاار [آكأنتته قتتال:
صت عته عمت ا لبيتتان اَّتواو إمتتا ليقتت ي يب اَّاهتتل ابتت اء ،أو ي ِكتتر علت هتي آأعلمتته أن لت جتتائز ،وإمنتتا أخلتتظ قتتم يف اخلطتتاب وجترا عتتن اإلنكتتارعلى
العلماء ،وليا هم على البال عن اامورالشرعية].9
 - 12ومن آثاب العامل أنه إ ا ستتل عمتا ال يعلمته أن يقتول :ال أثري أو هللا أعلتم .قتال الناوو رمحته هللا [وإ ا ستتل عتن ختتيء ال يعرآته أو عترع
يف ال ر ماال يعرآه آليقل ال أعرآه أو ال أحتققه وال يست كف عن ل  :آمن علم العامل أن يقول آيمتا ال يعلتم ال أعلتم أو هللا أعلتم :آقت قتال ابتن
مستعوث رضتتي هللا ع تته «اي أيهتتا ال تتا متن علتتم ختتتيتا آليقتتل بتته ،ومتتن ال يعلتم آليقتتل هللا أعلتتم ،آتتإن متتن العلتم أن يقتتول ملتتا ال يعلتتم هللا أعلتتم :قتتال هللا

ِِ
ِ
ِِ
تس) ص 8٦ :رواه الب تاري .وقتال عمتر بتن اخلطتاب رضتي
َج ِر َوَما أَ َ م َتن الْمتَ َكلهث َ
َسأَلك ْم َعلَْيه م ْن أ ْ
تعاىل ل بيه صلى هللا عليه وسلم (ق ْل َما أ ْ
هللا ع تته «هني تتا عتتن التكلتتف» رواه الب تتاري .وقتتال «ي ب تتي للعتتامل أن يتتورث أصتتاابه ال أثري» ومع تتاه يك تتر م هتتا ،ولتتيعلم أن قتتول العتتامل الأثري ال
ياا م زلته بل هتو ثليتل علتى عظتم حملته وتقتواه وكمتال معرآتته ،ان املتتمكن ال ياتره عت معرآتته مستائل معت وثة بتل يستت ل بقولته ال أثري علتى
 1رواه الب اري عن معقل بن يسار رضي هللا ع ه
 2ال يل رواه أبو ثاوث ذس اث حسن عن أيب هريرة رضي هللا ع ه
( ٣ا مون) ج 1ص ٣1
 4كره اخلطيب (الثقيه واملتثقه) ج 2ص 124
 ٥كره ال ووي(ا مون) ج  1ص ٣4
 ٦ح يل 9٠
( ٧آتح الباري) ج  1ص 18٧
( 8ح يل  )٣٥2ويف رواية مسلم (آأحببت أن يراين اَّ ههال م لكم)
( 9آتح الباري) ج  1ص 4٦8 - 4٦٧
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تق تواه وأن ته ال دتتاوف يف آت تواه ،وإمنتتا ميت تتا ِمتتن (ال أثري) متتن قَت هتل علمتته وقَصتترت معرآتتته َوضتتعثت تق تواه انتته خيتتاف لقصتتوره أن يستتقط متتن أعتتس
الاضرين وهو جهالة م ه آإنه ذق َ ِامه على اَّواب آيمتا ال يعلمته يبتوء ابإلمث العظتيم وال يرآعته لت عمتا عترف لته متن القصتور بتل يستت ل بته علتى
قصوره ،ا إ ا رأي ا احملققس يقولون يف ك من ااوقات ال أثري وهذا ال يقوقا أبت ا علم تا أهنتم يتورعتون لعلمهتم وتقتواهم وأنته دتاوف َّهلته وقلتة
ثي تته آوقتتا آيمتتا آت َّتر ع تته واتصتتف رتتا احرتوم تته لثستتاث نيتتته وستتوء ويتتته ،ويف الصتتايح عتتن رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم «املتشتتبا رتتا مل يعتتط
ك بح ثويب وور»].1
اثمنا  -آداب اختتاا الدرس:

 - 1يستاب للمعلم إ ا أراث أن خيتم جملسه أن ي عو بت عاء كثتارة ا لتح .هتو متا رواه الرتمتذي عتن أيب هريترة رضتي هللا ع ته قتال :قتال رستول هللا
صلى هللا عليه وسلم (من جلح يف جملح آك ر آيه لَ َطه آقال قبل أن يقو من جملسه ل  :سباان اللهم وِبم ك ،أخته أن ال إلته إال أنتت،
أست ثرك وأتوب إلي  ،إال خ ِثَر له ما كان يف جملسه ل ).2
 - 2ويستاب أن ي عو ل ثسه وللااضرين را رواه الرتمذي عن ابن عمر رضتي هللا ع همتا قتال :قلهمتا كتان رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم يقتو
من جملسه حىت ي عو هبؤال ء ال عوات اصاابه( :اللهم اقسم ل ا من دشيت ما حتول به بي ا وبس معاصي  ،ومتن اعتت متا تبل تا بته ج تت ،
وقوت تتا متتا أحييت تتا واجعلتته التوارث م تتا ،واجعتتل ر علتتى متتن لم تتا،
ومتتن اليقتتس متتا ْت هِتون بتته علي تتا مصتتائب ال ت نيا ،اللهتتم متِهع تتا أبْساع تتا وأبصتتار َّ
وانصر على َمن عاثا وال جتعل مصيبت ا يف ثي ا ،وال جتعل ال نيا أكس ِه ا وال َمْبل علم ا ،وال تسلط علي ا من ال يرمح ا).٣

( 1ا مون) ج  1ص ٣4
 2قال الرتمذي :ح يل حسن صايح .كره اخلطيب الب اثي (الثقيه واملتثقه) ج  2ص 12٧
 ٣قال الرتمذي :ح يل حسن
هذا ،ومن أراث االستزاثة من معرآة آثاب الت ريح وآثاب جملح العلم آل جا إىل املراجا اآلتية:
 (اَّاما ا د ق الراوي وآثاب الساما) لل طيب الب اثي (ت  4٦٣هت) ،وله بعتان إح ا ا بتاقيق ث .حمم عجاج اخلطيب ،واادرى بتاقيق ث .حمموثالطاان.
( -أثب اإلم ء واالستم ء) للع مة أيب سع السمعاين (ت  ٥٦2هت) وهو صاحب كتاب (اانساب) وكتابه (أثب اإلم ء) بعته ثار الكتب العلمية  14٠1هت

آداب ِ
العاِل واملتعلم
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القسم الثالث :آداب العاِل مع طُ َّبه
يتل ص واجب العامل حنو الط ب يف أمرين :أتثيبهم وتعليمهم.
أوال  -وا ب العلماء يف أتديب الق ب وهتذيبهم:
ِ
يؤثب املتعلم على الت ريل ابآلثاب الس ية والشيم املرضية ورايضة نثسه ابآلثاب وال قائق اخلثية وتعوث الصتيانة يف
قال النوو رمحه هللا [وي ب ي أن ه
جيا أموره الكام ة واَّلية
آتتأول لت أن رضتته أبقوالتته وأحوالتته املتكتتررات علتتى اإلدت ص والصت ق وحستتن ال يتتات ،ومراقبتتة هللا تعتتاىل يف جيتتا اللاظتتات ،وأن يكتتون ثائمتتا
على ل حىت املمات ،ويعرآه أنه بذل ت ثتح عليه أبتواب املعتارف ،وي شترح صت ره وتتثجتر متن قلبته ي تابيا الكتم واللطتائف ،ويبتارك لته يف حالته
وعلمه ويوآق لإلصابة يف قوله وآعله وحكمه.
ويزهت ه يف الت نيا ويصترآه عتتن التعلتق هبتتا والركتون إليهتتا واالخترتار هبتتا ،ويتتذكره أهنتا آانيتتة واآلدترة آتيتتة ابقيتة والتأهتتب للبتاقي واإلعتراع عتن الثتتاين هتتو
ريق الاومس وثأب عباث هللا الصالس.
وي ب ي أن يرخبه يف العلم ويذكره بثاائله وآاائل العلماء وأهنم ورثة اانبياء صلوات هللا وس مه عليهم ،وال رتبة يف الوجوث أعلى من هذه.
وي ب ي أن و عليه ويعتتين رصتاله كاعت ائته رصتاحل نثسته وولت ه ودريته جمترى ولت ه يف الشتثقة عليته واالهتمتا رصتاله والصتس علتى جثائته وستوء
أثبه ،ويعذره يف سوء أثب وجثوة تعرع م ه يف بعض ااحيان آإن اإلنسان معرع لل قائص.
وي ب تتي أن تتب لتته متتا تتب ل ثستته متتن اخلت ويكتتره لتته متتا يكتتره ل ثستته متتن الشتتر :آثتتي الصتتاياس «ال يتتؤمن أحت كم حتتىت تتب اديتته متتا تتب
إيل لتو استتطعت أال يقتا التذابب علتى
ل ثسه» .وعتن ابتن عبتا رضتي هللا ع همتا قتال أكتر ال تا عل هتي جليستي التذي يت طتى ال تا حتىت دلتح ه
وجهه لثعلت ،ويف رواية إن الذابب يقا عليه آيؤ يين].1
اثنيا  -آداب العاِل يف معليم الق ب:
وقت كتتر ك ت ا م هتتا يف القستتم الستتابق (آثاب التت ريح) كالتيست علتتيهم والتت ريل يف تعلتتيمهم ،وأال يلقتتي إلتتيهم متتامل يتتتأهلوا لتته ،وأال ميلهتتم بك تترة
ال رو وال بطوقا ،وأال ي در جه ا يف ال صح قم.
قال النوو رمحه هللا [ي ب ي أن ال ميت ا من تعليم أح لكونه خ صايح ال ية آإنه يرجى له حسن ال ية وررا عسر يف ك من املبتت ئس ابالختتت ال
تصايح ال ية لاعف نثوسهم وقلة أنسهم روجبتات تصتايح ال يتة آاالمت تان متن تعلتيمهم يتؤثي إىل تثويتت ك ت من العلتم متا أنته يرجتي بسكتة العلتم
تصاياها إ ا أنح ابلعلم ،وق قالوا لب ا العلم ل هللا آأىب هللا أن يكون إال هلل ،مع اه كانت عاقبته أن صار هلل].2
حصله من العلم سه ذلقائه إىل مبت يه متلطثا يف إآاثته البيه متا رآتق ونصتياة وإرختتاث إىل
وقال النوو أياا [وي ب ي أن يكون ْساا ببذل ما َّ

املهمات ،وحتريض على حثظ ما يبذله قم من الثوائ ال ثيسات ،وال ي در ع هم من أنوان العلم ختيتا تاجون إليه إ ا كان الطالب أه لذل .
واليلتتق إليتته ختتتيتا مل يتأهتتل لتته لتتت يثست عليتته حالتته آلتتو ستتأله املتتتعلم عتتن لت مل دبتته ويعرآتته أن لت ياتتره وال ي ثعتته وأنتته مل مي عتته لت ختتتاا بتتل
ختثقة ولطثا.
وي ب ي أال يتعظم على املتعلمس بل يلس قم ويتواضا آق أ ِمر ابلتواضا آلحاث ال ا  ،قال تعتاىل (واد ِثتض ج احت لِْلمتؤِمِس) الجتر ،88 :وعتن

َ ْ ْ ََ َ َ

ْ َ

إيل أن تواضعوا» - .٣إىل أن قال -
عياع بن محار رضي هللا ع ه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم «إن هللا أوحى ه
وي ب تتي أن يكتتون حريصتتا علتتى تعلتتيمهم مهتمتتا بتته متتؤثرا لتته علتتى حتوائل نثستته ومصتتاله متتامل تكتتن ضتترورة ويرحتتب هبتتم ع ت إقبتتاقم إليتته لت يل أيب
سعي السابق ،ويظهر قم البشر و قة الوجه و سن إليهم بعلمه وماله وجاهه ِبسب التيس  ،والخيا ب الثاضتل مت هم ابْسته بتل بك يتته وحنوهتا،
آثي الت يل عتن عائشتة رضتي هللا ع هتا «كتان رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم يكتين أصتاابه إكرامتا قتم وتست ية امتورهم» وي ب تي أن يتثقت هم

( 1ا مون) ج  1ص ٠٣1– ٣٠
( 2ا مون) ج  1ص ٣٠
 ٣رواه مسلم
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ويسأل عمن خاب ع هم.1].
أآهامهم ويظهر آال الثاضل وي ين عليه بتذل
وقال النوو أياا [وي ب ي للمعلم أن يطرح على أصاابه ما يراه من مستثاث املسائل وخيتس بذل
َ
ترخيبا له وللباقس يف االختت ال والثكر يف العلم وليت ربوا بذل ويعتاثوه ،وال يعِهف من خلط م هم يف كل ل إال أن يترى تع يثته مصتلاه لته ،وإ ا
آرل من تعليمهم أو إلقاء ثر عليهم أمرهم ذعاثته ل سخ حثظهم له آإن أختكل عليهم م ه ختيء ما َع َاوثوا الشيخ يف إيااحه].2
وقال النوو [ومن أهم ما يؤمر به أال يتأ ى ممن يقرأ علىه إ ا قرأ على خ ه وهذه مصيبة يبتلى هبتا جهلتة املعلمتس ل بتاوْم وآستاث نيتتهم ،وهتو متن
الت الئل الصتتر ة علتتى عت إراثْتتم ابلتتتعلم وجتته هللا تعتتاىل الكتتر  ،وقت قت م ا عتتن علتتي رضتتي هللا ع تته اإلخت يف لت والتأكيت يف التاتتذير م تته،
وهذا إ ا كان املعلم اآلدر أه آإن كان آاسقا أو مبت عا أوك ال لط وحنو ل آلي َا هِذر من االخرتار به وابهلل التوآيق.٣].
ومتتن آثاب املعلتتم أياتتا يف تعلتتيم الطت ب متتا كتتره أبااو حامااد الد ازاي رمحتته هللا قتتال [إن املتكثتتل بتتبعض العلتتو ي ب تتي أن ال يقتتبح يف نثتتح املتتتعلم

العلو اليت وراءه ،كمعلم الل ة إ عاثته تقبتيح علتم الثقته .ومعلتم الثقته عاثتته تقبتيح علتم الت يل والتثست  ،وأن لت نقتل حمتض وْستان وهتو ختتأن
العجتتائزوال نظتتر للعقتتل آيتته ،ومعلتتم الكت ي ثتترعن الثقتته ويقتتول :لت آتترون وهتتو كت يف حتتيض ال ستوان آتتأين لت متتن الكت يف صتتثة التترمحن
آهذه أد ق مذمومة للمعلمس ي ب ي أن جتت ب ،بل املتكثل بعلم واح ي ب ي أن يوسا على املتعلم ريق التعلم يف خ ه ،وإن كتان متتكث بعلتو
آي ب ي أن يراعي الت رج يف ترقية املتعلم من رتبة إىل رتبة].4
ليتوستا يف ثراستته ،وهتذا بعت استتيثاء مبتاثيء العلتو ااساستية ،ويت ل
ومن آثاب التعلتيم أن يت َوِهجته املعلِهتم التلميت َذ إىل متا يتراه متائ إليته متن العلتو
ه
على هذا آعل ال صلى هللا عليه وسلم ما حذيثة بن اليمان رضي هللا ع هم آق روى الب اري عن حذيثة قال [كان ال تا يستألون رستول هللا
الشر خماآة أن ي ركين] ال يل .قال ابن حجر يف خترحه [قال ابن أيب جرة :يف الت يل حكمتة
صلى هللا عليه وسلم عن اخل  ،وك ت أسأله عن ه
هللا يف العباث كيف أقا ك م هم آيما ختاء ،آابَّب إىل أك ر الصاابة السؤال عن وجوه اخلت ليعملتوا هبتا ويبل وهتا خت هم ،وحبتب لذيثتة الستؤال
عن الشر ليجت به ويكتون ستببا يف ثآعته عمتن أراث هللا لته ال جتاة ،وآيتهِ ستعة صت رال صتلى هللا عليته وستلم ومعرآتته بوجتوه الِ َكتم كلهتا حتىت كتان
ديب كل من سأله را ي اسبه ،ويؤدذ م ه أن كل من حبِهب إليه ختال آإنه يثوق آيه خ ه ،ومن مث كان حذيثتة صتاحب الستر التذي ال يعلمته خت ه،
ص رعرآة أْساء امل تاآقس وبك ت متن اامتور اآل تيتة ،ويؤدتذ م ته أن متن أثب التعلتيم أن يعلتم التلميتذ متن أنتوان العلتو متا يتراه متائ إليته متن
حىت د َّ
العلو املباحة ،آإنه أج ر أن يسرن إىل تثهمه والقيا به].٥
وهذا آدر ما نذكره يف آثاب ِ
العامل ما

( 1ا مون) ج  1ص ٣1
( 2ا مون) ج  1ص ٣4
( ٣ا مون) ج  1ص ٣٥
( 4إحياء علو ال ين) ج  1ص ٧1
( ٥آتح الباري) ج  1٣ص ٣٧

َّبه ،وابهلل تعاىل التوآيق.
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القسم الرابع :ع مات العلماءالصاحلني وعلماء السوء

َّ ِ
ِ ِ
الرهبت ِ
ان لَيَتأْكلو َن أ َْم َتو َال الَّتا ِ ِابلْبَا ِ ِتل َويَصت ُّو َن َعتن َستبِ ِيل
ين َآم تواْ إِ َّن َك ت ا هم َتن اا ْ
َحبَتا ِر َو ُّ ْ َ
(متهيد) قال تعتاىل ( َاي أَيتُّ َهتا التذ َ

.٣4

ِ
اّلل) التوبتة:
ه

قتال ابان كثاري رمحته هللا [قتال الست هِي :ااحبتار متتن اليهتوث والرهبتان متن ال صتارى ،وهتو كمتا قتال ،آتتإن ااحبتار علمتاء اليهتوث كمتا قتال تعتاىل (لَت ْتوالَ
يتْتهتتاهم َّ ِ
ت) املائ ت ة ،٦٣ :والرهبتتان :عبَّتتاث ال صتتارى ،والقسيستتون علمتتاؤهم كمتتا قتتال تعتتاىل
َحبَتتار َعتتن قَت ْتوقِِم ا ِإل ْمثَ َوأَ ْكلِ ِهتتم ُّ
تا َ
الست ْ
الرَّابنيُّتتو َن َواا ْ
ََ
( َلِت َ ِأب َّ ِ ِ ِ ِ
تس َورْهبَتتا ) املائت ة .82 :واملقصتتوث التاتتذير متتن علمتتاء الستتوء وعبَّتتاث الات ل ،كمتتا قتتال ستتثيان بتتن عيي تتة :متتن آَ َست متتن
َن متْته ْم ق هسيست َ
تأ َستَن متن كتان قتبلكم حتذو القتذة
علمائ ا كان آيه ختبه من اليهوث ،ومن آَ َس من عبَّاث كان آيه ختبه من ال صارى .ويف ال يل الصايح «لرتك َّ
ابلقذة» قالوا :اليهوث وال صارى قال «آمن » ويف رواية :آار والرو قال «آمتن ال تا إال هتؤالء » والاصتل التاتذير متن التشتبه هبتم يف أقتواقم

وأحتواقم ،وقتتذا قتتال تعتتاىل (لَيتأْكلو َن أَمتتو َال الَّتتا ِ ِابلْبا ِ ت ِتل ويصت ُّو َن عتتن ستبِ ِيل ِ
اّلل) التوبتتة ٣4 :و لت أهنتتم َيكلتتون الت نيا ابلت ين وم اصتتبهم
َ َ ه
َ
َ ََ
َْ
ِ
اّلل) التوبتتة ٣4 :أي وهتم متتا أكلهتتم الترا يصت ون
ورايستتهم يف ال تتا َيكلتتون أمتواقم بتذل  -إىل أن قتتال  -وقولتته تعتتاىل ( َويَصت ُّ و َن َعتتن َستبِ ِيل ه

ال ا عن اتبان الق ويَت ْلبسون الق ابلبا ل ويظهرون ملن اتتبعهم متن اَّهلتة أهنتم يت عون إىل اخلت وليستوا كمتا يَزعمتون بتل هتم ثعتاةم إىل ال تار ويتو
القيامة ال ي صرون].1
تأ ست ن متن كتان قتبلكم) الت يل ،أنته البت متن وجتوث علمتاء الستوء يف هتذه اامتة،
تبس ل من اآلية ومن قول ال ت صتلى هللا عليته وستلم (لرتك َّ
كما قال ابن ك [واملقصوث التاتذير متن علمتاء الستوء] .وإ ا كتان اامتر كتذل آ بت متن معرآتة الع متات الثارقتة بتس العلمتاء الصتالس وعلمتاء
السوء ،كما قال أبوحامد الدزاي رمحه هللا [ق كر ما ورث من آاائل العلم والعلماء ،وق ورث يف العلماء السوء تش ي ات عظيمة ثلهت على أهنتم

أخت اخللق عذااب يو القيامة ،آمن املهمات العظيمة معرآة الع مات الثارقةبس علماء ال نيا وعلماء اآلدرة ،ونعين بعلماء ال نيا علماء السوء].2
بع ت هتتذا التمهي ت التتذي يبتتس دطتتر املوضتتون ،س ت ر آيتته مستتألتان ذ ن هللا تعتتاىل ،و تتا :أ يتتة معرآتتة هتتذه الع متتات ،مث بيتتان ع متتات العلمتتاء
الصالس وعلماء السوء.
أوال:أمهية معرفة ع مات العلماء الصاحلني وعلماء السوء.

 - 1انتفاااع العاااِل وطالااب العلاام ااا يف نفسااه ،آيع ترف ع متتات العلمتتاء الصتتالس لياتترص علتتى التمس ت هب تا ،ويعتترف ع متتات علمتتاء الستتوء
ليارص على اجت اهبا وليطَ ِههر نثسه مما ق يكون علق هبا من صثاْم
 - 2إحسان اختياار املعلِام :علتى ال اتو التذي كتر ه يف أ يتة إحستان ادتيتار مصت ر العلتم ،آثيته جنتاة الطالتب وآ حته أو ضت له وه كته .آتإ ا

َعلِ َم الب العلم ع مات العلماء الصالس وعلماء الستوء َستهل عليته التمييتز بتس الثتريقس( ،لهِيَت ْهلِت َ َم ْتن َهلَت َ َعتن بَتيِهَ ِتة َوَْ َتع َم ْتن َح َّتي َعتن
بَتيِهَ ِة) اانثال.42 :
َّ ِ
آم وا إِن َجاءك ْم آَا ِس متق بَِتبَ ِتأ آَتتَتبَتيَّت توا) الجترات ،٦ :آتأمر ستباانه ابلتوقتف يف قبتول دتس الثاستق ،آوجتب علتى
ين َ
آق قال هللا تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
املسلمس معرآة حال العلماء ملعرآة من يقبل دسه وآتواه يف ثين هللا تعاىل ممن اليقبل دسه أو آتواه يف ال ين.

وقذا قال حممد بان ساريين رمحته هللا [إن هتذا العلتم ثيتن ،آتانظروا عمتن أتدتذون ثيت كم] ، ٣وروى ع ته أياتا قتال[:مل يكونتوا يستألون عتن اإلست اث،
الس ة آيؤدذ مت هم وإىل أهتل الب عتة آت يؤدتذ مت هم] .آت َ َّل هتذا علتى وجتوب الباتل يف
آلما وقعت الثت ة قالواْ :سهوا ل ا رجالكم ،آي ظر إىل أهل ُّ

حال من يؤدذ ع هم العلم.
وروي ابن َع ِد اجلر اين ذس اثه عن إبراهيم ال عي رمحه هللا (ت  9٦هت) قال[ :ك ا إ ا أرث أن أندذ عن ختيخ ،ستأل اه عتن مطعمته ،ومشتربه،
( 1تثس ابن ك ) ج  2ص ٣٥٠
( 2إحياء علو ال ين) ج 1ص٧٣
 ٣رواه مسلم يف مق مة صاياه
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يبس الواجب على الب العلم وكيف دب عليه البال عتن اام تاء
وم ْ دله ،وخمرجه ،آإن كان على استواء أدذ ع ه ،وإال مل أنته] .1وهذا م ال ه
من أهل العلم ليأدذ ع هم ثي ه.
 - 3إحسان الداللة على املعلِم :آكما دب على املسلم البال عن العامل الصاحل ليأدذ ع ه العلم  -سواء كان من العلماء اامتوات أو ااحيتاء
 ،آإنه دب عليه إ ا استشاره خ ه أو أراث أن ي ل خ ه على عتاملِ أال ي لته إال علتى العلمتاء الصتالس ،آوجتب عليته معرآتة ع متاْم ليَميِهتزهم ِمتنثل علتى
ثل علتى عتامل صتاحل أو ثاعيتا إىل ضت لة إ ا ه
علماء السوء .واملسلم إ ا َث َّل خ ه على عامل آ خيلو حاله عن أن يكتون ثاعيتا إىل هت ى إ ا ه
عامل سوء .وق قال رسول هللا صلى هللا عليته وستلم (متن ثعتا إىل هت ى كتان لته متن ااجتر م تل أجتور متن تبعته اليت قص لت متن أجتورهم ختتيتا،
ومن ثعا إىل ض لة كان عليه من اإلمث م ل آاث من تبعه اليت قص لت متن آاثمهتم ختتيتا) ،2وقتال الناوو يف ختترحه [وأن متن ثعتا إىل هت ى كتان
له م ل أجور متابعيه ،أو ض لةِ كان عليه م ل آاث َتبعيه سواء كان ل اق ى والا لة هو الذي ابتت أه أ كتان مستبوقا إليته ،وستواء كتان لت
تعليم علم أو عباثة أو أثب أو خ ل ].٣
وي دل يف هذا من ي هل خ ه على عاملِ ليتعلم م ه أو على كتابِ ليقرأه أو علتى جاعتةِ ليتبعهتا ،آتإن َثلهته علتى دت آلته أجتر ،وإن َثلَّته علتى ختترِ
مايتبس آيها ،ي ِزُّل هبتا إىل ال تار أبعت ممتا بتس املشترق وامل ترب) .4آوجتب
آعليه وور ،وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (إن العب ليتكلم ابلكلمة ه
علتتى كتتل مستتلم التبت هتس والتات هتري قبتتل أن يت ل خت ه علتتى عتتامل أو كتتتاب أو جاعتتة ،آقت يتتتكلم بكلمتتة يست ط هللا هبتتا عليتته إىل يتتو يلقتتاه كمتتا صتتح
ال يل بذل .
بع بيان أ ية معرآة ع مات العلماء الصالس وعلماء السوء ،نشرن يف بيان هذه الع مات ذ ن هللا.
اثنيا :ع مات العلماء الصاحلني وعلماء السوء.
ونتتذكر آيهتتا :اإلدت ص والع التتة واإلصتتابة والعمتتل ابلعلتتم والزهت يف الت نيا والتواضتتا واخلشتتية وقتتا صتتور ك ت ة ،آالعتامل الصتتاحل هتتو متتن اتصتتف هبتتذه
الع مات وعامل السوء بعكسه.
 - 1الع مااة األوىل (اسخ ا ص) :ستتبق الك ت

آيتته متتن قبتتل ،وأنتته قص ت هللا تعتتاىل وح ت ه ابلعمتتل ،وهتتو وإن كتتان متتن أعمتتال القلتتب إال أن لتته

صلَ َح اَّس كله ،وإ ا آست ت
صلَات َ
ع مات اهرة يست ل هبا عليه ،آق قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (أال وإن يف اَّس ما ة إ ا َ
آَ َس َ اَّس كله ،أال وهى القلب) .٥آإ ا َد َشا القلب دشعت اَّوارح ،وإ ا أحب القلب هر أثره يف ااعمال وكذل إ ا أب ض.
آاإلد ص يف لب العلم يظهر أثره يف الع مات التالية :وهتى الع التة والعمتل ابلعلتم والزهت والتواضتا واخلشتية ،وكلمتا نقتص إد صته كلمتا نقتص
حظه من هذه الع مات.
قال أبو حامد الدازاي رمحته هللا  -يف ع متات العلمتاء الصتالس [آم هتا أن اليطلتب الت نيا بعلمته ،آتإن أقتل ثرجتات العتامل أن يت رك حقتارة الت نيا
ودستها وك ورْا وانصرامهاِ ،
وعظَم اآلدرة وثوامها وصثاء نعيمها وج لتة م ْل ِكهتا ويعلتم أهنمتا متاتاثَتن ،وأهنمتا كالاترتس مهمتا أرضتيت إحت ا ا
ه
أس طت اادرى ،آإن من ال يعرف حقارة ال نيا وك ورْا وامتزاج لذاْا أبملها مث انصرا متا يصتثو م هتا آهتو آاست العقتل .آتإن املشتاه ة والتجربتة
ترخت إىل ل آكيف يكون من العلماء َمن العقل له  ،ومن اليعلم عظم أمر اآلدرة وثوامها آهو كاآر مسلوب اإلميان آكيف يكتون ِمتن العلمتاء
َمن ال إميان له ومن ال يعلم مااثة ال نيا لآلدرة وأن اَّما بي هما ما يف خ مطما آهو جاهل بشرائا اانبياء كلهم ،بل هو كاآر ابلقرآن كله
من هأوله إىل آدره ،آكيف يع ه من ومرة العلماء ومن علم هذا كله مث مل يؤثر اآلدرة على ال نيا آهو أس الشيطان ق أهلكته ختتهوته وخلبتت عليته
ختقوته آكيف يع ِمن حزب العلماء َمن هذه ثرجته .
( 1الكامل يف ضعثاء الرجال) البن ع ي ،ط ثار الثكر14٠9 ،هت ،ج  1ص 1٥٦ - 1٥4
 2رواه مسلم
( ٣صايح مسلم بشرح ال ووي) ج  ٦ص 22٧
 4متثق عليه
 ٥متثق عليه
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ولذل قال السن رمحه هللا :عقوبة العلماء موت القلب ،وموت القلب لب ال نيا بعمل اآلدرة...،
وقال عمر رضي هللا ع ه :إ ا رأيتم العامل حمبا لل نيا آاْموه على ثي كم ،آإن كل حمبِ خيوع آيما أحب...،
وكان ع بن معا الراوي رمحه هللا يقول لعلماء ال نيا :اي أصااب العلم قصوركم قيصرية ،وبيوتكم كسروية ،وأثتوابكم اهريتة ،وأدثتاآكم جالوتيتة،
ومراكبكم قارونية ،وأوانيكم آرعونية ،ومآمثكم جاهلية ،ومذاهبكم ختيطانية آأين الشريعة احملم ية قال الشاعر:
وراعي الشاة مي الذئب ع هاآكيف إ ا الرعاة قا ائب ...

اق
اّلل ِميَت َ
َدت َذ ه
وقت وصتتف هللا علمتتاء الستتوء أبكتتل الت نيا ابلعلتتم ،ووصتتف علمتتاء اآلدتترة ابخلشتتون والزهت  ،آقتتال عزوجتتل يف علمتتاء الت نياَ ( :وإِ َ أ َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ترتْواْ بِ ِته َمثَ تا قَلِتي ) آل عمتران ،18٧ :وقتال تعتاىل يف علمتاء اآلدترة:
ين أوتواْ الْكتَ َ
اب لَتتبَتيِه تَّه للَّتا ِ َوالَ تَكْتمونَته آَتَتبَتذوه َوَراء هتوِره ْم َوا ْخت ََ
الذ َ
ّلل الَ ي ْشتترتو َن َِباي ِت ِ
اختتتعِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
(وإِ َّن ِمتتن أ َْهت ِتل الْ ِكتَت ِ
اّلل َمثَ تتا قَلِتتي أ ْولَتتتِ َ َقت ْتم
س ه َ َ
تاب لَ َمتتن ي ت ْتؤمن ِاب هّلل َوَمتتا أن ت ِزَل إِلَت ْتيك ْم َوَمتتا أن ت ِزَل إِلَت ْتي ِه ْم َد َ
َ ه
َ ْ
َجره ْم ِع َ َرههبِِ ْم) آل عمران.1]199 :
أْ
 - 2الع مة الثانية (العدالة) :الع الة صثة مطالب هبا آحاث املسلمس آكيف ابلعلماء الذين هم ورثة اانبياء .

آالع الة من صثات العامل الصاحل بل من ختروط قبول قوله وآتواه يف ثيتن هللا تعتاىل ،والثستق متن صتثات عتامل الستوء التذي اليقبتل قولته وال آتتواه يف
ثين هللا تعاىل.
ونذكر آيما يلي تعريف الع الة مث خترو ها وضوابطها
أما تعريف الع الة:
آقيل هى (استواء أحوال املرء يف ثي ه).
(ملَ َكة  -أي هيتة راس ة يف ال ثح َ -ت ا من اقرتاف كب ة ،أو ص ة ثالهة على اخلِسة ،أو مباح ِخيل ابملتروءة) .قتال السايوطي[ :وهتذه
وقيل هى َ
أحسن عبارة يف ح ه ها ،وأضعثها قول متن قتال :اجت تاب الكبتائر واإلصترار علتى الصت ائر ،ان جمترث االجت تاب متن خت أن تكتون ع ت ه ملكتة وقتوة
ِ
كاف يف ص ق الع الة].2
ترثعه عن الوقون آيما يهواه خ
وأما ختروط الع الة وضوابطها آ ثة :أثاء الثرائض برواتبها ،واجت اب احملرمات ،واستعمال املروءة ،وهذا بياهنا:
أ  -أداء الفارائض بروامبهااا :آلتتيح بعت لِ متتن ثاو علتتى تتترك الرواتتتب ،آتتإن ْاونتته هبتتا يت ل علتتى عت حماآظتتته علتتى أستتباب ثي تته ،وررتتا َجت َّتر إىل

التهاون ابلثرائض ،وكذا ماوجب من صو ووكاة وحتل .واخنترا الع التة ابمل اومتة علتى تترك الست ن الراتبتة هتو متذهب جتاه العلمتاء واليشتكل علتى
ل قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (أآلح إن ص ق) ال يل ،ملن اقتصر على الثرائض ثون ال واآل ،آإنه قيه آ حه ابلص ق يف هذا وهتو
ماال ميكن اَّز به آلحاث ال ا  ،هذا آا عما ثبت من أن التقص يف أثاء الثرائض ي جس ابل واآل ،وق جعل هللا للواجبات ِمحي متن امل ت وابت
للرتهيب من ترك الواجب ،كما جعل للمارمات ِمحي من املكروهات للرتهيب من آعل احملر  ،آإن متن ثاو علتى آعتل امل ت وب كتان لثعتل الواجتب
أثو  ،ومن ثاو على ترك املكروه ،كان للارا أخت تركا ،وق ثل على هذا كله ح يل ال عمان بن بشت رضتي هللا ع ته (إن الت ل ب هتس وإن الترا
هبس).٣
ب  -ا تناااب احملا َّارا :أبن الَييت كبت ة واليت ْ ِمن علتتى صت ة .لقولتته تعتتاىل (إِن جتتاءكم آَ ِ
استتق بِ تبتِتأ آَتتتبتيَّت توا) الجترات ،٦ :وقتتال تعتتاىل يف القتتا ف

َ

ْ

م ََ ََ

ِ
ِ
واليؤمن من م له الكتذب علتى
( َوَال تَت ْقبَتلوا َق ْم َخت َه َ
اثة أَبَ ا َوأ ْولَت َ هم الْ َثاسقو َن) ال ور ،4 :ويقا عليه كل مرتكب كب ة انه مست ف ب ي ه َ
هللا وعلى ال ا .
والكب ة هى[ :ماآيه َح ه يف ال نيا أو وعي يف اآلدرة] وهذا قتول أمحت بتن ح بتل رمحته هللا ،وواث ابتن تيميتة رمحته هللا [أو متاورث آيهتا لع تة أو خاتب
( 1إحياء علو ال ين) ج  1ص  ٧٦ - ٧4ابدتصار
( 2ااختباه وال ظائر) ط ثار الكتاب العريب 14٠٧هت ،ص ٦٠8
 ٣متثق عليه
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آصتل ماأجلته أمحت  .وأقتول :ومتن الكبتائر متاورث
توعت ه ،آكتأن ابتن تيميتة َّ
أو نثي إميان] .وهذا كلته متن الوعيت آمتن لَ َعَته هللا أو خاتب عليته آقت ه
ال ص أبنه كب ة كأحاثيل (أكس الكبائر )....و(اجت بوا السبا املوبقتات )....و (بلتى إنته لكبت  ،).....ومتن الكبتائر متاورث الت ص بوصتف صتاحبه

ابلثسق كقوله تعاىل (بِْتح ِ
اإلميَ ِ
اال ْسم الْثسوق بَت ْع َ ِْ
ان) الجرات.11 :

َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
َّ
ش إال الل َمت َتم)
ين َْدتَ بتو َن َكبَتتائَر اْإل ْمث َوالْ َثت َتواح َ
والصت ة :متتا ثون لت  ،وال جتتترح الع التتة بثعلهتتا إال إ ا أك تتر م هتتا أو ْأثم هتتا ،قتتال تعتتاىل (التتذ َ

ال جم.٣2 :

ج  -استعمال املروءة :بثعل مادَ ِهملته ويتَزيِه ته متن مكتار اادت ق وتترك ماي نِهسته ويشتي ه ممتا يستتقبح عرآتا ال ختترعا (إ إن املستتقبح ختترعا يلتاتق
ابلكبتتائر والصت ائر) أمتتا املستتتقبح عرآتتا آم تتل متتن يكشتتف متتن ب نتته متتاجرت العتتاثة بت طيتتته وإن مل يكتتن كشتتثه حرامتتا ،وككشتتف الترأ ابلتتب ث التتيت
جرت العاثة آيها بت طيته ،وااكل اباسواق ابلب ث اليت يستقبح آيها ل  ،ولبح ال ياب املست كرة ،وحكاية املااكات.
وأصل اعتبار املروءة ضمن ختروط الع الة 1هو قتول ال ت صتلى هللا عليته وستلم (إن ممتا أثرك ال تا متن كت ال بتوة ااوىل :إ ا مل تستتح آاصت ا متا
ختتتت) .2آتتإن متن اليستتتعمل املتتروءة ر الثتة عتترف أهتل بلت ه ثل لت علتى عت حيائته ،ومتتن مل يستتتح يتوقتا م تته الكتذب وحنتتوه للات يل (إ ا مل
تستح آاص ا ماختتت) .والخيثى أن العرف املعتس هو ماال خيالف الشرن.
تبس ل معىن الع الة وخترو ها ،آاعلم أن من نواقاها تترك آرياتة أو ارتكتاب كبت ة ،ومتن الكبتائر :احملرمتات التيت كتر بعاتها يف صتثة آترع
إ ا َّ
العس من العلم يف الثصل ال اين من الباب ال اين ،ومن الكبائر كتمتان العلتم والتق داصتة متا حاجتة ال تا لبيانته ،و لت للوعيت التوارث يف حتق متن

ِ
اّلل َويَت ْل َع تهم ال َّ ِع و َن) البقرة.1٥9 :
يكتم الق ،قال تعاىل (أولَتت َ يَ َلع تهم ه
وكل متن اخنرمتت ع التته بستببِ أو َبدتر آهتو آاستق ،الدتوو استتثتاؤه واليقبتل آتتواه والدتسه يف ثيتن هللا تعتاىل ،امتر هللا تعتاىل ابلتوقتف يف قبتول
اسق بَِتبِأ آَتتَتبتيَّت وا) الجرات ،٦ :وقال تعاىل (وَال تَت ْقبتلوا َقم َختهاثة أَب ا وأولَتِت َ هتم الْ َث ِ
ِ
ِ
استقو َن) ال تور،4 :
َ َ ْ َ َ َ َْ
دس الثاسق ،قال تعاىل (إن َجاءك ْم آَ م َ َ
ِِ
ِ
س) التوبتتة .24 :وقتتال امقيااب البدااداد
اّلل الَ يَت ْهت ي الْ َقت ْتوَ الْ َثاستتق َ
هتتذا متتا إدبتتاره تعتتاىل ِبرمتتان الثاستتقس متتن التوآيتتق و لت يف قولتته تعتتاىل ( َو ه

[علماء املسلمس مل خيتلثوا يف أن الثاسق خ مقبتول الثتتوى يف أحكتا الت ين وإن كتان بصت ا هبتا] .٣وقتال أباو عمارو ابان الصا ح [ال تصتح آتيتا
الثاستتق وإن كتتان جمتهت ا مستتتق  ،خت أنتته لتتو وقعتتت لتته يف نثستته واقعتتة عمتتل آيهتتا ابجتهتتاث نثستته ومل يستتتثت خت ه] .4وستتيأيت مزيت تثصتتيل قتتذه
املسألة يف الباب اخلامح ع الك يف الع الة ضمن ختروط املثيت إن ختاء هللا تعاىل.

وام صة :أن الع الة من صثات العامل الصاحل ،وأن الثسق من صثات عامل السوء وهو مانا من قبول دسه وآتواه يف ال ين.

 - 3الع مااة الثالثااة (اسصااابة يف الفتااو ) :وهتتى متتن ع متتات العلمتتاء الصتتالس إ ت ت ل اإلصتتابة يف الثتتتوى علتتى صتتثتس متتن صتتثات العلمتتاء

الصالس ،و ا:
أ  -العلم وأنه ليح من اَّ َّهال املتكلثس امل َّعس للعلم.

اّلل ِمن ِعب ِ
ِ
اث ِه الْعلَ َماء)
ب  -واخلشية :قال تعاىل (إَّمنَا َخيْ َشى ََّ ْ َ

آا

ر ،28 :داصة إ ا كان ِ
العامل يستثىت آيما اليواآق هوى وي ال ثو والسلطان،

آتتإ ا جهتتر ابلتتق يف ل ت  ،ثل علتتى تق تواه ودشتتيته هلل تعتتاىل .قتتال تعتتاىل (الَّت ِتذين يتبتلِه تتو َن ِرستتاَال ِت َِّ
َح ت ا إَِّال َّ
َ َ
اّلل َوَخيْ َشت ْتونَه َوَال َخيْ َشت ْتو َن أ َ
َ
اّللَ
وَك َثتتى ِاب َِّ
ِ
ّلل َح ِس تتيبا) ااح تزاب ،٣9 :آه تتذه ص تتثة اانبي تتاء عل تتيهم الس ت وهك تتذا ي ب تتي أن يك تتون ورث تتهم م تتن العلم تتاء ،يتبَتله تتون حك تتم هللا وخيش تتونه
َ

والخيشون أح ا خ ه.

قال البخار  :قال السن البصري رمحه هللا [أدذ هللا على الكا أن اليتبعوا اقوى والخيشوا ال ا  ،واليشرتوا َبايته مث ا قلي  ،مث قرأ ( َاي َثاووث
 1يراجا يف تعريف الع الة(:جممون آتاوى ابن تيمية) ج  1٥ص  ،٣٥8 - ٣٥٦و(م ار السبيل) ج  2ص .489 - 48٧
 2رواه الب اري
( ٣الثقيه واملتثقه) ج  2ص 1٥٦
( 4أثب املثيت واملستثيت) البن الص ح ص 1٠٧
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الُّو َن عن سبِ ِيل َِّ
الَّ عن سبِ ِيل َِّ
اّلل إِ َّن الَّ ِذين ي ِ
ِ
اك َدلِي َثة ِيف ْاا َْر ِ
اّلل َق ْم
إِ َّ َج َع ْلَ َ
احكم بَْ َ
ع آَ ْ
ََ
َ َ
س الَّا ِ ِاب ْلَِهق َوَال تَتتَّبِ ِا ا ْقََوى آَتي َ َ َ
ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
اب َخت ِي م ِرَا نَسوا يتو ِْ ِ
ين َهاثواْ
َع َذ م
ين أ ْ
ال َساب) ص .2٦ :وقرأ (إِ َّ أ َ
َْ َ
َنزلَْا التت َّْوَراةَ آ َيها ه ى َون م
َسلَمواْ للَّذ َ
ور َْكم هبَا الَّبيُّو َن الذ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
الرَّابنِيُّو َن واا ِ
اّلل وَكانواْ علَي ِه خته َ اء آَ َ َكْ َشواْ الَّا و ِ
َو َّ
َ َ ْ
َ ْ
َحبَار رَا ْ
اد َش ْون َوالَ تَ ْش َرتواْ َِب َايِيت َمثَ ا قَلي َوَمن َّملْ
َْ َ
است ْاثظواْ من كتَاب ه َ
ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة ،1]44 :واملقصوث ابلكا القااة وكل من َح َكم بس ال ا .
َنزَل ه
َْكم رَا أ َ
ِ
ج  -واإلصابة يف الثتوى من ع مات توآيق هللا تعاىل للعتامل ،أن يه يته هللا ملعرآتة التق ،لقولته تعتاىل (آَتهت َ ى َّ ِ
ادتَتلَثتواْ آِيت ِه
ين َآم تواْ ل َمتا ْ
ه
َ
اّلل التذ َ
ِ
ِ
ِِ
َّ
َّ
اّللَ َوآم توا
ِمت َتن ْ
ين َآم توا اتتَّقتوا َّ
التَ ِهتق ذِِ ْنتته) البقتترة ،21٣ :وقولتته تعتتاىل (إَن تَتتتَّقتواْ ه
اّللَ َْد َعتتل لكت ْتم آت ْرقَتتا ) اانثتتال ،29 :وقولتته تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
ِِ
بِرسولِِه يت ْؤتِكم كِ ْثلَ ِ ِ
د َعل لَّك ْم نورا َتَْشو َن بِِه) ال ي  ، 28 :وقال رسول هللا صلى هللا عليه وستلم (متن يترث هللا بته دت ا يث ِهقهته يف
ْ ْ
س من َّر ْمحَته َوَْ
َ
ال ين).2
وكأن هذا التوآيق اإلقي ثواب من هللا تعاىل للعامل املتَّصف ابلعلم واخلشية ،من ابب (اَّتزاء متن جت ح العمتل) وهتى قاعت ة ق ريتة وختترعية كمتا قتال
ابن ميمية رمحه هللا [ال واب والعقاب يكو ن من ج ح العمل يف قَ َ ِر هللا ويف خترعه ،آإن هذا من الع ل الذي تقو به السماء واارع].٣
وبا اإلصابة يف الثتوى :ك رة اخلطأ والت ليط آيها آإهنا من ع مات علماء السوء إ ي ل ك رة اخلطأ والت ليط على ِ
صثاَتَن اتصف هبتا كتان متن
علماء السوء ،وهى:
أ  -اَّهل ،وأنه ليح من العلماء املؤهلس لتبلي ثين هللا تعاىل ،كما يف ح يل قبض العلم وآيه قال رسول هللا صتلى هللا عليته وستلم (اكتذ ال تا
رءوسا ج ههاال آستِلوا آأآتوا ب علم آالهوا وأضلهوا).4
تعم اخلطأ ،آق يكون الرجل عاملا مْت ِق ا للعلم ،ولك ه يتعم اخلطأ ،وهذا له صور وله أسباب:
ب -ه

الَ َّتق َوأَنتت ْم تَت ْعلَمتو َن) البقترة ،42 :وقولته تعتاىل ( َهِرآتو َن
الَ َّق ِابلْبَا ِ ِتل َوتَكْتمتواْ ْ
تعم اخلطأ آم ها ما كره هللا تعاىل يف قوله ( َوالَ تَت ْلبِسواْ ْ
أما صور ه
الْ َكلِم عن َّمو ِ
اضعِ ِه) ال ستاء ،4٦ :وقوله تعاىل (آَتويْل لهِلَّ ِذين يَ ْكتتبتو َن الْ ِكتَ َ ِ ِ ِ
تعمت اخلطتأ وكلهتا تتؤثي إىل
تاب أبَيْت يه ْم) البقترة .٧9 :هتذه بعتض صتور ه
َ م َ
َ َ َ
تاليل ال ا  ،وهذا موجوث يف الثترق الاتالة قت ميا وحت ي ا ،ويف علمتاء الستوء يف كتل ِملهتة وكتل ومتان ومكتان ،آلتبح التق ابلبا تل :م ته االستت الل
ص يف خ موضعه ،وكتم الق :ابالمت ان عن اَّهر به وتبلي ه ،وحتريف الكلم :م ه التأويل الثاس وحتميل ال صوص ماال حتتمله من املعاين.
ابل ه
أما سبب تعم اخلطأ ،آسبب واح  -وإن كانت له صور متع ثة  -وهو استاباب الياة ال نيا والرص عليها ،ومن صور ل حب املال وك زه

ِِ
ين
وحب اَّاه وامل صب ،وإمنا قل ا إنه سبب واح إ ق قرن هللا تعاىل ه
تعم علماء السوء لل طأ ابستاباب الت نيا كمتا يف قولته تعتاىل (آَت َويْ متل لهلَّتذ َ
اّلل لِي ْشترتواْ بِت ِه َمثَ تتا قَلِتي ) البقتترة .٧9 :وقولتته تعتتاىل (وإِ َ أَدت َذ اّلل ِمي ت َ َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ين أوتتواْ
َ َ ه َ
تاب ِأبَيْت ي ِه ْم مثَّ يَتقولتتو َن َه ت َذا مت ْتن ع ت ه َ َ
يَ ْكتتبتتو َن الْكتَت َ
تاق التتذ َ
الْ ِكتَاب لَتتبتيِ تَّه لِلَّا ِ والَ تَكْتمونَته آَتَتبتذوه وراء هتوِرِهم وا ْخت ِ ِ
ِ ِ
ح َمتا يَ ْش َترتو َن) آل عمتران ،18٧ :وقتال تعتاىل (إِ َّن َكِت ا
َ َه
ْ َ ََ
َ ََ
َ
ترتْواْ بته َمثَ تا قَلتي آَب ْتت َ
ان لَيأْكلو َن أَمو َال الَّا ِ ِابلْبا ِ ِل ويص ُّو َن عن سبِ ِيل ِ
ِمن ااَحبا ِر و ُّ ِ
اّلل) التوبة.٣4 :
َ َ ه
الرْهبَ َ
َ ََ
ه َ َْ َ
َْ
وهكذا ترى أن هللا تعاىل قرن كتمان الق والص عن سبيله بشراء ال من القليل وهى ال نيا ومتاعها ،كما قال تعاىل (قل متَان الت َّ نْتيا قَلِيتل) ال ستاء:
َْ
َ م
.٧٧
ويف اَّملة آإن ك رة اخلطأ يف الثتوى والت ليط آيها ستواء كتان لت عتن جهتل أو عتن عمت آهتو متن ع متات علمتاء الستوء ،آمتن آعتل لت عتن
عم آهو من امل اوب عليهم ومن آعله عن جهل آهو من الاالس.
( 1كتاب ااحكا ) من صايح الب اري  -ابب ( 1٦آتح الباري) ج  1٣ص14٦
 2متثق عليه
( ٣جممون الثتاوى) ج  28ص 119
 4متثق عليه
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(فائدة) ليح من خترط العامل الصاحل أن يعرف ااحكا كلها ،كما ليح من ختر ه أال خيطيء.
أما ااول :آليح من ختر ه معرآة ااحكتا كلهتا ،ولكتن متن ختتر ه متا لت أنته إ ا ستتِل عمتا ال يعرآته أن يقتول ال أثري أو ال أعلتم أو هللا أعلتم.
كما سبق بيانه يف آثاب إلقاء ال ر .
قال أبو حامد الدزاي رمحه هللا [وليح من خترط املثيت أن ديب عن كل مستلة ،آق ستِل مال رمحه هللا عن أربعس مستتلة آقتال يف ستت وث ثتس
م ها ال أثري ،وكم توقف الشاآعي رمحه هللا بل الصتاابة يف املستائل ،آتإ ا اليشترتط إال أن يكتون علتى بصت ة آيمتا يثتيت آيثتيت آيمتا يَت ري ،ويَت ري
أنه يَ ري ،ومييِهز بس ماال يَ ري وبس مايَ ري ،آيتوقف آيما الي ري ،ويثيت آيما ي ري].1
وأما ال اين :آإ ا كانت اإلصابة يف الثتوى من ع مات العامل الصاحل آاملراث بتذل أن يكتون ال التب عليته اإلصتابة ولتيح متن ختتر ه أال خيطتيء وإال
كان معصوما وهذا ممت ا .وق قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (إ ا حكتم التاكم آاجتهت مث أصتاب آلته أجتران ،وإ ا حكتم آاجتهت مث أدطتأ
آبس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن العامل وإن بل مرتبة االجتهاث يف الشريعة آإن اخلطأ جائز عليه ،وأنه مأجور متا لت  ،والمي تا
آله أجر) ،2ه
من الكم والثتوى لكونه أدطتأ ،ولكتن اليعمتل رتا أدطتأ آيته والي ثتذ إن كتان حكمتا ،للات يل (متن عمتل عمت لتيح عليته أمتر آهتو َرهث) .٣قتال
ابن عبدالرب رمحه هللا [وروى مال بن أنح عن ستعي بتن املستيب بل ته ع ته أنته كتان يقتول :لتيح متن عتامل والختتريف وال ي آاتل إال وآيته عيتب،

ولكن من كان آاله أك ر من نقصه هب نقصه لثاله ،كمتا أنته متن خلتب عليته نقصتانه هتب آاتله .وقتال خت ه :اليستلم العتامل متن اخلطتأ آمتن
أدطأ قلي وأصاب ك ا آهو عامل ،ومن أصاب قلي وأدطأ ك ا آهو جاهل].4
وقال ابن ميمية رمحه هللا [أنه لو ق ر أن العامل الك الثتوى أدطأ يف مائة مسألة مل يكن ل عيبا ،وكتل متن ستوى الرستول صتلى هللا عليته وستلم
كم ِببسه لكونه أدطأ يف مسائل :كان ل اب
يصيب وخيطيء .ومن م ا عاملا من اإلآتاء مطلقاَ ،
وح َ

ابإلجان].٥

وقال ابن ميمية أياا [أنه لو ق ر أن العامل الك الثتاوى أآىت يف ع ة مستائل ِبت ف ست ة رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم ال ابتتة ع ته .ودت ف

ماعليه اخللثاء الراخت ون :مل دز م عه من الثتيا مطلقا ،بل يبس له دطؤه آيما دالف آيه .آما وال يف كل عصر من أعصار الصاابة والتابعس ومتن
بع هم من علماء املسلمس من هو كذل  .آابن عبا رضي هللا ع هما كان يقتول يف «املتعتة والصترف» ِبت ف الست ة الصتاياة ،وقت أنكتر عليته
الصاابة ل  ،ومل مي عوه من الثتيا مطلقا بل بي وا له س ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امل ِ
الثة لقوله].٦
واملقصوث من إيراث هذه الثائ ة :أال يظن سوء بعامل رث دطأ أدطأه ،داصة إ ا كان خالب حالته اإلصتابة ،وأال ميت تا التب العلتم عتن اادتذ عتن
عامل ل ثح السبب آَتي ْاَر بذل من د ك .
(فائدة أخر ) انتثان ال ا بعلم عامل ليح رجرثه ثلي على ص حه.

هتتذه متتن اامتتور التتيت ت ث بستتببها لَت ْتبح خت ت ي ع ت الع توا  ،وك ت ا ماأنصتتح ال تتا ابالح ترتاو م هتتا .آتتذات متترة نصتتات رج ت ابعت تزال إح ت ى
اَّماعات اإلس مية امل ارآة ،آقال يل :إن قم عليه آا كب ا آهو مل يعرف ثي ه ومل يلتز به إال بسببهم ،آقلتت لته :ولتو كتان اامتر كتذل  ،آإهنتا
جاعتة ستوء وهتم نقلتتوك متن ختترِ ك ت إىل ختتتر قليتلَّ ،
وإن ه تاك دت ا وراء ماأنتتت آيته وهتم جبونت عتتن هتذا اخلت  .ومترة أدتترى ستألين ستائل عتتن
رأيتي يف أحت الشتيو  ،آقلتتت لتته :إنته ونت يق ضتتال م ِ
اتل ،آقتتال يل :إنتته يتؤوي آتتتا متتن الشتباب وي ثتتق علتتيهم ويعلمهتم العلتتم ،آقلتتت لته :ولتتو كتتان
اامر كذل آإنه خيتلق الشبهات لص الشباب عن اَّهاث يف سبيل هللا وصرآهم عن نصرة ال ين ،وهل هت سرت امل تاآقس إال اَّهتاث يف ستبيل هللا
( 1املستصثى) ج  2ص ٣٥4
 2متثق عليه
 ٣رواه مسلم
( 4جاما بيان العلم) ج  2ص48
( ٥جممون الثتاوي) ج  2٧ص ٣٠1
( ٦املرجا السابق) ص ٣11
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ابلثاضاة
وص ُّ وا خ هم وادتلقوا ااعذار لتسير قبيح ص يعهم ،آهت هللا سرتهم يف سورة التوبة حىت ْسهاها ابن عبا رضي هللا ع هما
آت لهثوا ع ه َ
اليت آاات امل اآقس .1
وم شأ اللبح يف هذا هو الظن أبن العامل إ ا نثا ال ا بشيء من العلم آ ب أن يكتون صتالا ،وهتذا تن دطتأ ،آقت ي تثتا ال تا بعلتم رجتل وهتو
رجل سوء ،وثليله قول ال صلى هللا عليه وسلم (إن هللا ليؤي هتذا الت ين ابلرجتل الثتاجر) ،2وهتذا الظتن يتؤثي إىل تن آدتر أختت دطتورة ،وهتو
أنتته إ ا كتتان هتتذا العتتامل التتذي ي تثتتا بعلمتته صتتالا آ ت خت ت يف أن كتتل مايقولتته ص تواب ،هكتتذا يظتتن الع توا  ،آيأدتتذ عتتامل الستتوء يف تاتتليلهم َبرائتته
الثاست ة التتيت ي ستتها يف ث تتااي ك متته ،وخيلتتط التتق ابلبا تتل ،وال تتا يظ ونتته كلتته حتتق ،آياتلهون بتته.وإ ا ك تتا قت قت ه م ا أن العتتامل الصتتاحل التشتترتط آيتته
اإلصابة ثائما ،آكيف بعامل السوء .
وق نبهه العلماء على هذه املسألة حىت التلتبح على ال ا  ،آقال أبو حامد الدزاي رمحه هللا [ولوال حب الرائسة الن ر العلم .واليت ل لت علتى

أن الب الرائسة ج ،بل هتو متن التذين قتال صتلى هللا عليته وستلم آتيهم« :إن هللا ليؤيت هتذا الت ين أبقتوا الدت ق قتم» ،وقتال صتلى هللا عليته
وسلم « :إن هللا ليؤي هذا ال ين ابلرجل الثاجر» ،آطالب الرائسة يف نثسه هال وق يصلح بسببه خ ه إن كان ي عو إىل ترك ال نيا و ل آتيمن
كان اهر حاله يف اهر اامر اهر حال علماء السلف ،ولك ه يامر قص اَّاه ،آم اله م ال الشما الذي رتق يف نثسته ويستاتيء بته خت ه
آصت ح خت ه يف ه كتته ،آأمتتا إ ا كتتان يت عو إىل لتتب الت نيا آم التته م تتل ال تتار احملرقتتة التتيت أتكتتل نثستتها وخ هتتا .آالعلمتتاء ث ثتتة :إمتتا مهلت نثستته
وخ ه وهتم املصترحون بطلتب الت نيا واملقبلتون عليهتا ،وإمتا مستع نثسته وخت ه وهتم الت اعون اخللتق إىل هللا ستباانه تاهرا واب تا ،وإمتا مهلت نثسته
ص ه يف البا ن قبول اخللق وإقامة اَّاه ،آانظر من أي ااقسا أنت].٣
مسع خ ه وهو الذي ي عو إىل اآلدرة وق رآض ال نيا يف اهره وقَ ْ
وقال ابن ميمية رمحه هللا [كالشيخ التذي آيته كتذب وآجتور متن اإلنتح قت َيتيته قتو كثتار آيت عوهم إىل اإلست

آيستلمون ويصت ون دت ا ممتا كتانوا

وإن كتتان قصت لت الرجتتل آاست ا ،وقت قتتال ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم «إن هللا يؤيت هتتذا الت ين ابلرجتتل الثتتاجر ،وأبقتتوا ال دت ق قتتم» وهتتذا
كالجل وااثلة اليت يذكرها ك من أهل الك والرأي آإنه ي قطا هبا ك من أهل البا تل ويَت ْقتوى هبتا قلتوب ك ت متن أهتل التق ،وإن كانتت يف
نثسها اب لة آ ها أبطل م ها ،واخل والشر ثرجات ،آي تثا هبا أقوا ي تقلون مما كانوا عليه إىل ما هو د م ه.
وق هب ك من مبت عة املسلمس :من الراآاة واَّهمية وخ هم إىل ب ث الكثتار ،آأستلم علتى ي يته دلتق ك ت  ،وانتثعتوا بتذل وصتاروا مستلمس
مبت عس ،وهو د من أن يكونوا كثارا ،وكذل بعض امللوك ق ي زوخزوا يظلم آيه املسلمس والكثار ويكون آمثتا بتذل ومتا هتذا آياصتل بته نثتا
دلق ك كانوا كثارا آصاروا مسلمس ،و اك كان خترا ابل سبة إىل القائم ابلواجب ،وأما ابل سبة إىل الكثارآهو د .
وكذل ك من ااحاثيتل الاتعيثة يف الرتخيتب والرتهيتب والثاتائل وااحكتا والقصتص ،قت يستمعها أقتوا آي تقلتون هبتا إىل دت ممتا كتانوا عليته،
وإن كانت كذاب].4
ي بطالب العلم أال يلتبح عليه ما ق يلتبح على العوا من هذا اامر .وهللا سباانه وتعاىل ياتل متن يشتاء ويهت ي
آإ ا كان اامر كذل آإنه َح ِر ه
من يشاء إىل صراط مستقيم.
 - 4الع مااة الرابعااة (العماال ابلعلاام) :العمتتل ابلعلتتم متتن ع متتات العلمتتاء الصتتالس ،آيعمتتل بعلمتته يف نثستته ويف أهلتته ويف ال تتا يعلمهتتم اخل ت
وي هاهم عن الشر ،وق سبق الك يف هذه املسألة يف اآلثاب اليت يشرتك آيها العامل والطالب و كتر أن املقصتوث متن العلتم العمتل ،والعمتل ابلعلتم
من ع مات الص ق واإلد ص واخلشية.
قتتال أبتتو حامت ال تزايل  -يف ع متتات العتتامل الصتتاحل ( -وم هتتا أن ال خيتتالف آعلتته قولتته بتتل ال َيمتتر ابلشتتال متتامل يكتتن هتتو أول عامتتل بتته ،قتتال تعتتاىل

(أ ََأتْمتترو َن الَّتتا ِابلْتِ ِتس وتَ ستتو َن أَنثستتكم وأَنتتتم تَتْتتلتتو َن الْ ِكتتتاب أَآَت َ تَتع ِقلتتو َن) البقترة ،44 :وقتتال تعتتاىل ( َكتتس م ْقتتتا ِع ت َ َِّ
اّلل أَن تَتقولتوا َمتتا َال
ْ
َ َ
ََ
َ ه َ َْ
َ َْ ْ
( 1انظر تثس القر )٦1 / 8 ،
 2متثق عليه
( ٣إحياء علو ال ين) ج  1ص ٦1
( 4جممون الثتاوى) ج  1٣ص 9٦ - 9٥
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تَت ْث َعلو َن) الصتف - ٣ :إىل أن قال  -وقتال الثاتيل بتن عيتاع رمحته هللا :بل تين أن الثستقة متن العلمتاء يبت أ هبتم يتو القيامتة قبتل َعبَت ة ااواثن .وقتال
وويل ملن يعلم وال يعمتل ستبا مترات - .إىل أن قتال  -وقتال حتامت ااصتم رمحته هللا :لتيح يف القيامتة
ويل ملن ال يعلم مرة م
أبو ال رثاء رضي هللا ع ه :م
أخت حسرة من رجل علهم ال ا علما آعملوا به ومل يعمل هو به آثاووا بسببه وهل هو].1
وأما عامل السوء آمن ع ماته أال يعمل بعلمه ،آإ ا أضاف إىل لت العمتل ِبت ف علمته صتارآت ة عظيمتة وختترا مستتط ا بستبب تقليت العتوا لته يف
الشتتر .قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا [كمتتا أن معلِهتتم اخلت يصتتلي عليتته هللا وم ئكتتته ،ويستتت ثر لتته كتتل ختتتال حتتىت اليتتتان يف جتتوف الباتتر والطت يف جتتو
السماء .وكذل كذهبم يف العلم من أعظم الظلم ،وكذل إ هارهم للمعاصي والب ن ،اليت َت ا ال قة أبقواقم .وتصرف القلوب عن اتهِباعهم وتقتاي
متابعة ال ا قم ،هي من أعظم الظلم ،ويستاقون من الذ والعقوبة عليها ماال يستاقه من أ هر الكذب واملعاصي والب ن من خ هم].2

وقال ابن القيم رمحه هللا [علماء السوء جلسوا علتى ابب اَّ تة يت عون إليهتا ال تا أبقتواقم ،ويت عون إىل ال تار أبآعتاقم ،آكلمتا قالتت أقتواقم لل تا
هلموا ،قالت أآعاقم ال تسمعوا م هم ،آلوكان ما ثعوا إليه حقا كانوا أول املستجيبس له ،آهم يف الصورة ِأثالَّء ويف القيقة قطَّاَن الطرق].٣

 - 5الع مة امامسة (الزهد يف الدنيا) وهي متثرعة عن العمل ابلعلم ،آإن العلم ال اآا ي ل صاحبه على إي ار اآلدرة على ال نيا ،آ يتعلتق متن
ال نيا إال ابلاروري وهذا الزه
وقتتال أبتتو حامااد الد ازاي  -يف ع متتات العتتامل الصتتاحل – [وم هتتا أن يكتتون خ ت مائتتل إىل الرتآتته يف املطعتتم واملشتترب والت ت عم يف امللتتبح والتجمتتل يف

اااثث واملستتكن ،بتتل يتتؤثر االقتصتتاث يف جيتتا لت ويتشتتبه آيتته ابلستتلف رمحهتتم هللا تعتتاىل ،ومييتتل إىل االكتثتتاء اباقتتل يف جيتتا لت  ،وكلمتتا واث إىل
تترف القلتتة ميلتته اوثاث متتن هللا قربتته وارتثتتا يف علمتتاء اآلدتترة حزبتته  -إىل أن قتتال  -والتاقيتتق آيتته أن التتزين ابملبتتاح لتتيح ِبترا  ،ولكتتن اخلتتوع آيتته
يوجتب اانتح بتته حتىت يشتق تركتته ،واستت امة الزي تة ال َتكتتن إال رباختترة أستباب يف ال التتب يلتز متن مراعتهتتا ارتكتاب املعاصتي متتن امل اه تة ،ومراعتتاة
اخللق ومراءاْم وأمور أدر هي حمظورة والز اجت تاب لت  ،ان متن دتاع يف الت نيا ال يستلم م هتا البتتة] .4وقت ستبق قريبتا الكت يف بيتان اقترتان
قتتول البا تتل والص ت عتتن ستتبيل هللا ابستتتاباب اليتتاة ال ت نيا ،إ كلمتتا أحتتب العتتامل ال ت نيا وج ت أنتته ال يصتتل إليهتتا إال ر اه تتة أصتتااب ال ت نيا وهتتم
الست س واملرتآتتس ،آت يتتتكلم إال رتتا يرضتتيهم ولتتو كتتان كتتذاب أو اب تتل ،ويتج تتب الكت آيمتتا يست طهم ولتتو كتتتم التتق وأضتتل ال تتا  .وقتتذا كتتان
التقلل من ال نيا أسلم  -داصة  -للعلماء ،إ يعي هم التقلتل م هتا علتى اَّهتر ابلتق .وقتذا قتال بعتض الستلف [إ ا رأيتتم العتامل حمبتا لت نياه آتاْموه
على ثي كم] .٥ومص اق هذا قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (ما ئبان جائعان أرس يف خ ِم أبَآْ َس َ قا من حترص املترء علتى املتال والشترف
ل ي ه).٦
قال ابن القيم رمحه هللا [كل من آثر ال نيا من أهل العلتم واستتابها ،آت بت أن يقتول علتى هللا خت التق يف آتتواه وحكمته ،يف دتسه ،وإلزامته ،ان
أحكا الرب سباانه ك ا ما أتيت على د ف أخراع ال ا وال سيما أهل الرايسة والذين يتبعون الشهوات ،آإهنم ال تتم قم أخراضهم إال ر الثتة
الق وثآعه ك ا ،آإن كان العامل والاكم حمبس للرايسة متبعس للشهوات مل يتم قما ل إال ب آا ما ياتاثه متن التق ،الستيما إ ا قامتت لته ختتبهة
آتتثق الشبهة والشهوة وي ور اقوى آي ثى الصواب وي طمح وجه الق ،وإن كان الق اهرا ال دثاء به وال ختبهة آيته أقت علتى خمالثتته وقتال يل

ِِ
الصت َ ةَ واتَّتبتعتوا الشَّتهو ِ
ات) متر  ٥9 :وقتال تعتاىل آتيهم أياتا
ف ِمتن بَت ْعت ه ْم َد ْل م
تف أ َ
خمرج ابلتوبة ،ويف هؤالء وأختباههم قال تعتاىل (آَ َ لَ َ
َضتاعوا َّ َ َ
ََ

ِِ
ِِ
ِ
ع ِهم ْتلته ََيْدتذوه أََملْ يت ْؤ َدت ْذ
ع َه ت َذا ْ
ف ِمن بَت ْع ه ْم َد ْل م
(آَ َ لَ َ
ااث َى َويَتقولتو َن َستيت ْ َثر لََتا َوإِن ََيْْ ْتم َع َتر م
اب ََيْدذو َن َع َتر َ
ف َوِرثواْ الْكتَ َ
ِِ
اب أَن الَّ يِقولواْ علَى ِ
ِ
ِِ
َعلَْي ِهم ِميَاق الْ ِكتَ ِ
ين يَتتتَّقو َن أَآَ َ تَت ْع ِقلو َن) ااعراف 1٦9 :آأدس
اّلل إِالَّ ْ
َ ه
ه
الَ َّق َوَث َرسواْ َما آيه َوال َّار اآلدَرة َد ْم لهلَّذ َ
( 1إحياء علو ال ين) ج 1ص٧8 - ٧٧
( 2جممون الثتاوى) ج  28ص 188 - 18٧
( ٣الثوائ ) ص ٦1
( 4إحياء علو ال ين) ج  1ص 82 - 81
 ٥كره ابن عب الس (جاما بيان العلم) ج 1ص 19٣
 ٦رواه الرتمذي وقال ح يل حسن صايح عن كعب بن مال رضي هللا ع ه
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سباانه أهنم أدذوا العرع ااثى ما علمهم بتارميه عليهم وقالواسي ثر ل ا وإن َعَرع قم عترع آدتر أدتذوه آهتم مصترون علتى لت  ،و لت هتو
الامل قم على أن يقولوا على هللا خت التق آيقولتون هتذا حكمته وختترعه وثي ته وهتم يعلمتون أن ثي ته وختترعه وحكمته دت ف لت  ،أ َْو ال يعلمتون
أن ل ثي ه وخترعه وحكمه آتارة يقولون على هللا ماال يعلمون ،وَترة يقولون عليه ما يعلمون بط نه].1
 - 6الع مة السادسة (التواضع وحسن املق) من ع مات العلماء الصالس ،وهي من العمتل ابلعلتم ،أمتا علمتاء الستوء آبات لت  ،ستيماهم
ِ
الكس وسوء اخللق.
قال ابن عبدالرب [ومن أآال آثاب العامل تواضعه وترك اإلعجاب بعلمه ،ونبتذ حتب الرايستة .ورِوي عتن ال ت

صتلى هللا عليته وستلم أنته قتال «إن

التواضا ال يزي العب إال رآعة آتواضعوا يرآعكم هللا» - .إىل أن قال -
وروي ا عن أيوب الس تياين أنه قال :ي ب ي للعامل أن ياا الرتاب على رأسه تواضعا هلل ،وقتالوا :املتواضتا متن ت ب العلتم أك رعلمتا كمتا أن املكتان
امل ثض أك رالبقان ماء - .إىل أن قال -
وقال إبراهيم بن ااختعل سألت الثايل بن عياع عن التواضا آقال :أن كاا للاق وت قاث له ممن ْسعت ولو كان أجهتل ال تا لزمت أن تقبتل
م ه - .إىل أن قال -
وعن مال بن ثي ار قال :من تعلم العلم للعمل َك َسره ،ومن تعلمه ل العمل واثه آ را].2
وقتتول الثاتتيل بتتن عيتتاع مستتتثاث متتن قتتول ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم ( ِ
رث التتق وعت قبولتته،
الكت ْتس بَطَتتر التتق وخمتتط ال تتا ) .٣وبطتتر التتق أي ُّ
وخمط ال ا أي احتقارهم ،والتواضا بعكح هذا.
وقال ابن القيم [من ع مات السعاثة والث ح أن العب كلما ِوي يف علمه ِوي يف تواضعه ورمحته ،وكلما ِوي يف عملته ِويت يف َد ْوآته و َحت َذ ِره ،وكلمتا

وي ت يف عمتتره نقتتص متتن حرصتته ،وكلمتتا وي ت يف مالتته وي ت يف س ت ائه وبذلتته ،وكلمتتا وي ت يف قَت ْ ِره وجاهتته وي ت يف قربتته متتن ال تتا وقاتتاء ح توائجهم
والتواضا قم.
وع مات الشقاوة كلما وي يف علمه وي يف كسه وتيهه ،وكلمتا ويت يف عملته ويت يف آ تره واحتقتاره لل تا وحستن ته ب ثسته ،وكلمتا ويت يف عمتره
وي يف حرصه ،وكلما وي يف ماله وي يف ِبله وإمساكه ،وكلما وي يف ق ره وي يف كسه وتيهه ،وهذه اامور ابت ء من هللا وامتاتان يبتلتي هبتا عبتاثه
آيَ ْس َع هبا أقوا ويَ ْش َقى هبا أقوا ].4
قتتال رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم (دصتتلتان ال جتتمعتتان يف مَتتاآِق :حستتن ْسَْت ِ
تت ،وال آِقتتهم يف ثيتتن) ،٥وح ْستتن الستتمت أي حستتن الطريقتتة
َ ْ
ْ
والسلوك .كر أبو حامد الدزاي هذا ال يل مث قال [وال تَش َّك َّن يف ال يل ل ثاق بعض آقهاء الزمتان ،آإنته متا أراث بته الثقته التذي تته وستيأيت
معىن الثقه ،وأثى ثرجتات الثقيته أن يعلتم أن اآلدترة دت متن الت نيا ،وهتذه املعرآتة إ ا صت قت وخلبتت عليته بَت ِرئَ هبتا متن ال ثتاق والترايء] .٦ومعتىن
ال يل أنه يست ل على العامل الصاحل ابجتمان دصلتس آيه حسن اخللق والسلوك ما الثقه يف ال ين وق هبس ال تزايل املتراث بته .آتإ ا كلثتت إحت ى
اخلصلتس مل يكن العامل صالا بل خيشى عليه ال ثاق وثل ال يل على أن بعض املتثقهة ق يكون م اآقا ويست ل عليه بسوء دلقه.
أدتر الكت
 - ٧الع مة الساابعة (خشاية هللا معااىل) متن ع متات العتامل الصتاحل ،وهتي متن العمتل ابلعلتم ،وهتي متن أهتم ع متات الصت ح ولتذا ه
اّلل ِمن ِعب ِ
ِ
اث ِه الْعلَ َماء) آا ر ،28 :واخلشية من أعمال القلب وقا ع مات اهرة يست ل هبا عليها وهى:
آيها ،قال تعاىل (إَّمنَا َخيْ َشى ََّ ْ َ

أ  -م هتا دشتتية هللا يف نثستته :وصتورْا كمتتا قتتال أباو حامااد الدازاي رمحتته هللا [وم هتا أن يكتتون حزي تتا م كسترا مطرقتتا صتتامتا يظهتر أثتتر اخلشتتية علتى
( 1الثوائ ) ص 1٠٠
( 2جاما بيان العلم) ج  1ص 14٥ - 141
 ٣رواه مسلم
( 4الثوائ ) ص 1٥٥
 ٥رواه الرتمذي عن أيب هريرة رضي هللا ع ه
( ٦إحياء علو ال ين) ج  1ص 1٦
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هيتته وكسوته وس ته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته ال ي ظر إليه رإال وكان نظره مذكرا هلل تعاىل وكانتت صتورته ثلتي علتى عملته ،آتاَّواث عي ته
مرآتتته ،وعلمتتاء اآلدتترة يعرآتتون بستتيماهم يف الستتكي ة والذلتتة والتواضتتا ،وقت قيتتل :متتا ألتتبح هللا عبت ا لبستتة أحستتن متتن دشتتون يف ستتكي ة آهتتي لبستتة
اانبياء وسيما الصتالس والصت يقس والعلمتاء ،أمتا التهاآتت يف الكت والتشت ق واالستت راق يف الاتا والت ة يف الركتة وال طتق ،آكتل لت متن
آاثر البطتتر واامتتن وال ثلتتة عتتن عظتتيم عقتتاب هللا تعتتاىل وختت ي ست طه ،وهتتو ثأب أب تتاء الت نيا ال تتاآلس عتتن هللا ثون العلمتتاء بتته ،وهتتذا ان العلمتتاء
ث ثة كما قال سهل التسرتي رمحه هللا :عامل أبمر هللا تعاىل الأباي هللا وهم املثتون يف ال ل والرا وهذا ال يورث اخلشتية ،وعتامل ابهلل تعتاىل ال أبمتر
هللا والأباي هللا وهتتم عمتتو املتتؤم س ،وعتتامل ابهلل تعتتاىل وأبمتتر هللا تعتتاىل وأباي هللا تعتتاىل وهتتم الص ت يقون ،واخلشتتية واخلشتتون إمنتتا ت لتتب علتتيهم ،وأراث
أباي هللا أنوان عقوابته ال اماة ِ
ونعم ِه البا ة اليت أآاضها على القرون السالثة وال حقة ،آمن أحاط علمه بذل عظم دوآه و هر دشوعه .وقال
عمتتر رضتتي هللا ع تته :تعلمتوا العلتتم وتعلمتوا للعلتتم الستتكي ة والوقتتار واللتتم وتواضتتعوا ملتتن تتعلمتتون م تته وليتواضتتا لكتتم متتن يتتتعلم مت كم وال تكونتوا متتن
جبابرة العلماء آ يقو علمكم جبهلكم].1
ب  -ومن ع مات اخلشية متابعة الق ابت اء مرضات هللا ومتابعة ال ليل الشرعي ومتا كتان عليته الستلف وإن دتالف ال تا أو ست طوا عليته ،آقت
ش ْو ِن) املائت ة .44 :وقال أبو حامد الدزاي رمحه هللا [وم ها ،أن يكون خت ي التوقي من حمت اثت اامتور وإن اتثتق
اد َ
قال تعاىل (آَ َ َكْ َشواْ الَّا َ َو ْ
عليهتا اَّمهتتور آت ي رنتته إ بتتاق اخللتتق علتتى متا أحت ث بعت الصتتاابة رضتتي هللا عت هم ،ولتتيكن حريصتا علتتى التثتتتيش عتتن أحتوال الصتتاابة وست ْم
وأعماقم - ،إىل أن قال  -واعلم حتقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقرهبم إىل الق أختبههم ابلصاابة وأعرآهم بطريق السلف آم هم أدذ الت ين .ولتذل
قال علي رضي هللا ع ه( :د أتبع ا قذا ال ين) لَ َّما قيل له :دالثت آ آ ي ب ي أن يكترتث ر الثتة أهتل العصتر يف مواآقتة أهتل عصتر رستول
هللا صلى هللا عليه وسلم  ،آإن ال ا رأوا رأاي آيما هم آيه مليل باعهم إليه ومل تسمح نثوسهم ابالعرتاف أبن ل سبب الرمان من اَّ ة آتاثعوا
أنتته ال ستتبيل إىل اَّ تتة ستواه .ولتتذل قتتال الستتن :حمت اثن أحت ِ اث يف اإلست  :رجتتل و رأي ستتيء وعتتم أن اَّ تتة ملتتن رأى م تتل رأيتته ،ومتترتف يعبت
ال نيا قا ي اب وقا يرضى وإايها يطلب آارآاو ا إىل ال ار .وإن رج أصتبح يف هتذه الت نيا بتس مترتف يت عوه إىل ثنيتاه ،وصتاحب هتوى يت عوه
إىل هواه وق عصمه هللا تعاىل م هما ن إىل السلف الصاحل يسأل عن أآعاقم ويقتثي آاثرهم متعرع اجر عظيم آكذل كونوا].2
وسوف أتيت اإلختارة إىل هذه املسألة  -متابعة ما َث َّل عليه ال ليل وما كتان عليته الستلف وإن دتالف اَّمهتور  -ع ت الكت يف بعتض املوضتوعات
الثقهية كاإلميان وخ ه ،و ل يف الباب اخلاص ابلكتب اليت ن صح هبا إن ختاء هللا تعاىل.
أما علماء السوء آمن ع ماْم الي ة عن ااثلتة الصتاياة وااقتوال الراجاتة إىل تتبتا ردتص املتذاهب املب يهتة علتى اادتذ اباقتوال املرجوحتة لتسيتر

ِ
ااه تواء والشتتهوات متتا أتوي ْتتم الثاس ت ة لل صتتوص وادتتت ق اليتتل والشتتبهات إلستتقاط الواجبتتات وارتكتتاب احمل تار  ،قتتال تعتتاىل (خيَتتاثعو َن ه
اّللَ
َّ ِ
شعرو َن) البقرة.9 :
ين َآم وا َوَما َخيْ َ عو َن إِالَّ أَنث َسهم َوَما يَ ْ
َوالذ َ

ج  -ومن ع متات اخلشتية :اَّهتر ابلتق وتبلي ته لل تا  ،وإن كتان آيته التعترع لتأل ى متن وي الستلطان التذين ال يواآتق التق أهواءهم.آتإن الع ِتامل
الذي يعلم الق بس أمرين:
إما أن يبلِه ه كما أمر هللا تعاىل ويصس على اا ى يف هذا يبت ي ااجر من هللا.
وإما أن يسكت آتسلم له ثنياه ،أو ي اهن آتثتح عليه ثنيا وي السلطان وأصااب الشهوات.
العامل مبتلى وخمتتس هبتذا ،قتال تعتاىل (الَّ ِتذي دلَتق الْمتوت و ْ ِ
و ِ
ستن َع َمت ) امللت  ،2 :وال يَت َن العتامل الستبيل ال تاين ويستل
الَيَتاةَ ليَتْبتل َتوك ْم أَيُّكت ْم أ ْ
َ َ َْ َ َ
َح َ
ااول إال إ ا َتك ت دشية هللا تعاىل من نثسه ما اإلد ص والتوكل واليقس.
تض علتى الصتس علتتى اا ى.
وقتذا  -وملتا كتان العتامل مبتلتى ابدتيتار أحت الستبيلس  -آتإن هللا تعتاىل قَت َترن التب ل ع ته ابلتتذك ِبشتيته ستباانه وابل ه

آق تتال تع تتاىل (الَّ ت ِتذين يتبتلِه تتو َن ِرس ت َتاال ِت َِّ
الصت ت َ َة َوأْم ت ْتر
َحت ت ا إَِّال َّ
تين أَقِت ت ِم َّ
اّللَ) ااحت تزاب ،٣9 :وق تتال تع تتاىل ( َاي ب ت ََّ
َ َ
اّلل َوَخيْ َش ت ْتونَه َوَال َخيْ َش ت ْتو َن أ َ
َ

( 1إحياء علو ال ين) ج  1ص 91
( 2إحياء علو ال ين) ج  1ص 9٦ - 9٥
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ِ
ِ
وف وانْتتهَ َعت ِن الْم َكت ِر و ْ ِ
ِ
ل ع تته واَّهتتر ابلتتق
َصتتابَ َ إِ َّن َلِت َ ِمت ْتن َعت ْتز ْاامتتوِر) لقمتتان .1٧ :كتتذل آقت قَتَتر َن هللا التتب َ
اصت ْتس َعلَتتى َمتتا أ َ
َ
ابلْ َم ْعتتر َ
اد َش ْتو ِن
ابل هي عن دشية ال ا يف هذا وابلتاتذير متن أدتذ الت من متن متتان الت نيا مقابتل الستكوت وامل اه تة ،آقتال تعتاىل (آَت َ َكْ َشتواْ الَّتا َ َو ْ

ِ
ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتتم الْ َكتتاآِرو َن) املائت ة ،44 :وقت ستتبق متتا نقلتته الب تتاري عتتن الستتن البصتتري
َوالَ تَ ْشت َترتواْ َِب َايِيت َمثَ تتا قَلتتي َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أَنت َتزَل ه
رمحهما هللا يف هذه اآلايت.
وهذه الع مة من أهم ما َتَيِهز به بس العلماء الصالس وعلماء السوء يف كل ومان ومكان.
وبع :
آق كان هذا متوجزا يف بيتان ع متات العلمتاء الصتالس وعلمتاء الستوء ،ليستتثي بته العتامل يف نثسته ،و التب العلتم ،وعمتو املستلمس يف معرآتة متن
يؤدذ ع ه العلم ويقبل قوله يف ال ين ممن ال يؤدذ ع ه علم وال يقبل له قول.
وبه خنتم الك

نعرج على الك
يف آثاب العامل ،مث ه

يف آثاب الب العلم إن ختاء هللا تعاىل ،وهللا ويل التوآيق.
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الفصل الثالث
آداب املتعلِم

كر يف الباب ال الل (كيثية لب العلم) أن الب العلم ليح أمامه إال ريقان للتعلم :إما ابلتلقي عتن العلمتاء وإمتا رطالعتة الكتتب ،وأميتا كتان
الطريق الذي يسلكه للتعلم آإنه الب له من آثاب يتأثب هبا يف تعلهمه ،ليكتب له التوآيق والث ح يف سعيه.
آااثب ع َّة املتعلم يف لبه للعلم ،آبق ر أثبه بق ر ما دوث عليه أستا ه من علمه ،وبق ر أثبه بق ر ما يستتثي متن أقرانته يف لتب العلتم ،وبقت ر
أثبه بق ر ما يثتح هللا تعاىل عليه يف هذا ويف الثهم واالستيعاب إ كان ح ْسن اخللق مظ ة التوآيق.
ِ
نقسم املراث بيانه من آثاب الب العلم يف هذا الثصل إىل أقسا ث ثة ،هذا ابإلضاآة إىل ما كر ه من آثاب يشرتك آيها العامل واملتعلم يف
وسوف ه
الثصل ااول من هذا الباب ،أما أقسا هذا الثصل آهى:
القسم ااول :آثاب املتعلِهم يف نثسه.
القسم ال اين :آثاب املتعلِهم ما ختي ه.
القسم ال الل :آثاب املتعلِهم يف ثرسه.
القسم األول :آداب املتعلِم يف نفسه
ويرث آيها جيا ما نقل اه عن ال ووي رمحه هللا يف آثاب العامل يف نثسه ،يف الثصل السابق ،آ ثاعي لتكراره ه ا.
ص من هذه اآلثاب أمورا تاج إليها الطالب أك ر من خ ه ،وهى:
إال أن ا خن ُّ
 - 1اسخ ص:
ستتبق الكت

ع تته يف اآلثاب املشتترتكة بتتس العتتامل واملتتتعلم ،آت نعيت ه ،ولكتتن نتتذكر ه تتا كت

الداازاي يف تتتذك املتتتعلم ابإلدت ص ،قتتال رمحتته هللا [أن

يكون قص املتعلم يف الال :حتلية اب ه وجتميله ابلثايلة ،ويف املآل :القرب متن هللا ستباانه والرتقتي إىل جتوار املتأل ااعلتى متن امل ئكتة واملقتربس،
واليقص به الرائسة واملال واَّاه ومماراة السثهاء ومباهاة ااقران].1
آإ ا ثادله ختيء من آساث ال ية ابثر بتصاياه أث اء تعلهمه.

 - 2منزيه النف

عن املعاصي الظاهرة والباطنة.

ِ
تاهر ا ِإل ِْمث واب ِ َتته إِ َّن الَّت ِتذين يك ِ
ْستتبو َن ا ِإل ْمثَ َستتي ْجَزْو َن ِرتَتا َكتتانواْ يَت ْق َِرتآتتو َن) اانعتتا  ،12٠ :وقتتال تعتتاىل ( َوالَ تَت ْقَرب تواْ
ََ
ََ
قتتال هللا عزوجتتل ( َو َرواْ َت َ
ِ
ِ
ِ
َِّ
ش َمتا َ َه َتر ِمْت َهتا َوَمتا بَطَ َتن) ااعتراف ،٣٣ :آجعتل هللا
يب الْ َث َتواح َ
الْ َث َواح َ
ش َما َ َهَر مْت َها َوَما بَطَ َن) اانعا  ،1٥1 :وقال تعتاىل (ق ْتل إمنَتا َح َّترَ َرِهَ
املعاصي الظاهرة والبا ة سواء يف التار ويف اامر ابجت اهبا ،آق يهتم العب ابلت زه عن املعاصي الظاهرة وي ثل البا ة وهى أختت آتكتا ،وهتذا متن
ال ثلتتة وآيتته ختتتبهة رايء إ اهتتتم رتتا يطلتتا عليتته ال تتا متتن املعاصتتي الظتتاهرة وأخثتتل الت تتزه عتتن املعاصتتي البا تتة التتيت اليطلتتا عليهتتا إال هللا تعتتاىل .قتتال

ِ ِ
اّلل وهتو معهتم إِ ْ يتبتيِتتو َن متا الَ يتر ِ
ِ
ِ
اّلل ِرَتا يَت ْع َملتو َن
تعاىل (يَ ْستَ ْ ثو َن م َن الَّا ِ َوالَ يَ ْستَ ْ ثو َن م َن ه َ َ َ َ ْ َ ه َ َ ْ َ
ضتى م َتن الْ َق ْتول َوَكتا َن ه

ِ
حميطتا) ال ستاء:

.1٠8

بعت هتتذا التمهيت نقتتول لطالتتب العلتتم داصتتة  -ولكتتل مستتلم عامتتة  -ي ب تتي أن تعلتتم أن اقترتاف املعاصتتي ماتتاث للعلتتم ال تتاآا ،آقت روى امقيااب
اح ِسب العب َ ي سى العلمَ كان يعلمه ابخلطيتة يعملها].2
البدداد ذس اثه عن ابن مسعوث رضي هللا ع ه قال [إين ْ
يطهتتر قلبتته متتن ااث ليصتتلح لقبتتول العلتتم وحثظتته واستتت ماره ،آثتتي الصتتاياس عتتن رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم
وقتتال النااوو [وي ب تتي أن ِه
«إن يف اَّس ت ما ت ة إ ا صتتلات صتتلح اَّس ت كلتته ،وإ ا آس ت ت آس ت اَّس ت كلتته ،أال وهتتى القلتتب» .وقتتالوا :تطييتتب القلتتب للعلتتم كتطييتتب
اارع للزراعة].٣
( 1إحياء علو ال ين) ج  1ص ٦٦
( 2اقتااء العلم العمل) لل طيب ،ط املكتب اإلس مي  1٣9٧هت ،ص ٦1
( ٣ا مون) ج  1ص ٣٥

آداب ِ
العاِل واملتعلم

ونقتتل النااوو عتتن الشتتاآعي رمحهمتتا هللا قولتته [متتن أحتتب أن يثتتتح هللا قلبتته أو يِت هِتوره آعليتته بتترتك الكت
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آيمتتا اليع يتته ،واجت تتاب املعاصتتي ،ويكتتون لتته

دبيتة آيما بي ه وبس هللا تعاىل من عمل ،ويف رواية :آعليه ابخللوة وقلة ااكل وترك خمالطة السثهاء وب ض أهل العلم الذين لتيح معهتم إنصتاف وال
أثب].1
والت زه عن املعاصي يشتمل على ما هر م ها ومابطن ،الكبائر م ها والص ائر.
السب والكذب ،وم هتا معاصتي الستما والبصتر ،ومعاصتي الثترج ،وأكتل الترا وال تش
آاملعاصي الظاهرة :م ها معاصي اللسان من ال يبة وال ميمة و ه
والظلم واخل ان والب ي وخ ها.
واملعاصي البا ة واليت ك ا ماي ثل ع ها اإلنسان م ها الرايء و ِ
الك ْس والعجب والس وسوء الظن وحب املعاصي وحب العصاة والظهلمة وخ ها.
وما الت زه عن املعاصي يكون التالي رااسن ااد ق من ابب الت لية والتالية.
التحلي طحاسن األخ ق:
-3
ِ

روى البخار رمحته هللا يف كتتاب بت ء التوحي متن صتاياه حت يل الستي ة عائشتة رضتي هللا ع هتا يف كيتف بت أ التوحي  ،وآيته قالتت[ :حتىت جتاءه
الق وهو يف خار ِحر ِاء ،آجاءه امللَ آقال :اقترأ  -إىل أن قالتت  -آرجتا هبتا رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم يرجتف آتؤاثه ،آت دل علتى د دتة
َ
ب ت دويل رضي هللا ع ها آقال( :وملوين) .آزملوه حىت هب ع ه الرون ،آقال خل دة وأدسها اخلس( :لقت دشتيت علتى نثستي) .آقالتت د دتة
كت وهللا ماخيزيت هللا أبت ا ،إنت لتصتتل التترحم ،وحتمتتل الكت َّتل ،وتكستتب املعت و  ،وتقتتري الاتتيف ،وتعتتس علتتى نوائتتب التتق] .2وال َكت َّتل هتتو متتن ال
يستقل أبمر نثسه ،كما يف قوله تعاىل ( َوه َو َكل َعلَى َم ْواله) ال ال.٧٦ :

آلمتا دشتي رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم علتى نثسته ملتا جتاءه امللَت أول مترة ،بشَّترته الستي ة د دتة رضتي هللا ع هتا أبن هللا الخيزيته أبت ا .قتال
َ
ابن حجر [مث است لت على ماأقسمت عليه من نثي ل أب ا أبمر استتقرائي وصتثته أبصتول مكتار اادت ق ،ان اإلحستان إمتا إىل ااقتارب أو
إىل ااجانب ،وإما ابلب ن أو ابملال ،وإما على من يستقل أبمره أو من اليستقل ،و ل كله جممون آيما وصثته به].٣
ي ل هذا ال يل على أن التمس ركار اادت ق مظ تة التوآيتق ،وأن هللا تعتاىل الخيتزي متن َحستن دل ِقته يف نثسته ومتا ال تا بتل يوآقته ستباانه
ويس هِثه ،وقذا آق ق ه مت بذكر هذا ال يل انبِهه الب العلم داصة  -وكل مسلم عامة  -على أ ية التمس ركار ااد ق وجماهت ة الت ثح
يف اكتساهبا إن كانت عارية ع ها ،آإهنا مظ ة التوآيق ،و الب العلم أحوج ال ا إىل عون هللا تعاىل وتوآيقه ،آإن الطالب ق يال يف ادتيار املعلتم
أو الكتاب آيهل أو يايا بعض عمره س ى حىت يهت ي للمعلم الصاحل والكتاب ال اآا ،وق يكون ض له يف لب العلم عقوبة ق ريتة لته متن
هللا على آساثِ قص ه أو دب ِ
تل ستريرته ،وقت يستل الطالتب ستبيل الات لة ويعتقت ه التق عقوبتة متن هللا تعتاىل (أَآَمتن ويِتن لَته ستوء عملِ ِته آَتترآه

ََ

َ هَ
ِ
ِِ
ِ
حس ا آَِإ َّن َّ ِ
شاء) إبراهيم.2٧ :
اّلل َما يَ َ
اّلل الظَّالم َ
س َويَت ْث َعل ه
اّللَ يا ُّل َمن يَ َشاء َويَت ْه ي َمن يَ َشاء) آا ر ،8 :وقال تعاىل ( َويا ُّل ه
ََ
ِ
َّ
آَته ْتم تَت ْقتواه ْم) حممت  ،1٧ :ويف
ين ْاهتَ َ ْوا َو َاثه ْم هت ى َو َ
آ جناة إ ن إال ابالستقامة ليكون الطالب من أهل الوع املذكورين يف قوله تعاىل ( َوالذ َ
َّ ِ
ِِ
س) الع كبوت.٦9 :
اه وا آِيَا لََت ْه ِيَتتَّه ْم سبتلََا َوإِ َّن َّ
اّللَ لَ َم َا الْم ْاس َ
ين َج َ
قوله تعاىل ( َوالذ َ
َ

والتالي رااسن ااد ق يشتمل على التالي را هر م ها ومابطن:
آاملكتتار الظتتاهرةَ :ييت علتتى رأستتها اليتتاء آإنتته أساستتها بتتل أستتا اخلت ات كلهتتا ،مث بتتر الوالت ين ،وصتتلة اارحتتا  ،والرآتتق ابل تتا  ،والعثتو واحتمتتال
اا ي ،وإخاثة امللهوف ونصرة املظلو  ،واَّوث والكر  ،وخ ها.
وأم تتا املك تتار البا تتة :آأوق تتا اإلد ت ص ،مث الص ت ق ،والتوك تتل ،والص تتس ،وقص تتر اام تتل ،والزه ت وال تتورن ،والل تتم واا ة ،والتواض تتا ،وإحس تتان الظ تتن
ابملسلمس ،وخ ها.
( 1ا مون) ج  1ص 1٣
 2ال يل (رقم )٣
( ٣آتح الباري) ج  1ص 24
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وإ ا كتتان ه تتاك دلتتق ممتتا كتتر ه ي ب تتي الت بيتته عليتته علتتى وجتته اخلصتتوص يف هتتذا املقتتا آهتتو التواضتتا :وض ت ه الكتتس والتعتتايل علتتى ال تتا والعجتتب
والث ر.
آق قال النوو يف آثاب املتعلم [وي ب ي له أن يتواضا للعلم واملعلِهم ،آبتواضعه ي اله ،وقت أمتر ابلتواضتا مطلقتا آه تا أوىل ،وقت قتالوا :العلتم حترب

للمتعتتايل كالستتيل حتترب للمكتتان العتتايل .وي قتتاث ملعلمتته ويشتتاوره يف أمتتوره وَيَتتتر أبمتتره كمتتا ي قتتاث املتريض لطبيتتب حتتا ق صتتح ،وهتتذا أ َْوىل لتثتتاوت
مرتبتهما].1
وإمنا أرث الت بيه على التواضا داصتة ان الكتس والعجتب ياتاثان التتعلم ،وإ ا ابتلتي هبمتا التب العلتم انقطتا وحت ِرَ العلتم ،آتإن الكتس دعتل معلمته
يرخب عن تعليمه ،كما أن العجب دعل الطالب يست ين عن لب املزي من العلتم ،وك تا مي عانته متن قبتول العلتم ممتن هتو ثونته يف رتبتةِ أو ِس هتنِ
أو خترفِ  .آصار التواضا د واث له يف لب العلم.
قتال البخاار رمحته هللا [وقتال جماهت  :اليتتعلم العلتتم م ْستتَ ْايِ وال مستتكس] .أمتا املستتكس آقت بيه تا ستتبب عت تعلُّ ِمته ،وأمتا امل ْستتَاي آاملقصتوث بتته
الياء املذمو الذي مي ا الطالب من السؤال عما ي ب ي السؤال ع ه ليتعلم ،وقذا آق أعقب الب اري قول جماه هتذا بق ِ
تول لعائشتة رضتي هللا ع هتا
ليبتتس امل تراث ابليتتاء املتتذكور يف قتتول جماه ت وأنتته املتتذمو التتذي مي تتا متتن التتتعلم ،آقتتال البخااار [وقالتتت عائشتتة رضتتي هللا ع هتتا :نِ ْعت َتم ال ستتاء نستتاء
اانصار ،مل ميََْت ْعهن الياء أن يتث هقهن يف ال ين].2
 - 4طلب العلم يف ِ
الصدر.
ِ
ِ
ِ
الص ر من آوائ هامة ،م ها- :
الص ر ،ملا للتعلم يف ه
َج ِهل نع ِم هللا تعاىل على عب ِ أن يوآهقه لطلب العلم يف ه
من أ َ
الصت ر كتال قش علتى الجتر ،وإن التتعلم يف ِ
ِ
الك َتس
أ  -أن الص أآترل قلبتا ووقتتا ،آ ستخ يف نثسته مايتلقتاه متن العلتم ،ومتن ه تا قيتل :إن التتعلم يف ه
كال قش على املاء .والص أق ر على الثظ من الكب .
ِ
لصت ر أعتون
ب  -أن التثقه يف ال ين الب له من ول امل ة ،أي التعلم لزمن ويتل ،نظترا لك ترة العلتو الشترعية وتشتعبها و وقتا ،آكتان التتعلم يف ا ه
على اإلملا هبذه العلو بتثصي ْا ،اليت يعسر اإلملا هبا إ ا ما تعلَّم يف ِ
الك َس.
ِ
الص ر مل خيل كتاب من الكتب اليت تكلمت يف موضون العلم من الت بيه عليه ،ومن هذا- :
وا ية التعلم يف ه
تعلم أصااب ال ه صتلى هللا
أ  -ما كره البخار قال [قال عمر رضي هللا ع ه :تثقَّهوا قبل أن تَسوثوا] .قال البخار [ :وبع أن تسوثوا ،وق َّ
ض عمتر علتى التث هقته قبلهتا لستببس ،ااول :أن
عليه وسلم يف كِ َس سِههم] .٣واملقصوث ابلسياثة يف قول عمر رضي هللا ع ه :الرايسة والوالية ،وق َح َّ
الوالية عاثة ماَت ا من التعلم نظرا لش ة انش ال صاحبها ما أَنَت َثتِه عن التعلم ،والسبب ال اين :أن اَّهل قبيح من صتاحب الواليتة م ْهلِت لته ول ت ه
ِ
الص ر.
ااويل هو التعلم قبل السياثة آإن هذا اليكون إال يف ه
إ ا َسا َ ال ا ب علم .آإ ا كان الصواب و ْ

ولت يثهم أح من قول عمر أن السياثة مانعة من التثقه ذ ق آق عقَّب البخاار عليته قتائ [وبعت أن تستوثوا] آمتن آاتته العلتم قبتل الستياثة
آبس أن كِ َس الستن لتيح مانعتا متن
وثلهل البخار على هذا بقوله [وق تعلم أصااب ال صلى هللا عليه وسلم يف كِ َس ِسههم] َّ
آ يثوتهه بع هاَ ،
ِ
آستره أبتو عبيت يف كتابته «خريتب الت يل»
ااوىل الشرون يف هذا يف ه
التعلم وإن كان ْ
الص ر .قال ابن حجر يف خترح قول عمر رضي هللا ع ته [وقت ه
آقال :مع اه تثقهوا وأنتم ص ار ،قبل أن تص وا ساثة آتم عكم اانثة عن اادذ عمن هو ثونكم آتبقوا ج ههاال].4

وحبَّتتب إليتته اخلتتروج عتتن بقتتة اَّتتاهلس ،وألقتتى يف قلبتته العزميتتة علتتى
أصت َّ
ب  -وقتتال امقيااب البدااداد [ي ب تتي ملتتن اتستتا وقتتته ،و َ
تح هللا لتته جستتمهَ ،

التثقه يف ال ين أن ي ت م املباثرة إىل ل دوآا من ح وث أمتر يقطعته ع ته ،وجتت ث حتال َت عته م ته .مث روى اخلطيتب ذست اثه أن رستول هللا صتلى
هللا عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه «اخت م مخسا قبل مخح ،ختباب قبل هرم  ،وصات قبل سقم  ،وخ اك قبل آقرك ،وآراخ قبل خت ل ،

( 1ا مون) ج  1ص ٣٦ ٣٥
( 2كتاب العلم بصايح الب اري  -ابب )٥٠
( ٣كتاب العلم بصايح الب اري  -ابب )1٥
( 4آتح الباري) ج  1ص 1٦٦
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وحيات قبل موت »].1
وتكلهم بك قريب من هذا كل من:
أبو السن املاورثي رمحه هللا ،2وأبو عمر بن عب الس رمحه هللا ،٣وابن دل ون رمحه هللا.4
ِ
ص ت ر ،وهللا يه ت ي متتن يشتتاء إىل ص تراط
وكمتتا تتترى آتتإن جيتتا متتن كتب توا يف موضتتون العلتتم متتن العلمتتاء ق ت نبهه توا علتتى أ يتتة الشتترون يف التتتعلم يف ال ه
مستقيم.
 - 5مقليل الع ئق:
وق حت ث ا ع ها يف الثصل ااول من هذا الباب ضمن مايعس على الرص على الوقت ،وإمنا أ كرها ه ا انبه الب العلتم عليهتا آإنته أحتوج إليهتا
من العامل.
وكما كر آإن تقليل الع ئق معس على:
أ  -آرال الوقت :وهو يف خاية اا ية لطالب العلم ويعي ه على ك رة التاصيل.
ب  -وآرال القلب :وهو يف خاية اا ية لطالب العلم ويعي ه على الثهم والثظ.
الطالب ويبارك يف علمه.
ج  -واَّهر ابلق :وهو من العمل ابلعلم أيااوبه يوآق هللا
َ
أما عن كيثية تقليل الع ئق آق كر ها يف الثصل ااول من هذا الباب (آثاب يشرتك آيها العامل واملتعلم).
 - 6الصرب:
ويقال آيه ما قيل يف سابقه ،آق كر ه يف الثصل ااول ونبه ا على أ يته لطالب العلم ،ونؤك على هذا ه ا مرة أدرى ،نظرا لش ة حاجة
الطالب إىل الصس لتاصيل العلم ،آهو حمتاج إىل الصس على ول امل ة ال ومة للتعلم ،والصس على ما يست لق عليه آهمه ،والصس على جثاء

وسى َه ْل أَتَّبِع َ َعلَى أَن تت َعلِه َم ِن ِممَّا
ااستا وخت ته ،والصس على ختظف العيش إن اضطر إليه ليتثرل لطلب العلم ،قال تعاىل (قَ َال لَه م َ
ِ ِِ
علِهمت ر ْخت ا ،قَ َال إِنَّ َ لَن تَستَ ِط ِ
اّلل صابِرا وَال أ َْع ِ
ف تَ ْ ِ
ِ ِ ِ
صي
ص ْساَ ،وَكْي َ
ْ َ
يا َمع َي َ
ْ َ
صس َعلَى َما َملْ حت ْط به د ْسا ،قَ َال َستَج ين إن َختاء َّ َ َ
لَ َ أ َْمرا) الكهف ،٦9 - ٦٦ :آلما لب موسى عليه الس التعلم ،أرخت ه اخلار إىل أهم ما يلز الب العلم أالوهو الصس.
آهذه إختارة إىل أهم ما يلز الب العلم من آثاب يف نثسه.

( 1الثقيه واملتثقه) ج  2ص ٧9
( 2أثب ال نيا وال ين) ص ٥٧
ِ
الض عليه) ،ج  1ص 81
الص ر و ه
( ٣جاما بيان العلم) يف ابب (آال التعلم يف ه
( 4املق مة) ص ٥٣8 - ٥٣٧
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القسم الثاين :آداب املتعلم مع شيخه
وآيه مسائل وهى:

 - 1إحسان اختيار الشيخ املعلِم:

آأح ِستن ادتيتار الت ليل ،وقت قت م ا متا يب ِهتس لت أ يتة
اعلم اي أدي املسلم أن ختي الذي أتدذ ع ه علم ثي هو ثليل إىل اَّ ة أو إىل ال ارْ ،
هتتذا اامتتر ودطورتتته يف الثصتتل ااول متتن هتتذا البتتاب حتتتت ع توان (إحستتان ادتيتتار مصت ر العلتتم) .كمتتا قت م ا متتا يعي ت علتتى التمييتتز بتتس العلمتتاء
الصالس وعلماء السوء يف الثصل ال اين من هذا الباب حتت ع توان (ع متات العلمتاء الصتالس وعلمتاء الستوء) آراجعته .قتال امقياب البداداد

رمحه هللا [ابب ادتيار الثقهاء الذين يتعلم م هم :ي ب تي للمتتعلم أن يقصت متن الثقهتاء متن اختتتهر ابل اينتة ،وعترف ابلسترت والصتيانة  -إىل أن روى
ذس اثه  -عن حممت بتن ست ين قتال «إن هتذا العلتم ثيتن آتانظروا عمتن أتدتذوه» .آيكتون قت رستم نثسته َبثاب العلتم متن استتعمال الصتس واللتم،
والتواضا للطالبس ،والرآق ابملتعلمس ،ولس اَّانب ،وم اراة الصاحب ،وقول التق ،وال صتياة لل لتق ،وخت لت متن ااوصتاف الميت ة وال عتوت
اَّميلتتة - .إىل أن قتتال  -قتتال مالت بتتن أنتتح :إن هتتذا العلتتم ثيتتن آتتانظروا عتتن متتن أتدتتذون ثيت كم ،لقت أثركتتت ستتبعس ممتتن يقتتول قتتال آت ن قتتال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ع ااسا س وأختار إىل مسج ال صلى هللا عليه وسلم آما أدتذت عت هم ختتيتا ،وإن أحت هم لتو أوَتتن علتى
مال لكان أمي ا اهنم مل يكونوا من أهل هذا الشأن ،ويق علي ا حمم بن مسلم بن عبي هللا بن عب هللا بن ختهاب آي َزثحم على اببه].1
 - 2التواضع للشيخ املعلِم:
كتتر التواضتتا يف آثاب الطالتتب يف نثستته ،ونتتذكره ه تتا للت بيتته علتتى أ يتتة تواضتتا الطالتتب لشتتي ه ،قتتال البخ ااار [وقتتال جماه ت  :اليتتتعلم العلتتم

م ْستَ ْايِ وال مستكس].2
 - 3موقري القالب للشيخ املعلم واحرتامه له:

ويت ل عليتته متتارواه البخااار رمحتته هللا عتتن ابتتن عبتتا رضتتي هللا ع همتتا قتتال [مك تتت ست ة أريت أن أستتأل عمتتر بتتن اخلطتتاب عتتن آيتتة آمتتا أستتتطيا أن
أسأله هيبة له ،حىت درج حاجا آ رجت معه ،آلما رجعت وك ا ببعض الطريق ،ع ل إىل ااراك لاجة له ،قال آوقثت له حىت آرل ،مث سترت معته
آقلت له :ايأم املؤم س متن اللتتان تظتاهرَت علتى ال ت صتلى هللا عليته وستلم متن أوواجته آقتال :تلت حثصتة وعائشتة ،قتال آقلتت :وهللا إن ك تت
دست به].٣
اري أن أسأل عن هذا م ذ س ة آما أستطيا هيبة ل  ،قال آ تثعل ،ما ت أن ع ي من علم آاسألين ،آإن كان يل علم َّ

قال النوو رمحه هللا [وي ب ي أن ي ظر معلمه بعس االحرتا ويعتق كمال أهليته ورجاانه على أك ر بقته آهو أقرب إىل انتثاعه به ورسو ماْسعته
م تته يف ه تته ،وقت كتتان بعتتض املتقت مس إ ا هتتب إىل معلمتته تصت َّق بشتتيء وقتتال اللهتتم استترت عيتتب معلمتتي عتتين والتتتذهب بركتة علمتته متتين ،وقتتال
الشاآعي رمحه هللا :ك ت أصثح الورقة بس ي ي مال رمحه هللا صثاا رآيقا هيبة له لت يسما وقعهتا ،وقتال الربيتا :وهللا متااجرتأت أن أختترب املتاء
إيل هيبتتة لتته ،وقتتال مح ت ان بتتن ااصتتثهاين :ك تتت ع ت خت تري رمحتته هللا آتتأَته بعتتض أوالث امله ت ي آاستتت إىل التتائط وستتأله ع تن
والشتتاآعي ي ظتتر ه
ح يل ،آلتم يلتثتت إليته وأقبتل علي تا ،مث عتاث مل تل لت آقتال :أتستت ف أبوالث اخللثتاء ،آقتال ختتري  :ال ولكتن العلتم أج هتل ع ت هللا تعتاىل متن أن
أضعه ،آج ا على ركبتيه ،قال ختري  :هكذا يطلب العلم.
وعن علي بن أيب الب رضي هللا تعاىل ع ه قال :من حق العامل علي أن تسلم على القو عامة وكصه ابلتاية ،وأن جتلح أمامه ،والتش ن ع ه
بيت ك ،وال تعم ت ن بعي ت خ ت ه ،والتق تولن قتتال آ ت ن د ت ف قولتته ،وال ت تتتابن ع ت ه أح ت ا ،وال تستتار يف جملستته ،والأتدتتذ ب وبتته ،وال تلتتح عليتته إ
كسل ،والتشبا من ول صابته آإمنا هو كال لة ت تظر مىت يسقط علي م ها ختال].4
وق أآرث اخلطيب الب اثي اباب للمسألة بع وان (ابب تعظيم املتثقه الثقيه وهيبته إايه وتواضتعه لته) كتر آيته حت يل ابتن عبتا وأثتر علتي رضتي هللا
( 1الثقيه واملتثقه) ج  2ص 98 - 9٦
( 2كتاب العلم بصايح الب اري  -ابب )٥٠
 ٣ال يل ()491٣
( 4ا مون) ج  1ص  ،٣٦وامله ي هو اخلليثة العباسي
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ع هم ،1وكذل ص ا ابن عب الس.2
ومن موقري العاِل واحرتامه:

اّلل صتتابِرا وَال أ َْع ِ
أ  -أن كثتتض صتتوت يف الت يل معتته ،واستتت ل بعتتض العلمتتاء قتتذا بقولتته تعتتاىل (قَت َ ِ ِ ِ
صتتي لَت َ أ َْم ترا)
تال َستتتَج ين إن َختتتاء َّ َ َ
الجترات .2 :قتتال القاارطيب [وكتتره بعتتض العلمتتاء رآتتا الصتتوت يف جمتتالح العلمتتاء تشتريثا قتتم ،إ هتتم ورثتتة اانبيتتاء .وقتتال القاضتتي أبتتو بكتتر بتتن العتتريب:
حرمة ال صلى هللا عليه وسلم ميتا كارمته حيا ،وك مه املأثور بع موته يف هِ
الرآعة م ال ك مه املسمون من لثظه ،آإ ا ق ِريء ك مته وجتب علتى
كل حاضر أال يرآا صوته عليه واليَعرع ع ه ،كما كان يلزمه ل يف جملسه ع تلثظه به].٣
ب  -ومن توق الشيخ أن دلح املتعلم بس ي يه قع ة املتعلمس ال قع ة املعلِهمس آ مي ه رجله وال يشيح بي ه واليتكيء والياا واليعبل.
ج  -ومن توق الشيخ أال يسبقه املتعلم ذجابة سؤال سائل ،وحنو ل .
على أن ي ب ي الت بيه على عت املبال تة يف تتوق املشتايخ رتا يثاتي إىل ال ل هتو أو إىل الوقتون يف حمظتور كاعتقتاث عصتمته وعت مراجعتته إ ا أدطتأ أو
قبول آرائه ب مست خترعي وحنو ل .
 - 4الصرب على الشيخ.

قال الناوو رمحته هللا  -يف آثاب املتتعلم – [وي ب تي أن يصتس علتى جثتوة ختتي ه وستوء دلقته وال يصت ه لت عتن م ومتته واعتقتاث كمالته ،ويتتأول

اآعالتته التتيت اهرهتتا الثستتاث أتويت ت صتتاياة آمتتا يعجتتز عتتن لت إال قليتتل التوآيتتق ،وإ ا جثتتاه الشتتيخ ابتت أ هتتو ابالعتتتذار وأ هتتر أن التتذنب لتته
والعتب عليه آذل أنثا له ثي ا وثنيا وأبقى لقلب ختي ه ،وق قالوا من مل يصس على ل التعلم بقي عمره يف عماية اَّهل ومن صس عليه آل أمتره
إىل ِعهز اآلدرة وال نيا ،وم ه ااثر املشهور عن ابن عبا رضي هللا ع هما :للت البا آعزوت مطلواب].4

 - 5آداب اجللوس بني يد الشيخ يف جمل
قال النوو رمحه هللا [وأال ي دل عليه ب

العلم.

إ ن وإ ا ثدل جاعة ق موا أآالهم وأس هم.

وأن ي دل كامل اقيبة آارل القلب من الشواخل متطهرا مت ظثا بسواك وقص ختارب و ثر وإوالة كريه رائاة.
ويستلم علتى الاضترين كلهتم بصتوت يستمعهم إْساعتا حمققتا :وخيتص الشتتيخ بتزايثة إكترا وكتذل يستلم إ ا انصترف ،آثتي الت يل اامتر بتتذل وال
التثات إىل من أنكره ،وق أوضات هذه املسألة يف كتاب اا كار.
وال يت طتتى رقتتاب ال تتا ودلتتح حيتتل انتهتتى بتته ا لتتح إال أن يصتترح لتته الشتتيخ أو الاضتترون ابلتق ت والت طتتي أو يعلتتم م تن حتتاقم إي تتار ل ت ،
واليقتتيم أحت ا متتن جملستته آتتإن آثتتره خت ه رجلستته مل َيدتتذه إال أن يكتتون يف لت مصتتلاة للااضترين أبن يقتترب متتن الشتتيخ ويتتذاكره متتذاكرة ي تثتا
وضت َّتم نثستته ،و تترص علتتى القتترب متتن الشتتيخ
الاضتترون هبتتا ،والدلتتح وستتط اللقتتة إال لاتترورة ،والبتتس صتتاحبس إال برضتتا ا ،وإ ا آستتح لتته قع ت َ
ليثهم ك مه آهما كام ب مشقة وهذا بشرط أال يرتثا يف ا لح على أآال م ه.
ويتأثب ما رآقته وحاضري ا لح آإن أتثبه معهم أتثب ما الشيخ واحرتا لسه.
ويقع قع ة املتعلمس ال قع ة املعلمس .وال يرآا صوته رآعا بلي ا متن خت حاجتة والياتا واليك تر الكت بت حاجتة ،واليعبتل بي يته وال خ هتا
واليلتثت ب حاجة بل يقبل على الشيخ مص يا إليه.
وال يسبقه إىل خترح مستلة أو جواب سؤال إال أن يعلم من حال الشيخ إي ار ل ليست ل به على آايلة املتعلم.
وملَلتته وخمتته ونعاستته واستتتيثاوه وحنتتو لت ممتتا يشتتق عليتته أو مي عتته استتتيثاء الشتترح واليستتتله عتتن ختتتيء يف خت
وال يقترأ عليتته ع ت ختت ل قلتتب الشتتيخ َ
موضتتعه إال أن يعلتتم متتن حالتته أنتته اليكرهتته وال يلتتح يف الستؤال إلاحتتا ماتتجرا .وي تت م ستؤاله ع ت يتتب نثستته وآراختته ويتلطتتف يف ستؤاله .و ستن
( 1الثقيه واملتثقه) ج  2ص 99 - 98
 2ابب (هيبة املتعلم للعامل) من (جاما بيان العلم) ج  1ص 111
( ٣تثس القر ) ج 1٦ص ٣٠٧
( 4ا مون) ج  1ص ٣8 - ٣٧
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دطابه.
وال يستاي من السؤال عما أختتكل عليته بتل يستوضتاه أكمتل استياتاح آمتن َر َّق وجهته َر َّق علمته ،ومتن رق وجهته ع ت الستؤال هتر نقصته ع ت
اجتمتان الرجتتال.وإ ا قتتال لتته الشتتيخ أآهمتتت آت يقتل نعتتم حتتىت يتاتتح لتته املقصتتوث إياتتاحا جليتا لتتت يكتتذب ويثوتتته الثهتتم ،واليستتتاي متتن قولتته مل
أآهتتم ان استتت باته صتتل لتته مصتتاحل عاجلتتة وآجلتتة ،آمتتن العاجلتتة حثظتته املستتتلة وست مته متتن كتتذب ونثتتاق ذ هتتاره آهتتم متتامل يكتتن آهمتته ،وم هتتا
اعتقاث الشيخ اعت اءه ورخبته وكمال عقله وورعه وملكه ل ثسه وع نثاقه ،ومن اآلجلة ثبتوت الصتواب يف قلبته ثائمتا واعتيتاثه هتذه الطريقتة املرضتية
وااد ق الرضية].1
آهذه إختارة إىل أهم ما يلز الب العلم من آثاب ما ختي ه ،وليارص الطالب على أن يتأثب أبثب ختي ه من اقَْ ى الصتاحل والستمت الستن،
ِ
لياصل العلم وااثب معا من ختي ه ،وق حكى بعض علماء السلف أنه كان يرتثث على بعض الشيو أث اء لبته للعلتم وهتو يعلتم متا ع ت هم متن
ه
العلم ومل يكن يرتثث عليهم إال ليتعلم م هم ااثب واخلشون والسمت السن ،وهذا كان ثأب السلف الصاحل رمحهم هللا.
قال القاضي أبو يعلى رمحه هللا [روى أبتو الستس بتن امل تاثي بست ه إىل الستس بتن إْساعيتل قتالْ :سعتت أيب يقتول «ك تا جنتمتا يف جملتح اإلمتا

الس ْمت»].2
أمح وهاء على مخسة آالف أو يزي ون ،أقل من مخسمائة يكتبون ،والباقي يتعلمون م ه ح ْسن ااثب وح ْسن َّ

( 1ا مون) ج  1ص ٣٧ - ٣٦
 2نق عن مق مة (خترح م تهى اإلراثات) للشيخ البهويت ،ط ثارالثكر ،ج  1ص 9
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حتصيل الطالب للعلم الشرعي وبلوخه م زلة َم ْرضية آيه له ست ثعائم ،ال ت ين إح اها عن خ ها ،وهي:
 - 1التثرل لطلب العلم ،ما ول م ة الطلب ،آإن مل يثعل آاظه من العلم قليل.
ِ
صل العلم.
 - 2الصس ،آإ ا تيسر له التثرل ومل يكن له صس آلن َ ه
 - ٣االختت ال اباهتم متن العلتو  ،آتإ ا تيستر لته التثترل وصتس علتى التتعلم ،مث اختتت ل بعلتو خت أساستية كتالتبار يف علتو التتاريخ متا إ الته للعلتو
ااساسية وهي التثس وال يل والثقه ،آهذا ق أه ر عمره.
وص َتس واختتت ل اباهتم
 - 4إحسان ادتيار مص ر العلم :آي تار من الشيو أآالهم علما وثي ا ،ومن الكتتب متا أثتىن عليته ال قتات .آإنته إ ا تثترل َ
مث أساء ادتيار مص ر العلم آق يال ويزي وق يذهب ختطر عمره قبل أن يهت ي للصواب.
 - ٥التت رج يف العلتتم :أبن َيدتتذ العلتتم ختتتيتا آشتتيتا ،وال َيدتتذه ثآعتتة واحت ة آي قتتل عليتته آي قطتتا ع تته ،وهتتذا هتتو التهت رج يف ال َكت هتم .كتتذل ال يت ر
املمه له ،وهذا هو الت رج يف الكيف.
علما حىت ي ر مق ماته أو ي ر العلم ِه
ِ
الستن ،آتإ ا تيسترت
 - ٦الثظ :آإن قَ ْ ر العتامل بقت ر حمثو اتته ،وال وون ملتن إ ا احرتقتت كتبته هتب علمته .والثتظ يعتمت علتى ال باهتة والتذكاء و ه
لرجل ال عائم اخلمح السابقة وأه ر الثظ  -داصة ما قابليته له  -آهو م بون.
وق تكلم ا عن ال عائم ااربعة ااوىل من قبل ،وسوف نتكلم آيما يلي ذ ن هللا عتن الت عامتس اخلامستة والساثستة متا خ تا متن آثاب املتتعلم يف
ثرسه ،آتكون املسائل اآليت كرها هى:
 - 2الرص على لب الق.
 - 1الت رج يف التعلم.
 - 4بيان ما يعس على الثظ.
 - ٣االعت اء ابلثظ.
 - ٥أن ي صح لرآقته يف لب العلم - ٦ .ع التعجل يف التص ي لإلآتاء والتص يف.
أوال  -التدرج يف التعلم.
املقصوث من الت رج يف التعلم التيس على املتعلم والرآق به حىت يستقر العلم يف نثسه ختيتا بع ختال .والتيس والرآق مأمور هبما على العمتو و لت
ِ
ِ
وبشتروا وال ت ِهثتروا) ،1وقتال صتلى هللا عليته وستلم (إن الرآتق ال يكتون يف ختتيء إال وانته ،وال ي تزن
تعسترواِ ،ه
يستروا وال ه
لقوله صتلى هللا عليته وستلم ( ه
من ختيء إال ختانه).2

ِ
تال الَّ ِتذين َك َثتروا لَتوَال نت ِتزَل علَيت ِه الْقترآن جلَتة و ِ
هذا على العمو  ،أما الت رج يف التعلم على وجه اخلصوص آ ليلته قولته تعتاىل ( َوقَ َ
احت َ ة َكت َذل َ
ْ ه َْ ْ ْ َ
َ
لِ تَتبِت بِِه آتؤاث َك ورتَّت ْلَاه تَترتِي ) الثرقان ،٣2 :وقوله تعاىل (وقترآ آَترقْتَاه لِتَت ْقرأَه علَى الَّا ِ علَى م ْك ِ
ل َونتََّزلَْاه تَ ِزي ) اإلستراء .1٠٦ :آاهلل تعاىل
َ
َ َ
ْ
ه َ َ َ ََ
َْ َ
صتتلى هللا عليتته وستتلم جلتتة واح ت ة وإمنتتا آرقتته آ تتزل م جمتتا علتتى م ت ى ثت ث وعشترين س ت ة ختتتيتا بعت ختتتيء ،لي بتتت يف

مل ي تتزل القتترآن علتتى ال ت
القلوب.
الكم وت رج يف الكيف.
آإ ا ثبت أن الته رج يف التعلم صواب ومطلوب ،آ قول إن الت رج نوعان :ت رج يف ه

 - 1التاادرج يف الكاام ومع تتاه أن ي ت ر الطالتتب يف كتتل يتتو املق ت ار التتذي تملتته عقلتته وال َتلهتته نثستته ،ولتتيكن هتتذا املقت ارقلي يف الب ايتتة لتعويت

ال ثح مث يستزي ختيتا بع ختيء كلما ت ربت نثسه على احتمال املزي  .آإن دالف هذا الت رج وأراث أدذ العلم جلة واح ة آررتا انقطتا ومل تملته
عقله.
عن عائشة رضي هللا ع ها أن ال صتلى هللا عليته وستلم ثدتل عليهتا وع ت ها امترأة ،قتال :متن هتذه قالتت :آ نتة تَتذْكر متن صت ْا ،قتال( :مته،
أحب ال ين إليه ماثاو صاحبه عليه.٣
عليكم را تطيقون ،آوهللا ال ميََ ُّل هللا حىت َتََلهوا) ،وكان ُّ
 1متثق عليه
 2رواه مسلم
 ٣متثق عليه
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روى أبو عمر بن عبد الرب يف ابب (كيثية الرتبة يف أدذ العلم) عن يونح بن يزيت قتال[ قتال يل ابتن ختتهاب (اي يتونح ال تكتابر العلتم ،آتإن العلتم
أوثية آأيها أدذت آيه قطا ب قبل أن تبل ه ،ولكن دذه ما اااي والليايل ،وال أتدذ العلم جلة ،آإن من را أدذه جلة هب ع ه جلة ،ولكن
الشيء بع الشيء ما اااي والليايل].1
الكم
هذا من حية الت رج َف التعلم من جهة ه
 - 2التدرج ىف الكيف .وهو قسمان:

أحدمها :الت رج َف ترتيتب العلتو  :آت ي تثتا املترء ابلتباتر َف ثراستة أصتول الثقته مت قبتل أن يت ر الثقته ،آيجتب عليته مراعتاة الرتتيتب َف ثراستة
العلتتو امل تلثتتة .والصتواب َف هتتذا أن يت ر مق متتة خمتصتترة َف ااصتتول مث يت ر الثقتته مث يتوستتا َف ثراستتة ااصتتول لتاصتيل أثوات االستتت باط.
وهكذا َف خ ه من العلو .

والثاين :الت رج َف ثراسة كل علم على ح ة :آي ر يف كل علم خمتصرا يشتمل على أهم مسائله املتثق عليها بس العلماء ،مث يرتقتى بعت لت إىل
ثراسة تثاريا املسائل وامل تلف آيه والرتجيح.
والتطبيقات العملية على هذا الك س ذكرها آيما نوصتى بته متن كتتب لل راستة يف البتاب الستابا متن هتذا الكتتاب إن ختتاء هللا تعتاىل ،وقت أوصتى
هبذا الت رج يف الكيف كل مت من أيب حام ال زالي ،2وابن دل ون.٣

اثنيا  -احلرص على طلب احلق.

وهذا أمر يشبه إحسان ادتيار مص ر العلم ولك ه خ ه ،آق سن العب ادتيار الشيخ أو الكتاب ،ولكن َوِقَوى يف نثسه مل َّ
مايتلقاه متن العلتم
علي خ وجهه آ ي رك الق املراث م ه ،وم ال هتذا متاوقا لل توارج آقت صتاحبوا دت ختتيو أهتل ومانته علت َّي بتن أيب التب رضتي هللا ع ته ،وقترأوا
د الكتب كتاب هللا تعاىل قتراءة قتر الصتاابة رضتى هللا عت هم قتراءْم معهتا ،لكت هم ضتلوا ضت ال مبي تا ان قتراءْم مل جتتاوو ح تاجرهم إيل الثهتم

ِ ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
سارا) اإلسراء.82 :
س َوالَ يَِزي الظَّالم َ
والثقه ،آَ َص َ َق آيهم قول هللا تعاىل ( َونتَتهِزل م َن الْق ْرآن َما ه َو خت َثاء َوَر ْمحَةم لهْلم ْؤم َ
س إَالَّ َد َ
وما وقا لل وارج وقا ل هم من الثرق الاالة املبت عة أتولتوا القترآن علتى دت ف التق وعلتى دت ف ماآهمته الصتاابة والتتابعون قتم ذحستان م ته
ليست لوا به على اب لهم ،ويروي عن ابن مسعوث رضى هللا ع ه قوله [أنتم اليتو َف وم ِ
تان اقتوي آيته َتبتا للعلتم وستيأيت علتيكم ومتان يكتون العلتم آيته
َتبعا للهوى].4
وقذا ي ب ى لطالب العلم أن يعتين بطلب الق ،ومما يعي ه َف هذا:
 - 1أال يعتق قبل أن يَ ْستَ هل ،آإن املبت عة اعتق وا آراء آاس ة مث ِب وا عن بعض ااثلة لتأيي معتق هم ،آواآقتهم بعض ااثلة واستعصتت علتيهم
أتولوها على خ وجهها ،آاملوا العلم علي أهوائهم.
أدري ه
آرثوها أو ه
 - 2أن تبال عن ال ليل على صاة ماتتلقاه من العلم ،آتقبل من ااقوال ماخته ت ااثلتة بصتاته وتترث م هتا متاال يعات ه الت ليل .لقولته صتلى
هللا عليه وسلم (من عمل عم ليح عليه أمر آهو َرُّث).٥
 - ٣أن تثهم من ااثلة ماآهمه السلف الصاحل م ها وهم الصاابة والتابعون قم ذحسان رضى هللا ع هم ،آهذه ريقة أهتل الست ة واَّماعتة الثرقتة
ال اجيتتة .الماآهمتته املبت عتتة متتن ااثلتتة بتاريثهتتا وأتويلهتتا علتتى خت وجههتتا .والطريتتق إيل معرآتتة ماآهمتته الصتتاابة متتن ال صتتوص يكتتون ابلرجتتون إىل
كتب التثس ابملأثور ،وثواوين الس ة ااصلية كالكتب الستة واملو أ ومس أمح وختروحها.
وقتتال اباان ميميااة رمحتته هللا [وقتتذا جتت املعتزلتتة واملرجتتتة والراآاتتة وخت هم متتن أهتتل البت ن يثستترون القتترآن بترأيهم ومعقتتوقم ومتتاأتولوه متتن الل تتة ،وقتتذا
( 1جاما بيان العلم) ج  1ص 1٠4
( 2إحياء علو ال ين) ج  1ص ٦٦ - ٦٥
( ٣املق مة) ص ٥٣٦ - ٥٣٣
( 4إحياء علو ال ين) ج  1ص 9٦
 ٥رواه مسلم
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جتت هم اليعتمت ون علتتى أحاثيتتل ال تتىب صتتلى هللا عليتته وستتلم والصتتاابة والتتتابعس وأئمتتة املستتلمس ،آت يعتمت ون ال علتتى الست ة ،وال علتتى إجتتان
السلف وآاثرهم ،وإمنا يعتم ون علي العقل والل ة ،وجت هم اليعتم ون علي كتب التثس املأثورة وال يل ،وآاثر السلف وإمنا يعتم ون علتى كتتب
ااثب وكتب الك اليت وضعتها رؤوسهم ،وهذه ريقة امل ح ة أياا ،إمنا َيدتذون متايف كتتب الثلستثة ،وكتتب ااثب والل تة ،وأمتا كتتب القترآن
وال يل واآلاثر ،آ يلتثتون إليها .هؤالء يعرضون عن نصوص اانبياء إ هى ع هم التثي العلم ،وأولت يتأولون القرآن بترأيهم وآهمهتم بت آاثر
عتن ال ت صتتلى هللا عليته وستتلم وأصتاابه ،وقت كتر كت أمحت َف إنكتار هتتذا وجعلته ريقتتة أهتل البت ن .وإ ا تت برت حججهتتم وجت ت ثعتتاوى
اليقو عليها ثليل].1
ِ
يتبس له ،وال يص َّ نَّه عتن لت كونته نشتأ علتى دت ف التق ،كمتا اليصت َّ نَّه عتن لت
 - 4أن يو هن الطالب نثسه على أن ي وب إىل الق ع ما ه

ِ َّ ِ
ين
كونه متبوعا مطاعا َف البا ل ،آق قال بعض الصالس [ان أكون َنَبا يف الق د ا متن أن أكتون رأستا يف البا تل] .وقت قتال تعتاىل (إ َّن التذ َ
اتَّت َق تواْ إِ َا م َّستتهم َتتائِ م ِ
ان تَت َذ َّكرواْ آَتِإ َا هتتم ُّمب ِ
الشتتيطَ ِ
ص ترو َن) ااع تراف ،2٠1 :وقتتال تعتتاىل ( َوإِ َّمتتا ي ِس تيَتَّ َ َّ
الشت ْتيطَان آَت َ تَت ْقع ت ْ بَت ْع ت َ
ْ
ف همت َتن َّ ْ
َ ْ
ِ
ِ ِِ
س) اانعا .٦8 :
ال هذ ْكَرى َم َا الْ َق ْو الظَّالم َ

وق كر ابن ميمية رمحه هللا أم له لبعض الذين اثبوا إىل الق آقتال [وجتت عامتة هتؤالء اخلتارجس عتن م هتاج الستلف متن املتكلمتة واملتصتوآة يعترتف
بذل  ،إما ع املوت وإما قبل املوت ،والكاايت يف هذا ك ة معروآة.
هذا أبو السن ااختعري :نشأ َف االعتزال أربعس عاما ي ا ر عليه ،مث رجا عن ل وصرح بتاليل املعتزلة وابل يف الرث عليهم.
وهذا أبو حام ال زايل ما آرط كائه وأتقه ومعرآته للك والثلسثة ،وستلوكه ريتق الزهت والرايضتة والتصتوف ،ي تهتي َف هتذه املستائل إىل الوقتف
وال ة ،و يل َف آدر أمره على ريقة أهل الكشف ،وإن كان بع ل رجا إىل ريقة أهل ال يل ،وص ف «إَّا العوا عن علم الك ».
وكذل أبو عب هللا حمم بن عمر الراوي قال يف كتابه الذي ص ثه َف أقسا اللذات « :لق أتملت الطرق الك ميتة وامل تاهل الثلستثية .آمتا رأيتهتا

ِ
صت َتع الْ َكلِتتم
تشتتثى علتتي  ،والتتتروي خلتتي  ،ورأيتتت أقتترب الطتترق ريقتتة القتترآن :أقترأ يف اإلثبتتات (الت َّتر ْمحَن َعلَتتى الْ َعت ْتر ِه ا ْستتَت َوى) تته( ،٥ :إِلَْيتته يَ ْ
الطَّيِب والْعمل َّ ِ
ح َك ِم ْلِ ِته َخت ْتيءم) الشتورىَ ( ،11 :وَال ِ يطتو َن بِ ِته ِع ْلمتا) تهَ ( ،11٠ :ه ْتل تَت ْعلَتم لَته
ه َ ََ
الصالح يَت ْرآَتعه) آتا ر ،1٠ :واقترأ يف ال ثتي (لَ ْتي َ
َِ
ْسيها) مر  ، ٦٥ :مث قال :ومن جرب م ل جتربىت عرف م ل معرآيت وكان يتم ل ك ا.

وأك ر سعي العاملتس ض ل
هنايتة إق ا العقتول عقتال
وأرواح ا َف وحشة من جسوم اوحاصتل ثنيا أ ى ووابل
ومل نستث من ِب ا ول عمر سوى أن جع ا آيه قيل وقالوا
وهذا إما الرمس ترك ماكان ي تاله ويقرره ،وادتار مذهب السلف وكان يقول« :اي أصااب ا ال تشت لوا ابلك ! آلو أين عرآتت أن الكت يبلت
ودلَّيت أهتل اإلست وعلتومهم ،وثدلتت آيمتا هنتوين ع ته .واآلن :إن مل
ىب إىل مابل مااختت لت به» ،وقال ع موته« :لق دات البار اخلامَ ،
يت اركين ريب برمحته آالويل البن اَّويين ،وها أ ا أموت على عقي ة أمى ..أو قال  :-عقي ة عجائز نيسابور».
وكذل قال أبو عب هللا حمم بن عب الكر الشهرستاين« :أدس أنه مل د ع الثلسثة واملتكلمس إال ال ة وال » ،وكان ي ش :
لعمري لق ثت املعاه كلها وس ت رَف بس تل املعامل
آلم أر إال واضعا كف حائتر على قن ،أو قارعا سن ث
وابن الثارع  -من متأدرى االحتاثية  -صاحب القصي ة التائية املعروآة «ب ظم السلوك» وق نظم آيها االحتاث نظما رائق اللثتظ ،آهتو أدبتل متن
لتتم د زيتتر يف صتتي ية متتن هتتب .ومتتا أحستتن تستتميتها ب ت ظم الشتتكوك ! هللا أعلتتم هبتتا ورتتا اختتتتملت عليتته ،وق ت نَت َث َقتتت ك ت ا وابل ت أهتتل العص تر َف
حتسي ها واالعت اث را آيها من االحتاث  -ملا حارته الوآاة أنش :
ه
( 1جممون الثتاوي) ج  ٧ص 199
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إن كان م زليت َف الب ع كم ماق لقيت آق ضيعتت أايمي
أم ية ثرت نثستي هبا وم تا واليو أحسبها أض اث أح ].1
آليارص الطالب على لب الق ،واليق هِ هواه ورأيه ،بل يتبا ااثلة ويثهم م ها ماآهمه السلف الصاحل.

اثلثا  -االعتناء ابحلفظ

اعلم أن العلم املعتس هو احملثو  ،وق كانت ع ايتة الستلف رمحهتم هللا ابلثتظ َتمتة داصتة قبتل ختتيون كتابتة العلتم كمتا كتر متن قبتل ،مث أدتذوا َف

ت
آاي م
الكتابة م ذ أوئل القرن ال اى اقجرى اجل تقيي احملثو ومراجعته ،و ل الثظ هو ااصل ،وهو صثة هذه اامة كما قال تعتاىل (بَ ْتل هت َو َ
ِ َّ ِ
بَتيِهَ م ِ
ين أوتوا الْعِْل َم) الع كبوت.49 :
ات يف ص ور الذ َ

وم زلة العب َف ال نيا واآلدرة بق ر ما ثظه من العلم  -وق سبق أن العلم املعتس هو مايعمل به صاحبه قال رسول هللا صلى هللا عليه وستلم (إن
هللا يرآا هبذا الكتاب أقواما وياا به آدرين)  ،2وهذا على العمو  ،أي يف ال نيا واآلدرة.
وقال صلى هللا عليه وسلم (يقال لصاحب القرآن :اقرأ وارتق ،ورتهِل كما ك ت ترتهِل َف ال نيا ،آإن م زلت ع ت آدتر آيتة تقرؤهتا)  ،٣آهتذا يف م زلتة
ال هثا َف اآلدرة.
أما م زلتهم َف ال نيا ،آكما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (يؤ القو أقرؤهم لكتاب هللا).4
أى هتؤالء أك تر أدتذا
وأما م زلتهم ع املوت ،آكما ورث عن جابر رضى هللا ع ه قتال [كتان رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم يقتول لقتلتي أحت ِ ُّ ( :
للقرآن ) ،آإ ا أخت له إىل رج ِل ق َّمه َف اللا قبل صاحبه].٥
هذا كله َف بيان أ ية الثظ ،ومات ين الكتب عن الرجل إ ا احرتقت أو سرقت أو صار ِ
رعزل ع ها ،آياال بي ه وبس علمه .
ص أمت ا ِبثظ القرآن والعلتم ،وقت كتان متن قبل تا
قال أبو الفرج بن اجلوز رمحه هللا  -يف كتابه «الل على حثظ العلم» [ -آإن هللا عز وجل َد َّ

دول تا
يقرأون كتبهم من الصاف ،واليق رون على الثظ ،آلما جتاء عزيتر آقت التتوراة متن حثظته ،آقتالوا :هتذا ابتن هللا ! آكيتف نقتو بشتكر متن ه
أن ابن سبا س س ِمها ،يقرأ القرآن عن هر قلب ،مث ليح َف اامم ممن ي قل عتن نبيته أقوالته وأآعالته علتى وجته صتل بته ال قتة إال حنتن ،آإنته يَتروي
دالف عن ِ
سالف ،وي ظرون َف ثقة الراوي إىل أن يصل اامر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وسائر اامم يتروون مايذكرونته عتن
ال يل ِم ا
م
صايثة الي ري من كتبها ،واليعرف من نقلها ،وهذه امل اة العظيمة نثتقر إىل حثظها ،وحثظهتا بت وا ال راستة ،ليبقتى احملثتو  - ،إىل أن قتال -
وَف ال يل« :يقال لقاريء القترآن اقترأ ،وارق ،آم زلت ع ت آدتر آيتة تقرؤهتا» ،ولتيح متن حثتظ نصتف القترآن كمتن حثتظ الكتل ،وال متن حثتظ
مائة ح يل كمن حثظ ألثا .وعلى هذا آليح العلم إال ما حصل ابلثظ.
قال عب الرواق بن ا  :كل علم الي دل ما صاحبه الما آ تع ه :وأنش :
وليح بعلم ماحوى القمطر ماالعلم إال ماحواه الص ر].٦
وقتتال املاااورد رمحتته هللا [وررتتا استتت قل املتتتعلم الت ر والثتتظ ،واتكتتل بعت آهتتم املعتتاين ،علتتى الرجتتون إىل الكتتتب واملطالعتتة آيهتتا ع ت الاجتتة ،آت
صاثه ثِقة ابلقت رة عليته ،بعت االمت تان م ته ،آت تت ْع ِقبته ال قتة إال دجت  ،والتثتريط إال نت ما - .إىل أن قتال  -والعترب تقتول
يكون إال كمن أ لق ما َ
( 1جممون الثتاوي) ج  4ص ٧4 - ٧2
 2رواه مسلم عن عمر رضى هللا ع ه
 ٣رواه أبوثاوث والرتمذى وقال ح يل حسن صايح عن عب هللا بن عمر رضى هللا ع هما
 4رواه مسلم عن أىب مسعوث رضى هللا ع ه
 ٥رواه الب اري
( ٦الل علي حثظ العلم) البن اَّووي ،ط ثار الكتب العلمية  14٠٥ص  .1٣ - 11والبيت املذكور لل ليل بن أمح رمحه هللا ،كره ابن عب الس (جاما بيان العلم)
ج  1ص ٦8

آداب ِ
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ف يف قلب  ،د من ألف يف كتب  ،وقالوا :الد يف علم اليَت ْعس مع الواثي ،واليَعمر ب ال اثي ،وأنش ت عن الربيتا ،للشتاآعي
َف أم اقا َح ْر م
رضى هللا ع ه:
قلىب وعتاءم له البطت تن ص ت وق
علمي معي حي ما َمي َّْمتت يَتْتبع تى
وك ت يف السوق كان العلم يف السوق].1
إن ك ت َف البيت كان العلم آيه معيأ
رابعا  -بيان مايُعني على حفظ العلم

اعلم أن الثظ يعتم على رك س أساسيس:
أحدمها :تكرار ال ر مرات ع ي ة حىت ثظ .والثاين :مراجعة احملثو كل آرتة م اسبة حىت الي سى.
ولكل واح من هذين الرك س أمور مساع ة على ال او التايل:
 - 1الركن األول للحفظ وهو التكرار حىت َّحيفظ ،يُعني عليه

ِ
الكم.
أ  -الت رج َف مق ار مايري حثظه ،على ال او الذى كر ه آنثا يف الت رج َف ه
ب  -آهتتم مايريت حثظتته حتتىت يستتهل عليتته حثظتته ،ويستتت ىن متتن ختتترط الثهتتم حتثتتيظ القتترآن لأل ثتتال إ قت ثرج املستتلمون م تتذ القت علتتى حتثتتيظ
اا ثال ثون تثهيمهم املعاين ل ستثاثة من قابلية اا ثال الش ي ة للاثظ يف الص ر ثون الثهم.
ج  -تكرار مايري حثظه حىت ثظه ،قال ابن اجلوز رمحه هللا [بيان ريق إحكا احملثو  :الطريق َف إحكامه ك رة اإلعتاثة ،وال تا يتثتاوتون َف
ل  ،آم هم من ي بت معته احملثتو متا قلتة التكترار .ومت هم متن ال ثتظ إال بعت التكترار الك ت  .آي ب تي لإلنستان أن يعيت بعت الثتظ لي بتت معته
احملثتتو  .وق ت قتتال ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم « تعاه ت وا القتترآن آإنتته أخت ت تثصتتيا متتن ص ت ور الرجتتال متتن ال تَّعم ِمتتن َع ْقلهتتا »وكتتان أبتتو إستتااق
الشت اوي :يعيت الت ر مائتتة متترة .وكتتان الكيتتا يعيت ستتبعس متترة .وقتتال ل تتا الستتن ابتتن أيب بكتتر ال يستتابوري الثقيتته :ال صتتل الثتتظ إىل حتتىت يعتتاث
مخسس مرة.
وحكتتى ل تتا الستتن :أن آقيهتتا أعتتاث الت ر يف بيتتته مترارا ك ت ة ،آقالتتت لتته عجتتوو يف بيتتته قت وهللا حثظتتته أ  .آقتتال :أعي يتته آأعاثتتته آلمتا كتتان بعت
أاي  .قال :اي عجوو ،أعي ي ل ال ر آقالت ما أحثظه .قال :أ أكرر ع الثظ لت يصيبين ما أصاب ].2
ث  -ادتيار الوقت واملكان امل اسبس للاثظ .وق أوصى العلماء ببعض الوصااي يف هذا الشتأن ،ولكتن مت ار املستألة يعتوث إىل مراعتاة نشتاط الت ثح
وآرال القلب من الشواخل وه وء املكان .ومما يرختت إىل ااوقتات امل استبة قتول ال ت صتلى هللا عليته وستلم (إن الت ين يستر ،ولتن يش َّ
تاث الت ين أحت م
الروحتة وختتيء متن ال ُّ َّتة) ،٣ويف روايتة لته (ست هِثوا وقتاربوا ،واخت وا وروحتوا وختتيء متن ال َّتة،
إال خلبه ،آس هِثوا وقاربوا وأبشروا ،واستعي وا ابل ت وة و َّ
ص القص تبل وا).
وال َق ْ
َُّّة) آدر الليل ،وهذا استعارة وَت يل ،ومع تاه :استتعي وا علتى اعتة
و(الرْوحة) :آدر ال هار ،و(ال ْ
قال النوو رمحه هللا( [:ال وة) َس ْ أول ال هارَ ،
هللا اباعمتتال يف وقتتت نشتتا كم ،وآ ترال قلتتوبكم ِبيتتل تستتتلذون العبتتاثة وال تستتأمون وتبل تتون مقصتتوَثكم ،كمتتا أن املستتاآر التتا ق يس ت يف ه تذه
املقصوث ب تعب ،وهللا أعلم( .رايع الصالس  -ابب االقتصاث يف الطاعة).
ااوقات ويسرتيح هو وثابته يف خ ها ،آَتيَصل
َ
ومما أوصى به العلماء يف أوقات الثظ وأماك ه ما كره اخلطيب الب اثي رمحه هللا قال (اعلم أن للاثظ ساعات ي ب ي ملن أراث الثتظ أن يراعيهتا
وللاثتتظ أمتتاكن ي ب تتي للمتتتاثظ أن يلزمهتتا آتتأجوث ااوقتتات ااستتاار ،مث بعت ها وقتتت انتصتتاف ال هتتار ،وبعت ها ال ت وات ثون العشتتيات ،وحثتتظ
الليل أصلح من حثظ ال هار ،وقيل لبعاهم ع أثركت العلم قال ابملصباح واَّلو إىل الصباح  -إىل أن قال  -وأجوث أماكن الثظ ال رف ثون
الستتثل ،وكتتل موضتتا بعيت ممتتا يلهتتي ود ت القلتتب آيتته ممتتا يثزعتته آيشت له ،أو ي لتتب عليتته آيم عتته .ولتتيح ابحملمتوث أن يتتتاثظ الرجتتل ِباتترة ال بتات
ِ
السر.
واخلارة وال على ختطوط ااهنار وال على قوارن الطرق آليح يع يف هذه املواضا خالبا ما مي ا من دلو القلب وصثاء ه
( 1أثب ال نيا وال ين) ص  .٦٥واابيات املذكورة نسبها ابن عب الس مل صور الثقيه (جاما بيان العلم) ج  1ص  .٦9وهذا كله َف بيان أ ية الثظ
( 2الل على حثظ العلم) ص21
 ٣رواه الب اري عن أيب هريرة رضي هللا ع ه
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وأوقات اَّون أمح للتاثظ من أوقات الشبا ،وي ب ي للمتاثظ أن يتثق من نثسه حال اَّون آإن بعض ال ا إ ا أصابه ختت ة اَّتون والتهابته مل
ثظ ،آليطثال ل ابلشال اخلثيف اليس كمص الرمان وما أختتبه لت  ،واليك تر ااكتل .مث روى اخلطيتب ذست اثه أن رستول هللا صتلى هللا عليته
وسلم قال (متا متأل آثمتي وعتاء ختترا متن بط ته ،حستب ابتن آث أكت ت يقمتن صتلبه آتإن كتان ال حمالتة آ ل تا عامتا ،وثل تا ختترااب ،وثل تا ل ثسته)].1
ومعىن ال رف أي الجرات العالية عن اارع ،وال يل املذكور (ما مأل )....رواه الرتمذي بلثظ قريب وقال ح يل حسن.
 - 2الركن الثاين للحفظ :مرا عة احملفوظ كل فرتة مناسبة حىت ال يُنسى.
ِ
العلم ال سيان وقلة املذاكرة] .2ومما يعس على االحتثا ابحملثو متن العلتم أمتور أ هتا :الكتابتة ،وتكترار احملثتو ،
قال الزهر رمحه هللا [إمنا ي ْذهب َ
والعمل ابلعلم ،واجت اب املعاصي.
أ  -الكتابة :ونعين هبا ه ا أمرين:
أح ا :أن يكتب الطالب بي ه ما ثظ يف لوح أو ورق ،كما يثعلته الصتبيان يف مكتتب حتثتيظ القترآن ،إ َيمترهم املعلتم بكتابتة اآلايت يف اللتوح،
آهذه الكتابة مما ي بت الثظ.
وال اين :أن يكون ل ى الطالب كتااب توي على حمثو اتته ،إمتا متن الكتتب املت اولتة املوثتوق بصتاتها ،وإمتا متا كتبته بيت ه .ل جتا الطالتب للكتتاب
إ ا نستتى بعتتض حمثو اتتته أو إ ا ادتلطتتت عليتته .ويت ل علتتى أ يتتة هتتذا متتا رواه البخااار عتتن أيب هريتترة رضتتي هللا ع تته قتتال [متتا متتن أصتتااب ال ت
صلى هللا عليه وسلم أح م أك ر ح ي ا ع ه ِم ِهين ،إال ما كان من عب هللا بن عمرو ،آإنه كان يكتب وال أكتب] .٣وما هذا آإن أحاثيل أيب هريرة
امل بتتتة يف ثواويتتن الست ة أك تتر بك ت متتن أحاثيتتل عبت هللا بتتن عمتترو استتباب كرهتتا ابتتن حجتتر .4ولكتتن قتتول أيب هريتترة يت ل علتتى أ يتتة الكتابتتة يف
احملاآظتتة علتتى احملثتتو  ،وقتتذا كتتان بعتتض الستتلف يقتتول :قيِهت وا العلتتم ابلكتابتتة .قتتال امقيااب البدااداد [آتتإ ا أتقتتن كتتل واحت مت هم الت ر وحثظتته
آليكتبتته ،ويكتتون تعويلتته علتتى ِحثظتته ،آتتإن اضتتطرب عليتته ختتتيء متتن حمثو تته رجتتا إىل كتابتته آاستتت بته م تته .مث روى اخلطيتتب ذست اثه عتتن اخلليتتل بتتن
أمح قال :ما يف ال آرت رأ مال وما يف قلب التثقه ،وأنش :
ليح بعل ِم ما حوى القمطر

ما العلم إال ما وعاه الص ر].٥

ب  -مكرار احملفوظ ،أي مراجعة حمثو اته كل آرتة م اسبة حىت ال ي ساها ،وقا صور:
• م ها أن يكرر حمثو اته على نثسه.
• وم ها أن يكون له صاحب يف لب العلم يكرر كل م هما على اآلدر ويصاح كل م هما لآلدر دطأه ،وهذا مما أ ِ
وصى به لثائ ته.
• وم ها أن يت ذ التعليم وسيلة لت بيت حثظه ،آكلمتا علَّتم خت ه ماحثظته ثبتت يف قلبته ،قتال ابان عباد الارب [قتال اخلليتل بتن أمحت  :اجعتل تعليمت
ثراسة ل  ،واجعل م ا رة العلم ت بيها را ليح ع ك ،وأك ر من العلم لتَت ْعلَم ،وأقلِل م ه لتاثظ] .٦وروى ابن عبد الرب عتن ااعمتش [أن إْساعيتل
بتتن رجتتاء كتتان دمتتا صتتبيان الكتهتتاب ت ثهم لتتت ي ستتى ح ي تته .وأن عطتتاء اخلرستتاين كتتان إ ا مل د ت أح ت ا أتتتى املستتاكس آا ت ثهم يري ت بتتذل
الثظ].٧.
ج  -العمل ابلعلم ،مما ي بته .روى ابن عبد الرب عن وكيا قال [ك ا نستتعس علتى حثتظ الت يل ابلعمتل بته ،وك تا نستتعس علتى لبته ابلصتو ].8

( 1الثقيه واملتثقه) ج  2ص  .1٠4 - 1٠٣ونقله ع ه ال ووي ابدتصار يف (ا مون) ج  1ص ٣٧
ي يف (الكامل يف الاعثاء) ج  1ص  ،٥9ورواه ابن عب الس يف (جاما بيان العلم) ج  1ص 1٠8
 2رواه ع ه ذس اثه ابن ع ه
( ٣ح يل )11٣
 4انظر (آتح الباري) ج  1ص 2٠٧
( ٥الثقيه واملتثقه) ج  2ص 12٧
( ٦جاما بيان العلم) ج  1ص 1٣٠
( ٧جاما بيان العلم) ج  1ص 111
( 8جاما بيان العلم) ج  2ص 1٣2

آداب ِ
العاِل واملتعلم

213

وقال النوو  -يف آثاب املتعلم – [وي ب ي أن يستعمل ما يسمعه من أحاثيل العباثات واآلثاب آذل وكاة ال يل وسبب حثظه].1

د  -ا تناااب املعاصااي :متتن أستتباب ت بيتتت الثتتظ وقت ستتبق الكت

يف هتتذا يف أول آثاب الطالتتب يف نثستته ،آتتإن العلتتم نتتور متتن هللا ،ونتتور هللا ال

َّ ِ
اّلل و ِآم وا بِرسولِِه يت ْؤتِكم كِ ْثلَ ْ ِ
س ِمتن َّر ْمحَتِ ِته َوَْد َعتل لَّك ْتم نتورا
ْ
ين َآم وا اتتَّقوا ََّ َ
يؤَته عاص وإمنا يؤيت هللا نوره املتقس كما قال تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َتَْشو َن بِِه) ال ي  .28 :وقال تعاىل (ما يت ْثتَ ِح َّ ِ ِ ِ
تل لَته ِمتن بَت ْعت ِ ِه) آتا ر .2 :وقتال ابان
َ َ
اّلل للَّتا متن َّر ْمحَتة آَت َ ممْست َ َقَتا َوَمتا ميْست ْ آَت َ م ْرس َ
عبد الرب [وقال عب هللا بن مسعوث رضي هللا ع ته :إين احستب الرجتل ي ستى العلتم ابخلطيتتة يعملهتا ،وإن العتامل متن خيشتى هللا ،وتت (إَِّمنَتا َخيْ َشتى
اّلل ِمن ِعب ِ
اث ِه الْعلَ َماء) آا ر .2]28 :آاستعن على الثظ بطاعة هللا تعاىل وال تايِها علم ابملعاصي.
ََّ ْ َ
وهذا كله يف بيان ما يعس على حثظ العلم.

خامسا  -نصح املتعلم لرفقته يف طلب العلم.
الصابة الصالة يف لب العلم من أعظم ما يعس الطالب يف لبه للعلتم ،و لت أبن يكتون لته صتاحب صتاحل أو أك تر يتذاكر معته ثروسته ويراجتا
عليتته حمثو اتتته ،آتتإ ا أنعتتم هللا تعتتاىل علتتى الطالتتب هبتتذا آي ب تتي أن يقتتو متتا أصتتاابه َبثاب الصتتابة يف لتتب العلتتم ،وم هتتا متتا كتتره النااوو قتتال
[وي ب ي أن يرخت رآقته وخ هم من الطلبة إىل موا ن االختت ال والثائ ة ويتذكر قتم متا استتثاثه علتى جهتة ال صتياة واملتذاكرة ،وذرختتاثهم يب َتارك لته
يف علمه ويست قلبه وتتأك املستائل معته متا جزيتل ثتواب هللا عتز وجتل ،ومتن ِبتل بتذل كتان بات ه آت ي بتت معته وإن ثبتت مل ي متر ،وال ست
أح ا وال تقره وال يعجب بثهمه وق ق م ا هذا يف آثاب املعلم].٣
ومن آثاب الصابة يف لب العلم أن خيس الطالب أصاابه را خابوا ع ه من ثرو الشيخ مما حاره هو ،وق هبوب البخار على هذه املستألة يف
تار يل متن اانصتار يف بتين أميتة بتن
كتاب العلم من صاياه ،آقال :ابب (الت اوب يف العلم) ،وآيه روى عن عمر رضي هللا ع ه قال [ك تت أ وج م
وي  -وهى من عوايل امل ي ة  -وكها نت اوب ال زول على رسول هللا صلى هللا عليته وستلم  ،ي تزل يومتا وأنتزل يومتا ،آتإ ا نزلتت جتتته ِبتس لت اليتو
من التوحي وخت ه ،وإ ا نتزل آعتل م تل لت ] .4قتال ابان حجار يف ختترحه [وآيته أن الطالتب ال يَت ْ َثتل عتن ال ظتر يف أمتر معاختته ليستتعس علتى لتب
العلم وخ ه ،ما أدذه ابلز يف السؤال عما يثوته يو خيبته ،ملا علِ َم من حال عمر أنه كان يتعاين التجارة إ اك].٥
سادسا  -عدا التعجل يف التصد لإلفتاء والتصنيف قبل األهلية
ِ
ىت ب علم كان إمثه على من أآتاه).٦
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (من أآْ َ
وقال اسماا مالك رمحه هللا [من ستل عن مسألة آي ب ي له قبل أن ديب آيهتا أن يعترع نثسته علتى اَّ تة وال تار ،وكيتف يكتون د صته يف اآلدترة

ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
تب َعتِيت م ) ق ،18 :وقتال تعتتاىل (أََال يَظ ُّتن أولَتِت َ
مث ديتب آيهتا] .٧ومصت اق قتول مالت متن كتتاب هللا تعتتاىل ( َمتا يَت ْلثتتظ متن قَت ْتول إَّال لَ َ يْته َرقي م
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
س) املطثثس.٦ - 4 :
ب الْ َعالَم َ
أ ََّهنم َّمْبتعوثو َن ،ليَت ْو َعظي ِم ،يَت ْوَ يَتقو الَّا لَر ه

آتتاعلم اي أدتتي املستتلم أن التصت ي لإلآتتتاء والتتتأليف أمتتر عظتتيم ،ومتتن أصتتاب آيهمتتا آتتأجره عظتتيم ،ومتتن أقت عليهمتتا ب ت علت ِم واكتمتتال أهليتتة ووره
عظيم ،بل عليه ووره ووور من عمل بقوله اخلطأ إىل يو القيامة.
مث اعلم أياا أن اإلآتاء والتص يف يف العلو الشرعية من آروع الكثاية ،وإن كانت تتعس يف أحوال.
وإمنا ق ه مت هبذا التمهي انَتبِهه الب العلتم علتى أال يتعجتل آيتصت ى امتر مل يتأهتل لته ،داصتة وأنتين أرى اليتو عشترات الكتتب ملتؤلثس مشتهورين
( 1ت ريب الراوي) ج  2ص 144
( 2جاما بيان العلم) ج  2ص ٥
( ٣ا مون) ج  1ص ٣9
 4ال يل ()89
( ٥آتح الباري) ج  1ص 18٦
 ٦رواه أبو ثاوث عن أيب هريرة رضي هللا ع ه ذس اث حسن
( ٧اع املوقعس) ج  4ص 218
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وخ مشهورين مليتة ابادطتاء الشترعية بتل ابلات الت بتل ابلكتذب والتاريتف املتعمت أحيتا  ،وستتأيت اإلختتارة إىل بعتض هتؤالء يف البتاب الستابا
اخلاص ابلكتب اليت نوصي هبا إن ختاء هللا ،آ تؤلف كتااب يكون واثك إىل ال ار ،وال تؤلف يف أمر مل تستوعبه ثراسة وال تؤلف يف موضتون استتوَف
السلف ثراسته ولن أتيت آيه جب ي بل ق ت ِزل آيه ،وأنثا ل أن ترخت ال ا إىل ما ألَّثه السلف يف املوضون من أن تكتب آيه.
آإ ا اقتاى اامر التص يف واكتملت ااهلية لذل  ،آإن نثعه عظيم للطالب قبل خت ه إ يت عوه التصت يف إىل مزيت متن الباتل والت قيتب رتا يعتوث
عليتته ابلثائ ت ة اَّليلتتة .ويف هتتذا يقتتول الن ااوو رمحتته هللا  -يف آثاب املتتتعلم – [آتتإ ا آعتتل متتا كتتر ه وتكاملتتت أهليتتته واختتتتهرت آاتتيلته اختتتت ل
وج ه يف اَّما والتأليف حمققا كل ما يذكره مت بتا يف نقله واست با ه متاراي إيااح العبارات وبيان املشك ت جمت با العبتارات الركيكتات
ابلتص يف َ
وااثلة الواهيات ،مستوعبا معظم أحكا ل الثن خ خمل بشيء من أصوله م بها على القواعت آبتذل تظهتر لته القتائق وت كشتف املشتك ت
ويطلا على ال وامض وحل املعا ت ويعرف مذاهب العلماء والراجح واملرجوح ويرتثا عن اَّموث على حمض التقلي ويلتاق ابائمتة ا تهت ين أو
يقارهبم إن وآِق لذل وابهلل التوآيق] 1
أتهتل لتته ،وليعت ِ
نت ابلتصت يف يف ختتترحه
وقتتال النااوو أياتتا  -يف كتابتته «التقريتتب» يف آثاب التتب الت يل – [وليشتتت ل ابلت تريل والتصت يف إ ا َّ
وبيان م ْش ِك ِله مْتت َق ا واضتاا ،آقلمتا ميهتر يف علتم الت يل متن مل يثعتل هتذا] .قتال الستيو ي يف ختترحه [قتال اخلطيتب :ال يتمهتر يف الت يل ويقتف

علتتى خواماتته ،ويستتتبس اخلثتتي متتن آوائت ه إال متتن جتتا متثرقتته ،وألتتف مشتتتته ،وضتتم بعاتته إىل بعتتض ،آتتإن لت ممتا يقتتوي الت ثح ،وي بتتت الثتتظ،
ويذكي القلب ،ويشاذ الطبا ،ويبسط اللسان ودي البيان ،ويكشف املشتبه ويوضح امللتبح .ويكسب أياا جيل الذكر وخيلت ه إىل آدتر الت هر،
كما قال الشاعر:
واَّهل دعل أحياء كأمو ِ
ات].2
ميوت قوم آياي العلم كرهم
وهبذا خنتم الك

( 1ا مون) ج  1ص ٣9
( 2ت ريب الراوي) ج  2ص 1٥٣ - 1٥2

يف آثاب املتعلم يف ثرسه وتعلُّ ِم ِه ،وبه خنتم هذا الثصل اخلاص َبثاب املتعلم.
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خامتة الباب الرابع

وقسم اه إىل ث ثة آصول ،ااول م ها كان لبيان اآلثاب املشترتكة بتس العتامل واملتتعلم ،وال تاين كتان لبيتان
عق هذا الباب لبيان آثاب العامل واملتعلم ،ه
آثاب العامل يف نثسه ويف ت ريسه وما به ،ما بيان ع مات العلماء الصالس وعلماء السوء ،أمتا الثصتل ال التل آتذكر آيته آثاب التب العلتم
يف نثسه وما ختي ه مث يف ثرسه.
و ل أن ا ك ا ق كر حكم لب العلم يف الباب ال اين ،وبيه ا كيثية لب العلم يف الباب ال الل ،وملتا كتان لطلتب العلتم آثاب حتىت يتؤيت الطلتب
مثرته آكان هذا الباب الرابا لبيان هذه اآلثاب .وابهلل التوآيق.

الباب اخلامح

أحكا املثيت واملستثيت
وآثاهبما

أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما

215

الباب امام

أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما
تق ت يف البتتاب ال تتاين متتن هتتذا الكتتتاب (حكتتم لتتب العلتتم) أن العلتتم م تته متتاهو آتترع عتتس وم تته متتاهو آتترع كثاي تة .وأن آتترع العتتس متتن العلتتم
قسمان :م ه مادب تعلمه ابت اء وهى آروع العس من العباثات وما يزاوله العبت عتاثة متن املعتام ت ،وم ته مادتب معرآتة حكمته ع ت ح وثته إ ا
ح ث وهى ال واول.
التدري

واسفتاء

آما دب تعلمه ابت اء من آرع العس ،وكذل آرع الكثاية من العلم ،آموضوعه الت ريح ،ويقو به العامل املعلِهم.
وما دب معرآة حكمه ع ح وثه وهى ال واول ،آموضوعه اإلآتاء ،ويقو به الثقيه املثيت .كذل آإن متن أ تل تعلتم مادتب عليته عي تا ابتت اء آإنته
يسأل املثيت ع ه.
والفرق بني التدري

واسفتاء من و هني:

الو ه األول :من جهة ع قة ااحكا ابلواقا.
آاملت ر  :يتتذكر ااحكتتا جمتترثة ،أمتتا املثتتيت :آإنتته ي تتزل ااحكتتا علتى وقتتائا معي تتة هتتى ال اولتتة املستتتول عتتن حكمهتتا وهتتذا تتتاج إىل تبصتتر وائت عتتن
حثظ ااحكا .1
والو ه الثاين :من جهة البسط واالدتصار.
آالتت ريح :يعتمت علتتى بستتط املوضتتوعات واستتتيعاب مستتائلها و كتتر أثلتهتتا وتث يت آراء امل تتالثس علتتى وجتته صتتل معتته إحا تتة الطالتتب ابملوضتتون
واستيعابه ملسائله .وق يكون الت ريح ابت اء من املعلِهم أو جوااب على سؤال الطالب.
أما اإلآتاء :آ يكون ابت اء وإمنا إجابة على السؤال آقط ،وهو يعتم على االدتصار بذكر الكتم يف مستألة معي تة هتى ال اولتة املستتول ع هتا ،آتإن
حتول إىل التعليم والت ريح.
بَ َسط املثيت اَّواب َّ
وآصل ل ضرورة يقتايها السؤال أو حال السائل آق ه
قتتال أبااو عماارو باان الص ا ح رمحتته هللا [بل تتا عتتن القاضتتي أيب الستتن املتتاورثي صتتاحب كتتتاب «التتاوى» ،قتتال :إن املثتتيت عليتته أن خيتصتتر جوابتته
آيكتثي آيه أبنه دوو أو ال دوو ،أو حق أو اب ل ،واليع ل إىل اإل الة واالحتجاج لي هِ
ثرق بس الثتوى والتص يف ،قال :ولو سال التجتاوو إىل قليتل
لسال إىل ك ِ  ،ولصار املثيت م َ هِرسا  ،ولكل مقا مقال].2
والعامل ق يكون معلما يف حال ،وق يكون مثتيا يف حال آدر ،وق دتما له الاالن يف ا لح الواح .
أما مايتعلق ابلت ريح من آثاب تلز العامل واملتعلم آق سبق بياهنا يف الباب الرابا السابق.
وأما اإلآتاء ومايتعلق به من أحكا وآثاب آهو موضون هذا الباب اخلامح.

املصادر األساسية هلذا الباب

لص ْتي َم ِري الثقيته الشتاآعي املتتويف  ٣8٦هتت،
أق ماوصل ا متن املصت ثات يف أحكتا املثتيت واملستتثيت هتو كتتاب (أثب املثتيت واملستتثيت) ايب القاستم ا َّ
وهو من ختيو القاضي أيب السن املاورثي صاحب ااحكا السلطانية (ت  4٥٠هت).
مث ت اول بعض أحكا املثيت واملستثيت ك من :اخلطيتب الب ت اثي (ت  4٦٣ه ت) يف كتابته (الثقيته واملتث ِهقته) ،وأبتو عمتر بتن عبت الس (ت  4٦٣هتت)
يف كتابه (جاما بيان العلم).
الص ْتي َم ِري واخلطيتب وابتن
وكعاثته يف جا آوائ كتب املتق مس جاء احمل هِث املشهور أبو عمرو بن الص ح (ت  ٦4٣هت) وجا الثوائت التيت أورثهتا َّ
عب ت الس يف كتابتته (أثب املثتتيت واملستتتثيت) ،وإن كتتان جت هتل اعتمتتاثه علتتى كتتتاب الصتتيمري ،وواث علتتى متتايف هتتذه الكتتتب ال ثتتة املتق متتة متتن ك ت
( 1الرث على من أدل إىل اارع) للسيو ي ،ص 1٧9
( 2أثب املثيت واملستثيت) البن الص ح ،ص 141
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املتتاورثي واَّتتويين وخ تتا متتا ترجياتته لتتبعض اآلراء يف بعتتض املواضتتا .و بعتتة (أثب املثتتيت) البتتن الصت ح التتيت ن قتتل ع هتتا يف هتتذا البتتاب مطبوعتتة
ِ
كم ابمل ي ة ،وعامل الكتب ،الطبعة ااوىل 14٠٧هت.
بتاقيق ال كتور موآق بن عب هللا بن عب القاثر ،ط مكتبة العلو وال َ
وكما صار كتابه (مق مة ابتن الصت ح يف علتو الت يل) أساستا لكتل متن كتتب بعت ه يف هتذا الثتن ،آت تاولوه ابلشترح َترة وابالدتصتار َترة وابلت ظم
ِِ
تب هللا تعتتاىل
َترة أدتترى .آكتتذل صتتار كتابتته (أثب املثتتيت واملستتتثيت) أساستتا لكتتل متتن كتتتب بعت ه يف هتتذا الثتتن ،ولعتتل هتتذا متتن ح ْستتن نَّيتتته أن َكتَت َ
تتبه القبول يف املسلمس آيجري عليه م ل ثواب كل من انتثا بكتبه إىل يو القيامة ،وهللا يروق من يشاء ب حساب.
لك َ
وق اعتم على كتاب ابن الص ح (أثب املثيت واملستثيت) ممن جاء بع ه ،كل من- :
 - 1اإلمتتا ال تتووي (ت  ٦٧٦ه تت) حيتتل ادتصتتر مستتائل كتتتاب (أثب املثتتيت واملستتتثيت) البتتن الص ت ح ،ومل خيتترج ع هتتا أو خيالثهتتا إال يف القليتتل
ال اثر ،وأورثها يف مق مة كتابه (ا مون خترح املهذب) ج  1ص  ٥8 - 4٠بع وان (ابب آثاب الثتوى واملثيت واملستثيت) بعة ثار الثكر.
 - 2الع مة ابن مح ان ال بلي (ت  ٦9٥هت) حيل أدذ ك ا من مسائل كتاب (أثب املثيت واملستثيت) البن الص ح ،وإن مل ي سبها ابن محت ان
لتته ،وأضتتاف عليهتتا ابتتن محت ان مستتائل داصتتة ابصتتط حات املتتذهب ال بلتتي ،و لت يف كتابتته (صتتثة الثتتتوى واملثتتيت واملستتتثيت) وقت بعتته املكتتتب
اإلس مي (ط  ،4س ة 14٠4هت).
 - ٣ختيخ اإلس ابن تيمية ( ٧28هت) نقل يف (مسوثة ااصول) مسائل عن ابن الص ح م ل أقسا املثتس.
 - 4اإلما ابن القيم (ت  ٧٥1هت) .أدتذ ابتن القتيم معظتم مستائل كتتاب ابتن الصت ح وبعتض املستائل عتن ابتن محت ان وعتن ابتن عبت الس .ود آتا
ورجتتح ،وأضتتاف الك ت متتن ع ت ه .وقت أورث هتتذه املستتائل
لل تتووي وابتتن محت ان مل يكتتتف ابتتن القتتيم ابل قتتل ا تترث عتتن ابتتن الصت ح بتتل قتش وانتقت َّ
ض تتمن اَّ تتزء الراب تتا م تتن كتاب تته اعت ت امل تتوقعس ص  ،2٦٦ - 1٥٧بع ت توان (آص تتل يف آوائ ت تتعل تتق ابلثت تتوى) ،مطب تتون بتاقي تتق حمم ت حمي تتي ال ت ين
عب المي .
 - ٥كذل آق نقل عن ابن الص ح القاضي برهان ال ين بن آرحون املتالكي (ت  ٧99هتت) يف كتابته (تبصترة الكتا ) وإن كتان كتابته يف أحكتا
القااء ال اإلآتاء.
 - ٦الاآظ السيو ي 911هت ،يف كتابه (الترث علتى متن أدلت إىل اارع وجهتل أن االجتهتاث يف كتل عصتر آترع) ،و بعتته ع ت ي ط ثار الكتتب
العلمية 14٠٣هت.
آرمحة هللا عليهم جيعا ،وجع ا هللا وإايهم يف ثار اخلل وال عيم.
وبعت  ،آهتتذه املصتتاثر هتتى أهتتم ماكتتتب يف أحكتتا املثتتيت واملستتتثيت ابإلضتتاآة إىل كتتتب أصتتول الثقتته التتيت تثتترث عتتاثة اباب احكتتا االجتهتتاث واإلآتتتاء
والتقلي .
وحنن يف هذا الباب سيكون ج هل اعتماث على كتاب (أثب املثيت واملستثيت) البن الص ح ،وعلى الثصل اخلاص َبثاب الثتتوى يف اعت املتوقعس
البتتن القتتيم ،هتتذا ابإلضتتاآة إىل بعتتض املصتتاثر اادتترى التتيت س ت ذكرها إن ختتتاء هللا يف مواضتتعها .وق ت ن قتتل ع تن ال تتووي أحيتتا إ ا كانتتت عبارتتته يف
ادتصار ك ابن الص ح أوجز أو أوضح يف بيان املراث.
أما عملنا يف هذا الباب فيرتكز يف أمرين:
أحدمها :إعاثة ترتيب مسائل املوضون جبما ال ظائر اليت ورثت مت اثرة يف كتب السلف حتت ع وان واح .

والثاين :كر بعض ااثلة لرتجيح قول على قول يف بعض املواضا.

واملقص ااساسي من إيراث هذا الباب (أحكا املثيت واملستثيت وآثاهبما) يف كتاب ا هذا ،هو توجيه نظر املسلمس خلطورة هذا اامر من وجوه:
كل من ختاء.
أح ها :تعريف املسلمس أبن اإلآتاء م صب ال ب له من أهلية معي ة ،آ يق عليه كل من ختاء ،وال يستثيت املسلم َ
وال تاين :تعريتتف املستلمس بوجتتوب االستتثتاء يف ال تواول ويف كتل متتا دهلونته ممتتا دتب علتتيهم معرآتته ،حتتىت ال يقت موا علتتى عمتل ب ت علتم آهتذا حمتتر
ابإلجان كما كر ه يف الباب ال اين من وجوب العلم قبل العمل ،إ ْ ق خثل ك مت من املسلمس عن هذا الواجب.
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وال الل :بيان مايلز كل ِمن املثيت واملستثيت ِمن أحكا وآثاب.
وسوف يشتمل هذا الباب إن ختاء هللا تعاىل على آصلس:
 :يف أحكا املثيت وآثابه.
الثصل ااول
 :يف أحكا املستثيت وآثابه.
والثصل ال اين
وهللا تعاىل املستعان وهو حسب ا ونعم الوكيل ،ونشرن يف بيان املراث ِبوله تعاىل وقوته.
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الفصل األول
ت
1
٣
4
٥
٦

رج مسائل هذا الثصل حتت ستة أقسا  ،وهى:
 2حكم اإلآتاء.
تعريثات هامة.
صثة املثيت وخترو ه.
مراتب املثتس.
وجوب اإلآتاء ابلق واباقوال الراجاة.
أحكا الثتوى وآثاهبا.

يشتمل هذا القسم على مسألتني:

أحكاا املفيت وآدابه

القسم األول :معريفات هامة

األوىل :تعريف معىن اإلآتاء واملثيت واملستثيت والثتوى واالستثتاء واالجتهاث.
والثانية :الثرق بس اإلآتاء والقااء.

املسألة األوىل :التعريفات.

 - 1اسفتاء :هو إجابة املثيت املستثيت ذدباره عن حكم مسألته.
أو إدبار املثيت املستثيت عن حكم مسألته.
أو إدبار املثيت املستثيت عن الواجب يف الواقا ،والواجب :هو الكم الشرعي،والواقا :هو الاثثة املستول ع ها.
 - 2املفيت :هو الثقيه املستول امل ِس عن الكم الشرعي.
 - 3املستفيت :هو السائل الذي يسأل املثيت ،عاميا كان املستثيت أو آقيها.
 - 4االستفتاء :هو سؤال املستثيت عن حكم مسألته.

 - 5الفتو  :هى ماديب به املثيت املستثيت ،أو هى الكم الشرعي يف املسألة.
وأحيا تست

الثتوى واإلآتاء رعىن واح  ،ولكن على التاقيق مع ا ا كما سبق.

 - 6اال تهاد:
أ  -يف الل ة :مأدو من اَّه وهو املشقة والطاقة ،آاالجتهاث يف الل ة عبارة عن بذل ا هوث واستثرال الوسا يف آعل من ااآعال ،واليستتعمل إال
الرحا واليقال اجته يف محل درثلة.
آيما آيه كلثة وجه  ،آيقال اجته يف محل حجر َّ
ب  -ويف االصط ح :االجتهاث هو بتذل الثقيته الوستا يف نَتْيتل حكتم ختترعي عملتي بطريتق االستت باط ،واالجتهتاث التتا أن يبتذل الوستا يف الطلتب
ِبيل ح من نثسه ابلعجز عن مزي لب.
آقول تتا (بتتذل الثقيتته) لي تترج خت الثقيته ،آمهمتتا بتتذل وستتعه الميستتى آعلتته اجتهتتاثا  ،والثقيتته هتتو متتن حتققتتت آيتته ختترائط االجتهتتاث علتتى الصتتثة التتيت
سيأيت كرها يف (صثة املثيت) إن ختاء هللا.
قصر يف االجتهاث َيمث.
وقول ا (بذل الوسا) لي رج ما صل ما التقص  ،آإن ا ته إن َّ
ِ
السي آ يسمى من بذل وسعه يف حتصيلها جمته ا اصط حا.
وقول ا (حكم خترعي) لي رج الكم الل وي والعقلي و ه
وقول ا (عملي) لي رج الكم العلمي ،آ يسمى بذل الوسا يف است با ه اجتهاثا ع الثقهاء ،وإن كان يسمى اجتهاثا ع املتكلمس.
وقول ا (بطريق االست باط) لي رج نيل ااحكا من ال صوص اهرا ،أو حثظ املسائل ،أو استع مها متن املثتيت ،أو ابلكشتف ع هتا يف كتتب العلتم،
آإن ل وإن كان يص ق عليه االجتهاث الل وي آإنه اليص ق عليه االجتهاث االصط حي.
 - 7اجملتهااد :هتتو الثقيتته املستتتثرل لوستتعه يف حتصتتيل ااحكتتا الشتترعية العمليتتة بطريتتق االستتت باط ،والبت أن يكتتون ابل تتا عتتاق قت ثبتتتت لتته َملَكتتة

أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما

219

يقت ر هبا على است راج ااحكا متن مآدتذها .وإمنتا يتتمكن متن لت بشتروط ستيأيت كرهتا إن ختتاء هللا يف القستم ال التل متن هتذا الثصتل (صتثة
املثيت وخترو ه).
قصر عتن هتذه الرتبتة كمتا ستيأيت كتره إن ختتاء هللا يف القستم الرابتا متن هتذا الثصتل (مراتتب
وااصل يف املثيت أن يكون جمته ا  .ودوو استثتاء من َّ
املثتس).1
املسألة الثانية :الفرق بني اسفتاء والقضاء.
سبق تعريف اإلآتاء وأنه إجابة املثيت املستثيت عن حكم مسألته ،أو هو اإلدبار عن الكم الشرعي يف املسألة.
أما القااء :آهو اإلدبار عن الكم الشرعي على سبيل اإللزا .
إ ن آاملثيت والقاضي ك ا خمس عن الكم الشرعي ،ويزي القاضي أن دسه مرتبط به إلزا  ،ومعىن اإللزا اامر بت ثيذ الكم.2
قتتال اباان فرحااون املااالكي رمحتته هللا [قتتال ابتتن رختتتي  :حقيقتتة القاتتاء اإلدبتتار عتتن حكتتم ختتترعي علتتى ستتبيل اإللتزا  .قتتال خت ه :ومعتتىن قتتوقم قاتتى

ِ
ت) سبأ 14 :أي ألزم اه وحتَّم ا به عليه ،وقولته تعتاىل ﭽﯝ ﯞ ﯟ
القاضي أي ألز الق أهله ،وال ليل على ل قوله تعاىل (آَتلَ َّما قَ َ
اْيتَا َعلَْيه الْ َم ْو َ

ﯠﭼ ته ،٧2 :أي أل ِز را ختتت واص ا ما ب ا ل ] .٣وقال ابن فرحون أياا [وأما آيما ع ا الت ثيذ آالاكم واملثيت آيه سواء] .4ومعتىن (التاكم) أي
القاضي كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم (إ ا حكم الاكم آاجته آأصاب.٥)...
وقتتال النااوو رمحتته هللا [قتتال الزهتتري رمحتته هللا تعتتاىل :القاتتاء يف ااصتتل إحكتتا الشتتال والثترال م تته ،ويكتتون القاتتاء إماتاء الكتتم ،وم تته قولته تعتتاىل
(وقَايت ا إِ َىل ب ِين إِسرائِيل) اإلسراءِ .4 :
وْسهي الاكم قاضيا انه مياي ااحكا و كمها .ويكون قاى رعىن أوجب.
َ ََْ َ ْ َ َ
آيجوو أن يكون ْسي قاضيا إلدابه الكم على من دب عليه.
الرجل وأحكمته إ ا م عته ،وْسيت حكمة ال ابة مل عهتا ال ابتة متن ركوهبتا رأستها ،وْسيتت الكمتة
وْسي حاكما مل عه الظامل من الظلم ،يقال حكمت َ
حكمة مل عها ال ثح من هواها].٦
آالثرق ااساسي بس اإلآتاء والقااء هو يف اإللزا وع مه ،آاملثيت خيس السائل عن الكم الشرعي يف مستألته ولكتن الَيمتر بت ثيتذ هتذا الكتم ،أمتا
القاضي آهو خيس اخلصو ابلكم الشرعي يف ال عوى وَيمر أهل الشوكة (من الشَُّرط وخت هم) بت ثيتذ الكتم .إال أن ه تاك آروقتا أت َدتر بتس اإلآتتاء
والقاتتاء ولك هتتا مرتتبتتة علتتى اإللتزا متتن ع متته ،إ ملتتا كتتان حكتتم القاضتتي واجتتب ال ثتتا ترتتتب علتتى هتتذا التشت ي يف صتتثات القاضتتي والتشت ي يف
قبوله أقوال اخلصو  ،وعلى هذا ميكن إجال الثروق بس اإلآتاء والقااء آيما يلي:
 - 1اإللزا  :وق سبق بيان مع اه .ومل صه أن القاضي َيمر بت ثيذ ماحكم به ،أما املثيت آ َيمر بت ثيتذ متاأآىت بته .ولكتن هتل آتتوى املثتيت م ْل ِزمتة
للسائل ثاينة وإن مل يلز هبا قااء آيها تثصيل سيأيت كره يف الثصل التايل (أحكا املستثيت) إن ختاء هللا.
 - 2صثات املثيت والقاضي :ترتب على كون حكم القاضي مل ِزما واجب ال ثا التش ي يف ختروط القاضي.
آتتاملثيت والقاضتتي ك تتا دتتب أن يكتتون :مستتلما ،ابل تتا  ،عتتاق  ،عت ال ،عاملتتا (العلتتم التتذي يتتتمكن معتته متتن االجتهتتاث يف الشتريعة) .مث خيتلثتتان يف
ث ثة ختروط وهى:
الرية :آالقاضي يشرتط أن يكون حرا  ،أما املثيت آ يشرتط ،آثتوى العب صاياة وجائزة ماثا ع ال عاملا.
 1وما سبق من تعريف االجتهاث وا ته مقتبح من (املستصثى) لل زايل ج  2ص  ،٣٥٠و(ارختاث الثاول) للشوكاين ص 2٣٣ - 2٣2
( 2أثب املثيت واملستثيت) البن الص ح ص  ،1٠٦و(اع املوقعس) البن القيم ج  1ص ٣8 - ٣٦
( ٣تبصرة الكا ) البن آرحون ،ط مكتبة الكليات ااوهرية 14٠٦هت ،ج  1ص 11
( 4تبصرة الكا ) ج  1ص 1٣1
 ٥متثق عليه
( ٦صايح مسلم بشرح ال ووي) ج  12ص 2
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الذكورة :آالقاضي يشرتط أن يكون كرا ع جهور العلماء وهو التراجح لقولته صتلى هللا عليته وستلم (لتن يثلتح قتو َولهتوا أمترهم امترأة) ،1والقاتاء
والية ،أما املثيت آ يشرتط آيه التذكورة ،آثتتوى املترأة جتائزة وثواويتن الست ة مشتاونة أبستتلة الصتاابة والتتابعس لعائشتة وخ هتا متن أمهتات املتؤم س
رضي هللا ع هن ،وهذا إآتاء م هن.
س مة الوا  :كالبصر مشرت ة يف القاضي ابإلجان ،أما املثيت آ  ،آتجوو آتوى ااعمى واادر على ماسيأيت بيانه يف صثة املثيت وخترو ه.2
 - ٣ال ظر يف رق اإلثبات الشرعية :نظرا ملا يرتتب على حكم القاضي متن إلتزا اخلصتو ِبكمته وت ثيتذه آتيهم آإنته دتب عليته أن يت بتت يف قبتول
أقتواقم متاال دتب علتى املثتتيت ،آيجتب علتى القاضتي احاتار املت عي عليته جبانتب املت عي ،ويستأقما عتتن البي تات والشتهوث وي ظتر يف ع التة الشتتهوث
ويطلب اليمس ممن وجبت عليه ،مث يثصل يف ال عوى على الوجه املثصل يف كيثية القااء .أما املثيت آإنه يقبل قول الستائل واليطلتب م ته ختتهوثا
والميي ا واليطلب املثيت من السائل إحاار بقية أ راف املسألة ليتاقق مما نسب إلتيهم ،وكتل متا يثعلته املثتيت لياترتو متن احتمتال دطتأ الستائل أن
يقول املثيت يف أول جوابه (إن كان اامر كما قال السائل آاَّواب كذا وكذا.).
 - 4آتتيمن يثتيتته أو كتتم لتته :دتتوو للمثتتيت أن يثتتيت نثستته أو قريبتته وختتريكه ،والدتتوو للقاضتتي أن كتتم ل ثستته أو لقريبته .وستتيأيت تثصتتيل لت يف
حكم اإلآتاء إن ختاء هللا.
 - ٥آيمن يت اوله قول كل م هما :قال ابن القيم رمحه هللا [ولكن دطر املثيت أعظم من جهة أدرى ،آإن آتواه ختريعة عامة تتعلق ابملستتثيت وخت ه،
وأما الاكم آاكمه جزئي داص اليتع ى إىل خ احملكو عليه وله ،آاملثيت يثيت حكما عاما كليا أن من آعل كذا ترتتب عليته كتذا ،ومتن قتال كتذا
لزمه كذا ،والقاضي يقاي قااء معي ا على خت ص معس ،آقااؤه داص ملز  ،وآتوى العامل عامة خ ملزمة آك ا أجره عظيم ،ودطره كب ].٣
 - ٦موضتوعات الشتريعة التتيت يت اوقتا كتل م همتتا :املثتيت ميكتن أن يثتتيت يف أي موضتون متن موضتتوعات الشتريعة آيثتيت يف مستتائل االعتقتاث والتثست
ويف أحكا العباثات واملعام ت وخ ها.كما يشه بذل  -على سبيل امل ال  -جممون آتاوي ختيخ اإلس ابن تيمية رمحه هللا.
أما القاضي :آت ثدتل لته يف املستائل العلميتة املت تاون آيهتا ،وال دتوو أن يلتز أحت ا ابجتهتاثه آيهتا ب ت حجتة متن كتتاب أو ست ة أو إجتان .4وقتال
القرايف [اعلم أن العباثات كلها علتى اال ت ق اليت دلها الكتم البتته بتل الثتيتا آقتط] .٥وماقالته القترايف رمحته هللا لتيح علتى إ قته آقت استت ىن هتو
م تته بعتتض الصتتور ك صتتب التتاكم ائمتتة الصتتلوات أو م عتته للصت ة يف بعتتض املواضتتا وأدتتذ التتاكم للزكتتاة يف متوا ن اخلت ف .وياتتاف إىل متتا كره
حكم القاضي ابلرثة على جاح العباثات أو َترك بعاها ،وحكم الكمس على احمل ِر إ ا قتل الصي  ،وهذه كلها من مستائل العبتاثات .آالقاضتي
ليح له ك تعلق رسائل االعتقاث والعباثات وإمنا موضوعه ااساسي :املعام ت كالقوق املالية أبنواعها وال كاح وتوابعه وال وث.
آهذه هى أهم الثروق بس اإلآتاء والقااء .آالثتيا أوسا متن القاتاء متن جهتة موضتوعها وختترو ها ومتن تت اولته ،والقاتاء أوستا متن جهتة اختتتماله
على الثتيا ما اإللزا هبا.

 1رواه الب اري
( 2أثب املثيت) البن الص ح ص 1٠٧ - 1٠٦
( ٣اع املوقعس) ٣8/1
 4هذا ما كره ابن تيمية (جممون الثتاوي) ج  ٣ص 24٠ - 2٣8
( ٥الثروق) ج 4ص 48
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القسم الثاين :حكم اسفتاء

يشتمل هذا القسم على موضوعس أساسيس :أح ا هو الكم ااصلي لإلآتاء ،وال اين :أحكا آرعية لإلآتاء ،ويف كل م هما مسائل.
املوضوع األول:احلكم األصلي لإلفتاء.
 - 1الكتتم ااصتتلي لإلآتتتاء هتتو الوجتتوب ،ان اإلآتتتاء إدبتتار عتتن حكتتم الشتترن ،وهتتذا اإلدبتتار واجتتب وأثلتتة وجوبتته هتتو اامتتر ابإلدبتتار والبيتتان،
والوعي ملن تركه ،وهذا كله يثي الوجوب.

قال تعاىل (وإِ َ أَد َذ اّلل ِمي َ َّ ِ
ِ
اب لَتتبَتيِه تَّه لِلَّا ِ َوالَ
َ َ ه َ
ين أوتواْ الْكتَ َ
اق الذ َ
وقتتال تعتتاىل (إِ َّن الَّت ِتذين يكْتمتتو َن متتا أ ِ ِ ِ
تات وا ْق ت َ ى ِم تن بتع ت ِ متتا بتيَّتَّتتاه لِلَّتتا ِ ِيف الْ ِكتَت ِ ِ
اّلل َويَت ْل َع ت تهم
تاب أولَ تتت َ يَ َلع ت تهم ه
َ َ
َْ َ َ
ََ
َنزلَْتتا مت َتن الْبَتيهَت َ
ِ ِ َّ ِ
الرِحيم) البقرة.1٦٠ - 1٥9:
َصلَاواْ َوبَتيَّت واْ آَأ ْولَتتِ َ أَتوب َعلَْي ِه ْم َوأَ َ التت ََّّواب َّ
ين ََتبواْ َوأ ْ
ال َّ ع و َن ،إالَّ الذ َ
تَكْتمونَه) آل عمران.18٧ :

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (من ستِل عن علم آكتمه أ َِّْم يو القيامة بلجا من ر).1
إىل خ ل من ااثلتة التيت كر هتا يف صت ر الثصتل ال تاين متن البتاب ال التل لل اللتة علتى أن تبليت العلتم واجتب علتى العلمتاء آراجعهتا ه تاك إن
ختتت.
 - 2آإ ا كان اإلآتاء واجبا ،آوجوبه على اامة هو على الكثاية ،أي الدب على كل مسلم أن يص مثتيتا متؤه لإلآتتاء ،وإمنتا الواجتب أن تقتو
ائثتتة متتن املستتلمس ابلتأهتتل لإلآتتتاء رتتا يكثتتي حاجتتة املستتلمس ،وهتتذا هتتو معتتىن الواجتتب الكثتتائي وقت ستتبق بيانتته يف البتتاب ال تتاين ،آتتإ ا كتان عت ث
املؤهلس لإلآتاء أقل مما يكثي املسلمسِ ،أمث املسلمون جيعهم حىت يقو م هم من يس حاجتهم يف ل .

وثليتتل وجتتوب االآتتتاء علتتى الكثايتتة ال علتتى ااعيتتان ،قولتته تعتتاىل ( َوَمتتا َكتتا َن الْم ْؤِم تتو َن لِيَ ِث ترواْ َكآآَّتتة آَتلَت ْتوالَ نَت َثت َتر ِمتتن كت ِهتل آِْرقَت ِتة ِهم تْته ْم َآئَِث تةم
لهِيَتتَت َثقَّهواْ ِيف ال هِ ي ِن َولِي ِذرواْ قَت ْوَمه ْم إِ َا َر َجعواْ إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّه ْم َْ َذرو َن) التوبة.122 :
مشقة ،إما يف بل ه وإما يف مكان ميك ه الرحلتة إليته ب ت مشتقة

 - ٣ويتأثي آرع الكثاية يف اإلآتاء :إ ا تيسر لكل مسلم أن د مثتيا يثتيه ب
أي آيما ثون مساآة القصر.
ويتم إداث هذا املثيت أبح سبيلس- :
ااول :أن ي ت ب إما املسلمس مثتيا لكل بل ِة ،لقوله صلى هللا عليه وسلم (كلكم ران وكلكم مستول عن رعيتته) .2وقت ستبق بيتان أن هتذا متن
واجبات اائمة يف الثصل ااول من الباب ال الل.

ال اين :أن يستق أهتل البلت ة مثتيتا يست ه حتاجتهم ،أو ي تت بوا بعتض أهتل البلت ة لطلتب العلتم رتا يست حتاجتهم لقولته تعتاىل (آَتلَ ْتوالَ نَت َث َتر ِمتن ك ِهتل
آِْرقَِة ِهمْته ْم َآئَِثةم لهِيَتتَت َثقَّهواْ ِيف ال هِ ي ِن َولِي ِذرواْ قَت ْوَمه ْم إِ َا َر َجعواْ إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّه ْم َْ َذرو َن) التوبة..122 :

قتال اباان حاازا رمحتته هللا [وكتتل متتن كتتان م تتا يف ابثيتتة الدت آيهتتا متتن يعلمتته ختترائا ثي تته آثتترع علتتى جتتيعهم متتن رجتتل أو امترأة أن يرحلتوا إىل مكتتان
ِ
رحلوا إىل أنثسهم آقيها يعلمهتم أمتور ثيت هم ،وإن كتان اإلمتا يعلتم لت آل ِهحتل إلتيهم آقيهتا يعلمهتم ،قتال
د ون آيه آقيها يعلمهم ثي هم ،أو أن ي ه
هللا تعتتاىل« :اثن إىل ستتبيل رب ت ابلكمتتة واملوعظتتة الس ت ة» ،وبعتتل عليتته الس ت معتتا ا وأاب موستتى إىل التتيمن ،وأاب عبي ت ة إىل البا ترين ،معلمتتس

لل ا أمور ثي هم ،آثرع ل على اائمة .وقال تعاىلَ ( :وَما َكا َن الْم ْؤِم تو َن لِيَ ِثترواْ َكآآَّتة آَتلَ ْتوالَ نَت َث َتر ِمتن ك ِهتل آِْرقَ ِتة ِهمتْته ْم َآئَِثتةم لهِيَتتَت َثقَّهتواْ
ِيف ال هِ ي ِن َولِي ِذرواْ قَت ْوَمه ْم إِ َا َر َجعواْ إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّه ْم َْ َذرو َن) التوبة.٣].122 :
وقال ابان حازا أياتا [مث آترع علتى كتل جاعتة جمتمعتة يف قريتة أو م ي تة أو ثستكرة  -وهتى ا شترة ع ت
ص َّح عتن ال ت
م هم لطلب جيا أحكا ال اينة أوقا عن آدرها ،ولتعلم القرآن كله ،ولكتاب كل ما َ
 1رواه أبو ثاوث والرتمذي وقال ح يل حسن
 2متثق عليه
( ٣اإلحكا ) ج  ٥ص 118

 -أو حلتة أعتراب أو حصتن أن ي تت ب

صتلى هللا عليته وستلم متن أحاثيتل ااحكتا
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أوقا عن آدرها وضبطها ب صوص ألثا ها ،وضبط كل ماأجا املسلمون عليه وماادتلثوا آيه  :-من يقتو بتعلتيمهم وتثقتيههم متن القترآن والت يل
واإلجان ،ويكتثي بذل على قت ر قلهتتهم أو ك ترْم ابآليتة التيت تَتلَ ْتو يف أول هتذا البتاب ِبستب مايقت ر أن يعمهتم ابلتعلتيم ،واليش هتق علتى املستتثيت

قص ه] .1واآلية اليت يش إليها ابن حز هى قوله تعاىل (آَتلَ ْوالَ نَت َثَر ِمن ك ِهل آِْرقَِة )..اآلية.

هذا مايتعلق ببيان معىن أن االآتاء آترع كثايتة علتى اامتة ،متا بيتان كيتف يتتأثى هتذا الثترع وقت ستبق يف الثصتل ال التل متن البتاب ال تاين بيتان
كيف يتأثى آرع الكثاية من حية ال َك هم .
 - 4أما وجوبه على الثقهاء املؤهلس :آإن اإلآتاء ق يكون آرع عس أو آرع كثاية عليهم ِبسب تثرثهم أو تع ثهم يف املكان.
قال ابن محدان [الثتيا آرع عس إ ا كان يف البل مثتِ واح  ،وآرع كثاية إ ا كان آيه مثتيان آأك ر ،سواء حار أح ا أو ا ،وستِ معا أو
ال].2

ِ
تعس عليه اَّواب.
ثىت املثيت وليح يف ال احية خ ه ه
وقال ابن الص ح [إ ا است َ

وإن كان يف ال احية خ ه ،آإن حار هو وخ ه واستثتيا معا آاَّواب عليهما على الكثاية،
ِ
تعس عليه بسؤاله جوابه ،وليح له أن يلته علتى خت ه .واا هتر أن ال يتعتس عليته بتذل  ،وقت ستبقت روايت تا عتن
وإن مل ار خ ه آع الَليمي :ه
عبت الرمحن بتتن أيب ليلتتى أنتته قتتال «أثركتتت عشترين ومائتتة متتن اانصتتار متتن أصتتااب رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم يستتأل أحت هم عتتن املستتألة،
آ ُّثها هذا إىل هذا ،وهذا إىل هذا حىت ترجا إىل ااول»].٣

ام صة:

أن اإلآتاء آرع عس إ ا مل يكن ابلبل ة إال مثتِ واح  ،آيأمث بع اإلآتاء.
وآرع كثاية إ ا تع ث املثتون ابلبل ة ،ومعىن أنه آرع كثاية أنه له أن يثيت السائل وله أن ميت ا ،وإ ا امت ا مل َيمث.4هذا هو الكم ااصلي لإلآتاء.

( 1اإلحكا ) ج ٥ص 12٣ - 122
( 2صثة الثتوى) ص ٦
( ٣أثب املثيت) ص  .1٠9 - 1٠8وأبو عب هللا الَلِيمي هو كب الشاآعيس را وراء ال هر (ت  4٠٣هت) ،وابن أيب ليلى َتبعي من أهل الكوآة (ت 8٣هتوقيل  8٦هت)
 4كره ال ووي (ا مون) ج  1ص 2٧
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املوضوع الثاين :أحكاا فرعية لإلفتاء:

ويف هذا املوضون مسائل وهى:
 - 1مىت ر اإلآتاء
 - 2مىت يكْره اإلآتاء
 - ٣مىت دوو االمت ان عن اإلآتاء
 - 4هل للمثيت أن يثيت يف مسائل االعتقاث
 - ٥هل للمثيت أن يثيت يف حاثثة مل يتق آيها قول اح العلماء
 - ٦هل دوو للقاضي أن يثيت
 - ٧هل دوو للمثيت أن يثيت نثسه وقريبه وع َّوه

املسألة األوىل :مىت حيرا اسفتاء؟.

 - 1حيرا اسفتاء على اجلاهل غري املؤهل لإلفتاء.

ِ
ِ
ِ ِ
ب َه ت َذا َحت َ مل َوَه ت َذا َح َترا م
قال ابن محدان [وحتر الثتوى على اَّاهل بصواب اَّواب ،لقوله تعتاىل ( َوالَ تَتقولتواْ ل َمتا تَصتف أَلْستَتتكم الْ َكتذ َ
لهِتت ْثرتواْ علَى ِ ِ
ب) ال ال.1]11٦ :
ََ َ ه
اّلل الْ َكذ َ

وقال ابن القيم [ َم ْن أآىت ال ا َ وليح أبهل للثتوى آهو آمث عاصِ  ،ومن أقره من والَة اامور على ل آهو آمث أياا.
قال أبو الثرج ابن اَّووي رمحه هللا :ويلز ويل اامر م عهم كما آعل ب و أمية ،وهؤالء ر زلة َم ْن ي ل الركتب ،ولتيح لته علتم ابلطريتق ،ور زلتة ااعمتى
تب ال تا  ،بتل هتو أستوأ حتاال متن هتؤالء كلهتم ،وإ ا تعتس علتى ويل اامتر م تا
الذي يرخت ال ا إىل القبلة ،ور زلة من ال معرآة لته ابلطتب وهتو يط ُّ
َم ْن مل سن التطبُّب من م َ اواة املرضى ،آكيف رن مل يعرف الكتاب والس ة ومل يتثقه يف ال ين .
ِ
تت حمتستبا علتى الثتتوى آقلتت لته :يكتون علتى
وكان ختي ا رضي هللا ع ه ختت ي َ اإلنكتار علتى هتؤالء ،آستمعته يقتول :قتال يل بعتض هتؤالء :أجع ْل َ
اخلباوين والطبادس حمتسب واليكون على الثتوى حمتسب .
وق روى اإلما أمح وابن ماجه عن ال صلى هللا عليه وسلم مرآوعاَ « :م ْن أآىت ب علم كان إمث ل على الذي أآْتتَاه» ،ويف الصتاياس متن
حت يل عبت هللا بتتن عمتترو بتتن العتتاص رضتتي هللا ع همتتا عتتن ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم « :إن هللا اليَت ْقتبِض العلتتم انتزاعتتا ي تزعتته متتن صت ور الرجتتال،
ِ
أضلُّوا»].2
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،آإ ا مل يبق عامل اكذ ال ا
آالهوا و َ
رؤساء جهاال ،آستلوا آأآتوا ب علم َ
َ
وقال النوو [ :قال اخلطيب ي ب ي لإلما أن يتصتثح أحتوال املثتتس آمتن صتلح للثتيتا أق هتره ومتن ال يصتلح م عته وهنتاه أن يعتوث وتواعت ه ابلعقوبتة إن

عاث .و ريق اإلما إىل معرآة من يصلح للثتوى أن يسأل علماء وقته ويعتم أدبار املوثتوق هبتم .مث روى ذست اثه عتن مالت رمحته هللا قتال ماأآتيتت
حىت خته يل سبعون أين أهل لذل  .ويف رواية ماأآتيت حىت سألت متن هتو أعلتم متين هتل يتراين موضتعا لتذل قتال مالت والي ب تي لرجتل أن يترى
نثسه أه لشال حىت يسأل من هو أعلم م ه].٣
 - 2وحيرا اسفتاء على املفيت املؤهل إذا هل حكم املسألة موضوع االستفتاء.
قال ابن القيم [إ ا نزلت ابلاكم أو املثيت ال اولة آإما أن يكون عاملا ابلق آيها أو خالبا على ه ِبيل ق استثرل وسعه يف لبه ومعرآتته ،أو ال،
ب على ه مل ل له أن يثيت ،وال يقاي را اليعلم،ومىت أق على ل آق تعرع لعقوبة هللا ،وثدل حتتت
آإن مل يكن عاملا ابلق آيها وال َخلَ َ
ال ِتق وأَن ت ْشت ِركواْ ِاب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َِّ
ّلل َمتا َملْ يتَت هِتزْل بِ ِته ست ْلطَا َوأَن
ه
يب الْ َث َواح َ
ش َما َ َهَر مْت َهتا َوَمتا بَطَ َتن َواإل ْمثَ َوالْبَت ْتي ب َت ْ َْ ه َ
قوله تعاىل( :ق ْل إمنَا َحَّرَ َرِهَ

َ

( 1صثة الثتوى) ص ٦
( 2اع املوقعس) ج  4ص  ،21٧وقوله (ختي ا) يعين ابن تيمية رمحه هللا
( ٣ا مون) ج  1ص 41
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تَتقولواْ علَى ِ
صتر التاتر آيهتا بصتي ة
اّلل َما الَ تَت ْعلَمو َن) ااعتراف ٣٣ :آجعل القول عليته بت علتم ْ
أعظَ َتم احملرمتات ااربتا التيت التبتاح ِبتال ،وقتذا َح َ
َ ه
ان إِنَّه لَكتم عت و ُّمبِتس ،إَِّمنَتا َيْمتركم ِاب ُّ ِ
توء والْ َثاشتاء وأَن تَتقولتواْ علَتى ِ
الصر .وثدل حتت قوله تعاىل( :والَ تَتتَّبِعواْ دطو ِ
ات الشَّيطَ ِ
اّلل
م
ْ َ
َ ه
ْ
َ ْ
لس َ ْ َ َ
َ
َ
َما الَ تَت ْعلَمو َن) البقرة 1٦9 - 1٦8 :وثدل يف قول ال صلى هللا عليه وسلم «من أآىت ب علم آإمنا إمثه على من أآتاه»].1
وقال ابن القيم أياا [نص اإلما الشاآعي وأمح وخ ا من اائمة على أنه ال ل للرجل أن يثيت ب

علم ،حكى يف ل اإلجان].2

 - 3وحيرا اسفتاء على املفيت إذا هل العرأ يف بعض املسائل.
قال ابن الص ح [الدوو له أ ْن يثيت يف ااميان وااقا ِرير ،وحنو ل ممَّا يتعلق ابالثا  ،إالَّ إ ا كان من أهل بل ال َّآِ ِظ هبا ،أو مت هِتزال م تزلتَهم يف
اخلسة رراثاْم من ألثا هم وتعارآهم آيها ،انه إ ا مل يكن كذل ك ر دطؤه عليهم يف ل كما خته ت به التَّجربة ،وهللا أعلم].٣
وآصل ابن القيم آقال [ال دوو له أن يثيت يف اإلقرار وااميان والوصااي وخ ها مما يتعلق ابللثظ را اعتاثه هو من آهتم تلت االثتا ثون أن يعترف
َّ

عتترف أهلهتتا واملتكلمتتس هبتتا آياملهتتا علتتى مااعتتتاثه وعرآتتوه وإن كتتان خمالثتتا لقائقهتتا ااصتتلية ،آمتتىت مل يثعتتل لت ضتتل وأضتتل ،آلثتتظ الت ي ار ع ت
ائثتتة استتم ل مانيتتة ثراهتتم ،وع ت ائثتتة استتم الثتتىن عشتتر ثر تتا ،والت رهم ع ت خالتتب التتب ث اليتتو استتم للم شتتوه ،آتتإ ا أقتتر قتتم بت ارهم أو حل تف
ليعطي تته إايهتتا أو أص ت قها ام ترأة مل دتتز للمثتتيت وال للاتتاكم أن يلزمتته ابخلالصتتة ،آلتتو كتتان َف بل ت إمنتتا يعرآتتون اخلالصتتة مل دتتز لتته أن يلتتز املستتتاق
ابمل شوختة ،وكذل َف ألثا الط ق والعتاق ،آلتو جترى عترف أهتل بلت أو ائثتة َف استتعماقم لثتظ الريتة َف العثتة ثون العتتق آتإ ا قتال أحت هم
عن مملوكه «إنه حر» أو عن جاريته «إهنا حترة» ،وعاثتته استتعمال لت َف العثتة مل خيطتر ببالته خ هتا مل يعتتق بتذل قطعتا ،وإن كتان اللثتظ صتر ا
ِ
ف استعماله َف العتق ،وكذل إ ا جرى عرف ائثة َف الط ق بلثظ التسميح ِبيل اليعرآتون قتذا املعتىن خت ه ،آتإ ا قالتت «اْستح ىل»
ع َم ْن أَل َ
آقال «ْسات ل » آهذا صريح َف الطت ق ع ت هم إىل أن قتال  -وهتذا ابب عظتيم يقتا آيته املثتىت اَّاهتل آي هتر ال تا  ،ويكتذب علتي هللا ورستوله
وي ِه ثي ه ،و هِر مامل رمه هللا ،ويوجب مامل يوجبه هللا ،وهللا املستعان].4
وقال ابن القيم أياا [وعلى هذا أب ا جتىء الثتاوى َف تول اااي  ،آمهمتا جتت ث َف العترف آتاعتسه ،ومهمتا ستقط آألْ ِ ِته ،والجتمت علتي امل قتول َف

آأج ِرِه عليه وأآتِ ِه بته ثون عترف
الكتب َ
وس ْله عن عرف بل ه ْ
ول عمرك ،بل إ ا جاءك رجل من خ إقليم يستثتي آ ْجت ِرِه على ع ْرف بل كَ ،
بل ت ك واملتتذكور َف كتب ت  ،قتتالوا :آهتتذا هتتو التتق الواضتتح ،واَّمتتوث علتتي امل قتتوالت أب ت ا ض ت مل َف ال ت ين وجهت متل رقاص ت علمتتاء املستتلمس والستتلف
املاضتتس ،قتتالوا :وعلتتى هتتذه القاع ت ة كتترج أميتتان الط ت ق والعتتتاق وصتتي الص ترائح والك تتاايت ،آق ت يص ت الصتريح ك ايتتة يثتقتتر إيل ال يتتة ،وق ت تص ت
الك ايتتة صتتر ا تستتت ىن عتتن ال ي تة  -إىل أن قتتال  -وهتتذا حمتتض الثقتته ،ومتتن أآتتيت ال تتا رجتترث امل قتتول يف الكتتتب علتتى ادتتت ف عتترآهم وعوائ ت هم
وأوم تهم وأمك تهم وأحواقم وقرائن أحواقم آق ضل وأضل].٥

( 1اع املوقعس) ج  4ص 1٧٣
( 2اع املوقعس) ج  4ص 21٠
( ٣أثب املثيت) ص11٥
( 4اع املوقعس) ج  4ص 229 228
( ٥اع املوقعس) ج  ٣ص 89
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قتتال اباان الصا ح [لتتيح لتته أن يثتتىت َف كتتل حالت ِتة تت َتِه دل َقتته ،وتشت ل قلبتته ،وَت عتته متتن الت بتتت والتأمتتل ،كاالتتة ال اتتب أو اَّتتون ،أو العطتتش ،أو
التتزن ،أو الثتترح ال َِالت ِ
تب ،أو ال عتتا  ،أو امل لتتة ،أو املتترع ،أو التتر املتتزعل ،أو التتسث امل تؤمل ،أو م اآعتتة اادب تتس ،وهتتو أعلتتم ب ثستته ،آمهمتتا أحتتح
ابختتتت ال قلبتته ودروجتته عتتن حت االعتت ال أمست عتتن الثْتيتتا ،آتتإن اآتتيت َف ختتتال متتن هتتذه ااحتوال وهتتو يتترى أن لت مل مي عتته متتن إثراك الصتواب،
صات آتياه ،وإن دا ر هبا].1
َوىل].2
ونقله ع ه ابن مح ان وواث بع قوله [وإن دا ر هبا] قال ابن محدان [ َّ
آالرت ْك أ ْ

ونقتتل اباان القاايم أياتتا ك ت

ابتتن الص ت ح ،وواث عليتته قولتته [ولتتو حكتتم يف م تتل هتتذه الالتتة آهتتل ي ثتتذ حكمتته أوال ي ثتتذ آيتته ث ثتتة أق توال :ال ثتتو ،

وع متته ،والثتترق بتتس أن يعتترع لتته ال اتتب بعت آهتتم الكومتتة آي ثتتذ وبتتس أن يكتتون ستتابقا علتتي آهتتم الكومتتة آت ي ثتتذ ،وال ثتتة َف متتذهب اإلمتتا
أمح رمحه هللا تعاىل].٣

املسألة الثالثة :ميت جيوز االمتناع عن اسفتاء؟
دوو أن ميت ا املثيت عن إجابة السائل َف أحوال م ها:
 - 1عندما يكون اسفتاء فر) كفاية علي املفىت ،أ ِل يتعني عليه ،علي النحو الذ فصلناه سابقا.
 - 2إذا سأل املستفىت عن مسألة ِل مقعِ ،ل جتب إ ابته:

كان السلف رمحهم هللا يكرهتون الستؤال عمتا مل يقتا ،والديبتون ع ته ،آقت روى أباو خيثماة زهاري بان حارب  -يف كتتاب العلتم  -قتال حت ث ا جريتر

ب من يسأل عما مل يكن]
عن ليل عن جماه عن ابن عمر قال [ايأيها ال ا التسألوا عما مل يكن ،آإن عمر كان يلعن أو يَس ه

وروى أبو خيثمة قال ح ث ا عب الرمحن بن مه ى ح ث ا موسى بن على عن أبيه قال [كان وي بن اثبت إ ا سأله رجل عن ختال قتال :آهلل لكتان
هذا  .آإن قال :نعم ،تكلم آيه ،وإال مل يتكلم]

وهذا يرجا إىل مارواه سهل بن سعد رضى هللا ع ه قال [ َك ِرَه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسائل وعاهبا].4

ومن ه ا قال ابن الص ح [وإ ا سأل العامى عن مسألة مل تقا ،مل جتب جماوبته].٥

وقال ابن محدان [إ ا سأل عتامى عتن مستألة مل تقتا مل جتتب إجابتته ،لكتن تستتاب ،وقيتل يكتره ،ان بعتض الستلف كتان اليتتكلم آيمتا مل يقتا- .

إىل قوله  -إن كان خرع السائل معرآة الكم الحتمال أن يقا له أو ملن سأل ع ه :آ أب ].٦
وآصل ابن القيم وجعل ضابط الك
َّ

َف هذه املسألة أمترين :هتل آيهتا نتص أ ال  ،وهتل هتى حمتملتة الوقتون أ ال  .آقتال [إ ا ستأل املستتثىت عتن

مسألة مل تقا ،آهل تستاب إجابته أو تكره أو ك ه  .آيه ث ثة أقوال ،وق حكى عن ك من السلف أنه كان اليتكلم آيمتا مل يقتا  -إىل أن قتال
 والق التثصيل:آإن كان َف املسألة نص من كتاب هللا أو س ة عن رسوله صلى هللا عليه وسلم أو أثتر عتن الصتاابة مل يكتره الكت آيهتا.وإن مليكن آيها نص والأثتر آتإن كانتت بعيت ة الوقتون أو مقت رة التقتا مل يستتاب لته الكت آيهتا ،وإن كتان وقوعهتا خت ثر والمستتبع وخترع الستائل

( 1أثب املثىت) ص 11٣
( 2صثة الثتوي) ص ٣4
( ٣اع املوقعس) ج  4ص 22٧
 4متثق عليه
( ٥أثب املثىت) ص 1٠9
( ٦صثة الثتوى) ص ٣٠
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اإلحا تتة بعلمهتتا ليكتتون م هتتا علتتي بصت ة إ ا وقعتتت استتتاب لتته اَّتواب رتتا يعلتتم ،الستتيما إن كتتان الستتائل يتثقتته بتتذل ويعتتتس هبتتا نظائرهتتا ،ويثتترن
عليها ،آايل كانت مصلاة اَّواب راجاة كان هو ااوىل ،وهللا أعلم].1
 - 3إذا كان املستفىت يبحث عما يوافق غرضه من الفتو ِل جتب إ ابته.
قال ابن القايم [بتل والدتب عليته أن يثتيت هتذا الاترب متن ال تا  ،آتإهنم اليستتثتون ثاينتة ،وإمنتا يستتثتون توصت إىل حصتول أخراضتهم أبى ريتق
اتثق ،آ دب علي املثيت مساع ْم ،آإهنم اليري ون التق ،بتل يريت ون أخراضتهم أبى ريتق واآتق ،وقتذا إ ا وجت وا أخراضتهم َف أى متذهب اتثتق
اتبعتتوه يف ل ت املوضتتا وَتتتذهبوا بتته - ،إىل أن قتتال  -وقتتال ختتتي ا رمحتته هللا متترة :أ خم ت بتتس إآتتتاء هتتؤالء وتتتركهم ،آتتإهنم اليستتتثتون لل ت ين ،بتتل
لوصتتوقم إيل أخراضتتهم حيتتل كانتتت ،ولتتو وجت وها ع ت خت ي مل ديتتوا إىلِ ،بت ف متتن يستتأل عتتن ثي تته ،وقت قتتال هللا تعتتايل ل بيتته صتتلى هللا عليتته

تاحكم بَتْي تَتهم أ َْو
وسلم َف حتق متن جتاءه يتاتاكم إليته اجتل خرضته ال اللتزامته ل ي ته صتلى هللا عليته وستلم متن أهتل الكتتاب (آَتِإن َجتآؤ َ
وك آَ ْ
وك َختْيتا) املائت ة 42 :آهتؤالء ملتا مل يلتزمتوا ثي ته مل يلزمته الكتم بيت هم ،وهللا تعتاىل أعلتم] .2وقتول ختتيخ
ع َعْته ْم آَتلَن يَاُّر َ
ع َعْته ْم َوإِن تت ْع ِر ْ
أ َْع ِر ْ
ع َعتْته ْم) املائت ة ،42 :ان هتتذه اآليتتة
اإلست [أ خمَت َّ بتتس إآتتتاء هتتؤالء وتتتركهم] واستتت الله بقولتته تعتتايل (آَتِإن َجتتآؤ َ
تاحكم بَتْي تَتهم أ َْو أ َْعت ِر ْ
وك آَت ْ
للتوصتتل اخراضتتهم اللطلتتب ال تق كمتتا َث هل علتتي هتتذا قولتته تعتتاىل  -يف اآليتتة قبلهتتا – (يَتقولتتو َن إِ ْن أوتِيتتت ْم َهت ت َذا
ورثت َف حتتق التتذين يستتتثتون ه
ِ َّ ِ
ين قَتتالواْ َآمَّتتا ِأبَآْ ت َتو ِاه ِه ْم َوَملْ ت ت ْتؤِمن
آَ تتذوه َوإِن َّملْ تت ْؤتَت ْتوه آَ ْ
اح ت َذرواْ) املائ ت ة ،41 :وهتتذه صتتثة امل تتاآقس كمتتا قتتال تعتتاىل يف نثتتح االيتتة (مت َتن التتذ َ
قتلتتوهبم) املائ ت ة ،41 :وقتتال تعتتاىل (وإِ َا ثع توا إِ َىل َِّ
الَت ُّتق ََيْت توا إِلَْيت ِته
اّلل َوَرس تولِِه لِتتيَ ْاك َم بَتْيت تَته ْم إِ َا آَ ِريت متق ِهم تْتهم ُّم ْع ِرضتتو َنَ ،وإِن يَكتتن َّقتتم ْ
ْ
َ
ِِ
س) ال تور .49 - 48 :قال ابن ميمية رمحه هللا [وكذل لو كان املتااكم إىل الاكم والعامل :متن امل تاآقس التذين يت ت َّ ون بتس القبتول متن الكتتاب
م ْذع َ
والس ة وبس ترك ل  ،مل دب عليه الكم بي هم .وهذا حجة ك من السلف الذين كانوا ال ِه ثون املعل س ابلب ن أبحاثيل ال تىب صتلى هللا عليته
وسلم ].٣

 - 4إذا سأل املستفىت عما اليعنيه أو اليفيده ىف ديناه فا جياب علاي املفايت إ ابتاه إذا كاان مارك اس اباة اليرتماب علياه مقصاري املساتفيت ىف
القياا بقاعة من القاعاات (املفروضاة أو املندوباة) ،وقت ضترب الشتا ىب أم لتة لألستتلة املذمومتة التيت الدتب علتي املثتيت أن ديتب ع هتا ،و كرهتا
ويتبس من هذا أن لكراهية السؤال مواضا ،نذكر م ها عشرة مواضا:
أبثلتها 4مث خلهص َّ
ماآصله آقال رمحه هللا [ ه
(أح ها) السؤال عما ال ي ثا يف الت ين .كستؤال عبت هللا بتن حذاآتة :متن أىب ،وروى َف التثست أنته عليته الصت ة والست ستتل متاابل اقت ل يبت و
رقيقا كاخليط ،مث اليزال ي مو حىت يص ب را مث ي قص إيل أن يص كما كان آأنزل هللا( :يسألون عن ااهلة) اآلية آأمنا أجيب را آيه من م تاآا
ال ين.

ِِ
ّلل علَى الَّا ِ ِح ُّل الْبتي ِ
ت)
(ال اين) أن يسأل بع مابل من العلم حاجته ،كما سأل الرجل عن الل أكل عا ما أن قوله تعاىلَ ( :و ه َ
َْ

اّللَ ََيْمرك ْم أَ ْن تَ ْذ َِبواْ بَت َقَرة) البقرة.٦٧ :
آل عمران 9٧ :قاع بظاهره أنه لألب  ،ال قه .وم له سؤال بىن إسرائيل بع قوله( :إِ َّن ه
(وال التتل) الستؤال متتن خت احتيتتاج إليتته يف الوقتتت ،وكتتأن هتتذا  -وهللا أعلتتم  -دتتاص رتتا مل ي تتزل آيتته حكتتم ،وعليتته يت ل قولته « :روى متتاتركتكم»
وقوله « وسكت عن أختياء رمحة لكم ال عن نسيان آ تبا وا ع ها ».
(والرابا) أن يسأل عن صعاب املسائل وخترارها .كما جاء َف ال هى عن ااخلو ات.
(واخلامح) أن يسأل عتن علتة الكتم وهتو متن قبيتل التعبت ات التىت اليعقتل قتا معتىن ،أو الستائل ممتن اليليتق بته لت الستؤال كمتا يف حت يل قاتاء
الصو ثون الص ة.
( 1اع املوقعس) ج  4ص 222 - 221
( 2اع املوقعس) ج  4ص  - - 2٦٠ – 2٥9والك
( ٣جممون الثتاوى) 198 / 28
( 4املواآقات ،ج  4ص )٣18 - ٣1٣

الذى نسبه ابن القيم لشي ه ابن تيمية رمحهما هللا موجوث رجمون آتاوي ابن تيمية ج  28ص 199 - 19٧
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ِِ
ِ
ِِ
تس)
َجت ِر َوَمتا أَ َ م َتن الْمتَ َكلهث َ
َستأَلك ْم َعلَْيته م ْتن أ ْ
(والساث ) أن يبل ابلسؤال إىل ح التكلف والتعمق وعلتى لت يت ل قولته تعتاىل( :ق ْتل َمتا أ ْ
ص 8٦ :وملا سأل الرجل :ايصاحب الوع هل ترث حوض السبان قتال عمتر ابتن اخلطتاب :ايصتاحب التوع الكتس آتإ نترث علتي الستبان وتترث
علي ا .ال يل.
(والستابا) أن يظهتتر متتن الستؤال معارضتتة الكتتتاب والست ة ابلترأى ولتتذل قتال ستتعي  :أعراقت متى أنتت وقيتتل ملالت بتن أنتتح الرجتتل يكتون عاملتتا ابل ُّست ة
أداثل ع ها قال :ال ولكن خيِس ابلس ة آإن قبلت م ه وإال سكت.
َّ ِ
شتابَهَ ِمْته) آل عمتران ،٧ :وعتن عمتر بتن
ين يف قتلتوهبِِ ْم َويْت م آَتيَتتَّبِعتو َن َمتا تَ َ
(وال امن) السؤال عن املتشاهبات ،وعلى ل يت ل قولته تعتاىل (آَأ ََّمتا التذ َ
عب العزيز :من جعل ثي ه عرضا لل صومات أسرن الت قل .ومن ل سؤال من سأل مالكتا عتن االستتواء ،آقتال االستتواء معلتو  ،والكيثيتة جمهولتة،
والسؤال ع ه ب عة.
تف هللا ع هتا يت ي ،آت
(والتاسا) السؤال عمتا ختتجر بتس الستلف الصتاحل ،وقت ستتل عمتر بتن عبت العزيز عتن قتتال أهتل صتثس آقتال :تلت ثمتاء ك ه
أحب أن يلطَّخ هبا لساين.

(والعاختر) سؤال التعُّت واإلآاا و لب ال لبة يف اخلصا  .ويف القرآن يف حنو (وِمن الَّا ِ من يتع ِجب قَتوله ِيف ْ ِ
الَيَاة ال ُّ نْتيَا َوي ْش ِه ه
اّللَ
َ ْ َ ْ
َ َ
ِ
اخلِصاِ ) البقرة 2٠4 :وقال (بل هم قَتو د ِ
صمو َن) الزدرف ٥8 :ويف ال يل «أب ض الرجال إىل هللا اال اخلصم».
َ ْ ْ ْم َ
َعلَى َما ِيف قَت ْلبِه َوه َو أَلَ ُّ ْ َ
هذه جلة من املواضا اليت يكره السؤال آيها ،يقا عليها ماسواها.وليح ال هي آيها واحت ا بتل آيهتا ماتشتت كراهيتته ،وم هتا متاخيف ،وم هتا متا ر

تت
وم هتتا متتايكون حمتتل اجتهتتاث .وعلتتي جلتتة م هتتا يقتتا ال هتتي عتتن اَّت ال يف الت ين كمتتا جتتاء «إن املت ِراءَ يف القتترآن كثتمترت» ،وقتتال تعتتاىل ( َوإِ َا َرأَيْت َ
َّ ِ
ع َعتْته ْم) اانعتتا  ٦8 :اآليتتة ! وأختتتباه لت متتن اآلي أو ااحاثيتتل .آالستؤال يف م تتل لت م هتتي ع تته ،واَّتواب
آايتَِتتا آَتأ ْ
َع ِر ْ
ين َخيوضتتو َن ِيف َ
التتذ َ
ِبسبه].1
ويلاق هبذا ما كر ه يف آثاب الت ريح ابل سبة للعامل يف الباب السابق ،من أنه دب أن خيا تب ال تا علتى قت ر عقتوقم وال ت ث بكتل التق كتل
ال ا  -مامل يرتتب على ترك التا يل تقص ال ا يف أثاء الواجبات  -و كر ه اك أن الب اري رمحه هللا بَت َّوب قتذه املستألة يف اببتس متن كتتاب
دص ابلعلم قومتا ثون
العلم يف صاياه و ا (ابب من ترك بعض االدتيار خماآة أن يقصر آَت ْهم بعض ال ا ع ه آيقعوا يف أخت ه م ه) ،و(ابب من ه
قو ِ كراهية أن اليثهموا) .2وهذا كله يف االدتيار  -كما كر الب اري  -ال يف الواجبات ،حىت ال تل أح هبذه ااثلة يف كتمتان العلتم الواجتب
تبلي ه والذي يرتتب عليه القيا ابلواجبات الشرعية ،آإن التبلي هو ااصل واالست اء ماأختر إليه.

( 1املواآقات) ج  4ص ٣21 - ٣19
 2ق أختار ابن القيم إىل نثح املسألة يف (اع

املوقعس) ج  4ص 1٥8 - 1٥٧
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املسألة الرابعة :هل للمفيت أن يفيت يف مسائل االعتقاد؟.
وهتتذه املستتألة متعلقتتة ابلستتابقة ،إ ق ت هتتب بعتتض العلمتتاء إىل أن للمثتتيت أن ميت تتا عتتن اإلجابتتة يف هتتذه املستتائل والتتيت يستتميها ك ت متتن العلمتتاء
املتأدرين مسائل الك .
ِ
يت يف ختيء من املسائل الك ميَّة أن يثيت ابلتَّثصيل ،بل مي ا مستثتيه وسائر العامة متن اخلتوع يف لت أصت ،
قال ابن الص ح [ليح له إ استت ْث َ
وَيمرهم أبن يقتصروا آيها على اإلميان جلة من خ تثصيلِ  ،ويقولوا آيها وآيما ورث من اآلايت واادبار املتشتاهبة :إن ال ابتت آيهتا يف نثتح اامتر
كل ماهو ال ئق آيها جب ل هللا وكماله وتق يسه املطْلَقس ،و ل هو معتق آيها ،وليح علي ا تثصيله وتعيي ه ،وليح الباتل ع ته متن ختتأن ا ،بتل
نَ ِكتل علتم تثصتيله إىل هللا تبتارك وتعتاىل ،ونصترف عتن اخلتوع آيته قلوب تا وألست ت ا ،آهتذا وحنتوه ع ت أئمتة الثتتوى هتو الصتواب يف لت  ،وهتو ستتبيل
سلف اامة ،وأئمة املذاهب املعتسة ،وأكابر الثقهاء والصالس ،وهو أصتون وأستلم للعامتة وأختتباههم ،ممتن يت خل قلبته ابخلتوع يف لت  ،ومتن كتان
م هم اعتق اعتقاثا اب تثصي  ،آثي إلزامه هبذا صرف له عن ل االعتقاث البا ل را هو أهون وأيسر وأسلم.
وإ ا َعَّزر ويل اامتر متن حتاث مت هم عتن هتذه الطريقتة ،آقت أتستى بعمتر بتن اخلطتاب رضتي هللا ع ته يف تعزيتره صتبي بتن عستل التذي كتان يستأل عتن
املتشاهبات على ل .
واملتكلمون من أصااب ا معرتآون بصاة هذه الطريقة ،وأبهنا أسلم ملن سلمت له ،وكان ال زايل م هم يف آدتر أمتره ختت ي املبال تة يف الت عاء والسه تة
عليها.
و كر ختي ه الشيخ أبو املعايل يف كتابه «ال ياثي» :أن اإلما رص متا أمك ته علتى جتا عامتة اخللتق علتى ستلوك ستبيل الستلف يف لت  .واستتثيت
ال زايل يف ك هللا تبارك وتعاىل آكان من جوابه :وأما اخلوع يف أن ك مه تعاىل حرف وصوت أو لتيح كتذل آهتو ب عتة ،وكتل متن يت عو العتوا
إىل اخلوع يف هذا آليح متن أئمتة الت ي ِن ،وإمنَّتا هتو متن ِ
املاتلِهس وم الته متن يت عو الصتبيان التذين اليعرآتون الستباحة إىل دتوع الباتر ،ومتن يت عو
الزِم َن املقع إىل السثر يف الساري من خ مركوب.
َّ
وقال يف «رسالة» له :الصتواب لل لتق كلهتم إال الشتا ال تاثر التذي التستمح ااعصتار إال بواحت مت هم أو اث تس ،ستلوك مستل الستلف يف اإلميتان
املرسل ،والتص يق ا مل بكل ماأنزله هللا تعاىل ،وأدس به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،من خ ِب ِ
ل وتثتيشِ  ،واالختت ال ابلتقتوى آثيته ختت ل
ختاخل.
للصت ْم ي أيب القاستم :إن ممتتا أجتتا عليته أهتتل الثتتوى َّ
أن متتن كتتان موستوما ابلثتتتوى يف الثقته ،مل ي بت أن ياتتا
ويف كتتاب «أثب املثتتيت واملستتثيت» َّ
دطَّه بثتوى يف مسألة من الك  ،كالقااء والق ر ،والرؤية ،ودلق القرآن ،وكان بعاهم اليستتم قراءة م ل هذه الرقعة.
وحكتتى أبتتو عمتتر ابتتن عب ت الس الثقيتته التتاآظ اان لستتي :االمت تتان متتن الك ت يف كتتل ل ت عتتن الثقهتتاء والعلم تاء ق ت ميا وح ت ي ا متتن أهتتل ال ت يل
والثتوى ،وقال :إمنا دالف ل أهل الب ن.
قال ابن الص ح[ :آإن كانت املسألة مما يؤمن يف تثصيل جواهبا من ضرر اخلتوع املتذكور جتاو اَّتواب تثصتي  ،و لت أبن يكتون جواهبتا خمتصترا

مثهوما ،آيما ليح له أ راف يتجا هبا املت اوعون ،والسؤال ع ه صتاثر متن مسرتختت ِ دتاصِ  ،م قتاثِ  ،أو متن عامتةِ قليلتةِ الت تاون واملمتاراة ،واملثتيت
ممن ي قاثون لثتواه وحنو هذا ،وعلى هذا وحنوه خيََّرج ماجاء عن بعض السلف من بعض الثتوى يف بعض املسائل الك مية ،و ل م هم قليل ثر،
وهللا أعلم].1
ومتتا نقلتته ابتتن الص ت ح متتن أن الواجتتب علتتى املثتتيت أن َيمتتر العامتتة ابإلميتتان ا متتل ثون دتتوع يف التثاصتتيل ،هتتو حتتق وص تواب ،إال أن التثصتتيل
واجب يف مواضا،
م ها إ ا ختاعت ب عة ومل ميكن الرث عليها والتاذير م ها إال ابلتثصيل ،بل جعل أبو حامد الدزاي معرآة هذا من آرع العس متن العلتم كمتا نقل تاه
ع ه يف البتاب ال تاين وممتا قالته [آتإن كتان يف بلت ِ ختتان آيته الكت

( 1أثب املثيت) البن الص ح ص 1٥٧ - 1٥٣

وت تا ق ال تا ابلبت ن آي ب تي أن يصتان يف أول بلوخته ع هتا بتلقتس التق ،آإنته لتو
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ألقى إليه البا ل لوجبت إوالته عن قلبه وررا َعسَر ل ] 1ومن ه ا قال ابن ميمية [إن املسائل اخلسية العلمية قت تكتون واجبتة االعتقتاث ،وقت جتتب
يف حتال ثون حتتال ،وعلتتى قتو ثون قتتو  ،وقت تكتون مستتتابة خت واجبتة ،وقت تستتتاب لطائثتة أو يف حتتال كااعمتتال ستواء .وقت تكتتون معرآتهتتا
مارة لبعض ال ا آ دوو تعريثه هبا ،كما قال علي رضي هللا ع ه « َح هِثوا ال ا را يعرآون ،وثعتوا متا ي كترون ،أحتبتون أن يك َّتذب هللا ورستوله»،
وقال ابن مسعوث رضي هللا ع ه «مامن رجل هِث قوما ح ي ا التبل ه عقوقم إال كان آت ة لبعاهم»].2

املسألة امامسة :هل للمفيت أن يفيت يف حادثة ِل يتقدا فيها قول ألحد العلماء؟.
ت حاثثة ليح آيها قول اح من العلماء ،آهل دوو االجتهاث آيها ابإلآتاء والكم أ ال آيه ث ثة أوجه:
قال ابن القيم [إ ا َح َ ثَ ْ

أح ها :دوو ،وعليته تت ل آتتاوي اائمتة وأجتوبتهم ،آتإهنم كتانوا يستألون عتن حتواثث مل تقتا قتبلهم آيجتهت ون آيهتا ،وقت قتال ال ت صتلى هللا عليته
وسلم « :إ ا اجته التاكم آأصتاب آلته أجتران ،وإن اجتهت آأدطتأ آلته أجتر» وهتذا يعتم مااجتهت آيته ممتا مل يعترف آيته قتول متن قبلته ومتاعرف آيته
أقواال واجته يف الصواب م ها ،وعلى هذا ثرج السلف واخللف ،والاجة ثاعية إىل ل لك رة الوقائا وادت ف الواثث ،ومن له مباخترة لثتتاوي
ال ا يعلم أن امل قول وإن اتسا خاية االتسان آإنه اليثي بوقتائا العتامل جيعتا ،وأنتت إ ا أتملتت الوقتائا رأيتت مستائل ك ت ة واقعتة وهتى خت م قولتة،
واليعرف آيها ك ائمة املذاهب والاتباعهم.
وال اين :ال دوو له اإلآتاء وال الكم ،بل يتوقف حىت يظثر آيها بقائل ،قتال اإلمتا أمحت لتبعض أصتاابه :إايك أن تتتكلم يف مستألة لتيح لت آيهتا
إما .
وال الل :دوو ل يف مسائل الثرون ،لتعلقها ابلعمل ،وخت ة الاجة إليها ،وسهولة دطرها ،والدوو يف مسائل ااصول.
تتاب أو دتتب  -ع ت الاجتتة وأهليتتة املثتتيت والتتاكم ،آتتإن عت اامتران مل دتتز ،وإن وج ت أحت ا ثون
والتتق التثصتتيل ،وأن ل ت دتتوو  -بتتل يست ُّ
اآلدر احتمل اَّواو ،وامل ا ،والتثصيل ،آيجوو للااجة ثون ع مها ،وهللا أعلم.٣].
قلت :القول ال اين السابق وهو ع جواو اإلآتاء يف حاثثتة مل يتقت آيهتا قتول احت العلمتاء ،متا القتول ِبلتو الزمتان عتن ا تهت املطلتق م تذ القترن
الرابا اقجري وهو القول املشهور يف املذهب ال ثي ،كان هذا القول هو الذريعة اليت تذرعت هبتا ال ولتة الع مانيتة  -وكتان املتذهب ال ثتي متذهبها
الرْستتي  -ل قتبتتا متتن الق توانس اإلآرجنيتتة الوضتتعية الكتتاآرةِ ،بجتتة امت تتان الثقهتتاء عتتن االجتهتتاث يف املستتائل املستتتا ثة ،وب ت أ االقتبتتا يف الق توانس
تطرق ختتيتا آشتيتا إىل قتانون العقتوابت ،آلتم َيت عتا  184٠حتىت كانتت ال ولتة الع مانيتة تطبتق القتانون اَّ تائي الثرنستي
التجارية وامل نية إىل أن ه
وأل يتتت الت وث الشتترعية بعت لت  ،ولقتتت هبتتا بقيتتة التتوالايت الع مانيتتة يف لت  .وهبتتذا يتبت هتس لت أن ال ولتتة الع مانيتة كانتتت ثولتتة كتتاآرة م تتذ عتتا
 184٠وليح م ذ عا  1924كما هو ختائا بس ك من اإلس ميس أهنا كانت ثولة د آة إس مية حىت أل يت اخل آة رقتاى قرارات متؤَتر
لتتووان عتتا  1924حتتس َوضتتا مصتتطثى كمتتال أَتتتتورك ثستتتورا علمانيتتا لرتكيتتا ،آهتتذا كلتته متتاهو إال حتصتتيل حاصتتل ،وإال آقت كانتتت ال ولتتة كتتاآرة
لكمها ب ماأنزل هللا قبل هذا ب مانس س ة من عا  ، 184٠وهذا الظن اخلا يء سببه خثلة ك من اإلس ميس عن سبيل ا ترمس ،ومل أر متن
الوهاب رمحتته هللا ،آقت
نبَّتته مبكترا علتتى كثتتر ال ولتتة الع مانيتتة  -آيمتتا ا لعتتت  -إال علمتتاء الت عوة ال ج يتتة متتن أحثتتاث ختتتيخ اإلست حممت بتتن عبت َّ
صتَّترحوا بتكثت ال ولتتة الع مانيتتة مبكترا لكمهتتا ب ت متتاأنزل هللا كمتتا هتتو متتذكور يف (الت رر الست ية يف ااجوبتتة ال ج يتتة) ج  - ٧كتتتاب اَّهتتاث ،ويف
(الرستتائل املثي ت ة) للشتتيخ عب ت اللطيف بتتن عب ت الرمحن بتتن حستتن بتتن الشتتيخ حمم ت بتتن عب ت الوهاب .وق ت أختتتار الشتتيخ حمم ت اامتتس الش ت قيطي إىل
دطورة ثعوى اخ ق ابب (االجتهاث) ،وأثر ل يف حتكيم القتوانس الوضتعية يف بت ث املستلمس ،و لت يف تثست ه (أضتواء البيتان) ج  ٧ص ٥8٠
( 1إحياء علو ال ين) ج  1ص 2٦
( 2جممون الثتاوى) ج  ٦ص٥9
( ٣اع املوقعس) ج  4ص 2٦٦ - 2٦٥
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 ،٥8٣ -آراجعه.

املسألة السادسة :هل جيوز للقاضي أن يفيت؟

اتثق العلماء على أن للقاضي أن يثيت يف املسائل اليت التعلهق قا اباحكا القاائية كمسائل الطهارة والص ة والزكاة والصو والل أي العباثات.
مث ادتلثوا يف جواو آتياه يف مسائل ااحكا القاائية كالقوق املالية وال كاح وتوابعه وال وث وخ هتا ،آتذهب اَّمهتور  -كمتا حكتاه ابتن القتيم -
إىل جتواوه ،و هتتب آريتتق متتن العلمتتاء إىل م عتته متتن اإلآتتتاء يف مستتائل ااحكتتا ثآعتتا للتهمتتة عتتن القاضتتي إ قت خيتلتتف حكمتته عتتن آتيتتاه يف نثتتح
املسألة ل الئل هرت له يف جملح القااء ،آيتؤثي ادت آته  -وإن كتان حقتا  -إىل اْتا اخلصتو لته ،كتأن يستتثىت القاضتي آتيمن سترق نصتااب متن
ِحرو م له آيثيت أبن آيه القطا ،مث يظهر يف جملح القااء أن السارق له ختبهة ِمل يف املتان املسروق كأن يكون أاب أو ختريكا للمسروق م ته آهتذه
ختبهة ت رأ ال ه  .وكأن يستثىت آيمن قذف آدر ابلز ومل َيت أبربعة خته اء آيثيت أبن آيته الت مث يظهتر يف جملتح الكتم أن املقتذوف كتاآر ،آهتذا
ال َح ه آيه ،وحنو ل  .هذا مل ص املسألة ،وإلي أقوال العلماء آيها.
قتتال اباان الصا ح رمحتته هللا [متتن كتتان متتن أهتتل الثتيتتا قاضتتيا آهتتو آيهتتا ك ت ه .وبل تتا عتتن أيب بكتتر بتتن امل تذر :أنتته يكتتره للقاتتاة أن تثتتيت يف مستتائل

ااحكا ثون ماال جمرى احكا القااء آيه ،كمسائل الطهارة ،والعباثات .وقال :قال ختريح« :أ أقاي وال أآيت».
ووج ت يف بعض «تعاليق الشيخ أيب حامت اإلستثرايين» :أن لته أن يثتيت يف العبتاثات ،ومتا ال يتعلتق بته الكتم .وأمتا آتيتاه يف ااحكتا آألصتااب ا
آيه جواابن:
أح ا :ليح له أن يثيت آيها ،ان لك ال ا عليه جماال ،واح اخلصمس عليه مقاال.
وال اين :له ل  ،انه أهل لذل  ،وهللا أعلم.1].
وقال ابن القيم رمحه هللا [ال آرق بس القاضي وخ ه يف جواو اإلآتتاء رتا جتتوو الثتيتا بته ،ووجوهبتا إ ا تعي تت ،ومل يتزل أمتر الستلف واخللتف علتى هتذا
آإن م صب الثتيا ثادل يف ضمن م صب القااء ع اَّمهور - ،إىل أن قال  ،-و هتب بعتض الثقهتاء متن أصتااب اإلمتا أمحت والشتاآعي إىل
أنه يكره للقاضتي أن يثتيت يف مستائل ااحكتا املتعلقتة بته ،ثون الطهتارة والصت ة والزكتاة وحنوهتا ،واحتتل أرابب هتذا القتول أبن آتيتاه تصت كتالكم
م ه على اخلصم ،والميكن نقاه وقت احملاكمة ،قالوا :وانته قت يت ت اجتهتاثه وقتت الكومتة أو تظهتر لته قترائن مل تظهتر لته ع ت اإلآتتاء ،آتإن أص َّتر
على آتياه والكم روجبها حكم ِب ف مايعتق صاته ،وإن حكم ِب آها رق اخلصم إىل ْمته والتش يا عليه أبنه كم ِب ف مايعتقت ه ويثتيت
به].2
وكما ترى آإن حمل اخل ف هو آتيا القاضي يف مسائل ااحكا املتعلقة ابلقااء ،واليوج ثليل خترعي على م عه من ل  ،إال دشية التهمة عليه
إ ا ادتلثتتت آتيتتاه عتتن حكمتته ،والخت ت يف أن اتقتتاء التتتهم مقصتتوث ختتترعا لقولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم (آمتتن اتقتتى الشتتبهات آق ت استتتسأ ل ي تته
وعرضه) ،٣ولقوله صلى هللا عليه وسلم (إهنا صثية) ،4آاتقاء الشتبهات والتتهم والظ تون مطلتوب ختترعا .ولل تروج متن اخلت ف يستاستن للقاضتي
أال يثتتيت إال يف ااستتتلة املكتوبتتة ويثتتيت كتابتتة مبت ت ائ بقولتته (إن كتتان اامتتر كتتذل آتتالكم كتتذا) ،آتتإ ا ادتلتتف حكمتته عتتن آت تواه يف نثتتح املستتألة
لتثاصيل هرت له ،واحتتل اخلصتم ابلثتتوى ،قتال لته القاضتي قت كتان ستؤال جممت وقت أدثيتت التثاصتيل التيت دتب علتى القاضتي الباتل ع هتا
( 1أثب املثيت) ص 1٠8 - 1٠٧
 2مث كر ابن القيم أقوال القاضي ختريح والشيخ أيب حام اإلسثرايين كما نقلها ابن الص ح( .اع املوقعس) ج  4ص  .221 - 22٠أما ختريح آهو ابن الارث
القاضيَ ،تبعي خمار  ،والهه عمر القااء ،تويف ٧8هت .وأما الشيخ أبو حام آمن كبار آقهاء الشاآعية تويف 4٠٦هت .وأما أبو بكر بن امل ذر ال يسابوري آَت َعلَمم ت من أع
الثقه ،له كتب اإلختراف وااوسط واإلجان ،ت  ٣18هت
 ٣متثق عليه
 4رواه الب اري

أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما

ِب ف املثيت .ويكون السؤال والثتوى املكتوابن وثيقة ،وهذا يف ااستلة اليت ق تكون حمل دصومات قاائية.
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املسألة السابعة :هل جيوز للمفيت أن يفيت نفسه وقريبه وعدوه؟

وسبب إيراث هذه املسألة هو أهنا من الثروق بس املثيت والقاضي ،آلز الت بيه.آك ا الدوو له أن يثتيت أو كتم علتى دصتمه وعت هِوه .ويثرتقتان يف
ال ثح والقريب ،آيجوو للمثيت أن يثيت نثسه وقريبه والدوو للقاضي أن كم ل ثسه وقريبه للتهمة.

قال ابن القيم [دوو للمثيت أن يثيت أابه واب ه وختريكه ومن التقبل ختهاثته له،وإن مل َدز أن يشه له واليقاي له ،والثرق بي همتا أن اإلآتتاء دتري

جمتترى الروايتتة ،آكأنتته حكتتم عتتا ِ ،بت ف الشتتهاثة والكتتم آإنتته خيتتص املشتتهوث لتته واحملكتتو لتته ،وقتتذا يت دل التراوي يف حكتتم الت يل التتذي يرويتته،
وي دل يف حكم الثتوى اليت يثتيت هبتا ،ولكتن الدتوو لته أن تايب متن يثتيته آيثتيت أابه أو اب ته أو صت يقه بشتال ويثتيت خت هم بات ه حمتاابة ،بتل هتذا
يق ح يف ع الته ،إال أن يكون مث سبب يقتاي الت صيص خ احملاابة ،وم ال هذا أن يكون يف املسألة قوالن قول ابمل ا وقول ابإلابحة ،آيثيت اب ته
وص يقه بقول اإلابحة وااج بقول امل ا.
آإن قيل :هل دوو له أن يثيت نثسه .
قيل :نعم ،إ ا كان له أن يثيت خ ه ،وق قال ال صلى هللا عليه وسلم «استثت قلب وإن أآتاك امل ْثتون» آيجوو له أن يثيت نثسه رتا يثتيت خت ه
به ،وال دوو له أن يثيت نثسه ابلردصة وخ ه ابمل ا ،والدوو له إ ا كان يف املسألة قوالن قول ابَّواو وقول ابمل ا أن خيتتار ل ثسته قتول اَّتواو ول ت ه
قول امل ا].1
صتتم والعت و آقت قتتال اباان الصا ح [ووجت ت عتتن القاضتتي املتتاورثي آيمتتا جتتاوب بتته القاضتتي أاب
هتتذا متتايتعلق ابلت ثح والقريتتب ،أمتتا متتا يتعلتتق ابخلَ ْ
ِ
رثه عليه يف آتواه ابمل ا عن التلقيب رل امللوك مامع اه :إن املثيت إ ا بذ يف آتواه خت صا معي ا صار دصما معانت ا تت َترُّث آتتواه
الطيب الطسي عن ه
على من عاثاه ،كما ت ُّرث ختهاثته].2
وهبذا ي تهي الك

يف هذا القسم (حكم اإلآتاء) وابهلل تعاىل التوآيق.

( 1اع املوقعس) ج  4ص 211 - 21٠
( 2أثب املثيت) ص  .1٠٧ - 1٠٦والقاضي أبو الطيب الطسي من كبار آقهاء الشاآعية ،عاصر املاورثي ،وتويف ك ا عا  4٥٠هت
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القسم الثالث :صفة املفيت وشروطه

قال امقيب البدداد رمحه هللا[ :أول أوصاف املثيت الذي يلز قبول آتتواه أن يكتون ابل تا ،ان الصت الحكتم لقولته .مث يكتون عتاق  ،ان القلتم
مرآون عن ا ون لع عقله .مث يكون ع ال ثقة ان علماء املسلمس مل خيتلثتوا يف أن الثاستق خت مقبتول الثتتوى يف أحكتا الت ين وإن كتان بصت ا
هبا وسواء كان حرا أو عب ا ان الرية ليست ختر ا يف صاة الثتوى .مث يكون عاملا اباحكا الشرعية].1
وقال ابن الص ح رمحته هللا [أمتا ختترو ه وصتثاته :أن يكتون مكلثتا مستلما ،ثقتة متأمو  ،مت زهتا متن أستباب الثستق ومستقطات املتروءة ،ان متن مل
يكن كذل آقوله خ صاحل ل عتماث وإن كان من أهل االجتهاث .ويكون آقيه الت ثح ،ستليم التذهن ،رصتس الثكتر ،صتايح التصترف واالستت باط
مستيقظا .مث ي قسم وراء هذا إىل قسمس :مستقل ،وخ مستقل] .2وقوله (مكلثا) أي ابلت عاقتل ،وقولته [مستتقل وخت مستتقل] أي يف االجتهتاث
يف الشريعة كما سيأيت تثصيله إن ختاء هللا.
وقتتال اباان محاادان رمحتته هللا[ومتتن صتتثته وختتترو ه أن يكتتون مستتلما عت ال مكلثتتا آقيهتتا جمتهت ا يقظتتا صتتايح التتذهن والثكتتر والتصتترف يف الثقتته ومتتا
يتعلق به.أما اخترتاط إس مه وتكليثه وع الته آباإلجان ،انه خيس عن هللا تعاىل ِبكمه ،آاعتس إس مه وتكليثه وع الته لتاصل ال قتة بقولته ،ويبتين
عليه كالشهاثة والرواية٣].
وقال ابن القيم رمحه هللا [ كر أبو عب هللا بن بطة يف كتابه يف اخللا عن اإلما أمح أنه قال :الي ب ي للرجل أن ي صب نثسه للثتيا حىت يكتون آيته
مختتح دصتتال ،أوقتتا :أن تكتتون لتته نيتتة ،آتتإن مل يكتتن لتته نيتتة مل يكتتن عليتته نتتور والعلتتى ك متته نتتور .وال انيتتة :أن يكتتون لتته علتتم وحلتتم ووقتتار وستتكي ة.
ال ال ة :أن يكون قواي على ماهو آيه وعلى معرآته .الرابعة :الكثايتة وإال مات ه ال ا .اخلامستة :معرآتة ال ا .وهتذا ممتا يت ل علتى ج لتة أمحت وحملته
متتن العلتتم واملعرآتتة ،آتتإن هتتذه اخلمستتة هتتي ثعتتائم الثتتتوى ،وأي ختتتال نقتتص م هتتا هتتر اخللتتل يف املثتتيت ِبستتبه] .4وقولتته [ال ال تتة :أن يكتتون قتتواي علتتى
ماهو آيه] املراث به أن يكون عاملا ابلشريعة ،وقوله [الرابعة :الكثاية] أراث أن يكون مست يا يف روقته عتن ال تا  ،وقولته [اخلامستة :معرآتة ال تا ] أراث
به معرآة العرف والواقا الذي يعيشه ،وسيأيت تثصيل هذا ذ ن هللا تعاىل.
تبس صثات املثيت وخترو ه جمملة ،وس قو آيما يلي ذ ن هللا برتتيبها ما تثصيل بعاها.
آهذه العبارات امل قولة عن السلف الصاحل رمحهم هللا ِه
آ قول ختروط املثيت  -إثباَت ونثيا  -هي:
 - 2البلول.
 - 1اإلس .
 - 4ال تشرتط الذكورة.
 - ٣العقل.
 - ٦ال تشرتط س مة الوا ذ ق.
 - ٥ال تشرتط الرية.
 - 8العلم الشرعي.
 - ٧الع الة.
 - 9علم الواقا (معرآة ال ا وأعراآهم).
الشرط األول :اسس ا

آ يقبل دس الكاآر وال املرت  ،امره تعاىل ابلتوقف يف قبول دس الثاسق آثي الكاآر أوىل  ،قال تعاىل( :اي أَيتُّها الَّ ِذين آم وا إِن جاءكم آَ ِ
اس مق
َ َ
َ َ
َ ْ
َّ ِ
ِِ
ِ
الرسوَل َوأ ْوِيل ااَ ْمت ِر ِمت ك ْم) ال ستاء ٥9 :وأولتوا اامتر يت دل آتيهم
اّللَ َوأَ ِ يعواْ َّ
ين َآم واْ أَ يعواْ ه
بَتبَأ آَتتَتبَتيَّت وا) الجترات ٦ :ولقوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
خت ِْكم) املائت ة:
اامراء والعلماء كما ه
رجاه ابتن تيميتة ،وقولته (مت كم) أي متن املستلمس بت ليل قولته تعتاىل (اثْتَتان َ َوا َعت ْ ل همت ك ْم أ َْو آ َد َتران م ْتن َ ْ
 ، 1٠٦آالكاآر ليح م ا آ

( 1الثقيه واملتثقه) ج  2ص 1٥٦
( 2أثب املثيت) ص 8٦ - 8٥
( ٣صثة الثتوى) ص 1٣
( 4اع املوقعس) ج  4ص 199

اعة له واليقبل دسه.
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الشرط الثاين :البلوغ
ان الص الحكم لقوله كما كره اخلطيب ،و ل لقوله صلى هللا عليه وسلم (رآا القلتم عتن ث ثتة :عتن ال تائم حتىت يستتيقظ ،وعتن الصت حتىت
تلم ،وعن ا ون حىت يعقل).1
الشرط الثالث :العقل
انه خترط التكليف للا يل السابق .ولكتن املطلتوب يف املثتيت لتيح جمترث أن اليكتون جم تو أو معتوهتا ،بتل املطلتوب آيته أمتر أعلتى متن هتذا :وهتو
رجاان العقل الذي وصثه ابن الص ح بقوله [ويكون آقيه ال ثح ،سليم الذهن ،رصس الثكر ،صايح التصرف واالست باط ،مستيقظا].2

وقال ابن حجر]وقال ابتن حبيتب عتن مالت « :ال بت أن يكتون القاضتي عاملتا عتاق » .قتال ابتن حبيتب :آتإن مل يكتن عل متم آعق متل وورن ،انته ابلتورن
يقف ،وابلعقل يسأل ،وهو إ ا لب العلم وج ه ،وإ ا لب العقل مل د ه[.٣

الشرط الرابع :ال مشرتط الذكورة فتصح فتو املرأة
ال تشرتط الذكورة ،آتصح  -ما بقية الشروط  -آتوي الرجل واملرأة على السواء ،ان الثتوى كالرواية يف تبلي ال ين

ال كالشهاثة4.

الشرط امام  :ال مشرتط احلرية فتصح فتو العبد.
تاحة يف
التشتترتط الريتتة ،آتصتتح  -متتا بقيتتة الشتتروط  -آتتتوى الت هتر والعب ت س تواء ،ان الثتتتوى كالروايتتة ال كالشتتهاثة التتيت يتتَش ت ث يف ختتترو ها للمشت ه
حقوق العباث.٥
الشرط السادس :ال مشرتط س مة احلواس إبط ق.
ال تشرتط س مة الوا اب ت ق ،بتل مهمتا أمكتن املثتيت أن يستتما إىل ستؤال املستتثىت وأن ديتب ع ته ولتو ابإلختتارة أو الكتابتة آجتائز .وقتذا قتال
ابن الص ح [وال أب أبن يكون املثىت أعمى ،أو أدر مثهو اإلختارة أو كاتبا ،وهللا أعلم].٦

الشرط السابع :العدالة

ونتكلم يف هذا الشرط عن مسألتس :ااوىل تعريف الع الة ،وال انية أقسا ال ا من جهة الع الة ما بيان حكم إآتاء كل م هم.
املسألة األوىل :تعريف الع الة ،وخترو ها.
أما تعريف الع الة:
آقيل هي (استواء أحوال املرء يف ثي ه).

(ملَ َكة  -أي هيتة راس ة يف ال ثح َ -ت ا من اقرتاف كب ة ،أو ص ة ثالهة على اخلِسة ،أو مباح ِخيل ابملتروءة) .قتال السايوطي[ :وهتذه
وقيل هي َ

أحسن عبارة يف ح ه ها ،وأضعثها قول متن قتال :اجت تاب الكبتائر واإلصترار علتى الصت ائر ،ان جمترث االجت تاب متن خت أن تكتون ع ت ه ملكتة وقتوة
ِ
كاف يف ص ق الع الة].٧
ترثعه عن الوقون آيما يهواه خ
وأما ختروط الع الة وضوابطها آ ثة :أثاء الثرائض برواتبها ،واجت اب احملرمات ،واستعمال املروءة ،وهذا بياهنا:
أ  -أثاء الثرائض برواتبها :آليح بع لِ من ثاو على ترك الرواتب ،آإن ْاونه هبا ي ل على ع حماآظته على أسباب ثي ه ،وررا َج َّتر إىل التهتاون
ابلثرائض ،وكذا ماوجب من صو ووكاة وحل .واخنرا الع الة ابمل اومة على ترك الس ن الراتبة هو مذهب جاه العلماء واليشكل علتى لت قتول
وحس ه ،ورواه الب اري تعليقا عن علي بلثظ مقارب يف الط ق وال وث
علي رضي هللا ع ه ،ورواه الرتمذي ه
 1رواه أبو ثواث عن ه
( 2أثب املثيت) ص 8٦
( ٣آتح الباري) ج  1٣ص 14٦
 4انظر (أثب املثىت) البن الص ح ص  ،1٠٦و(اع املوقعس) ج  4ص 22٠
 ٥انظر (أثب املثىت) البن الص ح ص  ،1٠٦و(اع املوقعس) ج  4ص 22٠
( ٦أثب املثىت) ص 1٠٧
( ٧ااختباه وال ظائر) ط ثار الكتاب العريب 14٠٧هت ،ص ٦٠8
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رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم (أآلتتح إن صت ق) الت يل ،ملتتن اقتصتتر علتتى الثترائض ثون ال واآتتل ،آإنتته قيهت آ حتته ابلصت ق يف هتتذا وهتتو متتاال
ميكتتن اَّتتز بتته آلحتتاث ال تتا  ،هتتذا آات عمتتا ثبتتت متتن أن التقصت يف أثاء الثترائض ي جتتس ابل واآتتل ،وقت جعتتل هللا للواجبتتات ِمحتتي متتن امل ت وابت
للرتهيب من ترك الواجب ،كما جعل للمارمات ِمحي من املكروهات للرتهيب من آعل احملر  ،آإن متن ثاو علتى آعتل امل ت وب كتان لثعتل الواجتب
أثو  ،ومن ثاو على ترك املكروه ،كان للارا أخت تركا ،وق ثل على هذا كله ح يل ال عمان بن بشت رضتي هللا ع ته (إن الت ل ب هتس وإن الترا
هبس).1
احملر  :أبن الَييت كب ة والي ْ ِمن على ص ة .لقوله تعاىل (إِن جاءكم آَ ِ
اسق بِ تبِأ آَتتتبتيَّت وا) الجترات ،٦ :وقال تعتاىل يف القتا ف (وَال
ب  -اجت اب َّ

َ ْ

م ََ ََ

َ

ِ
ِ
تؤمن متن م لته الكتذب علتى هللا
تَت ْقبَتلوا َق ْم َخت َه َ
اثة أَبَ ا َوأ ْولَت َ هم الْ َثاسقو َن) ال ور ، 4 :ويقا عليه كل مرتكب كب ة انه مستت ف ب ي ته والي َ
وعلى ال ا .
والكب ة هي( :ما آيه َح ه يف ال نيا أو وعي يف اآلدرة) وهذا قول أمح بن ح بتل رمحته هللا ،وواث ابتن تيميتة رمحته هللا (أو متاورث آيهتا لع تة أو خاتب
أو نثي إميان).
آصتل ماأجلته أمحت  .وأقتول :ومتن الكبتائر متاورث الت ص أبنته كبت ة
توعت ه ،آكتأن ابتن تيميتة َّ
وهذا كله من الوعي آمن لَ َعَه هللا أو خاتب عليته آقت ه
كأحاثيل (أكس الكبتائر )....و(اجت بتوا الستبا املوبقتات )....و (بلتى إنته لكبت  ،).....ومتن الكبتائر متاورث الت ص بوصتف صتاحبه ابلثستق كقولته
تعاىل (بِْتح ِ
اإلميَ ِ
اال ْسم الْثسوق بَت ْع َ ِْ
ان) الجرات.11 :

َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
َّ
ش إال الل َمت َتم)
ين َْدتَ ب تو َن َكبَتتائَر اْإل ْمث َوالْ َثت َتواح َ
والص ت ة :متتاثون ل ت  ،وال جتتترح الع التتة بثعلهتتا إال إ ا أك تتر م هتتا أو ْأثم هتتا ،قتتال تعتتاىل (التتذ َ

ال جم.٣2 :
ج  -استتتعمال املتتروءة :بثعتتل مادَ ِهملتته ويتَزيِه تته متتن مكتتار اادت ق وتتترك ماي نِهستته ويشتتي ه ممتتا يستتتقبح عرآتتا ال ختتترعا (إ إن املستتقبح ختتترعا يلتاتتق
ابلكبتتائر والصت ائر) أمتتا املستتتقبح عرآتتا آم تتل متتن يكشتتف متتن ب نتته متتاجرت العتتاثة بت طيتتته وإن مل يكتتن كشتتثه حرامتتا ،وككشتتف الترأ ابلتتب ث التتيت
جرت العاثة آيها بت طيته ،وااكل اباسواق ابلب ث اليت يستقبح آيها ل  ،ولبح ال ياب املست كرة ،وحكاية املااكات.
وأصل اعتبار املتروءة ضتمن ختتروط الع التة هتو قتول ال ت صتلى هللا عليته وستلم (إن ممتا أثرك ال تا متن كت ال بتوة ااوىل :إ ا مل تستتح آاصت ا متا
ختتتت) .2آتتإن متن اليستتتعمل املتتروءة ر الثتة عتترف أهتل بلت ه ثل لت علتى عت حيائته ،ومتتن مل يستتتح يتوقتا م تته الكتذب وحنتتوه للات يل (إ ا مل
تستح آاص ا ماختتت) .والخيثى أن العرف املعتس هو ماال خيالف الشرن٣.
وقال ابن محدان [والع ل من استمر على آعل الواجب وامل وب والص ق ،وتترك الترا واملكتروه والكتذب ،متا حثتظ مروءتته وجمانبتة الريتب والتتهم

جبلب نثا وثآا ضرر].4

املسألة الثانية :أقسا ال ا من جهة الع الة ما بيان حكم إآتاء كل م هم
اإلنسان من جهة معرآة ع الته :إما أن يكون جمهول الال أو معلو الال:
 - 1آمجهول الال :هو من ال يعرف حاله ،وال تعرف ع الته ،آهذا ال دوو استثتاؤه.
 - 2ومعلو الال :ث ثة أقسا  :الع ل ومستور الال والثاسق.
أ  -أما الع ل :آصثته كما سبق يف تعريف الع الة .وهو من عرآت ع الته متن تاهر حالته متا ادتبتار اب تن حالته ،آالعت ل هتو متن عرآتت ع التته
الظاهرة والبا ة .وهذا دوو استثتاؤه.

 1متثق عليه
 2رواه الب اري
 ٣يراجا يف تعريف الع الة(:جممون آتاوى ابن تيمية) ج  1٥ص  ،٣٥8 - ٣٥٦و(م ار السبيل) ج  2ص 489 - 48٧
( 4صثة املثىت) ص 1٣
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وعرآته الناوو بقولته
ب  -وأما هذا مستور الال:آَت َعَّرآه ابن الص ح بقوله [وأما املستتور وهتو متن كتان تاهره الع التة ومل تعترف ع التته البا تة] .1ه

]وأما املستور ،وهو الذي اهره الع الة ومل كتس ع الته اب ا[.2
آالثرق بس الع ل ومستور الال هو يف معرآة الع الة البا ة من ع مها.

وعن حكم إآتائه :قال ابن الص ح ]آثي وجهِ الجتوو آتياه كالشهاثة واا هر أهنا جتوو ان الع الة البا ة تعسر معرآتها علتى خت الكتا  ،آثتي
اخترتا ها حر مج على املستثتس ،وهللا أعلم[.٣

وقال ابن القيم]ويف جواو استثتاء مستور الال وجهان :والصواب جواو استثتائه وإآتائه[.4
منبيه :م ار أحكا ال نيا علتى الظتاهر ،آت كتم علتى أحت ِ إال رتا هتر م ته ،ونكتل سترائر ال تا إىل هللا تعتاىل ،هتذا متا َّ
ثل عليته الكتتاب والست ة
وانعقت عليتته إجتتان اامتتة .آلتتيح املقصتتوث ابلع التتة البا تتة  -يف الكت

الستتابق  -اال ت ن علتتي سترائر ال تتا آهتتذا لتتيح إال إىل هللا تعتتاىل ،ولكتتن

املقصوث هبا ادتبار حال الش ص عن قرب عن ريق الصابة واملعاملة و ول املعاخترة .وي ل على هذا مارواه سليمان بن حرب قال ]ختته رج متل
ع ت عمتتر بتتن اخلطتتاب رضتتي هللا ع تته آقتتال لتته عمتتر :إى لستتت أعرآ ت  ،والياتترك أى ال أعرآ ت آتتائتىن رتتن يعرآ ت  ،آقتتال رجتتل :أ أعرآتته ايأم ت
آعاملَت ابل ت رهم
املتتؤم س ،قتتال :أبى ختتتال تعرآتته  ،آقتتال :ابلع التتة ،قتتال :هتتو جتتارك ااثى تعتترف ليلتته وهنتتاره وم دلتته وخمرجتته  ،ق ت ل :ال ،قتتالَ :
تت تعرآته،
وال ي ار الذي يست ل هبما على الورن  ،قال :ال ،قال:
آصاحبَ يف السثر الذي يست ل به على مكار ااد ق  ،قال :ال ،قتال :آلس َ
َ
مث قال للرجل :ائتين رن يعرآ [.٥
ثصتتل يتبَت ِهتس املتراث ابلع التتة البا تتة وأهنتتا الكتتم علتتى الشت ص بعت ادتبتتار حالتته ال رجتترث متتا هر م تته .آإنتته التت و بتتس الع التتة الظتتاهرة
آهتتذا أثتتر م َّ
والع التتة البا تتة ،وق ت يكتتون الش ت ص ع ت ال يف الظتتاهر آاستتقا يف البتتا ن ،ي ت ل عليتته قولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم  -يف وصتتف اخل توارج  ( -قتتر
أح كم ص ته ما ص ته ،وصيامه ما صيامه ،ميرقون متن الت ين كمتا ميترق الستهم متن الرميتة)  ،٦وقتال ابان حجار يف ختترحه ]وآيته أنته اليكتثتى يف

التع يل بظاهر الال ،ولو بل املشهوث بتع يله ال اية يف العباثة والتقشف والورن حىت خيتس اب ن حاله[.٧
ِ
يقصتر يف آترع أو يث هِترط يف أثاء الرواتتب ،أو يرتكتب كبت ة ،أو يت من علتى صت ة ،أو
ج  -الثاسق :وهو من اخنرمت ختروط الع الة يف حقه كتأن ه
اليراعي أسباب املروءة .قال ابن محدان]وتثصيل ل يف كتب الثقه ،وابَّملة كل ماَيمث بثعله مرة يثستق بثعلته ثت اث ،وإن كتان كبت ة آمترة ،وكتل

ماأسقط املروءة أسقط الع الة إ ا ك ر ،وإن مل يك ر مل َيمث به[.8

أما عن حكم إآتائه :آ دوو استثتاؤه وال تقبل آتواه امر هللا تعاىل ابلتوقف يف قبول دس الثاستق ،قتال تعتاىل (إِن جتاءكم آَ ِ
اس متق بَِتبَ ِتأ آَتتَتبَتيَّت توا)
َ ْ

الجترات ،٦ :وقتتال تعتتاىل ( َوَال تَت ْقبَتلتوا َقت ْتم َختت َته َاثة أَبَت ا َوأ ْولَتِت َ هتتم
ِِ
ِ
س) التوبة.24 :
اّلل الَ يَت ْه ي الْ َق ْوَ الْ َثاسق َ
و ل يف قوله تعاىل ( َو ه

ن) ال تتور4 :
الْ َثا ِستتقو َ

أبت ا ،هتتذا متتا إدبتتاره تعتتاىل ِبرمتتان الثاستتقس متتن التوآيتتق

وقال امقيب البدداد ]علماء املسلمس مل خيتلثوا يف أن الثاسق خ مقبول الثتوى يف أحكتا الت ين وإن كتان بصت ا هبتا[ .9وقتال ابان الصا ح
]ال تصح آتيا الثاسق وإن كان جمته ا مستق  ،خ أنه لو وقعت له يف ِ
نثسه واقعة عمل آيها ابجتهاث نثسه ومل يستثت خ ه[.1٠
( 1أثب املثيت) ص 1٠٧
( 2ا مون) ج  1ص 42
( ٣أثب املثىت) ص 1٠٧
( 4اع املوقعس) ج  4ص 22٠
السكن كما قال الاآظ ابن حجر يف (التل يص الب ) 19٧/4
 ٥وهذا ااثر أدرجه أبو جعثر العقيلي وصااه أبو علي بن َّ
 ٦ال يل رواه الب اري
( ٧آتح الباري) ٣٠2/12
( 8صثة الثتوى البن مح ان) ص 1٣
( 9الثقيه واملتثقه) ج  2ص 1٥٦
( 1٠أثب املثيت) ص 1٠٧
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وقتتال النااوو ]اتثق توا علتتى أن الثاستتق ال تصتتح آت تواه ،ونقتتل اخلطيتتب آيتته إجتتان املستتلمس :ودتتب عليتته إ ا وقعتتت لتته واقعتتة أن يعمتتل ابجتهتتاث

نثسه[.1

وقتال ابن القيم ]وأمتا آتيتا الثاستق آتإن أآتىت خت ه مل تقبتل آتتواه ،ولتيح للمستتثيت أن يستتثتيه ،ولته أن يعمتل بثتتوى نثسته ،وال دتب عليته أن يثتيت
خ ه [.2

عم الثسوق وخلب على أهل اارع آلو مِعت إمامة الث َّستاق وختتهاثاْم وأحكتامهم وآتتاويهم ووالايْتم لعطهلتت
وما هذا آق قال ابن القيم]وإ ا َّ

ااحكا وآَ َس نظا اخللق ،وبطلت أك رالقوق ،وما هذا آالواجب اعتبار ااصلح آااصلح[.٣
(فائدة) يف استثتاء أهل الب ن:

تح آتتتاوى أهتتل ااه تواء واخل توارج ومتتن ال نكثتتره بب عتتته والن َث ِهستتقه ،ونقتتل اخلطيتتب هتتذا ،مث قتتال :وأمتتا الش تراة
قتتال النااوو ]قتتال الصتتيمري :وتصت ه

والراآاة الذين يَسبهون السلف الصاحل آثتاويهم مرثوثة وأقواقم ساقطة[.4
قلت :وضابط هذا أال يوج أآال م ه أو م له يف العلم من أهل الع ل كما سيأيت يف أحكا املستثيت ،وآيها نذكر إن ختتاء هللا أنته دتب علتى كتل
مسلم معرآة حال من يستثتيه من جهة الع الة ،داصة ما ت ااحوال وك رة علماء السوء.
الشرط الثامن :العلم الشرعي:

ااصل يف املثيت أن يكون جمته ا يف الشريعة ،إ مل خيتلتف املستلمون متن الستلف واخللتف علتى جتواو إآتتاء ا تهت واستتثتائه .وإن كتانوا قت ادتلثتوا
آيمن مل يكن جمته ا ،كما سيأيت كره يف (مراتب املثتس).
وق سبق تعريف (االجتهاث) و (ا ته ) يف القسم ااول من هذا الثصل ،وأن االجتهاث هو :بذل الثقيه ال ِوسا يف نيتل حكتم ختترعي عملتي بطريتق
االست باط ،وأن ا ته هو هذا الثقيه البا ل وسعه ،واليتمكن من هذا إال رعرآة علو معي ة ،هي علو االجتهاث ،ومل خيتلف العلماء يف أهنتا مخستة
علو وهي:
 - 1معرآة القرآن وعلومه.
 - 2معرآة ال يل وعلومه ،أي معرآة ال يل رواية وثراية ،وَتييز ما تل به من ال يل مما ال تل به.
 - ٣معرآة اإلجان واالدت ف ،أي ماأجا عليه العلماء قبله وماادتلثوا آيه ،وأن يكون قاثرا على معرآة الصواب آيما ادتلثوا آيه ،أي قتاثرا علتى
الرتجيح ،قال ابن ميمية ]الثقيه :الذي ْسا ادت ف العلماء وأثلتهم يف اَّملة ،وع ه مايعرف به رجاان القول[.٥
 - 4معرآة الل ة العربية ،حنوها وصرآها ومعانيها وأساليبها.
 - ٥معرآة أصول الثقه ،داصة القيا والتعارع والرتجيح.
وقت ادتلثتتت عبتتارات العلمتتاء يف وصتتف هتتذه العلتتو اخلمستتة كمتتا ادتلثتوا يف ترتيبهتتا إال أن ك مهتتم يف ماتتمونه واح ت  .كتذل آقت أ لتتق بعتتض
العلماء القول يف الق ر الواجب معرآته من كل علم ،وح ث بعاهم هذا الق ر.
وسوف أ كر  -آيمتا يلتي  -أوال أقتوال متن أ لتق القتول مث متن حت ه ثه ،آأمتا التذين أ لقتوا القتول يف وصتف علتو ا تهت ومقت ارها ،آمت هم حستب
ترتيب َوآَتيَاْم . -

( 1ا مون) ج  1ص 42
( 2اع املوقعس) ج  4ص 22٠
( ٣اع املوقعس) ج  4ص 22٠
( 4ا مون) ج  1ص 42
( ٥االدتيارات الثقهية) ط ثار املعرآة ،ص ٣٣٣
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 - 1اسم اااا الش ااافعي رمح تته هللا ( 2٠4هت تت) ق تتال ]ال تتل احت ت أن يث تتيت يف ثي تتن هللا إال رجت ت عارآ تتا بكت تتاب هللا ب است ت ه وم س تتوده ،وراكم تته
ومتشتتاهبه ،وأتويلتته وت زيلتته ،ومكيتته وم نيتته ومتتا أري ت بتته وآيمتتا أنتتزل ،مث يكتتون بع ت ل ت بص ت ا ِب ت يل رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم ابل استتخ
وامل سو  ،ويعرف من ال يل ماعرف من القرآن ،ويكون بص ا ابلل ة ،بص ا ابلشعر ورتا تتاج إليته للعلتم والقترآن ،ويستتعمل متا هتذا اإلنصتاف،
وقلة الك  ،ويكون بع هذا مشرآا على ادت ف أهل اامصار ،وتكون له قر ة بع هذا ،آإ ا كان هكذا آلته أن يتتكلم ويثتيت يف الت ل والترا
وإ ا مل يكن هكذا آله أن يتكلم يف العلم واليثيت[.1
 - 2اإلمتا أمحااد بان حنباال رمحته هللا ( 241هتت) قتال ]ي ب تتي للرجتل إ ا محتتل نثسته علتتى الثتيتا أن يكتتون عارآتا ابلست ن ،عاملتا بوجتتوه القترآن ،عاملتتا
اباساني الصاياة ،وإمنا جاء د ف من دالف لقلة معرآتهم را جتاء عتن ال ت
سقيمها[.2

صتلى هللا عليته وستلم يف الست ن ،وقلتة معترآتهم بصتاياها متن

وقال ابن القيم ]قال  -أمح ابن ح بل  -يف رواية اب ه صاحل :ي ب ي للرجل إ ا محل نثسه على الثتيا أن يكون عاملا بوجوه القرآن ،عاملا اباست اي

الصاياة ،عاملا ابلس ن .وقال يف رواية أيب الارث :ال جتوو الثتيا إال لرجتل عتامل ابلكتتاب والست ة .وقتال يف روايتة ح بتل :ي ب تي ملتن أآتيت أن يكتون
عاملا بقول من تق  ،وإال آ يثيت .وقال يف رواية يوسف بن موسىِ :
ب أن يتعلم الرجل كل ماتكلم آيه ال ا  .وقال يف رواية اب ه عبت هللا ،وقت
أح ُّ
َْ
ستتأله عتتن الرجتتل يري ت أن يستتأله عتتن أمتتر ثي تته ممتتا يبتلتتى بتته متتن ااميتتان يف الط ت ق وخ ت ه ،ويف مصتتره متتن أص تااب ال ترأي ،وأصتتااب ال ت يل ال
ثظتتون ،وال يعرآتتون الت يل الاتتعيف وال اإلست اث القتتوي ،آلمتتن يستتأل قتتؤالء أو اصتتااب الت يل علتتى قلتتة معتترآتهم آقتتال :يستتأل أصتتااب
ال يل ،واليسأل أصااب الرأي ،ضعيف ال يل د من الرأي .وقال يف رواية حمم بن عبي هللا بن امل تاثى ،وقت ْستا رجت يستأله :إ ا حثتظ
الرجل مائة ألف ح يل يكون آقيها قال :ال ،قال :آمائيت ألف قال :ال ،قال :آ مثائة ألف قال :ال ،قال :آأربعمائة ألتف قتال بيت ه هكتذا،
وحركها ،قال حثي ه أمح بن جعثر بن حمم  :آقلت َّ ي :كم كان ثظ أمح  ،آقال :أجاب عن ستمائة ألف.
وقال عبت هللا بتن أمحت  :ستألت أيب عتن الرجتل يكتون ع ت ه الكتتب املصت ثة آيهتا قتول رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم والصتاابة والتتابعس ،ولتيح
للرجل بصر ابل يل الاعيف املرتوك وال اإلس اث القوي متن الاتعيف ،آيجتوو أن يعمتل رتا ختتاء ويت ت م هتا آيثتيت بته ويعمتل بته ،قتال :ال يعمتل
حىت يسأل ماَيد به م ها آيكون يعمل على أمر صايح ،يسأل عن ل أهل العلم[.٣
وكما ترى آق ادتلثت أقوال اإلما أمح رمحه هللا آيما دب على املثيت حثظه من ال يل ،آأجاو إآتاء صاحب ال يل وإن مل يكن حاآظتا وأن
هتتذا دت متتن الترأي ،مث أوجتتب عليتته حثتتظ أربعمائتتة ألتتف حت يل .وبيتتان لت أن ااول حممتتول علتتى حتتال الاتترورة ،وال تتاين حممتتول علتتى الكمتتال
املطلوب للمثيت ،آق كر الشوكاين رمحه هللا أقوال اإلما أمح هذه ،مث قتال] :قتال بعتض أصتاابه :هتذا حممتول علتى االحتيتاط والت لتيظ يف الثتيتا
أو يكون أراث وصف أكمل الثقهاء ،آأما ماالب م ه آق قال أمح رمحه هللا :ااصول اليت ي ور عليها العلم عن ال
أن تكون ألثا ومائتس[ ،4وستأيت بقية ك الشوكاين إن ختاء هللا تعاىل.

صلى هللا عليته وستلم ي ب تي

وقتتال القاضااي أبااو يعلااى احلنبلااي م تتل ماقتتال الشتتوكاين ،آق ت كتتر روايتتة ااربعمائتتة ألتتف ح ت يل هتتذه عتتن أمح ت مث قتتال ]و تتاهر هتتذا الك ت

أنتته

اليكون من أهل االجتهاث إ ا مل ثظ من ال يل هذا الق ر الك الذي كره ،وهذا حممول على االحتياط والت ليظ يف الثتوى[.٥
وقال القاضي بدر الدين الزركشي يف (البار احمليط يف أصول الثقه) ]ضبط بعاهم معرآة ما تاج إليه من الس ن املتعلقة اباحكتا ب ثتة آالف
ح يل .مث قال وخت ث أمح بن ح بل آاخترتط معرآتة مخستمائة ألتف حت يل ،قتال الزركشتي وكتان متراثه هبتذا العت ث آاثر الصتاابة والتتابعس ،و ترق
املتون ،وقذا قال :من مل دما رق ال يل مل ل له الكم وال الثتيا[.٦
( 1الثقيه واملتثقه) ج  2ص 1٥٧
( 2الثقيه واملتثقه) ج  2ص 1٥٧
( ٣اع املوقعس) ج  4ص 2٠٦ - 2٠٥
( 4ارختاث الثاول) ص  ،2٣٣ط 1
 ٥نقله ابن القيم يف (اع املوقعس) ج  1ص 4٥
 ٦نقل هذا السيو ي يف (الرث على من أدل إىل اارع) ص 1٥2 - 1٥1
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وضتتبط اباان القاايم اامتتر آقتتال] :وس ت ة رستتوله وهتتي ِبم ت هللا تعتتاىل ماتتبو ة حمثو تتة ،وأصتتول ااحكتتا التتيت ت ت ور عليهتتا حنتتو مخستتمائة ح ت يل،

وآرختتتها وتثاصتتيلها حنتتو أربعتتة آالف ح ت يل[ .1قلتتت :وال ت ااثى التتذي كتتره ابتتن القتتيم هتتو ع ت ة أحاثيتتل كتتتاب (عم ت ة ااحكتتا ) لعب ت ال ين
املق سي ٦٠٠ه ت (أحاثي ته  ،)4٠٧والثتره والتثصتيل هتو عت ة أحاثيتل كتتاب (م تقتى اادبتار) ت الت ين ابتن تيميتة ٦٥٣ه ت (أحاثي ته )٥٠29
وهو الذي خترحه الشوكاين يف (نيل ااو ار) ،آهذا مايلز ا ته متن أحاثيتل ااحكتا  ،وكتذل كتر عبت القاثر بتن بت ران ال بلتي  1٣4٦ه ت أن
أحاثيل امل تقى تكثي ا ته  .2هذا وهللا تعاىل أعلم.
 - ٣أبو حمم بن حز رمحه هللا ( 4٥٦هت) [املتأهبون ل ذارة قومهم ،ولتعليم املتعلم وآتيا املستثيت ،وررا للاكم بس ال ا  :-آثرع عليهم تقصتي
علو ال اينة على حسب اقتهم ،من أحكا القرآن ،وح يل ال صلى هللا عليه وسلم  ،ورتَب ال قل ،وصتثات ال قلتة ،ومعرآتة املست الصتايح
مماع اه من مرسل وضعيف ،هذا آرضه ال و له ،آإن واث إىل ل معرآة اإلجان واالدت ف ،ومن أين قال كل قائل ،وكيف يترث أقاويتل امل تلثتس
املت اوعس إىل الكتاب والست ة  :-آاستن ،وآترع عليته تعلتم كيثيتة الساهتس التيت يتميتز هبتا التق متن البا تل ،وكيتف يعمتل آيمتا تاهره التعتارع متن
ال صوص ،وكل هذا م صوص يف القرآن:
قال تعاىل( :لهِيَتتَت َثقَّهواْ ِيف ال هِ ي ِن) التوبة .122 :آهذا إداب لتعلم أحكا القرآن وأحكا أوامر ال
وقال تعاىل (إِن جاءكم آَ ِ
اس مق بَِتبَِأ آَتتَتبَتيَّت وا) الجرات ، ٦ :آوجب بذل تَت َعهرف ع ول ال قلة من آساقهم ،وآقهائهم ممن مل يتثقه م هم.
َ ْ

صلى هللا عليه وسلم  ،ان هذين أصل ال ين.

ول َوأ ْوِيل اا َْمت ِر ِمت ك ْم) ال ستاء ،٥9 :قتال :آثترع علي تا
الرست َ
اّللَ َوأَ ِ يعتواْ َّ
وأما معرآة اإلجان واالدت ف آق وعم قتو أن هتذا دتب بقولته تعتاىل ( :ه

معرآة ما اتثق عليه أولوا اامر م ا ،ان ا مأمورون بطاعتهم ،وال ميك ا اعتهم إال بع معرآة إجاعهم الذي يلزم ا اعتهم آيه.

وأم تتا معرآ تتة االد تتت ف ومعرآ تتة مايت تتاوعون آي تته ومعرآ تتة كيثي تتة ال تترث إىل الكت تتاب والست ت ة آبقول تته تع تتاىل( :آَ تِإن تَت تتاوعتم ِيف خت تتي ِء آَت تترُّثوه إِ َىل ِ
اّلل
ه
َ َْ ْ َ ْ
الرست ِ
تول) ال ستتاء .٥9 :آثتترع علي تتا معرآتتة مايت تتاوعون آيتته ومعرآتتة كيتتف يتترث لت إىل الكتتتاب والست ة ،ان تتا إن مل نعتترف االدتتت ف تتا أن القتتول
َو َّ

الذي نسمعه من بعض العلماء الد ف آيه ،آ تبعه ثون أن نعرضه على القرآن والس ة ،آ طال ونعصي هللا تعاىل إ أدذ قوال هني ا عن اتباعه.

آأما معرآة كيثية إقامة السهان آبقوله تعاىل( :قل هاتواْ بترهانَكم إِن ك تم ِ ِ
س) البقرة.111 :
صاثق َ
ْ َ
ْ َ َْ ْ

آلم نقل ختيتا إال ما قاله رب ا عزوجل وأوجبه علي ا .والم هلل رب العاملس.

وقال تعاىل (ما نَ سخ ِمن آي ِة أَو ن ِسها َأنْ ِ
ت ِِبَِْ ِهمْت َها أ َْو ِم ْلِ َها) البقرة ، 1٠٦ :آثرع علي ا معرآة ال اسخ من امل سو .
َ َْ ْ َ ْ َ
وآرع على من قص التث هقه يف ال ين كما كر أن يستعس على ل من سائر العلتو رتا تقتاتيه حاجتته إليته يف آهتم كت ربته تعتاىل ،وكت
صلى هللا عليه وسلم .

نبيته

قتتال تعتتاىل( :ومتتا أَرست ْل ا ِمتتن َّرست ِ ِ ِ ِ ِ ِ
تس َقت ْتم) إبتراهيم ،4 :آثتترع علتتى الثقيتته أن يكتتون عاملتتا بلستتان العتترب لتتيثهم عتتن هللا
ََ ْ َ َ
تول إِالَّ بِل َستتان قَت ْومتته ليتبَت ِه َ
عزوجل ،وعن ال صلى هللا عليه وسلم  ،ويكون عاملا ابل او الذي هو ترتيب العرب لك مهم الذي به نزل القرآن ،وبته يثهتم معتاين الكت التيت
يعس ع ها ابدت ف الركات وب اء االثا  ،آمن جهل الل ة وهي االثا الواقعة علتى املستميات ،وجهتل ال اتو التذي هتو علتم ادتت ف الركتات
الواقعة الدت ف املعاين  :-آلم يعرف اللسان الذي به دا ب ا هللا تعاىل ونبي ا عليته الست  ،ومتن مل يعترف لت اللستان مل َِ هتل لته الثتيتا آيته ،انته

ح لَ َ بِِه ِع ْل مم) اإلسراء .٣٦ :وبقوله تعاىلَ ( :وِم َن الَّا ِ َمن دَ ِاثل
يثيت را ال ي ري ،وق هناه هللا تعاىل عن ل بقوله تعاىلَ ( :والَ تَت ْقف َما لَْي َ
ِيف َِّ
اّلل بِ َ ِْ ِع ْل ِم) الل ٣ :الل.8 :
وبقوله تعاىل( :هاأَنتم هؤالء حاججتم آِيما لَكم بِِه ِعلم آَلِم حت ُّ ِ
يما لَْيح لَكم بِِه ِع ْل مم) آل عمران.٦٦ :
م َ َ
َ ْ َ
َ َْْ َ
آجو َن آ َ َ
ِ
ِ
وقال تعاىل( :وتَتقولو َن ِأبَآْتواهكم َّما لَيح لَكم بِِه ِع ْلم وَْحتسبونَه هيِ ا وهو ِع َ َّ ِ
يم) ال ور.1٥ :
اّلل َعظ م
َ
م َ َ َه َ َ
َ
ْ َ
( 1اع املوقعس) ج  2ص 2٣8
 2انظر (امل دل إىل مذهب اإلما أمح بن ح بل) البن ب ران ،ط مؤسسة الرسالة 14٠1هت ،ص 4٦٦
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ملتن حتتاربِ ،
وست ْلمه ملتن ستتامل،

وآتترع علتتى الثقيتته أن يكتتون عاملتتا بست ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم لتتيعلم آدتتر أوامتتره وأوقتتا ،وحربتته عليتته الست
وحهر ال بع حتليله ،وأحكامه عليه الس اليت َح َكم هبا.
وليعرف على ما ا حارب ،وملا ا وضا الربَ .
آمن كانت هذه صثته ،وكتان َوِرعتا يف آتيتاه ،مشتثقا علتى ثي ته ،صتليبا يف التق ،حلتت لته الثتيتا ،وإال آاترا عليته أن يثتيت بتس اث تس ،أو أن كتم
بس اث س ،وحرا على اإلما أن يقل ه حكما ،أو يتيح له آتيا ،وحرا علتى ال تا أن يستتثتوه ،انته إن مل يكتن عاملتا رتا كتر آلتم يتثقته يف الت ين،
وإن مل يكن مشثقا على ثي ه آهو آاسق ،وإن مل يكن صليبا مل َيمر رعروف والهنى عن م كر].1
 - 4أبااو عماارو باان الص ا ح رمحتته هللا ( ٦4٣ه تت) قتتال]:املثتتيت املستتتقل ،وختتتر ه :أن يكتتون متتا متتا كر ه قيمتتا رعرآتتة أثلتتة ااحكتتا الشتترعية متتن

الكتتتاب ،والست ة ،واإلجتتان ،والقيتتا  ،ومتتاالتاق هبتتا علتتى التثصتتيل ،وقت آصتتلت يف كتتتب الثقتته ،وخ هتتا .آتيستترت والمت هلل .عاملتتا رتتا يشتترتط يف
ااثلتتة ووجتتوه ثاللتهتتا ،وبكيثيتتة اقتبتتا ااحكتتا م هتتا ،و لت يستتتثاث متتن علتتم أصتتول الثقتته .عارآتتا متتن علتم القتترآن ،وعلتتم الت يل ،وعلتتم ال استتخ
وامل سو  ،وعلمي ال او ،والل ة ،وادت ف العلماء واتثاقهم ابلق ر الذي يتمكن به من الوآاء بشروط ااثلة واالقتبا م هتا ،ا ثرب ِتة وارتيتاعِ يف
استعمال ل  ،عاملا ابلثقه ،ضابطا امهات مسائله وتثاريعه املثرول من َتهي ها.
آمن جا هذه الثاائل آهو املثيت املطلق املستقل الذي يتأثي به آرع الكثاية ،ولن يكون إال جمته ا مستق .
وا ته املستقل :هو الذي يستقل ذثراك ااحكا الشرعية من ااثلة الشرعية من خ تقلي ِ وتقي ِ رذهب واح [2.
وبع  :آق كانت تلت أق توال العلمتاء يف وصتف علتو ا تهت اخلمستة (الكتتاب والست ة ،واإلجتان واخلت ف ،والل تة العربيتة ،وأصتول الثقته) ،ومل يترث
حت ي ت الق ت ر املطلتتوب معرآتتته للمجته ت متتن هتتذه العلتتو يف ااق توال الستتابقة ،وإمنتتا ورث التا ي ت يف أق توال خ ت هم كتتأيب حام ت ال تزايل والش تتوكاين
ضمن ك مه قول ال زايل وواث عليه،
والص عاين رمحهم هللا ،وسوف نكتثي بذكر قول الشوكاين يف ل إ َّ
أما قول ال هزايل يف علو ا ته آمذكور يف كتابه (املستصثى).٣
وأما الشوكاين (ت  12٥٥هت) آقال  -يف علو ا ته -

قصر يف أح ا مل يكن جمته ا وال دوو له االجتهاث.
]«ااول» أن يكون عاملا ب صوص الكتاب والس ة ،آإن ه
وال يشرتط معرآته جبميا الكتاب والس ة بل را يتعلق م هما اباحكا
قال ال هزايل وابن العريب والذي يف الكتاب العزيز من لت قت ر مخستمائة آيتة .وثعتوى االحنصتار يف هتذا املقت ار إمنتا هتي ابعتبتار الظتاهر للقطتا أبن
يف الكتاب العزيز من اآلايت اليت تست رج م ها ااحكا الشرعية أضعاف أضتعاف لت  ،بتل متن لته آهتم صتايح وتت بر كامتل يستت رج ااحكتا
من اآلايت الوارثة رث القصص واام ال
• قيل ولعلهم قص وا بذل اآلايت ال الة على ااحكا ثاللة أولية ابلذات ال بطريق التامن وااللتزا
• وق حكى املاورثي عن بعتض أهتل العلتم أن اقتصتار املقتصترين علتى العت ث املتذكور إمنتا هتو اهنتم رأوا مقاتتل بتن ستليمان أآترث آايت ااحكتا يف
تص يف وجعلها مخسائة آية
• قال ااستا أبو م صور يشرتط معرآة مايتعلق ِبكم الشرن واليشرتط معرآة ما آيها من القصص واملواعظ .وادتلثوا يف الق ر الذي يكثي ا تهت
من الس ة آقيل مخسائة ح يل وهذا من أعجب مايقال آإن ااحاثيل اليت تؤدذ م ها ااحكا الشرعية ألوف مؤلثة.
• وقال ابن العريب يف احملصول هي ث ثة آالف
• وقال أبو على الارير قلت امح بن ح بل كتم يكثتي الرجتل متن الت يل حتىت ميك ته أن يثتيت يكثيته مائتة ألتف ،قتال :ال ،قلتت :ث مثائتة ألتف،
قال :ال ،قلت :أربعمائة ألف ،قال :ال ،قلت :مخسمائة ألف ،قال :أرجو.

( 1اإلحكا ) البن حز ج  ٥ص 12٦ - 124
( 2أثب املثيت) ص 8٧ - 8٦
( ٣املستصثى) ج  2ص ٣٥٣ - ٣٥٠
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• قتتال بعتتض أصتتاابه هتتذا حممتتول علتتى االحتيتتاط والت لتتيظ يف الثتيتتا أو يكتتون أراث وصتتف أكمتتل الثقهتتاء آأمتتا ماالبت م تته آقت قتتال أمحت رمحتته هللا
ااصول اليت ي ور عليها العلم عن ال صلى هللا عليه وسلم ي ب ي أن تكون ألثا ومائتس.
• قتتال أبتتو بكتتر التراوي اليشتترتط استااتتار جيتتا متتاورث يف لت البتتاب إ الميكتتن اإلحا تتة بتته ولتتو تصتتور ملتتا حاتتر يف ه تته ع ت االجتهتتاث جيتتا
ماروي.
• وقال ال زايل وجاعة من االصتوليس يكثيته أن يكتون ع ت ه أصتل جبمتا أحاثيتل ااحكتا كست ن أيب ثاوث ومعرآتة الست ن للبيهقتي أو أصتل وقعتت
الع ايتة آيته جبمتا أحاثيتل ااحكتا ويكتثتي آيتته  -رعرآتته  -رواقتا كتل ابب آ اجعته وقتت الاجتة وتبعتته علتى لت الراآعتي ،و وعته ال تووي وقتتال
اليصح التم يل بس ن أيب ثاوث آإهنا مل تستوعب الصايح من أحاثيل ااحكا وال معظمها وكم يف صتايح الب تاري ومستلم متن حت يل ح ْكمتي
ليح يف س ن أيب ثاوث ،وكذا قال ابن ثقيق العي يف خترح الع وان :التم يل بس ن أيب ثاوث ليح جبي ع لوجهس:
(ااول) أهنا الحتوي الس ن احملتاج إليها.
(ال اين) أن يف بعاها ماال تل به يف ااحكا .انتهى.
وال خيثاك أن ك أهل العلم يف هذا الباب من قبيل اإلآراط وبعاه من قبيتل التثتريط ،والتق التذي الختت آيته والختتبهة أن ا تهت البت أن يكتون
عاملتتا رتتا اختتتتملت عليتته جمتتاميا الست ة التتيت صت ثها أهتتل الثتتن كاامهتتات الستتت ومتتايلاق هبتتا ،مشتترآا علتتى مااختتتتملت عليتته املستتاني واملستتت رجات
والكتب اليت التز مص ثوها الصاة ،واليشرتط يف هذا أن تكون حمثو ة له مستاارة يف ه ه بل يكون ممن يتمكن من است راجها متن مواضتعها
ابلبال ع ها ع الاجة إىل ل  ،وأن يكون ممن له َتييز بتس الصتايح م هتا والستن والاتعيف ِبيتل يعترف حتال رجتال اإلست اث معرآتة يتتمكن
هبتا متن الكتتم علتى الت يل أبحت ااوصتتاف املتذكورة ،ولتتيح متن ختتترط لت أن يكتون حاآظتتا لتال الرجتتال عتن هتر قلتب بتتل املعتتس أن يتتتمكن
ابلبال يف كتب اَّرح والتع يل من معرآة حال الرجال ،ما كونه ممن له معرآة َتمة را يوجب اَّرح وماال يوجبه من ااستباب ومتاهو مقبتول م هتا
وماهو مرثوث وماهو قاثح من العلل وماهو خ قاثح.
(الشرط ال اين) أن يكون عارآا رسائل اإلجتان حتىت ال يثتيت ِبت ف متاوقا اإلجتان عليته إن كتان ممتن يقتول ِبجيتة اإلجتان ويترى أنته ثليتل ختترعي،
وقل أن يلتبح على من بل رتبة االجتهاث ماوقا عليه اإلجان من املسائل.
(الشرط ال الل) أن يكون عاملا بلستان العترب ِبيتل ميك ته تثست متاورث يف الكتتاب والست ة متن ال ريتب وحنتوه ،واليشترتط أن يكتون حاآظتا قتا عتن
هر قلب بل املعتس أن يكون متمك ا من است راجها من مؤلثات اائمة املشت لس بذل وق هقربوهتا أحستن تقريتب وهتذبوها أبلت ْتذيب ورتبوهتا
علتتى حتتروف املعجتتم ترتيبتتا اليصتتعب الكشتتف ع تته واليبعت اال ت ن عليتته ،وإمنتتا يتتتمكن متتن معرآتتة معانيهتتا ودتواص تراكيبهتتا ومااختتتتملت عليتته متتن
لطائف املزااي من كان عاملا بعلم ال او والصرف واملعاين والبيان حىت ي بتت لته يف كتل آتن متن هتذه َملَ َكتة يستااتر هبتا كتل ما تتاج إليته ع ت وروثه
عليه آإنه ع ل ي ظر يف ال ليل نظرا صاياا ويست رج م ه ااحكا است راجا قواي .ومتن جعتل املقت ار احملتتاج إليته متن هتذه الث تون هتو معرآتة
خمتصراْا أو كتاب متوسط من املؤلثات املوضوعة آيها آق أبع  ،بل االستك ار من املمارسة قا والتوسا يف اال ن على مطوالْا مما يزي ا ته
قوة يف البال وبصرا يف االست راج وبص ة يف حصول مطلوبه .والاصل أنته البت أن ت بتت لته امللكتة القويتة يف هتذه العلتو وإمنتا ت بتت هتذه امللكتة
بطول املمارسة وك رة امل ومة لشيو هذا الثن .قال اإلمتا الشتاآعي دتب علتى كتل مستلم أن يتتعلم متن لستان العترب مايبل ته جهت ه يف أثاء آرضته.
قال املاورثي ومعرآة لسان العرب آرع على كل مسلم من جمته وخ ه.
(الشرط الرابا) أن يكون عاملا بعلم أصول الثقه الختتماله على نثح الاجة إليه ،وعليه أن يطول البتان آيته ويطلتا علتى خمتصتراته ومطوالتته رتا تبلت
بتته اقتتته آتتإن هتتذا العلتتم هتتو عمتتاث آستتطاط االجتهتتاث وأساستته التتذي تقتتو عليتته أركتتان ب ائتته ،وعليتته أياتتا أن ي ظتتر يف كتتل مستتتلة متتن مستتائله نظتترا
يوصتتله إىل متتاهو التتق آيهتتا آإنتته إ ا آعتتل ل ت َتكتتن متتن رث الثتترون إىل أصتتوقا أبيستتر عمتتل وإ ا قصتتر يف هتتذا الثتتن صتتعب عليتته التترث ودتتبط آي ته
ودلتتط .قتتال الث تتر ال تراوي يف احملصتتول وماأحستتن ماقتتال إن أهتتم العل تو للمجته ت علتتم أصتتول الثقتته انتهتتى .قتتال ال تزايل إن أعظتتم علتتو االجته تاث
يشتمل على ث ثة آ ون :ال يل والل ة وأصول الثقه.
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إىل أن قتتال الشتتوكاين  -وجعتتل قتتو متتن جلتتة علتتو االجتهتتاث معرآتتة القيتتا بشتترو ه وأركانتته ،قتتالوا انتته م تتاط االجتهتتاث وأصتتل الترأي وم تته يتشت هتعب
الثقه ،وهو كذل ولك ه م رج حتت علم أصول الثقه ،آإنه ابب من أبوابه وخت ْعبة من ختعبه[.1

وواث الدزاي يف ك مه عن اإلجان ،قال] :وأما اإلجان آي ب ي أن تتميز ع ه مواقا اإلجان حىت اليثيت ِبت ف اإلجتان كمتا يلزمته معرآتة ال صتوص
حىت اليثيت ِب آها ،والت ثيف يف هذا ااصل أنه اليلزمه أن ثظ جيا مواقا اإلجان واخل ف بل كل مستلة يثتيت آيهتا آي ب تي أن يعلتم أن آتتواه
ليح خمالثتا لإلجتان ،إمتا أبن يعلتم أنته مواآتق متذهبا متن متذاهب العلمتاء أيهتم كتان أو يعلتم أن هتذه واقعتة متولت ة يف العصتر مل يكتن اهتل اإلجتان
آيها دوع آهذا الق ر آيه كثاية[.2
وواث النوو قال ]مث اليشرتط أن يكون جيا ااحكا على ه ه ،بل يكثيه كونه حاآظا امل ْعظَم ،متمك ا من إثراك الباقي عن قرب[.٣

وبع  ،آق كانت تل أقوال العلماء يف صتثة علتو ا تهت  ،ضتمن الكت عتن ختترط العلتم الشترعي متن ختتروط املثتيت ،والدت ف يف أن متن كانتت
هذه صثته جاو له أن يثيت وهو املثيت ا تهت  ،واالجتهتاث أنتوان ستيأيت كرهتا يف مراتتب املثتتس ،وإمنتا ادتلتف العلمتاء آتيمن مل يستتوف هتذه الصتثة
هل له أن يثيت آيه تثصيل َييت يف الك عن مراتب املثتس إن ختاء هللا.
الشرط التاسا:علم الواقا (معرآة ال ا وأعراآهم).
كر يف أول هذا القسم مانقله ابن القيم عن أمح بن ح بل أنه ي ب ي أن تكون من صثات املثيت معرآة ال ا .4
وآصل ابن القيم الك يف هذا الشرط آقال ]وأما قوله «اخلامسة معرآة ال ا » آهذا أصل عظيم تاج إليه املثتيت والتاكم ،آتإن مل يكتن آقيهتا آيته
َّ
ِ
ص َّتور لته
آقيها يف اامر وال هي مث يطبتق أحت ا علتى اآلدتر ،وإال كتان مايت ْثست أك تر ممتا يصتلح ،آإنته إ ا مل يكتن آقيهتا يف اامتر لته معرآتة ابل تا تَ َ
ِ
الصت يق ،والكتا ب
ص َّتور لته الزنت يق يف صتورة ه
الظامل بصورة املظلو وعكسه ،واملاق بصورة املبطل وعكسته ،وراج عليته املكتر واخلت ان واالحتيتال ،وتَ َ
يف صورة الصاثق ،ولَبِح كل مبطل ثوب وور حتتهتا اإلمث والكتذب والثجتور ،وهتو َِّهلته ابل تا وأحتواقم وعوائت هم وعرآيتاْم المييتز هتذا متن هتذا،
ب تتل ي ب تتي ل تته أن يك تتون آقيه تتا يف معرآ تتة مك تتر ال تتا ود ت اعهم واحتي تتاقم وعوائ ت هم وعرآي تتاْم ،آتتإن الثت تتوى تت ت بت ت الزمتتان واملكتتان والعوائ ت
وااحوال ،و ل كله من ثين هللا كما تق بيانه ،وابهلل التوآيق[.٥
هذا من حية معرآة ال ا  ،أما معرآة العرف ،آق سبق القول يف أحكا اإلآتتاء إنته الدتوو للمثتيت أن يثتيت يف مستائل معي تة متامل يكتن عاملتا ابملتراث
هبا يف عرف ال ا  .ومن هذا قتول ابان الصا ح رمحته هللا ]ال دتوو لته أن يثتيت يف ااميتان وااقتارير ،وحنتو لت ممتا يتعلتق ابالثتا إال إ ا كتان متن
أهل بل ال آظ هبا ،أو مت زال م زلتهم يف اخلسة رراثاْم من ألثا هم وتعارآهم آيها ،انه إ ا مل يكن كذل ك ر دطؤه عليهم يف لت كمتا ختته ت
به التجربة وهللا أعلم[.٦
وبع  :آكانت تل جلة ختتروط املثتيت ،وبقيتت مستائل متعلقتة بتذل

كرهتا ابتن القتيم عتن أمحت بتن ح بتل يف وصتثه للمثتيت ،قتال أمحاد رضاي هللا

عنه ]الي ب تي للرجتل أن ي صتب نثسته للثتيتا حتىت يكتون آيته مختح دصتال ،أوقتا :أن تكتون لته نيتة ،آتإن مل يكتن لته نيتة مل يكتن عليته نتور وال علتى
ك مه نور .وال انية :أن يكون له علم وحلم ووقار وسكي ة .ال ال ة :أن يكون قواي على ماهو آيه وعلى معرآته .والرابعة :الكثاية وإال ما ه ال تا .
اخلامسة :معرآة ال ا .[٧

( 1إرختاث الثاول) للشوكاين ،الطبعة ااوىل  1٣2٧هت،
ص 2٣٥ - 2٣٣
( 2املستصثى) ج  2ص ٣٥1
( ٣ا مون) ج  1ص  ،42نقله عن ابن الص ح ص 89
( 4اع املوقعس) ج  4ص 199
( ٥اع املوقعس) ج  4ص  ،2٠٥ - 2٠4وله ك قريب من هذا يف (اع املوقعس) ج  4ص  ،2٣٠ - 229و ج  1ص 88 - 8٧
( ٦أثب املثيت) ص  .11٥وسبق أياا يف أحكا اإلآتاء ك ابن القيم يف وجوب معرآة املثيت ابلعرف من كتابه (اع املوقعس) ج  ٣ص  ،89وج  4ص - 228
 ،229آراجعه ه اك
( ٧اع املوقعس) ج  4ص 199
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وق تكلم ا يف ختروط املثيت السابقة عن الصثة ال ال ة (أن يكون قواي على ماهو آيه) واملراث به العلم ابلشريعة ،والصثة اخلامسة (معرآة ال ا ).
ونتكلم ه ا عن بقية الصثات اليت كرها أمح وهي ال ية واللم والكثاية.
املسألة األوىل:أن مكون للمفيت نية صاحلة.
قال ابن القيم رمحه هللا ]آأما ال ية آهي رأ اامر وعموثه وأساسه وأصله التذي عليته يبتين ،آإهنتا روح العمتل وقائت ه وستائقه ،والعمتل َتبتا قتا يبتين

عليها ،يصح بصاتها ويثس بثستاثها وهبتا يستتجلب التوآيتق ،وبعت مها صتل اخلتذالن ،وِبستبها تتثتاوت الت رجات يف الت نيا واآلدترة ،آكتم بتس
مريت ابلثتتتوى وجتته هللا ورضتتاه والقتترب م تته وماع ت ه ،ومريت هبتتا وجتتهَ امل لتتوق َورجتتاء م ثعتتته وماي التته م تته كويثتتا أو معتتا  ،آيثتتيت التترج ن ابلثتتتوى
الواح ة وبي هما يف الثال وال واب أعظم مما بس املشرق وامل رب .هذا يثيت لتكتون كلمتة هللا هتي العليتا وثي ته هتو الظتاهر ورستوله هتو املطتان ،وهتذا
يثيت ليكون قوله هو املسمون وهو املشار إليه َو َجاهه هو القائم سواء واآق الكتاب والس ة أو دالثهما ،آاهلل املستعان.
تبح امل لتتص متتن املهابتتة وال تتور واحملبتتة يف قلتتوب اخللتتق وإقبتتال قلتتوهبم إليتته متتاهو ِبستتب
وقت جتترت عتتاثة هللا التتيت التب ت ل وس ت ته التتيت الحتتتول أن يت ْلت َ
ِ
بح ثويب الزور من امل ْقت وامل َهانة والب اة ماهو ال ئق به ،آامل لص له املهابة واحملبة ،ولآلدر املقت
إد صه ونيته ومعاملته لربه ،ويلبح املرائي ال َ
َ
َ
والب ااء[.1
وق سبق الك يف ال ية ابلتثصيل يف أول الثصل ااول من الباب الرابا.
املسألة الثانية:أن يكون املفيت حليماً وقوراً.
أح َو َج م ه إىل اللم والسكي ة والوقتار،
قال ابن القيم رمحه هللا ]وأما قوله« :أن يكون له حلم ووقار وسكي ة» آليح صاحب العلم والثتيا إىل ختيء ْ
آإهنتتا كستتوة علمتته وجالتته ،وإ ا آقت ها كتتان علمتته كالبت ن العتتارى متتن اللبتتا  ،وقتتال بعتتض الستتلف :متتاق ِرن ختتتال إىل ختتتال أحستتن متتن علتتم إىل حلتتم.
وال ا هه ا أربعة أقسا  ،آ يارهم من أويت اللم والعلم ،وخترارهم من ع ِ َمهما ،وال الل من أوتى علما ب حلم ،والرابتا :عكسته آتاللم وي تة العلتم
وهباؤه وجاله .وض الطيش والعجلة والت ة والتسترن وعت ال بتات ،آتالليم اليستتثزه البَت َ َوات ،واليستت ثه التذين اليعلمتون ،واليقلقته أهتل الطتيش
واخلثتتة واَّهتتل .بتتل هتتو وقتتور اثبتتت و أ ة ميل ت نثستته ع ت وروث أوائتتل اامتتور عليتته والَتلكتته أوائلهتتا ،وم حظتتته للعواقتتب َت عتته متتن أن تستتت ثه
ثواعى ال اب والشهوة ،آبالعلم ت كشف له مواقا اخلت والشتر والصت ح والثستاث ،وابللتم يتتمكن متن ت بيتت نثسته ع ت اخلت آيتؤثره ويصتس عليته
وع الشر آيصس ع ه ،آالعلم يت َعهِرآه ر ْخت َ ه واللم يتَتبِهته عليه[.2
املسألة الثالثة:أن مكون للمفىت كفاية

أى مال ي يه ،إما بكونه خ يا أو أبدذه من بيت املال ،والدوو ِبال أن َيدذ من أعيان من يثتتيهم .وقت ستبق الكت
ال الل ع الك يف واجب اإلما يف تعليم الرعية ،ويف الباب الرابا ع الك يف آثاب العامل يف ت ريسه.

يف أرواق الثقهتاء يف البتاب

قال ابن القيم ]وأما قوله «الكثاية واإل ما ه ال تا » آإنته إ ا مل يكتن لته كثايتة احتتاج إيل ال تا وإىل اادتذ ممتا يف أيت يهم ،آت َيكتل مت هم ختتيتا
إال أكلوا من لمه ِ
وعرضه أضعاآه[.٣

َستأَلك ْم
قال ابن الص ح ]ااوىل ابملتص ى للثتوى أن يتسن بذل [ ،4و ل اقت اء بصاحب الشرن صتلى هللا عليته وستلم  ،قتال تعتاىل (قتل َّال أ ْ
ِ
َجرا) الشورى .2٣ :وإمنا يتمكن من هذا إ ا كان خ يا وإال أدذ روقا من بيت املال.
َعلَْيه أ ْ
وعلى هذا آإن ااموال الواصلة إىل املثىت إما أن تكون أجرا أو ه ية أو روقا ولكل م ها حكم.

( 1اع املوقعس) ج  4ص 2٠٠ - 199
( 2إع املوقعس) ج  4ص 2٠٠
( ٣اع املوقعس) ج  4ص 2٠4
( 4أثب املثىت) ص 114
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قتتال اباان القاايم ]آأمتتا أدتتذه ااجتترة آت دتتوو لتته ،ان الثتيتتا م صتتب تبليت عتتن هللا ورستتوله ،آ ت جتتتوو املعاوضتتة عليتته ،كمتتا لتو قتتال لتته ،ال أعلمت
اإلس أو الوضوء أو الص ة إال أبجرة ،أو ستل عن ح ل أو حرا آقال للسائل :الأجيب ع ته إال أبجترة ،آهتذا حترا قطعتا ،ويلزمته رث العتوع،
والميلكه.
وقال بعض املتأدرين :إن أجاب ابخلط آله أن يقول للسائل :اليلزمىن أن أكتب ل دطى إال أبجرة ،وله أدذ ااجرة ،وجعله ر زلة أجرة ال استخ،
آإنه َيدذ ااجرة على دطه ،ال على جوابه ،ودطه ق ر وائ على جوابه.والصايح د ف ل  ،وأنه يلزمه اَّواب جمتا هلل بلثظته ودطته ،ولكتن
اليلزمه الورق وال الس.
وأما اق يتة آثيهتا تثصتيل ،آتإن كانتت ب ت ستبب الثتتوى كمتن عاثتته يهاثيته أو متن اليعترف أنته مثتت آت أب بقبوقتا ،واا َْوَىل أن يكتاآال عليهتا،
وإن كانت بسبب الثتتوى ،آتإن كانتت ستببا إىل أن يثتيته رتا اليت ْثتىت بته خت ه ممتن اليهت ى لته مل دتز لته قبتول ه يتته ،وإن كتان الآترق بي ته وبتس خت ه
ع ه يف الثتيا بل يثتيه را يثىت به ال ا  ،كره له قبول اق ية ،اهنا تشبه املعاوضة على اإلآتاء.
وأما أدذ الروق من بيت املال آإن كان حمتاجا إليه جاو له ل  ،وإن كان خ يتا ع ته آثيته وجهتان ،وهتذا آترن مترتثث بتس عامتل الزكتاة وعامتل اليتتيم،
آمن ألقه بعامل الزكاة قال :ال ثا آيه عا  ،آله اادذ ،ومن ألقه بعامل اليتيم م عه من اادذ ،وحكم القاضى يف ل حكم املثتىت ،بتل القاضتى
أوىل ابمل ا وهللا أعلم[.1
أمتتا جهتتة أدتتذ املثتتيت متتن بيتتت املتتال آلقيامتته رصتتلاة عامتتة و كتتر ثليلتته متتن قبتتل ،وق ت جتتا ابتتن القتتيم أق توال متتن ستتبقه يف املستتألة ،إ ق ت كرهتتا
اخلطيتتب ،2وابتتن الصت ح ،٣وال تتووى ،4وابتتن محت ان .٥إال أن ه تتاك قتتوال يف أدتتذ التتروق متتن أهتتل البلت ة إ ا تعتتذر متتن بيتتت املتتال مل يتتذكره ابتتن القتتيم
و كتتره خت ه كااابن الصا ح قتتال ]و كتتر أبتتو القاستتم الصتتيمرى :أنتته لتتو اجتمتتا أهتتل البلت علتتى أن جعلتوا لتته روقتتا متتن أمتواقم ليتثتترل لثتتتاويهم جتتاو
لت [ .٦وقتال امقيااب البدااداد ]آتإن مل يكتتن ه تاك بيتت متتال أو مل يثترع اإلمتتا للمثتىت ختتتيتا واجتمتا أهلتته علتى أن دعلتوا لته متتن أمتواقم روقتتا
ليتثرل لثتاويهم وكتاابت نواوقم سال ل [.٧

وهذا القول نقله ال ووى عن الصيمرى واخلطيب هِ
كاملقرله ،إال أن ابن محدان اعرتع عليه آقال ]وقيل لو اجتما أهل بل على أن دعلوا له روقا متن
أمواقم ليتثرل لثتاويهم جاو ،وهو بعي [.8
قلت :والذي يت هرج على القواع العامة جواو ل  ،وهو يشبه أدذ الروق من بيت املال ال أدذ ااجر من املستثتس.
وهبذا ي تهى الك يف صثة املثيت وخترو ه وهو القسم ال الل من هذا الثصل.

( 1اع املوقعس) ج  4ص 2٣2 - 2٣1
( 2الثقيه واملتثقه) ج  2ص 1٦4
( ٣أثب املثىت) ص 11٥ - 114
( 4ا مون) ج  1ص 4٦
( ٥صثة الثتوى) ص ٣٥
( ٦أثب املثىت) ص 11٥
( ٧الثقيه واملتثقه) ج  2ص 1٦4
( 8صثة الثتوى) ص ٣٥

أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما
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الذين دوو إآتاؤهم واستثتاؤهم يف ثين هللا تعاىل ثائما أو للارورة.
صتتلها آهتو املثتتيت ا تهت املطلتتق ،ولكتن إ ا تعت هذر بلتول هتتذه
متا كر ه يف ختترط العلتتم الشترعى يف (صتتثة املثتىت وختترو ه) هتو ال ايتتة املطلوبتة ،ومتن َح ه
ال اية ،آهل ال ل ملن مل يبل ها أن يثىت وهل ي قطا اإلآتاء ما تع هذر حتصيل هذه املرتبة .
واَّواب :أن االآتاء دب أال ي قطا ،وإ ا مل يوج ا ته املستقل آلمن ثونه يف الرتبة أن يثتوا .وقذا كان املثتتون أصت اآا :مت هم متن يستول إ ت ق
استتم املثتتيت عليتته ،ومت هم متتن لتتيح مثتيتتا وإن ستتال لتته أن يثتتيت أحيتتا لتعتتذر استتتثتاء متتن هتتو أعلتتى م تته يف الرتبتتة ،وإ ا أ لتتق استتم املثتتىت علتتى هتتؤالء
آعلى سبيل التسامح.
وعلى هذا آإن مراتب الذين دوو قم أن يثتوا ثائما أو أحيا للااجة هي كالتاىل:
 - 1املثىت ا ته املطلق املستقل.
 - 2املثيت خ املستقل (امل تسب ملذهب).
 - ٣ا ته يف ابب أو مسألة من الثقه.
 - 4من تث هقه وقرأ كتااب من كتب الثقه.
 - ٥من كان ع ه كتب ال يل أو بعاها.
 - ٦العامى إ ا عرف حكم حاثثة.
 - ٧ما دب على املستثيت إ ا مل د أح ا يثتيه البته.
املرمبة األوىل:املفيت اجملتهد املقلق املستقل:

كتتر صتتثة ا تهت يف القستتم الستتابق (صتتثات املثتتىت وختتترو ه) و كتتر أن متتن ختتترو ه العلتتم الشتترعى التتذي مي هك تته متتن اإلجتهتتاث ،وأن علتتو ا تهت

مخسة (الكتاب ،والس ة ،ومعرآة اإلجان واخل ف ،والل ة العربية ،وأصول الثقه) .و كر تثصيل لت ه تاك ،ونتذكر ه تا متاأوجزه ابان الصا ح يف
صثة ا ته املستقل ،قال ]قِيِهما رعرآة أثلة ااحكا الشرعية من الكتاب ،والس ة ،واإلجان ،والقيا  ،ومتا التاتق هبتا علتي التثصتيل ،وقت آصتلت
يف كتب الثقه ،وخ ها .آتيسرت والم هلل .عاملا رايشرتط يف ااثلة ووجوه ثاللتها ،وبكيثية اقتبا ااحكا م ها ،و ل يستثاث من علتم أصتول
الثقه .عارآا من علم القرآن ،وعلم ال يل ،وعلم ال اسخ وامل سو  ،وعلمى ال او ،والل ة ،وادت ف العلماء واتثاقهم ابلق ر الذي يتتمكن بته متن
الوآاء بشروط ااثلة واالقتبا م ها .ا ث ْر ِبة وارتياع يف استعمال ل  ،عاملا ابلثقه ،ضابطا امهات مسائله ،وتثاريعه املثرول من َتهي ها.
آمن جا هذه الثاائل آهو املثىت املطلق املستقل الذي يتأثى به آرع الكثاية ،ولن يكون إال جمته ا مستق .
وا ته املستقل :هو الذي يستقل ذثراك ااحكا الشرعية من ااثلة الشرعية من خ تقلي وتقي رذهب أح [.1
املرمبة الثانية :املفىت غري املستقل (أ املنتسب ملذهب).
وهؤالء أقسا ث ثة :اث ان جمته ان وال الل مقل .
 - 1املثىت ا ته امل تسب ملذهب يف ريقة االست باط الَف أحكامه وأثلته.
(وهو املثيت ا ته املطلق خ املستقل)
أ  -صتتثته :قتتال اباان القاايم ]جمته ت مقي ت يف متتذهب متتن ائتتتم بتته ،آهتتو جمته ت يف معرآتتة آتاويتته وأقوالتته ومأد تذه وأصتتوله ،عتتارف هبتتا ،م تتمكن متتن
ريقته يف

الت ريل عليها وقيا متامل يت ص متن ائتتم بته عليته علتى م صوصته متن خت أن يكتون مقلت ا إلمامته الَف الكتم وال يف الت ليل ،لكتن ستل
االجتهاث والثتيا وثعا إىل مذهبه ورتبه وقرره ،آهو مواآق له يف مقص ه و ريقه معا.
وقت اثعتتى هتتذه املرتبتتة متتن ال ابلتتة القاضتتى أبتتو يعلتتى والقاضتتى أبتتو علتتى بتتن أىب موستتى يف ختتترح اإلرختتتاث التتذي لتته ،ومتتن الشتتاآعية دلتتق ك ت  ،وقت
ادتلف ال ثية يف أىب يوسف وحمم ووآَر بن اقذيل ،والشاآعية يف املزى وابن ستريل وابتن امل تذر وحممت بتن نصتر املترووى ،واملالكيتة يف أختتهب وابتن
( 1أثب املثىت) ص 8٧- 8٦
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عب الكم وابن القاسم وابن وهب ،وال ابلة يف أيب حام والقاضى :هل كان هؤالء مستقلس ابالجتهاث أو متقي ين رذاهب أئمتهم علتي قتولس،
ومن أتمل أحوال هؤالء وآتاويهم وادتيتاراْم علتم أهنتم مل يكونتوا مقلت ين ائمتتهم يف كتل ماقتالوه ،ود آهتم قتم أ هتر متن أن ي كتر ،وإن كتان مت هم
املستقل واملستك ر ،ورتبة هؤالء ثون رتبة اائمة يف االستق ل ابالجتهاث[.1
ب  -حكم آتواه :قال ابن الص ح]إ ا عرآت هذا آثتوى امل تسبس يف هتذه الالتة يف حكتم آتتوى ا تهت املستتقل املطلتق ،يعمتل هبتا ويعتت هبتا يف
اإلجان واخل ف[.2
 - 2املثيت ا ته املقي رذهب من انتسب إليه اليتع اه إىل خ ه:
أ  -صثته :قال ابن القيم]:من هو جمته يف مذهب من انتسب إليه ،مقترر لته ابلت ليل ،متتقن لثتاويته ،عتامل هبتا ،لكتن ال يتعت ى أقوالته وآتاويته وال
خيالثهتا ،وإ ا وجت نتتص إمامته مل يعت ل ع ته إىل خت ه البتتة ،وهتتذا ختتأن أك تر املصت ثس يف متذاهب أئمتتتهم ،وهتو حتتال أك تر علمتتاء الطوائتف ،وك ت
مت هم يظتتن أنتته الحاجتتة بتته إىل معرآتتة الكتتتاب والست ة والعربيتتة لكونتته جمتتزاي ب صتتوص إمامتته ،آهتتي ع ت ه ك صتتوص الشتتارن ،قت اكتثتتى هبتتا متتن كلثتة
التعب واملشقة ،وق كثاه اإلما است باط االحكا ومؤنة است راجها من ال صوص ،وقت يتري إمامته كتر حكمتا ب ليلته ،آيكتثتى هتو بتذل الت ليل
من خ ِبل عن معارع له.
وهذا ختأن ك من أصااب الوجوه والطرق والكتب املطولة وامل تصرة ،وهؤالء الي َّعون االجتهاث ،واليقرون ابلتقليت  ،وك ت مت هم يقتول :اجتهت
يف املذاهب آرأي ا أقرهبا إىل الق مذهب إمام ا ،وكل م هم يقول ل عن إمامه ،ويزعم أنه أوىل ابالتبان من خ ه ،وم هم من ي لتو آيوجتب اتباعته،
ومي ا من اتبان خ ه[.٣
ب  -حكم آتواه :قال ابن الص ح ]وعلى هذه الصثة كان أئمة أصااب ا ،أو أك رهم ،ومن كان هذا ختأنه آالعامل بثتيتاه مقلت م ت إلمامته .اللته،
ان معوله على صاة إضاآة مايقوله إيل إمامه ،لع إستق له بتصايح نسبته إيل الشارن ،وهللا أعلم[.4
وقال ابن الص ح أياتا] :التذي رأيتته متن كت

اائمتة يشتعر أبن متن كانتت هتذه حالتته آثترع الكثايتة اليتتأثى بته ،ووجهته أن ماآيته متن التقليت

نقص ودلل يف املقصوث ،وأقول :إنه يظهر أنه يتأثى به آرع الكثاية يف الثتتوى ،وإن مل يتتأث بته آترع الكثايتة يف إحيتاء العلتو التيت م هتا استتم اث
الثتوى ،انه ق قا يف آتواه مقا إما مطلق ،آهو يؤثى ع ه ماكان يتأثى بته الثترع حتس كتان حيتا قائمتا ابلثترع آيهتا ،والتثريتا علتى الصتايح
يف أن تقلي امليت جائز[.٥
(فائدة) أقسا ا ته ين:
تبس ل مما ستبق كتره متن مراتتب املثتتس أن ا تهت ين ث ثتة أقستا  :ا تهت املطلتق املستتقل ،وا تهت املطلتق خت املستتقل ،وا تهت املقيت  .والثترق
بي هم على ال او التايل:
حصل علو االجتهاث اخلمسة ول يه الق رة على است باط ااحكا من أثلتها التثصيلية ،آهو جمته .
آكل من َّ
آتتإ ا مل يتقي ت يف االستتت باط اباثلتتة التثصتتيلية ملتتذهب معتتس آهتتو جمته ت مطلتتق ،وإن تقي ت يف االستتت باط أبثلتتة متتذهب معتتس آهتتو جمته ت مقيت هبتتذا
املذهب وإمنا يتقي هذا أبثلة مذهبِ ما لتقص ه يف بعض علو االجتهاث داصة ال يل والل ة.
وا ته املطلق الذي مل يتقيت أبثلتة متذهب معتس قستمان ،آتإن مل يتقيت يف االستت باط أياتا بقواعت متذهب معتس بتل استتقل ل ثسته بقواعت داصتة
آهو ا ته املطلق املستقل ،وإن التز قواع مذهب معس يف االست باط آهتو ا تهت املطلتق خت املستتقل أو ا تهت املطلتق امل تستب .وهبتذا تعلتم أن
ا ته املطلق أعم من ا ته املستقل ،آكل جمته مستقل هو جمته مطلق ،وليح كل جمته مطلق جمته ا مستق .
( 1اع املوقعس) ج  4ص 21٣ - 212
( 2أثب املثىت) ص 94
( ٣اع املوقعس) ج  4ص 21٣
( 4أثب املثىت) ص 9٥
( ٥أثب املثىت) ص 9٦
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آالذي يثرق بس ا ته املطلق وا ته املقي هو االلتزا أبثلة مذهبِ ما من ع مه.
أما الذي يثرق بس ا ته املستقل وخ املستقل آهو االلتزا بقواع مذهبِ ما يف االجتهاث واالست باط من ع مه.1
وأما ترتيبهم حسب رتبتهم يف االجتهاث :آأع هم ا ته املطلق املستقل ،ويليه ا ته املطلق خ املستقل مث ا ته املقي .

ي بستاط املثتيت
وادتلف العلماء يف وجوث أهل املرتبة ااوىل يف ال نيا بع عصر أئمة املذاهب ،آقال ابن الص ح (٦4٣هت)] :وم ذ ثهر ويل ِو َ

املستقل املطلق ،وا ته املستقل ،وأآاتى أمتر الثتتوى إىل الثقهتاء امل تستبس إىل أئمتة املتذاهب املتبوعتة[ ،2وعلتى هتذا القتول أك تر العلمتاء .ودتالف
ابن القيم آقال]:إن اارع الدوو أن كلو من قائم هلل ِ
ِبجة ،آ دوو أن كلو من هذا الص ف[.٣
قلت :والراجح  -وهللا تعاىل أعلم  -هو قول اَّمهور ،وهو تعذر وجوث ا ته املطلق املستقل يف املتأدرين ،ان االستتق ل ختتر ه أن َييت بقواعت
ج ي ة يف االست باط واالجتهاث ،آقواع ه اَّ ي ة إما أن تكون حقا أو اب  ،آإن كانت اب لة آليح رجته  ،وإن كانت حقا آإمتا أن يكتون قت
قال هبا بعض أئمتة الستلف وهتو قت عمتل هبتا قصت ا أو اتثاقتا آهتو لتيح رستتقل ،وإمتا أن تكتون قواعت ه اَّ يت ة مل يقتل هبتا أحت متن أئمتة الستلف
آيكون مستق وهذا ممت ا انه يعين أن ماقال به من حق ق خاب عتن املتقت مس جتيعهم ،وهتذا ممت تا لإلجتان علتى أن اامتة الجتتمتا علتى ضت لة
والي يتتب ع هتتا التتق يف عصتتر متتن العصتتور ،قتتال الساايوطي ]آتتإن املستتتقل هتتو التتذي استتتقل بقواع ت ل ثستته ،يبتتين عليهتتا الثقتته دارجتتا عتتن قواع ت
تص عليتته خت واحت  .قتتال ابتتن بَرهتتان يف كتابتته يف
املتتذاهب املقتتررة ،وهتتذا ختتتيء آقت متتن ثهتتر ،بتتل لتتو أراثه اإلنستتان اليتتو المت تتا عليتته ومل دتتز لتته ،نت ه
ااصول :أصول املذاهب وقواع ااثلة م قولة عن السلف ،آ دوو أن ث يف ااعصار د آها[.4
وال ت و بس آق ا ته املستقل وانقطان حجة هللا على اخللق ،آإن هذه الجة تقو اب ته املطلق خ املستقل بل رتن ثونته متن كتل عت ِل ق ِتل
للعلم ،وا ته املطلق امل تسب (خ املستقل) ابقِ إىل أن أتيت أختراط الساعة الكسى ،وال دتوو انقطاعته متن الت نيا الختترعا انته آترع كثايتة ومتىت
صر أهل عصر حىت تركوه أمثوا كلهم ،كما الدوو انقطاعه من ال نيا ق را لص ق دسه صتلى هللا عليته وستلم (ال تتزال ائثتة متن أمتيت قائمتة أبمتر
قه
هللا) ،٥ولإلجان على أن اامة ال جتتما على ض لة ،آ جتتما على ترك القيا بثرع الكثاية هذا.
أما آق ا تهت املستتقل آهتو متن نقتص اخلت يف الت نيا واوثايث الشتر ،كمتا ثل عليته قولته صتلى هللا عليته وستلم (دت أمتيت قترين مث التذين يلتوهنم مث
الذين يلوهنم)  ،٦وقتول أن

رضتي هللا ع ته [اصتسوا ،آإنته الَييت علتيكم يتو إال والتذي بعت ه ختتر م ته حتىت تلقتوا ربكتمْ ،سعتته متن نبتيكم صتلى هللا

عليه وسلم ] .٧هذا وهللا تعاىل أعلم.
 - ٣املثىت املقل ملذهب من انتسب إليه.
وهتتذا هتتو الصت ف ال التتل متتن املثتتتس امل تستتبس للمتتذاهب  -بعت ا تهت املطلتتق امل تستتب وا تهت املقيت  -ويف هتتذا الصت ف نتتتكلم يف أربتتا مستتائل
وهي :تعريف التقلي  ،وصثة املثيت املقل  ،وهل دوو للاي تقلي امليت  ،وحكم إآتاء املثيت املقل .
أ  -تعريتتف التقليت  :ستتيأيت هتتذا ابلتثصتتيل إن ختتتاء هللا يف املستتألة ال ال تتة عشتترة يف أحكتتا املستتتثيت  -يف الثصتتل التتتايل  -وقتتذا نتتذكره ه تتا إجتتاال،
آ قول:
التقلي  :هو قبول قول َم ْن ثون ال صلى هللا عليه وسلم ب حجة.

 1انظر (الرث على من أدل إىل اارع) للسيو ي ،ص 11٦ - 112
( 2أثب املثيت) ص 91
( ٣اع املوقعس) ج  2ص 212
 4إىل آدر ما كره يف (الرث على من أدل إىل اارع) ص 11٣ - 112
 ٥ال يل متثق عليه
 ٦ال يل متثق عليه
 ٧ال يل رواه الب اري
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والجتتة :هتتي ال ت ليل الشتترعي ،واملتثتتق عليتته متتن ااثلتتة أربعتتة وهتتي الكتتتاب والس ت ة واإلجتتان املعتتتس والقي تا الصتتايح علتتى الكتتتاب أو الس ت ة أو
اإلجان.
وعلى هذا آالتقلي ليح علما ،ان العلم هتو متاثل عليته الت ليل ،والتقليت قبتول قتول بت ثليتل .آالقائتل ابلتقليت  :وهتو املثتيت املقلت قائتل ب ت علتم،
والعامل ابلتقلي  :وهو املستثيت املقل عامل ب علم.1
ب  -صتتثة املثتتيت املقل ت  :يتبتتس متتن التعريتتف الستتابق أن املثتتيت املقل ت هتتو َمت ْتن يثتتيت بقتتول خ ت ه متتن خ ت معرآتتة ثليلتته أي متتن خ ت عل ت ِم بصتتاته متتن
آساثه ،واليثعل ل عاثة إال ثقة رن ي قل ع ه.
ووصثه ابن القيم رمحه هللا بقوله] ائثة تثقهت يف مذاهب من انتسبت إليه ،وحثظت آتاويه وآروعه ،وأقرت على أنثسها ابلتقلي احملض من جيا
الوجوه ،آإن كروا الكتاب والس ة يوما مايف مسألة آعلى وجه التسك والثايلة العلى وجه االحتجاج والعمل ،وإ ا رأوا ح ي ا صاياا خمالثا لقتول
متتن انتستتبوا إليتته أدتتذوا بقولتته وترك توا الت يل ،وإ ا رأوا أاببكتتر وعمتتر وع متتان وعليتتا وخ ت هم متتن الصتتاابة رضتتي هللا ع ت هم ق ت أآت توا بثتيتتا ،ووج ت وا
إلمامهم آتْتيا كالثها أدذوا بثتيا إمامهم وتركوا آتاوي الصاابة ،قائلس :اإلما أعلم بذل م ا ،وحنن ق قل ه آ نتع اه والنت طاه ،بل هو أعلتم
را هب إليه م ا[.2
ويتعلق هبذا القسم  -املثيت املقل  -مسألتان ،و ا :هل دوو للاي تقلي امليت وحكم آتوى هذا املثيت املقل .
ج  -هل دوو للاي تقلي امليت .
وسبب ِبل هذه املسألة ه ا ،أن املثيت املقل خالبا سي قل آتاوى من مات من العلماء والثقهاء.
قال ابن القيم] :هل دوو للاي تقلي امليت والعمل بثتواه من خ اعتبارها ابل ليل املوجب لصاة العمتل هبا .آيته وجهتان اصتااب اإلمتا أمحت
والشتتاآعي ،آمتتن م عتته قتتال :دتتوو ت يت اجتهتتاثه لتتو كتتان حيتتا ،آإنتته كتتان دت ث ال ظتتر ع ت نتتزول هتتذه ال اولتتة إمتتا وجتتواب وإمتتا استتتابااب ،علتى ال تزان
املشتتهور ،ولعلتته لتتو َجت َّث ال ظتتر لرجتتا عتتن قولتته ااول .وال تتاين :اَّتواو ،وعليتته عمتتل جيتتا املقلت ين يف أقطتتار اارع ،وديتتار ماأبيت يهم متن التقليت
وم ْن م ا مت هم تقليت امليتت آإمنتا هتو ختتال يقولته بلستانه ،وعملته يف آتاويته وأحكامته ِب آته ،وااقتوال الَتتوت رتوت قائلهتا ،كمتا ال
تقلي اامواتَ ،
َتوت اادبار روت رَواْا و قليها[.٣
وقتتال اباان القاايم أياتتا ]هتتل دتتوو للمثتتيت تقلي ت امليتتت إ ا علتتم َع َ التتته وأنتته متتات عليهتتا متتن خ ت أن يستتأل التتي آيتته وجهتتان اصتتااب أمح ت

والشتاآعي ،أصتتاهما لتته لت  ،آتتإن املتتذاهب التبطتتل رتتوت أصتتااهبا ،ولتتو بطلتت رتتوْم لبطتتل ماأبيت ي ال تتا متتن الثقتته عتتن أئمتتتهم ،ومل يَست ْ قتتم
تقليت هم والعمتتل أبقتواقم ،وأياتتا لتتو بطلتتت أقتواقم رتتوْم مل يت ْعتَت ِهبتتم يف اإلجتتان وال تزان ،وقتتذا لتتو ختتته الشتتاه ان مث متتاَت بعت ااثاء وقبتتل الكتتم
بشهاثْما مل تبطل ختهاثْما ،وكذل الراوي التبطل روايته روته ،آكذل املثيت التبطل آتواه روته[ .4
ث  -حكم إآتاء هذا املثيت املقل .
قال ابن القيم] :الدوو للمقلت أن يثتيت يف ثيتن هللا رتا هتو مقلت آيته ولتيح علتى بصت ة آيته ستوى أنته قتول َم ْتن قلت ه ثي ته ،هتذا إجتان متن الستلف
كلهم ،وصرح به اإلما أمح والشاآعي رضي هللا ع هما وخ ا[.
تروَايين صتاحب «ِبتر املتذهب» وخ تا
قال أبو عمرو بن الص ح] :قطا أبو عب هللا الَليِمي إما الشاآعيس را وراء ال هر والقاضي أبتو احملاستن ال ُّ

أبنه ال دوو للمقل أن يثيت را هو مقل آيه.
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وقتتال :و كتتر الشتتيخ أبتتو حمم ت اَّتتويين يف ختتترحه لرستتالة الشتتاآعي ع تن ختتتي ه أيب بكتتر القثتتال املتترووي أنتته دتتوو ملتتن حثتتظ ك ت صتتاحب متتذهب
ونصوصه أن يثيت به وإن مل يكن عارآا ب واماه وحقائقه ،ودالثه الشيخ أبو حمم وقتال :الدتوو أن يثتيت رتذهب خت ه إ ا مل يكتن متباترا آيته عاملتا
ِ
للعامي الذي جا آتاوي املثتس أن يثيت هبا ،وإ ا كان متبارا آيه جاو أن يثيت به.
ب واماه وحقائقه ،كما الدوو ه
وقال أبو عمرو :من قال« :ال دوو له أن يثيت بذل » مع اه اليذكره يف صورة مايقوله من ع نثسه ،بل يايثه إىل خ ه ،و كيه عن إمامه الذي
قل ت ه ،آعلتتى هتتذا َمت ْتن ع ت ث ه يف أص ت اف املثتتتس املقل ت ين ليس توا علتتى القيقتتة متتن املثتتتس ،ولك ت هم قتتاموا مقتتا املثت تس ،واثع توا ع ت هم آع ت ه وا م ت هم،
وسبيلهم يف ل أن يقولوا م  :مذهب الشاآعي كذا وكذا ،ومقتاى مذهبه كذا وكذا ،وماأختبه ل  ،ومن ترك مت هم إضتاآة لت إىل إمامته آتإن
كان ل اكتثاء م ه ابملعلو عن الصريح آ أب به[.
قال ابن القيم]:وما كره أبو عمرو حسن ،إال أن صاحب هذه املرتبة ر عليه أن يقول «مذهب الشتاآعي» ملتا اليعلتم أنته نصته التذي أآتيت بته ،أو
يكون ختهرته بتس أهتل املتذهب ختتهرة ال تتاج معهتا إىل الوقتوف علتى نصته  -إىل أن قتال  -وأمتا قتول الشتيخ أيب عمارو «إن قتذا املثتيت أن يقتول

هتتذا مقتاتتى متتذهب الشتتاآعي م ت » آلعمتتر هللا اليقبتتل ل ت متتن كتتل متتن نصتتب نثستته للثتيتتا حتتىت يكتتون عاملتتا رأدتتذ صتتاحب املتتذهب وم اركتته
وقواع ه جعا وآرقا ،ويعلم أن ل الكم مطابق اصوله وقواع ه بع استثرال وسعه يف معرآة لت آيهتا إ ا أدتس أن هتذا مقتاتى مذهبته كتان لته
حكم أم اله ممن قال ربل علمه ،وال يكلف هللا نثسا إال وسعها[.1

وقال ابن القيم ]إن التقلي لتيح علمتا ،وال جتتوو الثتتوى ب ت علتم لقولته تعتاىل ( َوالَ تَت ْقتف َمتا لَتْيح لَت َ بِ ِته ِع ْل متم) اإلستراء ، ٣٦ :آت جتتوو الثتتوى
َ
ابلتقلي  ،مث قال (هذه املسألة آيها ث ثة أقوال اصااب أمح :
أح ها :أنه الدوو ال َثْتوى ابلتقلي  :انته لتيح بعلتم ،والثتتوى ب ت علتم حترا  ،والدت ف بتس ال تا أن التقليت لتيح بعلتم ،وأن املقلت اليطْلَتق عليته
اسم عامل ،وهذا قول أك ر ااصااب وقول جهور الشاآعية.
وال تتاين :أن لت دتتوو آيمتتا يتعلتتق ب ثستته ،آيجتتوو لتته أن يقلت خت ه متتن العلمتتاء إ ا كانتتت ال َثْتتتوى ل ثستته ،والدتتووأن يقلت العتتامل آيمتتا يثتتيت بتته خت ه،
وهذا قول ابن بَطَّتة وخت ه متن أصتااب ا ،قتال القاضتي :كتر ابتن بَطَّتة يف مكاتباتته إىل السمكتي :الدتوو لته أن يثتيت رتا ْستا متن يثتيت ،وإمنتا دتوو أن
يقل ل ثسه ،آأما أن يقل ل ه ويثيت به آ .
والقول ال الل :أنته دتوو لت ع ت الاجتة وعت العتامل ا تهت  ،وهتو أصتح ااقتوال ،وعليته العمتل ،قتال القاضتي :كتر أبتو َح ْثتص يف تعاليقته قتال:
ِ
تح مستائل استت إىل
ْسعت أاب علي السن بتن عبت هللا ال جتاث يقتولْ :سعتت أاب الستس بتن بشتران يقتول :ماأعيتب علتى رجتل ثتظ عتن أمحت مخ َ
بعض َس َواري املسج يثيت هبا[.2
ويواآتتق القتتول ال التتل والتتذي ادتتتاره ابتتن القتتيم متتا قالتته اباان دقيااق العيااد رمحتته هللا ]توقيتتف الثتيتتا علتتى حصتتول ا ته ت يثاتتي إىل حتترج عظتتيم أو

اسرتسال اخللق يف أهويتهم ،آامل تار أن الراوي عن اائمة املتق مس إ ا كان عت ال متمك تا متن آهتم كت اإلمتا مث حكتى للمقلت قولته آإنته يكتثتي
به ،ان ل مما ي لب على ن العامي أنه حكم هللا ع ه ،وق انعق اإلجان يف ومان ا على هذا ال ون من الثتيا[.٣
قلت :وهو كما قال الشوكاين ،وأضيف أن اإلجان اليصح إ ا دالف ال ص ،وق ثلت ال صتوص علتى حتتر الثتيتا ب ت علتم أي ابلتقليت  ،آتالثتوى
ابلتقلي الجتوو يف ااصل ،وإمنا جتوو كاست اء للارورة كما قتال ابان القايم ]دتوو لت ع ت الاجتة وعت العتامل ا تهت  ،وهتو أصتح ااقتوال[ .ويف

( 1اع املوقعس) ج  4ص  ،19٦ - 19٥ومانقله عن ابن الص ح مذكور (أبثب املثيت) ص  .1٠٣ - 1٠1وأما ااع املذكورون آهم :الَليِمي سبق كره .وأبو
الرَّوايين من أئمة آقهاء الشاآعية ت ٥٠2هت .وأبو حمم اَّويين هو وال إما الرمس ت 4٣8هت .وأبو بكر القثَّال املرووي عب هللا بن
احملاسن عب الواح بن إْساعيل ُّ
أمح  ،ختيخ الشاآعية ِبراسان ،وهو القثال الص وليح هو القثال الكب  ،ت  41٧هت
( 2اع املوقعس) ج  1ص 4٦ - 4٥
 ٣نقله ع ه الشوكاين واست كره داصة قوله (انعق اإلجان) وقال الشوكاين إن الذين أجعوا على هذا هم املقل ون ال ا ته ون ،واملقل ليح عاملا آ عسة ذجاعه (إرختاث
الثاول) ص 2٥2 - 2٥1
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هذه الالة يكون املقل الذي يثيت  -كما قتال الشيخ عزالدين بن عبدالس ا ] -أبنته حامتل آقته لتيح رثتت وال آقيته ،بتل هتو كمتن ي قتل آتتوى
عن إما من اائمة ،اليشرتط آيه إال الع الة وآهم ماي قله[.1
آهذه أقسا املثتتس خت املستتقلس (أي امل تستبس إىل املتذاهب) ،و كترت آيهتا ث ثتة أقستا  :ا تهت املطلتق امل تستب ،وا تهت املقيت  ،واملثتيت املقلت .
آقسم ا ته خ املستقل (امل تسب) إىل أربعة أقسا :
وق سل السيو ي  -تبعا البن الص ح وال ووي  -مسلكا آدر يف التقسيم ،ه
ااول :ا ته املطلق :وهو الذي مل يقل إمامه ولكن سل ريقه يف االجتهاث.
وال اين :ا ته املقي  :الذي يسمي جمته الت ريل.
وال الل :جمته الرتجيح.
والرابا :جمته الثتيا.2
وهذه التقاسيم كلها استقرائية آ مشاحة آيها.
املرمبة الثالثة :اجملتهد يف ابب أو مسألة من الفقه ،هل جيوز له أن يفيت؟.
جهور العلماء على جواو جتزئة االجتهاث ،وأن الرجل ق يكون جمته ا يف ابب أو مسألة من العلم ثون بقية العلتم .ويرتتتب علتى هتذا اَّتواو :جتواو
إآتاء هذا آيما هو جمته آيه.
إال أن ه تتاك مستتألة قت كثتتى علتتى التتبعض ه تتا ،وهتتي أن االجتهتتاث يف مستتألة التكثتتي آيتته معرآتتة جيتتا ال صتتوص التوارثة آيهتا متتن الكتتتاب والست ة،
وكتتذل أقتوال العلمتتاء آيهتتا ،بتتل البت  -ابإلضتتاآة إىل هتتذا  -متتن معرآتتة علتتو الل تتة وأصتتول الثقتته حتتىت يتتتمكن اإلنستتان متتن االستتت باط ،وإىل هتتذا
أختتتار ابتتن تيميتتة والشتتوكاين رمحهمتتا هللا كمتتا ستتيأيت يف ك مهمتتا إن ختتتاء هللا .آمتتن كتتان قتتاثرا علتتى االستتت باط آلتته أن دته ت يف املستتألة التتيت جتتا
نصوصها وااقوال آيها ثون خ ها من املسائل.
وإلي أقوال العلماء  -حسب ترتيب وآياْم-يف جواو جتزئة االجتهاث:
 - 1اباان حاازا رمحتته هللا ،بعت ما كتتر العلتتو ال ومتتة للمثتتيت ا تهت  -والتتيت نقل اهتتا ع تته يف «صتتثة املثتيت وختتترو ه»  -قتتال ]آات ه الثقتته هتتو املعرآتتة
أبحكا الشريعة من القرآن ،ومن ك املرسل هبا ،الذي التؤدذ إال ع ه ،وتثس هذا ال كما كر املعرآة أبحكتا القترآن و ست ها وم ستودها،
واملعرآتتة أبحكتتا كت الرستتول صتتلى هللا عليتته وستتلم ست ه وم ستتوده ،وماصتتح نقلتته ممتتا مل يصتتح ،ومعرآتتة متاأجا العلمتتاء عليتته ،ومتتاادتلثوا آيتته،
وكيف يرث االدت ف إىل القرآن وك الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،آهذا تثس العلم أبحكا الشريعة.
وكل من علم مسألة واح ة من ثي ه على الرتبة اليت كر جاو له أن يثيت هبتا ،ولتيح جهلته رتا َج ِهتل رتانا متن أن يثتيت رتا علتم ،وال علمته رتا َعلِتم
ربيح له أن يثيت آيما جهل ،وليح أح بع ال صتلى هللا عليته وستلم إال وقت ختاب ع ته متن العلتم ك ت هتو موجتوث ع ت خت ه ،آلتو مل يت ْثت ِ
ت إال
من أحاط جبميا العلم ملا حل اح من ال ا بع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يثيت أص  ،وهذا اليقولته مستلم ،وهتو إبطتال للت ين ،وكثتر
من قائله .ويف بع ة ال صلى هللا عليه وسلم اامراء إىل الب ث ليعلموا ال ا القرآن وحكم الت ين ومل يكتن أحت مت هم يستتوعب جيتا لت  ،انته
ق كان ت زل بع هم اآلايت وااحكا  :بيان صايح أبن العلماء وإ ْن آاْم ك من العلم آإن قم أن يثتوا ويقاوا را عرآوا.
ويف هذا الباب أياا بيان جلي على أن من علم ختيتا من ال ين علما صاياا آله أن يثيت به ،وعليه أن يطلب علتم ماجهتل ممتا ستوى لت  .ومتن
علم أن يف املسألة اليت نزلت ح ي ا ق آاته ،مل ل له أن يثيت يف ل حىت يقا على ل ال يل[.٣
وقتتول اباان حاازا ]ومل يكتتن أح ت م ت هم يستتتوعب جيتتا ل ت يعتتىن الصتتاابة رضتتي هللا ع ت هم ،وق ت بَت َّتوب الب تتاري رمحتته هللا قتتذه املستتألة يف كتتتاب
االعتصا من صاياه يف ابب (الجة على من قال إن أحكا ال صلى هللا عليه وسلم كانت اهرة ،وماكان ي يب بعاهم عن مشاه ال ت
 1نقله ع ه السيو ي يف (الرث على من أدل إىل اارع) ص  ،92ط ثار الكتب العلمية 14٠٣هت
( 2الرث على من أدل إىل اارع) ص 11٦ - 11٥
( ٣اإلحكا ) ج  ٥ص 128 - 12٧

أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما
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الس ن كانت كثى على بعتض الصتاابة ويعلمهتا خت هم لتثتاوت
صلى هللا عليه وسلم وأمور اإلس )[  ،1وأقا آيه الب اري ااثلة على أن بعض ُّ
ماع هم من العلم ،وكانوا  -ما ل  -يثتون آيما علموه ،وهتذه حجتة ملتن أجتاو جتزئتة االجتهتاث وجتواو اإلآتتاء معته ،كمتا احتتل بتذل ابتن حتز
رمحه هللا.
 - 2أبااو حامااد الد ازاي رمحتته هللا  -بع ت ما كتتر علتتو ا ته ت  -قتتال]:ثقيقتتة يف الت ثيتتف ي ثتتل ع هتتا ااك تترون اجتمتتان هتتذه العلتتو ال مانيتتة إمنتتا
يشرتط يف حق ا ته املطلق الذي يثيت يف جيا الشرن ،وليح االجتهاث ع ي م صبا اليتجزأ ،بل دوو أن يقال للعامل ر صب االجتهتاث يف بعتض
ااحكتتا ثون بعتتض ،آمتتن عتترف ريتتق ال ظتتر القياستتي آلتته أن يثتتيت يف مستتألة قياستتية وإن مل يكتتن متتاهرا يف علتتم ال ت يل ،آمتتن ي ظتتر يف مستتألة
املشتترتكة يكثيتته أن يكتتون آقيتته الت ثح عارآتتا أبصتتول الثترائض ومعانيهتتا وإن مل يكتتن قت حصتتل اادبتتار التتيت ورثت يف مستتتلة حتتتر املستتكرات أو يف
مستلة ال كاح ب ويل آ استم اث ل ظر هذه املستلة م ها والتعلق لتل ااحاثيل هبا آمن أين تص ال ثلة ع ها أو القصور عتن معرآتهتا نقصتا ،

ومتتن عتترف أحاثيتتل قتتتل املستتلم ابلتتذمي و ريتتق التصتترف آيتته آمتتا ياتتره قصتتوره عتتن علتتم ال اتتو التتذي يعت ِترف قولتته تعتتاىل (وامستتاواْ بِرؤ ِ
وستتك ْم
ه
َْ َ
وأ َْرجلَكتم إِ َىل الْ َك ْعبَت ِ
س) املائت ة ٦ :وقتح عليته متا يف مع تاه ،ولتيح متن ختترط املثتيت أن ديتب عتن كتل مستتلة آقت ستتل مالت رمحته هللا عتن أربعتس
ْ
َ
مستلة آقال يف ستة وث ثس م ها ال أثري ،وكم توقف الشاآعي رمحه هللا بل الصاابة يف املسائل آإ ا اليشرتط إال أن يكون على بص ة آيما يثتيت،
آيثيت آيما ي ري وي ري أنه ي ري ،ومييز بس ماال ي ري وبس ما ي ري ،آيتوقف آيما الي ري ويثيت آيما ي ري[.2

 - ٣ابن الص ح رمحه هللا  -بع ما كر علو ا ته املستقل  -قال] :إمنا يشرتط اجتمان العلو املذكورة يف املثيت املطلق يف جيا أبتواب الشترن،
أما املثيت يف ابب ِ
داص من العلم ،حنو علم امل اس  ،أو علم الثرائض ،أو خ ا .آ يشرتط آيه جيا ل  ،ومن اَّائز أن ي ال اإلنسان م صب
الثتوى واالجتهاث يف بعض اابواب ثون بعض ،آمن عرف القيا و رقته ولتيح عاملتا ابلت يل آلته أن يثتيت يف مستائل قياستية يعلتم أنته التعلتق قتا
ابل يل .ومن عرف أصول املواريل وأحكامها جاو أن يثيت آيها ،وإن مل يكن عاملا أبحاثيتل ال كتاح ،وال عارآتا رتا دتوو لته الثتتوى يف خت لت
الصبَّال ،خ أنه دصصته ببتاب
من أبواب الثقه .قطا جبواو هذا ال زايل ،وابن بَرهان ،وخ ا .وم هم من م ا من ل مطلقا .وأجاوه أبو نصر بن َّ
املواريل .قال :ان الثرائض ال ت بين على خ ها من ااحكا  ،آأما ماع اها من ااحكا آبعاه مرتبط ببعض.
ااصح أن ل الخيتص بباب املواريل ،وهللا أعلم[.٣
و ُّ
 - 4ابن ميمية رمحه هللا قال] :واالجتهاث ليح هو أمرا واح ا اليقبل التجزي واالنقسا  ،بل ق يكون الرجل جمته ا يف آتن أو ابب أو مستألة ثون
آن وابب ومسألة ،وكل أح آاجتهاثه ِبسب وسعه[.4
صتل العلتو ال ومتة ل جتهتاث ،آقتال] :وكتذل العتامي إ ا أمك ته االجتهتاث يف بعتض املستائل
إال أن ابن ميمياة أختتار إىل أن هتذا ال يتتأيت إال ملتن َح َّ

جاو له االجتهاث آإن االجتهتاث م صتب يقبتل التجتزي واالنقستا  ،آتالعسة ابلقت رة والعجتز ،وقت يكتون الرجتل قتاثرا يف بعتض عتاجزا يف بعتض ،لكتن
الق رة على االجتهاث التكون إال ِبصول علو تثي معرآة املطلوب ،آأما مسألة واح ة من آن آيبع االجتهاث آيها ،وهللا سباانه أعلم[.٥
 - ٥اباان القاايم رمحتته هللا قتتال] :االجتهتتاث حالتتة تقبتتل التجت ُّتزؤ واالنقستتا  ،آيكتتون الرجتتل جمته ت ا يف نتتون متتن العلتتم مقل ت ا يف خ ت ه ،أو يف ابب متتن

أبوابه .كمن استثرن وسعه يف نون العلم ابلثرائض وأثلتها واست با ها من الكتاب والس ة ثون خ ها من العلو  ،أو يف ابب اَّهاث أو التل ،أو خت
ل  ،آهذا ليح له ال َثْتوى آيما مل دته آيه ،والتكون معرآته را اجته آيه م َسوخة لته اإلآتتاء رتاال يعلتم يف خت ه ،وهتل لته أن يثتيت يف ال تون التذي
اجته آيه آيه ث ثة أوجه :أصاها اَّواو ،بل هو الصواب املقطون به .وال اين :امل ا .وال الل :اَّواو يف الثرائض ثون خ ها.
( 1آتح الباري) ج ٣2٠/1٣
( 2املستصثى) ج  2ص ٣٥4 - ٣٥٣
( ٣أثب املثيت) ص  .91 - 89وابن بَ َرهان هو أبو الثتح أمح بن علي بن بَت ْرهان ااصويل آقيه ختاآعي ،ت  .٥18وابن الصبهال هو أبو نصر عب السي بن حمم بن
الصبَّال ،من كبار أئمة الشاآعية ،ت  4٧٧هت
عب الواح بن َّ
( 4جممون الثتاوي) ج  2٠ص 212
( ٥جممون الثتاوي) ج  2٠ص 2٠4
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آاجة اَّواو أنه ق عرف الق ب ليله ،وق بذل جه ه يف معرآة الصواب ،آاكمه يف ل حكم ا ته املطلق يف سائر اانوان.
وحجتتة امل تتا تعلتتق أبتواب الشتترن وأحكامتته بعاتتها بتتبعض ،آاَّهتتل ببعاتتها مظ تتة للتقصت يف البتتاب وال تتون التتذي قت عرآتته ،والخيثتتى االرتبتتاط بتتس
كتاب ال كاح والط ق والع َّة وكتاب الثرائض ،وكذل االرتباط بس كتاب اَّهاث ومايتعلق به ،وكتاب الت وث وااقاتية وااحكتا  ،وكتذل عامتة
أبواب الثقه.
ِ
اتال
ومن آرق بس الثرائض وخ ها رأي انقطان أحكا قسمة املواريل ومعرآة الثتروع ومعرآتة مستتاقها عتن كتتاب البيتون واإلجتارات والرهتون واله َ
وخ ها ،وع تعلقاْا ،وأياا آإن عامة أحكا املواريل قَطْعية ،وهي م صوص عليها يف الكتاب والس ة.
آإن قيل :آما تقولون آيمن بذل جه ه يف معرآة مسألة أو مسألتس ،هل له أن يثيت هبما
قيل :نعم دوو يف أصتح القتولس ،و تا وجهتان اصتااب اإلمتا أمحت  ،وهتل هتذا إال متن التبليت عتن هللا وعتن رستوله ،وجتزي هللا متن أعتان اإلست
ومْا هذا من اإلآتاء را َعلِم دطَأ حمض ،وابهلل التوآيق[.1
ولو بشطر كلمة د اَ ،
 - ٦ونقل السيوطي عن ختيخ اإلس سراج ال ين البلقيين قولته ]امل َتوهيل يف واقعتة معي تة يكثيته أن يعترف الكتم آيهتا بطريتق االجتهتاث املعلَّتق بتلت
الواقعة ،ب اء على أن االجتهاث يتجتزأ وهتو اارجتح) .مث قتال الستيو ي (وكتذا كتل متن والهه اإلمتا يف جزئيتة معي تة اليشترتط آيته إال االجتهتاث املتعلتق
بتل اَّزئية آقط ،هذا جممون ك العلماء يف ل [.2
 - ٧الشوكاين رمحه هللا ،بع ما عرع أقوال من أجاو جتزئة االجتهاث وهم ااك ر ،ومن م ا م ه ،قال ك متا قريبتا متن كت

ابتن تيميتة وهتو إنته وإن

جتتاو جتزئتتة االجتهتتاث إال أنتته الب ت مل تن دته ت يف مستتألة متتن أن يستتتويف العلتتو ال ومتتة ل جتهتتاث ،آقتتال] :وال آتترق ع ت التاقيتتق يف امت تتان جتتتزي
االجتهتتاث آتتإهنم ق ت اتثق توا علتتى أن ا ته ت الدتتوو لتته الكتتم ابل ت ليل حتتىت صتتل لتته خلبتتة الظتتن ِبصتتول املقتاتتي وع ت املتتانا وإمنتتا صتتل ل ت
للمجته املطلق ،وأما من اثعى االحا تة رتا تتاج إليته يف ابب ثون ابب أو يف مستألة ثون مستألة آت صتل لته ختتال متن خلبتة الظتن بتذل انته
اليزال دوو ال ماق بل إليه علمه آإن قال ق خلب ه بذل آهتو جمتاوف وتتاتح جماوآتته ابلباتل معته[ .٣آالشتوكاين هتب إىل أبعت ممتا قالته
ابتتن تيميتتة ،آأجتتاو جتزئتتة االجته تاث يف الصتتورة ونثتتاه يف القيقتتة إ قصتتره علتتى ا ته ت املطلتتق ،وهتتذا د ت ف املقصتتوث التتذي هتتب إىل ج تواوه أك تتر
العلماء ،وهللا أعلم.
آهذا ما يتعلق ِبكم إآتاء ا ته يف ابب أو يف مسألة من مسائل الثقه.
املرمبة الرابعة :من مفقه وقرأ كتااب من كتب الفقه ،هل جيوز له أن يفيت؟
قال ابن الص ح]:إن قلت :من تثقه وقرأ كتااب من كتب املذهب ،أو أك ر ،وهو ما ل قاصتر مل يتصتف بصتثة أحت متن أصت اف املثتتس التذين

سبق كرهم ،آإ ا مل د العامي يف بل ه خ ه آرجوعه إليه أوىل من أن يبقى يف واقعته مرتبكا يف ح ته.
قلت :إن كان يف خ بل ه مثتِ د السبيل إىل استثتائه آعليه التوصل إىل استثتائه ِبسب إمكانه ،على أن بعض أصااب ا ،كر أنته إ ا ختت رت
البلت ة عتتن املثتتتس آت تتل املقتتا آيهتتا ،وإن تعتتذر لت عليتته كتتر مستتألته للقاصتتر املتتذكور ،آتتإن وجت مستتألته بعي هتا مستتطورة يف كتتتابِ موثتتوقِ
بصاته ،وهو ممن يقبل دسه ،نقل له حكمها ب صه ،وكان العامي يف ل مقل ا لصاحب املذهب ،وهذا وج ته يف ضمن ك بعاهم ،وال ليل
يعا ه ،مث اليع هذا القاصر أبم ال ل من املثتس ،والمن ااص اف املذكورة املستعار قم ْسة املثتس.
وإن مل د مسألته بعي ها ونصها مسطورة آ سبيل له إىل القول آيها قياسا على متا ع ت ه متن املستطورة ،وإن اعتقت ه متن قبيتل قيتا الآتارق التذي
هو حنو قيا اامة علتى العبت يف ستراية العتتق ،ان القاصتر معترع ان يعتقت متا لتيح متن هتذا القبيتل ثادت يف هتذا القبيتل ،وإمنتا استتتب إلتاق

( 1اع املوقعس) ج  4ص 21٧ - 21٦
( 2الرث على من أدل إىل اارع) ص  88و 9٦
( ٣ارختاث الثاول) ص 2٣٧
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اامة ابلعب يف سراية العتق يف حق من عرف مصاثر الشرن وموارثه يف أحكا العتتق ِبيتل استتبان لته أنته الآترق يف لت بتس التذكر واان تى ،وهللا
أعلم[.1
وقال ابن القيم ]إ ا تثقه الرجل وقرأ كتااب من كتب الثقه أو أك ر وهو ما ل قاصر يف معرآة الكتاب والس ة وآاثر السلف واالستت باط والرتجتيح
آهتتل يستتول تقليت ه يف الثتتتوى آيتته لل تتا أربعتتة أقتوال :اَّتواو مطلقتتا ،وامل تتا مطلقتتا ،واَّتواو ع ت عت ا تهت والدتتوو متتا وجتتوثه ،واَّتواو إن كتتان
مطلعا على مأدذ من يثيت بقوقم وامل ا إن مل يكن مطلعا.
والصتواب آيتته التثصتتيل ،وهتتو أنتته إن كتتان الستتائل ميك تته التوصتتل إىل عتتامل يه يتته الستتبيل مل تتل لته استتتثتاء م تتل هتتذا ،وال تتل قتتذا أن ي ستتب نثستته
للثتوى ما وجوث هذا العامل ،وإن مل يكن يف بلت ه أو حيتته خت ه ِبيتل الدت املستتثيت متن يستأله ستواه آت ريتب أن رجوعته إليته أوىل متن أن يقت
على العمل ب علم ،أو يبقى مرتبكا يف ح ته مرتثثا يف عماه وجهالته ،بل هذا هو املستطان من تقواه املأمور هبا.
ونظ هذه املسألة إ ا مل د السلطان من يوليه إال قاضيا عاراي من ختروط القااء مل يعطل البل عن قاع وويل اام ل آاام ل - .إىل أن قال- :
وك أصااب أمح يف ل خيرج على وجهس ،آق م ا ك م هم الثتوى والكم ابلتقلي  ،وجووه بعاتهم لكتن علتى وجته الكايتة لقتول ا تهت
كما قال أبو إسااق بن ختاق  -وق جلح يف جاما امل صور آذكر قول أمح أن املثيت ي ب ي له أن ثظ أربعمائة ألف ح يل مث يثتيت  -آقتال
له رجل :أنت حتثظ هذا آقال :إن مل أحثظ هذا آأ أآيت بقول من كان ثظه ،وقال أبو السن بن بشار من كبار أصتااب ا :ماضتر رجت ع ت ه
ث ث مسائل أو أربا من آتاوي اإلما أمح يست إىل هذه السارية ويقول :قال أمح ابن ح بل[.2
آهذا مايتعلق ِبكم إآتاء هذا القسم.
املرمبة امامسة :من كان عنده كتب احلديث أو بعضها ،هل جيوز له أن يفيت؟

هب ابن القيم رمحه هللا إىل جواو إآتاء من كانت ع ه كتب ال يل بشر س:
 - 1أن يكون له بصر ابلتثريق بس ال يل املقبول واملرثوث ،إما ب ثسه وإما بسؤال خ ه.
 - 2أن تكون ثاللة ال يل اهرة بيِه ة لكل من ْسعه ال تمل خ هذه ال اللة.
آإ ا اخنر أح هذين الشر س ،آليح له أن يثيت ابل يل قبل أن يسأل أهل العلم.
وه اك خترط آدر ي ب ي أن يااف ه ا ،وهتو متا كره ابان الصا ح وابان القايم يف املرتبتة الستابقة ]وهتو أنته إن كتان الستائل ميك ته التوصتل إىل عتامل

يه يه السبيل مل هل له استثتاء م ل هذا ،وال ل قذا أن ي سب نثسه للثتوى ما وجوث هذا العامل[ .٣آإآتاؤه إمنا جاو للارورة.

أما الشرط ااول آذكره ابن القيم يف قوله ]وقال عب هللا بن أمح  :سألت أيب عن الرجل ع ت ه الكتتب املصت ثة آيهتا قتول رستول هللا صتلى هللا عليته

صتر ابلت يل الاتعيف املترتوك وال اإلست اث القتوي متن الاتعيف ،آيجتوو أن يعمتل رتا ختتاء ويت ت م هتا
وسلم والصاابة والتابعس ،ولتيح للرجتل بَ َ
آيثيت به ويعمل به ،قال :اليعمل حىت يسأل مايؤدذ به م ها آيكون يعمل على أمر صايح ،يسأل عن ل أهل العلم[.4
وأما الشرط ال اين آذكره ابن القيم يف قوله ]إ ا كان ع الرجل الصاياان أو أح ا أو كتاب من س ن رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم موثتوق

را آيه ،آهل له أن يثيت را د ه آيه
آقالت ائثة من املتأدرين :ليح لته لت  ،انته قت يكتون م ستودا ،أو لته معتارع ،أو يثهتم متن ثاللتته دت ف مايت ل عليته ،أو يكتون أمتر نت ب
آيثهم م ه االداب ،أو يكون عاما له خمصص ،أو مطلقا له مقي  ،آ دوو له العمل وال الثتيا به حىت يسأل أهل الثقه والثتيا.

( 1أثب املثيت) ص 1٠4
( 2اع املوقعس) ج  4ص 198 - 19٦
( ٣اع املوقعس) ج  4ص 19٦
( 4اع املوقعس) ج  4ص  .2٠٦و كره اخلطيب الب اثي ذس اثه يف (الثقيه واملتثقه) ج  2ص 98
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وقالت ائثة :بل له أن يعمل بته ،ويثتيت بته ،بتل يتعتس عليته ،كمتا كتان الصتاابة يثعلتون ،إ ا بل هتم الت يل عتن رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم
وح َّث به بعاهم بعاا ابثروا إىل العمل به متن خت توقتف والِبتل عتن معتارع ،واليقتول أحت مت هم قتط :هتل عمتل هبتذا آت ن وآت ن ولتو رأوا
َ
من يقول ل انكروا عليه أخت اإلنكار ،وكذل التابعون ،وهذا معلو ابلارورة ملن له أثى دسة ِبال القو وس ْم ،و تول العهت ابلست ة وبت ْعت
الزمان وعتقها اليسول ترك اادذ هبا والعمل ب ها ،ولو كانت س ن رسول هللا صلى هللا عليته وستلم اليستول العمتل هبتا بعت صتاتها حتىت يعمتل
هبا آ ن أو آ ن لكان قول آ ن أو آ ن عيارا على الس ن ،ومَزهكِيا قا ،وختر ا يف العمل هبا ،وهتذا متن أبطتل البا تل  -إىل قولته  -قتالوا :والَّستخ
الواقا يف ااحاثيل الذي أجعت عليه اامة اليبل عشرة أحاثيل البتة بل والختطرها ،آتقت ير وقتون اخلطتأ يف التذهاب إىل امل ستو أقتل بك ت متن
وقون اخلطأ يف تقلي من يصيب وخيطال ،ودوو عليه الت اقض واالدت ف.
إىل أن قال ابن القيم :والصواب يف هذه املسألة التثصيل:
آإن كانت ثاللة ال يل تاهرة بيِه تة لكتل متن ْسعته ال تمتل خت املتراث آلته أن يعمتل بته ،ويثتيت بته ،واليطلتب لته التزكيتة متن قتول آقيته أو إمتا  ،بتل
الجة قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإن دالثه من دالثه.
وإن كانت ثاللته دثية اليتبس املراث م ها مل دز له أن يعمل ،واليثيت را يتو ه مراثا حىت يسأل ويطلب بيا َن ال يل ووجهه.
وإن كانت ثاللته اهرة كالعا على أآراثه ،واامر على الوجوب ،وال هتي علتى التاتر  ،آهتل لته العمتل والثتتوى بته خيترج علتى ااصتل وهتو العمتل
ابلظواهر قبل البال عن املعارع ،وآيه ث ثة أقوال يف مذهب أمح وخ ه :اَّواو ،وامل ا ،والثرق بس العا واخلاص آت يعمتل بته قبتل الباتل عتن
امل صص ،واامر وال هي آيعمل به قبل البال عن املعارع.
وهتتذا كلتته إ ا كتتان َمثَّ نتتون أهليتتة ولك تته قاصتتر يف معرآتتة الثتترون وقواع ت ااص توليس والعربيتتة ،وإ ا مل تكتتن مثتتة أهليتتة قتتط آثرضتته ماقتتال هللا تعتتاىل:

اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال ال.4٣ :
(آَ ْ

وقول ال صلى هللا عليه وسلم « :أال سألوا إ ا مل يعلموا ،إمنا ختثاء العِ ِهي السؤال» .وإ ا جاو اعتمتاث املستتثيت علتى متا يكتبته املثتيت متن ك مته أو
ك ت ختتتي ه وإن ع ت وصتتع آمتتن ك ت إمامتته ،آتتألن دتتوو اعتمتتاث الرجتتل علتتى ماكتبتته ال قتتات متتن ك ت رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم أوىل
ابَّواو ،وإ ا ق ر أنه مل يثهم ال يل كما لو مل يثهم آتوى املثيت آيسأل َم ْن هِ
يعرآه مع اه ،كما يسأل من يعرآه معىن جواب املثيت ،وابهلل التوآيق[.1
آهذا مايتعلق ِبكم إآتاء من ع ه كتب ال يل أو بعاها .ون به مرة أدرى ه ا على أن م ل هذا إمنا دوو إآتاؤه للاترورة ع ت عت العتامل ا تهت
أو ع تعذر الوصول إليه.

املرمبة السادسة :العامي إذا عرأ حكم حادثة ،هل جيوز له أن يفيت فيها؟
العامي إ ا عرف حكم حاثثة ،آَتلَه حاالن :إما أن يعرف الكم ابل ليل ،وإما أن يعرآه على وجه التقلي لقول مثتِ آيها ثون معرآة ال ليل.
أوال :العامي إ ا عرف حكم حاثثة ب ليلها.
قال ابن الص ح ]و كر املاورثي يف كتابه «الاوي» :يف العامي إ ا عرف حكم حاثثة ب اء على ثليلها ث ثة أوجه:
أح ها :أنه دوو أن يثيت به ،ودوو تقلي ه آيه ،انه ق وصل إىل العلم به ،م ل وصول العامل إليه.
وال اين :دوو ل إن كان ثليلها من الكتاب والس ة.
وال الل :وهو أصاها أنه الدوو ل مطلقا[.2
ومال ابن القيم إىل تترجيح الوجته ال تاين أي اَّتواو إن كتان الت ليل كتتااب أو ست ة ،آقتال ]إ ا عترف العتامي حكتم حاثثتة بت ليلها آهتل لته أن يثتيت بته
ويستتول ل ت ه تقليت ه آيتته آثيتته ث ثتتة أوجتته للشتتاآعية وخت هم ،أحت ها :اَّتواو ،انتته قت حصتتل لتته العلتتم ِبكتتم تلت الاثثتتة عتتن ثليلهتتا كمتتا حصتتل
للعامل ،وإن َتيز العامل بقوة يتمكن هبا من تقرير ال ليل وثآا املعارع له ،آهذا ق ر وائ على معرآة الق ب ليله .وال اين :ال دوو ل مطلقتا ،لعت
( 1اع املوقعس) ج  4ص 2٣٦ - 2٣4
( 2أثب املثيت) ص  .1٠٣آامل ا من االآتاء هو ادتيار املاورثي وَتبعه ابن الص ح وكذل ال ووي (ا مون) ج  1ص 4٥
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أهليته ل ست الل ،وع علمه بشترو ه ومايعارضته ،ولعلته يظتن ثلتي متا لتيح بت ليل .وال التل :إن كتان الت ليل كتتااب أو ست ة جتاو لته اإلآتتاء ،وإن
كان خ ا مل دز ،ان القرآن والس ة دطاب َّميا املكلثس ،آيجب على املكلتف أن يعمتل رتا وصتل إليته متن كتتاب ربته تعتاىل وست ة نبيته صتلى
هللا عليه وسلم  ،ودوو له أن يرخت خ ه إليه وي له عليه[.1
اثنيا :العامي إ ا عرف حكم حاثثة على سبيل التقلي .
أي ب حجة وال ثليل وإمنا ثظ آتتوى املثتيت يف الاثثتة .وال دت ف يف أن هتذا العتامي لتيح لته أن يثتيت ،ودتوو أن خيتس ابلثتتوى ،قتال اخلطيتب
الب اثي ]ومىت أآىت آقيه رج من العامة بثتوى ،آواسا للعامي أن خيس هبا ،آأما أن يثيت هو آ [.2
وقت أختتترت إىل هتتذه املستتألة يف الثصتتل ال التتل متتن البتتاب ال التتل ع ت الكت يف واجتتب العتتامي يف تبليت العلتتم ،وأن متتن صتتور تبلي تته العلتتم إآتتتاءه
أحيا  ،وهي املرتبة الساثسة متن مراتتب املثتتس ،وعلتى القيقتة آتإن هتذا لتيح مثتيتا ولك ته ق متل للعلتم ومبلت م لته ،ودتب علتى العتامي أن تتاط آت
ي ستتب الثتتتوى ل ثستته بتتل ي بتته علتتى أنتته قتتل للت ليل أو لثتتتوى عتتامل ،آيقتتول ْسعتتت آيهتتا متتن الشتتيخ آت ن كتتذا وكتتذا ،أو يقتول قترأت آيهتتا يف كتتاب
كذا :كذا وكذا .وهذا جائز للارورة ع ما الد املستثيت أح ا يثتيه إال هذا العامي.
وقتال الشاطيب ]إنته ع ت دلتو الزمتان عتن ا تهت ين يت تزل ال قتل عتن ا تهت ين م زلتة وجتوث ا تهت ين[ .٣وهتذا الكت

دتري علتى كتل متن نقتل عتن

ا ته ين سواء كان هذا العامي املذكور ه ا ،أو كان املثيت املقل املذكور يف املرتبة ال انية ،أو كان املتثقه من الكتب املذكور يف املرتبة الرابعة.
املرمبة السابعة :إذا ِل جيد املستفيت أحداً يفتيه ألبته.

أي مل د املستثيت أح ا ممن كر هم يف املراتب الست السابقة ،ال يف بل ه وال يف خ ه ،وال ميك ه التوصل اح يثتيه ،آما الواجب يف حقه .
هتب آقهتاء الشتاآعية كإمتا التترمس وابتن الصت ح وَتبعته ال تووي إىل أنتته التكليتف عليته ،ويثعتل مايشتاء ،كمتتن مل تبل ته الت عوة ،والمؤادتذة عليتته،
وكذل قال الشا من املالكية.
و هب ابن القيم إىل أنه يتقي هللا مااستطان ويثعل ماي لب على ه أنه الق والصواب ،آتإن للاتق أمتارات ،آتإن مل يتبتس لته ختتال آتاامر كمتا قتال
آقهاء الشاآعية أع ه.

(فائدة) دل ْو اارع من الثقهاء ا ته ين آمن ثوهنم من املثتس ميكن أن يقا يف إح ى صورتس:

الصورة ااوىل :اخلل هو املطلق ،و ل ابنع ا وجوث هؤالء يف جيا أقطار اارع يف نثح الوقت ،وهذه الصورة التقا أب ا إال قبيتل قيتا الستاعة بعت
هور ع مات الساعة الكسى ،وعلى التا يت بعت ما ْتب التريح الطيبتة التيت تقتبض أرواح جيتا املتؤم س مث يبقتى ختترار اخللتق علتيهم تقتو الستاعة،
كما يف ال يل الذي رواه مسلم عن عب هللا بن عمرو ،وهذا بع نزول عيسى عليته الست وموتته بعت قتلته للمستيح الت جال وبعت لتون الشتمح
من م رهبا ودروج ال ابة إ يتميزاملؤمن من الكاآر ،أما قبل هبوب هذه الريح آتالعلم والعلمتاء ابقتون يف الت نيا ولتو علتى ال ت رة ،وهبتم تبقتى حجتة هللا
قائمتتة كمتتا يت ل عليتته قولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم (التتزال ائثتتة متتن أمتتيت قائمتتة أبمتتر هللا الياتترهم متتن دتتذقم أو دتتالثهم حتتىت َييت أمتتر هللا وهتتم
اهرون على ال ا ) ،4و(أمر هللا) هو الريح الطيبة املذكورة ،ويف الرواية اادرى (حىت تقو الساعة) أي قرب قيامها.
الصورة ال انية :اخلل هو ال س  ،و ل ابنع ا وجوث ا ته ين واملثتس يف بقعة متن اارع ،متا وجتوثهم يف بقعتةأدرى ،وهتذه الصتورة جتائزة الت وث
تب إىل بت ث أوراب الشترقية هتذه اااي (أول عتا 1412هتت)
يف أي وقت ،وهي املقصوثة ابلبال يف مسألت ا هذه ،وم اقا ماْسعته من بعض متن ه َ
وبع حتررها من سيطرة روسيا الشيوعية ،أن الكم الشيوعي هبذه التب ث كبول ت ا كتان قت اتبتا سياستة أثت إىل انقتراع اائمتة والثقهتاء هبتذه التب ث
( 1اع املوقعس) ج  4ص 199 - 198
( 2الثقيه واملتثقه) ج  2ص 194
 ٣انظر كتابه (االعتصا ) ج  2ص  ،2٦٦ط ثار املعرآة 14٠2هت
 4ال يل متثق عليه
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متتا م عتته ستتثر امل توا س إىل اخلتتارج ،آأصتتبح املستتلمون هبتتذه التتب ث يقت هترون ابلشتتهاثتس متتا جهلهتتم التتتا بتثاصتتيل أحكتتا الش تريعة وعجتتزهم عتتن
االستتتثتاء ،آهتتذه صتتورة للمستتألة املثرتضتتة ه تتا ،وهتتذا متتن اَّهتتل التتذي يعتتذر بتته صتتاحبه لع ت التتتمكن متتن العلتتم ،حتتىت أن املستتلمات كتتن يتتتزوجن
الرجال ال صارى ،وكان املسلمون يصلون يف يوِ واح ِ من الشهر ركعتس عن كل يو من الشهر امل صر  ،يرون هذا ال ين.
وق اآرتع إما الرمس صورة مشاهبة قذا وهي صورة قو ِ م قطعس جبزيرة من اَّزر ،وستأيت يف ك مه إن ختاء هللا.
ونذكر آيمتا يلتي أقتوال متن أختتر إلتيهم :إمتا الترمس ،آتابن الصت ح ،وال تووي م لته ،آالشتا  .مث قتول ابتن القتيم .مث خنتتم املستألة بقتول ابتن تيميتة
آيها.
قال إما الرمس اجلوير رمحه هللا « -يف دل هِو الزمان عن أصول الشريعة»  -قال ]ومامون هتذه املرتبتة تقت ير ثرو أصتول الشتريعة ،وقت هبتت

وائف من علمائ ا إىل أن ل اليقتا ،آتإن أصتول الشتريعة تبقتى حمثو تة علتى ممتر الت هور ،إىل نث تة الصتور ،واستمستكوا بقولته تعتاىل( :إِ َّ َْحنتن
نَتَّزلَْا ال هِذ ْكَر َوإِ َّ لَه َلَاآِظو َن) الجر.9 :

وهتتذه الطريقتتة خ ت مرضتتية ،واآليتتة يف حثتتظ القتترآن يف التاريتتف والتب ت يل ،والتص تريف والتاويتتل ،وق ت ورثت أدبتتار يف انط تواء الش تريعة ،وانطمتتا
ختترائا اإلست  ،وانت را معتتامل ااحكتتا  ،بقتتبض العلمتتاء ،وقت قتتال صتتلى هللا عليتته وستتلم «ستتيقبض العلتتم حتىت خيتلتتف التترج ن يف آرياتتة ،وال
د ان من يعرف حكم هللا تعاىل آيها»  -إىل أن قال  -آإن آرع ل قَ َّم ا على خرض ا من ل صتورة  .وهتي أن ائثتة يف جزيترة متن اَّزائتر،
لتتو بل تتتهم الت عوة ،والحتتت ع ت هم ثاللتتة ال بتتوة ،آتتاعرتآوا ابلوح انيتتة وال بتتوة ،ومل يقثتوا علتتى ختتتال متتن أصتول ااحكتتا  ،ومل يستتتمك وا متتن املست إىل
علمتتاء الش تريعة ،آتتالعقول علتتى متتذاهب أهتتل التتق ال تقتاتتي التاتتر والتاليتتل ،ولتتيح عليهتتا يف م ت رك قاتتااي التكليتتف تعوي تل  -إىل أن قتتال -
آمق ار ال رع آيه اآلن أن الذين آرض ا الك آيهم اليلزمهم إال اعتقاث التوحي ونبوة ال املبتعل ،وتتو س الت ثح علتى التوصتل إليته يف مستتقبل
الزمان ،مهما صاثآوا أسباب اإلمكان ،ولست ا ن كتر أن عقتوقم تستتا هم يف قاتيات اَّتب ت علتى االنكثتاف عتن مقتاتيات الترثي ،واالنصتراف
عن موجبات التَّوي ولك ا النقاي أبن حكم هللا عليهم موجب عقوقم.
آ عطتتف اآلن علتتى خرض ت ا ،ونقتتول :إ ا ثرستتت آتترون الش تريعة وأصتتوقا ،ومل يبتتق معتصتتم يرجتتا إليتته ،ويعتتول عليتته ،انقطعتتت التكتتاليف عتتن العبتتاث،
والتاقت أحواقم أبحوال الذين مل تبل هم ثعوة ،ومل ت ط هبم ختريعة[.1
وقتتال اباان الص ا ح رمحتته هللا ]إ ا مل دت صتتاحب الواقعتتة مثتيتتا وال أحت ا ي قتتل لتته حكتتم واقعتتته ،ال يف بلت ه وال يف خت ه آمتتا ا يصت ا قلتتت :هتتذه

مستتألة آتترتة الشتريعة ااصتولية ،والستتبيل يف لت كالستتبيل آيمتتا قبتتل وروث الشترائا ،والصتتايح يف كتتل لت القتتول ابنتثتتاء التكليتتف عتتن العبت  ،آإنتته
الي بتت يف حقته حكتم ،ال إدتاب ،وال حتتر  ،والخت لت  ،آت يوأدتذ إ ن صتاحب الواقعتة أبي ختتال صت عه آيهتا ،وهتذا متا تقترره ابلت ليل املع تتوي
ااصويل ،يشه له ح يل حذيثة بن اليمان رضتي هللا ع ته أن رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم قتال« :يت ر اإلست كمتا يت ر وختتي ال توب،
حىت ال ي ري ما صتيا  ،وال صت ة ،وال نست  ،والصت قة ،ويستري علتى كتتاب هللا تعتاىل يف ليلتة .آت يبقتى يف اارع م ته آيتة ،وتبقتى وائتف متن
ال ا  ،الشيخ الكب  ،والعجوو الكب ة ،يقولون :أثرك ا آابئ ا على هذه الكلمة ال إله إال هللا ،آ ان نقوقا» آقال صلة بن وآر ،لذيثتة« :آمتا ت تين
ع ت هم ال إلتته إال هللا ،وهتتم ال ي ت رون متتا ص ت ة ،وال صتتيا وال نس ت  ،وال ص ت قة آتتأعرع ع تته حذيثتتة ،آرثهتتا عليتته ث ت اث ،كتتل ل ت يعتترع ع تته
حذيثة ،مث أقبل عليه يف ال ال ة ،آقال :ايصلة ! ت جيهم من ال ار ،ت جيهم من ال ار » .2وهللا أعلم[.٣

وقتتال الشاااطيب رمحتته هللا ]يستتقط عتتن املستتتثيت التكليتتف ابلعمتتل ع ت آقت املثتتيت ،إ ا مل يكتتن لتته بتته علتتم ال متتن جهتتة اجتهتتاث معتتتس وال متتن تقليت :
وال ليل على ل أمور:

( 1ال ياثي) للجويين ،حتقيق ث .عب العظيم ال يب ،ط 14٠1 ،2هت ،ص ٥2٦ - ٥2٣
 2رواه أبو عب هللا ابن ماجة يف «س ه»
والاكم أبو عب هللا الاآظ يف «صاياه» .وقال :هذا ح يل صايح على خترط مسلم ومل خيرجاه
( ٣أثب املثيت) ص  ،1٠٦ - 1٠٥ونقله ع ه ال ووي يف (ا مون) ج  1ص  .٥8هذا وق واآق الذه الاكم يف تصايح ح يل حذيثة ،وقال الاآظ ابن حجر :رواه
ابن ماجة بس قوي عن حذيثة (آتح الباري) ٦1/1٣
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«أح ها» أنه إ ا كان ا ته يسقط ع ه التكليتف ع ت تعتارع ااثلتة عليته علتى الصتايح  -حستبما تبتس يف موضتعه متن ااصتول  -آاملقلت ع ت
آق العلم ابلعمل رأسا أحق وأوىل.
«وال تتاين» أن حقيقتتة هتتذه املستتألة راجعتتة إىل العمتتل قبتتل تعلتتق اخلطتتاب .وااصتتل يف ااعمتتال قبتتل وروث الشتترائا ستتقوط التكليتتف ،إ الحكتتم عليته
قبل العلم ابلكم ،إ خترط التكليف ع ااصوليس العلم ابملكلف به ،وهذا خ عامل ابلثرع ،آ ي تهض سببه على حال.
«وال الل» أنه لو كان مكلثا ابلعمل لكان من تكليف ماال يطاق ،إ هو مكلف را ال يعلم ،وال سبيل لته إىل الوصتول إليته ،آلتو كلتف بته لكلتف
را ال يق ر على االمت ال آيه ،وهو عس احملال إما عق وإما خترعا واملسألة بَتيِه ة[.1
وقتتال اباان القاايم رمحتته هللا ]إ ا نزلتتت ابلعتتامي ولتتة وهتتو يف مكتتان الدت متتن يستتأله عتتن حكمهتتا آثيتته ريقتتان لل تتا  ،أحت ا :أن لتته حكتتم ماقبتتل

الشتترن ،علتتى اخلت ف يف الظتتر واإلابحتتة والوقتتف ،ان عت املرختت يف حقتته ر زلتتة عت املرختت ابل ستتبة إىل اامتتة .والطريقتتة ال انيتتة :أنتته خيتترج علتتى
اخل ف يف مسألة تعارع ااثلة ع ا ته  ،هل يعمل ابادف أو اباخت أو يت  .والصواب أنته دتب عليته أن يتقتي هللا مااستتطان ،ويتاترى
الق جبه ه ومعرآة م له ،وق نصب هللا تعاىل على الق أمارات ك ة ،ومل هِ
يسو هللا سباانه وتعتاىل بتس ما بته وبتس مايست طه متن كتل وجته ِبيتل
اليتميز هذا من هذا ،والب أن تكون الثطر السليمة مائلة إىل الق ،مؤثرة له ،والب أن يقتو قتا عليته بعتض اامتارات املرجاتة ولتو ر تا أو ذقتا ،
آتتإن ق ت ر ارتثتتان ل ت كلتته وع ت مت يف حقتته جيتتا اامتتارات آه تتا يستتقط التكليتتف ع تته يف حكتتم هتتذه ال اولتتة ،ويص ت ابل ستتبة إليهتتا كمتتن مل تبل تته
ال عوة ،وإن كان مكلثا ابل سبة إىل خ ه ،آأحكا التكليف تتثاوت ِبسب التمكن من العلم والق رة ،وهللا أعلم[.2
وقال ختيخ اإلس

ابن ميمية رمحه هللا ]ويف أوقات الثرتات ،وأمك ة الثرتات :ي اب الرجل على مامعه متن اإلميتان القليتل ،وي ثتر هللا آيته ملتن مل تقتم

الجتتة عليتته متتاال ي ثتتر بتته ملتتن قامتتت الجتتة عليتته ،كمتتا يف ال ت يل املعتتروفَ« :ييت علتتى ال تتا ومتتان اليعرآتتون آيتته ص ت ة ،والصتتياما ،والحجتتا،
والعمتترة ،إال الشتتيخ الكبت  ،والعجتتوو الكبت ة .ويقولتتون :أثرك تتا آابء وهتتم يقولتتون ال إلتته إال هللا» آقيتتل لذيثتتة بتتن اليمتتان :متتات ين عت هم ال إلتته إال
هللا آقال :ت جيهم من ال ار[.٣
وقال ابن ميمية أياا] :وابَّملة ال د ف بس املسلمس أن متن كتان يف ثار الكثتر وقت آمتن وهتو عتاجز عتن اقجترة ال دتب عليته متن الشترائا متا
صت ِهل مل دتب عليته القاتاء يف
يعجز ع ها بل الوجوب ِبسب االمكان ،وكذل مامل يعلم حكمه ،آلو مل يعلم أن الصت ة واجبتة عليته وبقتي مت ة مل ي َ
أ هر قويل العلماء ،وهذا مذهب أيب ح يثة وأهل الظاهر ،وهو أح الوجهس يف مذهب أمح .
وكتتذل ستتائر الواجبتتات متتن صتتو ختتتهر رماتتان وأثاء الزكتتاة وخت لت  .ولتتو مل يعلتتم حتتتر اخلمتتر آشترهبا مل َت ه ابتثتاق املستتلمس ،وإمنتتا ادتلثتوا يف
قااء الصلوات .وكذل لو َع َامل را يستاله من راب أو َمْيسر مث تبتس لته حتتر لت بعت القتبض :هتل يثستخ العقت أ ال كمتا النثست ه لتو آعتل
ل قبل اإلس  .وكذل لو تزوج نكاحا يعتق صاته على عاثْم ،مث ملا بل ته خترائا اإلس رأى أنه ق أدل ببعض خترو ه ،كما لتو تتزوج يف
ع ة وق انقات ،آهل يكون هذا آاس ا أو يقر عليه كما لو عق ه قبل اإلس مث أسلم.
وأصل هذا كله أن الشرائا هل تلز من مل يعلمها أ التلز أح ا إال بعت العلتم أ يثترق بتس الشترائا ال است ة واملبتت أة هتذا آيته ث ثتة أقتوال  -إىل
أن قال  -والصواب يف هذا الباب كله :أن الكم الي بت إال ما التمكن من العلم ،وأنه اليقاي مامل يَعلم وجوبه[.4
آهتتذه أق توال العلمتتاء يف املستتألة (مايثعتتل املستتتثيت إ ا مل د ت متتن يثتيتته البتتته  ،).والقتتول التتذي نطمتتتن إليتته هتتو قتتول ابتتن القتتيم :أن امل ترء يتقتتي هللا
مااستتتطان ويثعتتل مايظ تته التتق ،آتتإن عجتتز عتتن لت آت تكليتتف عليتته .آتتابن القتتيم مل يستتقط ع تته التكليتتف ابتت اء وإمنتتا ألزمتته بتاتتري الصتواب قبتتل
ل  .وهذا هو ما تشه له ااثلة الشرعية كما يلي:

( 1املواآقات) ج  4ص 291
( 2اع املوقعس) ج  4ص 22٠- 219
( ٣جممون الثتاوي) ج  ٣٥ص  .1٦٥و كر ختيخ اإلس
( 4جممون الثتاوي) ج  19ص 22٦ - 22٥

م له يف (جممون الثتاوي) ج  11ص 4٠8 - 4٠٧
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استتَطَ ْعت ْم) الت تابن ، 1٦ :وقتال ابتن القتيم إن هللا قت جعتل
 - 1آقوله إنه يتقي هللا مااستطان ويتاري الصتواب ،يشته لته قولته تعتاىل (آَتاتتَّقوا َّ
اّللَ َمتا ْ

على الق أمارات ،وهذا يشه له ح يل وابصة بن َم ْعبَ مرآوعا (الس ماا مأنت له ال ثح وا مأن إليه القلتب ،واإلمث ماحتاك يف الت ثح وتترثث يف
الص ر).2[1
وحترجه .آتإ ا
وهذه ال صوص يعا بعاها بعاا تشه أبن للاق أمارات وم ها سكي ة ال ثح و مأني ة القلب ،ولإلمث أمارات وم ها ضيق القلب ه
ع املرء من يثتيه آليستثت قلبه.
 - 2آإن مل يهت املرء إىل ختيء مييز به ،آاامر كما قال آقهاء الشاآعية وخ هم :إنه التكليف عليه وليثعل ما ختاء يف ولتته ،وحكمته حكتم متن مل
يبل تته اخلطتتاب ثون تقصت متتن جهتتته .وقت نزلتتت ك ت متتن الشترائا ومل يعلتتم هبتتا املستتلمون التتذين كتتانوا ابلبشتتة ومت هم متتن مل يعت إىل امل ي تة إال يف
الس ت ة الستتابعة (عتتا ديتتس) ومل يؤادتتذوا رتتا مل يتتبل هم ،ومل يكلث توا بقاتتاء ختتتال متتن ل ت  .كمتتا قتتال ابتتن تيميتتة رمحتته هللا إن متتن ااح توال املانعتتة متتن
وجتتوب قاتتاء ماآتتات متتن الواجبتتات :اَّهتتل التتذي يعتتذر بتته لعت

َوالْ ِولْ َ ِان الَ يَ ْستَ ِطيعو َن ِحيلَة َوالَ يَت ْهتَ و َن َسبِي  ،آَأ ْولَتتِ َ

اتتع ِث ِ
الرجت ِ
تال َوالِه َستتاء
بلتتول اخلطتتاب .٣وقت قتتال هللا تعتتاىل (إِالَّ الْم ْستَ ْ َ َ
س مت َتن هِ َ
اّلل َعث هوا َخثورا) ال ساء.99 - 98 :
اّلل أَن يَت ْعث َو َعْته ْم َوَكا َن ه
َع َسى ه

آهذا ماأراه يف هذه املسألة :أن العاجز عجزا حقيقيا عن معرآة الشرن  -العتن تقصت يف الستؤال ولتو ابالرحتتال  -أنته يتقتي هللا مااستتطان ويتاترى

ِ
اّلل َعث هتوا َخثتورا) ال ستاء، 99 :
اّلل أَن يَت ْعث َتو َعتْته ْم َوَكتا َن ه
الق والصواب ،آإن عجز آ تكليف عليته ،وال إمث عليته ،قتال تعتاىل (آَأ ْولَتتت َ َع َستى ه
وهللا تعاىل أعلم.
هذا ما يتعلق ابملستثيت إ ا مل د أح ا يثتيه .وهبذا ي تهي الك يف مراتب املثتس ،وخنتمه بثائ تس:
(الفائدة األوىل) وهي يف حق املثيت ،وهي (وجوب التَّوثق من الكتاب)
وق ت أختتتر إىل هتتذه الثائ ت ة ع ت الك ت

يف الوجتتاثة يف الثصتتل ال التتل متتن البتتاب ال التتل ،وقتتال النااوو رمح ته هللا ]ال د توو ملتتن كانتتت آت تواه نق ت

ملذهب إما إ ا اعتم الكتب أن يعتم إال على كتاب موثوق بصاته وأبنه متذهب لت اإلمتا  .آتإن وثتق أبن أصتل التصت يف هبتذه الصتثة لكتن
مل تكن هذه ال س ة معتم ة آليستظهر ب سخ م ه متثقة .وقت حتصتل لته ال قتة متن نست ة خت موثتوق هبتا يف بعتض املستائل إ ا رأي الكت م تظمتا
وهو دب آَ ِطن الخيثى عليه ل ربته موضا االسقاط والت ي .
آتإن مل دت ه إال يف نست ة خت موثتوق هبتتا ،آقتتال أبتتو عمترو ي ظتتر آتتإن وجت ه مواآقتتا اصتول املتتذهب وهتتو أهتتل لت تريل م لتته يف املتتذهب لتتو مل دت ه
م قوال آله أن يثيت به آإن أراث حكايته عن قائلته آت يقتل قتال الشتاآعي مت كتذا وليقتل وجت ت عتن الشتاآعي كتذا أو بل تين ع ته وحنتو هتذا ،وإن مل

 1قال ال ووي يف ااربعس :ح يل حسن روي اه يف مس ي اإلمامس أمح بن ح بل وال ارمي ذس اث حسن ، .وتعقبه الاآظ ابن رجب ال بلي بتاعيف هذا ال يل
وبس سبب ضعثه ،مث قال ابن رجب وق روى هذا ال يل عن ال  من وجوه متع ثة وبعض رقه جي ة آ رجه اإلما أمح وابن حبان يف صاياه من ريق يي
بن أيب ك عن وي بن س عن ج ه ممطور عن أيب أمامة قال «قال رجل :ايرسول هللا مااإلمث قال إ ا حاك يف ص رك ختال آ عه» وهذا إس اث جي على خترط مسلم،
آإنه درج ح يل يي بن ك عن وي بن س  ،وأثبت أمح ْساعه م ه وإن أنكره ابن معس .ودرج اإلما أمح من رواية عب هللا بن الع ء بن وي قالْ :سعت مسلم
علي ،قال :الس ماسك ت إليه ال ثح وا مأن إليه القلب ،واإلمث مامل تسكن إليه
بن مسلم قالْ :سعت أاب ثعلبة اخلشين يقول «قلت ايرسول هللا أدسين ما ل يل وما ر ه
ال ثح واليطمتن إليه القلب وإن أآتاك املثتون» وهذا أياا إس اث جي  ،وعب هللا بن الع ء بن وب ثقة مشهور ،ودرجه الب اري=
=ومسلم ابن مسلم ثقة مشهور أياا  -إىل أن قال ابن رجب - :وق صح عن ابن مسعوث رضي هللا ع ه أنه قال«:اإلمث َحَّزاو القلوب» ،واحتل به اإلما أمح  ،ورواه
وماحز يف قلب آ عه» قال أبو ال رثاء «اخل يف مأني ة ،والشر يف
عن جرير عن م صور عن حمم بن عب الرمحن عن أبيه قال :قال عب هللا «إايكم وحزائز القلوب،
ه
الز متقارابن يف
ريبة» .وروى ابن مسعوث من وجه م قطا أنه قيل له :أرأيت ختيتا يف ص ور الن ري ح ل هو أ حرا آقال «وإايكم والكاكات آإهنن اإلمث» وال و ه
ِ
وحَرجا ونثورا وكراهة
املعىن ،واملراث ماأثر يف القلب ضيقا َ
( 2جاما العلو والكم) البن رجب ،ط ثار الثكر ،ص 22٠ - 219
 ٣راجا (جممون الثتاوي) ج  22ص  2٣و ص  4٠ومابع ها
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يكن أه لت ريل م له مل دز له ل آإن ستبيله ال قتل احملتض ومل صتل متادوو لته لت ولته أن يتذكره ال علتى ستبيل الثتتوى م ِ
ثصتاا ِبالته آيقتول
وج ته يف نس ة من الكتاب الث ين وحنوه[.1
(الفائدة الثانية) وهي يف حق املستثيت.

استتَطَ ْعت ْم)
وهو أنه ال دوو له استثتاء متن هتو أثى مرتبتة إال إ ا عت ِ يف حقته متن هتو أعلتى مرتبتة متن املثتتس ،لقولته تعتاىل (آَتاتتَّقوا َّ
اّللَ َمتا ْ

الت تابن:

َّ ،1٦
آإن بعض َمن كر هم يف مراتب املثتس ليسوا مثتس على القيقة وإمنتا دتوو إآتتاؤهم أحيتا للاترورة .ومايتذكره بعتض العلمتاء متن أن املستتثيت
يستثيت َمن يشاء ِمن املثتس آهذا إ ا كانوا جيعا مستوآس لألهليتة ،كمتا ستيأيت بيانته يف الثصتل القتاث (أحكتا املستتثيت) .أمتا إ ا ادتلثتت ااهليتة
آ ب من استثتاء ااعلى مرتبة إن وِج وإال آمن ثونه آمن ثونه.
وهبذا خنتم الك يف (مراتب املثتس) وهو القسم الرابا من هذا الثصل.

1

(ا مون) ج  1ص  4٧ - 4٦وك مه ااول م قول عن ابن الص ح من كتابه (أثب املثيت) ص 11٦ - 11٥
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القسم امام  :و وب اسفتاء ابحلق وابألقوال الرا حة
حت ث ا عن خترط العلم ضمن ختروط املثيت يف القسم ال الل من هذا الثصل ،كما حت ث ا يف القسم ال اين (حكم اإلآتاء) عن أنته تر علتى املثتيت أن
يثيت ب علم ،أما هذا القسم آمعقوث لبيان أمر أدص :وهو أن العلم الذي جتب الثتوى به ي ب ي أن يكون:

تس الَّتا ِ ِاب ْلَ ِهتق
تاحكم بَ ْ َ
 - 1هوالق الذي خته به ال ليل الشرعي من الكتاب والس ة واإلجتان املعتتس والقيتا الصتايح و لت لقولته تعتاىل (آَ ْ
الُّو َن عن سبِ ِيل َِّ
الَّ عن سبِ ِيل َِّ
ِ ِ
اّلل إِ َّن الَّ ِذين ي ِ
ِ
الِس ِ
اب) ص .2٦ :آيجب علتى
اّلل َق ْم َع َذ م
ََ
َ َ
َوَال تَتتَّبِ ِا ا ْقََوى آَتي َ َ َ
اب َخت ي م رَا نَسوا يَت ْوَ ْ َ
املثيت أن يثيت ابلق الذي خته ت به ااثلة.

 - 2وهتتو ال تراجح متتن ضتتمن ااق توال امل تلثتتة ،و ل ت لقولتته تعتتاىل (آَتِإن تَت تتاوعتم ِيف ختتتي ِء آَتترُّثوه إِ َىل ِ
ه
اّلل َ
َ َْ ْ َ ْ
ِ َّ ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
اّلل وأولَتِت َ هتم أولتوا ْااَلْب ِ
تاب) الزمتر .18 - 1٧ :آيَ ْاتر علتى
ين يَ ْستتَمعو َن الْ َق ْتوَل آَتيَتتَّبِعتو َن أ ْ
َ
ْ ْ
ين َهت َ اهم َّ َ ْ
َح َستَه أ ْولَتت َ التذ َ
(آَتبَ هش ْر عبَاث ،التذ َ
الرست ِ
تول) ال ستتاء٥9 :
و َّ

 ،وقولتته تعتتاىل

املثيت والقاضي أن يت ا من ااقوال امل تلثة كيثما ختاءا ،بل جتب الثتوى والكم ابلقول الراجح من ااقوال املتعارضة.
ويتعلتتق ابامتتر ااول (وجتتوب اإلآتتتاء ابلتتق) مستتألة حتتتر اإلآتتتاء ابلِيَتتل ،كمتتا يتعلتتق ابامتتر ال تتاين (وجتتوب اإلآت تاء ابل تراجح) مستتألة حت تر اإلآتتتاء
ابملرجوح ،ويتعلق ابامرين معا مسألة نقض الثتوى امل الثة للاق.
وعلى هذا سوف يشتمل هذا القسم إن ختاء هللا تعاىل على هذه املسائل ال ث:
 - ٣رث الثتوى امل الثة للاق.
 - 1حتر اإلآتاء ابليل - 2 .حتر االآتاء ابملرجوح.
املسألة األوىل :حترمي اسفتاء ابحلِيَل سسقاط احلق.
قال أبو عمرو ابن الص ح رمحه هللا ]لياذر أن مييل يف آتياه ما املستثيت أو متا دصتمه ،ووجتوه امليتل ك ت ة الكثتى ،وم هتا :أن يكتتب يف جوابته
ماهو له ،ويسكت عما هو عليه وليح له أن يبت يء يف مسائل ال عاوي والبي ات بذكر وجوه امل الص م ها .وإ ا سأله أح هم وقتال :أبي ختتيء
ت آا ثعوى كذا وكذا ،أو بي ة كذا وكذا مل دبه كي يتوصل بذل إىل إبطال حق ،وله أن يسأله عن حاله آيمتا اثعتى عليته ،آتإ ا ختترحه لته عرآته
را آيه من ثاآا وخ ثاآا .وهللا أعلم[.1
وقتتال اباان القاايم رمحتته هللا ] تتر عليتته إ ا جاءتتته مستتألة آيهتتا حتيتتل علتتى إستتقاط واجتتب أو حتليتتل حمتتر أو مكتتر أو د ت ان أن يعتتس املس تتثيت آيهتتا،
ويرخت ه إىل مطلوبه ،أو يثتيه ابلظاهر الذي يتوصل به إىل مقصتوثه ،بتل ي ب تي لته أن يكتون بصت ا ركتر ال تا ِ
ودت اعهم وأحتواقم ،والي ب تي لته أن

ل وأوال ،وكتم متن مستألة اهرهتا
سن الظن هبم ،بل يكون حذرا آَ ِط ا آقيها أبحتوال ال تا وأمتورهم ،يتواوره آقهته يف الشترن ،وإن مل يكتن كتذل َوا َ
تتاهر جيتتل ،واب هتتا مكتتر ود ت ان و لتتم آتتال ُّر ي ظتتر إىل اهرهتتا ويقاتتي جب تواوه ،و و البص ت ة ي ق ت مقص ت ها واب هتتا ،آتتااول يتتروج عليتته َو َختتل
تف ال قتتوث .وكتتم متتن اب تتل خيرجتته الرجتتل ِبستتن لثظتته
املستتائل كمتتا يتتروج علتتى اَّاهتتل ابل قت َو َختتل الت راهم ،وال تتاين خيتترج ويثهتتا كمتتا خيترج ال اقت َويْت َ
وت ميقه وإبراوه يف صورة حق وكم من حق خيرجه بتهجي ه وسوء تعب ه يف صورة اب ل ومن له أثى آط ة ودسة الخيثى عليه ل  ،بل هذا أخلتب
أدَرجهتا أصتااهبا يف قوالتب مستاست ة
وجت ها قت ْ
أحوال ال ا  ،ولك رتته وختتهرته يستت ين عتن اام لتة .بتل متن أتمتل املقتاالت البا لتة والبِت َن كلهتا َ
وَك َس ْوها ألثا ا يقبلها هبا َم ْن مل يعرف حقيقتها  -إىل أن قال -

اّلل َدت ْ
اّلل َو ه
واملقصتوث أنته ال تتل لته أن يثتيت ابليتتل احملرمتة ،واليعتتس عليهتا ،واليت ل عليهتتا ،آياتاث هللا يف أمتره ،قتتال هللا تعتاىلَ ( :وَم َكتترواْ َوَم َك َتر ه
ِ
تف َكتا َن َعاقِبَتة َمكْت ِرِه ْم أَ َّ َث َّم ْترَ ه ْم َوقَت ْتوَمه ْم
ين) آل عمران ٥4 :وقتال تعتاىل ( َوَم َكتروا َمكْترا َوَم َك ْترَ َمكْترا َوه ْتم َال يَ ْشتعرو َن ،آَتانظ ْر َكْي َ
الْ َماك ِر َ
ِ َّ ِ
ِ
أْ ِ
الستتب ِ
ت آَتق ْلَتتا َقت ْتم
َجَعت َ
ين ْاعتَت َ واْ مت ك ْم ِيف َّ ْ
تس) ال متتل - ، ٥1 - ٥٠ :إىل أن قتتال  -وقتتال تعتتاىل يف حتتق أرابب اليتتل احملرمتتة ( َولََقت ْ َعل ْمتتتم التتذ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
س) البقترة .٦٦ - ٦٥ :ويف صايح مسلم عتن ال ت صتلى هللا
س يَ َ يْت َها َوَما َد ْل َث َها َوَم ْوعظَة لهْلمتَّق َ
اها نَ َكاال له َما بَْ َ
كونواْ قَرَثة َداست َ
س ،آَ َج َع ْلَ َ
ض َّار مسلما أو مكر به » وقال « التَت ْرتكبوا ما ارتكبتت اليهتوث آتستتالوا حمتار هللا أبثى اليتل » وقتال « املكتر
عليه وسلم أنه قال « :ملعون من َ
( 1أثب املثيت) ص 1٥٣
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واخل يعة يف ال ار» [ .1وقت أآتاث كت ابتن القتيم هتذا :أن املثتيت قت يثتيت ابليتل قاصت ا متعمت ا ،وقت يثتيت هبتا ب ت قصت م ته ولكتن بستبب ِدت ان
املستثيت له ذ هاره البا ل يف صورة حقِ آ وج ل على املثيت ل ثلته .ومن ه ا كان العلتم ابلواقتا ومعرآتة ال تا متن ختتروط املثتيت كمتا كتر ه يف
القسم ال الل من هذا الثصل.
وحتر استتثتاؤه ،آتإن َحستن
وقال ابن القيم أياا ]الدوو للمثيت تتبا اليل احملرمة واملكروهة ،والتتبا ال ُّتردص ملتن أراث نثعته ،آتإن تتبتا لت آَ َس َتقَ ،
قص ه يف حيلة جائزة الختبهة آيها وال مثس ة لت ليص املستثيت هبا من َحَرج جاو ل  ،بل استاب ،وق أرخت هللا تعاىل نبيه أيتوب عليته الست
إىل التتت لص متتن الِْت ِ
تل أبن َيدتتذ بي ت ه ِضت ْ ا آياتترب بتته املترأة ض تربة واح ت ة .وأرختت ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم ب ت ال إىل بيتتا التمتتر ب ت راهم مث
مادلَّص متن املتآمث ،وأقتبح اليتل متاأوقا يف احملتار  ،أو أستقط ماأوجبته هللا ورستوله متن
آأح َسن امل ارِج َ
يشرتي ابل راهم َترا آدر آيت لص من الرابْ ،
الق ال و [.2
آهذا مايتعلق بتار اإلآتاء ابليل السقاط الق بتاليل حرا أو حتر ح ل أو إعانة على اب ل.

املسألة الثانية :و وب اسفتاء ابلرا ح وحترمي اسفتاء ابملر وح.
أختتتر إىل هتتذه املستتألة ع ت الك ت يف كيتتف ستتن الطالتتب ادتيتتار مص ت ر العلتتم يف الثصتتل ااول متتن البتتاب الرابتتا .وقل تتا ه تتاك إنتته قلمتتا توج ت
مستتألة متتن مستتائل ااحكتتا إال وللعلمتتاء آيهتتا أقتوال متعت ثة متعارضتتة ولكتتل مت هم ثليلتته التتذي تتتل بتته علتتى قولتته ،والميكتتن العمتتل إال أبحت هتذه
ااقوال املتعارضة ،آما ضابط ادتيار القول الذي يعمل به ،أهو الرتجيح بس ااقوال للعمتل ابلتراجح م هتا أ هتو جمترث التشتهي واقتوى آيعمتل أبي
تبت للعمتل ابلتراجح م هتا .وحنتن نتذكر ه تا إن ختتاء هللا ثليتل
ااقوال ختاء  .واَّتواب :أن الرتجتيح بتس ااثلتة املتعارضتة وبتس ااقتوال املتعارضتة واج م
الوجوب ،مث أقوال العلماء يف وجوب العمل ابلراجح ،مث نرث على ختبهة معارضة لوجوب الرتجيح.
أوال :أدلة و وب الرت يح بني األقوال املتعارضة وو وب العمل ابلرا ح منها:

الراجح هو ااقوى من بس ااقوال املتعارضة ،وإمنا يستثي قوته ورجاانه رواآقته لألثلة الشرعية على الوجه الذي يعرآه العلماء يف الرتجيح بي ها.

تول إِن ك تتتم تتؤِم تتو َن ِاب ِ
وثليتل وجتتوب الرتجتيح :قولته تعتتاىل (آَتِإن تَت تاوعتم ِيف ختتتي ِء آَتترُّثوه إِ َىل ِ
الرس ِ
ّلل َوالْيَ ت ْتوِ اآل ِدت ِر) ال ستتاء ،٥9 :وقولتته
اّلل َو َّ
ْ ْ
ه
ه
َ َْ ْ َ ْ
تعتتاىل (ومتتا ادتتلَ ْثتتتم آِيت ِته ِمتتن ختتتي ِء آَاكْمتته إِ َىل َِّ
اّلل) الشتتورى .1٠ :آالواجتتب رث كتتل ماآيتته ت تتاون متتن ااثلتتة أو ااق توال املتعارضتتة إىل الكتتتاب
َ
ََ َْ ْ
ْ

الرث هو الرتجيح ،وق است ل املزين وابن تيمية  -آيما َييت من ك مهمتا
والس ة ملعرآة الصواب من اخلطأ آيها وملعرآة ما يت َق َّ م ها وما يؤدر ،وهذا ه
 هبذه اآلية على وجوب الرتجيح.وثليل وجوب الرتجيح أياا هو إجان الصاابة رضي هللا ع هم على ل وهو حجة قطعية ،آق ق ه موا ح يل وجوب ال سل ع ت التقتاء اخلتتانس
على ح يل املاء من املاء ،ما أن ال ي س صاياان ،وخ ل مما عملوا آيه ابلرتجيح.٣

ِ ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
ين
واست ل ابن ميمية أياا على وجوب الرتجيح بقوله تعاىل ( َواتَّبِعوا أ ْ
َح َس َن َما أن ِزَل إلَْيكم همن َّربهكم) الزمتر ،٥٥ :وقوله تعاىل (آَتبَ هش ْر عبَاث ،التذ َ
ِ َّ ِ
ِ
اّلل وأولَتِ َ هم أولوا ْااَلْب ِ
اب) الزمر.18 – 1٧ :
يَ ْستَمعو َن الْ َق ْوَل آَتيَتتَّبِعو َن أ ْ
َ
ْ ْ
ين َه َ اهم َّ َ ْ
َح َسَه أ ْولَت َ الذ َ

كر شيخ اسس ا هذه ال صوص مث قال ]آإ ا كان أح ال ليلس هو اارجح آاتباعه هو ااحسن ،وهتذا معلتو  .آالواجتب علتى ا تهت أن يعمتل

را يعلم أنه أرجح من خ ه ،وهو العمل أبرجح ال ليلس املتعارضس[.4
( 1اع املوقعس) ج  4ص 2٣٠ - 229
( 2اع املوقعس) ج  4ص 222
 ٣هذا ماقاله الشوكاين رمحه هللا يف (ارختاث الثاول) ص  ،2٥4ونقله ب صه عن ال َّزايل رمحه هللا كما هو مذكور يف (املستصثى) ج  2ص ٣94
( 4جممون الثتاوي) ج  1٣ص 11٥ - 114
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اثنيا :أقوال العلماء يف و وب العمل ابلرا ح ،ونقلهم اسمجاع على ذلك.
 - 1قال ابن ميمية رمحه هللا ]أجا العلماء على حتر الكم والثتيا ابقوى ،وبقولِ أو وجه من خ نظر يف الرتجيح[.1
 - 2وقال أبو عمرو ابن الص ح رمحه هللا ]واعلم أن من يكتثي أبن يكتون يف آتيتاه أو عملته مواآقتا لقتولِ أو وجتهِ يف املستألة ،ويعمتل رتا يشتاء
من ااقوال أو الوجوه من خ نظر يف الرتجتيح ،وال تقيت ِ بته آقت جهتل ودترق اإلجتان ،وستبيله ستبيل التذي حكتى ع ته أبتو الوليت البتاجي املتالكي
من آقهاء أصاابه ،أنه كان يقول :إن الذي لص يقي علي إ ا وقعت له حكومة أن أآتيه ابلرواية اليت تواآقه .وحكى عن من ي ق به :أنه وقعتت لته
واقعة وأآىت آيها وهو خائب جاعة من آقهائهم من أهل الص ح را ياتره ،آلمتا عتاث ستأقم آقتالوا :متا علم تا أهنتا لت  ،وأآتتوه ابلروايتة اادترى التيت
تواآقه .قال :وهذا مما الد ف بس املسلمس ممن يعت به يف اإلجان أنه الدوو.
قلت :وق قتال إمتامهم مالت رضتي هللا ع ته يف ادتت ف أصتااب رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم ورضتي هللا عت هم« .خمطتيء ومصتيب ،آعليت
ابالجتهاث» .وقال :ليح كما قال  :آيه توسعة .قلت :ال توسعة آيه رعىن أنه يت بس أقواقم من خ توقف على هور الراجح ،وآيته توستعة
رعىن أن ادت آهم ي ل على أن ل جتهاث جماال آيما بس أقواقم ،وأن ل ليح مما يقطا آيه بقول واح ِ متعس ال جمال ل جتهتاث يف د آته .وهللا
أعلم[.2
 - ٣قتتال اباان القاايم رمحتته هللا ]ال دتتوو للمثتتيت أن يعمتتل رتتا ختتتاء متتن ااقتوال والوجتتوه متتن خت نظتتر يف الرتجتتيح واليَت ْعتَت بتته ،بتتل يكتثتتى يف العمتتل
رجرث كون ل قوال قاله إما أو وجها هب إليه جاعة آيعمل را يشاء من الوجوه وااقوال حيل رأي القول َوآْ َق إراثته وخرضه عمل به ،آإراثتته
تب نثستته
وخرضتته هتتو املعيتتار وهبتتا الرتجتتيح ،وهتتذا حترا ابتثتتاق اامتتة ،وهتتذا م تتل متتاحكى القاضتتي أبتتو الوليت البتتاجي عتن بعتتض أهتتل ومانتته ممتتن نَ َ
صت َ
للثتوى أنه كان يقول :إن الذي لصت يقي عل هتي إ ا وقعتت لته حكومتة أو آتيتا أن أآتيته ابلروايتة التيت تواآقته ،وقتال :وأدتسين َم ْتن أثتق بته أنته وقعتت لته
واقعة آأآتاه جاعة من املثتس را ياره ،وأنه كان خائبا آلما حار سأقم ب ثسته ،آقتالوا :مل نعلتم أهنتا لت  ،وأآتتوه ابلروايتة اادترى التيت تواآقته ،قتال:
وهتتذا ممتتا ال د ت ف بتتس املستتلمس ممتتن يعت ت هبتتم يف اإلجتتان أنتته الدتتوو ،وق ت قتتال مال ت رمحتته هللا يف ادتتت ف الصتتاابة رضتتي هللا ع ت هم خمط تيء
ومصيب آعلي ابالجتهاث.
ترع َمت ْن م ابيته آيعمتل بته ،ويثتيت
وابَّملة آ دوو العمل واإلآتاء يف ثين هللا ابلته َش ِههي والت ومواآقة ال رع آيطلب القول الذي يواآق خرضه وخ َ
به ،و كم به ،و كم على ع وه ويثتيه با ه ،وهذا من أآسق الثسوق وأكس الكبائر ،وهللا املستعان[.٣
 - 4وقال ابن القيم أياا ]لياذر املثيت الذي خياف مقامه بس ي ي هللا سباانه أن يثيت السائل رذهبه الذي يقل ه ،وهو يعلم أن متذهب خت ه
يف تل املسألة أرجح من مذهبه وأصح ثلي  ،آتامله الرايسة على أن يقتام الثتوى رتا ي لتب علتى ته أن الصتواب يف د آته ،آيكتون دائ تا هلل
تاهت لإلست وأهلتته ،والت ين ال صتتياة ،وال تتش ماتتاث
ورستوله وللستتائل وخاختتتا لتته ،وهللا اليهت ي كيت اخلتتائ س ،وحتتر اَّ تتة علتتى متتن لقيتته وهتتو خت م
لل ت ين كماتتاثة الكتتذب للص ت ق والبا تتل للاتتق ،وك ت ا متتاترث املستتألة نعتق ت آيهتتا د ت ف املتتذهب آ ت يستتع ا أن نثتتيت ِب ت ف مانعتق ت ه آ اكتتي
املذهب الراجح ونرجاه ،ونقول :هذا هو الصواب ،وهو أوىل أن يؤدذ به ،وابهلل التوآيق[ 4
 - ٥وقال ابن القيم رمحه هللا ]قال ابن هاينء :وقيل ايب عب هللا :يكون الرجل يف قرية آيسأل عن الشال التذي آيته ادتت ف ،قتال :يثتيت رتا واآتق
الكتاب والس ة ،ومامل يواآق الكتاب والس ة أمس ع ه[.٥
 - ٦وقال ابن القيم أياا ]وإن ستل عن حكم هللا من خ أن يقص السائل قول آقيه معس ،آهه ا دب عليته اإلآتتاء رتا هتو راجتح ع ت ه وأقترب
إىل الكتاب والس ة من مذهب إمامه أو مذهب من دالثه ،اليسعه خ

ل  ،آإن مل يتمكن م ه وداف أن يتؤثي إىل تترك اإلآتتاء يف تلت املستألة

( 1االدتيارات الثقهية) البن تيمية ،جا البعلي ،حتقيق الثقي ،ط ثار املعرآة ،ص ٣٣2
( 2أثب املثيت) ص 12٦ - 12٥
( ٣اع املوقعس) ج  4ص 211
( 4اع املوقعس) ج  4ص 1٧٧
( ٥اع املوقعس) ج  4ص 2٠٦

أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما
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مل يكن له أن يثيت راال يعلم أنه صواب ،آكيف را ي لب على ه أن الصواب يف د آه واليسا الاكم واملثتيت خت هتذا البتتة ،آتإن هللا ستائلهما
عن رستوله وماجتاء بته ،ال عتن اإلمتا املعتس ومتا قالته ،وإمنتا يستأل ال تا يف قبتورهم ويتو معتاثهم عتن الرستول صتلى هللا عليته وستلم  ،آيقتال لته يف
تل آتتيكم (ويتتو ي تتاثيهم آيقتتول :متتا ا أجبتتتم املرستتلس) وال يستتأل أحت قتتط عتتن إمتتا والختتتيخ والمتبتتون
قتتسه :ماك تتت تقتتول يف هتتذا الرجتتل التتذي بعِت َ
خ ه ،بل يسأل عمن اتبعه وائتم به خ ه ،آلي ظر را ا ديب وليع َّ للجواب صوااب[.1
 - ٧وقال ابن القيم أياا ]إ ا اعت ل ع املثيت قوالن ومل يرتجح له أح ا علتى اآلدتر ،آقتال القاضتي أبتو يعلتى :لته أن يثتيت أبيهمتا ختتاء ،كمتا

دوو له أن يعمل أبيهما ختاء ،وقيل :بل خي املستثيت آيقتول لته :أنتت خمت بي همتا ،انته إمنتا يثتيت رتا يتراه ،والتذي يتراه هتو الت ت  ،وقيتل :بتل يثتيته
اباحوط من القولس.
قلت :اا هر أنه يتوقف ،واليثتيه بشال حىت يتبس له الراجح م هما ،ان أح ا دطأ ،آليح له أن يثتيه را اليعلم أنه صواب ،وليح لته أن خيت ه
بس اخلطأ والصواب ،وهذا كما إ ا تعارع ع الطبيب يف أمر املريض ْأم َتر ِان دطتأ وصتواب ومل يتبتس لته أحت ا مل يكتن لته أن يت ْقت ِ علتى أحت ا،
والخي ت ه ،وكمتتا لتتو استشتتاره يف أمتتر آتعتتارع ع ت ه اخلطتتأ والص تواب متتن خ ت تتترجيح مل يكتتن لتته أن يشت أبح ت ا والخي ت ه ،وكمتتا لتتو تعتتارع ع ت ه
ِ
وموصلة ومل يتبس له ريق الصواب مل يكن له اإلق ا وال الت ي  ،آمسائل ال ل والرا أوىل ابلتوقف .وهللا أعلم[.2
ريقان مهلكة ه

 - 8وقال أبو إسحق الشاطيب رمحه هللا ]أمتا إ ا كتان ا لتا علتى آتتاويهم قبتل لت وأراث أن َيدتذ أبحت ها آقت تقت قبتل هتذا أنته اليصتح لته إال
الرتجيح ،ان من مقصوث الشريعة إدراج املكلف عن ثاعية هواه ،حىت يكون عب ا هلل ،وكي ه يثتح له ابب اتبان اقوى آ سبيل إليه البتة[.٣

وق أختار الشاطيب إىل أن االدتيار من ااقوال ب ون ترجيح ،هو إسقاط للتكاليف الشرعية ابقوى ،وهذا يبس ل دطورة هذا املسل  ،قال رمحته
هللا ]وأياا آإن ل يثاتي إىل تتبتا ر َدتص املتذاهب متن خت استت اث إىل ثليتل ختترعي ،وقت حكتى ابتن حتز اإلجتان علتى أن لت آستق ال تل،
وأياتتا آإنتته متتؤثِ إىل استتقاط التكليتتف يف كتتل مستتألة خمتلتتف آيهتتا ،ان حاصتتل اامتتر متتا القتتول ابلت يت أن للمكلتتف أن يثعتتل إن ختتتاء ويتترتك إن
ختاء ،وهو عس إسقاط التكليفِ ،ب ف ما إ ا تقي ابلرتجيح آإنه متبا لل ليل ،آ يكون متبعا للهوى والمسقطا للتكاليف[.4
 - 9وقال الشاطيب أياا ]إن الثقيه ال ل له أن يت ت َّ بعتض ااقتوال رجترث التشتهي وااختراع متن خت اجتهتاث ،وال أن يثتيت بته أحت ا ،واملقلت
يف ادت ف ااقوال عليه م ل هذا املثيت[.٥
وقال أياا] :وال ي جيه من هذا أن يقول ماآعلت إال بقول عامل ،انه حيلة من جلة اليل اليت ت صبها ال ثح وقاية عن القال والقيل ،وختبكة ل يتل
ااخراع ال نيوية[.٦
هذا ،وق أختر إىل كيثية معرآة الراجح من املرجوح من ااثلة وااقتوال ،و لت يف الثصتل ااول متن البتاب الرابتا يف مستألة (كيتف ستن الطالتب
ادتيار مص ر العلم ) ،وكتلف الكيثية ابدت ف ااهلية العلمية للش ص:
آالعامل ا ته له أن يرجح ب ثسه بس ااثلة وااقوال بطرق الرتجيح اليت بيَّ ها العلماء.
أما العامي آيعرف الراجح رراجعة من ي ق بعلمه وأمانته من أهل العلم.
وأمتتا التتب العلتتم آيعتترف ال تراجح رراجعتتة العلمتتاء  -ختتتأنه يف هتتذا كالعتتامي  -أو رطالعتتة كتتتب العلتتم التتيت تعتتتين ابلرتجتتيح :ككتتتب ابتتن عب ت الس
(االستذكار والتمهي ) وكتاب امل ين البن ق امة ،وجممون آتاوي ابن تيمية رمحهم هللا ،وحنوها من الكتب.
اثلثا :الرد على شبهة معا ِرضة لو وب الرت يح.
( 1اع املوقعس) ج  4ص 2٣٦
( 2اع املوقعس) ج 4ص 2٣8
( ٣املواآقات) ج  4ص  ،2٦2ط ثار املعرآة
( 4املواآقات) ج  4ص 1٣4
( ٥املواآقات) ج  4ص 14٠
( ٦املواآقات) ج  4ص 144
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كرت يف الثصل ااول من الباب الرابا من هذا الكتاب ،ع الك يف كيف سن الطالب ادتيار مص ر العلم  ،كرت وجوب معرآة الطالتب
للتراجح متتن املرجتتوح آيمتتا ي رستته ليكتتون متتن الراست س يف العلتتم ذ ن هللا ،وه تتاك كتترت أن ادتتت ف أقتوال العلمتتاء يرجتتا آيمتتا يرجتتا إىل ادتتت ف
الصاابة رضي هللا ع هم يف مسائل ااحكتا  .آتذهب بعتض العلمتاء إىل أن ادتت ف الصتاابة حجتة ل دتت ف بعت هم ،وأن املستلم يف ستعةِ متن
أن َيدذ أبي قولِ من أقواقم ،وأجروا هذا يف ادتت ف العلمتاء بعت الصتاابة .وممتا احتتل بته متن هتب هتذا املتذهب متايروى عتن ال ت صتلى هللا
عليه وسلم أنه قال (أصاايب كال جو أبيِههم اقت يتم اهت يتم).1
وق كرت يف مسألة (كيف سن الطالب ادتيار مص ر العلتم ) أن ادتت ف الصتاابة يرجتا إىل متا كتان ي يتب عت هم متن أحاثيتل ال ت صتلى
هللا عليه وسلم .2
وقال أبو شامة عبدالرمحن بن إمساعيل املقدسي رمحه هللا (ت ٦٦٥هت)] :وق كانت العلماء يف الص ر ااول معذورين يف ترك مامل يقثوا عليته متن
الت يل ،أبن ااحاثيتتل مل تكتتن حي تتتذ آيمتتا بيت هم م ونتتة ،إمنتتا كانتتت تتلقتتى متتن أآتواه الرجتتال وهتتم متثرقتتون يف البلت ان .وقت وال لت العتتذر وهلل
الم جبما الثَّا ااحاثيل احملتل هبا يف كتب[.٣
تح الت يل ِبت ف قولته ،آالجتة يف الت يل ال يف قتول
ص َّ
آإ ا خاب ال يل عن صتاايب أو َتبعتي أو عتامل متن العلمتاء آقتال قتوال يف مستألة وقت َ
عات ه الت يل هتو القتول التراجح م همتا .هتذا
الصاايب .وإ ا قال صتاابيان قتولس متعارضتس يف مستألة ،والت يل الصتايح يعات أحت ا ،آمتا ه

قول جهور العلماء كما سيأيت يف ك ابن عب الس إن ختاء هللا .وهو الصواب املقطون به لقتول هللا تعتاىل (آَتِإن تَت تاوعتم ِيف ختتي ِء آَتترُّثوه إِ َىل ِ
اّلل
ه
َ َْ ْ َ ْ
الرست ِ
تول) ال ستتاء ، ٥9 :آ ت لهت اآليتتة علتتى أن ماع ت ا قتتول هللا وقتتول الرستتول صتتلى هللا عليتته وستتلم قابتتل لألدتتذ والتترتك ،وأن معيتتار اادتتذ أبق توال
َو َّ

الصاابة والعلماء أو تركها هو مواآقتها للكتاب والست ة متن ع مته .وستيأيت استت الل املتزين صتاحب الشتاآعي رمحهمتا هللا َبيتة ال ستاء هتذه علتى أن
االدتتت ف اليكتتون كلتته صتتوااب وإمنتتا هتتو صتواب ودطتتأ ،وأن املرجتتا يف معرآتتة لت الكتتتاب والست ة .واستتت ل ابتتن تيميتتة رمحتته هللا بت ثح اآليتتة علتتى
نثح املسألة ،آقال (بل كل من ِسوى اانبياء يؤدذ من قوله ويرتك ،والجتتب اعتة متن ستوى اانبيتاء يف كتل متا يقتول ،والدتب علتى اخللتق اتباعته
واإلميان به يف كل ماَيمر به وخيتس بته ،وال تكتون خمالثتته يف لت كثترا ِبت ف اانبيتاء ،بتل إ ا دالثته خت ه متن نظرائِته وجتب علتى ا تهت ال ظتر يف

َّ ِ
ِ
ول َوأ ْوِيل اا َْم ِر ِم ك ْم آَِإن تَتَ َتاو ْعت ْم
الرس َ
اّللَ َوأَ ِ يعواْ َّ
ين َآم واْ أَ يعواْ ه
قوليهما ،وأيهما كان أختبه ابلكتاب والس ة َتبَت َعه ،كما قال ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
اّلل و َّ ِ
ِ
سن َأتْ ِوي ) ال ساء.4 [٥9 :
الرسول إِن ك ت ْم تت ْؤم و َن ِاب هّلل َوالْيَت ْو اآلد ِر َل َ َد ْم َوأ ْ
يف َخت ْيء آَترُّثوه إ َىل ه َ
َح َ
وق تكلم يف هذه املسألة  -مسألة ادت ف الصاابة آَ َمن بع هم ابن حز واخلطيتب الب ت اثي وابتن عبت التس رمحهتم هللا بكت
ابن عب الس أجا مما قال خ ه ،آ ذكره ه ا بعون هللا تعاىل

متقتارب ،ومتا قالته

قال أبو عمر ابن عبد الرب رمحه هللا «ابب جاما بيان ما يلز ال ا ر يف ادت ف العلماء».

قال أبو عمر] :ادتلف الثقهاء يف هذا الباب على قولس :أح ا أن ادت ف العلماء من الصاابة ومن بع هم من اائمة رمحة واستعة وجتائز ملتن
نظر يف ادت ف أصااب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن َيدذ بقول من ختاء م هم ،وكذل ال ا ر يف أقاويل خ هم متن اائمتة متامل يعلتم أنته
دطتتأ آتتإ ا ابن لتته أنتته دطتتأ خل آتته نتتص الكتتتاب أو نتتص الس ت ة أو إجتتان العلمتتاء مل يستتعه اتباعتته .آتتإ ا مل يبتتس لتته ل ت متتن هتتذه الوجتتوه جتتاو لتته
استعمال قوله وإن مل يعلم صوابه من دطائه وصار يف حيز العامة اليت دوو قا أن تقل العامل إ ا سألته عن ختتال وإن مل تعلتم وجهته .هتذا قتول يتروى
مع تتاه عتتن عمتتر بتتن عبت العزيز والقاستتم بتتن حممت وعتتن ستتثيان ال تتوري إن صتتح وقتتال بتته قتتو  ،ومتتن حجتتتهم علتتى لت قولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم

 1وق قال البزار وابن عب الس إن هذا ال يل اليصح (جاما بيان العلم) البن عب الس ج  2ص  91 - 9٠وقال ابن حز إنه ح يل ساقط موضون ب خت (اإلحكا )
له ج  ٥ص  ،٧٣وج  ٦ص 8٣ - 82
 2كما بَت َّوب عليه الب اري يف كتاب االعتصا من صاياه (آتح الباري) ج  1٣ص ٣2٠
 ٣نق عن (الرث على من أدل إىل اارع) للسيو ي ،ط ثار الكتب العلمية  14٠٣هت ،ص 144
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«أصاايب كال جو آبأيهم اقت يتم اهت يتم» ،وهذا مذهب ضعيف ع جاعة من أهل العلم وق رآاه أك ر الثقهاء وأهل ال ظر وحنتن نبتس الجتة
عليه يف هذا الباب إن ختاء هللا.
مث روي أبو عمر ذس اثه عن القاسم بن حمم بن أيب بكر الصت يق رضتي هللا ع ته أنته قتال (لقت نثتا هللا ابدتت ف أصتااب ال بتيص يف أعمتاقم ال
يعمل العامل بعمل رجل م هم إال رأي أنه يف سعة ورأي أنه د م ه ق عمله .ورواه هارون بتن ستعي اآليلتي عتن يتي بتن ست اآليلتي عتن أآلتح
بتتن محيت عتتن القاستتم بتتن حممت قتتال لقت أوستتا هللا علتتى ال تتا ابدتتت ف أصتتااب حممت صتتلى هللا عليتته وستتلم أي ل ت أدتتذت بته مل يكتتن يف
نثس م ه ختال.
مث روى أبو عمر ذس اثه قول عمر بن عب العزيز ماأحب أن أصااب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل خيتلثوا انه لو كانوا واح ا كان ال تا يف
ضيق وإهنم أئمة يقت ي هبم آلو أدذ رجل بقول أح هم كان يف سعة ،قال أبو عمر هذا آيما كان ريقه االجتهاث.
إىل أن قال أبو عمر :آهتذا متذهب القاستم بتن حممت ومتن َتبعته وقتال بته قتو  .وأمتا مالت والشتاآعي ومتن ستل ستبيلهما متن أصتااهبما وهتو قتول
الليل بن سع وااوواعي وأيب ثور وجاعة أهل ال ظر أن االدت ف إ ا ت اآا آهو دطأ وصواب .والواجب ع ادت ف العلماء لب ال ليل متن
الكتاب والس ة واإلجتان والقيتا علتى ااصتول م هتا و لت اليعت َ  ،آتإن استتوت ااثلتة وجتب امليتل متا ااختتبه رتا كتر ابلكتتاب والست ة ،آتإ ا مل
يبس ل وجب التوقف ومل دز القطا إال بيقس ،آتإن اضتطر أحت إىل استتعمال ختتال متن لت يف داصتة نثسته جتاو لته متادوو للعامتة متن التقليت
واستعمل ع اآراط التشابه والتشاكل وقيا ااثلة على كل قول را يعا ه قوله صلى هللا عليه وسلم «الس ما ا مأنت إليته الت ثح واإلمث ماحتاك
يف الص ر ،آ ن ما يريب ملا ال يريب » هذا حال من ال ميعن ال ظر .وأما املثتون آ جائز ع أح ممن كر قوله أن يثيت واليقاتي حتىت يتبتس
له وجه ما يثيت به من الكتاب أو الس ة أواإلجان أو ماكان يف معىن هذه ااوجه.
مث روى أبتتو عمتتر ذس ت اثه عتتن أختتتهب قتتال :ستتتل مال ت عتتن ادتتت ف أصتتااب رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم آقتتال دطتتأ وص تواب آ تانظر يف
ل  ،و كر يي بن إبراهيم بن مزين قال ح ثين أصب قال قتال ابتن القاستم ْسعتت مالكتا والليتل يقتوالن يف ادتت ف أصتااب رستول هللا صتلى
آيته توستعة لتيح كتذل  ،إمنتا هتو دطتأ وصتواب .قتال يتي وبل تين أن الليتل بتن ستع قتال إ ا جتاء االدتت ف
هللا عليه وسلم ليح كما قتال
أدذ آيه اباحوط .ح ث ا عب الرمحن بن يي قال ح ث ا أمح بتن ستعي حت ث ا حممت بتن واين قتال حت ث ا التارث بتن مستكس عتن ابتن مستكس
عن ابن القاسم عن مال أنه قال يف ادت ف أصااب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمطال ومصيب آعلي ابالجتهاث.
مث روي أبتو عمتتر ذست اثه عتتن املتزين قتتال :قتتال الشتتاآعي يف ادتتت ف أصتااب رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستلم أصت م هتتا إىل متتاواآق الكتتتاب أو
الس ة أو اإلجان أو كان أصح يف القيتا  ،وقتال يف قتول الواحت مت هم إ ا مل ثتظ لته خمالثتا مت هم صترت إليته وأدتذت بته إن مل أجت كتتااب وال ست ة
وال إجاعا وال ثلي م ها هذا إ ا وج ت معه القيا  ،قال :وقَ َّل مايوج ل  .قال املزين آق بس أنه قبل قوله ِبجة آثي هذا ما اجتماعهم على
أن العلماء يف كلِ قرن ي كر بعاهم على بعض آيما ادتلثوا آيه قااء بس على أن ال يقال إال ِبجة وأن التق يف وجته واحت وهللا أعلتم .قتال أبتو
عمتتر وقت كتتر الشتتاآعي يف كتتتاب أثب القاتتاة أن القاضتتي واملثتتيت ال دتتوو لتته أن يقاتتي ويثتتيت حتتىت يكتتون عاملتا ابلكتتتاب وماقتتال أهتتل التأويتتل يف
أتويله وعاملا ابلس ن واآلاثر وعاملا ابدت ف العلماء َح َسن ال ظر صايح ااوث ورعا مشاورا آيما اختتبه عليه ،وهذا كله مذهب مالت وستائر آقهتاء
املستتلمس يف كتتل مصتتر يشتترت ون أن القاضتتي واملثتتيت الدتتوو أن يكتتون إال يف هتتذه الصتتثات .وادتلتتف قتتول أيب ح يثتتة يف هتتذا البتتاب آمتترة قتتال أمتتا
أصتتااب رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم آآدتتذ بقتتول متتن ختتتتت مت هم والأدتترج عتتن قتتول جتتيعهم ،وإمنتتا يلتتزمين ال ظتتر يف أقاويتتل متتن بعت هم متتن
التابعس ومن ثوهنم قال أبو عمر جعل للصاابة يف ل مامل دعل ل هم وأ ه مال إىل اهر ح يل أصاايب كال جو وهللا أعلم .وإىل حنو هتذا
كان أمح بن ح بل يذهب .كر العقيلي قال ح ث ا هارون بن على املقري قال ح ث ا حمم بن عب الرمحن الصت يف قتال قلتت امحت بتن ح بتل إ ا
ادتلف أصااب رسول هللا صلى هللا عليته وستلم يف مستتلة هتل دتوو ل تا أن ن ظتر يف أقتواقم لت علم متا متن الصتواب مت هم آ تبعته آقتال يل ال دتوو
ال ظر بس أصااب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آقلت كيف الوجه يف ل قال تقل أيهم أحببت .قال أبو عمتر مل يتر ال ظتر آيمتا ادتلثتوا آيته
دوآا من التطرق إىل ال ظر آيما ختجر بي هم وحتارب آيته بعاتهم بعاتا .وقت روي الستميت عتن أيب ح يثتة أنته قتال يف قتولس للصتاابة أحت القتولس
دطأ واملأمث آيه موضون.
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إىل أن قتال أبتو عمتر :وقت كتر املتتزين رمحته هللا يف هتذا حججتا أ أ كرهتا ه تتا إن ختتاء هللا .قتال املتزين :قتال هللا تبتتارك وتعتاىل (ولَتو َكتا َن ِمتن ِع ت ِ
َ
ْ
َْ
ِ
ِ
اّلل لَوج واْ آِ ِيه ِ ِ
َّ
ادتَتلَثتواْ) آل عمتران ،1٠٥ :وقتال (آَتِإن تَتَ َتاو ْعت ْم
ين تَت َثَّرقواْ َو ْ
ْ
َخ ِْ ه َ َ
ادت َآا َك ا) ال ساء 82 :آذ االدت ف ،وقال ( َوالَ تَكونواْ َكالذ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
اّلل و َّ ِ ِ
ِ
سن َأتْ ِوي ) ال ستاء ، ٥9 :وعن جماه وعطاء وخ ا يف
يف َخت ْيء آَترُّثوه إ َىل ه َ
الرسول إن ك ت ْم تت ْؤم و َن اب هّلل َوالْيَت ْو اآلدر َل َ َد ْم َوأَ ْح َ
أتويل ل قال :إىل الكتاب والس ة ،قتال املتزين :آتذ إليته االدتت ف وأمتر ع ت ه ابلرجتون إىل الكتتاب والست ة آلتو كتان االدتت ف متن ثي ته ما مته
ولتتو كتتان الت تتاون متتن حكمتته متتاأمرهم ابلرجتتون ع ت ه إىل الكتتتاب والست ة ،قتتال :وروى عتتن رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم أنتته قتتال «احتتذروا ولتتة
العتتامل» ،وعتتن عمتتر ومعتتا وستتلمان م تتل ل ت يف الت ويتتف متتن ولتتة العتتامل .قتتال :وق ت ادتلتتف أصتتااب رستتول هللا ص تلى هللا عليتته وستتلم آ طَّتتأ
بعاهم بعاا ونظر بعاهم يف أقاويل بعض وتعقبها ولو كان قوقم كله صتوااب ع ت هم ملتا آعلتوا لت  ،وقت جتاء عتن ابتن مستعوث يف خت مستألة أنته
قال :أقول آيها برأيي آإن ي صوااب آمن هللا وإن ي دطأ آمين وأست ثر هللا.
إىل أن قتتال أبااو عماار [ابب كتتر الت ليل يف أقاويتتل الستتلف علتتى أن االدتتت ف دطتتأ وصتواب ،يلتتز لتتب الجتتة ع ت ه ،و كتتر بعتض مادطَّتتأ آيتته
بعاهم بعاا وأنكره بعاتهم علتى بعتض ع ت ادتت آهم وِكتر معتىن قولته صتلى هللا عليته وستلم «أصتاايب كتال جو »] .مث روي أبتو عمتر ذست اثه

يب بتن
عن سعي بن جب قال قلت البن عبا  :إن نوآا البكايل يزعم أن موستى صتاحب اخلاتر لتيح موستى بتين إسترائيل ،آقتال :كتذب ،حت ث ا أ ه
كعب عن ال صلى هللا عليته وستلم آتذكر الت يل بطولته ،قتال أبتو عمتر :قت رث أبتو بكتر الصت يق رضتي هللا ع ته قتول الصتاابة يف الترثة وقتال:
وهللا لو م عوين عقاال مما أعطوه رسول هللا صلى هللا عليته وستلم َّاهت ْم عليته ،وقطتا عمتر بتن اخلطتاب ادتت ف أصتااب رستول هللا صتلى هللا
عليه وسلم يف التكب على اَّ ائز ورثهم إىل أربا ،وْسا سلمان بن ربيعة ووي بن صوحان الا بن معب مه ابلل والعمترة معتا ،آقتال أحت ا
ورثت عائشتة قتول أيب هريترة تقطتا املترأة الصت ة،
لصاحبه :قذا أضل من بع أهله ،آادس بذل عمر آقال :لو مل يقوال ختيتا هت يت لست ة نبيت َّ ،
وقالت :كتان رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم يصتلي وأ معرتضتة بي ته وبتس القبلتة ،ورثت قتول ابتن عمتر امليتت يعتذب ببكتاء أهلته عليته ،وقالتت:
َوِهتم أبتو عبت الرمحن أو أدطتأ أو نستي ،وكتذل قالتت لته يف ع َمتر رستول هللا صتتلى هللا عليته وستلم إ وعتم ابتن عمتر أنته اعتمتر أربتا عمتر ،آقالتتت
عائشة :هذا وهم م ه على أنه ق خته ما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمره كلها مااعتمر رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم إال ثت اث ،وأنكتر
ابن مسعوث على أيب هريرة قوله من خسل ميتا آلي تسل ومن محله آليتوضأ وقال آيه قوال خت ي ا وقال ايأيها ال ا الت جسوامن موَتكم ،وقيتل البتن
مستتعوث إن ستتلمان بتتن ربيعتتة وأاب موستتى ااختتتعري قتتاال يف ب تتت وب تتت ابتتن وأدتتت أن املتتال بتتس الب تتت واادتتت نصتتثان والختتتال لب تتت االبتتن وقتتاال
للسائل وائت ابن مستعوث آإنته ستيتابع ا ،آقتال ابتن مستعوث :لقت ضتللت إ ا ومتا أ متن املهتت ين بتل أقاتي آيهتا بقاتاء رستول هللا صتلى هللا عليته
وستتلم للب تتت ال صتتف والب تتة االبتتن الست تكملتتة لل ل تتس ومتتابقي آل دتتت ،وأنكتتر جاعتتة أوواج ال ت صتتلى هللا عليتته وستلم علتتى عائشتتة رضتتان
الكب ومل أتدذ واح ة م هن بقوقا يف ل  ،وأنكر ل أياا ابن مسعوث على أيب موسى ااختعري وقتال إمنتا الرضتاعة ماأنبتت اللاتم والت آرجتا
أبتتو موستتى إىل قولتته ،وأنكتتر ابتتن عبتتا َعلَتتى َعلِتتي أنتته أحتترق املرتت ين بعت قتتتلهم ،واحتتتل ابتتن عبتتا بقولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم «متتن بهت ل ثي تته
آاضربوا ع قه» آبل ل عليا آأعجبه قوله ،قال أبو عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يقل آاضربوا ع قه مث أحرقوه.
إىل أن قال أبو عمر :هتذا ك ت يف كتتب العلمتاء وكتذل ادتت ف أصتااب رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم والتتابعس ومتن بعت هم متن امل تالثس
وم َتارهث آيتته بعاتتهم علتتى بعتتض اليكتتاث تتيط بتته كتتتاب آات عتتن أن دمتتا يف ابب وآيمتتا كتتر م تته ثليتتل علتتى ماع تته ستتكت ا ،ويف رجتتون أصتتااب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعاهم إىل بعضَ ،ورهث بعاهم على بعض ثليل واضح على أن ادتت آهم ع ت هم دطتأ وصتواب  -إىل أن قتال -
ِ
ف آيه وتَ َ اآَ َا وجه واح  ،ولو كان الصواب يف وجهس مت اآعس ما دطأ السلف بعاهم بعاا يف اجتهاثهم وقاتائهم وآتتواهم،
والصواب مما ادتل َ
رثوا اَّهتاالت إىل الست ة ،ويف كتتاب عمتر إىل
وال ظر َيىب أن يكون الشال وض ه صوااب كله - .إىل قوله  -وقتال عمتر بتن اخلطتاب رضتي هللا ع ته :ه
ِ
يت آيتته لرختت ك أن ترجتتا آيتته إىل التتق آتتإن التتق قت والرجتتون إىل
أيب موستتى ااختتتعري :المي ع ت قاتتاء قاتتيته ابامتتح راجعتتت آيتته نثست وهت َ
الق أوىل متن التمتاثي يف البا تل ،وروى عتن مطترف بتن الشت أنته قتال :لتو كانتت ااهتواء كلهتا واحت ا لقتال القائتل لعتل التق آيته آلمتا تشتعبت
وتثرقتتت عتترف كتتل ي عقتتل أن التتق اليتثتترق ،وعتتن جماهت (وال يزالتتون خمتلثتتس) قتتال أهتتل البا تتل (إال متتن رحتتم ربت ) قتتال أهتتل التتق لتتيح بيت هم
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ادت ف ،وقال أختهبْ :سعت مالكا يقول :ما الق إال واح  ،قوالن خمتلثتان اليكتو ن صتوااب جيعتا ،متا التق والصتواب إال واحت  .قتال أختتهب:
وبه يقول الليل .قال أبو عمر :االدت ف ليح ِبجة ع أح علمته من آقهاء اامة إال من البصر له وال معرآة ع ه والحجة يف قوله.
مث تكلم أبو عمر يف ح يل «أصاايب كال جو » و كر أن إست اثه ال تقتو بته حجتة ،كمتا نقتل عتن البتزار قولته إن إست اثه اليصتح .ومتا هتذا آقت
قال :إن ال يل مع اه صايح من وجهس:
أح ا :أن الصاابة مؤَت ون على ما ي قلونه من ح يل ال صلى هللا عليه وسلم  ،آيؤدذ ع هم كل ما يرونه .وهتذا قتول املتزين ،آقت قتال رمحته
تح هتتذا اخلتتس آمع تتاه آيمتتا نقلتتوه ع تته وختتته وا بتته عليتته آكلهتتم ثقتتة متؤَتن علتتى ماجتتاء بتته ،الدتوو
هللا يف هتتذا الت يل «أصتتاايب كتتال جو » (إن صت َّ
مادطَّتأ بعاتهم بعاتا وال أنكتر بعاتهم علتى بعتض ،والرجتا مت هم أحت إىل
ع ي خ هتذا ،وأمتا ماقتالوا آيته بترأيهم آلتو كتان ع ت أنثستهم كتذل
َ
قول صاحبه ،آت بهر).
الوجه ال اين :أن الصاابة كال جو يف جواو اقت اء العامي اَّاهل بقول أح هم إ ا مل يتبس لته الصتواب يف خت ه ،كمتا يقلت العتامي العتامل .وقت كتر
هذا الوجه ابن عبدالرب آقتال [ان االقتت اء أبصتااب ال ت

صتلى هللا عليته وستلم م ثترثين إمنتا هتو ملتن جهتل مايستتل ع ته ومتن كانتت هتذه حالته

آالتقليت الو لتته ،ومل َيمتتر أصتتاابه أن يقتت ي بعاتتهم بتتبعض إ ا أتولتوا أتويت ستتائ ا جتتائزا ممك تتا يف ااصتتول ،وإمنتتا كتتل واحت مت هم جنتتم جتتائز أن
يقت ي به العامي اَّاهل رعىن ما تاج إليه من ثي ه وكذل سائر العلماء ما العامة وهللا أعلم[.1
وقول ابن عب الس جبواو تقلي العامي لقول الصاايب أو ملذهب الصاايب مسألة د آية ست ذكرها يف أحكتا املستتثيت إن ختتاء هللا ،إ قت م تا متن
لت بعتتض العلمتتاء كإمتتا التترمس وخت ه آم عتوا تقليت العامتتة ملتتذاهب الصتتاابة وللمتتذاهب خت املتبوعتتة كمتذهب ال تتوري وااوواعتتي ِبجتتة أن هتتذه
املذاهب خ حمررة ومل ك كما د مت املذاهب املتبوعة ،ويف تقلي املذاهب املتبوعة د ف أياا سيأيت كره.
ويف هتتذه املستتألة نثستتها (وهتتي أن ادتتت ف الصتتاابة وادتتت ف العلمتتاء بع ت هم لتتيح توستتعة ،ولتتيح حجتتة للت ت ه متتن أق تواقم ،بتتل دتتب الرتجتتيح
بي هتا) قتال اباان حاازا رمحته هللا] :آثتتي بعتض متتا كر كثايتة ان هللا تعتتاىل نتص علتتى أن االدتت ف ختتتقاق ،وأنته ب تتي ،وهنتى عتتن الت تاون والتثتترق يف

ال ين وأوع على االدت ف ابلعذاب العظيم ،وبذهاب الريح ،وأدتس أن االدتت ف تثترق عتن ستبيل هللا ،ومتن عتاج عتن ستبيل هللا تعتاىل آقت وقتا

يف سبيل الشيطان قال تعاىل (قَ تتَّب َّس ُّ ِ
تي) البقترة 2٥٦ :وقت نتص تعتاىل علتى أن االدتت ف لتيح متن ع ت ه ومعتىن لت أنته تعتاىل مل
ََ
الر ْخت م َتن الْ َ ِه
يرع به ،وإمنا أراثه تعاىل أراثة كون ،كما أراث الكثر وسائر املعاصى ،آإن قال قائتل :إن الصتاابة قت ادتلثتوا وأآاضتل ال تا أآتيلاقهم هتذا التذ
قيل له وابهلل تعاىل التوآيق :ك ما يلاق أولت ختال من هذا ،ان كل امرئ م هم حترى سبيل هللا ووجهة الق ،آامل طال م هم متأجور أجترا واحت ا
ل يتتته اَّميلتتة يف إراثة اخل ت  ،وق ت رآتتا ع ت هم اإلمث يف دطتتتهم اهنتتم مل يتعم ت وه وال قص ت وه ،وال استتتهانوا بطلتتبهم ،واملصتتيب م ت هم متتأجور أج ترين،
وهكذا كل مسلم إىل يو القيامة آيما دثي عليه من ال ين ومل يبل ه ،وإمنا الذ املذكور والوعي املوصوف ،ملن ترك التعلق ِببتل هللا تعتاىل التذي هتو
القرآن وك ال بع بلول ال ص إليه ،وقيا الجة به عليه وتعلق بث ن وآ ن مقل ا عام ا ل دتت ف ،ثاعيتا إىل عصتبية ومحيتة اَّاهليتة ،قاصت ا
للثرقتتة ،متاتراي يف ثعتواه يتترث القتترآن والست ة إليهتتا ،آتتإن واآقهتتا الت ص أدتتذ بته ،وإن دالثهتتا تعلتتق جباهليتتته وتتترك القتترآن وكت ال ت صتتلى هللا عليتته
وسلم آهؤالء هم امل تلثون املذمومون .و بقة أدترى وهتم قتو بل تت هبتم رقتة الت ين وقلتة التقتوى إىل لتب متاواآق أهتواءهم يف قتول كتل قائتل آهتم
َيدذون ماكان ردصة من قول كل عامل مقل ين له خت تالبس ماأوجبته الت ص عتن هللا تعتاىل ،وعتن رستوله صتلى هللا عليته وستلم  .آتإن قتال قائتل،
آإ الب من مواقعة االدت ف آكيف الت لص من هذا الذ الوارث يف امل تلثس  ،قيل له وابهلل تعاىل التوآيق :ق علم ا هللا تعاىل الطريتق يف لت ،

ومل ي ع ا يف لَْبح وله الم آقال تعاىلَ ( :وأ َّ
الستب َل آَتتَت َث َّتر َق بِك ْتم َعتن َستبِيلِ ِه) اانعتا  1٥٣ :وقتال
َن َهت َذا ِصَرا ِ ي م ْستتَ ِقيما آَتاتَّبِعوه َوالَ تَتتَّبِعتواْ ُّ
جيعتا والَ تَت َثَّرقتواْ) آل عمتران 1٠٣ :وقتال تعتاىل (آَتِإن تَت تاوعتم ِيف ختتي ِء آَتترُّثوه إِ َىل ِ
صمواْ ِِبب ِتل ِ ِ
تعاىل (و ْاعتَ ِ
الرس ِ
تول إِن ك تت ْم تت ْؤِم تو َن
اّلل َو َّ
َ َْ ْ َ
ه
َْ ه
اّلل َ َ
َ
ْ

ِ ِ
ّلل والْيتوِ ِ
اآلد ِر) ال ستاء ٥9 :آإ ا ورثت ااقوال آاتبا ك
اب ه َ َ ْ
وماأجا عليه جيا املسلمس ،آهذا هو صراط هللا تعاىل وحبله الذي إ ا َتسكت به أدرج من الثرقة املذمومة ،ومن االدت ف املكتروه ،إن ك تت
هللا تعاىل ،وكت

نبيته صتلى هللا عليته وستلم التذي هتو بيتان عمتا أمتر هللا تعتاىل بته،
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تؤمن ابهلل واليو اآلدر كما قال تعاىل .وهذا هو الذي أجا عليه جيا أهل اإلس ق ميا وح ي ا ،آإنه مل يكن قتط مستلم إال ومتن عقت ه وقولته إن
ك هللا تعاىل وك رسوله صلى هللا عليه وسلم آرع قبوله ،وأنه ال ل اح معارضته بشال من ل وال خمالثته[.1
واخل صتتة :أن ادتتت ف الصتتاابة وادتتت ف العلمتتاء متتن بع ت هم لتتيح ِبجتتة الدتيتتار أي قتتولِ متتن أق تواقم ،بتتل الرتجتتيح بتتس أق تواقم واجتتب ملعرآتتة
الراجح م ها للعمل به والثتوى والكم به.
ويف بيان أن ادت ف العلماء ليح حجة للت

من أقواقم ،وليح حجة يف ترك اإلنكار على من أدذ أبي قولِ ثون نظر يف الرتجتيح ،يقتول ابان

القيم رمحه هللا]وقوقم «إن مسائل اخل ف ال إنكار آيهتا» لتيح بصتايح ،آتإن اإلنكتار إمتا أن يتوجته إىل القتول والثتتوى أو العمتل ،أمتا ااول آتإ ا

كان القول خيالف س ة أو إجاعا ختائعا وجب إنكاره اتثاقا - ،إىل قوله  -وكيف يقول آقيه ال إنكار يف املسائل امل تلف آيها والثقهتاء متن ستائر
صرحوا ب قض حكم الاكم إ ا دالف كتااب أو س ة وإن كان واآق آيه بعض العلماء [.2
الطوائف ق ه

وقال الشاطيب رمحه هللا]قال الباجي :وك ا ما يسألين من تقا له مستألة متن ااميتان وحنوهتا «لعتل آيهتا روايتة » أو «لعتل آيهتا ردصتة» ،وهتم يَت َترْو َن
أن هذا من اامور الشائعة اَّائزة ،ولو كان تكرر عليهم إنكار الثقهاء مل ل هذا ملا ولبوا به وال لبوه متين وال متن ستواي .وهتذا ممتا الدت ف بتس
املسلمس ممن يعت به يف اإلجان أنه ال دتوو واليستول وال هتل احت أن يثتيت يف ثيتن هللا إال ابلتق التذي يعتقت أنته حتق ،رضتي بتذل متن رضتيه،
وس طه من س طه) .مث قتال الشتا (آررتا وقتا اإلآتتاء يف املستألة ابمل تا ،آيقتالِ :ملَ َت تا واملستألة خمتلتف آيهتا  ،آيجعتل اخلت ف حجتة يف اَّتواو
الستَّة حجتة علتى
رث كوهنا خمتلثا آيها ،ال ل ليل ي ل على صاة مذهب اَّواو) .مث قال الشا (قال اخلطايب :ولتيح االدتت ف حجتة ،وبيتان ُّ
امل تلثس من ااولس واآلدرين .هذا خمتصر ما قال .والقائتل هبتذا راجتا إىل أن يتبتا متا يشتتهيه ،ودعتل القتول املواآتق حجتة لته يت رأ هبتا عتن نثسته،
آهو ق أدذ القول وسيلة إىل اتبان هواه ،ال وسيلة إىل تقتواه ،و لت أبعت لته متن أن يكتون ممتت امتر الشتارن ،وأقترب إىل أن يكتون ممتن اكتذ إقته
هواه[.٣
وبعد:

آق أ بت يف بيان هذه املسألة ،أال وهي وجوب الرتجيح بس ااثلتة وااقتوال املتعارضتة ،ووجتوب الثتتوى ابلتراجح م هتا والعمتل بته ،وحرمتة الت ت ه
من ااثلة وااقوال ثون نظر يف الرتجتيح كمتا نقتل ابتن تيميتة إجتان العلمتاء علتى حتتر لت  .ومتا أ بتت يف بيتان هتذه املستألة إال ا يتهتا يف َتييتز
الق من البا ل ،وَتييز الصواب من اخلطأ .آما ضلَّت ائثة أو آرقة وما أدطأ عامل من العلماء إال ذ تال هتذا ااصتل ،و لت ابالستت الل بتبعض
ال صوص ثون ال ظر آيمتا يعارضتها أو آيمتا ي ب تي أن دمتا معهتا .وقت يكتون هتذا عتن عمت وهتو ختتأن أهتل الزيت والات ل ،وقت يكتون عتن دطتأ
وهو ختأن أدطاء العلماء كما بيه ه ابن تيمية رمحه هللا يف رسالة (رآا امل عن اائمة ااع ) .وال يكون الثقيه علتى اَّتاثة حتىت ي ظتر يف الرتجتيح
ويعمتتل بتته ،كمتتا قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا  -يف صتتثةالثقيه ] -الثقيتته :التتذي ْستتا ادتتت ف العلمتتاء وأثلتتتهم يف اَّملتتة ،وع ت ه متتايعرف بتته رجاتتان

القول[.4
وأضرب ل  -من واقع ا املعاصر  -بعض اام لة ل ست الل الثاس ابل صوص ،وللت ُّ من ال صوص ومن أقوال أهل العلم ثون نظر يف املعتا ِرع
ويف الرتجيح ،را يؤثي إىل إسقاط التكاليف الشرعية وجعل ال ين سيهاال الي ابط كما قال الشا رمحه هللا .ومن هذه اام لة:
• القول أبن الكا املرت ين الاكمس ب ختريعة اإلس ليسوا كاآرين ،بل عملهم هذا كثر ثون كثر كما روى عن بعض الصاابة والتابعس.

َّ ِ
ول َوأ ْوِيل اا َْم ِر ِم ك ْم) ال ساء.٥9 :
الرس َ
ين َآم واْ أَ ِ يعواْ ا هّللَ َوأَ ِ يعواْ َّ
• والقول بوجوب اعة هؤالء الكا  ،لقوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ

( 1اإلحكا ) البن حز ج  ٥ص ٦8 - ٦٧
( 2اع املوقعس) ج  ٣ص ٣٠٠
( ٣املواآقات) ج  4ص 141 -14٠
( 4االدتيارات الثقهية) ط ثار املعرآة،ص ٣٣٣
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• والقول بتار اخلروج على هؤالء الكا  ،لقوله صلى هللا عليه وسلم ( َم ْن رأى ِمن أم ه ختيتا يكرهته آليصتس ،آتإن متن دترج متن الستلطان ختتسا
مات ميتة جاهلية) .1ولقول االباين أبن الواجب الرتبية ال اخلروج على الكا  ،كما قتال يف تعليقته علتى متنت العقيت ة الطااويتة ،وآيته بَت َّل االبتاين
يف ك ختتارح العقيت ة الطااويتة ،ووضتا يف ك مته كلمتة الرتبيتة بت ال متن كلمتة التوبتة ،وقت رثثت علتى هتذه الشتبهة لأللبتاين يف كتتايب (العمت ة يف
إع اث الع ة للجهاث يف سبيل هللا تعاىل).
ماصلهوا).2
• والقول بتار قتال هؤالء الكا ماثاموا يصلهون ،للا يل (قالوا ايرسول هللا أال نقاتلهم  ،قال صلى هللا عليه وسلم  :ال َ
وسوف أتيت إختارة موجزة إىل مسألة كثر الكا الاكمس ب ختريعة اإلس يف املبال ال امن من الثصل ال الل من الباب الستابا يف آدتر هتذا
الكتاب إن ختاء هللا تعاىل.
• والقتتول جبتواو مشتتاركة الطواخيتتت يف برملتتا ْم التتيت هتتي جمتتالح تشتريا الكثتتر ،لثتتتوى الشتتيخ ابتتن ابو جبتتواو لت ِبستتب نيتتة آاعلتته ،متتا أنتته كثتتر
صريح التبياه ال ية .كما كرته يف أول الباب الرابا من هذا الكتاب.

اعتَ ت واْ َعلَْي ت ِه) البقتترة ، 194 :ولقولتته تعتتاىل (آَتِإن قَتتاتَتلوك ْم
• والقتتول أبن اَّهتتاث يف اإلس ت لل ت آان آقتتط ،لقولتته تعتتاىل (آَ َم ت ِن ْاعتَ ت َ ى َعلَت ْتيك ْم آَ ْ
آَاقْتتتلوه ْم) البقرة .191 :وما القول أبن الرب اقجومية على الكثار وخزوهم يف ب ثهم (جهاث الطلب) الدوو ،لقوله تعتاىل (الَ إِ ْك َتر َاه ِيف الت هِ ي ِن)
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْتي ِط ِر)
تت مت َذ هكمر ،لَّ ْس َ
البقرة ، 2٥٦ :وقوله تعتاىل (آَ َمتن َختتاء آَت ْليت ْتؤمن َوَمتن َختتاء آَت ْليَكْث ْتر) الكهتف ، 29 :وقولته تعتاىل (آَت َذ هك ْر إَِّمنَتا أَن َ
تت َعلَتْي ِهم ر َ

ال اختتتية .22 - 21:ويريت القتتائلون هبتتذا أن ي بتتوا أن الشتريعة تواآتتق القتتانون الت ويل التتذي تتر التترب اقجوميتتة ومي تتا ضتتم ااراضتتي ابلقتتوة .وهتذا القتتول
كثر الخت آيه مل الثته الكتاب والس ة واإلجان.

َّ ِ
ين
• والقتتول جبتواو أدتتذ آوائت اإليت اعات املاليتتة ابلب تتوك ،اهنتتا نستتبة وهيت ة ،وأن احملتتر متتن التراب ماكتتان أضتتعاآا ماتتاعثة لقولتته تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
َآم واْ الَ َأتْكلواْ ِ
اع َثة) آل عمران.1٣٠ :
الرَاب أ ْ
َض َعاآا ُّم َ
اَ
ه

• والقول جبواو أدذ الثوائ الربوية من الب وك ااج بية ،لقول ااح اف ذابحة أدذ الراب من أهل الرب يف ثار الرب.
• والقول جبواو كشف وجه املرأة ،لثتوى االباين أبن سرت الوجته خت واجتب ،وستوف َييت إن ختتاء هللا بيتان آستاث قتول االبتاين هتذا يف الكت عتن
الجاب يف املبال ال امن من الثصل ال الل يف الباب السابا ،وآيته أ كتر أن رأي االبتاين يف هتذا هتو خايتة ماكتان يطمتح إليته قاستم أمتس امللقتب
(رارر املرأة).
• والقول ذابحة املعاوف وآالت املوسيقى واالستمان إليها ،لقول ابن حز جبواوها.

ِ
شرا َس ِوهاي) مر  ، 1٧ :كر هذا أح الز ثقة.
َّل َقَا بَ َ
• والقول جبواو التم يل ،لقوله تعاىل (آَأ َْر َس ْلَا إلَْيت َها رو َحَا آَتتَ َم َ

اّلل الَِّيت أَدرج لِعِب ِ
ِ
اث ِه) ااعراف.٣2:
• والقول جبواو لبح الذهب والرير للرجال ،لقوله تعاىل (ق ْل َم ْن َحَّرَ ِويَةَ ه َ ْ َ َ َ
ِِ ِ
وره َّن) ال ساء .24 :ويروى عن ابن عبا جواوه.
• والقول جبواو نكاح املتعة ،لقوله تعاىل (آَ َما ْ
استَ ْمتَت ْعتم به مْته َّن آَآتوه َّن أج َ

ِ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
تت
ين هت ْتم لثتتروج ِه ْم َحتتاآظو َن ،إَِّال َعلَتتى أ َْوَواج ِهت ْتم ْأو َمتتا َملَ َكت ْ
• وقت ميا استتت ل الز ثقتتة علتتى جتواو اللتواط ابلعبت اململتتوك بقولتته تعتتاىل ( َوالتتذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جتبَك ْم)
أَْميَاهن ْم آَِإ َّهن ْم َخ ْ َملوم َ
س) املؤم تون ، ٦ - ٥ :قالوا :والعب اململوك من مل اليمتس ،وبقولته تعتاىل ( َولَ َعْبت م ُّم ْتؤم من َدت ْم همتن ُّم ْشت ِرك َولَ ْتو أ َْع َ
البقرة.٣221 :

• واست ل اللوليتة علتى أن هللا تعتاىل يف كتل مكتان بقولته تعتاىل ( َوه َتو َم َعكت ْم أَيْ َتن َمتا ك تت ْم) ال يت  ، 4 :واستت لوا علتى أنته ستباانه وتعتاىل هتل يف
اّللَ) ال ساء.8٠ :
الرس َ
البشر بقوله تعاىل ( َّم ْن ي ِط ِا َّ
ول آَت َق ْ أَ َ َ
ان ه

 1متثق عليه
 2ال يل رواه مسلم
 ٣كر هذا ابن القيم يف كتابه (إخاثة اللهثان) وقال الخت يف أن من هب إىل هذا االست الل أنه كاآر مرت
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• واست ل اليهوث ِبقهم يف أرع آلسطس بقوله تعاىل (اي قَتوِ
َ ْ

ع امل َق َ َّ
اّلل لَك ْم) املائ ة.21 :
ب ه
ْاثدلوا اا َْر َ
َّسةَ ال ِيت َكتَ َ

حنن نَتَّزلَْا ال هِذ ْكَر َوإِ َّ لَه َلَاآِظو َن) الجر.9 :
• واست ل ال صارى على عقي ة الت ليل بام اَّما الوارث يف قوله تعاىل (إِ َّ َْ
وكمتا تتترى آإنته ميكتتن االستت الل علتتى الكثتر والشتترك والثستتق والثجتور واإلابحيتتة ب صتوص مبتتتورة متن الكتتتاب والست ة ،وقتذا قتتال تعتاىل (ي ِ
ات ُّتل بِت ِته

ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ستارا)
س َوالَ يَِزيت الظَّتالم َ
َك ا َويَت ْه ي بِته َك ت ا) البقترة ، 2٦ :وقتال تعتاىل ( َونتَت هِتزل م َتن الْق ْترآن َمتا ه َتو ختت َثاء َوَر ْمحَتةم لهْلم ْتؤم َ
س إَالَّ َد َ
.82

اإلستراء:

كما ميكن االست الل على إسقاط الواجبات الشرعية واستباحة احملرمات جبما أدطاء العلماء ووالْم .قال ابان عبادالرب ]قتال ستليمان التيمتي :إن
أدذت بردصة كل عامل اجتما آي الشر كله ،.قال ابن عب الس :هذا إجان ال أعلم آيه د آا[.1
وقال الشوكاين ]ويف الس ن للبيهقي عن ااوواعتي :متن أدتذ ب تواثر العلمتاء دترج عتن اإلست  .وروي ع ته أنته قتال :يترتك متن قتول أهتل مكتة املتعتة
الستتمان وإتيتتان ال ستتاء يف أثابرهتتن ،ومتتن قتتول أهتتل الشتتا التترب والطاعتتة .ومتتن قتتول أهتتل الكوآتتة ال بيتتذ .وحكتتى
والصتترف ،ومتتن قتتول أهتتل امل ي تتة َّ
إيل كتااب ال نظر آيه ،وق ِ
ج َا آيته ال ُّتردص متن ولتل العلمتاء ومتا احتتل بته كتل مت هم،
البيهقي عن إْساعيل القاضي قال :ثدلت على املعتا آرآَ َا َّ
صتِهف هتتذا ونت يق ،آقتتال :مل تصتتح هتتذه ااحاثيتتل علتتى متتا رويتتت ،ولكتتن متتن أابح املستتكر مل يتتبح املتعتتة ،ومتتن أابح املتعتتة مل يتتبح ال تتاء
آقلتتت :م َ
واملسكر ،وما من عامل إال وله ولة ،ومن جا ولل العلماء مث أدذ هبا هب ثي ه ،آأمر املعتا ابحراق ل الكتاب[.2
قتتال الشاااطيب رمحتته هللا ]ولتتذل الجتت آرقتتة متتن الثتترق الاتتالة ،والأحت ا متتن امل تلثتتس يف ااحكتتا ال الثروعيتتة وال ااصتولية يعجتتز عتتن االستتت الل
على مذهبه بظواهر من ااثلة ،وق َمهر من ل أم لة ،بل ق ختاه ورأي ا من الث هساق من يست ل على مستائل الثستق أبثلتة ي ستبها إىل الشتريعة
امل هزهتتة ،ويف كتتتب الت تواريخ واادبتتار متتن ل ت أ تراف ماأخت ت عها يف االآتتتتات علتتى الش تريعة ،وانظتتر يف مستتألة الت ت اوي متتن اخلمتتار يف ث هرة ال تواص
للاريري وأختباهها ،بل ق است ل بعض ال صارى على صاة ماهم عليه اآلن ابلقرآن ،مث حتيَّل آاست ل على أهنتم متا لت كاملستلمس يف التوحيت ،
تعتتاىل هللا عمتتا يقولتتون علت هتوا كبت ا .آلهتتذا كلتته دتتب علتتى كتتل تتر يف الت ليل الشتترعي مراعتتاة متتاآهم م تته ااولتتون ،وماكتتانوا عليتته يف العمتتل بتته ،آهتتو
أحرى ابلصواب ،وأقو يف العلم والعمل[.٣
هتتذا متتن جهتتة االستتت الل الثاست ابل صتتوص ،أمتتا أتويتتل ال صتتوص وصتترآها عتتن معانيهتتا القيقيتتة ب ت ثليتتل آهتتذا الباتتر التتذي الستتاحل لتته ،وبتته مت
أتويل صثات هللا تعاىل لتعطيله ع ها حىت آل التأويل والتعطيل إىل أنته لتيح يف الستماء إلته ،مث أتولتت البا يتة البعتل واَّ تة وال تار وستائر ااحكتا
وقالوا كل هذه رموو الحقيقة قا ،وقالوا كيف يسول أتويتل صتثات هللا واليستول أتويتل متاثون لت متن ااحكتا وخ هتا  .ويعتتس كتتاب ابتن القتيم
(الصواعق املرسلة) من أحسن ماكتب يف بيان آساث هذا كله.
وبع  ،آإن ضوابط ال جاة من الوقون يف اخلطأ والا ل يف هذا الشأن هي:
 - 1آهم نصوص الكتاب والس ة كما آهمها السلف الصاحل ،آهذا هو الثرقان بس أهل الست ة وأهتل الب عتة ،وآهتم الستلف ومتا قتالوه يف ال صتوص
موجوث بكتب التثس ابملأثور ويف كتب ختروح ااحاثيل.
 - 2جا نصوص املسألة الواح ة ،و رق اَّما والتأليف بتس ال صتوص معروآتة اهتل العلتم ،وعكتح اَّمتا هتو االستت الل بتبعض ال صتوص ثون
البعض اآلدر وهذا هو عم ة الثرق الاالة كاخلوارج واملرجتة واملعتزلة ،وهو يشبه حال من يؤمن ببعض ويكثر ببعض.
 - ٣الرتجيح بس مايتعارع من ال صوص وأقوال أهل العلم ،والعمل ابلراجح م ها ،وع اعتبار االدت ف حجة الدتيار أي قولِ ختاء.
 - 4رث الثتوى ونقض الكم امل الثس للاق والصواب ،والجر على من تكرر م ه هذا را يشعر بتساهله واست ثاآه ابل ين ،والتشه بته وحتتذير
املسلمس م ه ،وهذا هو موضون املسألة التالية يف هذا القسم.

( 1جاما بيان العلم) ج  2ص 92
( 2ارختاث الثاول) ص 2٥٣
( ٣املواآقات) ج  ٣ص ٧٧ - ٧٦
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املسألة الثالثة :رد الفتاو ونقض األحكاا املخالفة للحق.
وثليله :قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (من أح ث يف أمر هذا ما ليح م ه آهو َرث).1

وقال القاضي شهاب الدين القرايف رمحه هللا ]كل ختال أآيت آيه ا ته آ رجتت آتيتاه علتى دت ف اإلجتان أو القواعت أو الت ص أو القيتا اَّل هتي
السامل عتن املعتارع التراجح ،الدتوو ملقلت ه أن ي قلته لل تا وال يثتيت بته يف ثيتن هللا تعتاىل ،آتإن هتذا الكتم لتو حكتم بته حتاكم ل قات اه ،ومتاال نق هتره
خترعا بع تقرره ِبكم الاكم أوىل أن النقره خترعا إ ا مل يتأك  ،وهذا مل يتأك آ نقتره ختترعا ،والثتيتا ب ت ختترن حترا  ،آالثتيتا هبتذا الكتم حترا [.2
وقوله [بع تقرره ِبكم الاكم] يش إىل أن حكم القاضي ملز  ،وقوله [إ امل يتأك ] يش إىل أن آتوى املثتيت خت ملزمتة للمستتثيت ،وس شترح هتذه
املسألة يف الثصل التايل إن ختاء هللا.
واملثيت إ ا أدطأ يف آتياه ،له حاالن:
 - 1إما أن يكون أه للثتوى ،دطأه يس وال التب عليته اإلصتابة ،آهتذا متأجور علتى اجتهتاثه وإن أدطتأ ،ولكتن اليعمتل رتا أدطتأ آيته بتل يت َترُّث،
والمي ا من الثتوى أو الكتم .قتال رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم (إ ا حكتم التاكم آاجتهت مث أصتاب آلته أجتران ،وإ ا حكتم آاجتهت مث أدطتأ
آبس ال يل أن القاضي وإن كان جمته ا آإنه ق خيطال.
آله أجر)َّ ،٣
وقال ابن ميمية رمحه هللا ]أنه لو ق ر أن العامل الك الثتوى أدطأ يف مائة مسألة مل يكن ل عيبا ،وكتل متن ستوى الرستول صتلى هللا عليته وستلم
كم ِببسه لكونه أدطأ يف مسائل :كان ل اب
يصيب وخيطال .ومن م ا عاملا من اإلآتاء مطلقاَ ،
وح َ

ابإلجان[.4

وقال ابن ميمية أياا ]أنه لو ق ر أن العامل الك الثتاوى أآىت يف ع ة مسائل ِبت ف ست ة رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم ال ابتتة ع ته .ودت ف

ماعليه اخللثاء الراخت ون :مل دز م عه من الثتيا مطلقا ،بل يبس له دطؤه آيما دالف آيه .آما وال يف كل عصر من أعصار الصاابة والتابعس ومتن
بع هم من علماء املسلمس من هو كذل  .آابن عبا رضي هللا ع هما كان يقتول يف «املتعتة والصترف» ِبت ف الست ة الصتاياة ،وقت أنكتر عليته
الصاابة ل  ،ومل مي عوه من الثتيا مطلقا بل بي وا له س ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امل الثة لقوله[.٥
 - 2وإما أن يكون أه للثتوى ولك ه متساهل آيها أو اليكون أه قا ،وهذان الص ثان دب على والة أمور املستلمس م عهمتا متن اإلآتتاء ،كمتا
دب حتذير املسلمس م هم.
قتتال النااوو رمحتته هللا ]قتتال اخلطيتتب :ي ب تتي لإلمتتا أن يتصتتثح أح توال املثتتتس آمتتن صتتلح للثتيتتا أقت هتره ومتتن ال يصتتلح م عتته وهنتتاه أن يعتتوث وتواع ت ه
ابلعقوبتة إن عتتاث و ريتق اإلمتتا إىل معرآتة متتن يصتلح للثتتتوى أن يستأل علمتتاء وقتته ويعتمت أدبتار املوثتتوق هبتم .مث روى ذست اثه عتن مالت رمحته هللا
قال :ما اآتيت حىت خته يل سبعون أين أهل لذل  .ويف رواية ما اآتيت حىت سألت من هو أعلم مين هل يراين موضعا لتذل قتال مالت والي ب تي
لرجل أن يرى نثسه أه لشال حىت يسأل من هو أعلم م ه[.٦

وقال ابن القيم رمحه هللا ]من أآىت ال ا وليح أبهل للثتوى آهو آمث عاصِ  ،ومن أقره من والة اامور على ل آهو آمث أياا[.

 1متثق عليه عن عائشة رضي هللا ع ها ،ويف رواية ملسلم ع ها مرآوعا (من عمل عم ليح عليه أمر آهو َرث) .ومعىن ( َرث) أي مرثوث الي ثذ وال يعمل به.
وق بَت هوب الب اري رمحه هللا قذه املسألة يف اببس من صاياه:
رث) (آتح الباري) ج  1٣ص .181
آأورث يف كتاب ااحكا من صاياه( ،ابب إ ا قاى الاكم جبور أو د ف أهل العلم آهو م
ويف كتاب االعتصا من صاياه( ،ابب إ ا اجته العامل  -أو الاكم  -آأدطأ د ف الرسول  من خ علمِ آاكمه مرثوث ،لقول ال  « من عمل عم ليح
عليه أمر آهو َرث ») (آتح الباري) ج  1٣ص ٣1٧
( 2الثروق) للقرايف ،ج  2ص 1٠9
 ٣متثق عليه عن عمرو بن العاص رضي هللا ع ه
( 4جممون الثتاوي) ج  2٧ص ٣٠1
( ٥املرجا السابق) ص ٣11
( ٦ا مون) ج  1ص  .41وهذا الك الذي نقله ال ووي عن اخلطيب الب اثي موجوث بكتاب اخلطيب (الثقيه واملتثقه) ج  2ص 1٥4 - 1٥٣
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قتتال أبااو الفاارج اباان اجلااوز رمحتته هللا] :ويلتتز ويل اامتتر مت عهم كمتتا آعتتل ب تتو أميتتة ،وهتتؤالء ر زلتتة َم ت ْن يت ل الركتتب ،ولتتيح لتته علتتم الطريتتق ،ور زلتتة
يطب ال ا  ،بل هو أسوأ حاال من هؤالء كلهم ،وإ ا تعتس علتى ويل اامتر
ااعمى الذي يرخت ال ا إىل القبلة ،ور زلة من المعرآة له ابلطب وهو ُّ
م ا َم ْن مل سن التطبُّب من م َ اواة املرضي ،آكيف رن مل يعرف الكتاب والس ة ومل يتثقه يف ال ين .
ِ
تت حمتستتبا علتى الثتتتوى آقلتتت لته يكتتون علتتى
وكتان ختتتي ا رضتتي هللا ع ته ختت ي اإلنكتتار علتى هتتؤالء ،آستتمعته يقتول :قتتال يل بعتتض هتؤالء :أجع ْلت َ
اخلبَّاوين والطبادس حمتسب واليكون على الثتوى حمتسب [.1
وق كر هذا الك وأك ر م ه يف واجب اإلما يف تصثح أحوال املثتس واملعلمس يف الثصل ااول من الباب ال الل .ول ا َع ْوث إىل هتذا املوضتون
ع الك يف دطأ املثيت إن ختاء هللا تعاىل.
وهبذا خنتم الك يف وجوب اإلآتاء ابلق واباقوال الراجاة ورث الثتاوى امل الثة للاق ،وهو القسم اخلامح من هذا الثصل.

( 1اع

املوقعس) ج  4ص 21٧
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القسم السادس :أحكاا الفتو وآدا ا
ونذكر يف هذا القسم  -إن ختاء هللا تعاىل  -مايتعلق ابلثتوى من حس تلقي املثيت لسؤال املستثيت إىل حس الثرال من الثتوى.
وسوف يشتمل هذا القسم على مثانية موضوعات وهي:
ااول :مسائل متعلقة بسؤال املستثيت.
وال اين :مسائل متعلقة بكيثية اَّواب.
وال الل :مسائل متعلقة بصثة اَّتواب.
والرابا :كيثية كتابة الثتتوى.
واخلامح :آثاب الثتتوى.
والساث  :حكم سؤال املثيت عما اليعلمه.
والسابا :حكم إآتاء املثيت ما خ ه.
وال امن :حكم رجون املثيت عن آتواه ،وحكم دطته آيها.
أوال :مسائل متعلقة بسؤال املستفيت.
 - 1قتتال النااوو رمحتته هللا ]قتتال الصتتيمري :ولتتيح متتن ااثب كتتون الس تؤال ِبتتط املثتتيت ،آأمتتا ذم ئتته وْذيبتته آواستتا ،وكتتان الشتتيخ أبتتو إستتااق

الش اوي ق يكتب السؤال على ورقِ له مث يكتب اَّواب[.1
قلت :ال ختال مي ا من كتابة املثيت للمستثيت سؤاله ،بل هذا م ت وب إليته إ ا كتان املستتثيت أميتا أو بعيت الثهتم ،وقت قتال رستول هللا صتلى هللا عليته
وسلم (وهللا يف عون العب ماكان العب يف عون أديه).2
 - 2وقال النوو رمحه هللا ]ليتأمل الرقعة أتم ختتاآيا وآدرهتا آكت آتإن الستؤال يف آدرهتا ،وقت يتقيت اَّميتا بكلمتة يف آدرهتا ويم ثتل ع هتا ،قتال

الصيمري :قال بعض العلماء :ي ب ي أن يكون توقثه يف املستلة السهلة كالصعبة ليعتاثه وكان حمم بن السن يثعله ،وإ ا وج كلمة مشتتبهة ستأل
وخت َكلها ،وكذا إن وج ل ا آاحشا أو دطأ يل املعين أصلاه[.٣
املستثيت ع ها ونَت َقطَها َ
 - ٣وقتال النااوو رمحتته هللا ]إ ا مل يثهتتم املثتتيت الستؤال أصت ومل اتتر صتتاحب الواقعتتة آقتتال الصتتيمري :يكتتتب يتزاث يف الشتترح ليجيتتب ع تته ،أو مل
أآهم ماآيها آأجيب ،قال :وقتال بعاتهم اليكتتب ختتيتا أصت  ،قتال :ورأيتت بعاتهم كتتب يف هتذا اتر الستائل ل ا بته ختتثاها .وقتال اخلطيتب:
ي ب تتي ل تته إ ا مل يثه تتم اَّ تواب أن يرخت ت املس تتتثيت إىل مث تتتِ آد تتر إن ك تتان وإال آليمس ت ح تتىت يعل تتم اَّ تواب .ق تتال الص تتيمري :وإ ا ك تتان يف رقع تتة
االستتتثتاء مستتائل آهتتم بعاتتها ثون بعتتض أو آهمهتتا كلهتتا ومل يتترث اَّ تواب يف بعاتتها أو احتتتاج يف بعاتتها إىل أتمتتل أو مطالعتتة أجتتاب عمتتا أراث
وسكت عن الباقي وقال ل ا يف الباقي نظر أو أتمل أو وايثة نظر[.4

 - 4قتتال اباان القاايم رمحتته هللا ]ممتتا ي ب تتي التتتثطن لتته :إن رأى املثتتيت دت ل الستتطور بياضتتا تمتتل أن يلاتتق بتته مايثست اَّتواب آلياتترتو م تته ،آررتتا
ثدل من ل عليه مكروه ،آإما أن َيمر بكتابتة خت الورقتة ،وإمتا أن خيتط علتى البيتاع أو يشت له بشتال ،كمتا ترتو م ته كتَّتاب الواثئتق واملكاتيتب.
وابَّملة آَت ْليَك ْن َح ِتذرا آَ ِط تا ،وال ستن ته بكتل أحت  ،وهتذا التذي َمحَ َتل بعتض املثتتس علتى أنته كتان يقيت الستؤال ع ت ه يف ورقتة مث ديتب يف ورقتة
السائل ،وم هم من كان يكتب السؤال يف ورقة من ع ه مث يكتب اَّواب ،وليح ختال من ل ب و [.٥

( 1ا مون) ج  1ص 48 - 4٧
 2ال يل رواه مسلم
( ٣ا مون) ج  1ص 48
( 4ا مون) ج  1ص ٥2
( ٥اع املوقعس) ج  4ص 2٥٦
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وتكلم النوو يف املسألة ِ
نثسها آقال ]وإن رأى بياضا يف أث اء سطر أو آدره َد َّ
صت َ املثتيت ابإليتذاء آكتتب يف البيتاع
ط عليه أو َخت َله ،انه ررا قَ َ
بع آتواه ما يثست ها ،كمتا بلِ َتي بته القاضتي أبتو حامت املترورو ي[ .1و كتر ابان الصا ح متاجرى للقاضتي أيب حامت آقتال ]كمتا بل َتي القاضتي أبتو

حام ت املتترورو ي ر تتل ل ت إ قص ت مستتاءته بعتتض ال تتا  ،آكتتتب :متتاتقول يف رجتتل متتات ودلتتف اب تتة وادتتتا ا مث تتترك بياضتتا يف آدتتر الستتطر
آلمتا أدتذ دطته بتذل ألتق يف
موضا كلمة ،مث كتتب يف أول الستطر التذي يليته :وتترك ابتن عتم آتأآىت املثتيت :للب تت ال صتف ،والبتاقي البتن العتمَّ .
موضا البياع :و ِ
أب .وخت ا عليه بذل وكان ل سبب آت ة اثرت بس ائثتس من رؤساء البصرة[.2
الرقتان ِباترته أن يقت هِ ااستبق آااستتبق ،كمتتا
 - ٥إ ا تتزاحم املستتتثتون علتى املثتتيت ،آقتتال اباان الصا ح رمحته هللا ]دتتب علتتى املثتيت ع ت اجتمتتان ه
يثعلته القاضتتي ع ت اجتمتتان اخلصتو  ،و لت آيمتتا دتتب عليته آيتته اإلآتتتاء .وع ت التَّستاوي ،أو اَّهتتل ابلستتابق يقت ابلقرعتة .والصتتايح أنتته دتتوو لتته
تق املرأة واملساآر التذي ختت رحلته ،ويف أتدت ه كلثته عتن رآقتته علتى متن ستبقهما ،وإ ا ك تر املستاآرون وال ستاء ِبيتل يلاتق خت هم متن تقت ميهم
ضرر كب آيعوث ابلتق إىل السبق أو القرعة ،مث اليق من يق مه إال يف آتيا واح ة ،وهللا أعلم[.٣
اثنيا :مسائل متعلقة بكيفية اجلواب.

املثيت ديب املستثيت إما ابلقول (ختثاهة أو كتابة) ،وإما ابلثعل (ابإلختارة املثهومة) ،وواث الشا  :وابإلقرار.
وإ ا مل يعرف املثيت لسان السائل آيكثيه ترجة ثقة واح بي هما ،وقيل الب من اث س.
وإلي أقوال العلماء يف بيان هذا.
 - 1كيفية إ ابة املفيت املستفيت.
قتتال النااوو ]يلتتز املثتتيت أن يبت ِهتس اَّتواب بيتتا يزيتتل اإلختتتكال ،مث لتته االقتصتتار علتتى اَّتواب ختتتثاها ،آتتإن مل يعتترف لستتان املستتتثيت كثتتاه ترجتتة ثقتتة
واح انه دس ،وله اَّواب كتابة وإن كانت الكتابة على دطر ،وكان القاضي أبو حام ك اقرب من الثتوى يف الرقان[.4

وقال ابن الص ح ]والأب أبن يكون املثيت أعمى ،أو أدر مثهو اإلختارة أو كاتبا ،وهللا أعلم[.٥
وإجابتتة الثتتتوى ابإلختتتارة التقتصتتر علتتى اادتتر  ،بتتل جتتتوو للمتتتكلم ،وقت بت َّتوب الب تتاري قتتذه املستتألة يف كتتتاب العلتتم متتن صتتاياه قتتال (ابب متتن
أجاب الثتيا ذختارة الي والرأ ) وآيه [روي عن ابن عبا رضي هللا ع هما (أن ال صلى هللا عليه وسلم ستِل يف حجتته ،آقتالِ :بتت قبتل أن
والح َترج) (حت يل  ،)84كمتا روى الب تاري عتن أيب هريترة رضتي هللا ع ته عتن
أرمي ،آأومأ بي ه قال :والحرج ،قال :حلقت قبل أن أ بح ،آأومأ بي هَ :
آارآهتا كأنته يريت
ال صلى هللا عليه وسلم قال (يقبض العلم ،ويظهر اَّهل والثنت ،ويك ر اقَْرج قيل :ايرسول هللا ومااقرج  ،آقال :هكتذا بيت ه َّ
القتل)( .ح يل  ،)8٥وروي الب اري عن أْساء رضي هللا ع ها قالت (أتيت عائشة وهي تصلي ،آقلت :ما ختأن ال تا  ،آأختتارت إىل الستماء ،آتإ ا
ال ا قيا مت ،آقالت :سباان هللا ،قلت :آية ،آأختارت برأسها  -أي نعم  )-ال يل (رقم .٧[٦)8٦
وقتتال الشاااطيب رمحتته هللا ]الثتتتوى متتن املثتتيت حتصتتل متتن جهتتة القتتول والثعتتل واإلقترار «آأمتتا الثتتتوى ابلقتتول» آهتتو اامتتر املشتتهور ،وال كت

آيتته«وأمتتا

ابلثعل» آمن وجهس:

( 1ا مون) ج  1ص 48
( 2أثب املثيت) ص 1٣8
( ٣أثب املثيت) ص  .1٥٣ونقله ع ه ال ووي يف (ا مون) ج  1ص  ،٥٠وسائر مانقل اه عن ال ووي ه ا نقله عن ابن الص ح رمحهما هللا
( 4ا مون) ج  1ص 4٧
( ٥أثب املثيت) ص 1٠٧
 ٦وهو ح يل ص ة الكسوف الطويل ،واملراث ابآلية يف ال يل :كسوف الشمح .قال ابن حجر يف خترح هذا الباب (اإلختارة ابلي مستثاثة من ال ي س املذكورين يف
الباب أوال ،و ا مرآوعان ،وابلرأ مستثاثة من ح يل أْساء آقط ،وهو من آعل عائشة آيكون موقوآا لكن له حكم املرآون ،اهنا كانت تصلي دلف ال  وكان يف
الص ة يرى من دلثه ،آي دل يف التقرير
( ٧آتح الباري) ج  1ص 181
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أح ا :ما يقص به اإلآها يف معهوث االستعمال ،آهو قائم مقتا القتول املص َّترح بته ،كقولته عليته الصت ة والست
وأختار بي يه - .مث كر الشا أحاثيل الب اري السابقة ،مث قال -
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«الشتهر هكتذا وهكتذا وهكتذا»

تول َِّ
وال اين :متا يقتاتيه كونته أستوة يقتت ي بته ،ومبعتواث لتذل قصت ا وأصتله قتول هللا تعتاىل (لََقت ْ َكتا َن لَكتم ِيف رس ِ
ْ َ
اّلل أ ْس َتوةم َ َ

حستَةم) ااحتزاب21 :

والتأسي إيقان الثعل على الوجه الذي آعله  -إىل قوله  -وإ ا كان كذل وثبت للمثيت أنه قائم مقا ال صلى هللا عليه وستلم و ئتب َمَابِ ِته لتز
حملت ل قت اء أياا ،آما قص هبا البيان واإلع آظتاهر ،ومتامل يقصت بته لت آتالكم آيته كتذل أياتا - .إىل قولته  -ولعتل
من ل أن أآعاله م
قائ يقول :إن ال صلى هللا عليه وسلم كان معصوما ،آكان عمله ل قت اء حم ب إختكالِ ،ب ف خ ه ،آإنه حمتل لل طتأ وال ستيان واملعصتية
والكثر آا عن اإلميان ،آأآعاله اليوثق هبا ،آ تكون مقت ي هبا.
آاَّواب أنه إن اعتتس هتذا االحتمتال يف نصتب أآعالته حجتة للمستتثيت آليعتسم لته يف نصتب أقوالته ،آإنته ميكتن آيهتا اخلطتأ وال ستيان والكتذب عمت ا
وستتهوا انتته لتتيح رعصتتو  ،وملتتا مل يكتتن ل ت معت تسا يف ااق توال مل يكتتن معت تسا يف ااآعتتال واجتتل هتتذا تستتتعظم ختتترعا ولتتة العتتامل كمتتا تبتتس يف هتتذا
الكتاب ويف ابب البيان .آاق على املثيت أن ي تصب للثتوى بثعله وقوله ،رعىن أنته البت لته متن احملاآظتة علتى أآعالته حتىت جتتري علتى قتانون الشترن
ليته َ َذ آيها أسوة.
كف املثتيت عتن اإلنكتار إ ا رأي آعت متن ااآعتال كتصتر ه جبتواوه .وقت أثبتت ااصتوليون لت
«وأما اإلقرار» آراجا إىل الثعل ،ان الكف آعل ،و ُّ
ثلي خترعيا ابل سبة إىل ال صلى هللا عليه وسلم  ،آكتذل يكتون ابل ستبة إىل امل تصتب للثتتوى .وماتقت متن ااثلتة يف الثتتوى الثعليتة جتا ِر ه تا
ب إختكال ومتن ه تا اثبتر الستلف علتى القيتا بو يثتة اامتر ابملعتروف وال هتي عتن امل كتر ،ومل يبتالوا يف لت رتا ي شتأ ع ته متن عتوث املا َّترات علتيهم
ابلقتل آما ثونه .ومن أدذ ابلردصة يف ترك اإلنكار هآر ب ي ه واست ثى ب ثسه ،مامل يكن ل سببا لإلد ل را هتو أعظتم متن تترك اإلنكتار ،آتإن
ارتكاب د الشرين أوىل من ارتكاب ختر ا[.1
قلت :اختتمل ك الشا رمحه هللا على صواب ودطأ:
أما صوابه :آقوله إن الثتوى تكون ابلقول ،وابلثعل الذي يقص به اإلآها كإختارة الي والرأ  ،وابلثعل الذي يقص به البيان واإلع كأن يتوضأ
املثيت ليعلم اَّاهل كيثية الوضوء ،آهذا كله صواب.
وأما اخلطأ :آقوله إن أآعال املثيت اليت اليقص هبا إآها املستثيت أو تعليمته أهنتا حجتة ختترعية ،وكتذل قولته يف إقترار املثتيت بستكوته عمتا يستمعه أو
يتراه .آلتتيح ختتتال متتن هتتذا حجتتة ختتترعية ،وه تتاك آتترق بتتس مادتتب أن تكتتون عليتته أآعتتال املثتتيت وإقتراره وأتستتي العتامي بتته ،وبتس أن يكتتون آعلتته هتتذا
وإقراره حجة خترعية ،آهذا ماال ثليل عليه.
وام صة :أن كيثية إجابة املثيت املستثيت تكون:
ابلقول :ختثاهة أو كتابة.
وابلثعل الذي يقص به اإلآها  :كإختارة الي والرأ .
وابلثعل الذي يقص به البيان والتعليم :كأن يتوضأ املثيت ويصلي ليعلم اَّهال.
 - 2الرتمجة بني املفيت واملستفيت.
قتتال النااوو مبعااا الباان الصا ح رمحهمااا هللا ]آتتإن مل يعتترف لستتان املستتتثيت كثتتاه ترجتتة ثقتتة واحت  ،انتته دتتس[ .2ومعتتىن قولتته (لستتان املستتتثيت) أي
ل ته.
وقال ابن القيم رمحه هللا ]إ ا مل يعرف املثيت لسان الستائل ،أو مل يعترف املستتثيت لستان املثتيت ،أجتزأ ترجتة واحت بي همتا ،انته دتسمت حمتض آيكتثتى
بواح  -إىل قوله -

( 1املوآقات) ج  4ص  2٥1 - 24٦ابدتصار
( 2ا مون) ج  1ص ( ،4٧وأثب املثيت) البن الص ح ص 1٣4
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والرواية ال انيتة :اليقبتل يف هتذا املوضتا أقتل متن اث تس ،إجتراء قتا جمترى الشتهاثة ،وستلوكا هبتا ستبيلها ،اهنتا ت بتت اإلقترار ع ت التاكم ،وت بتت ع التة
الشتتهوث وجتترحهم ،آتتاآتقرت إىل العت ث ،كمتتا لتتو ختتته علتتى إقتراره ختتتاه واحت  ،آإنتته اليكتثتتى بتته ،وهتتذا ِبت ف ترجتتة الثتتتوى والستؤال ،آإنتته دتتس
َْحمض ،آاآرتقا[.1
رجاتته ابتتن الص ت ح وال تتووي وابتتن مح ت ان وابتتن القتتيم رمحهتتم هللا،
قلتتت :والص تواب يف هتتذا أنتته يكتثتتى بواح ت ثقتتة يف الرتجتتة للمثتتيت ،وهتتذا التتذي َّ

والدب مرتجان ،وي ل على هذا مارواه الب اري عن أيب جرة قال (ك ت أترجم بس ابن عبا وبس ال ا ) .2قتال ابن حجار ]قتال ابتن الصت ح:
أصل الرتجة التعب عن ل ِة بل ِة  -إىل أن قال ابن حجر  -وقيل إن أاب جترة كتان يعترف الثارستية آكتان يترتجم البتن عبتا هبتا .قتال القتر  :آيته
ثليل على أن ابن عبا كان يكتثي يف الرتجة بواح [.٣
هتتذا يف اإلآتتتاء أمتتا يف القاتتاء آاخلطتتب أختت  ،وي ب تتي قصتتر اخلت ف يف عت ث املرتجتتس علتتى القاتتاء ال اإلآتتتاء ،واملستتألة متتن جهتتة تعلقهتتا ابلقاتتاء
دارجة عن موضون هتذا الثصتل ،وموضتعها كتتب القاتاء يف كتتب الثقته ،وب َّتوب عليهتا الب تاري رمحته هللا يف كتتاب ااحكتا متن صتاياه( ،ابب
ترجة الكا  ،وهل دتوو ترجتان واحت ) وأورث آيته عت ة أحاثيتل م هتا حت يل أيب جترة الستابق ،وخلتص ابان حجار رمحته هللا ااقتوال يف املستألة يف

قوله ]قوله «ابب ترجة الكا وهل دوو ترجتان واحت » يشت إىل االدتت ف يف لت  ،آاالكتثتاء ابلواحت قتول ال ثيتة وروايتة عتن أمحت وادتارهتا
الب اري وابن امل ذر و ائثة ،وقال الشاآعي وهي الرواية الراجاة ع ال ابلتة «إ ا مل يعترف التاكم لستان اخلصتم مل يقبتل آيته إال عت لس» انته نقتل
متتادثي علتتى التتاكم إليتته آيمتتا يتعلتتق ابلكومتتة آيشتترتط آيتته الع ت ل كالشتتهاثة ،وانتته أدتتس التتاكم رتتا مل يثهمتته آكتتان ك قتتل اإلق ترار إليتته متتن خ ت
جملسه[ .4ويف املسألة ابل سبة للاكا (القااة) تثصيل وترجيح ليح هذا موضعه.

وهي أربا عشرة مسألة:
يثصل جوابه.
 - 1أن ه
 - ٣أن يثيت بلثظ ال ص بق ر اإلمكان.
 - ٥هل يذكر ثليل الثتوى
 - ٧التمهي للاكم املست رب.
 -9اإلجابة ب ماسأل ع ه املستثيت.
 - 11إ ا احتمل اَّواب آهما دطأ نبهه عليه.
 - 1٣الت ليظ يف الثتوى.

اثلثا :مسائل متعلقة بصفة اجلواب (الفتو )
 - 2أال يلقي املستثيت يف ح ة.
 - 4أال ي سب الكم هلل إال ب ص.
 - ٦هل يثيت بعلمه يف الواقعة .
 - 8اإلجابة أبك ر مما سأل ع ه املستثيت.
 - 1٠سن ابملثيت إ ا م ا أن ي ل على املبتاح.
 - 12إ ا كان اَّواب على د ف خرع املستثيت.
 - 14اللف على ثبوت الكم.

املسألة األوىل :أن يكون اجلواب واضحاً مفص ً.
املثصتل ،وملتا كتان (العلمتاء ورثتة اانبيتاء) آإنته دتب علتيهم
الرس ِل إِالَّ الْبَ ل الْمبِس) ال ال ، ٣٥ :واملبس هو الواضح َّ
قال هللا عزوجل (آَت َه ْل َعلَى ُّ
الب ل املبس وم ه إجابة املستثتس ،آيجب أن يكون اَّواب واضاا مثص جامعا للثائ ة املطلوبة مانعا من أن يثهم م ه خ املراث.
ويتعلق ابلبيان والتثصيل أمران :أح ا يتعلق بسؤال املستثيت ،وال اين يتعلق جبواب املثيت ،كالتايل:
 - 1أما ما يتعلق بسؤال املستثيت :آهو تعيس املراث من سؤاله إ ا كان تمل ع ة صور ،ليقا اَّواب عن الصورة املراثة.
( 1اع املوقعس) ج  4ص 2٥٥
 2ال يل (رقم )8٧
( ٣آتح الباري) ج  1ص 1٣٠
( 4آتح الباري) ج  1٣ص 18٦
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ويف هذا قتال ابان القايم ]إ ا كتان الستؤال حمتتم لصتور ع يت ة ،آتإن مل يعلتم املثتيت الصتورة املستتول ع هتا مل دتب عتن صتورة واحت ة م هتا ،وإن علتم
الصورة املستول ع ها آله أن خيصها ابَّواب ،ولكن يقيِه لت يتوهم أن اَّواب عن خ ها آيقول :إن كان اامتر كيتت وكيتت ،أو كتان املستتول ع ته
كذا وكذا ،آاَّواب كذا وكذا ،ولته أن يثترث ك َّتل صتورة جبتواب ،آيثصتل ااقستا احملتملتة ،ويتذكر حكتم كتل قستم ،وم تا بعاتهم متن لت لتوجهس،
أح ا :أنه ريعة إىل تعليم اليل ،وآتح ابب ل دول املستثيت ودروجه من حيل ختاء ،ال اين :أنه ستبب الوثحتا أحكتا تلت ااقستا علتى آهتم
العامي آياتيا مقصتوثه .والتق التثصتيل ،آيكتره حيتل استتلز لت  ،واليكتره  -بتل يستتاب  -إ ا كتان آيته وايثة إياتاح وبيتان وإوالتة لَ ْتبح ،وقت
ِه
آصل ال صلى هللا عليه وسلم يف ك من أجوبته بقوله :إن كتان كتذا آتاامر كتذا ،كقولته يف التذي وقتا علتى جاريتة امرأتته « إن كتان استتكرهها
آهي حرة ،وعليه لسي ْا م لها ،وإن كانت مطاوعة آهي له ،وعليه لسي ْا م لها وهذا ك يف آتاويه صلى هللا عليه وسلم [ .1
 - 2وأما مايتعلق جبواب املثيت ،آيجب أن يكون كما قتال ابان الصا ح رمحته هللا ]دتب علتى املثتيت حيتل دتب عليته اَّتواب أن يبي ته بيتا مز تا
لإلختكال[.2
وقال ابن الص ح أياا بل ا عن القاضي أيب السن املاورثي صاحب كتاب «الاوي» ،قتال ]:إن املثتيت عليته أن خيتصتر جوابته آيكتثتي آيته أبنته
دوو أو الدوو ،أو حق أو اب ل ،واليع ل إىل اإل الة واالحتجاج ليثرق بس الثتتوى والتصت يف ،قتال :ولتو ستال التجتاوو إىل قليتل لستال إىل ك ت ،
ولصار املثيت م رسا ،ولكل مقا مقال.
و كر ختي ه أبو القاستم الصتيمري ،عتن ختتي ه القاضتي أيب حامت املترورو ي« :أنته كتان خيتصتر يف آتتواه خايتة ماميك ته ،واستتثيت يف مستألة ،قيتل يف
آدرها :أدوو ل أ ال آكانت آتواه :ال ،وابهلل التوآيق».
قال ابن الص ح :االقتصار على ال أو نعم اليليق بِ َ هي العامة ،وإمنا سن ابملثتيت االدتصتار التذي الخيتل ابلبيتان املشترتط عليته ثون ماخيتل بته ،آت
ي ن إ الة ال صل البيان ب وهنا ،آإ ا كانت آتياه آيما يوجب القوث أو الرجم م آليذكر الشروط اليت يتوقف عليها القوث والرجم.
وإ ا استثيت آيمن قال قوال يكثر به ،أبن قال :الص ة لعب ،أو الل عبل ،أو حنو ل  .آ يباثر أبن يقول :هذا ح ل ال ويقتل .بل يقتول:
إ ا ثبت عليه ل ابلبي ة أو اإلقرار ،استتابه السلطان ،آإن َتب قبلت توبته ،وإن أصر ومل يتب قتل وآعل به كذا وكتذا ،وابلت يف ت لتيظ أمتره ،وإن
كان الك الذي قاله تمل أمورا ال يكثر ببعاها ،آ يطلق جوابه ،وله أن يقتول :ليستأل عمتا أراث بقولته ،آتإن أراث كتذا آتاَّواب كتذا ،وإن أراث
كذا آالكم آيه كذا ،وق سبق الك آيما ختأنه التثصيل .وإ ا استثيت عما يوجب التعزير ،آليذكر ق ر مايعزره به السلطان آيقول :ياترب متابس
كذا إىل كذا واليزاث على كذا ،دوآا من أن يارب بثتواه إ ا أ لق القول ماال دوو ضربه ،كره الصيمري.
قتال ابتن الصت ح :وإ ا قتال :عليته التعزيتتر بشتر ه ،أو القصتاص بشتتر ه ،آلتيح ذ ت ق ،وتقييت ه بشتر ه يبعتتل متن اليعترف الشتترط متن والة اامتتر
على السؤال عن ختر ه ،والبيان أوىل .وهللا أعلم[.٣
املسألة الثانية :ال جيوز للمفيت أن يلقي املستفيت يف احلرية.
هذه املسألة متعلقة ابلسابقة ،آإن تثصيل اَّواب متامن لع إلقاء املستثيت يف ال ة ،وإمنا أآرث هذا رسألة مستقلة للت بيه عليه.
قال ابن الص ح ]إ ا اقتصر يف جوابه على حكاية اخل ف أبن قال :آيها قوالن أو وجهان ،أو حنو ل من خت أن يبتس اارجتح ،آااصتل أمتره

أنه مل يثت بشالِ .
وأ كر أين حارت ابملوصل الشيخ الص ر املص ف أاب السعاثات ابن ااث اَّزري رمحه هللا ،آذكر بعض الاضرين ع ه ،عن بعتض امل رستس :أنته
أآىت يف مسألة آقال :آيها قوالن ،وأدذ يزري عليه.
( 1اع املوقعس) ج  4ص .2٥٦ - 2٥٥
وقت كر ابن القيم رمحه هللا أم لة ك ة ل ستثسار من السائل واإلجابة ِبسب ل  ،آراجعها يف (اع
( 2أثب املثيت) ص 1٣4
( ٣أثب املثيت) ص 142 - 141

املوقعس) ج  4ص 192 - 18٧
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آقال الشيخ ابن ااث  :كان الشيخ أبو القاسم بن البزري ،وهو َع َّمة ومانه يف املذهب إ ا كان يف املستألة دت ف واستتثيت ع هتا يتذكر اخلت ف يف
الثتيتتا ،ويقتتال لتته يف لت  ،آيقتتول :ال أتقلت العهت ة خمتتتارا احت الت َّترأيس مقتصترا عليتته ،وهتتذا حيت عتتن ختترع الثتتتوى ،وإ ا مل يتتذكر ختتتيتا أصت آلتتم
يتقل العه ة أياتا ،ولك ته مل َيت ابملطلتوب حيتل مل خيلتص الستائل متن عمايتته .وهتذا يف لت كتذل  -.إىل أن قتال  -وهكتذا إ ا قتال املثتيت يف
موضتتا اخلت ف :يرجتتا إىل رأي التتاكم .آقت عت ل عتتن هنتتل الثتتتوى ،ومل يثتتت أياتتا بشتتال ،وهتتو كمتتا إ ا استتتثيت آلتتم دتتب ،وقتتال :استتتثتوا خت ي.
وحارت ابملوصل ختي ها املثيت أاب حام حمم بن يونح ،وق استثيت يف مسألة آكتب يف جواهبا :إن آيها د آتا .آقتال بعتض متن حاتر :كيتف
يعمل املستثيت
آقال :خيتار له القاضي أح املذهبس ،مث قال :هذا يبىن على أن العامي إ ا ادتلف عليته اجتهتاث اث تس آبمتا ا يعمتل  ،وآيته دت ف مشتهور .وهتذا
خت مستتتقيم  -إىل قولتته  -آهتتذا آيتته إحتواج للمستتتثيت إىل أن يستتتثيت متترة أدتترى ويستتأل عتتن هتتذا أياتتا ،انتته اليت ري أن حكمتته الت ت ُّ أو اادتتذ
وحت ْ ة ،علتتى أن الصتتايح يف لت علتتى متتا ستتيأيت ِكتتره إن ختتتاء هللا
ابادتتف أو ااخلتتظ  ،آلتتم َيت إ ن رتتا يكشتتف عتتن َع َمايتتته ،بتتل واثه عمايتتة َ
تعاىل :إنه دب عليته اادتذ بقتول ااوثتق م همتا[ .1ومعتىن لثتظ (أن حكمته الت ت ه )  -يف ك مته الستابق  -أي ررتا يظتن املستتثيت أن لته أن خيتتار
مايشاء من القولس الهذين كر ا له املثيت بقوله (آيها قوالن).
وتكلم ابن القيم يف املسألة نثسها آقال]الدوو للمثيت الترتويل وكيت الستائل وإلقتاؤه يف اإلختتكال والت ة ،بتل عليته أن يبتس بيتا متزي لإلختتكال،

متاتم ا لثصتتل اخلطتتاب ،كاآيتتا يف حصتتول املقصتتوث ،ال تتتاج معتته إىل خت ه ،واليكتتون كتاملثيت التتذي ستتتل عتتن مستألة يف املواريتتل آقتتال :يقستتم بتس
الورثتتة علتتى آترائض هللا عزوجتتل وكتبتته آت ن ،وستتتل آدتتر عتتن صت ة الكستتوف آقتتال :تصتتلى علتتى حت يل عائشتتة ،وإن كتان هتتذا أعلتم متتن ااول.
وستل آدر عن مسألة من الزكاة آقال :أما أهل االي ار آي رجون املال كله ،وأما خت هم آي ترج القت ر الواجتب عليته ،أو كمتا قتال .وستتل آدتر عتن
مسألة آقال :آيها قوالن ،ومل يزث.
قلتتت :وهتتذا آيتته تثصتتيل ،آتتإن املثتتيت املتتتمكن متتن العلتتم املاتتطلا بتته قت يتوقتتف يف الصتواب يف املستتألة املت تتاون آيهتتا آت يقت علتتى اَّتتز ب ت علتتم،
وخايتتة ماميك تته أن يتتذكر اخلت ف آيهتتا للستتائل ،وك ت ا مايستتأل اإلمتتا أمحت رضتتي هللا عليتته وخت ه متتن اائمتتة عتتن مستتألة آيقتتول :آيهتتا قتتوالن ،أو قت
لس َتعة علمته وورعته ،وهتو ك ت يف كت اإلمتا الشتاآعي رضتي هللا ع ته ،يتذكر املستألة مث يقتول :آيهتتا
ادتلثتوا آيهتا ،وهتذا ك ت يف أجوبتة اإلمتا أمحت َ
قوالن[.2
املسألة الثالثة :ينبدي للمفيت أن يفيت بلفظ النص مهما أمكنه.
قال ابن القيم رمحه هللا ]ي ب ي للمثيت أن يثيت بلثظ ال ص مهما أمك ه ،آإنته يتاتمن الكتم والت ليل متا البيتان التتا  ،وقت كتان الصتاابة والتتابعون

واائمة الذين سلكوا على م هاجهم يتارون ل خاية التاري ،حىت دلثت من بع هم دلوف رخبوا عن ال صوص ،واختتقوا قم ألثا ا خ ألثا
تح متن علتو َم ْتن
أص َّ
ال صوص ،آأوجب لت هجتر ال صتوص ،ولتََّما كانتت هتي عصتمة عهت ة الصتاابة وأصتوقم التيت إليهتا يرجعتون كانتت علتومهم َ
بع هم ،ودطؤهم آيما ادتلثوا آيه أقل من دطأ متن بعت هم ،مث التتابعون ابل ستبة إىل متن بعت هم كتذل  ،وهلتم جترا وملتا استتاكم هجتران ال صتوص
ع أك ر أهل ااهواء والب ن كانت علتومهم يف مستائلهم وأثلتتهم يف خايتة الثستاث واالضتطراب والت تاقض ،وقت كتان أصتااب رستول هللا صتلى هللا
عليتته وستتلم إ ا ستتتلوا عتتن مستتألة يقولتتون :قتتال هللا كتتذا ،قتتال رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم كتتذا ،أو آعتتل رستتول هللا كتتذا ،واليعت لون عتتن لت
ماوج وا إليه سبي قط[.٣
احلكم إىل هللا إال بنصٍ .
املسألة الرابعة :ينبدي أال ينسب املفيت
َ
( 1أثب املثيت) ص 1٣4 - 1٣٠
( 2اع املوقعس) ج  4ص 1٧8 - 1٧٧
( ٣اع املوقعس) ج  4صت ،1٧٠ابدتصار
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قال ابن القيم رمحه هللا ]الدوو للمثيت أن يشه على هللا ورسوله أبنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إال ملا يعلم أن اامر آيه كذل مما نتص
هللا ورسوله على إابحته أو حترميه أو كراهته .وأمتا ماوجت يف كتابته التذي تلقتاه عمتن قلت ه ثي ته آلتيح لته أن يشته علتى هللا ورستوله بته ،وي تر ال تا
بذل  ،وال علم له ِبكم هللا ورسوله.
قال خ واح من السلف :لياذر أح كم أن يقول :أحل هللا كذا ،أو حر هللا كذا ،آيقول هللا له :كذبت ،مل أحل كذا ،ومل أحرمه[.1

املسألة امامسة :هل يذكر املفيت دليل الفتو ؟.
ادتلف العلماء يف هذه املسألة بس مانا ومبيح وموجب لذكر ال ليل.
 - 1أما من م ا من كر ال ليل يف الثتوى
آهو القاضي أبو احلسن املاورد رمحه هللا قال ]اليذكر حجة ليثرق بس الثتيا والتص يف ،قال ولو ستال التجتاوو إىل قليتل لستال إىل ك ت ولصتار
املثيت م هِرسا[.2
وقت أنكتتر اباان القاايم هتتذا القتتول أختت اإلنكتتار آقتتال] :عتتاب بعتتض ال تتا كتتر االستتت الل يف الثتتتوى وهتتذا العيتتب أوىل ابلعيتتب ،بتتل جتتال الثتتتوى
وروحها هو ال ليل ،آكيف يكون كر ك هللا ورسوله وإجان املسلمس وأقوال الصاابة رضوان هللا عليهم والقيتا الصتايح عيبتا وهتل ِ ْكتر قتول

هللا ورسوله إال راو الثتاوى وقول املثيت ليح روجب لألدذ به ،آإ ا كر الت ليل آقت حتر علتى املستتثيت أن خيالثته .وبترئ هتو متن عهت ة الثتتوى
ب علم ،وق كان رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم يستأل عتن املستألة آياترب قتا اام تال ويشتبهها ب ظائرهتا ،هتذا وقولته وحت ه حجتة ،آمتا الظتن
رن ليح قوله ِبجة والدب اادذ به وأحستن أحوالته وأع هتا أن يستول لته قبتول قولته ،وهيهتات أن يستول بت حجتة ،وقت كتان أصتااب رستول
هللا صلى هللا عليه وسلم إ ا ستل أحت هم عتن مستألة أآتىت ابلجتة نثستها ،آيقتول :قتال هللا كتذا ،وقتال رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم كتذا ،أو
آعتتل كتتذا ،آيشتتثي الستتائل ،ويبل ت القائتتل ،وهتتذا ك ت ج ت ا يف آتتتاويهم ملتتن أتملهتتا ،مث جتتاء التتتابعون واائمتتة بع ت هم آكتتان أح ت هم يتتذكر الك تم مث
يست ل عليه ،وعلمه َييب أن يتكلم بت حجتة ،والستائل َيىب قبتول قولته بت ثليتل .مث تال اامت وبعت العهت ابلعلتم ،وتقاصترت اقمتم إىل أن صتار
بعاهم ديب ب عم أو ال آقط ،واليذكر للجواب ثلتي وال مأدتذا ،ويعترتف بقصتوره وآاتل متن يثتيت ابلت ليل ،مث نزل تا ثرجتة أدترى إىل أن وصتلت
الثتوى إىل عيب من يثيت ابل ليل و مه ،ولعله أن ث لل ا بقة أدرى الي ري ماحاقم يف الثتاوي ،وهللا املستعان[.٣
 - 2وأما من أجاو كر ال ليل يف الثتوى.
آابن الص ح ،وَتبعه ابن محت ان وال تووي علتى هتذا ،ون قتل ه تا عبتارة ابان الصا ح ،قتال رمحته هللا ]لتيح ر كتر أن يتذكر املثتيت يف آتتواه الجتة إ ا

كانت نصا واضاا خمتصرا م ل أن يسأل عن ع ة اآليسة ،آاسن أن يكتب يف آتواه :قال هللا تبارك وتعاىل ( َوال َّ ئِي يَتِ ْس َن ِم َتن الْ َم ِا ِ
تيض ِمتن
ِ
سائِك ْم إِ ِن ْارتَتْبتت ْم آَعِ َّْ َّن ثََ ثَة أَ ْخته ِر) الط ق.4 :
نه َ
هتتر» وأمتتا ااقيستتة

أو يستتأل هتتل يطهتتر جلت امليتتتة ابلت ابل آيكتتتب :نعتتم يطهتتر ،قتتال رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم « :أميتتا إهتتاب ثبت آقت
وختبهها آ ي ب ي له كر ختال م ها.
وآيما وج ه عتن الصتيمري قتال :مل جتتر العتاثة أن يتذكر يف آتتواه ريتق االجتهتاث ،وال وجته القيتا واالستت الل ،اللهتم إال أن تكتون الثتتوى تتعلتق
ب ظتتر قتتاعِ آيتتومال آيهتتا إىل ريتتق االجتهتتاث ،ويلتتوح ابل كتتتة التتيت عليهتتا بتتين اَّتواب ،أو يكتتون خت ه قت أآتتىت آيهتتا بثتتتوى خلتتط آيهتتا ع ت ه ،آيلتتوح
ابل كتة اليت أوجبت د آه ليقيم عذره يف خمالثته.

( 1اع املوقعس) ج  4ص 1٧٥
 2نقل هذا ع ه ال ووي يف (ا مون) ج  1ص  ،٥2وابن الص ح يف (أثب املثيت) ص 1٥2
( ٣اع املوقعس) ج  4ص 2٦٠

أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما
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قال ابن الص ح :وكذل لو كان آيما يثيت به خموع آاسن أن يلتوح ِبجتته ،وهتذا التثصتيل أوىل ممتا ستبق قريبتا كتره عتن القاضتي املتاورثي متن
إ قه القول :ابمل ا من تعرضه لإلحتجاج[.1
 - ٣وأما من أوجب كر ال ليل يف الثتوى
آابن القيم ،و كر أنه ادتيار ختيخ اإلس ابن تيمية ،قال ابن القيم ]ي ب ي للمثيت أن يذكر ثليل الكم ومأدذه ماأمك ته متن لت  ،وال يلقيته إىل
املستثيت سا جا جمرثا عن ثليله ومأدذه ،آهذا لايق َعطَِه وقلة بااعته من العلم ،ومن أتمل آتاوي ال صلى هللا عليته وستلم التذي قولته حجتة
ب ثستته رآهتتا مشتتتملة علتتى الت بيتته علتتى حكمتتة الكتتم ونظت ه ووجتته مشتتروعيته ،وهتتذا كمتتا ستتتل عتتن بيتتا الر تب ابلتمتتر آقتتال «أيَ تْتقص الر تتب إ ا
آزجَر ع ه ،ومن املعلو أنه كان يعلم نقصتانه ابَّثتاف ،ولكتن نَتبَّههم علتى علتة التاتر وستببه .ومتن هتذا قولته لعمتر وقت ستأله
جف » قالوا :نعمَ ،
عتتن قبلتتة امرأتتته وهتتو صتتائم ،آقتتال« :أرأيتتت لتتو َتاماتتت مث َجمَ ْجتتته ،أكتتان ياتتر ختتتيتا » قتتال :ال ،آ بتته علتتى أن مق متتة احملظتتور اليلتتز أن تكتتون
حمظورة ،آإن خاية القْبلة أهنا مق مة اَّمان ،آ يلز من حترميه حتر مق مته ،كما أن وضا املتاء يف الثتم مق متة ختتربه ،وليستت املق متة حمرمتة .ومتن
هذا قوله صلى هللا عليه وسلم «ال ت كح املرأة علتى عمتهتا وال علتى دالتهتا ،آتإنكم إ ا آعلتتم لت قطعتتم أرحتامكم» ،آتذكر قتم الكتم ،ونتبههم
على علة التار  -إىل أن قال  -وهذا هو الصواب الذي نت ين هللا بته يف املستألة ،وهتو ادتيتار ختتيخ اإلست ابتن تيميتة .واملقصتوث أن الشتارن متا
كون قوله حجة ب ثسه يرخت اامة إىل علل ااحكا وم اركها ِ
وح َكمها ،آورثته من بع ه كذل  -إىل قوله  -آي ب تي للمثتيت أن ي بته الستائل علتى
علة الكم ومأدذه إن عرف ل  ،واإل َحرَ عليه أن يثيت ب علم[.2
(فائدة) هذه املسألة وهي كتر ثليتل الثتتوى متن ع مته ،مب يتة علتى موضتون (االتبتان والتقليت ) والتذي ست ذكره يف املستألة ال ال تة عشترة متن (أحكتا
املستتثيت) يف الثصتتل التتتايل إن ختتتاء هللا ،واالتبتتان هتتو معرآتتة الكتتم ب ليلتته ،والتقليت هتتو معرآتتة الكتتم ب ت ثليتتل ،وحاصتتل املستتألة أن االتبتتان واجتتب
على املستثيت وأن التقلي إمنا دوو للارورة ،وهذا هو التاقيق يف املسألة كما سيأيت تثصيله إن ختاء هللا ،آإ ا كان االتبان واجبتا علتى املستتثيت آتإن
كر ثليل الثتوى يكون واجبا على املثيت ،إ ماال يتم الواجب إال به آهو واجب ،هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
املسألة السادسة :هل يفيت املفيت بعلمه يف الواقعة حمل السؤال؟.

وهو أن يعلم املثيت حقيقة واقعة معي ة ابملعاي ة أو ابلسمان ،مث َيتيه سؤال عن هذه الواقعة يصورها ِبت ف حقيقتهتا ،آهتل يثتيت علتى قت ر متاورث يف
السؤال وإن كان خمالثا للاقيقة ،أ يثيت ابلقيقة اليت يعلمها .
واَّتواب :أنتته ديتتب عتتن الستؤال التوارث مث يقتتول وإن كتتان اامتتر كتتذا وكتتذا  -ويتتذكر القيقتتة التتيت يعلمهتتا  -آتتاَّواب كتتذا وكتتذا .وهتتذا متتا كره اباان
الصا ح آقتتال ]وإ ا كتان املكتتتوب يف الرقعتتة علتتى دت ف الصتتورة الواقعتتة وعلِتتم املثتيت بتتذل  ،آليت ْثت ِ
تت علتتى ماوجت يف الرقعتتة ،وليقتتل :هتتذا إ ا كتتان
ََ
اامر على ما كر ،وإن كان كيت وكيت ،ويذكر ماعلمه من الصورة ،آالكم كذا وكذا[.٣
املسألة السابعةُ :حيسن ابملفيت أن ِ
ميهد للحكم املستدرب.

قال ابن القيم رمحه هللا ]إ ا كان الكم مست راب ج ا مما مل أتلثه ال ثو وإمنا ألثت د آه آي ب ي للمثيت أن يو يء قبله مايكون مؤ بته كالت ليل

صتر الشتبيبة وبلوخته الستن التذي اليولت آيته مل لته يف العتاثة،
عليه واملق مة بس ي يه ،آتأمل كره سباانه قصة وكتراي وإدتراج الولت م ته بعت انصترا َع ْ
آذكر قصته مق مة بس ي ي قصة املسيح ووالثته من خ أب ،آإن ال ثتو ملتا آنستت بولت متن بتس ختتي س كبت ين اليولت قمتا عتاثة ستهل عليهتا
التص يق بوالثة ول من خ أب ،وكذل كر سباانه قبل قصة املسيح مواآتاة متر وروقهتا يف خت وقتته وخت َّإابنته ،وهتذا التذي ختتجا نثتح وكتراي
وحركها لطلب الول وإن كان يف خ إابنه ،وأتمتل قصتة نستخ القبلتة ملتا كانتت ختت ي ة علتى ال ثتو جت ا كيتف َو َّتأ ستباانه قبلهتا عت ة مو تتات،
( 1أثب املثيت) ص  .1٥2 - 1٥1ونقله ع ه ال ووي يف (ا مون) ج  1ص  ،٥2ونقله ابن مح ان يف (صثة الثتوى) ص ٦٦
( 2اع املوقعس) ج  4ص 1٦٣ - 1٦1
( ٣أثب املثيت) ص  ،14٥ - 144ونقله ع ه ال ووي يف (ا مون) ج  1ص 48
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م ها :كر ال سخ ،وم ها :أنه َييت ِب من امل سو أو م له ،وم ها :أنه على كتل ختتال قت ير ،وأنته بكتل ختتال علتيم ،آعمتو ق رتته وعلمته صتاحل قتذا
اامر ال اين كما كان صالا لألول .وم ها :حتذيرهم االعرتاع على رسوله كما اعترتع علتى موستى ،بتل أمترهم ابلتستليم واالنقيتاث .وم هتا :حتتذيرهم
ابإلص اء إىل اليهوث ،وأن التست ثهم ختبههم ،آإهنم يوثون أن يترُّثوهم كثتارا متن بعت متاتبس قتم التق - .إىل أن قتال  -واملقصتوث أن املثتيت جت ير
أن يذكر بس ي ي الكم ال ريب الذي مل يت ْؤلَف مق مات تؤنح به ،وت ل عليه ،وتكون تو تة بس ي يه ،وابهلل التوآيق[.1
املسألة الثامنة :جيوز أن جييب املفيت أبكثر مما ُسئل عنه.

قال ابن القيم رمحه هللا ]دوو للمثتيت أن ديتب الستائل أبك تر ممتا ستأله ع ته ،وهتو متن كمتال نصتاه وعلمته وإرختتاثه ،ومتن عتاب لت آِ ِلقلتة ِ
علمته
َ َ
ِ
وضيق َعطَِه وضعف نصاه ،وق ترجم الب اري لذل يف صاياه آقال :ابب من أجاب الستائل أبك تر ممتا ستأل ع ته ،مث كتر حت يل ابتن عمتر
تص ،وال العمتتائم ،وال الس تراوي ت ،وال اخلثتتاف ،إال أن
رضتتي هللا ع همتتا متتايلبح احملتتر آقتتال رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم « :ال يلتتبح القمت َ
الد نعلس آيلبح اخلثس وليقطعهما أسثل من الكعبس» آستل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عما يلبح احملر  ،آأجاب عما اليلتبح ،وتاتمن
ل اَّواب عما يلبح ،آإن ماال يلبح حمصور ومايلبسه خ حمصور ،آذكر قم ال وعس ،وبس حكم لبح اخلف ع ت عت ال عتل ،وقت ستألوه عتن
الوضوء راء البار ،آقال قم «هو الطهور ماؤه الل ميتته»[.2
تاب لت ] أي وايثة اَّتواب عتن الستؤال ،يشت إىل بعتض ااصتوليس التذين قتالوا :دتب أن يكتون اَّتواب مطابقتا للستؤال.
وم ْن َع َ
وقول ابن القيم [ َ
ويف هذه املسألة بيان كره ابن حجر يف خترحه ل يل ابن عمر رضي هللا ع هما  -الذي كره ابن القتيم  -وأدرجته الب تاري يف آدتر كتتاب العلتم
من صاياه يف (ابب من أجاب السائل أبك ر مما سأله) ،قال ابن حجر ]قال ابن امل  :موقا هذه الرتجة الت بيه على أن مطابقة اَّواب للستؤال
خ الو  -إىل أن قال ابن حجر  -وأما ماوقا يف ك ك ت متن ااصتوليس أن اَّتواب دتب أن يكتون مطابقتا للستؤال آلتيح املتراث ابملطابقتة عت
الزايثة ،بل املراث أن اَّواب يكون مثي ا للاكم املستول ع ه ،قاله ابن ثقيق العي [.٣
ماسئِل عنه؟.
املسألة التاسعة :مىت جييب املفيت بدري ُ

قال ابن القيم ]دوو للمثيت أن يع ل عن جواب املستثيت عما سأله ع ه إىل ماهو أنثا له م ه ،والسيما إ ا تامن لت بيتان ماستأل ع ته ،و لت

ِ ِ
ِ
ِ
تامى
متتن كمتتال علتتم املثتتيت وآقهتته ونصتتاه ،وق ت قتتال تعتتاىل (يَ ْس تأَلونَ َ َم تا َا ي ثقتتو َن قت ْتل َمتتا أَن َث ْقتتتم همت ْتن َد ت ِْ آَل ْل َوال ت َ يْ ِن َوااَقْ ت َتربِ َ
س َوالْيَتتَت َ
الستبِ ِيل ومتا تَت ْثعلتواْ ِمتن دت ِ آَتِإ َّن ِ ِ ِ
والْمساكِ ِ
تيم) البقترة 21٥ :آستألوه عتن امل َثتق آأجتاهبم بتذكر املصت ِرف ،إ هتو أهتم ممتا ستألوه
س َوابْ ِن َّ َ َ َ ْ َ ْ
ه
اّللَ بته َعل م
َ ََ
ع ه ،ونبههم عليه ابلسياق ،ما كره قم يف موضا آدر ،وهو قوله تعاىل (ق ِل الْ َع ْث َو) البقرة 219 :وهو ماسهل عليهم إنثاقه واليارهم إدراجه ،وقت
ن بعاهم أن من ل قوله تعاىل (يسأَلونَ ع ِن ِ
تل) البقترة 189 :آستألوه عتن ستبب هتور اقت ل دثيتا مث
ااهلَّ ِة ق ْل ِه َي َم َواقِيت لِلَّا ِ َو ْ
َْ َ َ
الَ ِه
اليزال يتزاي آيه ال ور على الت ريل حىت يكمل مث َيدذ يف ال قصان ،آأجتاهبم عتن حكمتة لت يف هتور مواقيتت ال تا التيت هبتا َتتا مصتالهم يف
أحواقم ومعاختهم ومواقيت أكس عباثْم وهو الل ،وإن كانوا ق سألوا عن السبب آق أجيبوا را هو أنثا قتم ممتا ستألوا ع ته ،وإن كتانوا إمنتا ستألوا
عن حكمة ل آق أجيبوا عن عس ماسألوا ع ه .ولثظ سؤاقم حمتمل[.4

املسألة العاشرةُ :حيسن ابملفيت إذا َمنَع أن يدل على املباح.

( 1اع املوقعس) ج  4ص 1٦4 - 1٦٣
( 2اع املوقعس) ج  4ص 1٥9 - 1٥8
( ٣آتح الباري) ج  1ص 2٣1
( 4اع املوقعس) ج  4ص 1٥8
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قال ابن القيم ]من آقه املثيت ونصاه إ ا سأله املستثيت عن ختال آم عه م ه ،وكانت حاجتته تت عوه إليته ،أن ي لته علتى متاهو عتوع لته م ته ،آيست

عليه ابب احملظور ،ويثتح له ابب املباح ،وهذا اليتأتى إال من عامل صح مشثق ق َتجتر هللا وعاملته بعلمته ،آم الته يف العلمتاء م تال الطبيتب العتامل
ال اصح يف اا باء مي العليل عما ياره ،ويصف له ما ي ثعه ،آهتذا ختتأن أ بتاء ااثاين واابت ان ،ويف الصتايح عتن ال ت صتلى هللا عليته وستلم
أنتته قتتال «مابعتتل هللا متتن نت إال كتتان حقتتا عليتته أن يت ل أمتتته علتتى دت مايعلمتته قتتم ،وي هتتاهم عتتن ختتتر متتا يعلمتته قتتم» .وهتتذا ختتتأن دلتتق الرستتل
وورثتتتهم متتن بعت هم ،ورأيتتت ختتتي ا قت هللا روحتته يتاتترى لت يف آتاويتته مهمتتا أمك تته ،ومتتن أتمتتل آتاويتته وجت لت تتاهرا آيهتتا ،وقت م تتا ال ت
صلى هللا عليه وسلم ب ال أن يشرتي صاعا من التمر اَّيت بصتاعس متن الترثيء ،مث ثلته علتى الطريتق املبتاح ،آقتال «بِت ِا اَّميتا ابلت راهم ،مث اختترت
ابل راهم َج يبا» آم عه من الطريق احملر  ،وأرخت ه إىل الطريق املباح ،وملا سأله عب املطلب بن ربيعة بتن التارث والثاتل بتن عبتا أن يستتعملهما يف
جباية الزكاة ليصيبا ما يتزوجان به م عهما من ل  ،وأمر حممية بن جزو  -وكتان َعلَتى اخلمتح  -أن يعطيهمتا ماي كاتان بته ،آم عهمتا متن الطريتق
احملر  ،وآتح قما الطريق املباح ،وهذا اقت اء م ه بربه تبارك وتعاىل ،آإنه يسأله عب ه الاجة آيم عه إايهتا ،ويعطيته متاهو أصتلح لته وأنثتا م هتا ،وهتذا
خاية الكر والكمة[ .1وكان عبت املطلب والثاتل أراثا متن جبايتة الزكتاة أن صت علتى ستهم العتاملس عليهتا م هتا ،آم عهمتا ال ت صتلى هللا عليته
وسلم من ل إ إن الص قة الواجبة (الزكاة) الحتل آلل البيت ،و ا م هم ،وإن كانت حتل قتم صت قة التطتون كالشترب متن ااستبلة املوقوآتة وحنتو

ل  ،وأعطا ا ال صلى هللا عليه وسلم من اخلمح (مخح ال ائم) اهنما من وي القرىب وهم متن أهتل اخلمتح كمتا قتال تعتاىل ( َو ْاعلَمتواْ أََّمنَتا
َخِمتم ِمن ختي ِء آَأ َّ ِ ِ
ّلل مخسه ولِ َّلرس ِ
ول َولِ ِذي الْق ْرَىب) اانثال.41 :
َن ه َ َ
ْ ه َْ

املسألة احلادية عشرة :إذا احتمل واب املفيت فهماً خقأ نبَّه عليه.

قال ابن القيم رمحه هللا ]إ ا أآىت املثيت للسائل بشيء ي ب ي له أن ي بهه على وجه االحرتاو مما ق يذهب إليه الوهم م ه من د ف الصواب ،وهتذا

ابب لطيف من أبواب العلم وال صح واإلرختاث ،وم ال هذا قوله صلى هللا عليه وسلم «ال يقتل مؤمن بكاآر ،وال و عه يف عه ه» آتأمتل كيتف
أتبا اَّملة ااوىل ابل انية رآعا لتوهم إه ار ثماء الكثار مطلقا وإن كانوا يف عه هم ،آإنه ملا قال «ال يقتل متؤمن بكتاآر» آررتا هتب التوهم إىل أن
مسلمت مل يقتل به ،آرآا هذا التوهم بقوله «وال و عه ِ يف عه ه» ولق دثيت هذه اللطيثة الست ة َعلَتى متن
ثماءهم َه َ ر ،وقذا لو قتل أح َ هم م
قال :يقتل املستلم ابلكتاآر املعاهت  ،وقَت َّر يف الت يل :وال و عهت يف عهت ه بكتاآر ،وم ته قولته صتلى هللا عليته وستلم «ال جتلِستوا علتى القبتور وال
تصلوا إليها» آلما كان هنيه عن اَّلو عليها نتون تعظتيم قتا عقبته ابل هتي عتن املبال تة يف تعظيمهتا حتىت جتعتل قبلتة ،وهتذا بعي ته مشتتق متن القترآن،

ِ
ِ
ع َوقت ْل َتن قَت ْتوال
َح ِ ِهم َن الِه َساء إِ ِن اتَّت َقْي َّ
كقوله تعاىل ل ساء نبيه ( َاي نِ َساء الَِّ ِه لَ ْس َّ
نت آَ َ َكْ َ
ا ْع َن ِابلْ َق ْتوِل آَتيَطْ َم َتا الَّتذي ِيف قَت ْلبِته َم َتر م
نت َكأ َ
َّم ْعروآا) ااحزاب ٣2 :آ هاهن عن اخلاون ابلقول ،آررا هتب التوهم إىل اإل ن يف اإلخت يف القتول والتجتاوو ،آرآتا هتذا التتوهم بقولته ( َوقت ْل َتن قَت ْتوال
َّمعروآا) ااحزاب ٣2 :ومن ل قوله تعتاىل (والَّ ِتذين آم توا واتَّتبتعتْتتهم ِريَّتتتهم ذِِميَ ِ
َلَْقَتا هبِِ ْتم هِريَّتتَته ْم َوَمتا أَلَْتتَتاهم ِهم ْتن َع َملِ ِهتم ِهمتن َختتي ِء)
تان أ ْ
ْ
َ َ َ َ ََ ْ ه
ْ
الطتور 21 :ملتا أدتس ستباانه ذلتاق الذريتة وال عمتل قتم َبابئهتم يف ال رجتة آررتا تتوهم متتوهم أن تط اآلابء إىل ثرجتة الذريتة ،آرآتا هتذا التتوهم بقولته

( َوَمتتا أَلَْتتَتتاهم ِهمت ْتن َع َملِ ِهتتم ِهمتتن َختتتي ِء)

ْ

الطتتور21 :

أي مانقصت ا متتن اآلابء ختتتيتا متتن أجتتور أعمتتاقم ،بتتل رآع تتا ريتتتهم إىل ثرجتتتهم ،ومل َحنطَّهتتم إىل

ثرجتهم ب قص أجورهم  -إىل أن قال  -وهذا ك ج ا يف القرآن والس ة ،وهو ابب لطيف من أبواب آهم ال صوص[.2
املسألة الثانية عشرة :إذا كان اجلواب على خ أ غر) املستفيت؟.

قال النوو رمحه هللا ]إ ا هر للمثيت أن اَّواب د ف خرع املستتثيت وأنته اليرضتى بكتابتته يف ورقتته آليقتصتر علتى مشتاآهته ابَّتواب ،ولياتذر
أن مييل يف آتتواه متا املستتثيت أو دصتمه ووجتوه امليتل ك ت ة الكثتى :وم هتا أن يكتتب يف جوابته متاهو لته ويترتك ماعليته ولتيح لته أن يبت أ يف مستائل
( 1اع
( 2اع

املوقعس) ج  4ص 1٦٠ - 1٥9
املوقعس) ج  4ص 1٦1 - 1٦٠
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الت عوى والبي تتات بوجتتوه امل تتالص م هتتا  -إىل أن قتتال  -قتتال الصتتيمري وي ب تتي للمثتتيت إ ا رأى للستتائل ريقتتا يرختت ه إليتته أن ي بهتته عليتته يعتتين متتامل
يار خ ه ضررا ب حق ،قال كمن حلف الي ثق على ووجته ختهرا يقول يعطيها من ص اقها أو قرضا أو بيعا مث يسيها ،وكما حكتى أن رجت قتال
ايب ح يثة رمحه هللا حلثت أين أ أ امرأيت يف هنار رماان وال أك ِهثر وال أعصي ،آقال :ساآر هبا[.1

ع الستائل ومل يواآقته ،وك ت
وقال ابن القيم رمحه هللا ]قت تكترر لك ت متن أهتل اإلآتتاء اإلمستاك عمتا يثتتون بته ممتا يعلمتون أنته التق إ ا دتالف َخ َتر َ
م هم يسأله عن خرضه ،آإن صاثآه ع ه كتتب لته ،وإال ثلَّته علتى مث ِ
تت أو متذهب يكتون خرضته ع ت ه ،وهتذا خت جتائز علتى اإل ت ق ،بتل ال بت
َ

آيه من تثصيل:
ِِ
نصت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يَ َستا املثتيت ترَكته إىل
آإن كان املستول ع ه من مسائل العلم والس ة أو من املسائل الع ْلميَّات اليت آيها م
ترع الستتائل علتتى هللا
ختترع الستتائل ،بتتل اليَ َستتعه توقثتته يف اإلآتتتاء بتته علتتى ختترع الستتائل ،بتتل ل ت إمث عظتتيم ،وكيتتف يستتعه متتن هللا أن يق ت َّ خت َ
ورسوله .
وإن كانت املسألة من املسائل االجتهاثيتة التيت يتجتا ب أع تهتا ااقتوال وااقيستة ،آتإن مل يترتجح لته قتول م هتا مل يستا لته أن يترتجح ل ترع الستائل،
وإن ترجح له قول م ها و ن أنه الق آأوىل بذل  ،آإن السائل إمنا يسأل عما يلزمه يف الكم ويَ َسعه ع ت هللا ،آتإن َعَرآته املثتيت أآتتاه بته ستواء واآتق
خرضه أو دالثته ،واليستعه لت أياتا إ ا علتم أن الستائل يت ور علتى متن يثتيته ب رضته يف تلت املستألة آيجعتل استتثتاءه ت ثيتذا ل رضته ،ال تعبت هللا
أبثاء حقه ،واليسعه أن ي له على خرضه أين كان ،بل والدب عليه أن يثيت هذا الارب من ال ا  ،آتإهنم اليستتثتون ثاينتة ،وإمنتا يستتثتون توصت
إىل حصول أخراضهم أبي ريق اتثق[.2
هذا وق سبق يف القسم ال الل من هذا الثصل (حكم اإلآتاء) بيان أن هذا الص ف من املستثتس الدتب علتى املثتيت أن ديتبهم وأنته خمت َّ يف لت
و كر ثليل ل ه اك.
املسألة الثالثة عشرة :التدليظ يف الفتو .
وله صور:
م ها متا كره ابان الصا ح رمحته هللا قتال]وقت تتاج املثتيت يف بعتض الوقتائا إىل أن يشت ث ويبتال آيقتول :هتذا إجتان املستلمس .أو :ال أعلتم يف هتذا
د آتتا .أو :آمتتن دتتالف هتتذا آقت دتتالف الواجتتب وعت ل عتتن الصتواب .أو :آقت أمث وآستتق .أو :علتتى ويل اامت ِر أن َيدتتذ هبتتذا وال يهمتتل اامتتر.
وماأختبه هذه االثا على حسب ماتقايه املصلاة وتوجبه الال ،وهللا أعلم[.٣
املسألة الرابعة عشرة :احلَلِف على ثبوت احلكم عند املفيت.
هذه املسألة متعلقة ابلسابقة وآرن م ها ،آإن ح ِ
لف املثيت على ثبوت الكم ع ه صورة من صور التش ي يف الثتوى.
َ
قتتال اباان القاايم رمحتته هللا ]دتتوو للمثتتيت وامل تتا ر أن لتتف علتتى ثبتتوت الكتتم ع ت ه ،وإن مل يكتتن حلثتته موجبتتا ل بوتتته ع ت الستتائل وامل تتاون ،ليشتتعر
السائل وامل اون له أنه على ثقة ويقس مما قال له ،وأنه خ ختاك آيه ،آق ت ا ر رج ن يف مسألة ،آالف أحت ا علتى مايعتقت ه ،آقتال لته م اوعتة:
الي بتتت الكتتم ِبلثت  ،آقتتال :إين مل أحلتتف لي بتتت الكتتم ع ت ك ،ولكتتن اعلمت أين علتتى يقتتس وبصت ة متتن قتتويل ،وأن ختتتبهت الت ت ع ت ي يف
وجه يقيين را أ جاومت به.

( 1ا مون) ج  1ص ٥٠
( 2اع املوقعس) ج  4ص 2٥9 - 2٥8
( ٣أثب املثيت) ص 1٥2
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وق أم َتر هللا نبيته صتلى هللا عليته وستلم أن لتف علتى ثبتوت التق التذي جتاء بته يف ث ثتة مواضتا متن كتابته ،أحت ها :قولته تعتاىل ( َويَ ْستتَ بِتونَ َ
أَحق هو قل إِي ورِيب إِنَّه َلق) يتونح ٥٣ :وال تاين :قولته تعتاىل (وقَ َ َّ ِ
تاعة قتل بَتلَتى ورِهيب لَتَتأْتِيَتَّكم َع ِتامل الْ َْي ِ
تب)
ين َك َثتروا َال َأتْتِيَتا َّ
َ َ ْ ََ ه
َ
ْ
ََ
َ
تال التذ َ
الس َ ْ
ِ
َّ
ين َك َثروا أَن لَّن يتْبت َع وا ق ْل بَتلَى َوَرِهيب لَتتْبت َع َّن) الت ابن.٧ :
سبأ .٣ :وال الل :قوله تعاىل ( َو َع َم الذ َ

وق أقسم ال صلى هللا عليه وسلم على ماأدس به من الق يف أك ر من مثانس موضعا ،وهي موجوثة يف الصااح واملساني .
وقت كتتان الصتتاابة رضتتي هللا عت هم لثتتون علتتى الثتتتاوى والروايتتة ،آقتتال علتتي بتتن أيب التتب كتتر هللا وجهتته البتتن عبتتا يف مْتعتتة ال ستتاء :إنت امتترؤ
َتئتته ،آتتانظر متتا تت ْثت ِتىت بتته يف مْتت َعتتة ال ستتاء ،آتتو هللا وأختتته ابهلل لقت هنتَتى ع هتتا رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم [ .1مث كتتر ابتتن القتتيم أم لتتة لتِ َالِف
اائمة يف آتاويهم وأجوبتهم من ابب التوكي  ،آذكر أم لة عن الشاآعي وعن أمح رمحهما هللا.
وهبذه املسألة خنتم الك يف املسائل املتعلقة بصثة اَّواب ،وابهلل التوآيق.

( 1اع

املوقعس) ج  4ص 1٦٥
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رابعا :كيفية كتابة الفتو :
وهذا إ ا كان املثيت سيجيب كتابتة  ،آقتال ابان الصا ح رمحته هللا ]ي ب تي أن يكتتب اَّتواب ِبتط واضتح وستط ،لتيح ابلت قيق اخلتايف ،وال ابل لتيظ

اَّتتايف ،وكتتذل يتوستتط يف ستتطوره بتتس توستتيعها وتاتتييقها وتكتتون عبارتتته واضتتاة صتتاياة ِبيتتل يثهمهتتا العامتتة ،وال تزثريهتتا اخلاصتتة ،واستتتاب
بعاهم أن ال تتثاوت أق مه ،وال خيتلف دطه دوآا من التزوير عليه ،وكي يشتبه دطه.قال الصيمري :وقل ماوجت التزويتر علتى املثتيت ،و لت أن
هللا تعاىل َحَر أمر ال ين.
وإ ا كتب اَّواب أعاث نظتره آيته دوآتا متن أن يكتون قت أدتل بشتيء م ته ،وهللا أعلتم  -إىل أن قتال -وآيمتا وجت ه عتن أيب القاستم الصتيمري :أن
ك ا من الثقهاء يب أ يف آتواه أبن يقول :اَّواب وابهلل التوآيق .وحتذف لت آدترون .قتال :ولتو عمتل آيمتا تال متن املستائل وحتذف آيمتا ستوى
لت لكتتان وجهتتا ،ولكتتن اليت ن أن خيتتتم جوابتته أبن يقتتول :وابهلل التوآيتتق ،أو وهللا املوآتتق ،أو وهللا أعلتتم .قتتال :وكتتان بعتتض الستتلف إ ا أآتتىت يقتتول:
«إن كتتان ه تذا ص توااب آمتتن هللا ،وإن كتتان دطتتأ ِ
آمت ِهتين» ،قتتال :وهتتذا معتتىن ك ت ِرَه يف هتتذا الزمتتان ان إضتتعاف نثتتح الستتائل ،وإثدتتال قلبتته الش ت يف
اَّواب.
قتتال :ولتتيح يقتتبح م تته أن يقتتول :اَّ تواب ع ت  ،أو التتذي ع ت  ،أو يقتتول :التتذي ن تراه ،كتتذا وكتتذا ،انتته متتن جلتتة أصتتاابه وأرابب مقالتتته .وهللا
أعلم[.1
ونقل النوو معظم ما كره ابن الص ح ،وواث عليه بعض الثوائ  ،آقال] :وإ ا كان يف الرقعتة مستائل آااحستن ترتيتب اَّتواب علتى ترتيتب الستؤال

َّ ِ
ت) آل عمران - .1٠٦ :إىل أن قال -
ولو ترك الرتتيب آ أب  ،ويشبه معىن قول هللا تعاىل (يَت ْوَ تَتْبتيَ ُّ
ين ا ْس َوَّث ْ
ض وجوهم َوتَ ْس َوُّث وجوهم آَأََّما الذ َ
قتتال الصتتيمري وعتتاثة ك ت ين أن يبت ؤا آتتتاويهم :اَّتواب وابهلل التوآيتتق ،وحتتذف آدتترون لت  :قتتال ولتتو عمتتل لت آيمتتا تتال متتن املستتائل واختتتتمل
على آصول وحذف يف خ ه كان وجها (قلت) امل تار قول ل مطلقا وأحس ه االبت اء بقول الم هلل ل يل «كل أم ِر ي ابل ال يب أ ابلمت
هلل آهو أجذ » وي ب ي أن يقوله بلسانه ويكتبه - .إىل أن قال -
قال وإ ا اخثل السائل ال عاء للمثيت أو الص ة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف آدر الثتوى ألق املثيت ل ِبطه آتإن العتاثة جاريتة بته.
 إىل أن قال -وإ ا دتم اَّواب بقوله وهللا أعلم وحنوه مما سبق ،آليكتب بع ه كتبه آ ن ،أو آ ن بن آ ن الثت ين آي تستب إىل متايعرف بته متن قبيلتة أو بلت ه أو
صثة - .إىل أن قال -
ي ب ي إ ا ضاق موضا اَّواب أن اليكتبته يف رقعتة أدترى دوآتا متن اليلتة وقتذا قتالوا يصتل جوابته َبدتر ستطر واليت ن آرجتة لتت يزيت الستائل ختتيتا
يثس ها .وإ ا كان موضا اَّواب ورقة ملصقة كتب على االلصاق .ولو ضاق اب ن الرقعة وكتب اَّواب يف هرها كتبته يف أع هتا إال أن يبتت يء
متتن أستتثلها متص ت ابالستتتثتاء آياتتيق املوضتتا آيتمتته يف أستتثل هرهتتا ليتصتتل جوابتته ،وادتتتار بعاتتهم أن يكتتتب علتتى هرهتتا ال علتتى حاختتتيتها
وامل تار ع الصيمري وخ ه أن حاختيتها أوىل من هرها ،قال الصيمري وخ ه واامر يف ل قريب[.2انتهى ما يتعلق بكيثية كتابة الثتوى.

( 1أثب املثيت) ص 14٠ - 1٣8
( 2ا مون) ج  1ص  .٥٠ - 48وال يل الذي كره ضعيف
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وآيها مخح مسائل وهي:
 - 1ال عاء ع اإلآتاء.
 - ٣مشاورة ال قات.
 - ٥السرت على املستثيت.

287

خامسا :آداب الفتو .
 - 2التأنتي ع اإلآتاء.
 - 4الصس على املستثيت.

املسألة األوىل :الدعاء عند اسفتاء.
أي ما ي عو به املثيت ع الثتوى وهو خ ما يكتبه يف ورقة اَّواب من قوله (اَّواب وابهلل التوآيتق) وحنتو لت  .أمتا مايت عو بته ستواء أآتىت ختتثاهة
أو كتابة آم ه:
ماقال ابن الص ح رمحه هللا ]روي عن مكاول ،ومال رضي هللا ع هما :أهنما كا اليثتيان حىت يقوال« :الحول وال قوة إال ابهلل».

وحنن نستاب للمثيت ل ما خت ه .آليقتل إ ا أراث اإلآتتاء :أعتو ابهلل متن الشتيطان الترجيم( :قَتالواْ ستْب َاانَ َ الَ ِع ْل َتم لََتا إِالَّ َمتا َعلَّ ْمتَتَتا إِنتَّ َ
ِ ِ
ِ
أَنتتت الْعلِتتيم ْ ِ
ِ
ست ِتاين،
الَكتتيم) البقتترة( ٣2 :آَت َث َّه ْمَ َ
ص ت ْ ِريَ ،ويَ هست ْتر ِيل أ َْم ت ِريَ ،و ْ
اهتتا س تلَْي َما َن) اانبيتتاءَ (٧9 :ر ه
ب ا ْختت َتر ْح ِيل َ
َ َ
احلت ْتل ع ْق ت َ ة همتتن له َ
يَت ْث َقه توا قَت ْتوِيل) تته 28 – 2٥ :الحتتول وال قتتوة إال ابهلل العلتتي العظتتيم .ستتباان اللهتتم وح اني ت اللهتتم ،اللهتتم التَتْ َست ِتين والت ست ِتين ،الم ت هللا أآا تل

ص ِهل على حمم وعلى آلته وستائر ال بيتس ،والصتالس ،وستلم ،اللهتم وآقتين وأهت ين وست ثين ،وأجتا يل بتس الصتواب وال تواب ،وأعتذين
الم  ،اللهم َ

ِ ِ
ِ
ِ
س ِاين ،يَت ْث َقهوا قَت ْوِيل)
ص ْ ِريَ ،ويَ هس ْر ِيل أ َْم ِريَ ،و ْ
من اخلطأ والرمان آمسَ ( .ر ه
ب ا ْختَر ْح ِيل َ
احل ْل ع ْق َ ة همن له َ

آإن مل َيت بذل ع كل آتوى ،آليأت به ع أول آتيتا يثتيهتا يف يومته ملتا يثتيته يف ستائر يومته ماتيثا إليته قتراءة الثاحتتة وآيتة الكرستي ،وماتيستر،
آإن من اثبر على ل كان حقيقا أبن يكون موآقا يف آتاويه .وهللا أعلم[.1

رب جسائيتل وميكائيتل وإستراآيل آتا ر الستموات واارع عتامل
وقال ابن القايم رمحته هللا ]حقيتق ابملثتيت أن يك تر الت عاء ابلت يل الصتايح «اللهتم َّ

ال يب والشهاثة أنت حتكم بس عباثك آيما كانوا آيه خيتلثتون ،اهت ين ملتا ادتلتف آيته متن التق ذ نت  ،إنت ْت ي متن تشتاء إىل صتراط مستتقيم»
وكان ختي ا ك ال عاء بذل  ،وكان إ ا أختكلت عليه املسائل يقول «اي معلم إبراهيم علمين» ويك ر االستعانة بذل اقت اء رعتا بتن جبتل رضتي
هللا ع ه[.2
املسألة الثانية :التأين عند اسفتاء.
لسالثس ،وامل تالثس ،وكتان أحت هم الَت عته ختتهرته
قال ابن الص ح رمحه هللا ]وملا كر ه هاب الثتيا من هاهبا من أكابر العلماء العاملس وأآاضل ا َّ

ابامانة ،اضط عه رعرآة املعا ت يف اعتقاث من يسأله من العامة من أن ي اآا ابَّواب ،أو يقول :ال أثري ،أو يؤدر اَّواب إىل حس ي ري.
آروي ا عن عب الرمحن بن أيب ليلى أنه قال« :أثركت عشرين ومائة من اانصتار ،متن أصتااب رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم يستأل أحت هم عتن
املس تتألة ،آ ثه تتا ه تتذا إىل ه تتذا ،وه تتذا إىل ه تتذا ح تتىت ترج تتا إىل ااول» .ويف رواي تتة« :م تتام هم م تتن أحت ت ِ ت ت ث ِبت ت يل إال وث أن أد تتاه كث تتاه إايه
واليستثيت عن ختيء إال وث أن أداه كثاه الثتيا».
وروي ا عن ابن مسعوث رضي هللا ع ه أنه قال« :من أآىت ال ا يف كل ما يستثتونه آهو جم ون» .وعن ابن عبا رضي هللا ع هما حنوه.
وروي ا عن أيب حصس ااس ي أنه قال «إن أح كم ليثيت يف املسألة ،ولو ورثت علتى عمتر بتن اخلطتاب رضتي هللا ع ته َّمتا قتا أهتل بت ر» .وروي
عن السن والشع م له  -إىل قوله -
( 1أثب املثيت) ص 141 - 14٠
 2مث كر ابن القيم بعض ااثعية اليت كرها ابن الص ح آنثا( .اع

املوقعس) ج  4ص 2٥8 - 2٥٧
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وقتال القاضتتي أبتو القاستتم الصتيمري أحت اائمتة الشتتاآعيس ،مث أبتو بكتتر اخلطيتتب التاآظ الثقيتته الشتاآعي اإلمتتا يف علتم الت يل« :قتل متتن حترص
على الثتوى ،وسابق إليها ،واثبر عليها إال قل توآيقه ،واضطرب يف أمره ،وإ ا كان كارها لذل خ خمتار له ،وماوج م وحة ع ه ،وقت ر أن يت
ابامر آيه على خ ه ،كانت املعونة له من هللا أك ر والص ح يف جوابه وآتاويه أخلب».
قال ل الصيمري أوال ،مث تلقاه ع ه اخلطيب آقاله يف بعض تصانيثه[.1
ويتعلق ابلتأين ع اإلآتاء املسألة التالية:
(إ ا أآىت يف حاثثة مث استثيت يف م لها ،آهل يثيت يف ال انية جبواب ااوىل أ دب عليته جت يت ال ظتر ) .قاال الناوو رمحته هللا ]إ ا أآتىت يف حاثثتةِ

مث ح ثت م لهتا آتإن كتر الثتتوى ااوىل وثليلهتا ابل ستبة إىل أصتل الشترن إن كتان مستتق أو إىل مذهبته إن كتان م تستبا أآتىت بتذل بت نظتر .وإن
كرهتتا ومل يتتذكر ثليلهتتا وال ترأ متتا يوجتتب رجوعتته ،آقيتتل :لتته أن يثتتيت بتتذل وااصتتح وجتتوب جت يت ال ظتتر ،وم لتته القاضتتي إ ا حكتتم ابالجتهتتاث مث
وقعت املسألة[ .2واملقصوث ذيراث هتذه املستألة الت بيته علتى أ يتة التتأين للمثتيت آقت يتجت ث لته مزيت علتم ،أو خيتلتف العترف ع ت أصتااب التاثثتس
ثقيقت اليتثطن له إال ابلتأين .وخ ل من اامور اليت ي ركها املتأين ويذهل ع ها املتعجل.
املتشاهبتس ،أو يكون بس الاثثتس ادت فم ت م
املسألة الثالثة :مشاورة الثقات عند اسفتاء.

وأدبتار عمتتر رضتتي هللا ع تته يف هتتذا ك ت ة مشتتهورة م هتتا متتا كره ابتتن الصت ح آنثتتا «إن أحت كم ليثتتيت يف املستألة ،ولتو ورثت علتتى عمتتر بتتن اخلطتاب
َّما قا أهل ب ر».
رضي هللا ع ه َ
وقال ابن الص ح أياا ]يستاب له أن يقرأ مايف الرقعة على من ِبارته ممن هو أهتل لتذل  ،ويشتاورهم يف اَّتواب ويبتاح هم آيته وإن كتانوا ثونته

وت مذته ،ملا يف ل من السكة واالقت اء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابلسلف الصاحل رضي هللا ع هم.
اللهم إال أن يكون يف الرقعة ماال سن إب اؤه ،أو ما لعل السائل يؤثر سرته ،أو يف إختاعته مثس ة لبعض ال تا  ،آي ثترث هتو بقراءْتا وجواهبتا .وهللا
أعلم[.٣
املسألة الرابعة :الصرب على املستفيت.
وح َستن التتأين يف التتَّثهم م ته والتَّثهتيم لتته،
قتال ابان الصا ح رمحته هللا]إ ا كتان املستتثيت بعيت الثهتم ،آي ب تي للمثتيت أن يكتتون رآيقتا بته صتبورا عليتهَ ،

اص ِ ْتس
َح َسن اإلقبال عليه ،السيما إ ا كان ضعيف الال ،حمتسبا أجر ل  ،آإنه جزيل[ .4وميكن أن يستت ل ملتا كتره ابتن الصت ح بقولته تعتاىل ( َو ْ
َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
َع َمتىَ ،وَمتا يت ْ ِري َ
ح َوتَت َتوَّىل ،أَن َجتاءه ْاا ْ
نَت ْث َس َ َم َا الذ َ
ين يَ ْ عو َن َرَّهبم ابلْ َ َ اة َوالْ َعش ِهي يري و َن َو ْج َهه) الكهف ، 28 :وقوله تعاىل ( َعبَ َ
ِ
شتى،
ص َّىَ ،وَما َعلَْي َ أََّال يَتَّزَّكتىَ ،وأ ََّمتا َمتن َج َ
تاءك يَ ْس َتعىَ ،وه َتو َخيْ َ
استَت ْ َىن ،آَأ َ
لَ َعلَّه يَتَّزَّكى ،أ َْو يَ َّذ َّكر آَتتَ َث َعه ال هذ ْكَرى ،أ ََّما َم ِن ْ
َنت لَه تَ َ
َنت َعْه تَتلَ َّهىَ ،ك َّ إِ َّهنَا تَ ْذكَِرةم) عبح.11 - 1 :
آَأ َ
الستتائِ َل
واستت ل امقياب البداداد رمحته هللا لتذل بت ليل آدتر و لت آيمتا رواه ذست اثه عتن يتي بتن آث قتال ]ْسعتت تثست هتذه اآليتة ( َوأ ََّمتا َّ
آَ َ تَتْت َه ْر) الااى،1٠ :قال (هو الرجل يسأل عن ختيء من أمر ثي ه ،آ تَتْهره وأ َِجْبه)[.٥

( 1أثب املثيت) ص 84 - ٧4
( 2ا مون) ج  1ص 4٧
( ٣أثب املثيت) ص 1٣8
( 4أثب املثيت) ص 1٣٥
( ٥الثقيه واملتثقه) ج  2ص 182
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املسألة امامسة :السرت على املستفيت.

ق يكون يف سؤال املستثيت ماي ب ي سرتهِ ،
كسهرِ من أسراره أو معصية اقرتآها ،آالواجب السرت عليه مامل يكن يف ل إعانة على م كر.
وثليل ل قول ال صلى هللا عليه وسلم (من سرت مسلما سرته هللا يف ال نيا واآلدرة).1
و كر ل ابن القيم يف استاباب مشاورة املثيت لل قات ،وآيه قال ]هتذا متامل يعتارع لت مثست ة متن إآشتاء ستر الستائل أو تعرياته لتأل ى ،أو
مثس ة لبعض الاضرين ،آ ي ب ي له أن يرتكب لت  ،وكتذل الكتم يف عتابِ ِر الترؤاي ،آتاملثيت واملعتس والطبيتب يطلعتون متن أسترار ال تا و َع ْتوَراْم
على ماال يطلا عليه خ هم ،آعليهم استعمال السرت آيما ال سن إ هاره[.2
وهبذا خنتم الك يف املسائل املتعلقة َبثاب الثتوى ،هذا وابهلل تعاىل التوآيق.

سادسا :حكم سؤال املفيت عما ال يعلمه.

إ ا ستل املثيت عما اليعلمه ،آله حاالن :إما أن اليكون مطالبا ابَّواب يف الال ،أو يكون مطالبا ابَّواب يف الال.
احلال األوىل :إذا ِل يكن ُمقالباً ابجلواب يف احلال.

آله أن يؤدر اإلجابة إىل حس ال ظر يف املسألة إ ا كان يرجو أن ي رك جواهبا.
توحى إليتته آيهتتا ،وق ت بت َّتوب الب تتاري رمحتته هللا قتتذه املستتألة يف كتتتاب
وثليلتته ستتكوت ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم عتتن اإلجابتتة يف مستتائل حتتىت يت َ
االعتصتتا متتن صتتاياه ،يف ابب (متتا كتتان ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم يستتأل ممتتا مل ي تتزل عليتته التتوحي آيقتتول ال أثري أو مل دتتب حتتىت ي تتزل عليتته

ِ
اّلل) ال ساء 1٠٥ :وآيه روى الب اري بس ه عتن جتابر قتال ( َم ِرضتت آجتاءين رستول هللا صتلى
الوحي ،ومل يقل برأي وال قيا  ،لقوله تعاىل (رَا أ ََر َاك ه
تب َوضتتوءَه َعلَت هتي آأآ ْقتتت ،آقلتتت:
هللا عليتته وستتلم يعتتوثين وأبتتو بكتتر و تا ماختتتيان وقت أَخمت َتي َعلَت َّتي ،آتوضتتأ رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم مث صت َّ
ايرستتول هللا كيتتف أقاتتي يف متتايل ،كيتتف أصت ا يف متتايل  .قتتال :آمتتا أجتتابين بشتتيء حتتىت نزلتتت آيتتة املت اث) .٣وروي الب تتاري عتتن ابتتن مستتعوث أن
آأم َست َ ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم آلتتم يَتترَّث علتتيهم ختتتيتا،
اليهتتوث ستتألوا ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم عتتن التتروح ،قتتال ابتتن مستتعوث رضتتي هللا ع تته ( ْ
وح ق ِتل ال ُّتروح ِم ْتن أ َْمت ِر َرِهيب َوَمتا أوتِيتتم ِهمتن الْعِْلت ِم إِالَّ قَلِتي )
الر ِ
آعلمت أنه يوحى إليه ،آقمت مقامي ،آلما نزل الوحي قال ( َويَ ْسأَلونَ َ َع ِن ُّ
اإلستراء .4)8٥ :وموضتتا ال اللتة يف الت يل ااول قتتول جتتابر رضتي هللا ع تته (آمتتا أجتتابين بشتيء) ،ويف الت يل ال تتاين قتتول ابتن مستتعوث رضتتي هللا ع تته
آأم َس ال صلى هللا عليه وسلم آلم يَترث عليهم ختيتا).
( ْ
تا ون :أن رجت
وهكذا املثيت إ ا كتان يرجتو أن يصتل إىل اَّتواب يتؤدر رقعتة الستائل إىل حتس يثتتح هللا عليته .قتال ابان الصا ح رمحته هللا]وعتن َس ْ
هللا ،يل اليو ث ثة أاي .
يف ل .

أَته آسأله عن مسألة ،آأقا يرتثث إليه ث ثة أاي  ،آقال له :مسأليت أصلا
آقال له :وماأص ا ل ايدليلي مسألت معالة وآيها أقاويل ،وأ متاِه
آقال له :وأنت أصلا هللا لكل معالة.
تست رج توت أن ت قلتتب
آقتتال لتته س ت اون :هيهتتات اي ابتتن أدتتي لتتيح بقول ت هتتذا أبتتذل ل ت لمتتي وثمتتي إىل ال تتار ،متتا أك تتر متتاال أعتترف ،إن صت َ
رسألت  ،وإن أرثت أن َتاي إىل خ ي آامض جتاب مسألت يف ساعةِ .

 1ال يل متثق عليه ،واللثظ ملسلم
( 2اع املوقعس) ج  4ص 2٥٧
( ٣ح يل )٧٣٠9
 4ال يل ()4٧21
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آقال له :إمنا جتت إلي وال أستثيت خ ك .آقال له :آاصس عاآاك هللا .مث أجابه بع ل [.1
احلال الثانية :إذا كان مقالباً ابجلواب يف احلال.

وهو اليعلمه ،آإما أن يقول هللا أعلم ،أو يقول ال أعلم ،أو يقول ال أثري ،ولكل قولِ ثليله.
 - 1أما قول (هللا أعلم) آ ليله:
قول ابن مسعوث رضي هللا ع ه (ايأيها ال ا  ،من َعلِ َم ختتيتا آليقتل بته ،ومتن مل يعلتم آليقتل :هللا أعلتم ،آتإن متن العلتم أن تقتول ملتا ال تعلَتم :هللا أعلتم،

ِِ
ِ
ِِ
س) ص.2) 8٦ :
َج ِر َوَما أَ َ م َن الْمتَ َكلهث َ
َسأَلك ْم َعلَْيه م ْن أ ْ
قال هللا تعاىل ل بيه (ق ْل َما أ ْ
وروي الب اري عن أيب بن كعب رضي هللا ع ه عن ال صلى هللا عليه وسلم (قا موستى ال ت دطيبتا يف بتين إسترائيل ،آستتِل :أي ال تا أعلتم ،

العلم إليه ،آأوحى هللا إليه أن عب ا من عباثي رجما البارين هو أعلم م ) .٣قال ابان حجار يف ختترحه
آقال :أ أعلمَ ،
آعتب هللا عليه إ مل يَترهث َ

]قال ابن امل ت َّ :تن ابتن بطتال أن تترك موستى اَّتواب عتن هتذه املستألة كتان أوىل قتال :وع ت ي أنته لتيح كتذل  ،بتل رث العلتم إىل هللا تعتاىل متع هتس
أجاب أو مل دب ،آلو قال موسى عليه الس «أ  ،وهللا أعلم» مل حتصل املعاتبة ،وإمنا عوتب على اقتصاره على ل [.4
 - 2وأما قول (ال أعلم) آ ليله:

ِ
ال ِ
ِ
كتيم)
متتن كتتتاب هللا تعتتاىل:جواب امل ئكتتة التوارث يف قولتته تعتتاىل (قَتتالواْ ستْتب َاانَ َ الَ ع ْلت َتم لََتتا إِالَّ َمتا َعلَّ ْمتَتَتتا إِنَّت َ أَنت َ
تت الْ َعلتتيم َْ
ِ
َنت َع َّ الْ ي ِ
وب) املائ ة.1٠9 :
وجواب اانبياء عليهم الس الوارث يف قوله تعاىل (قَالواْ الَ ع ْل َم لََا إِنَّ َ أ َ

البقتترة٣2 :

،

وهو ادتيار عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه كما ي ل عليه ال يل الذي رواه الب تاري رمحته هللا عتن عبيت بتن عمت رضتي هللا ع ته قتال (:قتال عمتر
َحت ك ْم أَن تَكتو َن لَته َجَّتةم) البقترة 2٦٦ :قتالوا :هللا
رضتي هللا ع ته يومتا اصتااب ال ت صتلى هللا عليته وستلم  :آتيِ َم تترون هتذه اآليتة نزلتت (أَيَت َتوُّث أ َ
أعلم .آ اب عمر آقال :قولوا نعلم أو ال نعلم).٥
 - ٣وأما قول (ال أثري) آ ليله:

ِ
ِ
الرس ِتل َوَمتا أ َْث ِري
وع و َن) اانبياء ، 1٠9 :وقوله تعاىل (ق ْل َما ك ت بِت ْ عا ِهم ْتن ُّ
يب أَ بَعي م َّما ت َ
من كتاب هللا تعاىل :قوله تعاىل ( َوإ ْن أ َْث ِري أَقَ ِر م
َختر أ ِري َ ِرَن ِيف ْاا َْر ِ
ع أَ ْ أ ََر َاث هبِِ ْم َرُّهب ْم َر َخت ا) اَّن.1٠ :
َما يت ْث َعل ِيب َوَال بِك ْم) ااحقاف ، 9 :وقوله تعاىل ( َوأَ َّ َال نَ ْ ِري أ َ
ومن الس ة :قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (ال أثري ال وث كثارة اهلها أ ال).٦
وم ها أن رسول هللا صلى هللا عليته وستلم ملتا ستتل عتن دت البقتان يف اارع وختترها ،قتال (ال أثري) ،حتىت نتزل جسيتل عليته الست
(ال أثري) إىل أن أعلمه هللا عزوجل (أن د البقان املساج وخترها ااسواق).٧
آهذا جممل مادب على املثيت إ ا ستل عماال يعلمه.

آستأله آقتال

( 1أثب املثيت) ص 82 - 81
 2ال يل متثق عليه
 ٣ال يل (رقم )122
( 4آتح الباري) ج  1ص 219
 ٥ال يل (رقم )4٥٣8

 ٦قال ابن حجر :أدرجه الاكم يف املست رك ،والبزار من رواية َم ْعمر عن ابن أيب ئب عن سعي املقسي عن أيب هريرة ،وهو صايح على خترط الشي س(.آتح الباري) ج

 2ص  .٦٦وهذا ال يل م سو ِب يل عباثة بن الصامت .راجا املص ر السابق
 ٧قال الاآظ العراقي يف كريل أحاثيل اإلحياء :أدرجه أمح وأبو يعلي والبزار والاكم وصااه (اإلحياء) ج  1ص  .8٥وانظر أياا (اع
و (آتح الباري) ج 1٣صت 29٠

املوقعس) ج  4ص ،218
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سابعا :حكم إفتاء املفيت مع غريه.
للمثيت يف إآتائه ما خ ه حاالن :أن يب أ خ ه ابلثتوى ويطلب م ه الثتوى معه ،أو أن يب أ هو ابلثتوى ويطلب م ته أن يت ل علتى خت ه ليثتيت معته.
وإلي بيان مايثعله يف الالس.
احلال األوىل :أن يبدأ غريه ابلفتو مث يُقالب ابسفتاء معه.

ويف هذه الال الخيلو َم ْن أآىت قبله من حال من ث ث :إما أن يكون أه للثتوى ،وإما أن اليكون أهت قتا ،وإمتا أن يكتون جمهتول التال اليعرآته
هذا املثيت.
 - 1آإ ا كان من أآىت قبله أه للثتوى.
آ خيلو جوابه من حال من أربعة:
أ  -أن يكتتون ص توااب موآقتتا ملتتا ع ت املثتتيت املستتتول :آه تتا إمتتا أن يكتتتب املثتتيت املستتتول رواآقتتته وإق تراره قتتذا اَّتتواب وهتتو مايستتمى ب َك ْذلَ َكتتة املثتتيت
(ومع اها :كذل أآيت) ،وإما أن يكتب جوااب مستق  .والذي هب إليه معظم من تكلموا يف هذه املسألة أن اا َْوىل لته الكذلكتة أبن يكتتب حتتت
آتوى ااول :هذا جواب صايح وبه أقول أو يكتب جتوايب م تل هتذا .وإمنتا رجتح العلمتاء الكذلكتة علتى اَّتواب املستتقل ان آيهتا إعانتة علتى التس
والتقوى وختهاثة للمثيت ااول ابلصواب وبراءة من الميهة والكس.
واست ىن ابن القيم من الكذلكة ما إ ا كانت املسألة دثيهة ِبيل يظن ابملكذل أنته واآتق متن قبلته تقليت ا حماتا ،آتإن أمك ته إياتاح ماأختتكله ااول
ووايثة بيان أو كر قي أو ت بيه على أمرِ أخثله آاَّواب املستقل أوىل ،وإن مل ميك ه ل آإن ختاء َك ْذلَ َ وإن ختاء أجاب استق ال.
ب  -أن يكتتون جتواب متتن قبلتته دطتتأ قطعتتا :آي ب تتي أن ي بتته علتتى هتتذا اخلطتتأ مث يكتتتب اَّتواب الصتواب ،و ستتن أن تعتتاث الرقعتة إىل املثتتيت ااول
ليت به لل طأ.
جأن يكون جواب من قبله على د ف مايراه خ أنه اليقطا ِبطته :آليقتصر على كتب جواب نثسه واليتعرع لثتيا خ ه بت طته وال اعرتاع.
ث  -أن اليعلم املثيت أصواب جواب من قبله أ دطأ لع علمه ِبكم املسألة  .آ دوو له أن يكذل تقلي ا له إ لعلته أن يكتون قت خلتط ،ولتو
نتبِهه لرجا وهتو معتذور ولتيح املكتذل معتذورا بتل م ْثتتِ ب ت علتم ،وقت أجتا العلمتاء علتى حتتر اإلآتتاء ب ت علتم .آالواجتب علتى املثتيت ال تاين أن
ميت ا عن اَّواب أو يقول ال أثري أو ال أعلم كما كر ه يف املسألة السابقة ،أو يؤدر اَّواب إن كان يرجو إثراك علم املسألة ابل ظر يف كتبه.
آهذا مايتعلق را يص عه املثيت ال اين يف ااحوال امل تلثة َّواب املثيت ااول إن كان ااول أه للثتوى.
 - 2آإ ا كان من أآىت قبله ليح أه للثتوى.
آ دوو أن يكذل ال اين ،ان يف كذلكته تقريرا لته علتى اإلآتتاء وهتو كالشتهاثة لته اباهليتة ،وهتو لتيح أبهتل وقت أتتى م كترا بثتتواه ب ت علتم آت
دوو إقرار امل كر والجتوو معاونته على اإلمث والع وان.
وواث بعض العلماء أن على املثيت ال اين أن يارب علتى آتتوى ااول خت ااهتل ،وأن ي تهتر املستتثيت ويزجتره علتى عت حتريته عمتن هتو أهتل للثتتوى
وعلى استثتائه خ ااهل.
كما هب بعض العلماء كابن الص ح وال تووي تبعتا للصتيمري أن علتى ال تاين أن ميت تا عتن اَّتواب يف الرقعتة التيت هبتا آتتوى خت ااهتل ،متامل خيتش
آت ة آيكتب جوابه مستق  .و هب ابن القيم إىل وجوب اَّواب مطلقا ،قال ]والَينف متن اإلدبتار بت ين هللا التذي دتب عليته اإلدبتار بته لكتابتة
َم ْن ليح أبهل ،آإن هذا ليح عذرا ع هللا ورسوله وأهل العلم يف كتمان الق ،بل هذا نون رايسة وكس ،والق هلل عزوجل[.
 - ٣وإن كان املثيت ااول خ معروف لل اين.
آقتتال النااوو ]وإن رأى آيهتتا  -أي يف رقعتتة املستتتثيت  -استتم متتن اليعرآتته ستتأل ع تته ،آتتإن مل يعرآتته آواستتا أن ميت تتا متتن الثتتتوى معتته دوآتتا ممتتا قل تتاه.
قال :وكان بعاهم يف م ل هذا يكتب على هرها ،قال :وااوىل يف هذا املوضا أن يشار على صاحبها ذب اقا آإن أىب ل أجابه ختثاها[.1
 1وما كر ه يف هذه الال ااوىل نقل اه عن (أثب املثيت) البن الص ح ص  ،148 - 14٥و (ا مون) لل ووي ج  1ص  ،٥2 - ٥1و (اع
 4ص 21٠ - 2٠8

املوقعس) البن القيم ج

أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما

293

احلال الثانية :أن يبدأ هو ابلفتو مث يُقالب ابلداللة على غريه.

وقت اليستتتثىت ومتتا لت يستتتل عتتن خت ه ،ويف هتتذا قتتال اباان القاايم] :يف ثاللتتة العتتامل املستتتثيت علتتى خت ه ،وهتتو موضتتا دطتتر جت ا ،آلي ظتتر الرجتتل

ما ت ث متن لت آإنته متستتبب ب اللتته إمتتا إىل الكتذب علتتى هللا ورستوله يف أحكامته أو القتتول عليته بت علتم ،آهتتو معتس علتتى اإلمث والعت وان وإمتتا
معس على الس والتقوى ،آلي ظر اإلنستان إىل َم ْتن يت ل عليته وليتتق هللا ربته آكتان ختتي ا قت هللا روحته ختت ي التج تب لتذل  ،وثللتت مترة ِباترته
علتتى مثتتتِ أو متتذهب ،آتتانتهرين وقتتال :مالَت َ ولتته ثعتته ،آثهمتتت متتن ك متته إنت لتبتتوء رتتا عستتاه صتتل لتته متتن اإلمث وملتتن أآتتتاه ،مث رأيتتت هتتذه
املسألة بعي ها م صوصة عن اإلما أمح  .قال أبو ثاوث يف مسائله :قلت امح  :الرجل يَسأل عن املستألة آأثلته علتى إنستان يستأله آقتال :إ ا كتان
وم ْن يصيب يف كل ختيء قلتت
 يعين الذي أرخت ته إليه  -متبعا ويثيت ابلس ة ،آقيل امح  :إنه يري االتبان وليح كل قوله يصيب ،آقال أمح َ :له :آرأى مال  ،آقال :التتقلت يف م تل هتذا بشتيء .قلتت :وأمحت كتان يت ل علتى أهتل امل ي تة ويت ل علتى الشتاآعي ويت ل علتى إستااق والدت ف
ع ه يف استثتاء هؤالء ،والد ف ع ه يف أنه اليستثيت أهل الرأي امل الثون لس ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وابهلل التوآيق[.1

ِ
تاونواْ
تاونواْ َعلَتى الْ ه
تس َوالتَّت ْق َتوى َوالَ تَت َع َ
ومل ص هذه الال هو أنه إمتا أن يت ل املستتثيت علتى مثتتِ متتمكن أو يستكت ،وثليلته قولته تعتاىل ( َوتَت َع َ
علَى ا ِإل ِْمث والْع ْ و ِ
ان) املائ ة ، 2 :وثليله أياا ح يل (من ثعا إىل ه ى ...ومن ثعا إىل ض لة) ال يل..
َ
َ َ

اثمنا :حكم ر وع املفيت عن فتواه ،وحكم خقئه فيها.
وه ا مسألتان:
املسألة األوىل :حكم ر وع املفيت عن فتواه.
وهي ات ختقس :مادب على املستثيت ،ومادب على املثيت ابلرجون.
 - 1مادب على املستثيت إ ا رجا املثيت عن آتواه.
وهذا يعتم على علم املستثيت ابلرجون ،آإ ا مل يعلم استتمر يف عملته علتى القتول ااول قبتل الرجتون ،أمتا إ ا علتم املستتثيت ابلرجتون ،آت خيلتو حالته
من حال من ث ث:
أ  -إما أنه مل يعمل بع ابلقول ااول قبل الرجون ،آقال ال ووي (مل دز له العمل به)
ب  -وإمتتا أنتته قت عمتتل ابلقتتول ااول ومتتاوال مستتتمرا يف العمتتل بتته ،آقتتال النااوو ]وكتتذا إن نكتتح بثتتواه واستتتمر علتتى نكتتاح بثتتواه مث رجتتا ،لزمتته
مثارقتها كما لو ت اجتهاث من قل ه يف ِ
القْبلة يف أث اء ص ته[ ،واث ابن محدان ]آإنه يتاول على ااصح[.
ج  -وإما أنه ق عمل ابلقول ااول وآرل من العمتل ،آقتال الناوو ]وإن كتان عمتل قبتل رجوعته آتإن دتالف ثلتي قا عتا لتز املستتثيت نقتض عملته
ل  ،وإن كان يف حمل اجتهاث مل يلزمه نقاه ان االجتهاث الي قض ابالجتهاث[.
كر النوو هذا مث قال ]وهذا التثصيل كره الصيمري واخلطيب وأبو عمرو واتثقوا عليه وال أعلم د آه ،وما كره ال َّزايل والراوي لتيح آيته تصتريح

ِب آه[.

وقال أباو عمارو ابان الصا ح ]وإ ا كتان املثتيت إمنتا يثتىت علتى متذهب إمتا معتس ،آتإ ا رجتا لكونته ابن لته قطعتا أنته دتالف يف آتتواه نتص متذهب
إمامه ،آإنه دب نقاه ،وإن كان ل يف حمل االجتهاث ،ان نص مذهب إمامه يف حقه كت ص الشتارن يف حتق املثتيت ا تهت املستتقل[ ،وقت َتبتا
ابن الص ح على هذا كل من ال ووي وابن مح ان.

( 1اع

املوقعس) ج  4ص 2٠٧
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وق ت كتتر ابتتن القتتيم كتتل ماستتبق كتتره يف هتتذه املستتألة وانتق ت ه نق ت ا خت ت ي ا ،داصتتة الك ت ااد ت البتتن الص ت ح ،ومل تتص ماقالتته ابتتن القتتيم أن
املستتتثيت الدتتب عليتته تتترك العمتتل ابلقتتول ااول للمثتتيت  -ستواء كتتان قت عمتتل بتته أو مل يعمتتل بتته بعت  -إال إ ا كتتان املثتتيت قت رجتتا عتتن هتتذا القتتول
مانصتته ]ومل يوجتتب أحت متتن اائمتتة نقتتض
مل الثتتته لت ص كتتتاب أو ست ة أو إجتتان اامتتة ال تترث خمالثتتته لقتتول إمتتا ِ متتن الثقهتتاء ،آقتتال اباان القاايم ه

حكتم التتاكم وال إبطتتال آتتوى املثتتيت بكونتته دت ف قتول ويت أو عمتترو ،واليعلتم أحت ستتول الت قض بتذل متتن اائمتتة واملتقت مس متتن أتبتتاعهم ،وإمنتا
قالوا :ي قض من حكم الاكم مادالف نص كتاب أو س ة أو إجان اامة ،ومل يقل أح  :ي قض من حكمه ما دالف قول آ ن أو آ ن ،وي قض
من آتوى املثيت ماي قض من حكم الاكم ،آكيف يسول نقتض أحكتا الكتا وآتتاوي أهتل العلتم بكوهنتا دالثتت قتول واحت متن اائمتة والستيما
إ ا واآقت نصا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو آتاوي الصاابة[.ومتا كتره ابتن القتيم هتو الصتواب وثليلته قتول ال ت صتلى هللا عليته وستلم
(من عمل عم ليح عليه أمر آهو َرهث).1
مث تكلم ابن القيم يف ريق املستثيت إىل معرآة سبب رجون املثيت عن قوله ااول ،وهل هو مل الثته ل ص كتاب أو س ة أو إجان أو مل الثتته لقتول

إمامه آقال رمحه هللا ]وع ي يف املسألة تثصيل ،وأنه ال ر عليته ااول رجترث رجتون املثتيت ،بتل يتوقتف حتىت يستأل خت ه ،آتإن أآتتاه رواآقتة ااول
استتتمر علتتى العمتتل بتته ،وإن أآتتتاه رواآقتتة ال تتاين ،ومل يثتتته أح ت ِب آتته ،حتتر عليتته العمتتل اباول ،وإن مل يكتتن يف البل ت إال مثتتتِ واح ت ستتأله عتتن
رجوعتته عمتتا أآتتتاه بتته ،آتتإن رجتتا إىل ادتيتتار د آتته متتا تستتوي ه مل تتر عليتته ،وإن رجتتا خلطتتأ َاب َن لتته وأن ماأآتتتاه بتته مل يكتتن صتوااب حتتر عليتته العمتتل
اباول ،هذا إ ا كان رجوعه مل الثة ثليل خترعي ،آإن كان رجوعه رث ما ابن له أن ما أآىت به د ف مذهبه مل ر علتى املستتثيت ماأآتتاه بته أوال
إال أن تكون املسألة إجاعية[.آهذا مادب على املستثيت إ ا رجا املثيت عن آتواه.2
 - 2ما دب على املثيت إ ا رجا عن آتواه.
وهل يلزمه إع

املستثيت بذل  .قال ابن الص ح ]ويلز املثيت إع مه برجوعه قبل العمل وكذا بع العمل حيل دتب الت قض[ .٣وقولته (حيتل

دب ال قض) ي دل آيه  -على قول ابن الص ح  -رجون املثيت لتبيه ه خمالثة مذهب إمامته ،أمتا ابان القايم آقت قصتر وجتوب الت قض علتى خمالثتة

الكتاب أو الس ة أو اإلجان .وإلي ك مه يف هذا ،قال رمحه هللا ]آإن قيل :آما تقولون لو ت ه اجتهاث املثيت ،آهل يلزمه إع املستثيت
قيل :ادتلتف يف لت  ،آقيتل :اليلزمته إع مته ،آإنته عمتل أوال رتا يستول لته ،آتإ ا مل يعلتم بط نته مل يكتن آمثتا آهتو يف ستعة متن استتمراره ،وقيتل :بتل
يلزمه إع مه ،ان مارجا ع ه ق اعتقت بط نته ،وابن لته أن ماأآتتاه بته لتيح متن الت ين ،آيجتب عليته إع مته ،كمتا جترى لعبت هللا بتن مستعوث حتس
أآىت رج ِبل أ امرأته اليت آارقها قبل ال دول ،مث ساآر إىل امل ي ة وتبس له د ف هذا القول ،آرجتا إىل الكوآتة ،و َلتب هتذا الرجتل ،وآترق بي ته
وبس أهلته ،وكمتا جترى للاستن بتن وايثاللؤلتؤي ملتا استتثىت يف مستألة آأدطتأ آيهتا ،ومل يعترف التذي أآتتاه بته ،آاستتأجر م تاثاي ي تاثي أن الستن بتن
وايث استثىت يف يو كذا وكذا يف مسألة آأدطأ آمن كان أآتاه الستن بتن وايث بشتيء آل جتا إليته ،مث لبتل أايمتا ال يثتيت حتىت جتاء صتاحب الثتتوى
آأعلمه أنه ق أدطأ ،وأن الصواب د ف ماأآتاه به.
قتتال القاضتتي أبتتو يعلتتى يف كثايتتته :متتن أآتتىت ابالجتهتتاث مث ت ت اجتهتتاثه مل يلزمتته إعت املستتتثيت بتتذل إن كتتان قت عمتتل بتته ،وإال أعلمتته .والصتواب
تص الكتتاب أو الست ة التيت المعتارع قتا أو دتالف إجتان اامتة آعليته إعت املستتثيت،
التثصيل ،آإن كان املثيت هر له اخلطأ قطعا لكونه دالف ن َّ
وإن كان إمنا هتر لته أنته دتالف جمترث مذهبته أو نتص إمامته مل دتب عليته إعت املستتثيت .وعلتى هتذا كترج قصتة ابتن مستعوث رضتي هللا ع ته آإنته ملتا

ِ
ستآئِك ْم) ال ستاء 2٣ :و تن عبت هللا
ر الصاابة يف تل املسألة ،بي توا لته أن صتريح الكتتاب رمهتا لكتون هللا تعتاىل أهبمهتا آقتال تعتاىل ( َوأ َّم َهتات ن َ

 1ال يل رواه مسلم .وق كر ماآيه من ثاللة من قبل
 2وما كر ه م قول عن (أثب املثيت) البن الص ح ص  ،11٠ - 1٠9و (ا مون) لل ووي ج  1ص  ،٥2 - ٥1و(صثة الثتوى) البن مح انصت  ،٣1 - ٣٠و (اع
املوقعس) البن القيم ج  4ص 224 - 222
( ٣أثب املثيت) ص 11٠

أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما

295

أن قوله (ال َِّيت َث َد ْلتم هبِِ َّن) ال ساء 2٣ :راجا إىل ااول وال اين ،آبي وا له أنه إمنا يرجا إىل أمهات الرابئب داصة ،آعرف أنه الق ،وأن القول ِبلها

د ف كتاب هللا تعاىل ،آثرق بس الزوجس ،ومل يثرق بي هما بكونه تبس له أن ل د ف قول وي أو عمرو ،وهللا أعلم[.1
هذا ما يتعلق ِبكم رجون املثيت عن آتواه ومادب عليه وعلى املستثيت يف هذا.
املسألة الثانية :حكم خقأ املفيت يف فتواه.

قت خيطتتال املثتيت يف آتتواه وقت يتبتتس لته الصتواب آ جتا عتتن آتتواه ،وقت اليتبتتس لته الصتواب آت يرجتتا عتن آتتواه .وستواء رجتتا أو مل يرجتا ،آتإ ا كتتان
املستثيت ق عمل بثتواه يف إت ف نثحِ أو مالِ  ،مث علم املستثيت أن هذه الثتوى دطأ ،سواء أعلمه بتذل متن أآتتاه أو خت ه ،آهتل ياتمن املثتيت
ما أتلثه املستثيت عم بثتواه .
آقتتال االستتتا أبتتو إستتااق اإلستتثرائين متتن الشتتاآعية :ياتتمن املثتتيت إن كتتان أهت للثتتتوى ودتتالف القتتا ا .وإن مل يكتتن أه ت آت ضتتمان عليتته ان
صر يف استثتائه وتقلي ه.
املستثيت قَ َّ
نقل هذا القول أبو عمرو ابن الص ح وسكت عليه.
كما نقله ال ووي واستشكل ضمان املثيت املؤهل و هب إىل أنه اليامن إ ليح يف الثتوى إلزا وال إَّاء.
خر َم ْن استثتاه بتص هِيه لذل .
كما نقل نثح القول ابن مح ان وحكى قوال يف تامس املثيت خ املؤهل انه تص ى ملا ليح هو له أبهل و َّ
وق كتر ابتن القتيم هتذا كلته مث هتب إىل عكتح ماقالته أبتو إستااق اإلستثرائين ،آقتال ابتن القتيم بتاتمس املثتيت خت املؤهتل وعت تاتمس املؤهتل.
ب ومل يعرف م ه ب آهتو ضتامن) .2آقتا ابتن القتيم املثتيت علتى الطبيتب وقتال بتاتمس
وحجته يف هذا قول ال صلى هللا عليه وسلم ( َم ْن تَطَبَّ َ
خت املؤهتتل كمتتا ورث يف الت يل وبعت تاتتمس املؤهتتل عمت رثهتتو الت يل .قتتال اباان القاايم رمحتته هللا ]وإن عمتتل املستتتثيت بثتتواه متتن خت حكتتم

حاكم وال إما آأتلف نثسا أو ماال :آإن كتان املثتيت أهت آت ضتمان عليته ،والاتمان علتى املستتثيت ،وإن مل يكتن أهت آعليته الاتمان ،لقتول ال ت
تب ومل يعتترف م تته تتب آهتتو ضتتامن» وهتتذا يت ل علتتى أنتته إ ا عتترف م تته تتب وأدطتتأ مل ياتتمن ،واملثتتيت أوىل بعت
صتتلى هللا عليتته وستتلم « َمت ْتن تَطَبَّت َ
الامان من الاكم واإلما  ،ان املستثيت خم بس قبول آتواه ورثها ،آإن قوله اليلز ِ ،ب ف حكم الاكم واإلما [.٣
قلت :وكل موضا اليامن آيه املثيت آالامان آيه على املستثيت آي آا ثية ال ثح أو ب ل املال حسب الال ،ان قول املثيت خ ملز له حكمتا،
وان املثيت خ م صوب من جهة إما املسلمس حىت يقا ضمان دطته على بيت املال ،بل املستثيت خم يف استثتاء من يشاء من أهل العلم.4
وه ا أمر آدر مل يذكره الساثة العلماء الذين نقل ا ع هم يف مسألة ضمان دطأ املثيت ،أال وهو أن املستثيت ال دوو له أن يعمل بثتتوى املثتيت يف كتل
مايعرع له وي زل به ،بل إن كانت ال اولة يف داصة نثسه كمسألة يف الطهارة أو الص ة أو الزكاة أو الل وحنو ل عمل ابلثتتوى ،أمتا إ ا كانتت
ال اولة ليست داصة بل يف مسألة حمل نزان ودصومات متا آدترين أو يرتتتب عليهتا اتت ف نثتح أو عاتوِ أو أدتذ متال ال ت أو ات آته آإنته دتب
رآتتا هتتذه اخلصتتومات إىل التتاكم (القاضتتي) ان حكمتته هتتو التتذي يرآتتا ال تزان آيهتتا كمتتا أن ل يتته صت حية اإللتزا رتتا َح َكتتم بتته وت ثيتتذه ،وإ ا أدطتتأ
القاضتتي يف الكتتم بستتبب متتن جهتتته  -المتتن جهتتة الشتتهوث أو امل تَزهكِس  -آاتتمان دطتتأ القاضتتي :إمتتا علتتى بيتتت متتال املستتلمس وإمتتا عليتته ،علتتى
قولس.٥

( 1اع املوقعس) ج  4ص 22٥ - 224
 2وال يل رواه أبو ثاوث وال سائي وابن ماجة عن عب هللا بن عمرو رضي هللا ع هما ،ورواه الاكم وقال :صايح اإلس اث ،وواآقه الذه
( ٣اع املوقعس) ج  4ص 22٦
 4وما كر ه يف هذه املسألة م قول عن (أثب املثيت) البن الص ح ص  ،111 - 11٠و(ا مون) لل ووي ج  1ص  ،4٦ - 4٥و (صثة الثتوى) البن مح ان ص
 ،٣1و (اع املوقعس) البن القيمجت  4ص 22٦ - 22٥
 ٥انظر (امل ين ما الشرح الكب ) 1٥2 - 149 / 12
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(فائدة) ب عة نصب مثيت ال اير.
قتتال الع متتة عباادالقادر باان باادران الدمشااقي احلنبلااي 1٣4٦ه ت ]وممتتا ابتت ن يف ومان تتا أهنتتم دمعتتون أهتتل العمتتائم ،آي ت بتتون مثتيتتا ويستتمونه رئتتيح

العلماء ،مث تقرره الكومة مثتيا و صرون الثتوى آيه  -إىل قوله  -على أن ادتصتاص واحت ر صتب اإلآتتاء  -اليقبتل التاكم الثتتوى إال م ته  -مل
يكن معروآا يف القرون ااوىل ،وإمنا كان اإلآتتاء موكتوال إىل العلمتاء ااعت  ،واستتمر لت إىل أن ثدتل الستلطان ستليم الع متاين ثمشتق ست ة اث تتس
دصتتص إآتتتاء كتتل متتذهب برجتتلِ متتن علمائتته
وعشترين وتستتا متتتة متتن اقجتترة 922 -ه ت  -وامتلكهتتا ،آ ترأى ك تترة املشتتاخبات بتتس امل ت ه عس للعلتتمَّ ،
ِ
آوست اامتتر إىل خت أهلتته
ااآاضتتل قطعتتا للمشتتاخبات ،مث تتال التتزمن آتتتوىل هتتذا امل صتتب اَّليتتل ك ت ممتتن اليت ري متتاهى ااصتتول ومتتاهى الثتترون ه
وأ ِ
عط َي القو خ ابريها[.1
ورا كر ه يف هذه املسألة خنتم الك يف (أحكا الثتوى وآثاهبا) وهو القسم الساث من الثصل ااول املعقوث لبيان (أحكا املثيت وآثابه) .وبه
خنتم الك يف هذا الثصل .مث نعرج على الك يف (أحكا املستثيت وآثابه) وهو الثصل ال اين من الباب اخلامح من هذا الكتاب .وابهلل تعاىل
التوآيق.

( 1امل دل إىل مذهب اإلما أمح ) البن ب ران ،ط مؤسسة الرسالة 14٠1هت ،ص ٣91
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الفصل الثاين

أحكاا املستفيت وآدابه
كر يف الباب ال اين من هذا الكتاب (حكم لب العلم) أن العلم م ه ماهو آرع عس وم ه ماهو آرع كثاية .و كتر أن آترع العتس متن العلتم
قسمان:
 - 1ما جيب معلمه ابتداء ،وهذا نوعان:
أ  -العلم الواجب العيين العا  :الذي دب على كل مسلم مكلف يف كل ومان وكل مكتان أن يتعلمته ،وقت ستبق يف البتاب ال تاين بيتان أهتم مستائل
هذا العلم ،واليت على رأسها تعلم أركان اإلميان الستة وأركان اإلس اخلمسة.
ب  -العلتتم الواجتتب العيتتين اخلتتاص :وهتتذا دتتب علتتى ختت ص ثون ختت ص ِبستتب ماميارستته متتن معتتام ت وماميته تته متتن مه تتة .وضتتابطه :وجتتوب
العلم قبل القول والعمل.
 - 2ما جيب معرفة حكمه عند حدوثه إذا حدث :وهي ال واول ،وضابطها أياا :وجوب العلم قبل القول والعمل.
آيجب أال يق املسلم على قول أو عمل إال بعلم أي بع معرآة حكم ماهو مق عليه ،ستواء كتان متاهو مقت عليته ممتا دتب عليته متن العبتاثات
واملعام ت أو مما ابتلي به من ال واول الاثاثت.
آأما مادب عليه تعلمه ابت اء آموضوعه التعلم و لب العلم وق سبق بيان كيثيتته يف البتاب ال التل ،كمتا ستبق بيتان آثابته يف البتاب الرابتا متن هتذا
الكتاب.
وأما مادب عليه معرآة حكمه من ال واول آموضوعه االستثتاء ،ون به ه ا على أن ما آات املسلم تعلمه مما دب عليه تعلمه ابت اء آإنه ي رج أياا
حتت االستثتاء آيجب السؤال ع ه.
واالستتتثتاء أمتتر واقتتا بتتس خت صتتس ستتائل ومستتتول ،أمتتا املستتتول آهتتو املثتتيت وق ت ستتبق بيتتان أحكامتته وآثابتته يف الثصتتل الستابق ،وأمتتا الستتائل آهتتو
املستثيت ونذكر أحكامه وآثابه يف هذا الثصل يف عشرين مسألة م رجة حتت أربعة أقسا  ،وهي:
أوال :مسائل متعلقة بصثة املستثيت وحكم االستثتاء.
مسألة  :1صثة املستثيت.
مسألة  :2حكم االستثتتاء.
اثنيا :مسائل متعلقة بصثة من يستثتيه العامي.
مسألة  :٣صثة من يستثتيه العامي.
مسألة  :4وجوب ِبل املستثيت عن املثيت املؤهل ،وبيان كيثية ل .
مسألة  :٥مادب على املستثيت إ ا تع ث املثتون املؤهلون .
مسألة  :٦مادب على املستثيت إ ا مل د ببل ه من يثتيه .
مسألة  :٧مادب على املستثيت إ ا مل د من يثتيه ألبته .
مع َّس .
مسألة  :8هل يلز العامي أن يتمذهب رذهب َ
اثل ا :مسائل متعلقة بصثة االستثتاء.
مسألة  :9كتابة االستثتاء.
مسألة  :1٠أتثب املستثيت ما املثيت.
مسألة  :11مايثعل من أراث استثتاء جا من الثقهاء .
مسألة  :12اإل بة يف االستثتاء.
مسألة  :1٣هل يكتثي املستثيت ابلتقلي ا رث أ دب عليه لب ثليل الثتوى .
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رابعا :مسائل متعلقة ابلعمل ابلثتوى.
مسألة  :14هل دوو اعتماث املستثيت على دط املثيت .
مسألة  :1٥هل آتوى املثيت ملزمة للمستثيت .
مسألة  :1٦مايثعل املستثيت إ ا ادتلف عليه مثتيان آأك ر .
مسألة  :1٧هل دوو تقلي امليت .
مسألة  :18هل دب على املستثيت جت ي االستثتاء إ ا تكررت الواقعة اليت علم حكمها .
مسألة  :19مادب على املستثيت إ ا رجا املثيت عن آتواه .
مسألة  :2٠مادب على املستثيت إ ا أدطأ املثيت يف آتواه .
ونشرح هذه املسائل آيما يلي ِبول هللا تعاىل وقوته ،آ قول وابهلل التوآيق:
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املسألة األوىل :صفة املستفيت

سبق يف أول الثصل السابق تعريف املستثيت أبنه:
السائل الذي يسأل املثيت عن الكم الشرعي يف مسألته ،عاميا كان املستثيت أو آقيها.

وهتتذا التعريتتف أعت هتم متتن التعريتتف التتذي كتتره النااوو رمحتته هللا حيتتل قتتال إن املستتتثيت هتتو ]كتتل متتن مل يبلت ثرجتتة املثتتيت آهتتو آيمتتا يَستتتل ع تته متتن

ااحكتتا الشتترعية مستتتثتِ مقلت متتن يثتيتته[ .1آهتتو قت جعتتل املستتتثيت مراثآتتا للمقلت  ،والتت و بي همتتا وإن كتتان هتتو التتال ااخلتتب ،آقت يطلتتب
املستثيت ثليل الثتوى آيكون متبعا المقل ا كما سيأيت التثريق بي هما يف املسألة ال ال ة عشرة إن ختاء هللا.
كمتتا أن التعريتتف التتذي كتتر ه أعتتم متتن التعريتتف التتذي كتتره اباان محاادان رمحتته هللا حيتتل قتتال إن املستتتثيت هتتو ]كتتل متتن اليصتتلح للثتيتتا متتن جهتتة
العلتتم ،وإن كتتان متمي تزا[ .2آهتتو ق ت قصتتر املستتتثيت علتتى العتتامي اَّاهتتل ،وق ت يكتتون املستتتثيت عاملتتا جمته ت ا يصتتلح للثتيتتا ولك تته دهتتل حكتتم بعتتض
املسائل آيستثيت آيها ،كما قتال ابن ميمية رمحته هللا ]آأمتا القتاثر علتى االجتهتاث آهتل دتوو لته التقليت هتذا آيته دت ف ،والصتايح أنته دتوو حيتل
عجز عن االجتهاث إما لتكاآؤ ااثلة ،وإما لايق الوقت عن االجتهاث ،وإما لع

هور ثليل له ،آإنه حيل عجتز ستقط ع ته وجتوب متاعجز ع ته

وانتقل إىل ب له وهو التقلي [ .٣و كره القرطيب أياا آقال رمحه هللا ]وعلى العامل أياا آرع أن يقل عاملا م له يف ولة دثي عليه آيها وجته الت ليل

وال ظتتر ،وأراث أن د ت ث الثكتتر آيهتتا وال ظتتر حتتىت يقتتف علتتى املطلتتوب آاتتاق الوقتتت عتتن ل ت  ،ودتتاف علتتى العبتتاثة أن تثتتوت أو علتتى الكتتم أن
يذهب ،سواء كان ل ا ته اآلدر صاابيا أو خ ه ،وإليه هب القاضي أبو بكر وجاعة من احملققس[.4
آلم ي اصر املستثيت إ ا يف العامي اَّاهل وال يف املقل  ،بل كل من يسأل املثيت عن الكم الشرعي يف مسألته آهو مستثتِ .
وهذا ما يتعلق بصثة املستثيت.

( 1ا مون) ج  1ص ٥4
( 2صثة الثتوى) ص ٦8
( ٣جممون الثتاوي) ج  2٠ص 2٠4
( 4تثس القر ) ج  2صت212
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املسألة الثانية :حكم االستفتاء
االستثتاء هو :سؤال املستثيت املثيت عن الكم الشرعي يف مسألته.
آاالستثتاء سؤال ،وهذا السؤال خيتلف حكمه :آق يكون واجبا وق يكون مكروها ،وبيان ل آيما يلي:
أوال :السؤال الوا ب.
يكون االستثتاء واجبا على املسلم َيمث برتكه ،و ل آيما دهله مما دب عليه معرآة حكمه .ومادب عليه علمه ومعرآة حكمه هو آرع العتس متن
العلم أبقسامه ال ثة اليت سبق بياهنا يف الثصل ال اين من الباب ال اين وهي:
• العلم الواجب العيين العا .
• العلم الواجب العيين اخلاص.
• العلم أبحكا ال واول.
آكل ماجهله مما دب عليه علمه ،آق وجب عليه تعلمه و ل ابلسؤال .ونذكر آيما يلي أثلة هذا الوجوب مث أقوال العلماء يف املسألة.
 - 1أدلة و وب االستفتاء فيما جيهله مما جيب عليه علمه.

اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال ال.4٣ :
أ  -م ها قوله تعاىل (آَ ْ

ِ َّ ِ
ب  -وم هتتا قولتته تعتتاىل (وإِ َا جتتاءهم أَمتتر ِمتتن ااَمت ِن أَ ِو ْ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ين
َ َ ْ ْم ه َ ْ
اخلتَ ْتوف أَ َاعتواْ بته َولَت ْتو َرُّثوه إ َىل ا َّلرستتول َوإ َىل أ ْوِيل اا َْمت ِر متْته ْم لَ َعل َمتته التتذ َ
ستَ بِطونَه ِمْته ْم) ال ساء.8٣ :
يَ ْ
ج وم ها قول ال صلى هللا عليه وسلم ( لب العلم آرياة على كل مسلم).1
وق سبقت هذه ااثلة وخ ها يف اابواب السابقة.

 - 2أقوال العلماء يف املسألة.
أ  -قال امقيب البدداد رمحه هللا] :قال عب هللا بن املبارك رمحه هللا :إمنا لب العلم آرياة أن يقا الرجل يف ختيء من أمر ثي ه يسأل ع ته حتىت
يعلمه[ .2

ب  -وروي امقيب أياا ذس اثه عن علي بن السن بن ختقيق قال] :سألت عب هللا بن املبارك ما الذي دب علتى ال تا متن تعلهتم العلتم قتال:

وآستره قتال :لتو أن رجت لتيح لته متال مل يكتن
أن اليق الرجل على الشتيء إال بعلتم يستأل ويتتعلم ،آهتذا التذي دتب علتى ال تا متن تعلتم العلتمَّ .
عليه واجبا أن يتعلم الزكاة ،آإ ا كان له مائتا ثرهم وجب عليه أن يتعلم كم خيرج ومىت خيرج وأين ياا  ،وسائر ااختياء على هذا[.٣
ج  -وقال امقيب رمحه هللا ]أول مايلز املستثيت إ ا نزلت به ولة أن يطلب املثتيت ليستأله عتن حكتم ولتته ،آتإن مل يكتن يف حملتته وجتب عليته أن
مياي إىل املوضا الذي د ه آيه ،آإن مل يكن ببل ه لزمه الرحيل إليه وإن بع ت ثاره ،آق رحل خ واح من السلف يف مسألة[.4

ث  -وقتتال النااوو رمحتته هللا ]ودتتب عليتته  -أي العتتامي  -االستتتثتاء إ ا نزلتتت بتته حاثثتتة دتتب عليتته علتتم حكمهتتا .آتتإن مل دت ببلت ه متتن يستتتثتيه
وجب عليه الرحيل إىل من يثتيه وإن بع ت ثاره ،وق رحل د ئق من السلف يف املسألة الواح ة الليايل واااي [.٥

هت  -وقال ابن محدان رمحه هللا ]ودب االستثتاء يف كل حاثثة له ،ويلز تعلم حكمها[.٦

 1رواه ابن ماجة عن أنح رضي هللا ع ه وصااه السيو ي
( 2الثقيه واملتثقه) ج  1ص  ،4٥و كره أياا ابن عب الس يف (جاما بيان العلم) ج  1ص 1٠
( ٣الثقيه واملتثقه) ج  1ص 4٥
( 4الثقيه واملتثقه) ج  2ص 1٧٧
( ٥ا مون) ج  1ص ٥4
( ٦صثة الثتوى) ص ٦8
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و  -وقتتال القاارطيب رمحتته هللا ]آتترع العتتامي التتذي اليشتتت ل ابستتت باط ااحكتتا متتن أصتتوقا لعت أهليتتته آيمتتا اليعلمتته متتن أمتتر ثي تته و تتتاج إليتته أن
تل الت هِذ ْك ِر إِن ك تت ْم الَ تَت ْعلَمتو َن) ال اتل ، 4٣ :وعليته
يقصت أعلتم َم ْتن يف ومانته وبلت ه آيستأله عتن ولتته آيمت تل آيهتا آتتواه ،لقولته تعتاىل (آَ ْ
استأَلواْ أ َْه َ

االجتهاث يف أعلم أهل وقته ابلبال ع ه حىت يقا عليه االتثاق من ااك ر من ال ا [.1
و  -وقتتال الشاااطيب رمحتته هللا ]إن املقلِه ت إ ا عرضتتت لتته مستتألة ثي يتتة آ ت يستتعه يف ال ت ين إال الس تؤال ع هتتا علتتى اَّملتتة ،ان هللا مل يتعب ت اخللتتق

ِ
اّلل) البقرة ، 282 :ال على مايثهمه ك من ال تا  ،بتل علتى متا قترره اائمتة
اّللَ َويت َعلهمكم ه
ابَّهل ،وإمنا تعب هم على مقتاى قوله سباانه ( َواتتَّقواْ ه

يف ص اعة ال او ،أي إن هللا يعلمكم على كل حال ،آاتقوه .آكأن ال اين ستبب يف ااول ،آرتتتب اامتر ابلتقتوى علتى حصتول التعلتيم ترتبتا مع تواي،
وهو يقتاي تق العلم على العمل ،وااثلة على هذا املعىن ك ة ،وهي قاية النزان آيها ،آ آائ ة يف التطويل آيها[.2
آهذا ما يتعلق ابلسؤال الواجب واالستثتاء الواجب.
اثنيا :السؤال املكروه.

يكتتره الستؤال يف مواضتتا ،كتتر م هتتا الشاااطيب عشتترة مواضتتا ،وقت َّ لتتذل رق متتة آقتتال رمحتته هللا ]اإلك تتار متن ااستتتلة متتذمو  .والت ليل عليتته ال قتتل
املستثيض من الكتاب والس ة وك

السلف الصاحل.

من ل  :قوله تعاىل (الَ تَستأَلواْ عتن أَ ْختتياء إِن تتبت َ لَكتم تَس ْتؤكم) املائت ة ! 1٠1 :ويف الت يل أنته عليته الصت ة والست قترأ( :وِ ِ
ّلل َعلَتى الَّتا ِ
َه
ْ
ْ َْ َ
ْ
ْ
ِ
تل الْبتيت ِ
تت) آل عمتران ! 9٧ :آقتتال رجتتل :ايرستتول هللا أكتتل عتتا آتتأعرع ،مث قتتال :ايرستتول هللا أكتتل عتتا ثت اث ،ويف كتتل لت يت ْعترع .وقتتال يف
حت ُّ َ ْ
الرابعتتة« :والتتذي نثستتي بي ت ه لتتو قلتهتتا لوجبتتت ،ولتتو وجبتتت متتا قمتتتم هبتتا ،ولتتو مل تقوم توا هبتتا لكثتترمت ،آتتذروين متتاتركتكم» .ويف م تتل هتتذا نزلتتت (الَ
سأَلواْ َع ْن أَ ْختيَاء إِن تتْب َ لَك ْم تَس ْؤك ْم) املائت ة !1٠1 :وكره عليه الص ة والس املسائل وعاهبا وهنى عن ك رة الستؤال وكتان عليته الصت ة والست
تَ ْ
يكره السؤال آيما مل ي زل آيه حكم ،وقال« :إن هللا آرع آرائض آ تايعوها ،وهنى عن أختياء آ ت تهكوها ،وح ح وثا آ تعت وها ،وعثا عتن
أختياء رمحة بكم ال عن نسيان آ تبا وا ع ها».
وقال ابن عبا  :مارأيت قوما د ا من أصااب حمم صلى هللا عليه وسلم  ،ما سألوه عن ثت ث عشترة مستألة حتىت قتبض صتلى هللا عليته وستلم

الََتراِ )يف القترآنَ ( :ويَ ْستأَلونَ َ َعت ِن الْ َم ِات ِ
َّته ِر ْ
تامى) البقترة( 22٠ :يَ ْستأَلونَ َ
 ،كلهن (يَ ْسأَلونَ َ َع ِن الش ْ
يض) البقترةَ ( 222 :ويَ ْستأَلونَ َ َعت ِن الْيَتتَ َ
الََتراِ ) البقترة 21٧ :ماكتانوا يستألون إال عمتا يت ثعهم .يعتين أن هتذا كتان ال التب علتيهم .ويف الت يل« :إن أعظتم املستلمس يف املستلمس
َع ِن َّ
الش ْه ِر ْ

جرما من سأل عن ختيء مل ر عليه آار عليهم من أجل مسألته» وقال « :روين ماتركتكم ،آإمنا هل َ م َتن قَتْبتلَكم بك ترة ستؤاقم وادتت آهم علتى
أنبيائهم» - .إىل أن قال الشا  :وق جاء عن عائشة أن امرأة سألتها عن قااء التائض الصتو ثون الصت ة ،آقالتت قتا :أحروريتة أنتت انكتارا
عليها السؤال عن م ل هذا .وقاى ال صلى هللا عليه وسلم يف اَّ س ب رة آقتال التذي قاتى عليته :كيتف أختر متاال ختترب وال أكتل ،وال ختتهق
وال استهل ،وم ل ل بطل آقال عليه الصت ة والست « :إمنتا هتذا متن إدتوان الكهتان» .وقتال ربيعتة لستعي يف مستألة عقتل ااصتابا حتس عظتم
جرحها واختت ت مصيبتها نقتص عقلهتا آقتال ستعي  :أعراقتي أنتت آقلتت بتل عتامل مت بتت ،أو جاهتل متتعلم آقتال :هتي الست ة اي ابتن أدتي .وهتذا
كاف يف كراهية ك رة السؤال يف اَّملة.
ويتبس من هذا أن لكراهية السؤال مواضا .نذكر م ها عشرة مواضا
(أح ها) السؤال عما ال ي ثتا يف الت ين .كستؤال عبت هللا بتن حذاآتةَ :م ْتن أَِيب  ،وروي يف التثست أنه عليته الصت ة والست ستتِل متا ابل اقت ل يبت و

رقيقا كاخليط ،مث اليزال ي مو حىت يص ب را .مث ي قص إىل أن يص كما كان آأنزل هللا( :يسأَلونَ ع ِن ا ِ
اهلَّ ِة) البقترة 189 :آأمنتا أجيتب رتا آيته
َْ َ َ
من م اآا ال ين.
( 1تثس القر ) ج  2ص 212
( 2املواآقات) ج  4ص 2٦2 - 2٦1
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ِِ
ّلل علَى الَّا ِ ِح ُّل الْبتي ِ
ت)
(وال اين) أن يسأل بع مابل من العلم حاجته ،كما سأل الرجل عن الل أكل عا ما أن قوله تعاىلَ ( :و ه َ
َْ

آل عمتران:

اّللَ ََيْمتترك ْم أَ ْن تَت ْذ َِبواْ بَت َقتَترة) البقتترة(.٦٧ :وال التتل) الستؤال متتن خت
 9٧قتتاع بظتتاهره أنتته لألبت  ،إل قتته .وم لتته ستؤال بتتين إسترائيل بعت قولتته( :إِ َّن ه

احتياج إليه يف الوقت ،وكأن هذا  -وهللا أعلم  -داص را مل ي زل آيه حكم ،وعليه ي ل قوله «:روين ما تركتكم» وقوله «وستكت عتن أختتياء رمحتة
لكم ال عن نسيان آ تبا وا ع ها».
(والرابا) أن يسأل عن صعاب املسائل وخترارها .كما جاء يف ال هي عن ااخلو ات.
(واخلامح) أن يسأل عن علة الكم وهو متن قبيتل التعبت ات التيت اليعقتل قتا معتىن ،أو الستائل ممتن ال يليتق بته لت الستؤال كمتا يف حت يل قاتاء
الصو ثون الص ة.

ِِ
ِ
ِِ
تس)
َجت ِر َوَمتا أَ َ م َتن الْمتَ َكلهث َ
َستأَلك ْم َعلَْيته م ْتن أ ْ
(والساث ) أن يبل ابلسؤال إىل ح التكلف والتعمق وعلتى لت يت ل قولته تعتاىل( :ق ْتل َمتا أ ْ
ص 8٦ :وملا ستأل الرجتل اي صتاحب التوع هتل تترث حوضت الستبان قتال عمتر بتن اخلطتاب ايصتاحب التوع الكتس آتإ نترث علتى الستبان وتترث
علي ا ،ال يل
(والستابا) أن يظهتتر متتن الستؤال معارضتتة الكتتتاب والست ة ابلترأي ولتتذل قتال ستتعي  :أعراقتتي أنتت وقيتتل ملالت بتن أنتتح الرجتل يكتون عاملتتا ابلست ة
أداثل ع ها قال :ال ولكن خيس ابلس ة آإن قبلت م ه وإال سكت.
َّ ِ
شتابَهَ ِمْته) آل عمتران ، ٧ :وعتن عمتر بتن
ين يف قتلتوهبِِ ْم َويْت م آَتيَتتَّبِعتو َن َمتا تَ َ
(وال امن) السؤال عن املتشاهبات ،وعلى ل ي ل قوله تعاىل (آَأ ََّما التذ َ
عب العزيز :من جعل ثي ه عرضا لل صومات أسرن الت قل .ومن ل سؤال من سأل مالكا عن االستواء ،آقال :االستواء معلتو  ،والكيثيتة جمهولتة،
والسؤال ع ه ب عة.
(والتاسا) السؤال عمتا ختتجر بتس الستلف الصتاحل ،وقت ستتل عمتر بتن عبت العزيز عتن قتتال أهتل صتثس آقتال :تلت ثمتاء كتف هللا ع هتا يت ي .آت
أحب أن يلطخ هبا لساين.
ِ
اليت ِ
ِ
تاة ال ت ُّ نْتيَا
(والعاختتتر) س تؤال التعُّتتت واإلآاتتا و لتتب ال لبتتة يف اخلصتتا  .ويف القتترآن يف حنتتو هتتذا ( َومت َتن الَّتتا ِ َمتتن يت ْعجب ت َ قَت ْولتته ِيف ََْ
ِ
اخلِصاِ ) البقرة ، 2٠4 :وقتال( :بتل هتم قَتتو د ِ
صتمو َن) الزدترف ، ٥8 :ويف الت يل «أب تض الرجتال إىل هللا
َوي ْش ِه ه
َ ْ ْ ْم َ
اّللَ َعلَى َما ِيف قَت ْلبِه َوه َو أَلَ ُّ ْ َ

اال اخلصم».
هذه جلة من املواضا اليت يكره السؤال آيها ،يقا عليها ماسواها .وليح ال هي آيها واح ا بل آيها ماتشت كراهيتته ،وم هتا متاخيف ،وم هتا متا ر

وم ها مايكون حمل اجتهاث .وعلى جلة م ها يقا ال هي عن اَّ ال يف الت ين كمتا جتاء «إن املتراء يف القترآن كثتر» وقتال تعتاىل (وإِ َا رأَي َّ ِ
ين
َ َْ َ
م
تت التذ َ
ع َعْته ْم) اانعا  !٦8 :وأختباه ل من اآلى أو ااحاثيل .آالسؤال يف م ل ل م هي ع ه ،واَّواب ِبسبه[.1
آايتَِا آَأ ْ
َع ِر ْ
َخيوضو َن ِيف َ

آهذا ما يتعلق ابملواضا اليت يكره آيها السؤال واالستثتاء .وهبا خنتم الك يف حكم االستثتاء ،وم ه يتبس التقص الواقتا آيته ك ت متن املستلمس يف
هذا الزمان بترتكهم االستتثتاء آيمتا دتب علتيهم علتم حكمته قبتل اإلقت ا عليته متن ااقتوال وااعمتال ،وقت أ ل تا الكت يف بيتان (وجتوب العلتم قبتل
القول والعمل) يف أول الباب ال اين من هذا الكتاب و ل لأل ية البال ة قذه املسألة.
(منبيه) الفرق بني االستفتاء والتقليد.

وجتتوب االستتتثتاء علتتى اَّاهتتل اليعتتين وجتتوب التقلي ت عليتته ،واليراثآتته ،آلتتيح كتتل استتتثتاء تقلي ت ا ،آاملستتتثيت إ ا قبتتل قتتول املثتتيت جمتترثا متتن ال ت ليل
الشرعي آهذا التقلي (وهو قبول قول ال ب حجتة ،أمتا إ ا التب املثتيت ابلت ليل الشترعي والجتة علتى قولته وآتتواه آهتذا االتبتان .آاالستتثتاء قت
يكون تقلي ا وق يكون اتباعا ،وإ ا قل ا بوجوب االستثتاء علتى العتامي (أو اَّاهتل أو خت العتامل) آت يعتين هتذا وجتوب التقليت عليته .آتإن وجتوب
االستثتاء يف هذه الال حمل إجان من العلماء الد ف آيه ،أما التقلي آثيه د ف ،وسوف َييت الك يف الثرق بس االتبتان والتقليت يف املستألة
ال ال ة عشرة من هذا الثصل إن ختاء هللا.
( 1املواآقات) ج  4ص ٣21 - ٣1٣
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املسألة الثالثة :صفة من يستفتيه العامي
سبق الك يف هذه املسألة يف القسم ال الل من الثصل السابق ع الك يف (صثة املثيت وخترو ه) ،ومل ص ما سبق كره ه اك:
أنه دب على املستثيت أن يستثيت املثيت املؤهل وهو املسلم املكلف (أي البال العاقل) العامل الع ل ،حرا كان أو عب ا ،رج كان أو امرأة.
قال امقيب البدداد رمحه هللا] :أول أوصتاف املثتيت التذي يلتز قبتول آتتواه أن يكتون ابل تا ان الصت الحكتم لقولته .مث يكتون عتاق  ،ان القلتم
مرآون عن ا ون لع عقله .مث يكون ع ال ثقة ان علماء املسلمس مل خيتلثتوا يف أن الثاستق خت مقبتول الثتتوى يف أحكتا الت ين وإن كتان بصت ا
هبا ،وسواء كان حرا أو عب ا ان الرية ليست ختر ا يف صاة الثتوى .مث يكون عاملا اباحكا الشرعية[.1
وقال ابن الص ح رمحته هللا ]أمتا ختترو ه وصتثاته :أن يكتون مكلثتا مستلما ،ثقتة متأمو  ،مت زهتا متن أستباب الثستق ومستقطات املتروءة ،ان متن مل
يكن كذل آقوله خ صاحل ل عتماث وإن كان من أهل االجتهاث .ويكون آقيه الت ثح ،ستليم التذهن ،رصتس الثكتر ،صتايح التصترف واالستت باط
مستيقظا .مث ي قسم وراء هذا إىل قسمس :مستقل ،وخ مستقل[.2
وقتتال اباان محاادان رمحتته هللا ]ومتتن صتتثته وختتترو ه أن يكتتون مستتلما ع ت ال مكلثتتا آقيهتتا جمته ت ا يقظتتا صتتايح التتذهن والثكتتر والتصتترف يف الثقتته
ومايتعلق به.
أمتتا اختترتاط إست مه وتكليثتته وع التتته آباإلجتتان ،انتته خيتتس عتتن هللا تعتاىل ِبكمتته ،آتتاعتس إست مه وتكليثتته وع التتته لتاصتتل ال قتتة بقولتته ،ويبتتين عليتته
كالشهاثة والرواية[.٣
تل الت هِذ ْك ِر إِن ك تت ْم الَ تَت ْعلَمتو َن)
وأهتم هتذه الشتروط تا ختتتر ا العلتم والع التة .وثليتل ااول قولتته تعتاىل (آَ ْ
استأَلواْ أ َْه َ

تعاىل (إِن جاءكم آَ ِ
اس مق بَِتبَِأ آَتتَتبَتيَّت وا) الجرات.٦ :
َ ْ

ال اتل4٣ :

 ،وثليتل ال تاين قولتته

وق سبق بيان صثة العلم الشرعي املشرتط يف املثيت وهو أن يبل ثرجة االجتهاث ،آإن تعذر سأل املستثيت لع ِ من هو ثون ا ته يف العلم ،على
ما بيه اه يف (مراتب املثتس) يف الثصل السابق.
كمتتا ستتبق تعريتتف الع التتة يف البتتاب الرابتتا ويف الثصتتل ااول متتن البتتاب اخلتتامح ،حيتتل نقل تتا االتثتتاق علتتى جتتواو استتتثتاء معلتتو الع التتة ،واالتثتتاق
على امل ا من استثتاء الثاسق وجمهول الال ،كما نقل ا ترجيح جواو استثتاء مستور الال ،و ل يف القسم ال الل من الثصل السابق.
قال الدزاي رمحه هللا ]اليستثيت العامي إال من عرآه ابلعلم والع الة[.4
وقال اآلمد رمحه هللا ]القائلون بوجوب االستثتاء على العامي اتثقوا على جتواو استتثتائه ملتن عرآته ابلعلتم وأهليتة االجتهتاث والع التة  -إىل قولته -

وادتلثوا يف جواو استثتاء متن مل يعرآته بعلتمِ وال جهالتة ،والتق امت اعته علتى متذهب اَّمهتور ،و لت انته ال أنمتن أن يكتون حتال املستتول كاتال
السائل يف العامية املانعة من قبول القول[.٥
وقال الشا رمحه هللا ]أن السائل اليصح له أن يسأل من اليعتس يف الشريعة جوابه ،انه إس اث أمر إىل خ أهله ،واإلجان على عت صتاة م تل
هذا ،بل الميكن يف الواقا ،ان السائل يقول ملن ليح أبهل لِماَ َستتَل ع ته :أدتسين عمتا ال تت ري ! وأ أست أمتري لت آيمتا حنتن ابَّهتل بته علتى
ستواء .وم تتل هتتذا اليت دل يف ومتترة العقت ء ،إ لتتو قتتال لتته ثلتتين يف هتتذه املثتتاوة علتتى الطريتتق إىل املوضتتا الثت ين ،وقت علتتم أهنمتتا يف اَّهتتل ابلطريتتق
سواء لع َّ من ومرة ا انس .آالطريق الشرعي أوىل ،انه ه ك أدروي ،و ل ه ك ثنيوي داصة .واإل اب يف هذا أياا خ حمتاج إليه[.٦
آهذا ما يتعلق بصثة من يستثتيه العامي.
( 1الثقيه واملتثقه) ج  2ص 1٥٦
( 2أثب املثيت) ص  .8٦ - 8٥وقوله (مكلثا) أي ابل عاقل ،وقوله (مستقل وخ مستقل) أي يف االجتهاث يف الشريعة
( ٣صثة الثتوى) ص 1٣
( 4املستصثى) ج  2صت٣9٠
( ٥اإلحكا لآلم ي ،ط ثار الكتاب العريب  14٠4هت ،جت 4ص 2٣٧
( ٦املواآقات) ج  4ص 2٦2
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املسألة الرابعة :و وب حبث املستفيت عن املفيت املؤهل وبيان كيفية ذلك؟
إ ا ك ا ق بيه ا يف املستألة الستابقة أنته دتب علتى املستتثيت أن يستتثيت املثتيت املؤهتل ،آإنته يرتتتب علتى هتذا الوجتوب وجتوب ِبتل املستتثيت عتن هتذا
املثيت املؤهل ،ان ماال يتم الواجب إال به آهو واجب ،وي ل على هذا الوجوب:
اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك تت ْم الَ تَت ْعلَمتو َن) ال اتل ، 4٣ :آت لت اآليتة علتى وجتوب الباتل عتن أهتل التذكر اجتل ستؤاقم ،و لت
 - 1قوله تعاىل (آَ ْ

ب اللة إختارة ال ص.

ِ َّ ِ
اخلو ِ
ِ
ِ
ف أَ َاعواْ بِِه ولَو رُّثوه إِ َىل َّ ِ ِ
ِ
ين يَ ْستتَ بِطونَه
 - 2قوله تعاىل ( َوإ َا َجاءه ْم أ َْممر هم َن اا َْم ِن أَ ِو َْْ
َْ َ
الرسول َوإ َىل أ ْوِيل اا َْم ِر مْته ْم لَ َعل َمته التذ َ
ِمْته ْم) ال ساء ، 8٣ :آ لت اآلية على وجوب البال عن أويل اامر من العلماء لرث اَّهاالت إليهم ،و ل ب اللة إختارة ال ص.
ؤثواْ ااَما َ ِ
ت إِ َىل أ َْهلِ َها) ال ساء ، ٥8 :وهذا نص عا يف ااما ت كلها ،وم هتا بتل وعلتى رأستها اإلآتتاء يف
 - ٣قوله تعاىل (إِ َّن ه
اّللَ ََيْمرك ْم أَن ت ُّ َ
ثين هللا تعاىل ،أنه دب معرآة أهلها اثائها إليهم.
 - 4قوله صلى هللا عليه وسلم  -يف ح يل قبض العلم ( -اكذ ال ا رءوسا جهاال آستِلوا آأآتوا ب
 - ٥وقال حمم بن س ين رضي هللا ع ه (إن هذا العلم ثين ،آانظروا عمن أتدذون ثي كم).2
وإلي أقوال العلماء يف وجوب ِبل املستثيت عن املثيت املؤهل وكيثية ل :

أضلهوا).1
الهوا و َ
علم ،آَ َ

 - 1قال امقيب البداداد رمحته هللا ]وإ ا قصت أهتل حملتة ل ستتثتاء عمتا نتزل بته آعليته أن يستأل متن ي تق ب ي ته ويستكن إىل أمانتته عتن أعلمهتم
وأم لهم ليقص ه ويؤ حنوه .آليح كل من اثعى العلم أحروه ،وال كل من انتسب إليه كان من أهله[.٣
وحاصل قول اخلطيب :أن ريق املستثيت إىل معرآة املثيت املؤهل يكون بستؤال العت ول عتن لت [آعليته أن يستأل متن ي تق ب ي ته ...عتن أعلمهتم]،
وليح رجرث تص ي املثيت لإلآتاء .إال أن اخلطيب مل ث ع ث من يسأقم املستثيت عن املثتيت ،وهتل يشترتط التتواتر يف لت أ يكثتي دتس الواحت
الع ل  .وسيأيت بيان ل يف ك ال زايل وال ووي إن ختاء هللا.
 - 2قتتال أبوحامااد الداازاي رمحتته هللا ]اليستتتثيت العتتامي إال متتن عرآتته ابلعلتتم والع التتة أمتتا متتن عرآتته ابَّهتتل آت يستأله وآاقتتا ،وإن ستأل متتن اليعتترف

جهله آق قال قو دوو وليح عليه البال ،وهذا آاس ان كل من وجب عليه قبول قول خ ه آيلزمه معرآة حاله.
آيجب على اامة معرآة حتال الرستول ابل ظتر يف معجزتته آت يتؤمن بكتل جمهتول يت عي أنته رستول هللا ،ووجتب علتى التاكم معرآتة حتال الشتاه يف
الع الة ،وعلى املثيت معرآة حال الراوي،
وعلى الرعية معرآة حال اإلما والاكم ،وعلى اَّملة كيف يستل من يتصور أن يكون أجهل متن الستائل  .آتإن قيتل إ ا مل يعترف ع التة املثتيت هتل
يلزمه البال .
إن قلتتتم يلزمتته الباتتل آقت دتتالثتم العتتاثة ان متتن ثدتتل بلت ة آيستتأل عتتامل البلت ة واليطلتتب حجتتة علتتى ع التتته ،وإن جتتوومت متا اَّهتتل آكتتذل يف
العلم .قل تا متن عرآته ابلثستق آت يستأله ومتن عرآته ابلع التة آيستأله ومتن مل يعترف حالته آلياتمتل أن يقتال ال يهجتم بتل يستأل عتن ع التته أوال آإنته
الَيمتتن كذبتته وتلبستته ،و تمتتل أن يقتتال تتاهر حتتال العتتامل الع التتة الستتيما إ ا اختتتتهر ابلثتتتوى والميكتتن أن يقتتال تتاهر حتال اخللتتق العلتتم ونيتل ثرجتتة
الثتوى ،واَّهل أخلب على اخللق آال ا كلهم عوا إال ااآراث بل العلماء كلهم ع ول إال اآلحاث.
آإن قيل آإن وجب السؤال ملعرآة ع الته أو علمه آيثتقر إىل التواتر أ اليثتقر إليه قيل تمل أن يقال ل ممكن ،و تمل أن يقتال يكثتي خالتب
الظن الاصل بقول ع ل أو ع لس وق جوو قو العمل ذجان نقله الع ل الواح وهذا يقرب م ه من وجه[.4
وحاصل قول ال زايل :أن املستثيت يعرف حال املثيت ابلسؤال ع ه ،وترثث يف الرتجيح :هل يلز تواتر اخلس يف ل أ يكثي دس الع ل الواح
 1ال يل متثق عليه .وآيه وعي ملن استثىت اَّهال ،وي ل على وجوب استثتاء العامل املؤهل ووجوب البال ع ه
 2رواه مسلم يف مق مة صاياه .وهذا ااثر ي ل على أ ية الت بت يف أمر من يؤدذ ع ه ال ين كالعامل واملثيت
 ٣مث كر اخلطيب قول ابن س ين املذكور آنثا( .الثقيه واملتثقه) ج  2ص 1٧٧
( 4املستصثى) ج  2صت٣9٠
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 - ٣قال ال تووي رمحته هللا ]دتب عليته قطعتا الباتل التذي يعترف بته أهليتة متن يستتثتيه لإلآتتاء إ ا مل يكتن عارآتا أبهليتته ،آت دتوو لته استتثتاء متن
انتسب إىل العلم وانتصب للت ريح واإلقراء وخ ل من م اصب العلمتاء رجترث انتستابه وانتصتابه لتذل  .ودتوو استتثتاء متن استتثاع كونته أهت
للثتوى .وقال بعض أصااب ا املتأدرين إمنا يعتمت قولته أ أهتل للثتتوى الختتهرته بتذل واليكتثتى ابالستثاضتة وال ابلتتواتر ان االستثاضتة والشتهرة
بس العامة ال يوثق هبا وق يكون أصلها التلبيح .وأما التواتر آ يثي العلم إ ا مل يست إىل معلو حمسو  .والصايح هو ااول ان اق امته عليهتا
إدبار م ه أبهليته آإن الصورة مثروضة آيمن وثق ب اينته .ودتوو استتثتاء متن أدتس املشتهور املتذكور أبهليتته .قتال الشتيخ أبتو إستااق املصت ف رمحته
هللا وخ ه يقبل يف أهليته دس الع ل الواح  .قال أبو عمرو وي ب ي أن نشرتط يف امل س أن يكون ع ه من العلم والبصتر متامييز بته امللتتبح متن خت ه
واليعتم يف ل على دس آحاث العامة لك رة مايتطرق إليهم من التلبيح يف ل [.1
 - 4وقال الشوكاين رمحه هللا ]إ ا تقرر ل أن العامي يسأل العامل واملقصر يسأل الكامل ،آعليه أن يسأل أهل العلم املعتروآس ابلت ين وكمتال التورن
عن العامل ابلكتاب والس ة العارف را آيهما املطلا على ما تاج إليه يف آهمهما من العلو اآللية حىت ي لوه عليه ويرخت وه إليته ،آيستأله عتن حاثثتته
البا م ه أن يذكر له آيها مايف كتاب هللا سباانه أو متا يف ست ة رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم  ،آاي تتذ َيدتذ التق متن مع نته ويستتثي الكتم
من موضعه ويسرتيح من الترأي التذي الَيمتن املتمست بته أن يقتا يف اخلطتأ امل تالف للشترن املبتاين للاتق -.إىل أن قتال  -وقت كتر أهتل ااصتول
أنه يكثي العامي يف االست الل على من له أهلية الثتوى أبن يترى ال تا متثقتس علتى ستؤاله جمتمعتس علتى الرجتون إليته ،واليستتثيت متن هتو جمهتول
الال كما صرح به ال زايل واآلم ي وابن الاجب وحكى يف احملصول االتثاق على امل ا ،وخترط القاضتي إدبتار متن يوجتب دتسه العلتم بكونته عاملتا
يف اَّملة واليكثي دس الواح واالث س ،ودالثه خ ه يف ل آاكتثوا ِبس ع لس وممن صرح بذل صاحب آقال واخترتاط تواتر اخلسبكونته جمتهت ا
كما قاله ااستا خ س ي  ،واخترتط القاضي وجاعة من احملققس امتاانته ابملستائل املتثرقتة ومراجعتته آيهتا آتإن أصتاب يف اَّتواب خلتب علتى ته
كونه جمته ا ،و هب جاعة من الشاآعية إىل أهنتا تكثتي االستثاضتة بتس ال تا  .قتال ابتن برهتان يف التوجيز قيتل يقتول لته أجمتهت أنتت وأقلت ك آتإن
أجابه قل ه قال وهذا أصح املذاهب .وجز الشتيخ أبتو استاق الشت اوي أبنته يكثيته دتس العت ل الواحت عتن آقهته وأمانتته ان ريقته ريتق االدبتار
انتهى[.2
وحاصل ما كره ال ووي والشوكاين  -بع ما كرا ااقوال امل تلثتة يف املستألة  -أن ريتق املستتثيت ملعرآتة املؤهتل هتو ابلستؤال ع ته ،آيستأل ع ته أهتل
اخلسة من أهل العلم والورن ال العامة اللتبا اامور عليهم ،وأنه يكثيه يف هذا دس الع ل الواحت والتشترتط االستثاضتة وال التتواتر آتإن وِجت اَ آهتذا
ي عن مالك رمحه هللا أنته قتال ]ماأآتيتت حتىت ختته
مما يقوي اخلس وليح ختر ا يف صاته .وهذا هو مانرجاه يف هذه املسألة ،ويشه لذل ما رِو َ
يل سبعون أين أهل لذل [ ويف رواية قال ]ماأآتيتت حتىت ستألت متن هتو أعلتم متين هتل يتراين موضتعا لتذل [ .٣وترجيا تا قتذا القتول الي ثتي صتاة

اج َع ْل ِتين َعلَتى َد َتزآئِ ِن
ماع اه داصة إدبار املثيت عن نثسه إنه أهل للثتوى ويشه لذل قوله تعاىل  -حكاية عن يوسف عليه الس – (قَ َ
تال ْ
ع إِِين ح ِثي م ِ
يم) يوسف ،٥٥ :وقول عب هللا بن مسعوث رضي هللا ع ه (وهللا لق علم أصااب ال صلى هللا عليته وستلم أين متن أعلمهتم
اا َْر ِ ه َ
ظ َعل م
بكتاب هللا) ،4وقال ابن مستعوث رضتي هللا ع ته أياتا (وهللا التذي ال إلته خت ه ،متا أنزلتت ستورة متن كتتاب هللا إال أ أعلتم أيتن نزلتت ،وال أنزلتت آيتة
من كتاب هللا إال أ أعلم آيمن أنزلت ،ولو أعلم أح ا أعلم مين بكتاب هللا تبل ه اإلبل لركبت إليه).٥
آإدبار الش ص املوثوق ب ي ه إنه أهل للثتوى معتس مقبول.

( 1ا مون) ج  1ص  ،٥4و كر م له ابن مح ان ال بلي رمحه هللا يف (صثة الثتوى) ص  .٦9 - ٦8والشيخ أبو إسااق هو الش اوي صاحب (املهذب)  4٧٦هت ،وأبو
عمرو هو ابن الص ح
( 2ارختاث الثاول) ط  ،1ص  .2٥2وأنبه على أنه يوج سقط اباصل بع قول الشوكاين (وممن صرح بذل صاحب)...
 ٣كره ال ووي يف (ا مون) ج  1ص  ،41نق عن اخلطيب الب اثي رمحهم هللا
 4ال يل رواه الب اري (رقم )٥٠٠٠
 ٥رواه الب اري (ح يل )٥٠٠2
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تبس ل أن جمرث انتصاب رجل لإلآتاء ال يعين أنه أهل لذل  ،آامل صب الدعتل متن لتيح
آهذا ما يتعلق بكيثية معرآة املستثيت ابملثيت املؤهل ،وق ه
أهت أهت  ،كمتتا يثعلتته الكتتا الطواخيتتت اليتتو حيتتل ي صتتب كتتل مت هم مثتيتتا يف بلت ه داريتته يف أهوائتته ويستتب عليتته الشتترعية ،وكمتتا تثعلتته ك ت متتن
اَّماعتتات اإلس ت مية اليتتو متتن إس ت اث الثتتتوى إىل أمرائهتتا ثون ال ظتتر يف أهليتتتهم الشتترعية .وقت قتتال ختتتيخ اإلس ت
والوالية الدعل من ليح عاملا جمته ا ،عاملا جمته ا ،ولو كتان الكت

اباان ميميااة رمحتته هللا ]وامل صتتب

يف العلتم والت ين ابلتوالايت وامل صتب لكتان اخلليثتة والستلطان أحتق ابلكت

يف

العلم وال ين وأبن يستثتيه ال ا ويرجعوا إليه آيما أختكل عليهم من العلم وال ين[ .1وقال تلميتذه ابان القايم رمحته هللا ]وهتذا الاترب إمنتا يستتثتون
تل مت هم القتتوق إىل هللا
ابلشتتكل ال ابلثاتتل ،وابمل اصتتب ال اباهليتتة ،قت ختترهم عكتتوف َمت ْتن العلتتم ع ت ه علتتيهم ،ومستتارعة أجهتتل مت هم إلتتيهم ،تعت ُّ
تعتتاىل عجيجتتا ،وتاتتل مت هم ااحكتتا إىل متتن أنزقتتا ضتتجيجا .آمتتن أقت ابَّترأة علتتى متتاليح لتته أبهتتل متتن آتيتتا أو قاتتاء أو تت ريح ،استتتاق استتم
الذ  ،ومل ل قبول آتياه والقاائه ،هذا حكم ثين اإلس [.2

 1إىل آدر ما قاله( .جممون الثتاوي) ج  2٧ص 29٧ - 29٦
( 2اع املوقعس) ج  4صت2٠8
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املسألة امامسة:ماجيب على املستفيت إذا معدد املفتون املؤهلون؟

إ ا تع ه ث املثتون املؤهلون ع املستثيت آ خيلو اامر من أح حالس:

األول :أن يكون ق ا لا على أقواقم يف مسألته ،والتيت قت تكتون متثقتة أو خمتلثتة ،وهتذا التال لتيح هتو موضتون ِب تا ه تا ،وستيأيت ِب ته إن ختتاء
هللا يف املسألة الساثسة عشرة (مايثعل املستثيت إ ا ادتلف عليه مثتيان آأك ر .).

الثاين :أال يكون ق ا لا علتى أقتواقم ،وأراث استتثتاء أحت هم ،آهتل دتب عليته الباتل يف أحتواقم ليستتثيت ااعلتم وااورن مت هم أ هتو خمت يف أن
يستثيت أيهم ختاء  .وه ا أياا الخيلو حال املستثيت من أح أمرين :إما أن يكون ق علم ااوثق م هم أو مل يعلم .وس ذكر آيمتا يلتي أقتوال العلمتاء
يف املسألة مث نذكر مانرجاه م ها.
 - 1قتتال الد ازاي رمحتته هللا ]إ ا مل يكتتن يف البل ت ة إال مثتتت واح ت وجتتب علتتى العتتامي مراجعتتته ،وإن كتتانوا جاعتتة آلتته أن يستتأل متتن ختتتاء واليلزمتته
مراجعة ااعلم ،كما آعل يف ومان الصاابة ،إ سأل العوا الثاضل واملثاول ومل جر على اخللق يف سؤال خ أيب بكر وعمر وخ اخللثاء .وقال
قومت :جتب مراجعة ااآال ،آإن استووا ك َّ بي هم .وهذا خيالف إجان الصاابة إ مل جر الثاضل على املثاول الثتوى ،بل الجتب إال مراجعتة
متتن عرآتته ابلعلتتم والع التتة ،وق ت عتترف كلهتتم بتتذل [ .1آادتيتتار ال تزايل أن املستتتثيت خم ت يف استتتثتاء متتن ختتتاء متتن املثتتتس ،والدتتب عليتته استتتثتاء
أآالهمَ ،علِ َمه أو مل يعلمه ،ماثاموا جيعا مستوآس اهلية اإلآتاء من العلم والع الة.
 - 2وقال اآلمد رمحه هللا ]إ ا ح ثت حاثثة ،وأراث االستثتاء عن حكمها.

آأما أن يكون يف البل مثت واح  ،أو أك ر.
آإن كان ال اين ،آق ادتلف ااصوليون.
آم هم من قال اليت بي هم حىت َيدذ بقول من ختاء م هم ،بل يلزمه االجتهاث يف أعيان املثتس من ااورن وااثين وااعلم وهو متذهب أمحت بتن
ح بل وابن سريل والقثال من أصااب الشاآعي وجاعة من الثقهاء وااصوليس ،مص م هم إىل أن قول املثتس يف حق العتامي ي تزل م زلتة الت ليلس
املتعارضس يف حق ا ته وكما دب على ا ته الرتجيح بس ال ليلس ،آيجب على العامي الرتجيح بتس املثتتس ،إمتا أبن يتتاثظ متن كتل ابب متن
الثقه مسائل ويتعرف أجوبتها ويسأل ع هتا آمتن أجابته أو كتان أك تر إصتابة اتبعته ،أو أبن يظهتر لته لت ابلشتهرة والتستاما وان ريتق معرآتة هتذه
ااحكا إمنا هو الظن ،والظن يف تقلي ااعلم ااثين أقوى آكان املص إليه أوىل.
و هب القاضي أبو بكر وجاعة من ااصوليس والثقهاء إىل الت ي والسؤال ملن ختاء من العلماء ،وسواء تساووا أو تثاضلوا ،وهو امل تار.
وي ل على ل أن الصاابة كان آيهم الثاضل واملثاول من ا ته ين آإن اخللثاء ااربعة كانوا أعرف بطريق االجتهاث من خ هم ،وقذا قال عليته
الس ت «علتتيكم بس ت يت وس ت ة اخللثتتاء الراخت ت ين متتن بع ت ي عا توا عليهتتا ابل واجتتذ» وقتتال عليتته الس ت «أقاتتاكم علتتي ،وأآرضتتكم وي ت  ،وأعتترآكم
ابل ل والرا معا ابن جبل» وكان آيهم العوا ومتن آرضته االتبتان للمجتهت ين واادتذ بقتوقم ال خت  .ومتا لت مل ي قتل عتن أحت متن الصتاابة
والسلف تكليف العوا االجتهاث يف أعيان ا ته ين ،وال أنكر أح م هم اتبان املثاول واالستثتاء لته متا وجتوث ااآاتل ولتو كتان لت خت جتائز
ملا جاو متن الصتاابة التطتابق علتى عت إنكتاره وامل تا م ته ،ويتأيت لت بقولته عليته الست (أصتاايب كتال جو أبيهتم اقتت يتم اهتت يتم) ولتوال إجتان
الصاابة على ل لكان القول رذهب اخلصو أوىل[ .2آادتيار اآلم ي كادتيار ال زايل ،وق است ل ك ا را جتري عليته العمتل ومتان الصتاابة
ثون إنكتتار متتن أحت آصتتار إجاعتتا علتتى أن املستتتثيت خمت يف استتتثتاء متتن ختتتاء متتن املثتتتس مستتتويف ااهليتتة .والت يل اادت التتذي كتتره اآلمت ي
اليصح كما سبق بيانه.
 - ٣وقال النوو رمحه هللا ]إ ا اجتما اث ان آأك ر ممن دوو استثتاؤهم ،آهل دب عليته االجتهتاث يف أعلمهتم والباتل عتن ااعلتم وااورن ااوثتق

ليقل ه ثون خ ه .
آيه وجهان:

( 1املستصثى) ج  2ص ٣91 - ٣9٠
( 2اإلحكا ) لآلم ي ،ج  4ص 242 - 241
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أحت ا :ال دتتب ،بتتل لتته استتتثتاء متتن ختتتاء مت هم ،ان اَّميتتا أهتتل ،وقت أستتقط ا االجتهتتاث عتتن العتتامي ،وهتتذا الوجتته هتتو الصتايح ع ت أصتتااب ا
العراقيس ،قالوا :وهو قول أك ر أصااب ا.
وال اين :دب ل  ،انه ميكن هذا الق ر من االجتهاث ابلبال والسؤال وختواه ااحتوال ،وهتذا الوجته قتول أيب العبتا بتن ستريل وادتيتار القثتال
املرووي ،وهو الصايح ع القاضي حسس.
وااول أ هر ،وهو الظاهر من حال ااولس.
قال أبو عمرو رمحه هللا :لكن مىت ا لا على ااوثق آاا هر أنه يلزمه تقلي ه كما دب تق أرجح ال ليلس وأوثق الروايتس ،آعلتى هتذا يلزمته تقليت
ااورن من العالِ ِمس وااعلم من الورعس ،آإن كان أح ا أعلم واآلدر أورن قله ااعلم على ااصح[.1
 - 4وقال ابن القيم رمحه هللا ]آإن كان يف البل مثتيان أح ا أعلم من اآلدر آهل دوو استثتاء املثاول ما وجوث الثاضل آيه قوالن للثقهتاء،

و تتا وجهتتان اصتتااب الشتتاآعي وأمح ت  ،آمتتن َجت َّتوو ل ت رأي أنتته يقبتتل قولتته إ ا كتتان َو ْح ت َ ه ،آوجتتوث َمت ْتن هتتو أآاتتل م تته المي تتا متتن قبتتول قولتته
كالشتتاه  ،ومتتن م تتا استتتثتاءه قتتال :املقصتتوث حصتتول ماي لتتب علتتى الظتتن اإلصتتابة ،وخلبتتة الظتتن بثتتتوى ااعلتتم أقتتوى آيتعتتس ،والتتق التثصتتيل أبن
ترج َح ب اينة أو َوَرن أو حتر للصواب ،وع ل الثاضل آاستثتاء املثاول جائز إن مل يتعس ،وإن استتواي آاستتثتاء ااعلتم أوىل ،وهللا
املثاول إن َّ
أعلم[.2
وقال ابن القيم أياا ]هل يلز املستثيت أن دته يف أعيان املثتس ويسأل ااعلم وااثين أ اليلزمه لت
والصتتايح أنتته يلزمتته ،انتته املستتتطان متتن تقتتوى هللا تعتتاىل املتتأمور هبتتا كت ُّتل أحت ِ[ .٣وادتيتتار ابتتن القتتيم أنتته الدتتوو للمستتتثيت أن يستتتثيت متتن ختتتاء متتن
آيته متذهبان كمتا ستبق ،وبي تا مأدتذ ا،

املثتس بل يلزمه البال عن أآالهم ليستثتيه .وهو نثح ادتيار القر

يف ك مه التايل ،وهو خمالف الدتيارات من سبق كرهم.

 - ٥قتتال القاارطيب رمحتته هللا ]آتترع العتتامي التتذي اليشتتت ل ابستتت باط ااحكتتا متتن أصتتوقا لعت أهليتتته آيمتتا ال يعلمتته متتن أمتتر ثي تته و تتتاج إليتته أن
يقص أعلم من يف ومانه وبل ه آيسأله عن ولته آيمت ل آيها آتواه ،لقوله تعاىل« :آاستلوا أهل الذكر إن ك تم ال تعلمون» ،وعليه االجتهاث يف أعلتم
أهل وقته ابلبال ع ه ،حىت يقا عليه االتثاق من ااك ر من ال ا [.4
ِ
رجح.٥
 - ٦و كر الشوكاين رمحه هللا الوجهس يف املسألة]الت ي  ،أو البال عن ااعلم اجل استثتائه[ ومل ي ه
والتذي خنتتاره يف هتتذه املستألة متا كره ال تزايل وخت ه متن أن املستتتثيت خمت يف استتثتاء متتن يشتاء متن املثتتتس املتؤهلس وإن كتان آتتيهم آاضتل ومثاتتول.
استَطَ ْعت ْم) الت ابن ، 1٦ :وقوله صلى هللا عليه وسلم (ما أمترتكم بته آتأتوا م ته متا استتطعتم) ،٦هتذه
وما أن اهر ااثلة كقوله تعاىل (آَاتتَّقوا َّ
اّللَ َما ْ
ااثلة تؤي القول اآلدر بوجوب البال عن ااعلم وااوثتق الستتثتائه ،إال أهنتا أثلتة عامتة وهتي معارضتة ذجتان الصتاابة علتى القتول ااول (كيت

املستثيت) وهذا ثليل داص يق على العا  ،ومن ه ا قال اآلمد  -يف آدر ك مه املذكور آنثا ] -ولوال إجان الصاابة على لت لكتان القتول
رذهب اخلصو أوىل[.٧

( 1ا مون) ج  1ص  ،٥٥ - ٥4والبن مح ان ك
أنه مىت علم ااوثق لزمه تقلي ه
( 2اع املوقعس) ج  4ص 2٥٥ - 2٥4
( ٣اع املوقعس) ج  4ص 2٦1
( 4تثس القر ) ج  2ص 212
( ٥ارختاث الثاول) ص 2٥2
 ٦ال يل متثق عليه
( ٧اإلحكا ) له ج  4ص 242

قريب م ه يف (صثة الثتوى) ص  .٧٠ - ٦9وادتيار ال ووي مواآق لل زايل واآلم ي ،وواث آائ ة عن ابن الص ح
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ومن ااقوال الس ة اليت جتما بس الوجهس يف املسألة ،قول ابن الص ح]لكتن متىت ا لتا علتى ااوثتق آتاا هر أنته يلزمته تقليت ه[ .1آكأنته قتال إن

املستثيت إن مل يطلا على ااوثق آهو خم َّ  ،آإ ا علم أوثقهم مل خيت ه ويلزمته تقليت ه ،ويكتون هتذا علتى ال ت ب ال الوجتوب لإلجتان التذي تقت
هذا وهللا تعاىل أعلم.

( 1ا مون) لل ووي ج  1ص ٥4

كتره.
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املسألة السادسة :ما جيب على املستفيت إذا ِل جيد ببلده من يفتيه؟
(الرحلة ل ستفتاء)

بيه ا يف املسائل الستابقة حكتم االستتثتاء ووجوبته آيمتا دتب معرآتة حكمته ،كمتا بيه تا أنته دتب علتى املستتثيت أن يتوثتهق ممتن يستتثتيه متن جهتة أهليتته
لإلآتتتاء ،وأنتته إ ا تعت ث املثتتتون املؤهلتتون آاملستتتثيت خمت ه يف استتتثتاء متتن ختتتاء مت هم ،أمتتا إ ا مل دت املستتتثيت مثتيتتا متتؤه ببلت ه ،آهتتذا موضتتون هتتذه
املستألة ،والواجتب عليته يف هتذه التال أن يرحتتل إىل حيتل دت هتذا املثتيت ،ونقتتيم آيمتا يلتي ااثلتة علتى وجتوب هتذه الرحلتة متن الكتتاب والست ة مث
نذكر أقوال العلماء يف ل .
أوال :من كتاب هللا عزو ل.

 - 1قتول هللا عزوجتل (آَتلَ ْتوالَ نَت َث َتر ِمتن كت ِهتل آِْرقَ ِتة ِهمتْته ْم َآئَِثتةم لهِيَتتَت َث َّقهتواْ ِيف الت هِي ِن َولِي ت ِتذرواْ قَت ْتوَمه ْم إِ َا َر َجعتواْ إِلَ ْتي ِه ْم لَ َعلَّه ْتم

ن) التوبتتة:
َْت َذرو َ

 .122آهتتذا نتتص يف وجتتوب الرحيتتل للتثقتته إ ا مل ميكتتن إال بتتذل  ،ان ال ثتتار والرجتتون اليكتتون إال برحيتتل ،وه تذا علتتى قتتول متتن قتتال إن الطائثتتة
املتثقهة هي ال اآرة كالشاآعي وابن حز .

تل الت هِذ ْك ِر إِن ك تتت ْم الَ تَت ْعلَمتتو َن) ال اتتل .4٣ :ثلتتت هتذه اآليتتة علتتى وجتتوب الرحلتتة اجتتل استتتثتاء املثتتيت املوهتتل (أهتتل
 - 2قولتته تعتاىل (آَ ْ
استأَلواْ أ َْهت َ

الستعي إلتيهم حي متا كتانوا ستواء كتانوا ببلت املستتثيت أو
الذكر) و ل ب اللة اإلختارة ،انه إ ا َو َجب على اَّاهل سؤال أهل الذكر آق َو َجب عليته َّ
يف خ بل ه آ حل إليهم ،وهذا من ابب ماال يتم الواجب إال به آهو واجب إ ا كان يف الق رة واالستطاعة.
اثنيا :من السنة:
 - 1مااارواه البخااار رمحتته هللا يف ابب (الرحلتتة يف املستتألة ال اولتتة) يف كتتتاب العلتتم متتن صتتاياه ،آقت روي بست ه عتتن عقبتتة بتتن التتارث رضتتي هللا

تزوج اب ة ايب إهاب بن عزيز ،آأتته امرأة آقالت :إين ق أرضتعت عقبتة والتيت تتزوج ،آقتال قتا عقبتة :متاأعلم أنت أرضتعتين ،وال أدستتين،
ع ه( أنه َّ
آركتتب إىل رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم ابمل ي تتة ،آستتأله ،آقتتال رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم (كيتتف وقت قيتتل)  .آثارقهتتا عقبتتة ونكاتتت
ووجا خ ه) .1وثاللته على مسألت ا يف ارحتال عقبة متن مكتة إىل امل ي تة ليستتثيت رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم يف مستألته .قتال ابان حجار رمحته
هللا يف ختترحه ]«آركتب» أي متن مكتة اهنتا كانتتت ثار إقامتته .والثترق بتس هتذه الرتجتة وترجتتة «ابب اخلتروج يف لتب العلتم» أن هتذا أدتتص و اك
أعم[.2
 - 2وم ها ما رواه البخاار أياتا  -يف كتتاب العلتم  -بست ه عتن عتامر الشَّتع قتال (:حت ثين أبتو بت ْترثة عتن أبيته قتال :قتال رستول هللا صتلى هللا

رجل من أهل الكتاب َآم َن ب بيه وآمن رام صلى هللا عليه وسلم  ،والعب اململوك إ ا أثى حتق هللا وحتق مواليته،
عليه وسلم (ث ثةم قم أجران :م
آأحسن أتثيبها ،وعلمها آأحسن تعليمها ،مث أعتقها آتزوجها ،آلته أجتران .مث قتال عتامر :أعطي اكهتا ب ت ختتيء ،قت
ورجل كانت ع ه أمةم َّ
آأثهبا ْ
كان يركب آيما ثوهنا إىل امل ي ة) .٣وثاللة هتذا الت يل علتى مستألت ا يف قتول الشتع (قت كتان يركتب آيمتا ثوهنتا إىل امل ي تة) أي اجتل االستتثتاء
يف هذه املسألة .والشع من كبار التابعس ابلكوآة ،وكان رجتل متن أهتل دراستان قت ستأله عمتن يعتتق َأمتَته مث يتزوجهتا ،آتروي لته الت يل املشتتمل
على جواب مسألته .وقول الشتع (قت كتان يركتب )...يبتس ماكتان عليته العمتل يف الصت ر ااول متن هتذه اامتة متن الرحلتة اجتل االستتثتاء إ ا مل
د املستثيت من يثتيه ببل ه .وكانت امل ي ة ثار العلم و ل قبل تثرق الصاابة يف البل ان ما الثتوحات.
اثلثا :أقوال العلماء يف املسألة:

( 1ح يل )88
( 2آتح الباري) ج  1ص 18٥
( ٣ح يل )9٧
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تح آيته اخلتس ،إال أن مع تاه أنته
 - 1روي أبو عمر بن عبدالرب رمحته هللا ذست اثه عتن إستااق بتن راهويتة رمحته هللا قتال ] لتب العلتم واجتب ،ومل يص ه

تب عليته متن لت مل يستتأ ن أبويتته يف
يلزمته لتب علتتم ما تتاج إليته متتن وضتوئه وصت ته ووكاتتته إن كتان لته متتال وكتذل التل وخت ه .قتال :ومتا َ
وجت َ
اخلروج إليه ،وماكان آايلة مل خيرج إليه حىت يستأ ن أبويه[.1
وموضا ال اللة م ه قول إسااق رمحه هللا (وما وجب عليه من ل مل يستأ ن أبويه يف اخلروج إليه) .وإمنتا مل دتب االستتتذان ان لتب هتذا العلتم
آرع عس ،ر زلة آرع العس من اَّهاث ،الدب آيه استتذان الوال ين إ ا اقتاى لبه اخلروج والرحلة.

 - 2قتتال اباان حاازا رمحتته هللا ]وكتتل متتن كتتان م تتا يف ابثيتتة الدت آيهتتا متتن يعلمتته ختترائا ثي تته آثتترع علتتى جتتيعهم متتن رجتتل أو امترأة أن يَت ْرحلتوا إىل
مكان د ون آيه آقيها يعلمهم ثي هم ،أو أن يتَرِهحلوا إىل أنثسهم آقيها يعلمهم أمور ثي هم[.2
وقتتال اباان حاازا أياتتا ]آتتإن مل دت وا يف حملتتتهم متتن يثقههتتم يف لت كلتته كمتتا كتتر آثتترع علتتيهم الرحيتتل إىل حيتتل دت ون العلمتتاء احملتتتوين علتتى

ص وف العلم ،وإن بع ت ثايرهم ولو أهنتم ابلصتس ،لقولته تعتاىل (آَتلَ ْتوالَ نَت َث َتر ِمتن ك ِهتل آِْرقَ ِتة ِهمتْته ْم َآئَِثتةم لهِيَتتَت َثقَّهتواْ ِيف الت هِي ِن َولِي ِتذرواْ قَت ْتوَمه ْم
إِ َا َر َجعواْ إِلَْي ِه ْم) التوبة ،122 :وال ثار والرجون اليكون إال برحيل .ومن َو َج يف حملته من يثقهه يف ص وف العلم كما كر آاامة جممعة على
أنه ال يلزمه رحيل يف ل  ،إال القص إىل مسج الثقيه أو م زله آقط ،كما كان الصاابة يثعلون ما ال [ صلى هللا عليه وسلم .٣

 - ٣وقال امقيب البدداد رمحه هللا ]أول مايلز املستثيت إ ا نزلت به ولة أن يطلب املثيت ليسأله عن حكم ولته ،آإن مل يكن يف حملتته َو َجتب
عليه أن مياي إىل املوضا الذي د ه آيه ،آإن مل يكن ببل ه لزمه الرحيل إليه وإن بع ت ثاره ،آق رحل خ واح ِ من السلف يف مسألة[.4

 - 4وقال أبو عمرو بن الص ح رمحه هللا ]إن قلت :من تثقه وقرأ كتااب من كتتب املتذهب أو أك تر ،وهتو متا لت قاصتر مل يتصتف بصتثة أحت ِ

من أص اف املثتس الذي سبق كرهم ،آإ ا مل د العامي يف بل ه خ ه آرجوعه إليه أوىل من أن يبقى يف واقعته مرتبكا يف ح ته.
قلت :إن كان يف خ بل ه مثتِ د السبيل إىل استثتائه آعليه التوصل إىل استثتائه ِبسب إمكانه ،على أن بعض أصااب ا ،كر أنته إ ا ختت رت
البل ة عن املثتس آ ل املقا آيهتا ،وإن تعتذر لت عليته كتر مستألته للقاصتر املتذكور[ .٥وموضتا ال اللتة يف قولته [إن كتان يف خت بلت ه مثتتِ
د السبيل إىل استثتائه آعليه التوصل إىل استثتائه ِبسب إمكانه].
 - ٥وقال النوو رمحه هللا ]ودب عليه االستثتاء إ ا نزلت بته حاثثتة دتب عليته علتم حكمهتا ،آتإن مل دت ببلت ه متن يستتثتيه وجتب عليته الرحيتل
إىل من يثتيه وإن بَتع َ ت ثاره ،وق رحل د ئق من السلف يف املسألة الواح ة الليايل واااي [.٦

وقال النوو أياا ]ولو دلَت البل ة من مثتِ آقيل ر املقا هبا ،وااصح ال ر إن أمكتن التذهاب إىل م ْث ِ
تت[ .٧وهتو ه تا يعلتق علتى متا كتره
َ ْ
ابن الص ح من قول بعض ااصااب [إنه إ ا خت رت البل ة عن املثتتس آت تل املقتا هبتا] .آقتال ال تووي إن هتذا ي جتس ابلرحلتة إىل حيتل يوجت
املثتون.
وام صة :أنه حيل وجب االستثتاء ،دب على املستثيت أن يبال عتن املثتيت املؤهتل ليستتثتيه ،آتإن مل دت ه ببلت ه وجتب عليته الرحيتل إىل حيتل
د ه.

 1قال ابن عب الس (يري إسااق وهللا أعلم أن ال يل يف وجوب لب العلم يف أساني ه مقال اهل العلم ابل قل ،ولكن مع اه صايح ع هم (جاما بيان العلم) ج 1
ص9
( 2اإلحكا ) ج  ٥ص 118
( ٣اإلحكا ) ج  ٥ص 12٣
( 4الثقيه واملتثقه) ج  2ص 1٧٧
( ٥أثب املثيت) ص 1٠4
( ٦ا مون) ج  1ص ٥4
( ٧ا مون) ج  1ص 2٧
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ول ا عوث إىل هذه املسائل مرة أدرى إن ختاء هللا ع الك يف مسألة العذر ابَّهل ،ع ت الكت يف التم هكتتن متن العلتتم حيتل ست ذكر إن ختتاء هللا
ِ
مقصر ،وسيأيت التعترع ملستألة التتمكن متن العلتم يف
أنه ي دل يف التمكن الق رة على الرحلة إىل حيل يتعلم ويسأل ،آإن كان قاثرا ومل يرحل آهو ه
املسألة التالية إن ختاء هللا تعاىل.
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املسألة السابعة :ما جيب على املستفيت إذا ِل جيد من يفتيه البته؟

سبق كر هذه املسألة ع الك يف مراتب املثتس يف الثصل السابق (أحكا املثيت) ،وإ ا ك تا قت بيه تا  -آيمتا ستبق  -أن الواجتب علتى املستتثيت
استثتاء املثيت املؤهل ،آإن هذا دب ِبستب القت رة عليته ،آتإ ا مل دت املستتثيت مثتيتا متؤه ال ببلت ه وال ابالرحتتال أو ال ميك ته االرحتتال إليته ،انتقتل
املستثيت إىل َم ْن ثون املثيت املؤهل يف الرتبة  -كما كر ه يف مراتب املثتس يف الثصل السابق  -آع آق املثيت املؤهل وهو ا ته املستقل.
يستثىت املثيت خ املستقل (امل تسب ملذهب) ،آإن مل د ه:
يستثيت ا ته يف ابب أو مسألة إن كانت مسألته ،آإن مل د ه:
يستثيت من تثقه وقرأ كتااب من كتب الثقه ،آإن مل د ه:
يستثيت من كان ع ه كتب ال يل أو بعاها ،آإن مل د ه:
يستثيت العامي الذي يعرف حكم مسألته ،آإن مل د ه:
آهتتذا هتتو موضتتون مستتألت ا (إ ا مل د ت املستتتثيت متتن يثتيتته ألبتتته) وهتتذه الصتتورة جتتائزة ال ت وث يف أي ومتتان ،وهتتي صتتورة اخللتتو ال س ت لتتألرع متتن
ا ته ين واملثتس ،يف مقابل اخللو املطلق الذي اليقا إال قبيل قيا الساعة كما كر ه ب ليله يف الثصل السابق.
وق كر يف الثصل السابق أن يف هذه املسألة قولس:
القول ااول :قول آقهاء الشاآعية كإما الرمس وابن الص ح وال ووي :أنه التكليف عليه ويثعل ما يشاء ،كمن مل تبل ته الت عوة وال مؤادتذة عليته.
وكذل قال الشا من املالكية.
والقول ال اين :قول ابن القيم إنه يتقي هللا مااستطان ويثعل ماي لب على ه أنته التق والصتواب ،آتإن للاتق أمتارات ،آتإن مل يتبتس لته ختتيء آتاامر
كما قاله آقهاء الشاآعية آنثا.
وق كر أقوال الثريقس يف الثصل السابق آ ثاعي إلعاثْا ه ا ،و كتر ه تاك أن القتول التذي نطمتتن إليته هتو قتول ابتن القتيم رمحته هللا أنته يتقتي
هللا مااستطان ويثعل مايظ ه الق آإن عجز آ تكليف عليه .آابن القيم مل يسقط ع ه التكليف ابت اء وإمنا ألزمه بتاتري الصتواب قبتل لت  ،وهتذا
هو ماتشه له ااثلة الشرعية كما بيَّ ا ل يف الثصل السابق.
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املسألة الثامنة :هل يلزا العامي أن يتمذهب طذهب ُم َع َّني؟

حتت ث ا يف املستتائل الستتابقة عتتن حكتتم االستتتثتاء ،وصتتثة املثتتيت ،ومايثعتتل املستتتثيت إ ا تع ت ه ث ع ت ه املثتتتون املؤهلتتون .ونتات ث يف هتتذه املستتألة عتتن
عس  ،آ يستثيت إال آقيها من هذا املذهب الذي التزمه .أ اليلزمه ل .
التمذهب ،وهل يلز العامي أن يتمذهب رذهب م َّ
ويف مسألت ا هذه (التمذهب) نبال املوضوعات التالية:
املثالة.
معس من الب ن الاثثة بع القرون ال ثة ه
 - 1بيان أن التمذهب رذهب ه
 - 2بيان ادت ف العلماء يف حكم التمذهب.
 - ٣الك يف :من التز مذهبا معي ا هل له أن يتاول ع ه .
أوال :بيان أن التمذهب طذهب معني من البدع احلادثة بعد القرون الث ثة املفضلة.
املثالة.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (د أميت قرين ،مث الذين يلوهنم ،مث الذين يلوهنم) ،1آهذه هي القرون ال ثة ه
والقرن :ق يراث به م ة من الزمان ،وق يراث به جيل من ال ا (وهتم أهتل ومتان واحت متقتارب اختترتكوا يف أمت ِر متن اامتور املقصتوثة) .واملعتىن ال تاين
هو املراث يف هذا ال يل ،آاملراث بقرن ال صلى هللا عليه وسلم  :الصاابة( ،مث الذين يلوهنم) :هم التابعون( ،مث الذين يلوهنم) هتم اتبتان التتابعس.
قال ابن حجر رمحه هللا ]واتثقوا أن آدر متن كتان متن اتبتان التتابعس ممتن يقبتل قولته متن عتاه إىل حت وث العشترين ومتائتس ،ويف هتذا الوقتت هترت
الب ن هورا آاختيا ،وأ لقت املعتزلة ألس تها ،ورآعت الث سثة رءوسها ،وامتان أهتل العلتم ليقولتوا ِبلتق القترآن ،وت ت ه ت ااحتوال ت ت ا ختت ي ا ،ومل
يزل اامر يف ِ
نقص إىل اآلن[ .2
املثالة ،وإمنا ح ث بع ل  ،ولو كان د ا لعمل به أهل هتذه القترون التذين ختته قتم
ومل يكن التمذهب معروآا وال معموال به يف القرون ال ثة ه
ال صلى هللا عليه وسلم ابخل ية ،آهو من الب ن احمل ثة ب خت .٣
قال ابن القيم رمحه هللا ]وأياا آإ نعلم ابلارورة أنه مل يكن يف عصر الصاابة رجل واح اكذ رجت مت هم يقلت ه يف جيتا أقوالته آلتم يستقط م هتا

ختيتا ،وأسقط أقوال خ ه آلم َيدذ م ها ختيتا .ونعلم ابلارورة أن هذا مل يكن يف عصتر التتابعس وال َتبعتي التتابعس ،آليكتذب ا املقلت ون برجتل واحت
سل سبيلهم الوديمة يف القرون الثايلة على لسان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وإمنا ح ثت هذه الب عة يف القرن الرابا املتذمو علتى لستان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم [ .4
وقتتال الشتتيخ الشاانقيقي رمحتته هللا ]وأمتتا نتتون التقليت التتذي دتتالف آيتته املتتتأدرون الصتتاابة وخت هم متتن القتترون املشتتهوث قتتم ابخلت  ،آهتتو تقليت رجتتل
واحت معتتس ثون خت ه ،متتن جيتتا العلمتتاء .آتتإن هتتذا ال تتون متتن التقليت  ،مل يتترث بتته نتتص متتن كتتتاب والست ة ،ومل يقتتل بتته أحت متتن أصتتااب رستتول هللا
صلى هللا عليه وسلم  ،وال أح من القرون ال ثة املشهوث قم ابخل .
وهو خمالف اقوال اائمة ااربعة رمحهم هللا .آلم يقل أح م هم ابَّموث على قول رجل واح معس ثون خ ه ،من جيا علماء املسلمس.
آتقلي العامل املعس من ب ن القرن الرابا ،ومن ي عي د ف ل  ،آليعس ل ا رج واحت ا متن القترون ال ثتة ااول ،التتز متذهب رجتل واحت معتس
ولن يستطيا ل أب ا ،انه مل يقا البتة[.٥
اثنيا :بيان اخت أ العلماء يف حكم التمذهب.
التمذهب :رعىن التزا الش ص أبقوال مذهب معس الخيرج ع ها يف استثتائه وعمله ،ادتلف العلماء يف حكمه بس مانا ومبيح وموجب له.

 1ال يل متثق عليه
( 2آتح الباري) ج  ٧ص ٦
 ٣كر هذا ابن حز رمحه هللا يف (اإلحكا ) ج  ٦ص 14٦
( 4اع املوقعس) ج  2ص 189
( ٥أضواء البيان) ج  ٧ص 489 - 488
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املثاتتلة ومل يعمتتل بتته الستتلف ،وأنتته اليوجت ثليتتل ختتترعي
 - 1أمتتا متتن م تتا متتن التمتتذهب :آاجتتته أن التمتتذهب ب عتتة نشتتأت بعت القتترون ال ثتتة ه
يوجب ل  ،وأن الق الي اصر يف قول رجل وإال لكان معصوما والمعصتو يف هتذه اامتة بعت ال ت صتلى هللا عليته وستلم  ،بتل كتل أحت ِ بعت ه
يؤدذ من قوله ويرتك ،وأن هللا تعبه ابتبان الق البقول آ ن من العلماء آاي ما كان الق اتبع اه سواء قاله آت ن أو آت ن ،إىل آدتر متا ستيأيت يف
ك مهم .وممن قال ابمل ا ابن القيم ،وقال :يستثيت العامي من ختاء من العلماء ثون التقي رذهب معس ،وإلي نص ك مه.
قال ابن القيم رمحه هللا ]هل يلز العامي أن يتمذهب ببعض املذاهب املعروآة أ ال  ،آيه مذهبان:

أحت ا :اليلزمتته ،وهتتو الصتواب املقطتتون بتته ،إ ال واجتتب إال متتا أوجبتته هللا ورستوله ،ومل يوجتتب هللا وال رستتوله علتتى أحت ِ متتن ال تتا أن يتمتتذهب
رذهب رجل من اامة آيقل ه ثي ه ثون خ ه ،وق انطوت القرون الثاضلة مسأة أهلها من هذه ال سبة ،بل اليصح للعامي متذهب ولتو َتتذهب بته،
آالعتتامي المتتذهب لتته ،ان املتتذهب إمنتتا يكتتون ملتتن لتته نتتون نظتتر واستتت الل ،ويكتتون بص ت ا ابملتتذاهب علتتى َح َس تبه ،أو ملتتن ق ترأ كتتتااب يف آتترون ل ت
املذهب وعرف آتاوي إمامه وأقواله ،وأما َم ْن مل يتأهل لذل البتة بل قال :أ ختاآعي ،أو ح بلتي ،أو خت لت  ،مل يصتر كتذل رجترث القتول ،كمتا
لو قال :أ آقيه ،أو حنوي ،أو كاتب ،مل يصر كذل رجرث قوله.
يوضاه أن القائل إنه ختاآعي أو مالكي أو ح ثي يزعم أنته متبتا لتذل اإلمتا  ،ستال ريقته ،وهتذا إمنتا يصتح لته إ ا ستل ستبيله يف العلتم واملعرآتة
واالست الل ،آأما ما جهله وبع ه ج ا عتن ست ة اإلمتا وعلمته و ريقته آكيتف يصتح لته االنتستاب إليته إال ابلت عوي ا ترثة والقتول الثتارل متن كتل
معىن والعامي اليتصور أن يصح له مذهب ،ولو تصور ل مل يلزمه وال ل ه ،وال يلز أح ا قط أن يتمذهب رذهب رجل من اامة ِبيل َيدتذ
أقواله كلها وي ن أقوال خ ه.
وهذه ب عة قبياة ح ثت يف اامة ،مل يقتل هبتا أحت متن أئمتة اإلست  ،وهتم أعلتى رتبتة وأجتل قت را وأعلتم ابهلل ورستوله متن أن يلزمتوا ال تا بتذل ،
وأبع م ه قول من قال :يلزمه أن يتمذهب رذهب عامل من العلماء ،وأبع م ه قول من قال :يلزمه أن يتمذهب أبح املذاهب ااربعة.
آيتتاهلل العجتتب ! ماتتتت متتذاهب أصتتااب رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم ومتتذاهب التتتابعس وَتبعتتيهم وستتائر أئمتتة اإلس ت  ،وبطلتتت جلتتة إال
مذاهب أربعة أنثحِ آقط من بس سائر اائمة والثقهاء ،وهل قال ل أح متن اائمتة أو ثعتا إليته أو ثلتت عليته لثظتة واحت ة متن ك مته عليته
والذي أوجبه هللا تعاىل ورسوله على الصاابتة والتتابعس وَتبيعهم هو الذي أوجبه على من بعت هم إىل يتو القيامتة ،الخيتلتف الواجتب واليتبت ل ،وإن
ادتلثت كيثيته أو ق ره ابدت ف القت رة والعجتز والزمتان واملكتان والتال آتذل أياتا َتبتا ملتا أوجبته هللا ورستوله ،ومتن صتاح للعتامي متذهبا قتال:
هو ق اعتق أن هذا املذهب الذي انتسب إليه هو الق ،آعليه الوآاء روجب اعتقاثه ،وهذا الذي قاله هؤالء لو صتح للتز م ته حتتر استتثتاء أهتل
خ املذهب الذي انتسب إليه ،وحتر َتذهبه رذهب نظ إمامه أو أرجح م ه ،أو خ ل من اللواو اليت ي ل آساثها علتى آستاث ملزوماْتا ،بتل
ص وأقتوال الصتاابة ويت َقت هِ عليهتا قتول
يلز م ه أنه إ ا رأي نص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو قول دلثائته ااربعتة متا خت إمامته أن يترتك الت َّ
من انتسب إليه.
وعلى هذا آله أن يستثيت من ختاء من أتبان اائمة ااربعة وخ هم ،والدب عليته وال علتى املثتيت أن يتقيت أبحت متن اائمتة ااربعتة ذجتان اامتة -
إىل أن قال- :
أدذ خرضه من أي مذهب وج ه آيه ،بل عليه اتبان الق ِبسب اإلمكان[.1
ولكن ليح له أن يتبا ردص املذاهب و ْ
 - 2وأمتا متتن أوجبتوا التمتتذهب :آاجتتتهم أ لتو ترك تتا العتامي خمت ه ا يف استتتثتاء متن يشتتاء متن الثقهتتاء اآاتتى بته هتتذا إىل التلثيتق وإىل تتبتتا ردتتص
ردصه وعزائمه.
املذاهب ،را يؤثي إىل احن ل ربقة التكليف ،آوجب إلزامه رذهب ه
معس َيدذ ب َ
ويل عمت بقتول ااح تاف ،وبت ختتهوث عمت بقتول املالكيتة .آل هثتق قتوال متن املتذهبس .متا أن نكاحته هتذا اب تل علتى
أما التلثيق :آكأن يتتزوج بت ه
املذهبس ،آإن من مل يشرتط الويل اخترتط الشهوث ،ومن يشرتط الشهوث اخترتط الويل.
وأما تتبا ردص املذاهب :آم اله قول أمحد بن حنبل رمحه هللا ]لو أن رج عمل بقول أهل الكوآة يف ال بيذ ،وأهل امل ي ة يف الستمان ،وأهتل مكتة

يف املتعة كان آاسقا[.1
( 1اع

املوقعس) ج  4ص 2٦4 - 2٦1
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ومن ه ا قال بعض العلماء بوجوب التزا العامي رذهب معس ،كما قال النوو رمحه هللا ]وبه قطا أبو السن الكيها ،وهو جا ِر يف كتل متن مل يبلت

رتبتتة االجتهتتاث متتن الثقهتتاء وأصتتااب ستتائر العلتتو  ،ووجهتته أنتته لتتو جتتاو اتبتتان أي متتذهب ختتتاء اآاتتى إىل أن يلتتتقط ردتتص املتتذاهب متبعتتا ه تواه
ويت ه بس التاليتل والتاتر والوجتوب واَّتواو ،و لت يتؤثي إىل احنت ل ربقتة التكليتف ِبت ف العصتر ااول آإنته مل تكتن املتذاهب الواآيتة أبحكتا
الواثث مهذبة وعرآت ،آعلى هذا يلزمه أن دته يف ادتيار مذهب يقل ه على التعيس[.2
ترتدص .وإىل هتذا القتول متال ال تووي ورجتح للعتامي التمتذهب رتذهب
وعلى هتذا آتإن متن قتال بوجتوب التمتذهب لتيح معته ثليتل إال ست ريعتة ال ه
الشاآعي رمحه هللا .وق احتاط من قال ابمل ا متن التمتذهب أبن قتال أن عت التمتذهب الي هس هِتول للعتامي تتبتا ردتص املتذاهب كمتا يف آدتر الكت
السابق البن القيم .وهذا إجان الد ف آيه كما قال ابن عبدالرب ]قال سليمان التيمي :إن أدذت بردصة كل عامل اجتما آي الشَّر كلُّه[.٣
 - ٣أما من أجاو التمذهب ثون أن يوجبه :آم هم ابن ميمية ،آق ستل رمحه هللا ]ماتقول الساثة العلماء أئمة ال ين  -رضي هللا ع هم أجعس -
يف رجل ستل إيش مذهب آقال :حمم ي ،أتبا كتاب هللا وس ة رسوله حمم صتلى هللا عليته وستلم  ،آقيتل لته :ي ب تي لكتل متؤمن أن يتبتا متذهبا
ومن المذهب له آهو ختيطان ! آقال :إيش كان مذهب أيب بكر الص يق واخللثاء بع ه رضي هللا ع هم آقيل لته :الي ب تي لت إال أن تتبتا متذهبا
من هذه املذاهب ،آأيهما املصيب أآتو مأجورين !
آأجاب:

ِ
تول َوأ ْوِيل اا َْمت ِر
الرس َ
اّللَ َوأَ ِ يعواْ َّ
الم هلل .إمنا دب على ال ا اعة هللا والرسول ،وهؤالء أولوا اامر الذين أمر هللا بطاعتهم يف قوله( :أَ يعواْ ه
ِم ت كم) ال ستتاء ٥9 :إمنتتا جتتتب تتاعتهم تبعتتا لطاعتتة هللا ورس توله ال استتتق ال ،مث قتتال (آَتِإن تَت تتاوعتم ِيف ختتتي ِء آَت ترُّثوه إِ َىل ا ِ
الرست ِ
تول إِن ك تتت ْم
ّلل َو َّ
ه
ْ
َ َْ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سن َأتْ ِوي ) ال ساء.٥9 :
تت ْؤم و َن ِاب هّلل َوالْيَت ْو اآلد ِر َل َ َد ْم َوأ ْ
َح َ

وإ ا نزلت ابملسلم ولة آإنه يستثيت من اعتق أنه يثتيه بشرن هللا ورسوله من أي مذهب كان ،والدب على أح من املسلمس تقلي خت ص بعي ته
من العلماء يف كل ما يقول ،وال دب على أح من املسلمس التزا مذهب خت ص معس خ الرسول صلى هللا عليه وستلم يف كتل مايوجبته وخيتس
به ،بل كل أح من ال ا يؤدذ من قوله ويرتك إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
واتبان خت ص ملذهب خت ص بعي ه لعجزه عن معرآة الشرن من خ جهته إمنا هو مما يسول لته ،لتيح هتو ممتا دتب علتى كتل أحت إ ا أمك ته معرآتة
الشرن ب ل الطريق ،بل كل أح عليه أن يتقي هللا مااستطان ،ويطلب علم ماأمر هللا به ورسوله ،آيثعل املأمور ،ويرتك احملظور .وهللا أعلم[.4
وقال ابن ميمية أياا ]وإ ا كان الرجل متبعتا ايب ح يثتة أو مالت أو الشتاآعي أو أمحت  :ورأي يف بعتض املستائل أن متذهب خت ه أقتوى آاتبعته كتان
ق أحسن يف ل  .ومل يق ح يف ثي ه .وال ع الته ب نزان ،بل هذا أوىل ابلق .وأحتب إىل هللا ورستوله صتلى هللا عليته وستلم ممتن يتعصتب لواحت
معس ،خ ال صلى هللا عليه وسلم  ،كمن يتعصب ملال أو الشاآعي أو أمح أو أيب ح يثة ،ويرى أن قول هذا املعس هو الصتواب التذي ي ب تي
اتباعه ،ثون قول اإلما الذي دالثه.
آمن آعل هذا كان جاه ضاال ،بل ق يكون كاآرا ،آإنه مىت اعتق أنه دب على ال ا اتبان واح بعي ه من هؤالء اائمة ثون اإلما اآلدر آإنته
دب أن يستتاب ،آإن َتب وإال قتل ،بل خايتة مايقتال :إنته يستول أو ي ب تي أو دتب علتى العتامي أن يقلت واحت ا ال بعي ته ،متن خت تعيتس ويت وال
عمرو.
وأما أن يقول قائل :إنه دب على العامة تقلي آ ن أو آ ن ،آهذا اليقوله مسلم.
ومن كان مواليا لألئمة حمبا قم يقل كل واح م هم آيما يظهر له أنه مواآق للس ة آهو حمسن يف ل [.٥
( 1ارختاث الثاول) ص 2٥٣
( 2ا مون) ج  1ص ٥٥
 ٣قال ابن عب الس (هذا إجان ال أعلم آيه د آا) (جاما بيان العلم) ج  2ص 92
( 4جممون الثتاوي) ج  2٠ص 2٠9 - 2٠8
( ٥جممون الثتاوى) ج  22ص 249 - 248
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إن متن أوجتب اتبتان عتامل بعي ته يستتتاب وإال قتتل ،يعتين أنته يكثتر هبتذا القتول ،ان حقيقتة قولته أنته جعتل هتذا العتامل راب أو نبيتا

معصوما ،كما بي ه ابن ميمية يف قوله ]ولتو آتتح هتذا البتاب لوجتب أن يعترع عتن أمتر هللا ورستوله ،ويبقتى كتل إمتا يف أتباعته ر زلتة ال ت

صتلى هللا

ون ِ ِ
ِ
ِ
تيح ابْ َتن
َحبَ َتاره ْم َورْهبَ َ
تاهن ْم أ َْرَاباب همتن ث ه
عليه وسلم يف أمتته ،وهتذا تبت يل للت ين يشتبه متا عتاب هللا بته ال صتارى يف قولته ( َّاكَتذواْ أ ْ
اّلل َوالْ َمس َ
مرَ وما أ ِمرواْ إِالَّ لِيتعب واْ إِلَتها و ِ
ش ِركو َن) التوبتة ،- ٣1 :وهللا ستباانه وتعتاىل أعلتم[ .1وقتال الع متة صااحل
اح ا الَّ إِلَتهَ إِالَّ ه َو سْب َاانَه َع َّما ي ْ
َْ
َْ َ ََ
َ

باان حممااد الفا ين رمحتته هللا (1218هتت)] :قتتال ختتتيخ مشتتاخي ا حممت حيتتاة الست ي :الت و علتتى كتتل مستتلم أن دتهت يف معرآتتة معتتاين القتترآن وتتبتتا
ااحاثيل وآهم معانيها وإدراج ااحكا م ها ،آإن مل يق ر آعليه أن يقل العلماء من خ التتزا مذهب ،انه يشبه اكا ه نبيتا .قتال الثت ين معقبتا

تاهن ْم
َحبَت َتاره ْم َورْهبَت َ
علتتى لت  :وقولتته يشتتبه اكتتا ه نبيتتا ...اخل » بتتل هتتو عتتس اكتتا ه راب ،علتتى ماتقت يف املق متتة ع ت تثست قولتته تعتتاىل ( َّاكَتتذواْ أ ْ
ون ِ
ِ ِ
اّلل) التوبة ٣1 :اآلية من ح يل ع ي بن حامت وخ ه[.2
أ َْرَاباب همن ث ه
وقال ابن ميمية أياا  -مبَتيِه ا قول اَّمهور يف املسألة ] -ثوأصل هذه املسألة أن العامي هل عليه أن يلتز مذهبا معي ا َيدذ بعزائمته وردصته آيته

وجهان اصااب أمح  ،و ا وجهان اصااب الشاآعي ،واَّمهور متن هتؤالء وهتؤالء اليوجبتون لت  ،والتذين يوجبونته يقولتون :إ ا التزمته مل يكتن
له أن خيرج ع ه ماثا ملتزما له أو مامل يتبس له أن خ ه أوىل اباللتزا م ه[.٣

وبعااد :آهتتذه أقتوال العلمتتاء يف حكتتم التمتتذهب :متتن قتتال ابمل تتا ،ومتتن قتتال ابلوجتتوب ،ومتتن قتتال ابَّتواو .والتتذي خنتتاره متتن هتتذه ااقتوال قتتول ختتيخ
اإلس ابتن تيميتة يف املستألة أن التمتذهب إمنتا هتو ممتا يستول للااجتة متن خت إدتاب ،وأنته ال تل التقيت ابملتذهب يف مستألةِ متا إ ا علتم أن التق
الذي يشه له ال ليل ِب آه.
وسوف نذكر يف الباب اخلتاص ابلكتتب التيت نوصتي ب راستتها أن ثراستة الثقته ي ب تي أن تكتون متن دت ل الكتتب املذهبيتة نظترا ملتا تتوآره متن مت هل
مت رج متكامل يف ال راسة ،وسيأيت بيان ل آيما بع إن ختاء هللا تعاىل.

اثلثا :من التزا مذهبا معينا هل جيوز أن يتحول عنه؟

واَّواب :أنه دب عليه ل إن كان حتوله إىل الق أبن يظهر له أن خ مذهبه أوىل ابالتبان يف مستألة معي تة ،قتال تعتاىل (اتَّبِعتواْ َمتا أنت ِزَل إِلَ ْتيكم
ِهمن َّربِهك ْم َوالَ تَتتَّبِعواْ ِمن ثونِِه أ َْولِيَاء) ااعراف ، ٣ :والدوو له التاول إن كان رث تتبا ردص املذاهب.

قال ابان ميمياة رمحته هللا ]وال ريتب أن التتزا املتذاهب واخلتروج ع هتا إن كتان ل ت أمتر ثيتين م تل :أن يلتتز متذهبا لصتول خترع ثنيتوي متن متال أو
جاه وحنو ل  :آهذا مما ال م عليه ،بتل يتذ عليته يف نثتح اامتر ،ولتو كتان ماانتقتل إليته دت ا ممتا انتقتل ع ته ،وهتو ر زلتة متن اليستلم إال ل ترع
ثنيوي ،أو يهاجر من مكة إىل امل ي ة المرأة يتزوجها أو ثنيا يصيبها ،وق كان يف ومتن ال ت صتلى هللا عليته وستلم رجتل هتاجر المترأة يقتال قتا أ
قيح ،آكان يقال له :مهتاجر أ قتيح ،آقتال ال ت صتلى هللا عليته وستلم يف الت يل الصتايح« :إمنتا ااعمتال ابل يتات ،وإمنتا لكتل امترئ متانوى،
آمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله آهجرته إىل هللا ورسوله ،ومن كانت هجرته إىل ثنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها آهجرته إىل ما هاجر إليه».
وأما إن كان انتقاله من مذهب إىل مذهب امر ثيين ،م ل أن يتبس رجاان قول على قول ،آ جا إىل القول الذي يرى أنته أقترب إىل هللا ورستوله:
آهو م اب على ل  ،بل واجب على كل أح إ ا تبس له حكم هللا ورسوله يف أمر أن ال يع ل ع ه ،وال يتبا أح ا يف خمالثتة هللا ورستوله ،آ َّ
تإن هللا

آرع اعة رسوله صلى هللا عليه وسلم على كل أح يف كتل حتال ،وقتال تعتاىل( :آَت َ وربِت الَ يتؤِم تو َن ح َّتىت هِكم َ ِ
تجَر بَتْي تَته ْم
َ َه َ ْ
َ َ َ
توك آ َيمتا َخت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل َويَت ْ ِث ْتر
مثَّ الَ َِد واْ ِيف أَنثس ِه ْم َحَرجا هممَّا قَ َ
اْي َ
اّللَ آَاتَّبِع ِوين ْبِْبكم ه
ت َوي َسلهمواْ تَ ْسليما) ال ستاء ، ٦٥ :وقال تعاىل( :ق ْل إِن ك ت ْم حتبُّو َن ه
( 1جممون الثتاوي) 21٦/2٠
( 2ايقا م أويل اابصار) للث ين ،ص ٧٠
( ٣جممون الثتاوي) ج  2٠ص 222
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ِِ
ِ ِ
اخلََِة ِم ْتن أ َْمت ِرِه ْم)
اّلل َوَرسوله أ َْمرا أَن يَكو َن َقم ْ
اى َّ
لَك ْم نوبَك ْم) آل عمتران ، ٣1 :وقال تعاىلَ ( :وَما َكا َن لم ْؤم ِن َوَال م ْؤمَة إِ َا قَ َ
.1 [٣٦

ااحتزاب:

وقت ستتبق يف الثصتتل الستتابق بيتتان أن املثتتتي دتتب عليتته أن يثتتيت ابلقتتول الراجتتح وإن كتتان د ت ف مذهبتته ،آكتتذل املستتتثيت دتتب عليتته أن يعمتتل
ابلقول الراجح وإن كان د ف مذهبه ،وسوف َييت الك آيما إ ا ادتلف على املستثيت مثتيان آأك ر و ل يف املستألة الساثستة عشترة إن ختتاء
هللا.
أما إن كان ترك املذهب اجل تتبا ردص املذاهب آإن هذا ال دوو ،ونقل ابن عب الس آيه اإلجان كما سبق قريبا.
وهبذا خنتم الك يف مسألة التمذهب.

( 1جممون الثتاوى) ج  2٠ص  .22٣ - 222وأنبه على أن قصة مهاجر أ قيح ق قال ابن حجر إن الطساين رواها ذس اث صايح ،ولكن اليوج يف رق ح يل
هذه القصة ماي ل على أن ح يل (ااعمال ابل يات) سيق بسبب ل (آتح الباري) 1٠/1
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املسألة التاسعة :كتابة االستفتاء

املستتائل الستتابقة متتن ال ال تتة إىل ال ام تتة كانتتت كلهتتا متعلقتتة بصتتثة متتن يستتتثتيه العتتامي ،وإن كتتان هتتذا هتتو ع توان املستتألة ال ال تتة إال أن متا ت هتتا متتن
مسائل متعلق هبا ،كالبال عن املثيت املؤهل ،ومايثعل إ ا تع ث املثتون املؤهلون  ،ومايثعل إ ا مل د من يثتيه ببل ه أو مل دت ه البتته  ،وهتل يلزمته
التقي ابستثتاء آقهاء مذهب معس (التمذهب)  .آهذه املسائل كلها متعلقة بصثة من يستثتيه العامي.
أمتتا املستتائل متتن التاستتعة إىل ال ال تتة عشتترة آمتعلقتتة بتتذات اإلستتتثتاء ،بت ءا متتن كتابتتة االستتتثتاء ،إىل أتثب املستتتثيت متتا املثتتيت ،إىل مايثعلتته متتن أراث
استتتثتاء جتتا متتن الثقهتتاء  ،إىل اإل بتتة يف االستتتثتاء ،إىل هتتل يكتثتتي املستتتثيت ابلتقلي ت أ دتتب عليتته لتتب ال ت ليل  .ونب ت أ هتتذه املستتائل بكتابتتة
االستثتاء ،آ قول وابهلل التوآيق:
ال دتب كتابتتة االستتتثتاء ،آيجتوو االستتتثتاء ختتثاهة أو كتابتتة ،وأستتلة الصتتاابة رضتتي هللا عت هم لل ت صتتلى هللا عليتته وستلم كانتتت ختتتثاهة ال كتابتتة
اامية خالبة عليهم ،وختهرة هذا اامر ت ين عن ضرب اام لة.
آق كانت ه
أما إ ا أراث املستثيت كتابة سؤاله أو إ ا لب املثيت ل م ه ،آي ب ي أن يراعي ما كره العلماء يف هذا الشأن ،ومن هذا
قتتول النااوو رمحتته هللا ]ي ب تتي أن يكتتون كاتتتب الرقعتتة ممتتن ستتن الس تؤال وياتتعه علتتى ال تترع متتا إابنتتة اخلتتط واللثتتظ وصتتيانتهما عمتتا يتعتترع
للتصايف .قال الصيمري :رص أن يكون كاتبها من أهتل العلتم وكتان بعتض الثقهتاء ممتن لته رايستة اليثتيت إال يف رقعتة كتبهتا رجتل بعي ته متن أهتل
العلم ببل ه[
وقال النوو أياا]:وتكون رقعة االستثتاء واسعة ليتمكن املثيت من استيثاء اَّواب واضاا ال خمتصرا مارا ابملستثيت ،والي ن ال عاء يف الرقعة ملن
يستتتثتيه ،قتتال الصتتيمري :آتتإن اقتصتتر علتتى آتتتوى واح ت قتتال متتاتقول رمح ت هللا أو رضتتي هللا ع ت أو وآق ت هللا وس ت ثك ورضتتي عتتن وال ت ي ،
وال سن أن يقتول رمح تا هللا وإايك ،وان أراث جتواب جاعتة قتال متاتقولون رضتي هللا عت كم أو متا تقتول الثقهتاء ست ثهم هللا تعتاىل ،ويت آا الرقعتة إىل
املثيت م شورة وَيدذها م شورة آ وجه إىل نشرها وال إىل يها[.1

( 1ا مون) ج  1ص  .٥٧و كر ابن مح ان ك ما قريبا من هذا (صثة الثتوى) ص 84 - 8٣
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املسألة العاشرة :أتدب املستفيت مع املفيت

وأصل ل من كتاب هللا قوله تعاىل (إِ َّ أَرس ْل َ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ّلل ورستولِِه وتتع ِتزروه وتتتوقِهروه وتستبِاوه بكْترة وأ ِ
َصتي )
ََْ
َ َه َ َ َ َ ه
َ َ
اك َختاه ا َومبَ هشرا َونَذيرا ،لتت ْؤم وا اب َّ َ َ
الثتتتح .9 - 8 :وملتتا كتتان العلمتتاء ورثتتة اانبيتتاء ،آتتإن ق تم نصتتيبا متتن التتتوق الواجتتب لل ت صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،والتتتوق هتتو االح ترتا واإلج ت ل
واإلعظا .
الشتيبه املستلم ،وحامتل القترآن خت ال تايل آيته واَّتايف ع ته ،وإكترا
أدص من هذا قوله صلى هللا عليه وسلم (إن متن إجت ل هللا تعتاىل إكترا ي ه
و ه
ي السلطان امل ْقسط).1
وروي أمح ذس اث حسن عن عبتاثة بتن الصتامت رضتي هللا ع ته أن رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم قتال (لتيح ِمتن أمتيت َمتن مل دتل كبت ويترحم
ص ويعرف لعامل ا) .وقوله (ويعرف لعامل ا) أي حقه.
ويف أتثب املستثيت ما املثيت قال ابن محدان رمحه هللا ]ي ب ي للمستثيت التأثب ما املثيت ،وأن ِدلهه يف دطابه وسؤاله وحنتو لت  ،آت يتوميء بيت ه
يف وجهه ،واليقل له :ماحتثظ يف كذا وكذا أو ما مذهب إمام آيه واليقل إ ا أجابه :وهكذا قلت أ  ،أو كذا وقا يل ،واليقل لته :أآتتاين آت ن
أو أآتاين خ ك بكذا وكذا ،واليقل إ ا استثىت يف رقعة :إن كان جواب مواآقا ملن أجاب آيها آاكتبه وإال آ تكتبه ،واليسأل وهو قائم أو مستتوآز
أو على حالة ضجر أو ه ِتم أو خت لت ممتا يشت ل القلتب[ .2وقولته (واليستأل وهتو قتائم) هتو متن ابب ست ريعتة احتمتال ِ
الكتس ،وإال آهتذا جتائز
ه
وق هبوب عليه الب اري يف كتاب العلم من صاياه يف ابب من سأل وهو قائم عاملا جالسا) ،وآيه روي بس ه عن أيب موسى ااختتعري رضتي هللا
ع ه قال( :جاء رجلم ت إىل ال صلى هللا عليه وسلم آقال :ايرسول هللا ما القتال يف سبيل هللا  ،آإن أح يقاتل خابا ويقاتل محيَّتة ،آرآتا إليته

رأستته  -قتتال :ومتتا رآتتا إليتته رأستته إال أنتته كتتان قائمتتا – آقتتال:من قاتتتل لتكتتون كلمتتة هللا هتتي العليتتا آهتتو يف ستتبيل هللا عزوجتتل) .٣قتتال اباان حجاار يف
ختتترحه ]وامل تراث أن العتتامل اَّتتالح إ ا ستتأله خت ت ص قتتائم اليع ت ه ِمتتن ابب َمت ْتن أحتتب أن يتم تتل لتته الرجتتال قيامتتا ،بتتل هتتذا جتتائز ،بشتترط اامتتن متتن
االعجاب ،قاله ابتن امل تِه  -إىل أن قتال ابتن حجتر  -ويف الت يل ختتاه لت يل «ااعمتال ابل يتات» ،وأنته الأب بقيتا التب الاجتة ع ت أمتن
ِ
الكس[.4
هذا ،ويرث يف هذه املسألة ما كر ه يف (آثاب املتعلم ما ختي ه) يف الثصل ال الل من الباب الرابا ،وم ها توق الطالب للشتيخ و كتر آيته حت يل

ابتتن عبتتا ملتتا هتتاب أن يستتأل عمتتر ستؤاال ملت ة ست ة ،و كتتر آيتته دثتتض الطالتتب صتتوته ع ت الشتتيخ وكيتتف استتت ل العلمتتاء لتتذل بقولتته تعتتاىل (َال
تَترآَتعوا أَصواتَكم آَتو َق صو ِت الَِّ ِ وَال َْجتهروا لَه ِابلْ َقوِل َكجه ِر بتع ِ
اك ْم لِبَت ْع ِ
ض) الجرات ، 2 :إىل آدر ما كر ه ه اك.
ْ َ ْ َْ
هَ َ
َْ ْ ْ َْ
ْ
(فائدة) التأثب ما العلماء وتوق هم ريعة إىل تعظيم ما يقولون به من ال ين وامت اله.

وعلى العكح من ل آإن االستهانتة ابلعلماء واالست ثاف هبم مؤ ن ابالستهانة ابل ين واالست ثاف به ،وك ا يكثر آاعله ،لقوله تعاىل (ق ْتل
ِ
ِِ
ّلل و ِ ِ
ستتَت ْه ِزئو َن ،الَ تَت ْعتَت ِتذرواْ قَت ْ َك َثت ْرمت بَت ْعت َ إِميتَتانِك ْم) التوبتتة ،٦٦ - ٦٥ :وستتبب نتتزول هتتذه اآلايت هتتو استتتهزاء امل تتاآقس
أ َِاب ه َ َ
آايتتته َوَرستوله ك تتت ْم تَ ْ
بعلماء الصاابة (القَّراء) آجعل االستهزاء ابلعلمتاء كاالستتهزاء ابهلل وآايتته ورستوله صتلى هللا عليته وستلم  ،وك تا يكثتر آاعلته .واجتل ست رائتا
هذا الكثر كان التأثب ما العلماء وتوق هم واجبا من أجل تعظيم ال ين نثسه.
وأعت اء الرستتل متتن العلمتتانيس والكتتا الطواخيتتت وخت هم متتن ختتتيا س اإلنتتح يت ركون هتتذه القيقتتة جيت ا ،وقتتذا آتتإهنم يت تتذون االستتتهزاء ابلعلمتتاء
واالست ثاف هبم سلَّما إىل خر االست ثاف ابل ين يف نثو املسلمس ،ويقتو ا رمتون ابالستت ثاف ابلعلمتاء يف صتور ختتىت م هتا :إدتراجهم يف
صور ماتاكة أو مستت كرة يف الصتاف وا ت ت ويف املسترحيات التم يليتة وااآت الستي مائية ل تر حتقت هم واالستتهانة هبتم يف نثتو املستلمس،
وم ها وضا العلماء يف ثرجات و يثيتة مت نهيتة متن جهتة املرتبتات واملتزااي ااثبيتة إل القتم وحتقت هم ،ومتن أوائتل متن اتبتا هتذه السياستة اللتورث كرومتر
 1ح يل حسن رواه أبو ثاوث عن أيب موسى ااختعري رضي هللا ع ه
( 2صثة الثتوى) ص  .8٣ولل ووي م له يف (ا مون) ج  1ص٥٧
( ٣ح يل )12٣
( 4آتح الباري) ج  1ص 222
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امل ت وب الستتامي السيطتتاين يف مصتتر يف أوادتتر القتترن التاستتا عشتتر املتتي ثي كمتتا كتتره الت كتور حممت حممت حستتس يف كتابتته (االجتاهتتات الو يتة يف
ااثب املعاصتتر) ،ومتتن وقتهتتا واالستتتهانة ابلعلمتتاء وخ ت هم متتن الرمتتوو ال ي يتتة بشتتىت الصتتور أصتتبات متتن السياستتات ال ابتتتة للاكومتتات العلمانيتتة
الكاآرة ب ية إضعاف الواون ال يين يف نثو املسلمس.
وال خت يف أن هذه السياسة ق أمثترت مثارهتا اخلبي تة يف صتور :م هتا ختتيون االستت ثاف ابلت ين وبرمتووه ،وم هتا قلتة مبتاالة ال تا ابلت ين حتىت أهنتم
ليق مون على ااقوال وااعمال ب علم واليثكرون يف استثتاء العلماء آيما هم مق مون عليه أو متلبسون به إال ال تاثر متن املستلمس ،ومتن ال متار
اخلبي ة قذه السياسة انصراف ال بهاء واا كياء من أب اء املسلمس عن التعلتيم الت يين إىل التعلتيم الت نيوي بستبب ستوء أوضتان دردتي املعاهت ال ي يتة
متتاثاي وأثبيتتا يف مقابتتل دردتتي التعلتتيم ال ت نيوي ،آأصتتبح اليلتاتتق ابملعاه ت ال ي يتتة إال ضتتعاف الط ت ب يف ال التتب ر تا أثى إىل الاتتعف العتتا يف
املستوى العلمتي خلردتي هتذه املعاهت وهتذا معلتو مشتاه يف ختتىت البلت ان ،وقتارن هتذا أبحتوال الستلف متن كتان مت هم ثتظ مليتو متن ااحاثيتل
كأمح بن ح بل ،ومن كان م هم ثظ أك ر من نصف مليون ح يل وهم ك كالب اري وخ ه ،ومن ْسى م هم (بصاعقة) لشت ة حثظته و كائته
وهو حمم بن عب الرحيم من ختيو الب اري ،ومن قيل ع ه إن أح أبويه كان ِجهيا علتى ستبيل املبال تة لشت ة حثظته وهتو أبتوبكر ااثتر متن ت ميتذ
أمح بن ح بل ،وخ هم ك ممن كرهم الاآظ ابن رجب ال بلي يف كتابه (الل على حثظ العلم) ويف خ ه من كتب الرتاجم ،ومن ال مار اخلبي ة
قذه السياسة إ الل امل تسبس إىل العلم وال ين حىت أن ك ا م هم الدترؤن علتى اامتر ابملعتروف وال هتي عتن امل كتر ،والعتذر قتم يف لت  ،آقت بلهت

اانبياء عليهم الس ماوجب عليهم من الب ل برخم استهزاء أقوامهم هبم ،قال تعاىل (اي حسرة َعلَى الْعِب ِاث ما َيْتِي ِهم ِمن َّرس ِ
ول إِالَّ َكانوا بِ ِته
َ َ َ ه
َ َ َْ
ستَت ْه ِزئون) يح.٣٠ :
يَ ْ

وقت ورثت الشتريعة بست رائتتا هتتذا كلتته رتتا أوجبتتته متتن تتتوق العلمتتاء وإج قتتم ملتتا يف لت متتن تتتوق للت ين نثستته .هتتذا وهللا تعتتاىل املستتعان وهتتو
حسب ا ونعم الوكيل.
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املسألة احلادية عشرة :ما يفعل من أراد استفتاء مجعٍ من الفقهاء؟
يلجأ املستتثيت إىل استتثتاء جتاِ متن الثقهتاء ع ت إراثة التَّ بتت متن الثتتوى ،و لت يف املستائل اقامتة أو العامتة ،أو إ ا ادتلتف عليته مثتيتان ،أو إ ا
أآتاه ِ
مثت را مل تطمتن له نثسه ،قال ابن محدان ]آلو استثيت آقيها آلم تستكن نثسته إليته ،ستأل اثنيتا واثل تا حتىت تستكن نثسته ....لقولته صتلى

هللا عليتته وستتلم «استتتثت نثست وإن أَآْتتَتتوك وأآتتتوك» وقولتته«:ثن مايَريبت إىل متتاال يَريبت » وقولتته«:اإلمث متتا حتتاك يف الت ثح» وقولتته «اإلمث َحت َّتزاو
القلوب» آإن حصل السكون والطمأني ة بقول واح وإال واث لياصل ل [ابدتصار.1

َست هتن ااعلتتم متتن املثتتتس ،واباوىل آتتااوىل علتتى ماستتبق بيانتته ،وقيتتل :إ ا أراث جتتا
آتتإ ا أراث استتتثتاء جتتا متتن الثقهتتاء ،آقتتال اباان محاادان ]يب ت أ ابا َ

َس َّن وااعلم ،وإ ا أراث إآراث اَّواابت يف رقان آ يبايل أبيهم ب أ[.2
اَّواابت يف رقعة ،ق ه اا َ
ااس هن (ااكس) :آ ليله قوله صلى هللا عليه وسلم  -يف قصة حميصتة وحويصتة َ ( -ك ِهتس َك ِهتس)  ،٣أي ليبت أ ااكتس ابلكت و لت ع ت ما
أما تق
َ
أراث ااص ت ر أن يتتتكلم .وقتتال صتتلى هللا عليتته وستتلم (أراين يف امل تتا أتست َّتوك بس تواك ،آجتتاءين رج ت ن أح ت ا أكتتس متتن اآلدتتر ،آ اولتتت الس تواك
ااص ر ،آقيل يلَ :كِهس ،آ آعته إىل ااكس م هما).4
وأمتتا تقت ااعلتتم :آ ليلتته قولتته صتلى هللا عليتته وستتلم (يتتؤ القتتو أقتترؤهم لكتتتاب هللا)  ،٥وقتتال صتتلى هللا عليتته وستتلم (ليَلتتين مت كم أولتوا ااحت
والههى مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم).٦
آي ب ي تق من ق َّمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .

( 1صثة الثتوى) ص ٥٦
( 2صثة الثتوى) ص  ،8٣لل ووي م له يف (ا مون) ج  1صت٥٧
 ٣ال يل متثق عليه
 4رواه مسلم ،ورواه الب اري معلقا
 ٥ال يل رواه مسلم
 ٦ال يل رواه مسلم

أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما

325

املسألة الثانية عشرة:اسانبة يف االستفتاء

دوو للمستثيت أن يبعل ثقة يعتم دسه ليستثيت نيابة ع ه ،لسبب ول سبب.
ومن ااسباب الباع تة علتى لت  :استتاياء الستائل متن املثتيت كمتا ستيأيت يف حت يل إ بتة عل هتي للمقت اث رضتي هللا ع همتا ،ومتن لت كتون الستائل
امرأة من وات اخل ور ،ومن ل كون املثيت يف خ بل املستثيت ،آ سل املستثيت رسوال نيابة ع ه ،إىل خ ل من ااسباب.
ومن ااثلة على جواو اإل بة يف االستثتاء:
 - 1عن َعلِي رضي هللا ع ه قال :ك ت َرج َّ
مذاء ،آأمرت املق اث أن يسأل ال صلى هللا عليه وسلم  ،آسأله آقال (آيه الوضوء).1
ه
الع ْجت ين إىل
 - 2وروى الب اري يف تثس سورة ال ور ويف كتاب االعتصا من صاياه بس ه عن سهل بن سع رضي هللا ع ه قال "جاء عومير َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،آسأله ،آ َكت ِره ال ت
عاصم بن ع ي آقال :أرأيت رج وج ما امرأته رج آيقتله ،أتقتلونه به َس ْل يل اي عاصم َ
آرجا عاصم آأدسه أن ال صلى هللا عليه وسلم َك ِره املسائل ،آقال عومير :وهللا آلتس ال صلى هللا عليه
صلى هللا عليه وسلم املسائل وعاهباَ ،
ن َت َ ).2
وسلم  .آجاء وق أنزل هللا تعاىل القرآن َدلف عاصم ،آقال له (ق أنزل هللا آيكم قرآ ) ،آ َ َعا هبما آتق ما آت َ
آهذا ما يتعلق جبواو اإل بة يف االستثتاء.

(م هذاء) أي ك املذي
 1رواه الب اري يف ابب (من استايا آأمر خ ه ابلسؤال) من كتاب العلم يف صاياه( .ح يل  .)1٣2ومعين َ
 2ال يل ()٧٣٠4
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املسألة الثالثة عشرة :االمباع والتقليد
أو هل يكتثى املستثيت ابلتقلي ا رث أ دب عليه لب ثليل الثتوى
مل خيتلتتف العلمتتاء يف وجتتوب االستتتثتاء علتتى العتتامي حيتتل دتتب ،بتتل أجعتوا علتتى لت  ،مث ادتلثتوا هتتل يقلت املستتتثيت املثتتيت أي يقبتتل آتتواه بت ون
ثليل أ يطالبه ب ليل الثتوى  .آم هم من أوجب التقلي وم هم من أوجب االتبان أي املطالبة ابل ليل وم هم من توسط.
ولبيان مذاهب العلماء يف هذا ،ن ر يف هذه املسألة املوضوعات التالية:
 - 2تعريف االتبان.
 - 1تعريف التقلي .
 - ٣القائلون بوجوب التقلي  - 4 .القائلون بوجوب االتبان.
 - ٥القائلون بوجوب االتبان ،ما جواو التقلي للارورة.
 - ٦مىت ي َذ املقل

أوال :معريف التقليد.

وآيه ث ث مسائل:
 - 1تعريف التقلي  - 2 .تعريف الجة.

 - ٣التقلي ليح علما.

 - 1معريف التقليد.

أ  -التقلي يف الل ة :هو جعل الق ثة يف الع ق ،والق ثة ما يط ابلع ق ،وم ه تقلي الوالة :هو جعل الوالايت ق ئ يف أع اقهم لكوهنا أما ت يف
أع اقهم.
وم ه تقلي اقَْ ى :وهو مايه ي للار جبعل ق ثة يف ع قه ليتميز عن خ ه.
تطوق وكل ما يط بشال ،يقال تقلَّ سيثه تشبيها ابلق ثة وإن مل يعلقه حول ع قه.1
وختبِهه ابلق ثة كل ما ي َّ
ب  -التقلي يف االصط ح :ت ور تعريثات العلماء للتقلي حول معىن واح وهو :قبول قول ال من خ حجة أو من خ معرآة ثليله.
واملقلَّ ق يكون مستثتيا أو مثتيا ،أما املثيت املقلِه آق تكلم ا ع ه يف مراتب املثتس يف الثصل السابق.
وأمتتا املستتتثيت املقلِهت  :آهتتو املستتتثيت التتذي يقبتتل قتتول املثتتيت يف مستتألته متتن خت أن يعلتتم حجتتة املثتتيت أو ثليلتته علتى آتتواه ،ومعتتىن قبتتول املستتتثيت قتتذا
القول اعتقاثه له إن كان يف املسائل اخلسية أو عمله رقتااه إن كان يف املسائل العملية.
وْسي هذا تقلي ا ،استعارة من املعىن الل توي ،كتأن املستتثيت املقلِهت جعتل هتذا الكتم كتالق ثة يف ع تق املثتيت ،أي كأنته َّتوق املثتيت متايف هتذا الكتم
من تبعه وإمث إن كان ق خشه وجعل ل يف ع ق املثيت ،ومن ه ا نشأ اخل ف بس أهل العلم يف جواو التقلي  ،انه يف حقيقته اعتقاث وعمل ب ت
علم.
وإلي أقوال العلماء يف التعريف االصط حي للتقلي وهي ت ور حول ما كر ه:
( )1قال ابن حزا رمحه هللا ]التقلي  :مااعتق ه املرء ب

برهان صح ع ه ،ان بعض من ثون ال

صلى هللا عليه وسلم قاله[.2

( )2وقال ابان عبادالرب رمحته هللا ]التقليت ع ت جاعتة العلمتاء خت االتبتان ،ان االتبتان :هتو أن تتبتا القائتل علتى متاابن لت متن آاتل قولته وصتاة
مذهبه .والتقلي  :أن تقول بقوله وأنت التعرآه وال وجه القول والمع اه[.٣
وقتال اباان عباادالرب أياتتا ]قتال أبتتو عبت هللا بتتن دتتويز م ت اث البصتتري املتتالكي :التقليت مع تتاه يف الشتترن :الرجتتون إيل قتتول الحجتتة لقائلتته عليتته ،و لت
مم ون م ه يف الشريعة .واالتبان :ماثبت عليه حجة .وقال يف موضا آدر من كتابه :كل من اتبعت قوله متن خت أن دتب عليت قولته لت ليل يوجتب

( 1املثرثات للراخب ااصثهاين ص  ،)411و(ال هاية البن ااث  ،)99/4 ،و(إرختاث الثاول للشوكاين ،ص  ،)24٦و (أضواء البيان للش قيطي)48٥ / ٧ ،
( 2اإلحكا ) ٦٠ / ٦
( ٣جاما بيان العلم) ٣٧/2
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ل ت آأنتتت مقلهت ه ،والتقلي ت يف ثيتتن هللا خ ت صتتايح .وكتتل متتن أوجتتب علي ت ال ت ليل اتبتتان قولتته آأنتتت متبعتته .واالتبتتان يف ال ت ين مست هتول والتقلي ت
مم ون[.1
( )٣وقال امقيب البدداد رمحه هللا ]التقلي هو قبول القول من خ ثليل[.2
( )4وقال القاضي عبدالوهاب املالكي رمحه هللا ]التقلي هو اتبان القول ان قائ قال به من خ علم بصاته من آساثه[.٣
( )٥وقال أبو حامد الدزاي رمحه هللا ]التقلي هو قبول قولِ ب حجة ،وليح ل
( )٦وقال الشوكاين رمحه هللا ]التقلي هو العمل بقول ال

ريقا إىل العلم اليف ااصول وال يف الثرون[.4

من خ حجة .آي رج العمل بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،والعمل ابإلجان،

ورجون العامي إىل املثيت ،ورجون القاضي إىل ختهاثة الع ول .آإنه ق قامت الجة يف ل .
أما العمل بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابإلجان آق تق ال ليل على ل يف مقص الس ة ويف مقص اإلجان.
وأما رجون القاضي إىل قول الشهوث آال ليل عليه مايف الكتاب والس ة من اامر ابلشهاثة والعمل هبا ،وق وقا اإلجان على ل .
وأما رجون العامي إىل قول املثيت آلإلجان على ل .
إىل أن قال الشوكاين :وقال ابن اقما  -يف التارير  -التقلي  :العمل بقول من ليح قوله إح ى الجل بت حجتة .وهتذا الت ه أحستن متن التذي
قبله[ .٥وق نبهه الشوكاين را است اه على أن قول ال صلى هللا عليته وستلم حجتة يف اتته آاادتذ بته لتيح تقليت ا ،وكتذل اإلجتان املعتتس حجتة
يف اته ،وكذل قبول القاضي قول الشاه ب حجة ليح تقلي ا ان هللا أمتر القاتاة بقبتول ختتهاثة الشتهوث العت ول ،وأمتا رجتون العتامي إىل قتول
تل الت هِذ ْك ِر إِن ك تت ْم الَ تَت ْعلَمتو َن) ال اتل 4٣ :ولإلجتان علتى
املثيت آاملقصوث بذل سؤال العتامي للمثتيت آهتذا واجتب عليته لقولته تعتاىل (آَ ْ
استأَلواْ أ َْه َ
ل  ،آاملقصوث السؤال القبول قول املثيت ب

ثليل آهذا حمل ال زان ه ا كما سيأيت بيانه.٦

 - 2معريف احلُجة:

ورث يف التعريثات السابقة أن التقلي هو قبول ِ
قول ب حجة .آما الجة
ال َّجة :هي ما تل به املرء على صاة قوله ومذهبه ،وتسمى أياا ابلسهان والسلطان .واملقصوث هبا ه ا ال ليل الشرعي على صاة قول املثيت.
وق ورثت هذه ااْساء كلها يف كتاب هللا تعاىل كأْساء ملا تل به:

ال َّجتة الْبالِ تة) اانعتا  ،149 :وقولته تعتاىل (وتِْلت ح َّجتت تا آتَتيت ِ ِ
يم َعلَتى قَت ْوِم ِته) اانعتا  8٣ :وقولته
آالجة :ورثت يف قوله تعاىل (قت ْل آَلِله ِته ْ
َ َ
َ َ
َ َْ َ
اهتا إبْت َتراه َ
تعاىل (آَلِم حت ُّ ِ
يما لَْيح لَكم بِِه ِع ْل مم) آل عمران .٦٦ :وخ ها من اآلايت.
َ َ
آجو َن آ َ

َ
ِ
ِ
ِ
والسهتتان :ورث يف قولته تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا الَّتتا قَت ْ َجتتاءكم بت ْرَهتتا من همتتن َّربِهكت ْتم) ال ستتاء ،1٧4 :وقولتته تعتتاىل (ت ْلت َ أ ََمتتانيُّته ْم قت ْتل َهتتاتواْ بت ْرَهتتانَك ْم إِن
ك تم ِ ِ
س) البقرة.111 :
صاثق َ
ْ َ
ِ
ِ
س ،آَتأْتوا
َنزلَْا َعلَْي ِه ْم س ْلطَا آَته َو يَتتَ َكلَّم رَا َكانوا بِه ي ْش ِركو َن) الترو  ،٣٥ :وقوله تعاىل (أَ ْ لَك ْم س ْلطَا من ُّمبِ م
والسلطان :ورث يف قوله تعاىل (أَ ْ أ َ
بِ ِكتابِكم إِن ك تم ِ ِ
س) الصاآات.1٥٧ - 1٥٦ :
صاثق َ
ْ َ
َ ْ
آالسهان والسلطان يف هذه اآلايت كلها رعىن الجة.

( 1جاما بيان العلم) 11٧/2
( 2الثقيه واملتثقه) ٦٦/2
 ٣نقله السيو ي يف كتابه (الرث على من أدل إىل اارع) ط ثار الكتب العلمية 14٠٣هت ،ص 12٥
( 4املستصثى) ج  2ص ٣8٧
( ٥إرختاث الثاول) ص 24٧ - 24٦
 ٦وهذا الذي كره الشوكاين ،كره اآلم ي يف (اإلحكا )  ،22٧/4وأخلب الظن أن ك ا نقله عن أيب حام ال زايل (املستصثى) ٣8٧/2
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والجتتة يف الشتريعة هتتي ااثلتتة الشتترعية ،واملتثتتق عليتته م هتتا أربعتتة :الكتتتاب والست ة واإلجتتان املعتتتس والقيتتا الصتتايح .وااصتتل يف ااثلتة :الكتتتاب

والست ة مث إهنمتتا قت ثاله علتتى حجيتتة اإلجتتان والقيتتا  .قتتال تعتتاىل (آَتِإن تَت تتاوعتم ِيف ختتتي ِء آَتترُّثوه إِ َىل ِ
الرست ِ
تول) ال ستتاء .٥9 :أي إىل الكتتتاب
اّلل َو َّ
َ َْ ْ َ
ه
ه
ْ

وإىل الس ة بع وآاة الرسول صلى هللا عليه وسلم ابإلجان .وإلي أقوال العلماء يف بيان الجل الشرعية:

أ  -قال ابن عبد الرب ]قال الشاآعي ليح اح أن يقول يف ختال ح ل وال حرا إال متن جهتة العلتم ،وجهتة العلتم متانص يف الكتتاب أو يف الست ة

ِِ
س)
أو يف اإلجان أو القيا على هذه ااصول مايف مع اها .قال أبو عمر :أما اإلجان آمأدو من قول هللا ( َويَتتَّبِ ْا َخ ْ َ َسبِ ِيل الْم ْؤم َ

ان االدتتت ف ال يصتتح معتته هتتذا الظتتاهر ،وقتتول ال ت

ال ساء11٥ :

صتتلى هللا عليتته وستتلم «ال جتتمتتا أمتتيت علتتى ضت لة» وع ت ي أن إجتتان الصتتاابة ال دتتوو

د آهم وهللا أعلتم انته ال دتوو علتى جتيعهم جهتل التأويتل ،ويف قتول هللا تعتاىل ( َوَكت َذلِ َ َج َع ْلَتاك ْم أ َّمتة َو َستطا لهِتَكونتواْ خت َته َ اء َعلَتى الَّتا ِ )
البقرة 14٣ :ثليل على أن جاعتهم إ ا اجتمعوا حجة علتى متن دتالثهم كمتا أن الرستول حجتة علتى جتيعهم وثالئتل اإلجتان متن الكتتاب والست ة ك ت
ليح كتاب ا هذا موضعا لتقصيها وابهلل التوآيق[.1
ب  -وقال أبو عمر بن عبدالرب ]وقال حمم بن السن :العلم على أربعة أوجه ماكتان يف كتتاب هللا ال تا ق وماأختتبهه ،وماكتان يف ست ة رستول هللا

صلى هللا عليه وسلم املأثورة وماأختبهها ،وماكان آيما أجا عليه الصاابة رمحهتم هللا وماأختتبه ،وكتذل متاادتلثوا آيته الخيترج عتن جيعته ،آتإن أوقتا
االدتيتتار آيتته علتتى قتتول آهتتو علتتم تقتتيح عليتته ماأختتتبه ،وماأستاست ه عامتتة آقهتتاء املستتلمس وماأختتتبهه وكتتان نظت ا لتته قتتال :وال خيتترج العلتتم عتتن هتتذه
الوجوه ااربعة .قال أبو عمر :قول حمم بن السن وماأختتبهه يعتين ماأختتبه الكتتاب وكتذل قولته يف الست ة وإجتان الصتاابة يعتين ماأختتبه لت كلته
آهو القيتا امل تلتف آيته ااحكتا وكتذل قتول الشتاآعي أو كتان يف معتىن الكتتاب والست ة هتو حنتو قتول حممت بتن الستن ومتراثه متن لت القيتا
عليها وليح هذا موضا القول يف القيا وس ثرث لذل اباب كاآيا يف كتاب ا هذا إن ختاء هللا .وانكار العلماء ل ستاسان أك ر من انكتارهم للقيتا
وليح هذا موضا بيان ل [.2
آهتذه هي ااثلة الشرعية املتثتق عليها ع جهور أهل العلم كما كر ختيخ اإلس

ابن ميمياة رمحته هللا وهتي] الكتتاب والست ة الصتاياة واإلجتان

املعتس والقيا على ال ص واإلجان[ .٣وهذه ااثلة هي املقصوثة ابلجة يف قول العلماء يف ح التقلي (هو قبول قولِ ب حجة).
 - 3التقليد لي

علما:

إ ا كان التقلي هو (قبول قول ب حجة) آهو ليح علما ،ان العلم هو ماثبت ابلجة ،قال تعاىل (إِ ْن ِع َكم ِمن س ْلطَ ِ
ان ِهبتَ َذا أَتقولو َن َعلَى
ه
ِ
ِ
بسلطان آق تكلم بعلم وأن متن تكلتم ب ت ستلطان آقت قتال ب ت علتم ،والستلطان:
اّلل َما الَ تَت ْعلَمو َن) يتونح ، ٦8 :آ لت اآلية على أن من تكلم
ه
الجتتة كمتتا ستتبق .وقتتال اباان ميميااة ]العلتتم ماقتتا عليتته الت ليل[ .4آتتإ ا كتتان التقليت هتتو قبتتول قتتول لتتيح عليتته حجتتة والثليتتل ،آلتتيح هتتو بعلت ِم ،وهتتذا

الد ف عليه بس العلماء سواء م هم من أوجب التقلي أو َحَّرمه.
َّبس وإثراك املعلو على ماهو به ،آمن ابن له الشتال آقت علمته ،.واملقلِهت ال علتم لته ،ومل
أ  -قال ابن عبدالرب ]قال أهل العلم وال ظر :ح العلم :الت ُّ
خيتلثوا يف ل [.٥

ب  -وقال أبو حامد الدزاي ]التقلي هو قبول قولِ ب حجة ،وليح ل

ريقا إىل العلم اليف ااصول واليف الثرون[.٦

ج  -وقال القاضي عبدالوهاب املالكي ]التقلي الي مر علما ،آالقول به ساقط ،وهذا الذي قل اه قول كاآة أهل العلم[.٧
( 1جاما بيان العلم) 2٦ / 2
( 2املص ر السابق)
( ٣جممون الثتاوى) ٣41 - ٣٣9/11
( 4جممون الثتاوي) 1٣٦/1٣
( ٥جاما بيان العلم) 11٧ / 2
( ٦املستصثى) ٣8٧/2
 ٧نقله السيو ي يف (الرث على من أدل إىل اارع) ص 12٦
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ث  -وقال ابن القيم رمحه هللا ]التقلي ليح بعلم ابتثاق أهل العلم[.1
ويف اَّملة آاملقل ق قَبِل قوال من خ علم بصاته من آساثه.

ومن ه ا نشأ اخل ف بس أهل العلم يف جواو العمل ابلتقلي  ،سواء يف اإلآتاء أو االستثتاء.

ِ
ش َمتا َ َهتر ِمْت َهتا وَمتا بَطَتن وا ِإل ْمثَ والْبَت ْتي بِ َت ِْ
َِّ
يب الْ َث َتواح َ
َ
َ
آاملثيت املقل  ،يثتيت ابلتقليت أي ب ت علتم ،وهتذا حمتر لقولته تعتاىل (ق ْتل إمنَتا َح َّترَ َرِهَ
ََ َ َ
ّلل ما َمل يت ت ِزْل بِِه س ْلطَا وأَن تَتقولواْ علَى ا ِ
ِ
ّلل َما الَ تَت ْعلَمو َن) ااعراف.٣٣ :
ْ
َ ه
الَِهق َوأَن ت ْش ِركواْ ِاب ه َ ْ َ ه
َ
واملستثيت املقل  ،قَبِل قوال وعمل به ب علم ،وهذا حمر لقوله تعاىل ( َوالَ تَت ْقف َما لَْيح لَ َ بِِه ِع ْل مم) اإلستراء ،٣٦:أي التتبتا متاليح لت بته علتم،
َ
وق أسهب ا يف أول الباب ال اين يف بيان وجوب العلم قبل القول والعمل.
وسوف نذكر آيما َييت أقوال العلماء من أجاو التقلي م هم ومن م ا م ه.

اثنيا :معريف االمباع
ق سبق تعريثه ،ومل صه أنه اتبان القول الذي خته ال ليل بصاته ،آيكون املتبا عام بعلم وعلى بص ة بصاة مايعمل بته ويكتون متبعتا للت ليل
الشرعي.
قال تعاىل (اتَّبِعواْ َما أن ِزَل إِلَْيكم ِهمن َّربِهك ْم َوالَ تَتتَّبِعواْ ِمن ثونِِه أ َْولِيَاء) ااعراف.٣ :

ِ
ارمك آَاتَّبِعوه َواتتَّقواْ لَ َعلَّك ْم تت ْر َمحو َن) اانعا .1٥٥ :
وقال تعاىل ( َوَهت َذا كتَ م
اب أ َ
َنزلَْاه مبَ َ

ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
يل ِمن َّرِهيب) ااعراف.2٠٣ :
وحى إِ ََّ
وقال تعاىل (اتَّبِ ْا َما أوح َي إلَْي َ من َّربه َ ) اانعا  ، 1٠٦ :وقال تعاىل (ق ْل إَّمنَا أَتَّبِا َما ي َ
آالعمل ابلوحي من الكتاب والس ة هو االتبان كما ثلت عليه هذه اآلايت.
قال ابن عبدالرب ]االتبان :هو أن تتبا القائل على ماابن ل من آال قوله وصاة مذهبته .والتقليت  :أن تقتول بقولته وأنتت التعرآته وال وجته القتول
وال مع اه[.2
وقال ابن عبدالرب ]قال أبو عب هللا بن دويز م اث البصري املالكي :التقلي مع اه يف الشرن :الرجون إىل قول الحجة لقائله عليه ،و لت مم تون م ته
يف الشتريعة ،واالتبتتان :ماثبتتت عليتته حجتتة .وقتتال يف موضتتا آدتتر متتن كتابتته :كتتل متتن اتبعتتت قولتته متتن خت أن دتتب عليت قولتته لت ليل يوجتتب لت
آأنت مقل ه ،والتقلي يف ثين هللا خت صتايح .وكتل متن أوجتب عليت الت ليل اتبتان قولته آأنتت متبعته .واالتبتان يف الت ين مس هتول والتقليت مم تون[.٣
آاالتبان هو العمل ابل ليل الشرعي ،ويكون املثيت خمسا ابل ليل.
هذا ،وق اعرتع البعض على هذا ال  ،وقالوا إن التقلي املذمو ِْسهي اتباعا أياا يف كتاب هللا ،كما يف قوله تعاىل ( َوالَ تَتتَّبِعواْ ِمن ثونِ ِته أ َْولِيَتاء)
تسأَ الَّت ِتذ ِ ِ َّ ِ
ِ
اب) البقتترة .1٦٦ :والمشتتاحة يف االصتتط ح املتتا علتتم املعتتىن وعت ِرف
ين اتَّتبَتعتواْ َوَرأَواْ الْ َعت َذ َ
ين اتُّبعتواْ مت َتن التتذ َ
ااعتراف ، ٣ :وقولتته تعتتاىل (إ ْ تَت ََّ َ
الثرق بس االتبان والتقلي  .قال ابن حزا ]وق استاى قو من أهل التقلي متن آعلهتم آيته ،وهتم يق هترون بتبط ن املعتىن التذي يقتا عليته هتذا اإلستم،

احملر إمنا هو املعىن آليسموه أبي اسم ختاءوا[.4
آقالوا :النقله بل نتبا .قال ابن حز  :ومل يت لصوا هبذا التمويه من قبيح آعلهم ،ان َّ
اثلثا :القائلون بو وب التقليد

( 1اع املوقعس)  ،1٦9/2وم له يف (اع
( 2جاما بيان العلم) ٣٧/2
( ٣جاما بيان العلم) 11٧/2
( 4اإلحكا )٦٠ / ٦

املوقعس) 4٥/1
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نعوث آ ذ هكِر ه تا مترة أدترى أبن االستتثتاء خت التقليت  .وأنته الدت ف بتس العلمتاء يف وجتوب االستتثتاء علتى اَّاهتل حيتل دتب ،أمتا التقليت آثيته
د ف ،وأن املستثيت ق يكون مقل ا وق يكون متبعا ،ولكن ملا خلب التقلي على املستثتس آق خلب اسم املقلِه على املستثيت.
وسوف نذكر ه ا أقوال من أوجبوا التقلي مث نش إىل أثلتهم ما الرث عليها.
 - 1القائلون بو وب التقليد
أي أنه دب على العامي (اَّاهل) قبول قول املثتيت ب ت حجتة ،وهتؤالء مت هم متن قتال اليستأل عتن الجتة ،ومت هم متن قتال إن قتول املثتيت يف حقته
كالجة وال ليل الشرعي.
أ  -قال امقيب البدداد رمحه هللا ]وأما اَّواب عن تقلي العامي ،آهو أن آرضه تقلي َمن هو ِمن أهل االجتهاث ،وقال أبو علي الطسي :آرضه
اتبتتان عاملتته بشتترط أن يكتتون عاملتته مصتتيبا ،كمتتا يتبتتا عاملتته بشتترط أن اليكتتون خمالثتتا لل ت ص .وق ت قيتتل إن العتتامي يقل ت أوثتتق ا ته ت ين يف نثستته،
واليكلتتف أك تتر متتن ل ت انتته الستتبيل لتته إىل معرآتتة التتق والوقتتوف علتتى ريقتته[ .1ومانقلتته اخلطيتتب عتتن أيب علتتي الطتتسي اليؤي ت قولتته بوجتتوب
التقلي  ،بل حقيقة قول الطسي هو وجوب االتبان ،آإن العامي اليعلم أن عامله مصيب خ خمالف لل ص إال إ ا كر له ال ليل ،وهذا االتبان.

استأَلواْ
ب  -وقال امقيب أياا ]ليح ي ب ي للعامي أن يطالب املثيت ابلجتة آيمتا أجابته بته ،وال يقتول مل وال كيتف  .قتال هللا ستباانه وتعتاىل (آَ ْ
َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ
ين َال
ين يَت ْعلَمتو َن َوالتذ َ
أ َْه َل ال هذ ْك ِر إن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال ال 4٣ :وآرق تبارك وتعتاىل بتس العامتة وبتس أهتل العلتم آقتال (ق ْتل َه ْتل يَ ْستتَ ِوي التذ َ
يَت ْعلَمو َن) الزمر .9 :آإن أحب أن تسكن نثسه بسمان الجة يف ل سأل ع ها يف ومان آدر وجملح اثن أو بع قبول الثتوى من املثيت جمرثة[.2
وواث ال ووي وقال السمعاين :المي ا من لب ال ليل وأنه يلز املثيت أن يتذكر لته الت ليل إن كتان مقطوعتا بته واليلزمته إن مل يكتن مقطوعتا بته الآتقتاره
إىل اجتهاث يقصر آهم العامي ع ه) قال ال ووي (والصواب ااول).

ج  -وقال اآلمد رمحه هللا ]العامي ومن لتيح لته أهليتة االجتهتاث ،وإن كتان حمصت لتبعض العلتو املعتتسة يف االجتهتاث ،يلزمته اتبتان قتول ا تهت ين
واادذ بثتواه ،ع احملققس من ااصوليس[.٣
ث  -وقتتال الشاااطيب رمحتته هللا ]آتتتاوى ا تهت ين ابل ستتبة إىل العتوا كااثلتتة الشتترعية ابل ستتبة إىل ا تهت ين والت ليل عليتته أن وجتتوث ااثلتتة ابل ستتبة إىل
املقلت ين وعت مها ستواء ،إ كتتانوا اليستتتثي ون م هتتا ختتتيتا ،آلتتيح ال ظتتر يف ااثلتتة واالستتت باط متتن ختتتأهنم ،والدتتوو لت قتم ألبتتتة ،وقت قتال تعتتاىل:

اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال اتل 4٣ :واملقلت خت عتامل ،آت يصتح لته إال ستؤال أهتل التذكر ،وإلتيهم مرجعته يف أحكتا الت ين علتى
(آَ ْ

اإل ق .آهم إ ا القائمون له مقا الشارن ،وأقواقم قائمة مقا الشارن.
وأياا آإنه إ ا كان آق املثيت يسقط التكليف ،آذل مساو لع الت ليل ،إ التكليتف إال بت ليل ،آتإ ا مل يوجت ثليتل علتى العمتل ستقط التكليتف
به ،آكذل إ ا مل يوج مثت يف العمل آهو خ مكلف به .آ بت أن قول ا ته ثليل العامي .وهللا أعلم[.4
 - 2أدلة القائلني بو وب التقليد والرد عليها.
اعلم أن أئمة املذاهب ااربعة وخ هم ق موا التقلي وهنوا ع ه ،مث توسا ابن حز (4٥٦هت) يف نقض التقلي  ،وكذل ابتن عبت الس ( 4٦٣هتت) ،إال
أنه اليوج أح استوَف حجل املقل ين ورث عليها كما آعتل ابان القايم رمحته هللا (٧٥1هتت) يف (اعت
جملح م ا رة بس مقل ِ وبس صاحب حجة  -و كر مثانس وجها يف الرث على املقلت ين ونقتض التقليت  ،إىل أن قتال  -وقت أ ل تا الكت

املتوقعس)  ،وبت أ ك مته بقولته ]آصتل يف عقت

( 1الثقيه واملتثقه) ٦٥/2
( 2الثقيه واملتثقه) .18٠/2
وق َتبعه على هذا  -يف أن الي ب ي للعامي مطالبة املثيت ابل ليل  -ك من ال ووي (ا مون )٥٧/1 ،وابن مح ان (صثة الثتوى ،ص )84
( ٣اإلحكا ) 2٣4/4
( 4املواآقات) 29٣ – 292/4
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والتقلي ت و ك تر متتن مآدتتذ ا وحجتتل أصتتااهبما ومتتاقم ومتتاعليهم متتن امل قتتول واملعقتتول متتاال د ت ه ال تتا ر يف كتتتاب متتن كتتتب القتتو متتن أوقتتا إىل
آدرها ،واليظثر به يف خ هذا الكتاب أب ا] .1وهو كما قال.
مث إن جيا من تكلموا يف الرث على املقل ين بعت لت هتم عالتة علتى هتؤالء .آتالث هين (1218هتت) يف كتابته (ايقتا تم أويل اابصتار) ،والشتوكاين
(12٥٠هت) يف كتابه (القول املثي ) وخ ه ،وص يق حستن دتان يف كتابته (الت ين اخلتالص) ج  ،4والشت قيطي يف (أضتواء البيتان) ج  ،٧كلهتم نقلتوا
عن ابن عب الس وابن القيم ،وكذل آعل املعصومي يف كتابه (هل املسلم ملز ابتبان مذهب معس ).
ولس ا ه ا بص ث بسط أثلة من أوجبوا التقلي آمن أراث ل آليطالا (اع املوقعس) البن القيم ،ولك ا نوجز ه ا أهتم مااستت لوا بته .آقت قتالوا إن
وجوب التقلي ي ل عليه ال ص واإلجان واملعقول.2
أ  -أما ال صوص اليت است لوا هبا على وجوب التقلي .

اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال ال ،4٣ :قالوا آيجب على العامي الذي اليعلم أن يقبل ماأجابه به املثيت ،وأجتاب
آم ها قوله تعاىل (آَ ْ
ِ ِ
ِ
تس لِلَّتتا ِ َمتتا ن ت هِتزَل
َمتتن م تتا متتن التقلي ت  :أبن التتذكر هتتو الكتتتاب والس ت ة ،ب ت ليل قولتته تعتتاىل  -يف اآليتتة التاليتتة قتتذه – ( َوأَ َنزلَْتتا إِلَْي ت َ الت هذ ْكَر لتتبَت ِه َ
إِلَ ْتي ِه ْم) ال اتل ، 44 :آأهتل التذكر هتم العتاملون ابلكتتاب والست ة وأهنتم دتب علتيهم إ ا ستتلوا أن ديبتوا رتا علمتوه م همتا كمتا أمتر رستول هللا صتلى هللا
عليه وسلم بقوله (ليبل الشاه ال ائب) آعليهم تبلي ماختاه وه من العلم ال آراءهم ا رثة.

ِ
تل آِْرقَ ِتة ِهمتْته ْم َآئَِثتةم لهِيَتتَت َثقَّهتواْ ِيف الت هِ ي ِن َولِي ت ِذرواْ قَت ْتوَمه ْم إِ َا َر َجعتواْ إِلَ ْتي ِه ْم لَ َعلَّه ْتم َْت َذرو َن) التوبتة.122 :
وم ها قوله تعاىل (آَتلَ ْوالَ نتَ َثَر من ك ِه
قال أنصار التقلي  :آأوجب هللا على ال ا قبول قول الثقهاء ،آأجاب َمن م ا ِمن التقلي  :أبن هللا أوجب على الثقهاء أن ي ذروا قومهم ،واإلنتذار

اليكون إال ابل ليل الشرعي كما قال تعاىل (قل إَِّمنَا أ ِ
نذركم ِابلْ َو ْح ِي) اانبياء.4٥ :
ْ
ِ
ويف اَّملة آما ِمن نص است ل به أنصار التقلي إال وق رث عليه َمن م ا من التقلي .
ب  -وأمتتا اإلجتتان :آقتتال اآلمااد ]آهتتو أنتته مل تتتزل العامتتة يف ومتتن الصتتاابة والتتتابعس قبتتل ح ت وث امل تتالثس يستتتثتون ا ته ت ين ويتبعتتوهنم يف
ااحكا الشرعية ،والعلماء م هم يباثرون إىل إجابة سؤاقم من خ إختارة إىل كر ال ليل ،وال ي هوهنم عتن لت متن خت نكت  ،آكتان إجاعتا علتى

جواو اتبان العامي للمجته مطلقا[ .٣وهذا القول رث عليه ابن القايم بقولته ]قتولكم «إن أصتااب رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم آتاتوا التب ث،
وكتتان ال تتا ح ت ي ي عه ت ابإلس ت  ،وكتتانوا يثتتتوهنم ،ومل يقول توا اح ت م ت هم علي ت أن تطلتتب معرآتتة التتق يف ه تذه الثتتتوى ابل ت ليل» جوابتته أهنتتم مل
يت ْثتتوهم َبرائهتم ،وإمنتا بل توهم ماقالته نبتيهم وآعلته وأمتر بته ،آكتان متاأآْتتَت ْوهم بته هتو الكتم وهتو الجتة ،وقتالوا قتم :هتذا عهت نبي تا إلي تا ،وهتو عهت
إليكم ،آكان ماخيسوهنم به هو نثح ال ليل وهو الكم ،آإن كت رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم هتو الكتم وهتو ثليتل الكتم ،وكتذل القترآن،
وكان ال ا إ اك إمنا رصون على معرآة ماقاله نبتيهم وآَت َعلَته وأ ََمتر بته ،وإمنتا تتتبَل هم الصتاابة لت  ،آتأين هتذا متن ومتانِ إمنتا ترص أختتباه ال تا
آيه على ماقاله اآلدر آاآلدر ،وكلما أتدر الرجل أدذوا ك مه [.4
وقال الشوكاين أياا يف نقض ك

اآلم ي وخ ه ممن اثعى اإلجان على جواو التقلي  ،قتال ]وأعجتب متن هتذا أن بعتض املتتأدرين ممتن صت ف يف

ااصتتول نستتب هتتذا القتتول إىل ااك تتر وجعتتل الجتتة قتتم اإلجتتان علتتى عت اإلنكتتار علتتى املقلت ين .آتتإن أراث إجتتان دت القتترون مث التتذين يلتتوهنم مث
الذين يلوهنم آتل ثعوى اب لة آإنه ال تقلي آتيهم البتتة ،والعرآتوا التقليت والْسعتوا بته بتل كتان املقصتر مت هم يستأل العتامل عتن املستتلة التيت تعترع لته

 1يف (اع املوقعس) ج  2ص  -- 2٦٠ – 182ويلي ابن القيم يف اَّوثة واالتقان ما كره ابن حز يف إبطال التقلي (الباب الساث وال ثون من كتابه اإلحكا ) ج
 ٥ص 182 - ٥9
( 2اإلحكا ) لآلم ي2٣4 / 4 ،
( ٣اإلحكا ) 2٣٥/4
( 4اع املوقعس) 24٧/2
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آيثتيتته ابل صتتوص التتيت يعرآهتتا متتن الكتتتاب والست ة ،وهتتذا لتتيح متتن التقليت يف ختتتال بتتل هتتو متتن ابب لتتب حكتتم هللا يف املستتتلة والستؤال عتتن الجتتة
الشرعية ،وق عرآت يف أول هذا الثصل أن التقلي إمنا هو العمل ابلرأي ال ابلرواية[.1
ج  -وأما املعقول :آقوقم إن العامي اليثهم ااثلة آ آائ ة يف كرها له ،كما قال امقيب البدداد ]انه ال سبيل لته إىل معرآتة التق والوقتوف
علي تته[ ،2وكم تتا ق تتال الش اااطيب ]إن وج تتوث ااثل تتة ابل س تتبة إىل املقلت ت ين وعت ت مها ست تواء ،إ ك تتانوا اليس تتتثي ون م ه تتا خت تتيتا ،آل تتيح ال ظ تتر يف ااثل تتة
واالست باط من ختأهنم ،والدوو ل قم البتة[ .٣وقالوا أياا إنه الدوو ال ظر يف ااثلة إال ملن كانت له أهلية االجتهاث ولو كلِهف العامة لتب رتبتة

االجتهاث لتعطلت الِرف والص ائا والنقطا الرث وال سل ودربت ال نيا لو اختت ل ال ا جبملتهم بطلب العلم.4

واَّواب عن هذا :أن قوقم إن العامي ال يستثي من ااثلة ختيتا وال يثهمها ،قول مرثوث عليه بقوله تعاىل ( َولََق ْ يَ َّس ْرَ الْق ْرآ َن لِلت هِذ ْك ِر آَت َه ْتل ِمتن
ُّم َّكِ ِر) القمر ،1٧ :وقوله تعاىل (أَآَ َ يتتَ َ بتَّرو َن الْقرآ َن أَ ْ َعلَى قتل ِ
وب أَقْت َثاقَا) حممت  ،24 :ولعل أآاتل متن رث هتذا القتول هتو الشانقيقي يف تثست
َ
ْ

هتتذه اآليتتة متتن ستتورة حممت صتتلى هللا عليتته وستتلم إ قتتال ]:إن هتتذا دطتتاب تتتوبيخ للكثتتار إلعراضتتهم عتتن تت بر القتترآن آكيتتف بعتوا املستتلمس ،
أآليح من ااوىل أن يكونوا مطالبس بت بر القرآن وآهم ااثلة [ .٥آالقيقة إن إعراع العلماء عتن كتر ااثلتة للعامتة وتثهتيمهم إايهتا جعتل العامتة
يعرضون عن لبها ،والذي يبع آهمه عن العامتة متن ااثلتة أقتل بك ت ممتا ميكت هم آهمته .مث إن التذين َحهرمتوا التقليت وأوجبتوا االتبتان مل يشترت وا أن
يعرف العامي ثليل الثتوى على التثصيل ويثهمته كثهتم املثتيت لته .وإمنتا اكتثتوا أبن يقتول العتامي للمثتيت .أهكتذا أمتر هللا ورستوله آتإن قتال لته :نعتم
قبل قوله .وسيأيت هذا يف ك ابن حز وابن ثقيق العي إن ختاء هللا.
وأما قتوقم إن يف تكليتف العامتة معرآتة ثليتل الثتتوى تكليثتا قتم بطلتب رتبتة االجتهتاث ،وهتذا حمتال .آهتذا قتول مترثوث إ مل يقتل أحت إنته اليثهتم أي
ثليل إال جمته  ،آك متن ااثلتة ميكتن للعامتة آهمهتا ثون ع تاء كمتا كتر أعت ه ،وه تاك أثلتة ميكتن للعتامل أن يق هِترب آهمهتا للعامتة كمتا كتر متن
قبل أن ال صتلى هللا عليته وستلم كتان ياترب اام تال أحيتا ليقترب آهتم اَّتواب للستائل .كمتا أن العتامي لتيح مكلثتا رعرآتة أثلتة جيتا مستائل
الثقه أو معظمها كاملثيت ،وإمنا العامي يكثيه أن يعلم ال ليل يف مسألته و ولته .بل ق قتال ابتن حتز وابتن ثقيتق العيت إنته يكثيته أن يعلتم أن متاأآىت
به املثيت هو ماأمر به هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم .
آهذا جممل مااحتل به من أوجب التقلي على العامة ما الرث عليهم ابداو ،وم ه تعلم أن من أوجب التقلي ال حجة له يست إليهتا .ومتن ه تا قتال
جوو التقلي آا عمن أوجبه ِبجة ي ب ي االختت ال جبواهبا قط[.٦
الشوكاين ]والاصل أنه مل َيت من َّ
رابعا :القائلون بو وب االمباع
وحَّرموا التقلي ومل يردصوا آيه ِبال ،آم هم:
وهم الذين أوجبوا على املستثيت معرآة ثليل الثتوىَ ،
 - 1ابن خويز منداد املالكي رمحه هللا  -كما نقل ع ه ابن عب الس قوله ]-واالتبان يف ال ين مسول والتقلي مم ون[.٧

( 1إرختاث الثاول) ص 249
( 2الثقيه واملتثقه) ٦٥/2
( ٣املواآقات) 29٣/4
 4كر هذا ال زايل يف (املستصثى)  ،٣89/2وَتبعه اآلم ي يف (اإلحكا )  ،2٣٥/4وابن مح ان يف (صثة الثتوى) ص  ،٥٣وخ هم
 ٥هذا جممل ك مه يف (أضواء البيان) ج  ٧ص  .4٣٠و كر صاحل الث هين م له يف (ايقا م أويل اابصار) ص  ،٦1 - ٦٠آقال إن هللا تعاىل وصف املشركس أبهنم
ِ
َض ُّل) ااعراف 1٧9 :وما هذا آق أقا عليهم الجة بكتابه الكر آاالعتذار أبن العامة اليثهمون ال صوص اب ل قطعا .انتهى ما كره
(أ ْولَتت َ َكااَنْت َعاِ بَ ْل ه ْم أ َ
مل صا.
( ٦إرختاث الثاول) ص 249
( ٧جاما بيان العلم)  .11٧/2وق سبق بطوله
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رث قتتا إىل نتتص القتترآن
 - 2ابتتن حاازا رمحتته هللا ،قتتال ]وحنتتن مل ن كتتر آتيتتا العلمتتاء للمستتتثتس ،وإمنتتا أنكتتر أن يؤدتتذ هبتتا ثون برهتتان يعات ها وثون ه
والس ة ،ان ل يوجتب اادتذ ابخلطتأ ،وإ ا كتان يف عصتره عليته الست متن يثتيت ابلبا تل آهتم متن بعت موتته عليته الست
بذل ضرورة أن نتاثظ من آتيا كل مثتِ  ،مامل تست آتياه إىل القرآن والس ة واإلجان[.1

أك تر وأآشتى ،آوجتب

وقتتال اباان حاازا أياتتا ]آالتقليت كلتته حترا يف جيتتا الشترائا أوقتتا عتتن آدرهتتا ،متتن التوحيت وال بتتوة والقت ر واإلميتتان والوعيت واإلمامتتة واملثاضتتلة وجيتتا
تل الت هِذ ْك ِر إِن ك تتت ْم الَ تَت ْعلَمتتو َن) ال اتتل 4٣ :قيتتل لتته وابهلل التوآيتتق :إنتته تعتتاىل
العبتتاثات وااحكتتا  .آتتإن قتتال قائتتل :آمتتا وجتته قولتته تعتتاىل (آَ ْ
استأَلواْ أ َْهت َ

أمتتر أن نستتأل أهتتل العلتتم عمتتا حكتتم بتته هللا تعتتاىل يف هتتذه املستتألة ،ومتتاروى عتتن رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم آيهتتا ،ومل َيمتتر أن نستتأقم عتتن
ختريعتة ج يت ة ثوهنا ل ا من آرائهم ،وقت هبس ل عليه الس بقوله « آليبل الشاه ال ائب »[.2

وقتتال اباان حاازا أياتتا ]آتتإن قتتال قائتتل :آكيتتف يصت ا العتتامي إ ا نزلتتت بتته ال اولتتة آتتاَّواب وابهلل تعتتاىل التوآيتتق :أ قت بي تتا حتتتر هللا تعتتاىل للتقليت
جلة ،ومل خيص هللا تعاىل بذل عاميا من عامل ،وال عاملا من عامي ،ودطتاب هللا تعتاىل متوجته إىل كتل أحت  ،آالتقليت
بل ه ،والعامي ،والعذراء امل ه رة ،والراعي يف ختتعف اَّبتال ،كمتا هتو حترا علتى العتامل املتباتر والآترق .واالجتهتاث يف
عليه الس يف كتل متادص املترء متن ثي ته الو لكتل متن كتر  ،كلزومته للعتامل املتباتر والآترق .آمتن قلهت ِمتن كتل َمتن

حترا علتى العبت ا لتوب متن
لتب حكتم هللا تعتاىل ورستوله
كتر آقت عصتى هللا عزوجتل

ِ
اّلل نَت ْثستا إِالَّ و ْس َتع َها) البقترة، 28٦ :
وأمث ،ولكن خيتلثون يف كيثية االجتهاث ،آ يلز املرء م ه إال مق ار مايستطيا عليه ،لقوله تعاىل( :الَ ي َكلهف ه

استَطَ ْعت ْم) الت ابن - 1٦ :إىل أن قال ابن حتز  -آاجتهتاث العتامي إ ا ستأل العتامل عتن أمتور ثي ته آأآتتاه  :-أن يقتول لته:
ولقوله تعاىل (آَاتتَّقوا َّ
اّللَ َما ْ

هكذا أمر هللا ورسوله :آإن قال له :نعم ،أدذ بقوله ،ومل يلزمه أك ر من هذا البال ،وإن قال لته :ال ،أو قتال لته :هتذا قتويل ،أو قتال لته :هتذا قتول
مال أو ابن القاسم أو أيب ح يثة أو أيب يوسف أو الشاآعي أو أمح أو ثاوث أو ْستى لته أحت ا متن صتاحب أو َتبتا آمتن ثوهنمتا خت ال ت صتلى
هللا عليه وسلم  ،أو انتهره أو سكت ع ه ،آارا علتى الستائل أن َيدتذ بثتيتاه ،وآترع عليته أن يستأل خت ه متن العلمتاء ،وأن يطلبته حيتل كتان ،إ
إمنتتا يستتأل املستتلم متتن ستتأل متتن العلمتتاء عتتن ولتتة ت تتزل بتته لي تتسه ِبكتتم هللا تعتتاىل وحكتتم حممت صتتلى هللا عليتته وستتلم يف لت  ،ومادتتب يف ثيتتن
اإلس يف تل املسألة[.٣
 - ٣وقال صاحل بن حممد ال ُف ين ( 1218هت)]نقل ااصثهاين يف تثس ه عن اإلما ابن ثقيق العي مامل صه ان اجتهاث العامي ع من قال بته
من العلماء هو إنه إ ا ستل يف هذه االعصار اليت خلب آيها الثتوى ابالدتيارات البشرية خ املعصومة بل امل تلثة املتااثة أن يقول للمثيت هكتذا
أمر هللا تعاىل ورسوله ،آإن قال نعم أدذ بقوله ومل يلزمه أك ر من هذا البال ،واليلز املثيت أن يذكر له اآلية والت يل ومتاثال عليته واستت رِج م هتا
بطريتق ااصتتول الصتتايح .وإن قتتال لتته هتتذا قتتويل أو رأيتتي أو رأي آت ن أو مذهبتته آَع َّتس واحت ا متتن الثقهتتاء أو انتهتتره أو ستتكت ع تته آلتته لتتب عتتامل
خ ه حيل كان يثتيه ِبكم هللا تعاىل وحكتم نبيته حممت صتلى هللا عليته وستلم يف لت ومادتب يف ثيتن اإلست يف تلت املستتلة ومتن أتمتل أقتوال
السلف واائمة ااربعة يف الل على أن اليستثيت إال العامل ابلكتاب والس ة عرف ما كر ه[.4
 - 4وقال الشوكاين رمحه هللا ( 12٥٠هت) ]وق كرت نصوص اائمة ااربعة املصرحة ابل هي عتن التقليت يف الرستالة التيت ْسيتهتا «القتول املثيت يف
حكم التقلي » آ نطول املقا بذكر ل  .وهبذا تعلم أن امل ا من التقلي إن مل يكن إجاعا آهو مذهب اَّمهور[.٥
ِ
املقصترون نصتتوص الشتترن وجعلتوا لت مست هتوخا للتقليت  ،آلتتيح اامتتر كمتتا كتتروه ،آهه تتا
وقتتال الشااوكاين أياتتا ]وأمتتا متتا كروه متتن استتتبعاث أن يثهتتم ه
واستتطة بتتس االجتهتتاث والتقليت  ،وهتتي ستؤال اَّاهتتل للعتتامل عتتن الشتترن آيمتتا يعتترع لتته ،ال عتتن رأيتته الباتتت واجتهتتاثه احملتتض .وعلتتى هتتذا كتتان عمتتل
ِ
وستا هللا
املقصرين من الصاابة والتابعس وَتبعيهم ،ومن مل يسعه ماوسا أهل هذه القرون ال ثة الذين هم د قرون هذه اامتة علتى اإل ت ق آت َّ
ه
( 1اإلحكا ) 1٠1 - 1٠٠/ ٦
( 2اإلحكا ) 1٥1 - 1٥٠/ ٦
( ٣اإلحكا ) 1٥2 - 1٥1 / ٦
( 4إيقا م أويل اابصار) ط ثار املعرآة ،ص ٣9
( ٥ارختاث الثاول) ص 249 - 248
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ِ
آابء َ َعلَتى
عليته .وقت هللا تعتتاىل املقلت ين يف كتابته العزيتتز يف ك ت متتن (إ َّ َو َجت ْ َ َ
ون ِ
ِ
السبِي َ ) ااحزاب.1[٦٧ :
َضلُّوَ َّ
اّلل) التوبة ٣1 :و (إِ َّ أَ َ ْعَا َس َاثتَتَا َوك ََساء َ آَأ َ
ث ه

أ َّمت ِتة) الزدتترف2٣ :

تاهن ْم أ َْرَاباب ِهمتتن
َحبَت َتاره ْم َورْهبَت َ
و ( َّاكَتتذواْ أ ْ

وقتال الشاوكاين أياتا ]إ ا تقترر لت أن العتامي يستأل العتامل ،واملقصتر يستأل الكامتل ،آعليته أن يستأل أهتل العلتم املعتروآس ابلت ين وكمتال التورن عتن

العتتامل ابلكتتتاب والست ة العتتارف رتتا آيهمتتا املطلتتا علتتى ما تتتاج إليتته يف آهمهمتتا متتن العلتتو اآلليتتة حتتىت يت لهوه عليتته ويرختت وه إليتته ،آيستتأله عتتن حاثثتتته
البا م ه أن يذكر له آيها مايف كتاب هللا سباانه أو متايف ست ة رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم  ،آاي تتذ َيدتذ التق متن مع نته ،ويستتثي الكتم
من موضعه ،ويسرتيح من الرأي الذي الَيمن املتمس به أن يقا يف اخلطأ امل الف للشرن[.2
وحرمتوا التقليت البتته ،ومل صتها أن املستتثيت دتب عليته أن يستأل املثتيت عتن حكتم الشترن يف مستألته وأن يستأله عتن
آهذه أقتوال متن أوجبتوا االتبتان ه
ثليل قوله أو يكتثي بقول املثيت إن هذا حكم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم يف مسألته وإن مل يذكر له عتس الت ليل .آتإن مل يثعتل املستتثيت هتذا
آهو آمث.
خامسا :القائلون بو وب االمباع مع واز التقليد للضرورة
وهؤالء م هم :ابن عب الس وابن تيمية وابن القيم والش قيطي ،وإلي أقواقم:
 - 1قال ابن عبدالرب رمحه هللا (ابب آساث التقلي ونثيه ،والثرق بس التقلي واالتبان).
]ق ت

ون ِ
ِ
ِ
اّلل) التوبتتة ، ٣1 :وروى عتتن حذيثتتة
َحبَت َتاره ْم َورْهبَت َ
تاهن ْم أ َْرَاباب همتتن ث ه
هللا تبتتارك وتعتتاىل التقليت يف خت موضتتا متتن كتابتته آقتتال ( َّاكَتتذواْ أ ْ

وخت ه قتتالوا مل يعبت وهم متتن ثون هللا ولكت هم أحلتوا قتتم وحرمتوا علتتيهم آتتاتبعوهم ،وقتتال عت ي بتتن حتتامت :أتيتتت رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم ويف

ع قي صليب آقال يل «ايع ي ِ
تاهن ْم
َحبَ َتاره ْم َورْهبَ َ
ألق هذا الوثن من ع ق وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة بتراءة حتىت أتتى علتى هتذه اآليتة ( َّاكَتذواْ أ ْ
ون ِ
ِ ِ
اّلل) التوبتة ٣1 :قال :قلت ايرسول هللا إ مل نت ذهم أراباب قال :بلى أليح لون لكم ماحر عليكم آتالونه و رمون عليكم ماأحتل
أ َْرَاباب همن ث ه
هللا لكم آتارمونه ،آقلت :بلى ،آقال :تل عباثْم» ،ح ث ا عب الوارث بن سثيان قال ح ث ا قاسم بتن أصتب قتال حت ث ا ابتن وضتاح قتال حت ث ا

تاهنم أَراباب ِمتن ث ِ
ون
يوسف بن ع ي قتال حت ث ا أبتو ااحتوص عتن عطتاء بتن الستائب عتن أيب الب ترتي يف قولته عزوجتل ( َّاكَتذواْ أ ْ
َحبَ َتاره ْم َورْهبَ َ ْ ْ َ ه
ِ
اّلل) التوبتتة ،٣1 :قتتال إمتتا أهنتتم لتتو أمتتروهم أن يعب ت وهم متتن ثون هللا ماأ تتاعوهم ولك ت هم أمتتروهم آجعل توا ح ت ل هللا حرامتته وحرامتته ح لتته آأ تتاعوهم
ه
آكانت تل الربوبية ،قال وح ث ا ابن وضاح ح ث ا موسى بن معاوية ح ث ا وكيا ح ث ا سثيان وااعمش جيعا عن حبيب ابتن أيب اثبتت عتن أيب

ون ِ
ِ
ِ
اّلل) التوبتتة ،٣1 :أكتتانوا يعبت وهنم ،آقتتال ال ولكتتن كتتانوا لتتون قتتم
َحبَت َتاره ْم َورْهبَت َ
تاهن ْم أ َْرَاباب همتتن ث ه
الب تترتي قتتال :قيتتل لذيثتتة يف قولتته ( َّاكَتتذواْ أ ْ

الرا آيالونه و رمون عليهم ال ل آيارمونه .وقال جل وعز ( َوَك َذلِ َ َما أ َْر َس ْلَا ِمن قَتْبلِ َ ِيف قَت ْريَِة ِهمن نَّ ِتذي ِر إَِّال قَ َ
وهتا إِ َّ َو َجت ْ َ
تال م ْ َرتآ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
آابءك ْم) الزدرف 24 - 2٣ :آم عهم االقت اء َبابئهم من
آابء َ َعلَى أ َّمة َوإ َّ َعلَى آ َاث ِرهم ُّم ْقتَ و َن ،قَ َال أ ََولَ ْو جْتتتكم ِأب َْه َ ى ممَّا َو َج ُّْمت َعلَْيه َ
َ
ِ
ِ
ِ
قبول االهت اء آقالوا (إِ َّ ِرَا أرِس ْلتم بِِه َكاآرو َن) سبأ ٣4 :ويف هؤالء وم لهم قال هللا جل وعز (إِ َّن َختَّر ال َّو ِ ِ
َّ
اّلل ُّ
ين الَ
اب ع ت َ ه
َ ه
ْ
الص ُّتم الْتبكْم التذ َ
ِ
ِ
ِ
يتع ِقلو َن) اانثال 22 :وقال (إِ ْ تَسَّأَ الَّذين اتُّبِعواْ ِمن الَّذين اتَّتبتعواْ ورأَواْ الْع َذاب وتَت َقطَّع ِِ
َّ
ين اتَّتبَتعواْ لَ ْو أ َّ
َن لََتا َك َّترة
َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ
َْ
َ
ت هبم اا ْ
َسبَابَ ،وقَ َال الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل أ َْع َمتا َق ْم َح َس َترات َعلَ ْتي ِه ْم) البقترة 1٦٧ - 1٦٦ :وقتال جتل وعتز عائبتا اهتل الكثتر و امتا قتم ( َمتا
آَتَتتَ َتسَّأَ متْته ْم َك َمتا تَ َتسَّؤواْ مَّتا َكت َذل َ يت ِري ِهم ه
ِِ
ِ
ِِ ِ
الستبِي َ )
َضتلُّوَ َّ
تساء َ آَأ َ
ين) اانبيتاء ٥٣ - ٥2 :وقتال (إِ َّ أَ َ ْعَتا َس َ
َهذه الت ََّماثيل الَِّيت أَنت ْم َقَا َعاكثو َن ،قَالوا َو َج ْ َ َ
آابء َ َقَتا َعابت َ
تاثتَتَا َوك ََ
ااحتزاب ٦٧ :وم تتل هتتذا يف القتترآن ك ت متتن تقلي ت اآلابء والرؤستتاء وق ت احتتتل العلمتتاء هبتتذه اآلايت يف ابطتتال التقلي ت ومل مي ت عهم كثتتر أولت ت متتن
االحتجاج هبا ،ان التشبيه مل يقا من جهة كثر أح ا وإميان اآلدر وإمنا وقا التشبيه بس التقليت ين ب ت حجتة للمقلت  ،كمتا لتو قلت رجتل آكثتر،
وقل آدر آأ نب ،آقل آدر يف مستلة ثنياه آأدطأ وجهها ،كان كل واحت ملومتا علتى التقليت ب ت حجتة ان كتل لت تقليت يشتبه بعاته بعاتا
( 1ارختاث الثاول) ص 2٥٠-249
( 2ارختاث الثاول) ص 2٥2
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وإن ادتلثتتت اآلاث آيتته :وقتتال هللا جتتل وعتتز (ومتتا َكتتا َن ِ ِ
تس َقتتم َّمتتا يَتتتَّقتتو َن) التوبتتة 11٥ :وق ت ثبتتت
اّلل ليات َّتل قَت ْومتتا بَت ْع ت َ إِ ْ َه ت َ اه ْم َحت َّتىت يتبَت ِه َ
ه
ََ
االحتجاج را ق م ا يف الباب قبل هتذا ويف ثبوتته إبطتال التقليت أياتا آتإ ا بطتل التقليت بكتل متا كر وجتب التستليم لألصتول التيت دتب التستليم قتا
وهتتي الكتتتاب والست ة أو ماكتتان يف مع ا تتا بت ليل جتتاما بتتس لت  - .مث كتتر ابتتن عبت الس بعتتض اآلاثر يف التقليت وال هتتي ع تته ،إىل أن قتتال -
وهذا كله ل العامة آإن العامتة البت قتا متن تقليت علمائهتا ع ت ال اولتة ت تزل هبتا اهنتا التتبتس موقتا الجتة والتصتل بعت الثهتم إىل علتم لت ان
العلم ثرجات السبيل م ها إىل أع ها إال ب يل أسثلها وهذا هو الائل بس العامة وبس لب الجة وهللا أعلم .ومل كتلتف العلمتاء أن العامتة عليهتا

تل الت هِذ ْك ِر إِن ك تت ْم الَ تَت ْعلَمتو َن) ال اتل 4٣ :وأجعتوا علتى أن ااعمتى البت لته متن تقليت
تقلي علمائها وأهنتم املتراثون بقتول هللا عزوجتل (آَ ْ
استأَلواْ أ َْه َ

خ ه ممن ي ق ريزه ابلقبلة إ ا أختكلت عليه ،آكذل من العلم له وال بصتر رعتىن مايت ين بته البت لته متن تقليت عاملته .وكتذل مل خيتلتف العلمتاء ان
العامة الدوو قا الثتيا و ل وهللا أعلم َّهلها ابملعاين اليت م ها دوو التاليل والتار والقول يف العلم[.1
وهبتتذا تتترى أن ابتتن عبت الس بعت ما بت هتس آستتاث التقليت ودطتتره عتتاث آت قض ماأسستته إ أجتتاو التقليت للعامتتة وهتتم أك تتر اامتتة ،وكأنتته ظتتر التقليت علتتى
توسعه يف إجاوة التقلي للعامة وإمنا قصروه على حال الارورة كما سيأيت يف ك ابن تيمية وابن القيم
املثتس آقط .ومل يواآقه من َيت كرهم على ه
والش قيطي وهو الذي نراه صوااب وهللا أعلم .كما رث ال ُف ين ثعوى ابن عب الس اإلجان على جواو التقلي للعامة ،آقال ]وقتال التاآظ أبتو عمتر بتن

تل الت هِذ ْك ِر إِن ك تت ْم الَ تَت ْعلَمتو َن)
عب الس :ومل خيتلف العلماء أن العامة عليها تقلي علمائها وأهنم املراثون بقتول هللا عزوجتل (آَ ْ
استأَلواْ أ َْه َ

ال اتل4٣ :

اخل ،آيه نظر ،آإن ثعوى اإلجان آيه خت م َستلم آقت نقتل ااصتثهاين يف تثست ه عتن اإلمتا ابتن ثقيتق العيت مامل صته أن اجتهتاث العتامي ع ت متن
قتتال بتته متتن العلمتتاء هتتو أنتته إ ا ستتتل يف هتتذه ااعصتتار التتيت خلتتب آيهتتا الثتتتوى ابالدتيتتارات البشترية خت املعصتتومة بتتل امل تلثتتة املتاتتاثة أن يقتتول
للمثيت هكذا أمر هللا تعاىل ورسوله آإن قال نعم أدتذ بقولته ومل يلزمته أك تر متن هتذا الباتل  -إىل قولته  -ومتن أتمتل أقتوال الستلف واائمتة ااربعتة
يف الل على أن اليستثيت إال العامل ابلكتاب والس ة عرف مص اق ما كر ه[.2
 - 2ختيخ اإلس

ابن ميمية رمحه هللا قال:

]وكذل املسائل الثروعية :من خالية املتكلمس واملتثقهة من يوجب ال ظر واالجتهاث آيها على كل أح  ،حىت على العامة ! وهذا ضتعيف ،انته لتو
كان لب علمها واجبا علي ااعيان آإمنا دب ما الق رة ،والق رة على معرآتها من ااثلة املثصلة تتعذر أو تتعسر على أك ر العامة.
وابوائهم من أتبان املذاهب من يوجب التقلي آيها على جيا من بع اائمة :علمائهم .وعوامهم.
ومتتن هتتؤالء متتن يوجتتب التقليت بعت عصتتر أيب ح يثتتة ومالت مطلقتتا مث هتتل دتتب علتتى كتتل واحت اتبتتان ختت ص معتتس متن اائمتتة يقلت ه يف عزائمتته
وردصه على وجهس .وهذان الوجهان كر ا أصااب أمح والشاآعي ،لكن هل دب على العامي ل
والتذي عليتته جتتاه اامتتة أن االجتهتتاث جتتائز يف اَّملتتة ،والتقليت جتتائر يف اَّملتتة ،اليوجبتتون االجتهتتاث علتتى كتتل أحت و رمتتون التقليت  ،واليوجبتتون
التقلي ت علتتى كتتل أح ت و رمتتون االجتهتتاث ،وأن االجتهتتاث جتتائز للقتتاثر علتتى االجتهتتاث ،والتقلي ت جتتائز للعتتاجز عتتن االجتهتتاث .آأمتتا القتتاثر علتتى
االجتهتتاث آهتتل دتتوو لتته التقلي ت هتتذا آيتته د ت ف ،والصتتايح أنتته دتتوو حيتتل عجتتز عتتن االجتهتتاث :إمتتا لتكتتاآؤ ااثلتتة ،وإمتتا لاتتيق الوقتتت عتتن
االجتهتتاث ،وإمتتا لعت هتتور ثليتتل لتته ،آإنتته حيتتل عجتتز ستتقط ع تته وجتتوب متتا عجتتز ع تته وانتقتتل إىل ب لتته وهتتو التقليت  ،كمتتا لتتو عجتتز عتتن الطهتتارة
ابملاء.
وكذل العامي إ ا أمك ه االجتهاث يف بعض املسائل جاو له االجتهاث ،آإن االجتهاث م صب يقبل التجزي واالنقسا  ،آالعسة ابلق رة والعجز ،وقت
يكون الرجل قاثرا يف بعض عاجزا يف بعض ،لكن الق رة على االجتهاث التكون إال ِبصول علو تثي معرآتة املطلتوب ،آأمتا مستألة واحت ة متن آتن
آيبع االجتهاث آيها ،وهللا سباانه أعلم[.٣

( 1جاما بيان العلم) ج  2ص 11٥ - 1٠9
 2إىل آدر مانقله الث ين وق كر ه من قبل (ايقا
( ٣جممون الثتاوى) 2٠4 - 2٠٣/ 2٠

م أويل اابصار) ص ٣9
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وقتتال اباان ميميااة أياتتا ]وهتتؤالء اائمتة ااربعتتة رضتتي هللا عت هم قت هنتوا ال تتا عتتن تقليت هم يف كتتل مايقولونتته ،و لت هتتو الواجتتب علتتيهم ،آقتتال أبتتو
ح يثة :هذا رأيي وهذا أحسن مارأيت ،آمن جاء برأي د م ه قبل اه ،وقذا ملا اجتما أآال أصاابه أبو يوسف رال آسأله عن مستألة الصتان،
وص قة اخلاروات ،ومسألة ااج ا  ،آأدسه مال را ت ل عليه الس ة يف لت  ،آقتال :رجعتت إىل قولت ايأابعبت هللا ،ولتو رأي صتاح متا رأيتت
لرجا إىل قول كما رجعت.
ومال كان يقول :إمنا أ بشر أصيب وأدطال ،آاعرضوا قويل على الكتاب والس ة ،أو ك ما هذا مع اه.
والشتتاآعي كتتان يقتتول :إ ا صتتح الت يل آاضتربوا بقتويل التتائط ،وإ ا رأيتتت الجتتة موضتتوعة علتتى الطريتتق آهتتي قتتويل .ويف خمتصتتر املتتزين ملتتا كتتر أنتته
ادتصره من مذهب الشاآعي ملن أراث معرآة مذهبه قال :ما إع مه هنيه عن تقلي ه وتقلي خ ه من العلماء.
واإلمتتا أمحت كتتان يقتتول :التقلت وين والتقلت وا مالكتتا وال الشتتاآعي وال ال تتوري ،وتعلمتوا كمتتا تعلم تتا .وكتان يقتتول :متتن قلتتة علتتم الرجتتل أن يقلت ثي تته
الرجال ،وقال :التقل ثي الرجال آإهنم لن يسلموا من أن ي لطوا.
وق ثبت يف الصايح عن ال صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :من يرث هللا به د ا يثقهه يف الت ين» ،والو لت أن متن مل يثقهته هللا يف الت ين مل
يتترث بتته د ت ا ،آيكتتون التثقتته يف ال ت ين آرضتتا .والتثقتته يف ال ت ين :معرآتتة ااحكتتا الشتترعية أبثلتهتتا الستتمعية .آمتتن مل يعتترف ل ت مل يكتتن متثقهتتا يف
ال ين ،لكن من ال ا من ق يعجز عن معرآة ااثلة التثصيلية يف جيتا أمتوره ،آيستقط ع ته متا يعجتز عتن معرآتته ال كتل متا يعجتز ع ته متن التثقته،
ويلزمتته مايقت ر عليتته .وأمتتا القتتاثر علتتى االستتت الل ،آقيتتل :تتر عليتته التقليت مطلقتتا ،وقيتتل :دتتوو مطلتتقا ،وقيتتل :دتتوو ع ت الاجتتة ،كمتتا إ ا ضتتاق
الوقت عن االست الل ،وهذا القول أع ل ااقوال[.1
آهذا ابن تيمية رمحه هللا ق قصر جواو التقلي على العاجز عن االست الل ،وليح هذا حتال جيتا العامتة ،كمتا أن متن أوجتب االتبتان  -كتابن حتز
والشوكاين  -مل يوجب االست الل واالجتهاث على اَّميا ،آتأمتل هتذا الثترق بتس االتبتان واالجتهتاث ،وأن أثى ما تتاط املترء بته ل ي ته يف االتبتان هتو
أن يسأل املثيت أهكذا أمر هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم  ،آإن قال نعم ،قبل م ه.
- ٣أما ابن القيم رمحه هللا آق أختر من قبل إىل رثه على املقل ة وإبطاله لججهم ،وما هذا آق قال إن التقلي إمنا يبتاح للاترورة ،آقتال يف الترث
على أنصار التقلي ]إن َمن كترمت ِمتن اائمتة مل يقلت وا تقليت كم ،وال س هتوخوه بتَّتة ،بتل خايتة مانقتل عت هم متن التقليت يف مستائل يست ة مل يظثتروا آيهتا
ب ص عن هللا ورستوله ،ومل دت وا آيهتا ستوى قتول َم ْتن هتو أعلتم مت هم آقلت وه ،وهتذا آعتل أهتل العلتم ،وهتو الواجتب ،آتإن التقليت إمنتا يبتاح للماتطر،
وأمتتا متتن َعت َ َل عتتن الكتتتاب والست ة وأقتوال الصتتاابة وعتتن معرآتتة التتق ابلت ليل متتا َتك تته م تته إىل التقليت آهتتو كمتتن َعت َ ل إىل املْيتتَتتة متتا ق ْ رتتته علتتى
َ
امل َذ َّكي ،آإن ااصل أن اليقبل قول ال إال ب ليل إال ع الارورة ،آجعلتم أنتم حال الارورة رأ أموالكم[.2
وقتتال اباان القاايم أياتتا ]وأمتتا تقليت متتن بتتذل َج ْهت ه يف اتبتتان متتاأنزل هللا ودثتتي عليتته بعاتته آقلهت آيتته متتن هتتو أعلتتم م تته ،آهتتذا حممتتوث خت متتذمو ،
ومأجور خ مأوور[.٣

 - 4الشيخ حممد األمني الشنقيقي رمحه هللا ،يف تثس قول هللا تعاىل (أَآَ َ يتتَ َ بتَّرو َن الْقرآ َن أَ ْ َعلَتى قتل ِ
توب أَقْت َثاقَتا)
َ
ْ
وسلم  ،قال رمحه هللا ]اعلم أن قول بعض متأدري ااصوليس :إن ت بر هذا القرآن العظيم ،وتثهمه والعمل به .الدوو إال للمجتهت ين داصتة ،وأن
كل من مل يبل ثرجة االجتهاث املطلق بشرو ه املقررة ع هم اليت مل يست اخترتاط ك ت م هتا إىل ثليتل متن كتتاب والست ة وال إجتان والقيتا جلتي،
والأثر عن الصاابة ،قول المست له من ثليل خترعي أص .
بتل التق الختت آيته ،أن كتتل متن لته قت رة متتن املستلمس ،علتى التتعلم والتتثهم ،وإثراك معتتاين الكتتاب والست ة ،دتب عليتته تعلمهمتا ،والعمتل رتا علتتم
م هما.
أما العمل هبما ما اَّهل را يعمل به م هما آمم ون إجاعا.
حممت 24 :

( 1جممون الثتاوى) 212 - 211 / 2٠
( 2اع املوقعس) 241/2
( ٣اع املوقعس) 1٦9/2
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أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما

337

وأما ما علمه م هما علما صاياا ختتا عن تعلم صايح ،آله أن يعمل به ،ولو آية واح ة أو ح ي ا واح ا.
ومعلو أن هذا الذ واإلنكار على من مل يت بر كتاب هللا عا َّميا ال ا .
وممتتا يوضتتح ل ت أن امل تتا بس ااولتتس بتته التتذين نتتزل آتتيهم هتتم امل تتاآقون والكثتتار ،لتتيح أح ت مت هم مستتتكم لشتتروط االجتهتتاث املقتتررة ع ت أهتتل
ااصول ،بل لتيح ع ت هم ختتيء م هتا أصت  .آلتو كتان القترآن ال دتوو أن ي تثتا ابلعمتل بته ،واالهتت اء هب يته إال ا تهت ون ابالصتط ح ااصتويل ملتا
وبهخ هللا الكثار وأنكر عليهم ع االهت اء هب اه ،وملا أقا عليهم الجة به حىت صلوا ختروط االجتهاث املقررة ع متأدري ااصوليس ،كما ترى.
ومعلتتو أن متتن املقتترر يف ااصتتول أن صتتورة ستتبب ال تتزول قطعيتتة ال ت دول ،وإ ا آ ت دول الكثتتار وامل تتاآقس ،يف اآلايت املتتذكورة قطعتتي ،ولتتو ك تان
اليصح االنتثان هب ي القرآن إال خلصوص ا ته ين ملا أنكر هللا على الكثار ع ت برهم كتاب هللا ،وع عملهم به.
وق ت علمتتت أن الواقتتا د ت ف ل ت قطعتتا ،والخيثتتى أن ختتتروط االجتهتتاث التشتترتط إال آيمتتا آيتته جمتتال ل جتهتتاث ،واامتتور امل صوصتتة يف نصتتوص
صاياة ،من الكتاب والست ة ،الدتوو االجتهتاث آيهتا احت  ،حتىت تشترتط آيهتا ختتروط االجتهتاث ،بتل لتيح آيهتا إال االتبتان - .إىل أن قتال  -ومتن
املعلو  ،أنه اليصح كصيص عمومات الكتاب والس ة ،إال ب ليل دب الرجون إليه.
ومتتن املعلتتو أياتتا ،أن عمومتتات اآلايت وااحاثيتتل ،ال التتة علتتى حتتل جيتتا ال تتا  ،علتتى العمتتل بكتتتاب هللا ،وست ة رستتوله ،أك تتر متتن أن حتصتتى،
كقوله صلى هللا عليه وسلم «:تركت آيكم ماإن َتسكتم به لتن تاتلوا كتتاب هللا وست يت» وقولته صتلى هللا عليته وستلم «علتيكم بست يت» الت يل.
وحنو ل مما ال صى.
آت صيص جيا تل ال صوصِ ،بصوص ا ته ين وحتر االنتثتان هبت ي الكتتاب والست ة علتى خت هم ،حترميتا ابَت تتاج إيل ثليتل متن كتتاب هللا أو
س ة رسوله صلى هللا عليه وسلم  ،واليصح كصيص تل ال صوص َبراء جاعات من املتأدرين املقرين على أنثسهم أبهنم من املقل ين[.1
وقال الشنقيقي أياا ]وإن كان قص هم أن تعلمهما صعب اليق ر عليه ،آهم أياا وعم اب ل ،ان تعلم الكتتاب والست ة ،أيستر متن تعلتم مستائل

اآلراء واالجتهتتاث امل تشتترة ،متتا كوهنتتا يف خايتتة التعقيت والك تترة ،وهللا جتتل وعت يقتتول يف ستتورة القمتتر مترات متعت ثةَ ( :ولََقت ْ يَ َّست ْترَ الْقت ْترآ َن لِلت هِذ ْك ِر
آَت َهت ْتل ِمتتن ُّم ت َّكِ ِر) القمتتر .1٧ :ويقتتول تعتتاىل (آَِإَّمنتَتا يَ َّست ْترَ ه بِلِ َستتانِ َ لَ َعلَّهت ْتم يَتتَ ت َذ َّكرو َن) ال ت دان .٥8 :ويقتتول (آَِإَّمنتَتا يَ َّست ْترَ ه بِلِ َستتانِ َ لِتتبَ ِهشت َتر بِت ِته
ِ
س َوت ِذ َر بِِه قَت ْوما لُّ ه ا) مر  .9٧ :آهو كتاب ميسر ،بتيس هللا ،ملن وآقه هللا للعمل به[.2
الْمتَّق َ

مث تكلم الشنقيقي آيما دوو من التقلي آقال] :أما التقلي اَّتائز التذي اليكتاث خيتالف آيته أحت متن املستلمس آهتو تقليت العتامي عاملتا أهت للثتيتا

يف ولةِ نزلت به ،وهذا ال ون من التقلي كان ختائعا يف ومن ال صلى هللا عليه وسلم والد ف آيه.
آق كان العامي ،يسأل من ختاء من أصااب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،عن حكم ال اولة ت زل به آيثتيه آيعمل بثتياه.
وإ ا نزلتتت بتته ولتتة أدتترى مل ي ترتبط ابلصتتاايب التتذي أآتتتاه أوال بتتل يستتأل ع هتتا متتن ختتتاء متتن أصتتااب رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم مث يعمتتل
بثتياه[.٣
إال أن الشنقيقي رمحه هللا َّبس بعت لت املتراث ابلتقليت اَّتائز يف ك مته الستابق ،وهتو ماكتان حمت ل جتهتاث متن املستائل ،أمتا ماآيته نتص كتتاب أو

س ة أو إجان آ تقلي آيه ،آقال رمحه هللا ]اعلم أن مما الب م ه معرآة الثرق بس االتبان والتقلي  ،وأن حمل االتبان الدوو التقلي آيه ِبال.
وإيااح ل  :أن كل حكم هر ثليله من كتاب هللا ،أو س ة رسوله صلى هللا عليه وسلم  ،أو إجان املسلمس ،الدوو آيه التقلي ِبتال .ان كتل
اجتهاث خيالف الت ص ،آهتو اجتهتاث اب تل ،والتقليت إال يف حمتل االجتهتاث .ان نصتوص الكتتاب والست ة ،حاكمتة علتى كتل ا تهت ين ،آلتيح احت
م هم خمالثتها كائ ا من كان.
وال دوو التقلي آيما خيالف كتااب أو س ة أو إجاعا إ ال أسوة يف خ الق.
( 1أضواء البيان)  .4٣1 - 4٣٠/ ٧وق أضثت لك مه حرف (مل) يف قوله (ومعلو أن هذا الذ واإلنكار على من يت بر كتاب هللا) إ اليستقيم الك
(على من مل يت بر)
( 2أضواء البيان) 4٣٥/٧
( ٣أضواء البيان) 48٧ / ٧

إال ذضاآة مل
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آليح آيما ثلت عليه ال صوص إال االتبان آقط .والاجتهاث ،والتقلي آيما ثل عليه نص ،من كتاب أو س ة ،سامل من املعارع.
والثرق بس التقلي واالتبان أمر معروف ع أهل العلم ،اليكاث ي اون يف صتاة مع تاه أحت متن أهتل العلتم .وقت قت م ا كت ابتن دتويز م ت اث التذي
نقله ع ه ابن عب الس يف جامعه .وهو قوله :التقلي مع اه يف الشرن الرجتون إىل قتول ال حجتة لقائلته عليته ،و لت مم تون م ته يف الشتريعة ،واالتبتان متا
ثبت عليه حجة - .إىل أن قال الش قيطي -
وهبذا تعلم أن ختروط ا ته اليت يشرت ها ااصوليون إمنا تشرتط يف االجتهاث ،وموضا االتبان ليح حمل اجتهاث ،آ َج ْعل ختروط ا تهت يف املتبتا متا
تباين االجتهاث واالتبان وتباين مواضعهما دلط ودبط ،كما ترى.
والتاقيق أن اتبان الوحي اليشرتط آيه إال علمه را يعمل به من ل الوحي الذي يتبعه.وأنه يصح علتم حت يل والعمتل بته ،وعلتم آيتة والعمتل هبتا.
واليتوقف ل علتى حتصتيل جيتا ختتروط االجتهتاث .آيلتز املكلتف أن يتتعلم ما تتاج إليته متن الكتتاب والست ة ،ويعمتل بكتل متاعلم متن لت  ،كمتا
كان عليه أول هذه اامة ،من القرون املشهوث قا ابخل [.1
ورخم ك مه هذا ،آق أجاو الشنقيقي التقلي ابملعىن االصط حي الذي ق م اه و ل يف حال الارورة ،آقال رمحه هللا ]الد ف بس أهل العلتم،

يف أن الارورة قا أحوال داصة تستوجب أحكاما خ أحكا االدتيار .آكل مسلم أَّأته الارورة إىل ختيء إَّاء صتاياا حقيقيتا ،آهتو يف ستعة
من أمتره آيته .وقت استت ىن هللا جتل وعت  ،حالتة االضتطرار يف مختح آايت متن كتابته ،كتر آيهتا احملرمتات ااربتا التيت هتي متن أخلتظ احملرمتات ،حترميتا
وماأهل ل هللا به .آإن هللا تعاىل كلما كر حترميها است ىن م ها حالة الارورة ،آأدرجها من حكم التار  - .مث كر
وهي امليتة وال ولم اخل زير
ه
اآلايت ،وقال -
وهبذا تعلم أن املاطر للتقلي ااعمى اضطرارا حقيقياِ ،بيل يكون الق رة له البتة على خ ه ما ع التثريط لكونه الق رة له أص على الثهم.
أو له ق رة على الثهم وق عاقته عوائق قاهرة عن التعلم.
أو هو يف أث اء التعلم ولك ه يتعلم ت ردا انه اليق ر على تعلم كل ما تاجه يف وقت واح .
أو مل د كثتا يتعلم م ه وحنو ل آهو معذور يف التقلي املذكور للارورة .انه ال م وحة له ع ه.
أما القاثر على التعلم املثرط آيه .واملق آراء الرجال على ماعلم من الوحي ،آهذا الذي ليح رعذور[.2
 - ٥رأي املؤلف (عب القاثر بن عب العزيز) يف مسألة االتبان والتقلي :
رأيتي يف هتذه املستألة أن االتبتان واجتب علتى كتل مستلم والدتوو التقليت إال للاترورة كمتا قتال ابتن القتيم والشت قيطي وخ تا ،وهتذا الترأي مبتين علتتى
مق متس:
املقدمة األوىل :أن االتبان واجب على كل مسلم ،وثليله ما كر ه يف أول الباب ال اين من (وجوب العلم قبل القول والعمل) و كر أثلتة لت متن

الكتاب والس ة واإلجان ،وم ها قوله تعاىل ( َوالَ تَت ْقف َما لَْيح لَ َ بِِه ِع ْل متم) اإلستراء ، ٣٦ :وقولته صتلى هللا عليته وستلم ( لتب العلتم آرياتة علتي
َ
كل مسلم) .آهذا دطاب َّميا املؤم س الآرق بس عامل وعامي ،آالكتل خما تب أبال يتبتا متاليح لته بته علتم ،والكتل خما تب بطلتب علتم ماوجتب
عليه ،وهو آرع العس من العلم .والعلم هو ال ليل الشرعي كما كر  ،آمعرآة ثليل القول والعمل واجب على كل مسلم ،وهذا هو االتبان.
املقدمااة الثانيااة :أنتته قت تبتتس لت ممتتا ستتبق أنتته اليوجت ثليتتل ختتترعي واحت يوجتتب التقليت أو ديتتزه - ،كمتتا قترره الشتتوكاين آيمتتا نقل تتاه ع تته  -حتتىت
خيصص هذا ال ليل أثلة وجوب االتبان املذكورة يف املق مة ااوىل.
ب اء على هاتس املق متس :يكون االتبان واجبا على كل مسلم ،وقذا االتبان مرتبتان يف حق املستثيت ،و ا:
املرتبة ااوىل :ملن ل يه ق رة على آهم ااثلة ،آاالتبان الواجب عليه :أن يسأل املثيت عن ثليتل الثتتوى متن الكتتاب أو الست ة أو اإلجتان أو القيتا
أو خ ها ،ويعرف وجه ال اللة آيه على الكم.

( 1أضواء البيان) ٥٥٠ - ٥4٧ / ٧
( 2أضواء البيان) ٥٥٥ - ٥٥٣/٧
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املرتبة ال انية :ملن يعجز عن آهم ااثلة ،آاالتبان الواجب عليه :أن يسأل املثيت عن آتواه آيقول له :أهذا حكم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،
آإن أجابه ب عم ،قَبِل آتواه .كما كره ابن حتز والشتوكاين وابتن ثقيتق العيت  .والتق أن هتذه املرتبتة اليعجتز ع هتا أحت  ،وإمنتا يت قص ال تا أن يعلمتوا
بوجوهبا.
وعلى هذا ال يبقى موضا َّواو التقلي إال موضعا واح ا ،وهو عجز املستثيت عجزا حقيقيا عن الوصول إىل من يثتيه ابل ليل الشرعي تثصي كمتا
يف املرتبة ااوىل أو إجاال كما يف املرتبة ال انية ،ما ق رته على الوصول إىل من يثتيه ابلتقليت ب ت حجتة وال ثليتل .وهبتذا تعلتم أن االتبتان هتو الكتم
ااصلي وأن التقلي إمنا هو است اء للماطر العاجز عن االتبان ررتبتيه.
وما هذا آإن املقل  -حيل يسول له التقلي للارورة َ -يمث ويذ يف مواضا سيأيت كرها إن ختاء هللا.
وليح إداب ا ل تبان إدااب لإلجتهاث ،ملا كر ه من الثرق بي هما ،داصة آيما سبق من ك الش قيطي.
ودب على كل مشت ل ابلعلو الشرعية أن ض ال ا على االتبان وأن يب أ ب ثسه ،كما دب على الشبان املت ي س إحياء هتذا اامتر ،ل شتر العلتم
ورآا اَّهل ،وقطا الطريق على أثعياء العلتم التذين ياتلون ال تا أبهتوائهم ب ت علتم .هبتذا يصتلح حتال اامتة إ لتن يصتلح آدرهتا إال رتا صتلح بته

ِ
ب إِ َّن قَت ْتوِمي ا َّكَتذوا َهت َذا الْق ْترآ َن َم ْهجتورا) الثرقتان ، ٣٠ :والتتوبيخ
أوقا ،وهبذا ال يقا املسلمون يف التذ التوارث يف قولته تعتاىل ( َوقَ َ
تال َّ
الرستول َاي َر ه
الوارث يف قوله تعاىل (أَآَت َ يتتَت َ بتَّرو َن الْقترآ َن أَ ْ َعلَتى قتل ِ
توب أَقْت َثاقَتا) حممت  .24 :أمتا قتول التبعض إن املثتيت قت خيت ن املستتثيت آيتذكر لته ثلتي وهتو
َ
ْ
دت ف التتق يف املستتألة  -كمتتا هتتو ختتتأن الثتترق املبت عتتة  -واملستتتثيت المييتتز لت  ،آجوابتته أن ست ة هللا تعتتاىل يف هتتذا أن هللا يقتتيض لتته متتن يثاتتاه
ويكشف ض له حىت يص عسة ام اله ،قال تعاىل (بل نَت ْق ِذف ِاب ْل ِق علَى الْبا ِ ِل آَتي ْ م ه آَِإ َا هو و ِ
اه مق) اانبياء .18 :هذا وهللا تعاىل أعلم.
ََ
َه َ َ
َ َ
َْ

سادسا :مىت يُذا املقلد؟

َيمث املقل يف أحوال وي كر عليه آيها ،م ها:
 - 1إ ا كان قاثرا على االجتهاث (االست الل) وع ل ع ه إىل التقلي احملتض ،قتال الشانقيقي رمحته هللا ]أمتا متاليح متن التقليت جبتائز بت دت ف
آهتو تقليت ا تهت التتذي هتر لته الكتم ابجتهتتاثه ،جمتهت ا آدتر يتترى دت ف متا هر لته هتتو ،لإلجتان علتى أن ا تهت إ ا هتتر لته الكتم ابجتهتتاثه
الدوو له أن يقل خ ه امل الف لرأيه[.1

 - 2إ ا كان قاثرا على االتبان (أي السؤال عن ثليل مسألته وآهمه) آاكتثى ابلتقلي احملض .كما قال الشنقيقي رمحه هللا ]أما القاثر علتى التتعلم
ثرط آيه ،واملق ه آراء الرجال على ماعلم من الوحي ،آهذا الذي ليح رعذور[ .2وإمنا ِأمثَ هذا انه ترك االتبان الواجب عليته ،وآعلته هتذا نتون متن
امل ه
أنوان اإلعراع عما أنزل هللا تعاىل ،وق كر ابن القيم من أنوان التقلي احمل هتر ]اإلعتراع عمتا أنتزل هللا وعت االلتثتات إليته اكتثتاء بتقليت اآلابء[.٣
وقال ابن ميمية رمحه هللا ]آكل من َع َ ل عن اتبان الكتاب والس ة و اعة هللا والرسول إىل عاثته وعاثة أبيه وقومه آهو من أهل اَّاهلية املستاقس

للوعي [.4

 - ٣إ ا هر للمقل ابلجة وال ليل أن الق ِب ف قول من قله ه ،آلم يرجا ع هِ ،أمثَ إمثا عظيما ،قتال تعتاىل ( َوَمتا َكتا َن لِم ْتؤِم ِن َوَال م ْؤِمَ ِتة إِ َا
اخلِت ََة ِم ْتن أ َْمت ِرِه ْم َوَمتن يَت ْع ِ
ضت َ ال ُّمبِي تا) ااحتزاب ، ٣٦ :وخيشتى علتى هتذا
اّلل َوَرستوله أ َْمترا أَن يَكتو َن َقتم ْ
تص َّ
اتى َّ
قَ َ
ض َّتل َ
اّللَ َوَرستولَه آَت َقت ْ َ

( 1أضواء البيان) 488 / ٧
( 2أضواء البيان) ٥٥٥ - ٥٥4 / ٧
( ٣اع املوقعس) 1٦8 / 2
( 4جممون الثتاوي) 22٥/2٠
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توهب ْم) الصتف .٥ :وهتذا والعيتا ابهلل ختتأن ك ت متن املقلت ين .قتال ابان حازا
ل َّ
املعانِ أن يزي هللا قلبه ويطبا عليه ،قتال تعتاىل (آَتلَ َّمتا َواختوا أ ََوا َ
اّلل قتل َ

]وأما إن قامت عليه الجة آعان تقلي ا آثاسق[.1

وقال ابن ميمية ]وكذل من تبس له يف مسألة من املسائل الق الذي بعتل هللا بته رستوله مث عت ل ع ته إىل عاثتته ،آهتو متن أهتل التذ والعقتاب[.2
وقال ابن ميمية أياا ]آمن صار إىل ِ
قول مقل ا لقائله مل يكن له أن ي كتر علتي متن صتار إىل القتول اآلدتر مقلت ا لقائلته ،لكتن إن كتان متا أحت ا
حجة خترعية وجب االنقياث للاجل الشرعية إ ا هترت[ .٣و كتر ابان القايم متن أن توان التقليت الترا ]التقليت بعت قيتا الجتة و هتور الت ليل علتى

د ف قول املقل [.4
 - 4إ ا قله ت  -متتن دتتوو لتته التقلي ت  -خ ت َ مؤهتتل للثتيتتا أو مل يتات هتر أهليتتة متتن قله ت ه ،وق ت ستتبق الك ت يف هتتذا يف (صتتثة متتن يستتتثتيه العتتامي)
ومابع ها من مسائل .وقال ابن القيم يف أنوان التقلي احملر ]تقلي من اليعلم املقل أنه أهل مت ان يؤدذ بقوله[.٥

 - ٥إ ا اعتق املقل وجوب تقلي خت ص بعي ه .قال ابن ميمية رمحه هللا ]آمن آعل هتذا كتان جتاه ضتاال ،بتل قت يكتون كتاآرا ،آإنته متىت اعتقت
أنه دب على ال ا اتبان واح بعي ه من هؤالء اائمة ثون اإلما اآلدر آإنه دب أن يستتاب ،آإن َتب وإال قتِل ،بل خاية مايقال :إنه يسول أو
ي ب ي أو دب على العامي أن يقل واح ا ال بعي ه ،من خ تعيس وي وال عمترو .وأمتا أن يقتول قائتل :إنته دتب علتى العامتة تقليت آت ن أو آت ن،
آهتتذا اليقولتته مستتلم[ .٦وقتتال ابان ميميااة أياتتا ]ولتتو آتتتح هتتذا البتتاب لوجتتب أن يعتترع عتتن أمتتر هللا ورستوله ،ويبقتتى كتتل إمتتا يف أتباعتته ر زلتتة ال ت

ون ِ
ِ
ِ
اّلل
َحبَت َتاره ْم َورْهبَت َ
تاهن ْم أ َْرَاباب هم تتن ث ه
ص تتلى هللا علي تته وس تتلم يف أمت تته ،وه تتذا تب ت يل لل ت ين يش تتبه ماع تتاب هللا ب تته ال ص تتارى يف قول تتهَّ ( :اكَتتذواْ أ ْ
والْم ِسيح ابن مرَ وما أ ِمرواْ إِالَّ لِيتعب واْ إِلَتتها و ِ
شت ِركو َن) التوبتة ، ٣1 :وهللا ستباانه وتعتاىل أعلتم ،والمت
احت ا الَّ إِلَتتهَ إِالَّ ه َتو س ْتب َاانَه َع َّمتا ي ْ
َْ
َ َ َ ْ َ َْ َ ََ
َ

هلل وح ه[.٧
 - ٦ويذ املقل أياا إ ا ابتلي ِ
بقول آدر يف مسألته آلتم يتا هتر أيهمتا الصتواب ،وستيأيت تثصتيل هتذا يف املستألة الساثستة عشترة (إ ا ادتلتف علتى
املستثيت مثتيان أو أك ر) إن ختاء هللا تعاىل.
وهبذا خنتم الك يف هذه املسألة (مسألة االتبان والتقلي ) ،وابهلل تعاىل التوآيق.

( 1اإلحكا ) 1٥4 / ٦
( 2جممون الثتاوي) 22٥ / 2٠
( ٣جممون الثتاوي) 2٣٣ / ٣٥
( 4اع املوقعس) 1٦8 / 2
( ٥اع املوقعس) 1٦8/2
( ٦جممون الثتاوي) 249/22
( ٧جممون الثتاوي) 21٦/ 2٠
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أعلَ َمته بته متن يستكن إىل قولته ،ودتوو لته
قال ابن القيم رمحه هللا ]دتوو لته العمتل ِبتط املثتيت وإن مل يستما الثتتوى متن لثظته إ ا عترف أنته دطته أو ْ

قبتتول قتتول الرستتول إن هتتذا دطتته وإن كتتان عبت ا أو امترأة أو صتتبيا أو آاستتقا ،كمتتا يقبتتل قولتته يف اق يتتة واإل ن يف ثدتتول الت ار اعتمتتاثا علتتى القترائن
والعرف ،وكذا دوو اعتماث الرجل على ماد ه من كتابة الوقف على كتاب أو رابط ،أو د ِ
ان أو حنوه آي دله وي تثتا بته ،وكتذل دتوو لته االعتمتاث
َ
على ماد ه ِبط أبيه يف بر جمه أن له على آ ن كتذا وكتذا ،آيالتف علتى االستتاقاق ،وكتذا دتوو للمترأة االعتمتاث علتى دتط التزوج أنته أابهنتا آلهتا
أن تتزوج ب اء على اخلط ،وكذا الوصي والوارث يعتم على دط املوصي آي ثتذ ماآيته وإن مل يشته ختتاه ان ،وكتذا إ ا كتتب التراوي إىل خت ه حت ي ا
جتاو لته أن يعتمت عليته ويعمتل بتته ،ويرويته ب تاء علتتى اخلتط إ ا تتيقن لت كلته ،هتذا عمتتل اامتة قت ميا وحت ي ا متن عهت نبي تتا صتلى هللا عليته وستتلم
وإىل اآلن ،وإن أنكره من أنكره.
ومن العجب أن من أنكر لت وابلت يف إنكتاره ،لتيح معته آيمتا يثتيت بته إال جمترث كتتاب قيتل :إنته كتتاب آت ن ،آهتو يقاتي بته ويثتيت و تل و تر ،
ويقول :هكذا يف الكتاب ،وهللا املوآق.
وقت كتتان رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم يرستتل كتبتته إىل امللتتوك وإىل اامتتم يت عوهم إىل اإلست آتقتتو علتتيهم الجتتة بكتابتته ،وهتتذا أ هتتر متتن أن
ي كر ،وابهلل التوآيق[.1

وقول ابن القيم إنه دوو قبول قول الرسول  -بس املستثيت واملثيت  -وإن كان آاسقا .هذا خ س ي  ،آ دوو قبول دس الثاسق ،لقوله تعاىل (إِن
جاءكم آَ ِ
اس مق بَِتبَِأ آَتتَتبَتيَّت وا) الجرات ، ٦ :وأثى مايف اآلية أن يتوقف يف قبول دس الثاسق.
َ ْ

( 1اع

املوقعس) 2٦٥ - 2٦4/4
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املسألة امامسة عشرة :هل فتو املفيت ُملزمة للمستفيت؟

سبق أن كر يف أول هذا الباب يف الثروق بس املثيت والقاضي :أن آتوى املثيت خ ملزمة للمستثيت أما حكم القاضتي آملتز لل صتو  .آهتذا إلتزا
قاائي متعلق ابلسلطان رعىن أن املثيت الميل أن دس املستثيت على العمل بثتواه ،أما القاضي آيمل اجبار اخلصو على ت ثيتذ حكمته ابلقتوة إ ا
اقتاى اامر ل  .وهذا هو معىن قول ابن القيم ]والقاضي يقاي قاتاء معي تا علتى ختت ص مع هتس ،آقاتاؤه دتاص ملت ِز  ،وآتتوى الع ِتامل عامتة خت

ملزمة[.1
وعلى هذا ميكن القول أبن آتتوى املثتيت خت ملزمتة للمستتثيت قاتاء ،ولكتن ه تاك إلتزا آدتر وهتو متانتكلم ع ته يف هتذه املستألة ،وهتو اإللتزا الت هِ ايين
بس العب وربه ،وهو إ ا أآتاه املثيت آلتم يعمتل بثتتواه هتل َيمث آيمتا بي ته وبتس هللا تعتاىل أ ال آهتذا اإللتزا الت ايين هتو موضتون هتذه املستألة ،أي إ ا
كانت آتوى املثيت خ ملزمة للمستثيت قااء آهل يلزمه العمل هبا ثاينة
وسوف نذكر أقوال العلماء يف املسألة مث نل ه ص حكمها:
 - 1قال القرطيب رمحه هللا ]آرع العاميه  -الذي اليشت ل ابست باط ااحكا من أصوقا لع أهليته  -آيمتا اليعلمته متن أمتر ثي ته و تتاج إليته،

اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال ال.2 [4٣ :
أن يقص أعلم َم ْن يف ومانه وبل ه آيسأله عن ولته ،آيمت ل آيها آتواه ،لقوله تعاىل (آَ ْ

 - 2وقال اآلمد رمحه هللا ]العتامي ومتن لتيح لته أهليتة االجتهتاث ،وإن كتان حمصت لتبعض العلتو املعتتسة يف االجتهتاث ،يلزمته اتبتان قتول ا تهت ين

واادذ بثتواه[.٣
آقول القر (آيمت ل آيها آتواه) ،وقتول اآلمت ي (يلزمته اتبتان قتول ا تهت ين) يت ل علتى أهنمتا يتراين أن آتتوى املثتيت ملزمتة للمستتثيت ،هكتذا أجت
آصل يف املسألة كال ووي وابن القيم.
القول ،وه اك من َّ

 - ٣قتتال النااوو رمحتته هللا ]قتتال اخلطيتتب الب ت اثي :إ ا مل يكتتن يف املوضتتا التتذي هتتو آيتته إال مثتتت واح ت آأآتتتاه لزمتته آت تواه .وقتتال أبتتو املظثتتر

السمعاين رمحه هللا :إ ا ْسا املستثيت جواب املثيت مل يلزمه العمتل بته إال ابلتزامته ،قتال :ودتوو أن يقتال إنته يلزمته إ ا أدتذ يف العمتل بته ،وقيتل :يلزمته
إ ا وقا يف نثسه صاته ،قال السمعاين :وهذا أوىل ااوجه .قال الشيخ أبو عمرو :مل أج هذا ل ه وق حكى هو بع ل عن بعض ااصتوليس
أنه إ ا أآتاه را هو خمتلتف آيته دت ه ه بتس أن يقبتل م ته أو متن خت ه مث ادتتار هتو أنته يلزمته االجتهتاث يف أعيتان املثتتس ويلزمته اادتذ بثتيتا متن ادتتاره
ابجتهاثه ،قال الشيخ :والذي تقتايه القواع أن نثصل آ قول إ ا أآتاه املثيت نظر آإن مل يوج مثت آدر لزمه اادذ بثتيتاه واليتوقتف لت علتى
التزامه ال ابالدذ يف العمل به والب ه وال يتوقف أياا على سكون نثسه إىل صتاته ،وإن وجت مثتت آدتر آتإن استتبان أن التذي أآتتاه هتو ااعلتم
ااوثتتق لزمتته متتا أآتتتاه بتته ب تتاء علتتى ااصتتح يف تعي تته كمتتا ستتبق ،وإن مل يستتتأ لت مل يلزمتته ماأآتتتاه رجتترث اآتائتته إ دتتوو لتته استتتثتاء خ ت ه وتقليت ه،
واليعلم اتثاقهما يف الثتوى آإن وج االتثاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حي تذ[.4
صت ْ ره متتن قبولتته ،وتتترثث آيهتتا ،لقولتته صتتلى هللا عليتته
وحت َ
تاك يف َ
 - 4وقتتال اباان القاايم أياتتا ]الدتتوو العمتتل رجتترث آتتتوى املثتتيت إ ا مل تطمتتتن نثستتهَ ،

استَت ْثت نَت ْث َس َ وإن أآتاك ال تا وأآْتتَت ْتوك» آيجتب عليته أن يستتثيت نثسته أوال ،وال كلصته آتتوى املثتيت متن هللا إ ا كتان يعلتم أن اامتر يف
وسلم ْ « :
البتتا ن ِبت ف ماأآتتتاه ،كمتتا ال ي ثعتته قاتتاء القاضتتي لتته بتتذل  ،كمتتا قتتال ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم َ « :مت ْتن قاتتيت لتته بشتتال متتن حتتق أديتته آت
َيدذه ،آإمنا أقْطَا له قطعة من ر» واملثيت والقاضي يف هتذا ستواء ،وال يظتن املستتثيت أن جمترث آتتوى الثقيته تبتيح لته متا ستأل ع ته إ ا كتان يعلتم أن
اامتتر ِب آتته يف البتتا ن ،ستواء تتترثث أو حتتاك يف صت ره ،لعلمتته ابلتتال يف البتتا ن ،أو لشتتكه آيتته ،أو َّهلتته بتته ،أو لعلمتته َج ْهت َتل املثتتيت أو حماابتتته يف
آت تواه أو ع ت تقيي ت ه ابلكتتتاب والس ت ة أو انتته معتتروف ابلثتتتوى ابلِيَتتل والتتردص امل الثتتة للس ت ة وخ ت ل ت متتن ااستتباب املانعتتة متتن ال قتتة ب َثْت ت َتواه

( 1اع املوقعس) ٣8 / 1
( 2تثس القر ) 212 / 2
( ٣اإلحكا ) 2٣4 / 4
( 4ا مون) ج  1ص  .٥٦وق نقل ابن مح ان هذا الك

ب صه تقريبا (صثة الثتوى) ص  .82 - 81كما نقل ابن القيم قريبا م ه (اع

املوقعس) 2٦4 / 4
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وسكون ال ثح إليها ،آإن كان ع ال قتة والطمأني تة اجتل املثتيت يستأل اثنيتا واثل تا حتىت حتصتل لته الطمأني تة ،آتإن مل دت آت يكلتف هللا نثستا إال
وسعها ،والواجب تقوى هللا ِبسب االستطاعة[.1
 - ٥أختتار ابن الصت ح  -يف كت ال تووي الستابق  -وكتذل ابتن القتيم إىل مستألة مأني تة الت ثح كشترط لقبتول الثتتوى متن ع مته ،وهتذا الكت
ليح على إ قه بل آيه تثصيل وتقيي  ،داصة ما وضوح ثليل الثتوى آ جمتال الستتثتاء الت ثح بتل دتب الرضتا والتستليم ،يب هتس هتذا متا كره ابتن
رجب ال بلي رمحه هللا يف خترح هذا ال يل.
آعن وابصتة بتن معبت رضتي هللا ع ته قتال :أتيتت رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم آقال(:جتتت تستأل عتن التس واإلمث  ).قلتت :نعتم .قتال (استتثت
قلب  ،الس ماا مأنت إليه ال ثح وا مأن إليه القلب ،واإلمث ماحاك يف ال ثح وترثث يف الص ر ،وإن أآتاك ال ا وأآتوك).2
قال ابن ر ب يف خترحه ]وهذا ي ل علتى أن هللا آطتر عبتاثه علتى معرآتة التق والستكون إليته وقبولته ،وركتز يف الطبتان حمبتة لت وال ثتور عتن ضت ه،
آارمتت علتيهم ماأحللتت
وق ي دل هذا يف ح يل عياع بن محار «إين دلقت عباثي ح ثاء مسلمس ،آأتتهم الشيا س آاجتالتهم عن ثيت هم ،ه
ميجستانه»
يهوثانته أو ي صترانه أو ه
قم وأمرْم أن يشركوا يب مامل أنزل به سلطا » ،وقوله صلى هللا عليه وسلم «كل مولتوث يولت علتى الثطترة آتأبواه ه
ال يل  -إىل أن قال ابتن رجتب  -وقولته يف حت يل وابصتة وأيب ثعلبتة «وإن أآتتاك املثتتون» يعتين أن ماحتاك يف صت ر اإلنستان آهتو إمث وإن أآتتاه
خ ه أبنه ليح ذمث ،آهذه مرتبة اثنية ،وهو أن يكون الشال مست كرا ع آاعله ثون خ ه وق جعله أياا إمثا ،وهتذا إمنتا يكتون إ ا كتان صتاحبه ممتن
خترح ص ره لإلميان ،وكان املثيت يثيت لته رج هترث تنه أو ميتل إىل هتوى متن خت ثليتل ختترعي ،آأمتا ماكتان متا املثتيت بته ثليتل ختترعي آالواجتب علتى
املستثيت الرجون إليه وإن مل ي شرح له ص ره ،وهذا كالردصة الشرعية م ل الثطر يف السثر واملرع وقصر الص ة يف الستثر وحنتو لت ممتا ال ي شترح
به ص ور ك من اَّهال آهذا ال عسة به .وق كان ال صلى هللا عليه وسلم أحيا َيمر أصاابه را ال ت شرح بته صت ور بعاتهم آيمت عتون متن
الل إىل العمرة ،آكرهته متن كرهته مت هم ،وكمتا أمترهم ب اتر هت يهم والتالتل متن عمترة ال يبيتة آكرهتوه،
قوله آي اب من ل  ،كما أمرهم بثسخ ه
ِِ
يرثه إليهم .ويف اَّملة آما ورث ال ص به آليح للمؤمن إال اعة هللا ورستوله
وكرهوا مثاوضته لقريش على أن يرجا من عامه وعلى أن من أَته م هم ه

ِِ
ِ ِ
اخلََِة ِم ْتن أ َْمت ِرِه ْم) ااحتزاب ٣٦ :وي ب تي أن يتلقتى لت
اّلل َوَرسوله أ َْمرا أَن يَكو َن َقم ْ
اى َّ
كما قال تعاىل ( َوَما َكا َن لم ْؤم ِن َوَال م ْؤمَة إِ َا قَ َ
توك آِ َيمتا
ابنشراح الص ر والرضا ،آإن ماخترعه هللا ورسوله دب اإلميان والرضا به والتسليم لته كمتا قتال تعتاىل (آَت َ َوَربِته َ الَ يت ْؤِم تو َن َح َّتىت َ هِكم َ
َ

ِ
ِ
ِ
سلِيما) ال ساء ٦٥ :وأما ما ليح آيه نص من هللا وال رسوله وال عمن يقتت ي
َخت َجَر بَتْيتَته ْم مثَّ الَ َِد واْ ِيف أَنثس ِه ْم َحَرجا هممَّا قَ َ
اْي َ
ت َوي َسلهمواْ تَ ْ
املطمتن قلبه ابإلميان امل شرح ص ره ب ور املعرآة واليقتس م ته ختتال وحت ه يف صت ره بشتبهة
بقوله من الصاابة وسلف اامة ،آإ ا وقا يف نثح املؤمن
ه
موجوثة ،ومل د من يثيت آيه ابلردصة إال من خيس عن رأيه وهو ممن اليوثق بعلمه وب ي ه بل هو معروف ابتبان اقوى آه ا يرجا املؤمن إىل ماحاك
يف ص ره وإن أآتاه هؤالء املثتون[.٣
د صة القول يف هذه املسألة :هل آتوى املثيت ملزمة للمستثيت ثاينة
آتوى املثيت ق تكون ملزمة للمستثيت ،وق ر عليه العمل هبا ،وق دب عليه أن يتوقف آيها ،وبيان هذه ااحوال كالتايل:
 - 1مكون فتو املفيت ملزمة للمستفيت ،وجيب عليه أن يعمل ا بشروط ث ثة:
الشرط ااول :أن يكون املثيت ممن يوثق بعلمه وع الته.
الشترط ال تاين :أن يكتون االستثتتاء  -أي السؤال  -مطابقا لقيقة الال يف البا ن.

( 1اع املوقعس) 2٥4/ 4
 2قال ال ووي يف ااربعس :ح يل حسن روي اه يف مس ي اإلمامس أمح بن ح بل وال ارمي ذس اث حسن أ.هت .وقال ابن رجب آثي إس اث هذا ال يل أمران يوجب
كل م هما ضعثه  -إىل أن قال  -وق روي هذا ال يل عن ال  من وجوه متع ثة وبعض رقه جي ة) (جاما العلو والكم) ص 219
( ٣جاما العلو والكم) ط ثار الثكر ،ص .22٣ - 221
وق تكلم الشا بك ويل حسن يف هذا ال يل «استثت قلب » ونقل آيه قول الطسي ،رمحهما هللا ،و ل بك قريب مما كره ابن رجب ،آراجعه إن ختتت يف
(االعتصا ) للشا ج  2ص  ،1٦٣ - 1٥٣ط ثار املعرآة14٠2 ،هت
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الشرط ال الل :أن تكون الثتوى معتم ة على ثليل خترعي معتس ،أو خيسه املثيت أن هذا هو حكم هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم .
آتإن استتتوآت الثتتوى هتتذه الشتتروط صتارت ملزمتتة للمستتتثيت  -ثاينتة  -ودتتب عليتته أن يقبلهتا ويعمتتل هبتتا ،وإن مل ي شترح صت ره قتتا ،بتل دتتب عليتته
خترعا أن ي شرح ص ره قا.

ِِ
ِ ِ
اخلِت ََة ِم ْتن أ َْمت ِرِه ْم
اّلل َوَرستوله أ َْمترا أَن يَكتو َن َقتتم ْ
اتى َّ
أمتا ثليتل وجتوب عملتته هبتذه الثتتوى ،آقولتته تعتاىل ( َوَمتا َكتا َن لمت ْتؤم ِن َوَال م ْؤمَتة إِ َا قَ َ
اّلل ورستولَه آَت َقت ْ ضت َّتل ضت َ ال ُّمبِي تتا) ااحتزاب ، ٣٦ :وقولتته تعتتاىل (إَِّمنتَتا َكتتا َن قَتتوَل الْمتتؤِمِس إِ َا ثعتوا إِ َىل َِّ
َوَمتتن يَت ْعت ِ
اّلل َوَرستولِِه لِتتيَ ْاك َم
َ َ
ْ َ
ْ
تص ََّ َ َ
بتيتَتهم أَن يتقولوا َِ
ْس ْعَا َوأَ َ ْعَا َوأ ْولَتِ َ هم الْم ْثلِاو َن) ال ور.٥1 :
َْ ْ َ
وأمتتا ثليتتل وجتتوب انشتراح الصت ر مل تتل هتتذه الثتتتوى املشتتتملة علتتى حكتتم هللا ورستوله صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،آقولتته تعتتاىل (آَت َ َوَربِهت َ الَ يت ْؤِم تتو َن
ِ
ِ
ح َّىت هِكم َ ِ
ِ
سلِيما) ال ساء.٦٥ :
وك آ َيما َخت َجَر بَتْيتَته ْم مثَّ الَ َِد واْ ِيف أَنثس ِه ْم َحَرجا هممَّا قَ َ
اْي َ
ََ َ
ت َوي َسلهمواْ تَ ْ
 - 2وحيرا العمل بفتو املفيت يف أحوال منها:

يزور املستتثيت ستؤاله بطريقتة جتعتل املثتيت ديبته ابَّتواو واإلابحتة يف ختتال يعلتم املستتثيت
أ  -إ ا علم املستثيت أن البا ن والقيقة ِب ف الثتوى .كأن ه
أنه حمر عليه وأن املثيت سيجيبه ابلتار لو أتى ابلسؤال على وجهه القيقي ،وحنو ل  .وثليله قول ال ت صتلى هللا عليته وستلم (إمنتا أ بَ َشتر مت،
إيل ،ولعل بعاكم أن يكون ألن ِبجته من بعض ،آأقاي على حنو متا أْستا ،آمتن قاتيت لته ِبتق أديته ختتيتا آت َيدتذه ،آإمنتا
وإنكم كتصمون َّ
أقطا له قطعة من ال ار).1
ب  -إ ا علم املستثيت أن املثيت ليح أه للثتوى ،كأن يكون املثيت جاه أو آاسقا.
ج  -إ ا علتم املستثتيت أن الجتة وال ليل ِب ف آتوى املثيت ر عليه العمل هبا ،كما كر ه يف (مىت يذ املقل ) ،يف آدر املسألة ال ال ة عشرة.
 - 3ويتوقف املستفيت عن العمل بفتو املفيت يف أحوال ،منها:
أ  -إ ا مل تطمتن نثسه للثتوى لش هكه يف املثيت بسبب أنه يثيت برأيه ال ب ليل ،أو أآتاه ب ليل خ صريح يف ال اللة علتى الكتم ،أو لعلمته أبن هتذا
املثتيت يثتيت ابلِيَتتل والتردص امل الثتة للست ة ،أو لكتون هتذا املثتتيت ك ت اخلطتأ والتترتثث يف الثتتوى ،وخت لت  .آتإ ا ختت يف الثتتتوى للشت يف املثتتيت
آعليه أن يسأل اثنيا واثل ا حىت حتصل له الطمأني ة كمتا كتر ه يف أول املستألة الاثيتة عشترة ،آتإن مل دت مثتيتا اثنيتا واثل تا آت يكلتف هللا نثستا إال
وسعها والواجب تقوى هللا ِبسب االستطاعة.
ب  -إ ا مل تطمتن نثسه للثتوى لشكه يف مطابقة الستؤال للاقيقتة ،آيجتب عليته التوقتف ،والظتر ه تا مقت علتى اإلابحتة ،لقولته صتلى هللا عليته
وسلم (ثن مايريبت إىل ماال يريب )  ،2ولقوله صلى هللا عليه وسلم (آمتن اتقى الشبهتات آق استتسأ ل ي ته وعرضته ،ومتن وقتا يف الشتبهات وقتا
يف الرا ) .٣آيجب التوقف يف هذا الال حىت يتبس املستثيت حقيقة مايق عليه.
ج  -إ ا ادتلف عليه مثتيان يف الثتوى ،ومل يتبس أيهما أآىت ابلصواب ،وسيأيت بيان مادب عليه يف هذا الال يف املسألة التالية إن ختاء هللا.
وهبذا خنتم القول يف هذه املسألة ،وم ه تعلتم أن ا مت تان الت ثح معتتس يف مواضتا ثون أدترى ،وأنته الاعتبتار لته متا هتور الجتة والت ليل ،هتذا وهللا
تعاىل أعلم.

 1رواه الب اري عن أ سلمة رضي هللا ع ها (ح )٧1٦9
 2رواه الرتمذي وقال ح يل حسن صايح
 ٣ال يل متثق عليه

أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما
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ق يسأل العامي مثتيا آيثتيه آ تطمتن نثسه آيسأل خ ه ،آيجيبه ِب ف ااول .أو ق يستثيت العامي ويثتيه املثيت مث خيسه أح ال قات أن مثتيا
آدر يثيت ِب آه .أو ق يستثيت العامي ويعمل ابلثتوى مث حت ث له نثح املسألة مرة أدرى آيستثيت آقيها آدر آيثتيه بثتوى خمالثة لألوىل.
آثي هذه الصور أو خ ها إ ا ادتلف على املستثيت مثتيان أو أك ر ،آأآتاه كل م هم بثتوى خمالثة ملا أآتىت بته اآلدتر يف نثتح املستألة ،آمتا الواجتب
على املستثيت .
ادتلثت أجوبة العلماء يف هذا ،وس ذكر أجوبتهم آيما يلي مث نذكر مانراه صوااب إن ختاء هللا تعاىل .ويت رج من أجوبة العلماء مثانية أقوال:
 - 1القول األول :أيخذ املستفيت أبغلظ القولني.

آ جح القول ابلظر على اإلابحة ،ويرجح القول ااخت  ،ان الق ثقيل ،وثليله قوله تعاىل (إِ َّ َس ت ْل ِقي َعلَْي َ قَت ْوال ثَِقي ) املزمل.٥ :
 - 2القول الثاين :أيخذ املستفيت أبيسر القولني.

ِ
تف
اّلل أَن خيَهثت َ
اّلل بِكتم الْي ْس َتر َوالَ ي ِريت بِكتم الْع ْستَتر) البقترة ،18٥:وقتال تعتاىل (ي ِريت ه
آيأدتذ أبيستر ا وأستهلهما عليته ،ان هللا تعتاىل قتتال (ي ِريت ه
ع كم) ال ساء ، 28 :وقال تعاىل (وما جعل علَيكم ِيف الت هِ ي ِن ِمتن حترِج) التل .٧8 :وقتال صتلى هللا عليته وستلم (إن هللا تب أن يؤدتذ برد ِ
ص ِته
َ
ََ َ َ َ َ ْ ْ
َ ْ
ْ ََ
كما ب أن تؤتى عزائمه).1

 - 3القول الثالث :جيمع بني القولني إن أمكن

كره امقيب البدداد آقال ]وإ ا ادتلف جواب املثتس على وجهس آي ب ي للمستثيت أن دما بس الوجهس إ ا أمك ته لت ل حتيتاط واخلتروج

من اخل ف ،م اله أن يثتيته بعتض الثقهتاء أن الثترع عليته يف الطهتارة مستح جيتا رأسته ويثتيته بعاتهم أنته دزئته مستح بعتض الترأ وإن قَت َّل ،آتإ ا
مسح جيعه كان مؤثاي آرضه على القولس جيعا[.2
 - 4القول الرابع :يقدا فتو أهل احلديث على فتو أهل الرأ .
كره ابن القيم عن أمحد بن حنبل رمحه هللا أنه قال ]يسأل أصااب ال يل واليسأل أصااب الرأي ،ضعيف ال يل د من الرأي[.٣
 - 5القول امام  :يسأل مفتياً اثلثا ويعمل بفتو من وافقه.

أي إ ا أآىت ال الل م ل ااول عمل بثتوى ااول ،وإ ا أآىت ال الل بثتوى ال اين عمل املستثيت بثتوى ال اين .انه هبذا يكون قت أدتذ بقتول مثتيتس
تعاض قوال ا ،كتع ث ااثلة والرواة لزايثة خلبة الظن .آهو ترجيح ابلك رة.

 - 6القول السادس :أيخذ بقول األعلم األورع منهما.
ويعرف هذا ابلرتجيح ابل ليل العا  ،وهو اادذ بقول أوثق املثتس وأآالهما .آإن كان أح ا أعلم واآلدر أورن ،آعلى قولس.
 - 7القول السابع :ير ح املستفيت بني القولني وأيخذ أبر حهما.

واملقصتتوث ابارجتتح متتاثل علتتى صتتاته الت ليل الشتترعي ،آيعمتتل بتته ،لقولتته تعتتاىل (آَتِإن تَت تتاوعتم ِيف ختتي ِء آَتترُّثوه إِ َىل ِ
الرست ِ
تول) ال ستتاء.٥9 :أي
اّلل َو َّ
َ َْ ْ َ
ه
ْ

رثوه إىل الكتاب والس ة ابإلجان .آيعمل را ثل عليه ال ليل وإن كان قائله مرجوحا يف العلم والثال ،وهذا ادتيار ابن حتز وابتن تيميتة وابتن القتيم
ه
والشا وخ هم.

 1رواه أمح ذس اث صايح عن ابن عمر رضي هللا ع هما
( 2الثقيه واملتثقه) 2٠٣/2
( ٣اع املوقعس) .2٠٥/4
ون به ه ا على ما كره ابن تيمية أن ال يل الاعيف ع أمح هو السن يف التقسيم املعروف اآلن ،ان تقسيم ال يل إىل صايح وحسن وضعيف مل يوضا إال بع
أمح  ،آأول من قال به الرتمذي رمحه هللا (جممون الثتاوي)  ٥2/18و 249
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ويعترف هتتذا ابلرتجتتيح ابلت ليل اخلتتاص ،يف مقابتتل القتتول الستتاث التتذي آيتته الرتجتيح ابلت ليل العتتا  .والت ليل اخلتتاص هتتو الجتتة الشتترعية ،أمتتا الت ليل
العا آهو صثة املثيت من العلم والورن.
قال ابن ميمية رمحه هللا ]وال ليل اخلاص الذي يرجح به قول على قول أوىل ابالتبان من ثليل عا على أن أح ا أعلم وأ َْثيَن .وعلم ال تا برتجتيح

قول على قول أيسر من علم أح هم أبن أح ا أعلم و ْأثين ،ان الق واح والب [ .1وقال ابن عبدالرب رمحته هللا ]علتى أن القتول اليصتح لثاتل
قائله ،وإمنا يصح ب اللة ال ليل عليه .وق كر ابن مزين عن عيسى بن ثي ار ،عن ابن القاسم عن مال  ،قال :ليح كل ماقال رجل قوال وإن كتان

َّ ِ
ِ
سَه) الزمر.2 [18 :
ين يَ ْستَمعو َن الْ َق ْوَل آَتيَتتَّبِعو َن أ ْ
له آال يتبا عليه لقول هللا عزوجل (الذ َ
َح َ

ومن هذا تترى أن الرتجتيح ابلت ليل اخلتاص مقت علتي الرتجتيح ابلت ليل العتا  ،ويكثتي يف هتذا قولته تعتاىل (آَتِإن تَت تاوعتم ِيف ختتي ِء آَتترُّثوه إِ َىل ِ
اّلل
ه
َ َْ ْ َ ْ
الرس ِ
ول) ال ساء .٥9 :ومن رث املت اون آيه إىل الكتاب والس ة ،مارواه الب اري عن أيب هريرة ووي بن دال اَّهين رضي هللا ع هما قتاال :جتاء أعترايب
َو َّ

آقتال ايرستتول هللا :اقتض بي تا بكتتاب هللا ،آقتا دصتمه آقتال :صت ق آتاقض بي تا بكتتاب هللا .آقتال ااعترايب :إن ابتين كتان عستيثا علتى هتذا آتتزى
ابمرأته ،آقالوا يل :على اب الرجم ،آث يت ابين م ته رائ ِتة متن ال ت م ووليت ة ،مث ستألت أهتل العلتم آقتالوا :إمنتا علتى اب ت جلت مائتةِ وت ريتب عتا .
تس بي كمتا بكتتاب هللا ،أمتا الوليت ة وال ت م آَت َترث عليت  ،وعلتى اب ت جلت مائتة وت ريتب عتا  ،وأمتا أنتت اي
آقال ال صتلى هللا عليته وستلم (اقات ه
أنتتيح  -لرجتتل  -آا ْخ ت علتتى ام ترأة هتتذا آارجهتتا) آ ت ا عليهتتا أنتتيح آرجهتتا .٣ويف روايتتة (آتتإن اعرتآتتت آارجهتتا ،آاعرتآتتت آرجهتتا) .آهتتذا ااع ترايب
آرثها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  .وهكذا دتب رث املت تاون آيته إىل كتتاب هللا وإىل ست ة رستوله بعت وآاتته
ادتلثت ع ه ااقوال يف مسألته ه
صلى هللا عليه وسلم .
 - 8القول الثامن :يتخري املستفيت فيأخذ بقول أيهما شاء.

وهذا قول أك ر الشاآعية ،آقال امقيب البدداد ]وقيل َيدذ بقول َمن ختاء ِمن املثتس ،وهو القول الصايح ،انه ليح من أهتل االجتهتاث ،وإمنتا
عليه أن يرجا إىل قول عامل ثقة ،وق آعل ل آوجب أن يكثيه[.4وقال النوو ]يت

آيأدذ بقول أيهما ختاء،وهذا هتو ااصتح ع ت الشتيخ أيب

إسااق الش اوي املص ف ،وع اخلطيب الب اثي ،ونقلته احملتاملي يف أول ا متون عتن أك تر أصتااب ا ،وادتتاره صتاحب الشتامل آيمتا إ ا تستاوى
املثتيان يف نثسه[ .٥وقال الشوكاين إن القول ابلت ي هو قول أك ر أصااب الشاآعي ،قال الشوكاين ]واست لوا ابجان الصاابة علتى عت انكتار
العمل بقول املثاول ما وجوث ااآال[.٦
وهذا القول ابلت ي انتق ه العلماء الذين قالوا بوجوب الرتجيح على املستثيت إ ا ادتلثت عليه آتاوى املثتس .وإلي بعض أقواقم يف نق ه.
قال ابن حزا رمحه هللا ]أما من قال :هو خم  ،آقت أمتره ابتبتان اقتوى ،و لت حترا  ،وأدطتأ ب ختت  ،وجعتل الت ين مترثوثا إىل ادتيتار ال تا يعمتل

را ختاء ،وأجاو آيه االدت ف ،وهللا تعاىل يقول (:ولَو َكا َن ِمن ِع ِ َخ ِ ِ
ِِ
ادتِ َآا َكِت ا) ال ستاء ، 82 :وقتال تعتاىل ( َوالَ تَتَ َتاوعواْ
اّلل لََو َج واْ آيه ْ
ْ ه
ْ
َْ
ِ
اّلل) القصتص ، ٥٠ :آتاالدت ف لتيح متن أمتر هللا تعتاىل التذي
َض ُّتل ِممتَّ ِن اتتَّبَ َتا َه َتواه بِ َت ِْ هت ى ِهم َتن َّ
آَتتَت ْث َشتلواْ) اانثتال ، 4٦ :وقتال تعتاىلَ ( :وَم ْتن أ َ
أابحتته وأمتتر بتته .وقت علم تتا أن حكتتم هللا تعتتاىل يف الت ين حكتتم واحت  ،وإن ستتائر لت دطتتأ واب تتل ،آقت دت ه هتذا القائتتل يف أدتتذ التتق أو تركتته،
وأابح له د ف حكم هللا تعاىل ،وهذا البا ل املتيقن ب خت  .آسقط هذا القول ابلسهان الاروري.

( 1االدتيارات الثقهية) البن تيمية ،جا البعلي ،ط ثار املعرآة ،ص ٣٣٣
( 2جاما بيان العلم) 118/2
 ٣ح يل ( ٧19٣و )٧194
( 4الثقيه واملتثقه) 2٠4/2
( ٥ا مون) ٥٦/1
( ٦إرختاث الثاول) ص 2٥2
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وأما من قالَ :يدذ ابالثقل ،آ ثليل على صاة قوله أياا ،كذل قول متن قتالَ :يدتذ ابالدتف ،وكتل قتول بت ثليتل آهتي ثعتوى ستاقطة ،آتإن

اّلل بِكم الْي ْسَر) البقرة ، 18٥ :آق علم ا أن كل ما ألز هللا تعتاىل آهتو يستر ،وبقولته تعتاىلَ ( :وَمتا َج َع َتل َعلَ ْتيك ْم ِيف
احتل بقول هللا عزوجل( :ي ِري ه
ال هِ ي ِن ِم ْن َحَرِج) الل.٧8 :

قال ابن حز  :والذي نقول به وابهلل تعاىل التوآيق :إنه إن أآتاه آقيهان آصاع ا أبمور خمتلثة نسبوها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،آهتو خت
آاسق برتكته قبتول ختتال م هتا ،انته إمنتا يلزمته ماألزمته الت ص يف تلت املستألة ،وهتو مل يت ره بعت  ،آهتو خت آمث برتكته ماوجتب ممتا مل يعلمته حتىت يعلمته،
لك ه يرتكهم ويسأل خ هم،ويطلب الق[.1

وقال الشاطيب رمحه هللا ]إنه ليح للمقل أن يت

يف اخل ف ،كمتا إ ا ادتلتف ا تهت ون علتى قتولس آتورثت كتذل علتى املقلت  .آقت يعت بعتض

ال ا القولس ابل سبة إليه خم ا آيهما كما خي يف دصال الكثارة ،آيتبا هواه ومايواآق خرضه ثون ماخيالثه ،وررتا استتظهر علتى لت بكت بعتض
وقواه را روي من قوله عليه الص ة والس  «:أصتاايب كتال جو » وقت متر اَّتواب ع ته وإن صتح آهتو معمتول بته آيمتا إ ا هتب
املثتس املتأدرين ،ه
املقلت عثتوا آاستتتثيت صتتاابيا أو خت ه آقلت ه آيمتتا أآتتتاه بتته آيمتتا لتته أو عليتته .وأمتتا إ ا تعتتارع ع ت ه قتتوال مثتيتتس آتتالق أن يقتتال :لتتيح بت ادل حتتتت
اهر ال يل ،ان كل واح م هما متبا ل ليل ع ه يقتاي ضت مايقتاتيه ثليتل صتاحبه ،آهمتا صتاحبا ثليلتس متاتاثين ،آاتبتان أحت ا ابقتوى
اتبان للهتوى ،وقت متر ماآيته ،آلتيح إال الرتجتيح اباعلميتة وخ هتا .وأياتا آا تهت ان ابل ستبة إىل العتامي كالت ليلس ابل ستبة إىل ا تهت  ،آكمتا دتب
علتتى ا تهت الرتجتتيح أو التوقتتف كتتذل املقلت  .ولتتو جتتاو حتكتتيم التشتتهي وااختراع يف م تتل هتتذا َّتتاو للاتتاكم وهتتو اب تتل ابإلجتتان ،وأياتتا آتتإن يف

مسائل اخل ف ضابطا قرآنيا ي ثي اتبان اقوى جلة ،وهو قوله تعاىل( :آَِإن تَت اوعتم ِيف ختي ِء آَترُّثوه إِ َىل ِ
الرس ِ
ول) ال ستاء ٥9 :وهذا املقل قت
اّلل َو َّ
َ َْ ْ َ
ه
ْ

ت تتاون يف مستتألته جمته ت ان آوجتتب رثهتتا إىل هللا والرستتول ،وهتتو الرجتتون إىل ااثلتتة الشتترعية ،وهتتو أبع ت متتن متابعتتة اقتتوى والشتتهوة .آادتيتتار أح ت
املتتذهبس ابقتتوى والشتتهوة ماتتاث مت للرجتتون إىل هللا والرستتول .وهتتذه اآليتتة نزلتتت علتتى ستتبب آتتيمن اتبتتا ه تواه ابلرجتتون إىل حكتتم الطتتاخوت ،ولتتذل

ِ َّ ِ
آم تواْ ِرتَتا أن ت ِزَل إِلَْي ت َ ) ال ستتاء ! ٦٠ :وهتتذا يظهتتر أن م تتل هتتذه القاتتية ال ت ت دل حتتتت قولتته:
ين يَت ْزعمتتو َن أ ََّهنت ْتم َ
أعقبهتتا بقولتته( :أََملْ تَت َتر إ َىل التتذ َ

«أصاايب كال جو » وأياا آإن ل يثاي إىل تتبا ردص املذاهب من خ است اث إىل ثليل ختترعي ،وقت حكتى ابتن حتز اإلجتان علتى أن لت
آسق ال ل .وأياا آإنه مؤث إىل إسقاط التكليف يف كل مسألة خمتلتف آيهتا ،ان حاصتل اامتر متا القتول ابلت يت أن للمكلتف أن يثعتل إن ختتاء
ويرتك إن ختاء ،وهو عس إسقاط التكليفِ ،ب ف ماإ ا تقي ابلرتجيح آإنه متبا لل ليل ،آ يكون متبعا للهوى والمسقطا للتكليف[.2
وقال الشاطيب أياا ]آإ ا عرع العامي ولته على املثيت آهو قائل له «أدرجين عن هواي وثلين على اتبتان التق» آت ميكتن  -والتال هتذه  -أن

يقول له« :يف مسألت قتوالن ،آتادرت لشتهوت أيهمتا ختتتت » آتإن معتىن هتذا حتكتيم اقتوى ثون الشترن ،وال ي جيته متن هتذا أن يقتول ماآعلتت إال
بقول عامل ،انه حيلة من جلة اليل اليت ت صبها ال ثح وقاية عن القال والقيل ،وختبكة ل يل ااخراع ال نيوية ،وتستليط املثتيت العتامي علتى حتكتيم
اقوى بع أن لب م ه إدراجه عن هواه رميت يف عماية وجهل ابلشريعة ،وختش يف ال صتياة وهتذا املعتىن جتا ِر يف التاكم وخت ه والتوآيتق بيت هللا
تعاىل[.٣
هذا ما قاله ابن حز والشا يف نق القول ابلت ي  ،والق أن القول ابلت ي له موضا س ذكره آيما يلي إن ختاء هللا.
خ صة القول يف هذه املسألة:
ما يثعل املستثيت إ ا ادتلف عليه مثتيان آأك ر
عليه أن خيس املثتيس أهنما ادتلثت أقواقما يف املسألة:

( 1اإلحكا ) 1٦٠/٦
( 2املواآقات) 1٣4 - 1٣2/ 4
( ٣املواآقات) 144 - 14٣ / 4
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 - 1آتتإن دت ه اه يف العمتتل أبي القتولس إ ا كتتا متتن ابب ادتتت ف الت تتون ،آهتتو يف ستتعة متتن العمتتل أبي القتتولس ،وهتتذا هتو املوضتتا التتذي خيتتتار آيتته
املستثيت ولكن بع أن خيتسه املثتيتان أنته خمت  .كمتا يف دصتال كثتارة اليمتس آإهنتا علتى الت يت  ،وكمتا يف عت ث ركعتات الست ن الراتبتة ،وكمتا يف أنتوان
اإلحرا (اإلآراث  -القران  -التمتا).
 - 2وإن أمراه ابادذ ابالحتياط أو امليل إىل جانب معس آَت َعل.1
أصرا علي اخل ف ،وكان د آهما ادت ف تااث ،آعليه أن يسأقما عن حجة كل م هما:
 - ٣وإن ه
أ  -آإن أدساه ِبجتيهما واتسا عقله لثهمهما ،آعليه اادذ ابلقول الذي حجته أرجح ،وهذا هو الرتجيح ابل ليل اخلاص.
ب  -وإن أدساه ِبجتيهما ومل يتسا عقله لثهمهما ،أدذ بقول أوثق املثتيس ع ه ،وهذا هو الرتجيح ابل ليل العا  ،قال ابن ميمية ]وأمتا متن كتان
عاجزا عن معرآة حكم هللا ورسوله ،وق اتبا آيها َمن هو ِمن أهل العلم وال ين ،ومل يتبس له أن قتول خت ه أرجتح متن قولته ،آهتو حممتوث ي تاب اليتذ
على ل واليعاقب[.2
ج  -آإن مل يثهم الجتس ،وتستاوي املثتيتان ع ت ه يف الثاتل ،آتإن أمك ته اَّمتا بتس القتولس كمتا كتره اخلطيتب الب ت اثي آعتل .وإال ستأل خ تا

ِ
اّلل نَت ْثسا إِالَّ و ْس َع َها).
آإن مل يتمكن آعل ماتسكن له نثسه ويطمتن له قلبه ،و (الَ ي َكلهف ه

وهبذا ترى أن ضابط هذه املسألة
أنه إ ا ادتلثت آتاوى املثتس يف مسألةِ ما
 - 1آإ ا كان ادت ف ت ون ،وك القولس صواب :آاملستثيت خمََّ يف اادذ أبيهما.
 - 2وإ ا كان ادت ف تااث وت اقض.
أ  -آإنه يرجح ابل ليل اخلاص ،آإن مل ميكن.
ب  -يرجح ابل ليل العا  ،آإن مل ميكن.
ج  -جا بس القولس ،آإن مل ميكن.
ث  -واصل السؤال حىت ي رك الق يف مسألته ،آإن مل ميكن.
هت  -آعل ما يطمتن له قلبه.
وهبذا خنتم القول يف هذه املسألة ،وهللا تعاىل أعلم ،وابهلل تعاىل التوآيق

( 1املستصثى) لل زايل٣91/2 ،
( 2جممون الثتاوى) 22٥/ 2٠
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املسألة السابعة عشرة :هل جيوز مقليد امليت؟

يف هذه املسألة ولكن يف حق املثيت ،و ل يف الثصل السابق ع الك

يف مراتب املثتس حيل كر م هم املثتيت املقلت ملتذهب متن

سبق الك
انتسب إليه.
أمتتا املستتتثيت ،آق ت كتتر أن واجبتته االتبتتان ال التقلي ت  -كمتتا ستتبق يف املستتألة ال ال تتة عشتترة  -وأنته اليلجتتأ إىل التقلي ت إال لاتترورة كعجتتزه عتتن آهتتم
ااثلة ،وحىت هذا العذر ت اركه بعض العلماء بقتوقم إنته يكتثتي يف هتذه التال بستؤاله املثتيت :أهتذا حكتم هللا ورستوله صتلى هللا عليته وستلم  ،آتإن
أجابه ب عم قَبِل آتواه .ويرتتب على هذا أنه اليبقتى عتذر للتقليت إال عتذرا واحت ا وهتو عجتز املستتثيت عتن الوصتول إىل املثتيت العتامل ا تهت متا ق رتته
على استثتاء املثيت املقل .
وب اء على هذا آإن مسألة تقلي املستثيت للميت ميكن أن ترث يف صورتس:
الصورة ااوىل :ع ما دب عليه استثتاء املثيت املقل لعجزه عن الوصول إىل خ ه.
وهتتذا املثتتيت املقلت قت يثتتيت تقليت ا لتتبعض العلمتتاء ااحيتتاء أو اامتوات ،وآتتواه جتتائزة للاتترورة كمتتا كتتر ه يف حكمتته يف الثصتتل الستتابق ،ومل صتته
ماقال ابن القيم ]أنه دوو ل ع الاجة وع العامل ا ته  ،وهو أصح ااقوال وعليه العمل[.1
الصتتورة ال انيتتة :أن يعجتتز املستتتثيت عتتن الوصتتول إىل مث تت جمته ت أو مقل ت  ،وميك تته اال ت ن علتتى حكتتم مستتألته يف بعتتض كت تب الثقتته التتيت كتبهتتا
ااموات .آهذه أياتا صتورة متن صتور تقليت املستتثيت للميتت .وهتي جتائزة للاترورة آرجوعته إليته أوىل متن أن يبقتي يف واقعتته مرتبكتا يف ح تته .كمتا
سبق بيانه يف املرتبة الرابعة من مراتب املثتس يف الثصل السابق.

( 1اع

املوقعس) 4٦/1
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املسألة الثامنة عشرة:جتديد االستفتاء إذا مكررت نف

الواقعة

ِ
آيت مث حت ثت تلت الواقعتة لته مترة أدترى آهتل يلزمته جت يت الستؤال آيته وجهتان :أحت ا يلزمته الحتمتال ت ت
قال الناوو رمحته هللا ]إ ا استتثىت آتأ َ

رأي املثيت ،وال اين اليلزمه وهو ااصح انه ق عرف الكم ااول وااصل استمرار املثيت عليه ،ودصص صاحب الشتامل اخلت ف رتا إ ا قلت حيتا
وقطا آيما إ ا كان ل دسا عن ميت أبنه اليلزمه ،والصايح أنه الخيتص آإن املثيت على مذهب امليت ق يت جوابه على مذهبه[.1
قلت :والتذي أراه يف هتذه املستألة  -وهللا تعتاىل أعلتم ابلصتواب  -أن جت يت االستتثتاء قت يكتون واجبتا وقت يكتون مستتابا أو مباحتا ،علتى ال اتو
التايل:
 - 1آيجب جت ي االستثتاء إ ا ح ثت له الواقعة اليت علم حكمها من قبل ،و ل إ ا كان املثيت ااول مقل ا أآتاه تقلي ا لعجزه عن الوصول إىل
خ ه ،مث وج ع ت جتت ث الواقعتة متن يثتيته ابالتبتان (أي ابلت ليل الشترعي) .ان الواجتب يف حتق املستتثيت االتبتان وإمنتا تركته أوال للعجتز آيجتب ع ت
تيسره ،كما يف املسألة ال ال ة عشرة.
 - 2ويستاب جت ي االستثتاء إ ا كان املثيت ااول مؤه أآتاه ابالتبتان مث وجت ع ت جتت ث الواقعتة مثتيتا أعلتم وأوثتق متن ااول .و لت ملتا كتر ه
مؤهلَ ْس.
يف املسألة اخلامسة من أن استثتاء الثاضل ما وجوث املثاول مستاب الدب إ ا كا ه
 - ٣ويباح جت ي االستثتاء إ ا مل د ع جت ث الواقعة إال من أآتاه أوال ،وهي الصورة اليت كرها ال ووي وخ ه ،هذا وهللا تعاىل أعلم.

( 1ا مون)  .٥٧ / 1و كر ابن مح ان م له يف (صثة الثتوى) ص  ،82وكذل ابن القيم يف (اع املوقعس) .2٦1 / 4
وصاحب (الشامل)  -الذي كره ال ووي  -هو أبو نصر ابن الصبَّال ،من آقهاء الشاآعية ،ت  4٧٧هت ،رمحه هللا تعاىل
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املسألة التاسعة عشرة:ما جيب على املستفيت إذا ر ع املفيت عن فتواه؟

سبق ِبل هذه املسألة يف آدر أحكا املثيت ابلثصل السابق .ومل ص ما كر ه:
 - 1أنه الدب ختيء على املستثيت حىت يعلم برجون املثيت عن آتواه.
تبس له أن املثيت ق رجتا ع هتا لكوهنتا
 - 2آإن علم :آ دب عليه ترك العمل ابلثتوى ااوىل  -سواء كان ق عمل هبا أو مل يعمل بع  -إال إ ا ه
دطتأ مل الثتهتتا الت ليل متتن الكتتتاب أو الست ة أو اإلجتتان أو القيتا الصتتايح .آتتإ ا علتم املستتتثيت أن الثتتوى ااوىل دطتتأ خمالثتتة للت ليل وجتتب عليتته
ترك العمل هبا ،أما إ ا كان املثيت ق رجا ع ها لت رأيه واجتهاثه أو لوقوآه على ِ
قول آدر يف املتذهب التذي يقلت ه ،آت دتب علتى املستتثيت تترك
العمل ابلثتوى ااوىل ،إ اليبطل إال مادالف ال ليل ،لقوله صلى هللا عليه وسلم (من عمل عم ليح عليه أمر آهو رث).1
 - ٣و ريق املستثيت ملعرآة هل الثتوى ااوىل خمالثة لل ليل أ ال  ،أبن يسأل املثيت الذي أآتاه أو يسأل خ ه إن وج  .هذا وهللا تعاىل أعلم.2
 - 4آإ ا كانت الثتوى ااوىل دطأ ،وعمل هبا املستثيت آأتلف نثسا أو ماال ،وق وجتب ضتمان الت ثح واملتال .آعلتى أيهمتا دتب الاتمان :املثتيت
امل طال أ املستثيت الذي عمل بثتواه  .وهذا هو موضون املسألة التالية.

 1متثق عليه
 2راجا( :اع

املوقعس) البن القيم 224 - 222 / 4
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املسألة العشرون:ما جيب على املستفيت إذا أخقأ املفيت يف فتواه؟
سبق ِبل هذه املسألة يف آدر أحكا املثيت ابلثصل السابق ،ونل ص ه ا مادب على املستثيت يف هذا:
 - 1تعتس الثتوى دطأ إ ا ثبت خمالثتها لل ليل الصايح كما يف املسألة السابقة.
 - 2ال دب على املستثيت ختال حىت يعلم أبن الثتوى اليت أآيت هبا دطأ ،سواء أعلمه بذل املثيت الذي أآتاه أو خ ه من أهل العلم.
 - ٣إ ا ثبت ل ى املستثيت دطأ الثتوى آيجب عليه ع العمل هبتا إن مل يكتن قت عمتل هبتا بعت  ،ودتب عليته آستخ العمتل إن كتان مستتمرا آيته،
ودب عليه اإلعاثة أو القااء وحنوه إ ا كان ق آرل من العمل وكان اخلطأ يف ترك ختيء من املأمورات ،كما سبق بيانه يف املسألة السابقة.
 - 4وإ ا كان املستتثيت ق عمل ابلثتوى اخلطأ يف ات ف نثحِ أو مال ،وق وجب ضتمان الت ثح واملتال  -لعت عثتو أهتل االستتاقاق  -آعلتى
أيهما دب الامان .
واَّواب :هو أنه إ ا كان املثيت مؤه لإلآتاء آالامان على املستتثيت ،وإن كتان املثتيت خت مؤهتل آالاتمان عليته .هتذا ماادتتاره ابتن القتيم رمحته هللا
ب ومل يعرف م ته تب آهتو ضتامن) .1آهتذا نتص يف موضتا ال تزان يقتا
وهو مانرجاه يف هذه املسألة ،وثليله قوله صلى هللا عليه وسلم ( َم ْن تَطَبه َ
آيه املثيت على الطبيب كما كره ابن القيم رمحه هللا.
وق كانت القواع تقاي بتامس املثيت املؤهل إ ا كانت آتواه دطأ خمالثتة للقطعتي ،وإمنتا مل ياتمن ان قولته خت ملتز قاتاء كمتا قتال ابتن القتيم،
وق ت أضثتتت إىل هتذه املستألة يف آدتتر الثصتل الستابق (أحكتا املثتيت) أن اامتتور التيت هتي حمتل نتزان ودصتتومات متا آدترين دتب علتى املستتتثيت أن
يرجا آيها إىل القاضي ال املثيت .و كرت ه اك على من يقا ضمان دطأ القاضي .وهللا تعاىل أعلم.2
وِبتا هذه املسألة خنتم الك

يف (أحكا املستثيت وآثابه) ،وبه خنتم القول يف الباب اخلامح من هذا الكتاب (أحكا املثيت واملستثيت وآثاهبما).
وهللا تعاىل أعلم ،وابهلل تعاىل التوآيق.

 1رواه أبو ثاوث وال سائي وابن ماجة عن عب هللا بن عمرو رضي هللا ع هما ورواه الاكم وقال :صايح اإلس اث ،وواآقه الذه
 2راجا( :اع املوقعس) 22٦ - 22٥ / 4

الباب الساث

اَّهل والعذر
به
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الباب السادس

اجلهل والعذر به
(متهيد) يف بيان سبب اَّ ل القائم بشأن هذه املسألة.
تعتتتس مستتألة اَّهتتل والعتتذر بتته متتن املستتائل التتيت ثار حوقتتا ج ت ل وادتتت ف كب ت ان وستتط متتا يعتترف ابلصتتاوة اإلس ت مية املعاصتترة .وق ت
ارتبطت هذه املسألة ارتبا ا مباخترا رسألة التكث وضوابطه ،وق ك تر الكت يف التكثت متا انتشتار كتتاابت ااستتا ستي قطتب رمحته هللا وكتتاابت
علمتتاء الت عوة ال ج يتتة ومتتا اختتتتملت عليتته متتن بيتتان ن تواقض اإلس ت  .آتتذهب آريتتق إىل ت زيتتل أحكتتا التكث ت املطلقتتة ال توارثة هبتتذه الكتتتاابت علتتى
املعي س ثون اعتبار ملوانا التكث القائمة هبم ،ونبهه آريق آدر إىل وجوب ال ظر يف هذه املوانا وم ها اَّهل يف حق املعي س قبل الكم بكثرهم.
وختترن كتل آريتق يف إعت اث ااِبتاث الشترعية التيت تؤيت وجهتة نظتره معتمت ا علتى بعتض ال صتوص متتن الكتتاب والست ة وعلتى بعتتض أقتوال أهتل العلتتم
املؤي ة له ،آجاءت بعض هذه ااِباث على ريف نقيض وبي ها تعارع َت  ،وأحيا ي قل الطرآتان امل تلثتان نقتوال متعارضتة َتامتا عتن رجتلِ واحت
من أهل العلم.
والتتذي أثى إىل ت تاقض ااِبتتاث يف هتتذه املستتألة هتتو ستتوء االستتت الل ابل صتتوص الشتترعية متتا توجيتته أقتوال العلمتتاء توجيهتتا خت ستتليم رتتا
دعلهتا مت اقاتة ،يف حتس أنته ميكتن التتأليف بي هتا إلرجاعهتا إىل أصتل واحت أو معتىن مشترتك ،وهتذه هتي القيقتة ،آإنته إوراءم ابلستلف وعلمتاء هتتذه
اامة أن يظن هبم أهنم مل يتعرضوا لبال هذه املستألة والقطتا آيهتا بق ِ
تول .وهتذا ااصتل الواحت واملعتىن املشترتك التذي تت ور حولته ال صتوص الشترعية
وأقوال العلماء يف هذه املسألة هو الذي سوف نعين ذ هاره يف ِب ا ه ا إن ختاء هللا.
وأحتتب أن أنبهتته أياتتا علتتى أن متتن أهتتم البواعتتل علتتى ك تترة اخلتتوع يف موضتون التكثت يف هتتذا الزمتتان ،هتتو وقتتون ك ت متتن امل تستتبس إىل
اإلست يف املكثترات رتتا يتتؤثي هبتتم إىل االنست متتن الت ين ال يثتتي ثون وجتتر أو رثن أو عقتتاب ،و لت بستتبب خيتتاب الكتتم اإلست مي والكتتم
الرثة وال تعاقب عليها ،آشاعت الرثة بس املسلمس ،وت بهه استباهبا متن آتتح هللا علتيهم ابلعلتم ومعرآتة أستباب الكثتر،
جتر ه
ابلقوانس الوضعية اليت ال ه
وت ل الت بيه على أ ية ال ظر يف موانا التكث وم ها العذر ابَّهل ،آ ار اَّ ل واخل ف حول هذه املسألة.
ومل يكتتن ه تتاك د ت ف كب ت بتتس الستتلف يف هتتذه املستتألة ،و ل ت انتته يف تتل قيتتا الكتتم اإلس ت مي يف ثار اإلس ت آ تإن الكتتم علتتى
املعي س مرجعه إىل القاضي الشرعي الذي يرآا إليته أمتر متن ارتكتب ختتيتا متن املكثترات ،وكتان الباتل يف ختتروط الكتم ابلتكثت وموانعته متن ختتأن
القاضي وح ه وإىل اجتهاثه يرجا تق ير اعتبار العذر واملانا يف حق الش ص املعس ،ومل يكن للعامة ثدل يف هذا.
وسوف يكون ك م ا يف اَّهل والعذر به يف هذا الباب يف أربعة آصول إن ختاء هللا ،وهي:
 - 1الفصل األول :تعريف اَّهل وبيان أثره على املكلهف.
 - 2الفصل الثاين :حجة هللا اليت يقا هبا التكليف.
 - ٣الفصل الثالث :صثة قيا الجة الرسالية من جهة القائم هبا.
 - 4الفصل الرابع :صثة قيا الجة الرسالية من جهة امل ا ب هبا.
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الفصل األول
وآيه مخح مسائل:
 - 1تعريف اَّهل.
 - ٣أثر اَّهل على أهلية املكلهف.
 - ٥اَّهل كمانا من التكث .
وهذا بياهنا.

معريف اجلهل وبيان أثره على املكلف
 - 2تعريف العذر.
 - 4اَّهل كمانا من ثبوت ااحكا الشرعية.

املسألة األوىل :معريف اجلهل
 - 1اجلهل( :ع العلم عما من ختأنه أن يكون عاملا به).

واَّهل يف موضوع ا ه ا هو (ع العلم اباحكا الشرعية أو أبسباهبا).

 - 2وهو نوعان:
(أ) هل بسيط( :وهو ع العلم ابلشيء أص ) كمن ال يعلم ابل

صلى هللا عليه وسلم أص .

(ب) هل مركب( :وهو العلم ابلشيء على د ف حقيقته) كمن يقول إن ال

صلى هللا عليه وسلم كا ب.

 - ٣واجلهل كما يتعلق ابلعلم فإنه يتعلق ابلعمل.
عس به عن ع العلم ،ويعس به عن ع العمل روجب العلم].1
قال ابن ميمية رمحه هللا [لثظ اَّهل :ي ه

قال ابن القيم رمحه هللا [قال قتتاثة (أجتا أصتااب حممت أن كتل متن عصتى هللا آهتو جاهتل) ولتيح املتراث أنته جاهتل ابلتاتر إ لتو كتان جتاه مل
يكن عاصيا آ يرتتب ال يف ال نيا والعقوبة يف اآلدرة على جاهتل ابلتاتر  ،بتل نثتح التذنب يستمى جهت وإن علتم مرتكبته بتارميته ،إمتا أنته ال
يص ر إال عن ضعف العلم ونقصانه و ل جهل آسمي ابسم سببه ،وإما ت زي لثاعله م زلة اَّاهل به.2].
آجهل العمل (هو آعل الشيء ِب ف ماحقه أن يثعل ،سواء اعتق آيه اعتقاثا صاياا أو آاس ا).

الر ْمحَتةَ أَنَّته
ب َربُّك ْم َعلَى نَت ْث ِس ِه َّ
والذي يثعل الشيء ِب ف حقه ،واعتقاثه آيه صايح هو املسلم العاصي ،وهو اَّهل الوارث يف قوله تعاىل ( َكتَ َ
متتن ع ِمتتل ِمت كم ستتوءا ِجبهالَت ِتة مثَّ ََتب ِمتتن بتعت ِ ِه وأَصتلَح آَأَنتَّته َخثت ِ
َصتتب
صت ِر ْ
ف َعت ِهتين َكْيت َ ه َّن أ ْ
تيم) اانعتتا  ،٥4 :وقولتته تعتتاىل ( َوإِالَّ تَ ْ
ََ
م
َ َْ َ ْ َ
َ َ َ ْ
تور َّرحت م
َديت ِته إِ ْ أَنتتتم جت ِ
إِلَتتي ِه َّن وأَكتتن ِمتتن ْ ِ ِ
تال هتتل علِمتتتم َّمتتا آَتع ْلتتتم بِيوستتف وأ ِ
تاهلو َن) يوستتف ،89 :وم لهتتا آيتتة
اَّتَتاهل َ
َ
س) يوستتف ،٣٣ :وقولتته تعتتاىل (قَت َ َ ْ َ ْ
ْ َ
َ َ
ْ َ هَ
( )1٧بسورة ال ساء.

أمتتا التتذي يثعتتل الشتتيء ِب ت ف حقتته ،واعتقتتاثه آيتته آاس ت آهتتو الكتتاآر ،وهتتو اَّهتتل ال توارث يف قولتته تعتتاىل (قتتل أَآَت َ ت َِّ
وين أ َْعب ت أَيتُّ َهتتا
اّلل َأتْمتتر ِه
ْ َْ
اَّ ِ
اهلو َن) الزمر.٦4 :
َْ
اَّ ِ
اهتل أَ ْخِيتاء ِمتن التتَّع ُّث ِ
تف)
َ َ َ
 - 4واجلهل يرد غالبا للذا ،كما يف ال صوص السابقة ،وق ال يرث إال لتقرير الال كما يف قولته تعتاىل ( َْ َستبتهم َْ
البقرة ، 2٧٣ :واَّهل يف هذه اآلية هو رعىن ع اخلسة.

 - ٥وال مرادأ بني اجلهل واألمية:
أما اَّهل آق سبق تعريثه.
تاامي هتتو التتذي ال يقترأ وال يكتتتب نستتبة إىل حالتته يتتو دتترج متتن بطتتن أمتته ،قتتال تعتتاىل  -يف وصتتف نبي تتا صتتلى هللا عليتته وستتلم -
وأمتتا األميااة :آت ه

َّ ِ
الرست َ
ين يَتتَّبِعتتو َن َّ
تول الَّتِ َّ ه
(التتذ َ

ِ
تي) ااع تراف1٥٧ :
اامت َّ

( 1جممون الثتاوى) ٧/9٣٥
( 2مثتاح ثار السعاثة)  ،1٠1 /1ط ثار الثكر

تت تَتْتتلتتو ِمتتن قَتْبلِت ِته ِمتتن كِتَت ِ
تاب َوَال َكطُّتته
 ،وجتتاء تعريتتف هأميتتته يف قولتته تعتتاىل ( َوَمتتا ك ت َ
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بِيَ ِميِ َ ) الع كبوت .48 :آاامي هو الذي ال يقرأ وال يكتب.

وال ت و بس اَّهل واامية ،آق كان ك من الصاابة رضي هللا ع هم أميس وكانت الكتابة آيهم ثرة ،وهم أعلم اامة ما ل .
ولكن ملا كانت القراءة والكتابة ا من أهم وسائل التعلم ،آإن اَّهل يف ااميس أك ر م ه يف خ هم.
َيت له كل هذا العلم ما ل  .أمتا يف خت ه صتلى هللا عليته وستلم آااميتة
وأنبه ه ا على أن هأمية ال صلى هللا عليه وسلم هي من معجزاته ،إ َأت ه
صثة نقص ،وق نبهه على هذا القاضي عياع يف كتابه (الشثا يف حقوق املصطثى صلى هللا عليه وسلم ).1

املسألة الثانية :معريف العذر

وع َذ َره :قبِ َل
صل واحتل ل ثسه .وأعذره َ
العذر :الجة اليت يعتذر هبا .واعتذر :أب ى عذره .واعتذر عن آعله :ت ه
وعلى هذا :آإن العذر ابَّهل ،مع اه االحتجاج ابَّهل عن ترك واجب أو آعل م هي ع ه ع املساءلة على ل .

عذره2.

املسألة الثالثة :أثر اجلهل على أهلية املكلف
 - 1املكلف :هو الش ص الذي تعلق دطاب الشارن بثعله.

 - 2وشرط صحة التكليف :هو ق رة الش ص على آهم دطاب الشارن املوجه إليه ،وإمنا يكون ل ابلعقل ،وملا كان متن العست تقت ير القت رة
العقلية ال ومة لثهم دطاب الشارن ،آق أقا الشارن البلتول مقتا العقتل يف لت  ،ان البلتول أمتر م اتبط ولته ع متات حمت ثة ستبق أن كرْتا يف
أول الثصل ال الل من الباب ال الل هبذا الكتاب.
آم اط التكليف :هو بلول اإلنسان عاق .
وثليله :قوله صلى هللا عليه وسلم (رآا القلم عن ث ثة :عن ال ائم حىت يستيقظ ،وعن الص حىت تلم ،وعن ا ون حىت يعقل).٣
 - ٣أما األهلية :آهي الص حية ،وهي قسمان:

(أ) أهلية األداء (وهي أهلية التكليف) :وتعين ص حية الثرث ان تعتس أقواله وأآعاله خترعا ،أي ص حيته ان يكون مكلثا يؤادذ أبقواله وأآعاله.

وختروط صاة هذه ااهلية:
( )1اسدراك (ابلبلول والعقل والعلم ِبطاب التكليف).
( )2االختيار.

(ب) أهلية الو وب :وتعين ص حية الثرث ان تكون له حقوق وعليه واجبات .وت بت هذه ااهلية :ابلياة.
 - 4عوار) األهلية:

هي أمور تعرع اهلية ااثاء  -أي أهلية التكليف  -آتزيلها أو ت قصها.
أو هي أمور تعترع للمكلتف آتجعتل أقوالته وأآعالته خت معتتسة ختترعا آت يؤادتذ هبتا وال ترتتتب عليهتا آاثرهتا آيمتا يتعلتق ِبقتوق هللا تعتاىل ال حقتوق
العباث.
( 1لسان العرب) البن م ظور ،ماثة (جهل) ،ج  ،1٣٠ - 129 /11ط ثار صاثر( ,املثرثات يف خريب القرآن) للراخب ااصثهاين ،ماثة (جهل)( ,املعجم الوسيط)
ما الل ة العربية( ,144 – 14٣ /1 ،اإلحكا يف أصول ااحكا ) البن حز ( ,4٦ /1 ،املوسوعة الثقهية) إع اث ووارة ااوقاف ابلكويت ،ج  ،2٣٠ /14ط ات
الس سل 14٠8هت( ,خترح التلويح على منت الت قيح) للتثتاواين ،18٠ /2 ،ط مكتبة حمم صبيح
 2انظر (لسان العرب) البن م ظور( ,٥4٥ /4 ،املعجم الوسيط) ما الل ة العربية٥9٠ /2 ،
وحس ه ،ورواه الب اري معلقا عن علي بلثظ مقارب يف الط ق وال وث
 ٣رواه أبو ثاوث عن علي رضي هللا ع ه ،ورواه الرتمذي ه
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 - ٥أقساا عوار) األهلية:
سبق القول أبن ختروط صاة أهلية التكليف هي :اإلثارك واالدتيار ،آعوارع هذه ااهلية:
إما أن ِ
تثس اإلثراكِ :
السكر.
كالص ر ،واَّ ون ،وال سيان ،وال و  ،واَّهل ،و ُّ
وإما أن ِ
تثس االدتيار :و ل ابإلكراه.
ولكن جرى عرف الثقهاء على تقسيم عوارع ااهلية إىل قسمس:
(أ) عوار) مساوية :أي من قَ َ ر هللا ،ال ثدل للعب يف اكتساهبا ،آ سبت إىل السماء اهنا دارجة عن ق رة العب .
وم هاِ :ص ر السن ،واَّ ون ،والعته ،وال سيان ،وال و  ،واإلخماء ،واملرع ،واملوت.

(ب) عوار) مكتسبة :وهي اليت الدتيار العب ثدتل يف اكتستاهبا ب ثسته أو متن خت ه ،وإن كتان كتل ختتيء متن قت ر هللا كمتا قتال تعتاىل (إِ َّ ك َّتل
َختي ِء َدلَ ْقَاه بَِق َ ِر) القمر.49 :
ْ
السكر واقزل.
آمن العوارع املكتسبة من ات العب  :اَّهل واخلطأ و ُّ
ومن العوارع املكتسبة من خ ه :اإلكراه.1
(فائدة) يف سبب كون اَّهل من العوارع املكتسبة.

ِ ِ
ِ
صت َتار
اّلل أ ْ
اعلتتم أن ااصتتل يف اإلنستتان اَّهتتل ،كمتتا قتتال تعتتاىل ( َو ه
َدت َتر َجكم همتتن بطتتون أ َّم َهتتاتك ْم الَ تَت ْعلَمتتو َن َختت ْتيتا َو َج َعت َتل لَكتتم الْ َّست ْتم َا َوااَبْ َ
شكرو َن) ال ال.٧8 :
َوااَآْتِ َ َة لَ َعلَّك ْم تَ ْ
آااصل آيمن درج من بطن أمه أنه ال يعلم ختيتا ،وهذا اَّهل .وما أنه أمر أصلي آق جعل من العوارع املكتسبة ،ان الواجب علتى العبت إوالتة

تار َوااَآْتِت َ َة) ،آتتإ ا استتتعمل هتتذه
هتتذه اَّهتتل بتتتعلم متتا دتتب عليتته متتن آتترع العتتس متتن العلتتم ،وق ت جعتتل هللا لتته وستتائل التتتعلم (الْ َّست ْتم َا َوااَبْ َ
صت َ

شتكرو َن) ،وإ ا أ تل التتعلم آكأنته ادتتار اَّهتل ،ومتن ه تا ْسهتي عارضتا مكتستبا ،وهتو متا
الوسائل يف التعلم كان ق أثى بعتض ختتكرها (لَ َعلَّك ْتم تَ ْ
الدتيار العب ثدل يف اكتسابه.2

( 1خترح امل ار وحواختيه يف ااصول) البن مل  ،ص  94٣وما بع ها ،ط الع مانية  1٣1٥هت( ,ختترح التلتويتح على التوضيتح والت قيح) لسع ال يتن التثتاواين ،ج  2ص
 1٦٧وما بع ها ،ط صبيح  1٣٦٧هت( .اإلحكا يف أصول ااحكا ) لآلم ي21٦ /1 ،
 2انظر (اإلحكا يف أصول ااحكا ) البن حز ( ,٦8 – ٦٥ /1 ،جممون آتاوى ابن تيمية) ( ,٣14 – ٣٠٧ /9مثتاح ثار السعاثة) البن القيم،1٠٧ - 1٠٦ /1 ،
ط ثار الثكر( ,املواآقات) للشا 18٠ - 1٧9 /1 ،
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تبس متن املستألة الستابقة أن اَّهتل عتارع متن عتوارع ااهليتة (أهليتة التكليتف) رتا يعتين أنته دعتل أقتوال املكلتف وأآعالته خت معتتسة يف الشترن وال
ترتتب عليها آاثرها .ويسمى العارع أياا ابملانا ،انه مي ا ثبوت الكم املرتتب على أقوال املكلف وأآعاله.
وقاع ة الكم يف الشريعة بوجه عا هي( :يرتمب احلكم على السبب إذا موفرت الشروط وانتفت املوانع).

واحلكم :هو اثبات أمر آلدر أو نثيه ع ه .وم اله اثبات حكم الكثر لتارك الص ة.

وسبب احلكم :هو الشيء الذي جعتل الشتارن وجتوثه ع متة علتى وجتوث الكتم ،وع مته ع متة علتى ع مته .ويف امل تال الستابق :ستبب الكتم هتو
ترك الص ة.
وشاارط احلكاام :هتتو متتا يتوقتتف وجتتوث الكتتم علتتى وجتتوثه ،وال يلتتز متتن وجتتوثه وجتتوث الكتتم ،ولكتتن يلتتز متتن ع متته ع ت الكتتم .وه تو يف امل تتال
السابق :أن يكون َترك الص ة ابل ا عاق متعم ا.
ومانع احلكم :هو ما يلز من وجوثه ع الكم ،وال يلز من ع مه وجوث الكم أو ع مته .وهتو يف امل تال الستابق :أن يكتون َترك الصت ة جتاه
بوجوهبا لكونه أسلم يف ثار الرب ومل د من يعلمه الص ة ،آهذا اَّهل يعتس مانعا من ثبوت حكم الكثر قذا الش ص.

هذا خترح موجز لقاع ة الكم ،وليح اَّهل رانا من ثبوت ااحكتا الشترعية ذ ت ق ،ولكتن يف اامتر تثصتيل كتره السايوطي يف قولته [اعلتم أن
قاع ة الثقه :أن ال سيان واَّهل مسقط لإلمث مطلقا.
وأما الكم:
• آإن وقعا يف ترك مأمور مل يسقط ،بل دب ت اركه ،وال صل ال واب املرتتب عليه لع االئتمار.
• إو آعل م هي ع ه  -ليح من ابب اإلت ف :آ ختيء آيه.
 أو آيه إت ف :مل يسقط الامان. آإن كان آيه عقوبة :كان ختبهة يف إسقا ها].1ومعىن ك السيو ي رمحه هللا ،أن ااحكا نوعان :أدروية وثنيوية.
 - 1النوع األول :ااحكا اادروية :أي حماسبة هللا للعباث يو القيامة ،وقوله [اَّهتل مستقط لتإلمث مطلقتا] أي يف اآلدترة ،آت

ِ
ل َرسوال) اإلسراء.1٥ :
س َح َّىت نَتْبت َع َ
إ ا ارتكب معصية [برتك واجب أو آعل م هي ع ه] جاه  ،و ل لقوله تعاىل ( َوَما كَّا م َع هذبِ َ

استب هللا العبت

 - 2النوع الثاين :األحكاا الدنيوية :وهذه نوعان أياا :حقوق هلل وحقوق للعباث.

حمر .
أ ) حقوق هلل معاىل :وهذه نوعان :إما ترك واجب أو آعل َّ

( )1آإن ترك الواجب جاه بوجوبه ،وجب عليه آعله ،هذا قول السيو ي ،والبن تيمية قول آدر سأ كره بع ل إن ختاء هللا.
( )2وإن آعل م هيا ع ه جاه بتارميه،
 وليح من ابب اإلت ف آ ختيء آيه. أو آيه إت ف مل يسقط الامان :كقتل صي الر أو قطا ختجره. -أو آيه عقوبة كشرب اخلمر :كان اَّهل ابلتار ختبهة يف إسقا ها.

ب) حقوق العباد :من أثاء واجب أو ضمان املتلثات كل هذه ال يسقط م ها ختيء ابَّهل.
واَّهل املؤثر يف ااحكا السابقة هو اَّهل املعتس كعذر ،وح اَّهل املعتس س عين ببيانه يف املسائل التالية إن ختاء هللا.
وق قال السيو ي يف ك مه السابق إن من ترك الواجتب جهت وجتب عليته آعلته ،وقتال ابتن تيميتة ِب آته ،واَّمتا بتس قوليهمتا :أن إعتاثة الواجتب
( 1ااختتباه وال ظتائتر يف قتواعت وآرون آقه الشاآعية) للسيو ي ،ص  ،٣4٠ - ٣٣9ط ثار الكتاب العريب 14٠٧هت .وق ن ِقل ك مه هذا بتصرف يف (املوسوعة الثقهية)
ط ووارة ااوقاف ابلكويت ،ج  14ص 2٣٠
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واجبة إ ا كان مما ميكن ت اركه لكونه ماوال يف الوقت .قال ابن ميمية رمحه هللا [وكذل كل من ترك واجبا مل يعلم وجوبه ،آإ ا علم وجوبه آَت َعلَه وال

تلزمه اإلعاثة آيما ماى :يف أصح القولس يف مذهب أمح  ،وخ ه .وكذل من آعل حمظورا يف الص ة مل يعلم أنه حمظتور ،مث علتم كمتن كتان يصتلي
يف أعطان اإلبل ،أو ال يتوضأ الوضوء الواجب الذي مل يعلم وجوبه ،كالوضوء من لتو اإلبتل ،وهتذا ِبت ف ال استي ،آتإن العتامل ابلوجتوب إ ا نستي
صتلهى متىت َ َكتتر ،كمتا قتتال صتلى هللا عليتته وستلم « :متتن عتن صت ة أو نستيها آليصتتلها إ ا كرهتا» وأمتتا متن مل يعلتتم الوجتوب ،آتتإ ا علمته صتتلى
َ
ص ِهتل
ص ة الوقت وما بع ها ،وال إعاثة عليه .كمتا ثبتت يف الصتاياس أن ال ت صتلى هللا عليته وستلم قتال لألعترايب املستيء يف صت ته« :ارجتا آَ َ
صت ِهتل» قتتال :والتتذي بع ت ابلتتق ال أحستتن خت هتتذا آعلمتتين متتا دتزيين يف صت يت ،آعلمتته صتتلى هللا عليتته وستتلم وقت أمتتره ذعتتاثة صت ة
آإنت مل ت َ
الوقت ،ومل َيمره ذعاثة ما ماى من الص ة ،ما قوله «ال أحسن خ هذا».
صل ،وعمار َترل كما تتمرل ال ابة ،ومل َيمر أاب ر را تركه من الص ة وهو ج تب،
وكذل مل َيمر عمر وعمارا بقااء الص ة ،وعمر ملا أج ب مل ي َ
ومل َيمر املستااضة أن تقاي ما تركت ،ما قوقا إين أستااع حياة خت ي ة م عتين الصو والص ة.
ومل َيمر الذين أكلوا يف رماان حىت تبس قم البال البيض من السوث ابإلعاثة ،والص ة أول ما آرضتت كانتت ركعتتس ركعتتس ،مث ملتا هتاجر ِويت َ يف
ص ة الار آثرضت أربعا ،وكان ركة وأرع البشة والبواثي ك من املستلمس مل يعلمتوا بتذل إال بعت مت ة ،وكتانوا يصتلون ركعتتس ،آلتم َيمترهم
ذعاثة ما صلوا.
كما مل َيمر الذين كانوا يصلون إىل القبلة امل سودة ابإلعاثة م ة ص ْم إليها قبل أن يبل هم ال اسخ].1
آهتتذا متتا يتعلتتق رتتا يتتؤثر آيتته اَّهتتل ومتتا ال يتتؤثر كمتتانا متتن ااحكتتا الشتترعية .وم تته يتبتتس أن مستتألة اَّهتل والعتتذر بتته هتي متتن مستتائل أصتتول الثقتته
ليست من مسائل االعتقاث.

( 1جممون الثتاوى) ٣8 - ٣٧ /2٣
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أي كمانا من ثبوت الكم ابلكثر ،والكم ابلكثر هو ك ه من ااحكا الشرعية ،اَّهل املعتس مي ا من ثبوتته .وقاعت ة التكثت أي قاعت ة الكتم
ابلكثر هي نثح قاع ة الكم يف الشريعة بوجه عا  -امل بتتة أعت ه  -ولكتن متا مزيت متن التثصتيل ،وستيأيت ختترح قاعت ة تكثت املعتس يف مباتل
ِ
نصها وبيان موقا اَّهل م ها:
االعتقاث ابلباب السابا إن ختاء هللا ،وسأقتصر ه ا على كر ه
ونص قاع ة تكث املعس  -وهو من وضعي  -كالتايل:
ه
ص متا بق ِ
(يف أحكتا الت نيا التيت جتتري علتى الظتاهر ،كتم ابلكثتر علتى ختت ِ
تول مك هثتر أو بثعتل مكثتر ،ثبتت عليته ثبتوَت ختترعيا ،إ ا تتوآرت ختتتروط
الكم وانتثت موانعه يف حقه ،وَ كم عليه مؤهل للاكم ،مث ي ظر:
آإن كان مق ورا عليه يف ثار اإلس استتيب وجواب قبل استيثاء العقوبة م ه من وي السلطان.
وإن كتتان ممت عتتا بشتتوكة أو بت ار التترب جتتاو لكتتل أحت ِ قتلتته وأدتتذ مالتته ب ت استتتتابة ،وي ظتتر يف هتتذا إىل املصتتلاة واملثست ة املرتتبتتة علتتى لت  ،وإ ا
تعارضت املصلاة واملثس ة ق ه أرجاهما).
وسيأيت خترحها إن ختاء هللا يف مبال االعتقاث كما كرت ،ويتبس من هذا ال ص أن اَّهل موقعه يف موانتا الكتم .وه تا مستألة :هال اجلهال ماانع

من احلكم أا من العقوبة .

أي أن متتن قتال الكثتتر أو آعلتته  -كمتتن قتتال إنتته ال بعتتل وال حستتاب أو متتن ستتج لصت م  -وهتتو جاهتتل جهت معتتسا ،آهتتل مي تتا هتتذا اَّهتتل متتن
الكم عليه ابلكثر را عمله ،أ أنه كم عليه ابلكثر بعمله ويكون اَّهل مانعا من معاقبته عقاب الكاآر .
واَّواب :أن هتذا خيتلتف ِبستب حتال هتذا الشت ص يف ااصتل .آتإن كتان كتاآرا يف ااصتل آاَّهتل متانا متن معاقبتته ،وإن كتان مستلما يف ااصتل
آاَّهل مانا من الكم بكثره وابلتايل مانا من عقوبته .وهذا بيان موجز ملا سبق.
 - 1فمن كان كافراً أصليا ،ولكنه اهل بدعوة النيب صلى هللا عليه وسلم :

آاكمتته أنتته كتتاآر وال يقتتال إن كثتتره متوقتتف علتتى بلتتول الت عوة إليتته ورآاتته قتتا ،بتتل هتتو كتتاآر قبتتل الت عوة ،ولك تته ال يعاقتتب يف الت نيا وال يعتتذب يف
اآلدرة حىت تبل ه الجة .ويف هذا قال ابن القايم رمحاه هللا [الواجتب علتى العبت أن يعتقت أن كتل متن ثان بت ين خت ثيتن اإلست

آهتو كتاآر ،وأن

هللا سباانه وتعاىل ال يعذب أح ا إال بع قيا الجة عليه ابلرستول ،هتذا يف اَّملتة ،والتعيتس موكتول إىل علتم هللا وحكمته .هتذا يف أحكتا ال تواب
والعقاب .وأما يف أحكا ال نيا آهي جارية على اهر اامر :آأ ثال الكثتار وجمتاني هم كثتار يف أحكتا الت نيا قتم حكتم أوليتائهم] .1والت ليل علتى
أن من ال ي ين ب ين اإلس يسمى كاآرا حىت قبل بلول ال عوة إليه:

( أ ) قوله تعاىل (وإِ ْن أَح م ِمن الْم ْشت ِركِس استتجارَك آَتأ َِجره ح َّتىت يستما َكت َ ِ
اّلل مثَّ أَبْلِ ْته َمأْ َمَته َلِت َ ِأبَ َّهن ْتم قَت ْتوم الَّ يَت ْعلَمتو َن) التوبتة،٦ :
ْ َ َََْ َ ه
َ َْ َ َ
َ َ هَ
ِ
وْساه هللا مشركا ما جهله وعت علمته ابلت عوة ( َلت َ ِأب ََّهن ْتم
آسماه هللا مشركا قبل ْساعه ك هللا الذي هو ثعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،ه
ه

قَت ْوم الَّ يَت ْعلَمو َن).

(ب) قولتته تعتتاىل (هت َتو الَّت ِتذي َدلَ َقكت ْتم آَ ِمت ك ْم َكتتاآِمر َوِمت كم ُّمت ْتؤِم من)

الت تتابن2 :

 ،وقتتال صتتلى هللا عليتته وستتلم (ال يتترث املستتلم الكتتاآر ،وال يتترث

الكاآر املسلم) ،2آليح إال ثي ان :إس أو كثر ،وإميان أو كثر ،آمن مل يكن مسلما
آهذا ما ي ل على أنه يسمى كاآرا ما جهله قبل ال عوة ،أما إنه ال يعاقب قبل ال عوة آت دتوو قتلته يف الت نيا حتىت يت عى وال يعذبته هللا يف اآلدترة
حىت تبل ه ال عوة ،آ ليله:

ِ
ل َرسوال) اإلسراء.1٥ :
س َح َّىت نَتْبت َع َ
( )1قوله تعاىل ( َوَما كَّا م َع هذبِ َ
 ( 1ريق اقجرتس) ص 41٣
 2متثق عليه
 ٣انظر (الثصل يف امللل وااهواء وال ال) البن حز 28٥ - 2٧٦ /٣ ،

آهو كاآر٣.
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ِِ
ِ
صيبةم ِرَا قَ َّمت أَي ِي ِهم آَتيتقولوا ربتََّا لَوَال أَرس ْلت إِلَيتَا رسوال آَتَتتَّبِا ِ
ِ
ِ
س)
آايت َ َونَكو َن م َن الْم ْؤم َ
( )2وقوله تعاىل ( َولَ ْوَال أَن تصيبَتهم ُّم َ
َ َ
َ ْ ْ ْ َ َ ْ َْ َ ْ َ
القصتص .4٧ :قال ابن ميمية [آ ه ل لت علتى أن املقتاتى لعتذاهبم قتائم ولكتن ختترط العتذاب هتو بعت بلتول الرستالة ،وقتذا قتال (لِتتَ َّ يَكتو َن لِلَّتا ِ
علَى ِ
الرس ِل)].1
اّلل ح َّجةم بَت ْع َ ُّ
َ ه

( )٣وقوله تعتاىل (ولَو أَ َّ أ َْهلَ ْكَتاهم بِعت َذ ِ
اب ِهمتن قَتْبلِ ِته لََقتالوا ربتََّتا لَتوَال أَرست ْل َ ِ
آايتتِ َ ِمتن قَتْب ِتل أَن نَّ ِتذ َّل َوَخنْ َتزى)
َ
ت إلَْيتَتا َرستوال آَتَتتَّبِ َتا َ
َ ْ َْ
َْ
وبس أهنم كانوا قبل الرستول قت اكتستبوا ااعمتال التيت
 .1٣4قال ابن ميمية رمحه هللا [آهذا يبس أنه مل يكن ليعذب الكثار حىت يبعل إليهم رسوال ،ه

ته:

توجب املقت والذ وهي سبب للعذاب ،لكن خترط العذاب قيا الجة عليهم ابلرسالة].2
ومن هذا الباب أياا اآلايت :اانعا  ،1٣1و الشعراء  ،2٠8و القصص .٥9

وام صة :أنه ابل سبة للكاآر ااصلي آإن اَّهل مانا من معاقبته ،وليح مانعا من الكم عليه ابلكثر.
 - 2أما من ثبت له حكم اسس ا يف األصل:
آإنه لو آعل ختيتا مكثرا وهو جاهل جه معتسا ،آإن اَّهتل يكتون مانعتا متن الكتم عليته ابلكثتر وابلتتايل مانعتا متن العقوبتة .وال يستمى كتاآرا قبتل
إقامة الجة عليهِ ،ب ف الكاآر ااصلي الذي يسمى كاآرا قبل إقامة الجة عليه.
وال ليل على أن املسلم الذي يرتكب الكثر جه ال كم عليه ابلكثر وال يسمى كاآرا حىت يت َعلهم وتقا عليه الجة:
( أ ) ح يل ات أنتواط .وهتو عتن أيب واقت اللي تي رضتي هللا ع ته قتال :درج تا متا رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم إىل ح تس وحنتن حت اثء عهت
بكثر ،وللمشركس ِس رة يعكثون ع ها وي و ون هبا أسلاتهم ،يقال قا ات أنواط ،آمرر ِ
بس رة ،آقل ا :اي رسول هللا اجعل ل ا ات أنتواط كمتا

اج َعتل لََّتا
قم ات أنواط ،آقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (هللا أكس ،إهنتا الست ن ،قلتتم والتذي نثستي بيت ه كمتا قالتت ب تو إسترائيل ملوستى ( ْ
جت َهلتتو َن)  ،لرتكتتأ َست ن متتن كتتان قتتبلكم) .٣وه تتا مل يكثتترهم ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم متتا لتتبهم الشتترك
إِلَتتها َك َمتتا َقت ْتم ِآقتَةم قَت َ
تال إِنَّكت ْتم قَت ْتوم َْ
وع َذرهم ابَّهل لكوهنم ح اثء عه بكثر ،وهذا من املواضا اليت يعذر آيها ابَّهل كما س ثصله آيما بع إن ختاء هللا.
َ
(ب) والت ليل أياتتا علتتى أنتته ال يستتمى كتتاآرا حتتىت تقتتا عليتته الجتتة :إجتتان الصتتاابة التتذي كتتره ختتتيخ اإلست

اباان ميميااة يف قولااه [وأمتتا الثترائض

ااربتتا آتتإ ا جات وجتتوب ختتتيء م هتتا بعت بلتتول الجتتة آهتتو كتتاآر ،وكتتذل متتن جات حتتتر ختتتيء متتن احملرمتتات الظتتاهرة املتتواتر حترميهتتا كتتالثواحش
والظلتم والكتذب واخلمتتر وحنتو لت  ،وأمتا متتن مل تقتم عليتته الجتة :م تتل أن يكتون حت يل عهت ابإلست  ،أو نشتأ بباثيتتة بعيت ة مل تبل تته آيهتا ختتترائا
اإلست وحنتتو لت  ،أو خلتتط آظتتن أن التتذين آم توا وعملتوا الصتتالات يستتت ون متتن حتتتر اخلمتتر ،كمتتا خلتتط يف لت التتذين استتتتاهبم عمتتر ،وأم تتال
ل  ،آإهنم يستتتابون وتقتا الجتة علتيهم ،آتإن أصتروا كثتروا حي ت ِتذ ،وال كتم بكثترهم قبتل لت  ،كمتا مل كتم الصتاابة بكثتر ق امتة بتن مظعتون
وأصاابه ملا خلطوا آيما خلطوا آيه من التأويل].4
وادتلثت أقوال علماء ال عوة ال ج ية يف هذه املسألة :هل اجلهل مانع من احلكم ابلكفر أا مانع من العقوبة .

آذهب الشيخ عبد هللا بن شيخ اسس ا حممد بن عبد الوهاب رمحهما هللا إىل أن اَّهل مانا من الكم  -وهو الصواب الذي تشه لته ااثلتة
الستابقة  -آقتال [إ ا آعتل اإلنستان التذي يتتؤمن ابهلل ورستوله متا يكتون آعلته كثترا أو اعتقتاثه كثترا جهت م ته رتتا بعتل هللا بته رستوله صتلى هللا عليتته
وسلم  ،آهذا ال يكون ع كاآرا وال حنكم عليه ابلكثر حىت تقو عليه الجة الرسالية اليت يكثر من دالثهتا ،آتإ ا قامتت عليته الجتة وب هتس لته متا
أصر على آعل ل بع قيا الجة عليه آهذا هو الذي يكثر].٥
جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم و ه
( 1اَّواب الصايح ملن ب ه ل ثين املسيح) البن تيمية٣14 /1 ،
( 2املص ر السابق) ٣1٦ /1
 ٣رواه الرتمذي وصااه
( 4جممون الثتاوى) ٦1٠ - ٦٠9 /٧
( ٥ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية  -ج  - 8كتاب املرت  -ص )1٥9 - 1٥8
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و هب آدرون إىل أن اَّهل مانا من العقوبة ليح مانعا الكم ابلكثر ،ومن هذا ما ورث يف آتتاو اللجناة الدائماة لإلفتااء ابلساعودية ،و لت يف

جتواب الستؤال ال تتاين متتن الثتتتوى رقتتم ( ،)44٠٠قتتالوا[ :كتتل متتن آمتتن برستتالة نبي تتا حممت صتتلى هللا عليتته وستتلم وستتائر متتا جتتاء بتته يف الشتريعة إ ا
ستتج بعت لت ل ت هللا متتن ويل وصتتاحب قتتس أو ختتتيخ ريتتق يعتتتس كتتاآرا مرتت ا عتتن اإلست مشتتركا متتا هللا خت ه يف العبتتاثة ولتتو نطتتق ابلشتهاثتس
وقت سجوثه ،إلتيانه را ي قض قوله من سجوثه ل هللا ،لك ه قت يعتذر َّهلته آت ت تزل بته العقوبتة حتىت يعلتم وتقتا عليته الجتة وميهتل ث ثتة أاي
إعذارا إليه ل اجا نثسه عسى أن يتوب آإن أصر على ستجوثه ل ت هللا بعت البيتان قتتل لرثتته ،لقتول ال ت صتلى هللا عليته وستلم « :متن بت ه ل ثي ته
آاقتلوه» ، 1.آالبيان وإقامة الجة لإلعذار إليه قبل إنزال العقوبة به ال ليسمى كاآرا بع البيان آإنه يسمى كاآرا را ح ث م ه.2].
وهتتذه الثتتتوى دطتتأ ،آإنتته إ ا كتتان اَّهتتل معتتسا كعتتذر كتتان مانعتتا متتن الكتتم بت ختت  ،ويت ل علتتى لت متتا قت ه م اه متتن أثلتتة كات يل ات أنتواط
وإجان الصاابة يف حاثثة ق امة بن مظعون .وقم َرُّث مشهور على ح يل ات أنواط حيل يقولون :إن الذين لبوا ل قالوا ومل يثعلتوا وستيأيت
ك مهتم ب صته يف الثصتل الرابتا إن ختتاء هللا ،يريت ون بتذل أن جمترث الطلتب لتيح ختتركا ،وهتتذا دطتأ إ مل خيتلتف العلمتاء يف أن متن نتوي الكثتتر يف
املآل َك َثر يف الال ،وسيأيت تقرير هذا يف خترح قاع ة التكث رباتل االعتقتاث إن ختتاء هللا .آمجترث لتبهم كتان ختتركا ،بت ليل قولته صتلى هللا عليته
اج َعل لََّا إِلَتها)) وهذا هو الشرك ،ولك ه دثي عليهم لكوهنم ح ي ي عه ابلكثر
وسلم (قلتم والذي نثسي بي ه كما قالت ب و إسرائيل ملوسى ( ْ
أي أسلموا ح ي ا ،آق كانوا من مسلمة الثتح (آتح مكة) ودرجوا ما الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل خزوة ح س وكانت قبل أقل من ختهر متن
آتتتح مكتتة ،آلتتم تكتتن لت يهم آستتاة متتن الوقتتت للتتتعلم ،وقتتذا قتتال الشاايخ عبااد الاارمحن باان حساان آل الشاايخ  -يف هتتذا الت يل – [قولتته «وحنتتن
ح اثء عهت بكثتر» يشت إىل أهتل مكتة التذي أستلموا قريبتا ،آلتذل دثتي علتيهم هتذا الشترك املتذكور يف الت يلِ ،بت ف متن تقت إست مهم]،٣
وقال ابن عمه الشيخ سليمان بن عبد هللا آل الشيخ  -يف آوائ هذا الت يل – [أن متن أراث أن يثعتل الشترك جهت آ هتي عتن لت آتانتهى ال

يكثر] .4وهذا كله يف بيان أن ما لبوه كان ختركا ،وم ا جهلهم من الكم بكثرهم.
وعلى هتذا آمتن كتان مستلما يف ااصتل ،وآعتل متا هتو كثتر وهتو جاهتل جهت يعتذر بته ،آتإن هتذا اَّهتل يكتون مانعتا متن الكتم عليته ابلكثتر ،وال
يسمى كاآرا قبل تعليمه وإقامة الجة عليه ،وسيأيت بيان اَّهل الذي يعذر به يف الثصل الرابا إن ختاء هللا.
هذا وابهلل تعاىل التوآيق.

 1أدرجه اإلما الب اري يف صاياه عن ابن عبا رضي هللا ع هما
 2إآتاء املشايخ :عب هللا بن قعوث وعب الرواق عثيثي وعب العزيز بن ابو .نق عن (آتاوى اللج ة ال ائمة) جا ال ويش ،ج  1ص 22٠
( ٣قرة عيون املوح ين) له ،ص ٧4
( 4تيس العزيز المي ) ص 18٥
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الفصل الثاين
ُحجة هللا اليت يقع ا التكليف

ستتبق يف الثصتتل ااول القتتول أبن املكلهتتف هتتو الشت ص التتذي تعلتتق دطتتاب الشتتارن بثعلتته ،ودطتتاب الشتتارن هتتو الشتيء التتذي يقتا بتته التكليتتف
ويسمى حجة هللا على دلقه أياا .آما هي حجة هللا اليت يقتا هبتا التكليتف واَّتواب عتن هتذا الستؤال هتو موضتون هتذا الثصتل ال تاين .وآيته أربتا
مسائل:
 - 1حجة هللا تعاىل تقو ابلرسل.
 - 2حكم من مل تبل ه ثعوة رسول يف ال نيا.
 - ٣الرث على من قال إن التكليف ابلعقل.
 - 4الرث على من قال إن التكليف ابملي اق والثطرة.
وهذا بياهنا:
املسألة األوىل :حجة هللا معاىل على خلقه
تقو ابلرسل عليهم الس
وأثلة ل مستثياة يف الكتاب والس ة ،ولن أآرثها ابلذكر اكتثاء بوروثها يف امل قول عن العلماء يف تقرير ل  .وم ه:

قول شيخ اسس ا ابن ميمية رمحه هللا [وتقريتر الجتة يف القترآن ابلرستل ك ت  .كقولته( :لِتت َّ يكتو َن لِلَّتا ِ علَتى ِ
الرس ِتل)
اّلل ح َّجتةم بَت ْعت َ ُّ
َ ه
َ َ
ِ
ل رسوال) اإلستراء ،1٥ :وقولته( :ولَتو أَ َّ أَهلَ ْكَتاهم بِعت َذ ِ ِ ِ ِ
ت إِلَْيتَتا
َْ ْ
 ,1٦٥وقولهَ ( :وَما كَّا م َع هذبِ َ
اب همتن قَتْبلته لََقتالوا َربتََّتا لَت ْوَال أ َْر َست ْل َ
َ
س َح َّىت نَتْبت َع َ َ

ال ستاء:

ِ
ل ِيف أ ِهم َهتا َرستوال) القصتص .٥9 :وقولته( :كلَّ َمتا ألْ ِق َتي آِ َيهتا
آايتِ َ ) ته ،1٣4 :إىل قولهَ ( :وَما َكا َن َربُّ َ م ْهل َ الْقَرى َح َّىت يَتْبت َع َ
َرسوال آَتَتتَّبِ َا َ
آَتتوج ستأَ َقم دزنتَتتهتتا أََمل َيْتِكتتم نَت ِتذير) امللت  ،8 :وقولتته( :و ِستتيق الَّت ِتذين َك َثتتروا إِ َىل جهتَّم ومترا حت َّتىت إِ َا جاؤ ِ
تال َقت ْتم
تت أَبْت َواهبتَتا َوقَت َ
وهتتا آت َات ْ
َ َ
ََ َ َ َ
ْ م َ ْ ََ َ ْ َ ْ م
َ َ َ
اَِّ هِن َوا ِإل ِ
نح) اانعا .1٣٠ :
َدَزنتَتت َها أََملْ ََيْتِك ْم رس مل ِهم ك ْم) الزمر .٧1 :وقولهَ ( :اي َم ْع َشَر ْ

وقتتذا كتتان ائثتتة متتن أئمتتة املص ت ثس للس ت ن علتتى ااب تواب ،إ ا جع توا آيهتتا أص ت اف العلتتم :ابت ت ءوها أبصتتل العلتتم واإلميتتان .كمتتا ابت ت أ الب تتاري
(صتتاياه) ببت ء التتوحي ونزولتته ،آتتأدس عتتن صتتثة نتتزول العلتتم واإلميتتان علتتى الرستتول أوال ،مث أتبعتته بكتتتاب اإلميتتان التتذي هتتو اإلقترار رتتا جتتاء بته ،مث
بكتتاب العلتتم التتذي هتتو معرآتتة متتا جتتاء بتته ،آرتبتته الرتتيتتب القيقتتي .وكتتذل اإلمتتا أبتتو حممت الت ارمي صتتاحب (املست ) :ابتت أ كتابتته بت الئل ال بتتوة،
و كر يف ل رآا صالا وهذان الرج ن :أآال بك من مسلم ،والرتمذي وحنو ا ،وقذا كان أمح بن ح بل :يعظم هذين وحنو ا ،اهنم آقهاء
يف ال يل أصوال وآروعا.1].
وقال ابن ميمية أياا [وهذا أصل ال ب من اثباته وهو أنه ق ثلت ال صوص على أن هللا ال يعذب إال من أرسل إليه رسوال تقو به الجة عليه.

ِ
ِ
قتتال تعتتاىل( :وكت َّتل إِنست ِ
تان أَلَْزْمَتتاه َتتآئَِره ِيف ع قت ِته َوخنْترِج لَتته يَت ْتوَ الْقيَ َامت ِتة كِتَتتااب يَت ْل َقتتاه َم شتتورا ،اقْ ت َترأْ َكتَابَت َ َك َثتتى بَِت ْث ِست َ الْيَ ت ْتوَ َعلَْيت َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تل َرستوال)
س َح َّتىت نَتْبت َع َ
َحسيباَّ ،م ِن ْاهتَ َ ى آَِإَّمنَا يَت ْهتَ ي لَت ْثسه َوَمن َ
ض َّل آَِإَّمنَتا يَا ُّتل َعلَْيت َهتا َوالَ تَت ِزر َوا ِوَرةم ِوْوَر أ ْد َترى َوَمتا كَّتا م َعت هذب َ
اإلسراء.1٥ - 1٣ :

وقال تعاىلُّ ( :رس ُّمب ِهش ِرين وم ِذ ِرين لِت َّ يكو َن لِلَّا ِ علَى ِ
الرس ِل) ال ساء.1٦٥ :
اّلل ح َّجةم بَت ْع َ ُّ
َ ه
َ ََ َ َ َ
وقال تعاىل عن أهل ال ار( :تَ َكاث َتََيَّتز ِم َن الْ َْي ِظ كلَّ َما ألْ ِق َي آِ َيها آَت ْو مج َسأَ َق ْم َدَزنَتتت َها أََملْ ََيْتِك ْم نَ ِذ مير ،قَالوا بَتلَى قَ ْ َجاء َ نَ ِتذ مير آَ َك َّتذبْتَا
ِ
وقت ْلَا ما نَتَّزَل َّ ِ
ض َ ِل َكبِ ِ ) املل .9 - 8 :
اّلل من َختيء إِ ْن أَنت ْم إَِّال ِيف َ
َ َ

ْ
وقال تعاىل( :و ِس َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ت أَبْت َواهبَا َوقَ َال َق ْم َدَزنَتتت َها أََملْ ََيْتك ْم رس مل هم ك ْم يَتْتتلو َن َعلَ ْتيك ْم
وها آت َا ْ
ين َك َثروا إِ َىل َج َه ََّم وَمرا َح َّىت إِ َا َجاؤ َ
َ َ
يق الذ َ
( 1جممون الثتاوى) 4 - ٣ /2
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ِ
آاي ِت ربِكم وي ِذرونَكم لَِقاء يتوِمكم ه َذا قَالوا بتلَى ولَ ِكن حق ِ
ِ
ين) الزمر.٧1 :
َ َ ْ َ ْ
َْ ْ َ
ْ
َ َه ْ َ
َّت َكل َمة الْ َع َذاب َعلَى الْ َكاآ ِر َ

اَِّت هِتن َوا ِإلنت ِ
آايِيت َوي ت ِتذرونَك ْم لَِقتتاء يَت ْتوِمك ْم َه ت َذا قَتتالواْ َختت ِه ْ َ َعلَتتى
وقتتال تعتتاىلَ ( :اي َم ْع َشت َتر ْ
تح أََملْ ََيْتِكت ْتم رست متل ِهمت ك ْم يَتق ُّ
صتو َن َعلَت ْتيك ْم َ
ِ
ِ
ِ ِ َّ
ين) اانعا .1٣٠ :
أَنث ِسَا َو َخَّرْْم ْ
الَيَاة ال ُّ نْتيَا َو َخته واْ َعلَى أَنثسه ْم أَهن ْم َكانواْ َكاآ ِر َ
ِ
تل ِيف أ ِمهتا رستوال يتْتتلتو علَتي ِهم آايتَِتا ومتا كَّتا مهلِ ِ
كتي الْقتَرى إَِّال َوأ َْهل َهتا َتالِمو َن)
ْ
وقال تعاىل ( َوَما َكا َن َربُّ َ م ْهل َ الْقَرى َح َّتىت يَتْبت َع َ ه َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
القصص.٥9 :

ِِ
ِ
صتيبةم ِرَتا قَت َّمت أَيت ِي ِهم آَتيتقولتوا ربتََّتا لَتوَال أَرست ْلت إِلَيتَتا رستوال آَتَتتَّبِتا ِ
ِ
ِ
س،
آايتت َ َونَكتو َن م َتن الْم ْتؤم َ
َ ْ ْ ْ َ
وقال تعتاىلَ ( :ولَ ْتوَال أَن تصتيبَتهم ُّم َ
َ َ
َ ْ َْ َ ْ َ

ال ُّق ِمن ِع ِ َ قَالوا لَوَال أ ِويت ِم ْل ما أ ِويت موسى أَوَمل يكْثروا ِرَتا أ ِويت موستى ِمتن قَتبتل قَتالوا ِس ِ
تاهَرا َوقَتالوا إِ َّ
تاَران تَظَ َ
ْ
ْ
ْ َ َ َ َ َ ََْ
َ َ
آَتلَ َّما َجاءهم َْ ْ
بِك ِهل َكاآِرو َن) القصص.48 - 4٧ :
وقال تعاىل( :اي أ َْهل الْ ِكتَ ِ
الرس ِتل أَن تَتقولتواْ َمتا َجتاء َ ِمتن بَ ِشت ِ َوالَ نَ ِتذي ِر آَت َقت ْ َجتاءكم
اب قَ ْ َجاءك ْم َرسولَا يتبَِهس لَك ْم َعلَى آَْ َرتِة ِهم َتن ُّ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
اّلل َعلَى ك ِهل َختيء قَ مير) املائ ة.19 :
بَش م َونَذ مير َو ه
ْ
وإ ا كان كذل آمعلو أن الجة إمنا تقو ابلقترآن علتى متن بل ته كقولته( :ان ِتذ َركم بِ ِته َوَمتن بَتلَت َ ) اانعتا  ,19 :آمتن بل ته بعتض القترآن ثون بعتض
قامت عليه الجة را بل ه ثون مامل يبل ه.1].
وهتتذا التتذي كتتره ختتتيخ اإلست هتتو متتذهب أهتتل الست ة واَّماعتتة ،ال خيتلثتتون يف لت  ،أن الجتتة علتتى اخللتتق إمنتتا تقتتو ابلستتما أي عتتن ريتتق متتا
جاءت به الرسل كما حكاه أبو القاسم ال لكائي ع هم يف كتابه (خترح اعتقاث أهل الس ة)  ،19٦ /1ط ثار يبة2.
وسيأيت مزي يف هذه املسألة ضمن املسائل التالية إن ختاء هللا.

( 1اَّواب الصايح ملن ب ه ل ثين املسيح) البن تيمية ،ج  1ص ٣1٠ - ٣٠9
 2انظر أياا (جممون آتاوى ابن تيمية)  ،49٦ - 49٣ /12و (إي ار الق على اخللق) حملم بن إبراهيم الووير ،ص  ،22٠ط ثار الكتب العلمية  14٠٣هت ،و (تثس
أضواء البيان) للش قيطي ج  2ص  211و  ،٣٣٦و ج  ٣ص .484 - 4٧1
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املسألة الثانية :حكم من ِل مبلده دعوة ٍ
رسول يف الدنيا
وهتتذا إمتتا أن ال تبل تته حقيقتتة :كالبتتال العاقتتل التتذي مل يستتما برستتالة نت أبت ا ،وإمتتا أن ال تبل تته حكمتتا :كالشت ص خت القتتاثر علتتى آهتتم دطتتاب
التكليف  -كالص وا ون واخلَِرف  -رخم وجوث ثعوة الرسول واختتهارها.
ومذهب أهل الس ة واَّماعة أن هؤالء  -الذين مل تبل هم ثعوة الرسل حقيقة أو حكما  -أهنم ميتا ون يو القيامة .وبذل تقو حجة هللا ابلرسل
على جيا دلقه إما يف ال نيا وإما يف اآلدرة.
قال ابن ميمية رمحه هللا [ومن مل تقم عليه الجة يف ال نيا ابلرسالة كاا ثال وا انس وأهل الثرتات ،آهؤالء آيهم أقوال أ هرها ما جاءت بته اآلاثر
أهنم ميتا ون يو القيامة آيبعل إليهم من َيمرهم بطاعته ،آإن أ اعوه استاقوا ال واب ،وإن عصوه استاقوا العذاب.1].

وقال ابن ميمية أياتا [ولكتن ال يعتذب هللا أحت ا حتىت يبعتل إليته رستوال ،وكمتا أنته ال يعذبته آت يت دل اَّ تة إال نثتح مستلمة مؤم تة ،وال يت دلها
مشتترك وال مستتتكس عتتن عبتتاثة ربتته ،آمتتن مل تبل تته الت عوة يف الت نيا امتتتان يف اآلدتترة ،وال يت دل ال تتار إال متتن اتبتتا الشتتيطان ،آمتتن ال نتتب لتته ال
ي دل ال ار ،وال يعذب هللا ابل ار أح ا إال بع أن يبعل إليه رسوال ،آمن مل تبل ه ثعوة رسول إليه كالص وا ون ،وامليت يف الثرتة احملاة ،آهتذا
ميتان يف اآلدرة كما جاءت بذل اآلاثر].2
وقال ابن ميمية أياا [وق رويت آاثر متع ثة يف أن من مل تبل ه الرسالة يف الت نيا آإنته يبعتل إليته رستول يتو القيامتة يف عرصتات القيامتة .وقت وعتم
بعاهم أن هذا خيالف ثيتن املستلمس ،آتإن اآلدترة ال تكليتف آيهتا ،ولتيح كمتا قتال ،إمنتا ي قطتا التكليتف إ ا ثدلتوا ثار اَّتزاء اَّ تة أو ال تار ،وإال
آَتهتتم يف قبتتورهم ممتا تتون ومثتونتتون ،يقتتال احت هم :متتن ربت وماثي ت ومتتن نبيت  .وكتتذل يف َعَرصتتات القيامتتة يقتتال :ليتبتتا كتتل قتتو متتا كتتانوا
يعب ون ..ال يل].٣

ِ
تل َرستوال)
س َح َّتىت نَتْبت َع َ
أما اآلاثر اليت أختار إليها ابن تيمية ،آق ورثت يف ع ة مصاثر ،م ها ما كره ابن ك ت يف تثست قولتهَ ( :وَمتا كَّتا م َعت هذبِ َ

اإلسراء.41٥ :

ومما قال ابن القيم رمحاه هللا [وقت جتاءت بتذل آاثر ك ت ة يؤيت بعاتها بعاتا :آم هتا متا رواه اإلمتا أمحت يف مست ه والبتزار أياتا ذست اث صتايح
آقال اإلما أمح  :ح ث ا معا بتن هشتا عتن أبيته عتن قتتاثة عتن ااح تف بتن قتيح عتن ااستوث بتن ستريا أن ال ت صتلى هللا عليته وستلم قتال« :
أربعة تجون يو القيامة :رجل أصم ال يسما ورجل هر ورجل أمحق ،ورجل متات يف الثرتة.أمتا ااصتم آيقتول :رب لقت جتاء اإلست وأ متاأْسا
ختيتا .وأما اامحق آيقول:رب لق جاء اإلس والصبيان تذآونين ابلبعتر .وأمتا اقتر آيقتول :رب لقت جتاء اإلست وماأعقتل .وأمتا التذي يف الثترتة
آيق تول :رب متتاأَتين رستتول .آيأدتتذ م تواثيقهم ليطيعهتته آ ستتل إلتتيهم رستتوال أن اثدل توا ال تتار .آتتو التتذي نثستتي بي ت ه لتتو ثدلوهتتا لكانتتت علتتيهم بتترثا
وس ما» ،قال معا بن هشا  :وح ثين أيب عن قتاثة عن السن عن أيب راآا عن أيب هريرة ر ل هذا ال يل وقال يف آدتره « آمتن ثدلهتا كانتت
عليه برثا وس ما ومتن مل يت دلها رث إليهتا»  -إىل أن قتال  -قتال التاآظ عبت التق يف حت يل ااستوث :قت جتاء هتذا الت يل ،وهتو صتايح آيمتا
أعلم ،واآلدرة ليست ثار تكليف وال عمل ،ولكن هللا خيص من يشاء را يشاء ،ويكلتف متن ختتاء متا ختتاء وحي متا ختتاء .ال يستأل عمتا يثعتل وهتم
يستتألون .قلتتت :وستتيأيت الكت علتتى وقتتون التكليتتف يف الت ار اآلدتترة وامت اعتته عتتن قريتتب إن ختتتاء هللا .ورواه علتتي بتتن املت يين عتتن معتتا ب اتتوه قتتال
البيهقي :ح ث ا علي بن حمم بن بشران أدس أبو جعثتر التراوي أدتس ح بتل بتن الستس أدتس علتي بتن عبت هللا وقتال :هتذا إست اث صتايح] .مث
كر ابن القيم الرواايت اادرى قذا ال يل ،مث قال [آهذه ااحاثيل يش بعاها بعاا وتشه قا أصتول الشترن وقواعت ه ،والقتول راتموهنا هتو
مذهب السلف والس ة ،نقله ع هم ااختعري رمحه هللا يف (املقاالت) وخ ها].٥
( 1اَّواب الصايح ملن ب ه ل ثين املسيح) ج  1ص ٣12
( 2جممون الثتاوى) 4٧٧ /14
( ٣جممون الثتاوى)  ,٣٠8-٣٠9 /1٧وانظر أياا (جممون الثتاوى) ج  ،24٧ - 24٦ /4ج ٣٧٣ - ٣٧2 /24
( 4تثس ابن ك )  -- ٣1 – 28 /٣وما كره ابن القيم يف كتابه ( ريق اقجرتس) ص  ،4٠1 - ٣9٦ط ثار الكتب العلمية 14٠2هت
 ٥سبق كره
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آتتإن قيتتل :قت أنكتتر ابتتن عبت التتس هتتذه ااحاثيتتل وقتتال :أهتتل العلتتم ي كتترون أحاثيتتل هتتذا البتتاب ،ان اآلدتترة ليستتت ثار عمتتل وال ابتتت ء ،وكيتتف
يكلثون ثدول ال تار ولتيح لت يف وستا امل لتوقس ،وهللا ال يكلتف نثستا إال وستعها آتاَّواب متن وجتوه( :أحادها) أن أهتل العلتم مل يتثقتوا علتى
إنكارها بل وال أك رهم ،وإن أنكرها بعاهم آق صاح خ ه بعاها كما تق .
(الثاااين) أن أاب الستتن ااختتتعري حكتتى هتتذا املتتذهب عتتن أهتتل الست ة والت يل ،آت ل علتتى أهنتتم هبتوا إىل موجتتب هتذه ااحاثيتل( .الثالااث) أن
إس اث ح يل ااسوث أجوث من ك من ااحاثيل اليت تل هبا يف ااحكا  ،وقذا رواه اائمة أمح وإساق وعلي بن امل يين.

(الرابع) أنه ق نص جاعة من اائمة على وقون االمتاان يف ال ار اآلدرة وقالوا :ال ي قطا التكليف إال ب دول ثار القترار كتره البيهقتي عتن خت
واح من السلف.
(امااام ) ماثبتتت يف الصتتاياس متتن حت يل أيب هريتترة وأيب ستتعي يف الرجتتل التتذي هتتو آدتتر أهتتل اَّ تتة ثدتتوال إليهتتا أن هللا ستباانه وتعتتاىل َيدتتذ
عهوثه ومواثيقه أن ال يسأله خ الذي يعطيه ،وأنته خيالثته ويستأله خت ه آيقتول هللا تعتاىل «متا أخت رك» وهتذا ال ت ر م ته مل الثتته للعهت التذي عاهت
ربه عليه.
(السادس) قولته :ولتيح لت يف وستا امل لتوقس .جوابته متن وجهتس ،أحت ا :أن لت لتيح تكليثتا رتا لتيح يف الوستا ،وإمنتا هتو تكليتف رتا آيته

مشقة خت ي ة ،وهو كتكليف بتين إسترائيل قتتل أوالثهتم وأوواجهتم وآابئهتم حتس عبت وا العجتل ،وكتكليتف املتؤم س إ ا رأوا الت جال ومعته م تال اَّ تة
وال ار أن يقعوا يف الذي يرونه را .ال اين :أهنم لو أ اعوه وثدلوها مل يارهم ،وكانت برثا وس ما ،آلم يكلثوا رمت ا وال را مل يستطا.

(السابع) أنه ق ثبت أنه سباانه وتعاىل َيمرهم يف القيامة ابلسجوث و ول بس امل اآقس وبي ه ،وهذا تكليف را ليح يف الوسا قطعا ،آكيف ي كر
التكليف ب دول ال ار يف رأى العس إ ا كانت سببا لل جاة كما جعل قطا الصراط الذي هو أثق من الشعرة وأح من السيف سببا كمتا قتال أبتو
سعي اخل ري [بل تين أنته أثق متن الشتعرة وأحت متن الستيف] ،1آركتوب هتذا الصتراط التذي هتو يف خايتة املشتقة كال تار وقتذا ك تا يثاتي م ته إىل
ال جاة وهللا أعلم.

(الثامن) أن هذا استبعاث جمرث ال تتَرهث ر له ااحاثيل ،وال ا قم ريقان :آمن سل

ريق املشتيتة ا ترثة مل ميك ته أن يستتبع هتذا التكليتف ،ومتن

سل ريق الكمة والتعليل مل يكتن معته حجتة ت ثتي أن يكتون هتذا التكليتف مواآقتا للاكتم ،بتل ااثلتة الصتاياة تت ل علتى أنته مقتاتى الكمتة
كما كر ه.

(التاسااع) أن يف أصتتح هتتذه ااحاثيتتل وهتتو حت يل ااستتوث أهنتتم يعطتتون رهبتتم املواثيتتق ليطيع تته آيمتتا َيمتترهم بتته ،آيتتأمرهم أن يت دلوا ر االمتاتتان،
آيرتكون ال دول معصية امره ال لعجزهم ع ه ،آكيف يقال إنه ليح يف الوسا.
آإن قيل :آتاآلدرة ثار جتزاء ،ولتيح ثار تكليتف ،آكيتف ميتا تون يف خت ثار التكليتف آتاَّواب :أن التكليتف إمنتا ي قطتا بعت ثدتول ثار القترار،
وأمتتا يف التتسو وعرصتتات القيامتتة آت ي قطتتا ،وهتتذا معلتتو ابلاتترورة متتن الت ين متتن وقتتون التكليتتف رستتألة امللكتتس يف التتسو وهتتي تكليتتف .وأمتا يف

اق وي ْ عو َن إِ َىل ُّ ِ
ِ
ستتَ ِطيعو َن) القلتم ,42 :آهتذا صتريح يف أن هللا يت عو اخل ئتق إىل
عرصة القيامة آقال تعاىل (يَت ْوَ يك َ
ْشف َعن َس َ َ ْ
الستجوث آَت َ يَ ْ
السجوث يو القيامتة ،وأن الكثتار تال بيت هم وبتس الستجوث إ اك ،ويكتون هتذا التكليتف رتا ال يطتاق حي تتذ حستا عقوبتة قتم ،اهنتم كلثتوا بته يف
ال نيا وهم يطيقونه آلما امت عوا م ه وهو مق ور قم كلثوا به وهم وال يق رون عليه حسرة عليهم وعقوبة قم ،وقذا قال تعتاىلَ ( :وقَت ْ َكتانوا يت ْ َع ْو َن
السج ِ
وث َوه ْتم َستالِمو َن) القلتم 4٣ :ثعتوا إليته يف وقتت ِحي َتل بيت هم وبي ته كمتا يف الصتايح متن حت يل ويت ابتن أستلم عتن عطتاء عتن أيب ستعي
إِ َىل ُّ

رضي هللا ع ته « أ ستا قتالوا :اي رستول هللا ،هتل نترى رب تا»  -آتذكر الت يل بطولته :إىل أن قتال « -آيقتول تتبتا كتل أمتة متا كانتت تعبت  .آيقتول
املؤم ون :آارق ا ال ا يف ال نيا أآقر ما ك تا إلتيهم ،ومل نصتاحبهم .آيقتول :أ ربكتم .آيقولتون :نعتو ابهلل م ت ال نشترك ابهلل ختتيتا  -مترتس أو ثت اث
 حىت إن بعاتهم ليكتاث أن ي قلتب ،آيقتول هتل بيت كم وبي ته آيتة تعرآونته هبتا آيقولتون نعتم .آيكشتف عتن ستاق آت يبقتى متن كتان يستج هلل متنتلقتتاء نثستته إال أ ن هللا لتته ابلستتجوث ،وال يبقتتى متتن كتتان يستتج اتقتتاء ورايء إال جعتتل هللا هتتره بقتتا واحت ا كلمتتا أراث أن يستتج دتتر علتتى قثتاه مث
 1رواه مسلم
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يرآعون رءوسهم» و كر ال يل .وهذا التكليف نظ تكليف السو ابملسألة ،آمن أجاب يف ال نيا وعا وادتيارا أجاب يف السو  ،ومن امت ا متن
اإلجابة يف ال نيا م ا م ها يف السو  ،ومل يكن تكليثه يف الال وهو خ قاثر قبياا بل هو مقتاتى الكمتة اإلقيتة انته مكلتف وقتت القت رة وأىب،
ِ
يل بي ه وبس الثعل كان عقوبتة لته وحسترة .واملقصتوث أن التكليتف ال ي قطتا إال بعت ثدتول اَّ تة أو ال تار :وقت تقت
آإ ا كلف وقت العجز وق ح َ
أن ح يل ااسوث بن سريا صايح ،وآيه التكليف يف عرصة القيامة ،آهو مطتابق ملتا كتر متن ال صتوص الصتاياة الصتر ة .آعلتم أن التذي تت ل
عليه ااثلة الصاياة وأتتلف به ال صوص ومقتاى الكمة هذا القول .وهللا أعلم).1

 ( 1ريق اقجرتس)  -- 4٠1 – ٣9٧وك ابن ك يف تثس ه ( )٣1 - 28 /٣م ل ك
 ،1٠٥ /4و كره السيو ي برواايته امل تلثة يف كتابه (الاوي للثتاوى)
 ،٣٥9 - ٣٥٦ /2ط املكتبة العصرية  1411هت

ابن القيم ،بل ثونه .و كر ح يل العرصات أياا :ابن حز يف (الثصل)

اجلهل والعذر به
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وه ا مسألتان ت اون آيهما العلماء:

املسألة الثالثة :الرد على من قال إن التكليف ابلعقل

األوىل :هتتل العقتتل وحت ه يت رك حستتن ااختتتياء وقباهتتا ،أ ال يت َرك هتتذا إال ابلشتترن وهتتي املستتألة املعروآتتة يف علتتم أصتتول الثقتته رستتألة (التاستتس
والتقبيح العقلي).

والثانية :على قول من قال إن العقل ي رك السن والقبح ،آهل يعاقب هللا العب روجب خمالثته ملا يقتايه العقل أ ال ب من بلتول الجتة الرستالية
ابلرسل .
وق ت خلتهتص ختتتيخ اإلس ت

اباان ميميااة ااق توال يف هتتاتس املستتألتس يف قولتته [وق ت ت تتاون ال تتا يف حستتن ااقتتوال وقباهتتا كاستتن الع ت ل والتوحي ت ،

والص ق ،وقبح الظلم ،والشرك ،والكتذب :هتل يعلتم ابلعقتل أ ال يعلتم إال ابلستما ،وإ قيتل :إنته يعلتم ابلعقتل آهتل يعاقتب متن آعتل لت قبتل أن
َيتيه رسول على ث ثة أقوال معروآة يف أصااب اائمة ااربعة وخ هم ،وهي ث ثة أقوال اصااب اإلما أمح وخ هم.
آقالتتت ائثتتة ال يعتترف لت إال ابلشتترن ال ابلعقتتل ،وهتتا قتتول نظتتار ا تتسة كتتاَّهم بتتن صتتثوان وأم التته ،وهتتو قتتول أيب الستتن ااختتتعري وأتباعته متتن
أصااب اائمة ااربعة كالقاضي أيب بكر بن الطيب ،وأيب عب هللا بن حام  ،والقاضي أيب يعلى ،وأيب املعايل ،وأيب الوآاء ابن عقيل وخ هم.
وقيل :بل ق يعلم حسن ااقوال وقباها ابلعقل .وقال أبو اخلطاب حمثو بن أمح  :وهذا قول أك ر الثقهاء واملتكلمس ،وهذا هتو امل قتول عتن أيب
ح يثتة نثستته ،وعليتته عامتة أصتتاابه ،وك ت متن أصتتااب مالت  ،والشتاآعي ،وأمحت  ،وأهتتل الت يل كتتأيب الستتن التميمتي ،وأيب اخلطتتاب ،وأيب بكتتر
القثتال ،وأيب نصتر الستجزي ،وأيب القاستم ستع بتتن علتي الزجنتاين ،وهتو قتول الكراميتتة وخت هم متن نظتار امل بتتة للقت ر ،وهتو قتول املعتزلتة وخت هم متتن
نظار الق رية ،مث هؤالء على قولس:
م هم من يقول :يستاقون عذاب اآلدرة رجرث خمالثتهم للعقل كقول :املعتزلة ،وال ثية ،وأيب اخلطاب ،وقول هؤالء خمالف للكتاب والس ة.
وم هم من يقول :ال يعذبون حىت يبعل إليهم رسول كما ثل عليه الكتاب والس ة .لكن أآعاقم تكون مذمومة ممقوتة يذمها هللا ويب اها ويوصثون
ابلكثر الذي يذمه هللا ويب اه ،وإن كان ال يعذهبم حىت يبعل إليهم رسوال ،كما قال ال صلى هللا عليه وسلم يف ال يل الصتايح كمتا تقت :
«إن هللا نظتر إىل أهتتل اارع آَ َم َقتتتهم عترهبم وعجمهتتم إال بقتتااي متن أهتتل الكتتتاب ،وإن ريب قتال يل :قتتم يف قتريش آأنتذرهم .قلتتت :إ ا ي ل توا رأستتي
حىت ي عوه دبزة قال :إين مبتلِي ومبتَ ِل ب وم زل علي كتااب ال ي سله املاء تقرأه ئما ويقظان ،آابعل ج ا أبعتل م لتيهم ،وقاتتل رتن أ اعت
من عصاك ،وأنثتق أنثتق عليت  .وقتال :إين دلقتت عبتاثي ح ثتاء آاجتتالتهم الشتيا س .وحرمتت علتيهم متا أحللتت قتم ،وأمترْم أن يشتركوا يب متامل
أنزل به سلطا »
ميجستانه كمتا
وقال ال صلى هللا عليه وسلم يف ال يل« :كل مولتوث يلت علتى الثطترة» .ويف روايتة« :علتى هتذه امللتة ،آتأبواه يهوثانته وي صترانه و ه

ت تل البهيمة هبيمة جعاء هل حتسون آيها من جت ْ عاء» .مث يقتول أبتو هريترة رضتي هللا ع ته «اقترأوا إن ختتتتم( :آِطْترَة َِّ
اّلل الَّت ِيت آَطَ َتر الَّتا َ َعلَْيت َهتا)
َ
ه
َ
» .قيل :اي رسول هللا أرأيت من ميوت وهو ص  .قال« :هللا أعلم را كانوا عاملس» .وما مقت هللا قم ،آق أدس أنه مل يكن ليعتذهبم حتىت يبعتل
إليهم رسوال .وهذا ي ل على إبطال قتول متن قتال إهنتم مل يكونتوا مستيتس ،وال مترتكبس لقبتيح حتىت جتاء الستما .وقتول متن قتال :إهنتم كتانوا معتذبس
ب ون السما إما لقيا الجة ابلعقل كما يقوله من يقوله من الق رية وإما حملض املشيتة ،كما يقوله ا سة.
ِ
تل ِيف أ ِمهتا رستوال يتْتتلتو علَتي ِهم آايتَِتا ومتا كَّتا مهلِ ِ
كتي الْقتَرى إَِّال َوأ َْهل َهتا َتالِمو َن)
ْ
قال تعاىلَ ( :وَما َكا َن َربُّ َ م ْهل َ الْقَرى َح َّتىت يَتْبت َع َ ه َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
القصص.٥9 :
ِِ
ِ
صتيبةم ِرَتا قَت َّمت أَيت ِي ِهم آَتيتقولتوا ربتََّتا لَتوَال أَرست ْلت إِلَيتَتا رستوال آَتَتتَّبِتا ِ
ِ
ِ
س)
آايتت َ َونَكتو َن م َتن الْم ْتؤم َ
َ ْ ْ ْ َ
وقال تعتاىلَ ( :ولَ ْتوَال أَن تصتيبَتهم ُّم َ
َ َ
َ ْ َْ َ ْ َ
القصص.4٧ :

اب ِمن قَتبلِ ِه لََقالوا ربتَّ ا لَوَال أَرس ْلت إِلَيت ا رسوال آَت تتَّبِا آايتِ ِمن قَتب ِل أَن ن ِ
َّذ َّل َوَخنَْزى) ه.1٣4:
َ َ َ َ
ْ
وقال تعاىلَ ( :ولَ ْو أَ َّ أ َْهلَ ْكَاهم بِ َع َذ ِ ه ْ
َ َ ْ ْ َ َ َْ َ
آهذا يبس أنه مل يكن ليعذب الكثار حىت يبعل إليهم رسوال ،وبس أهنم كانوا قبل الرسول ق اكتسبوا ااعمال اليت توجب املقت والتذ وهتي ستبب
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للعذاب لكن خترط العذاب قيا الجة عليه ابلرسالة].1
يتبس من ك ختيخ اإلس :
أن الراجح يف املسألة ااوىل (التاسس والتقبيح العقلي) :أن العقل ي رك ال ْسن والقبح.
وأن التراجح يف املستتألة ال انيتتة (ترتيتتب العقتتاب علتتى لت ) :أنتته ال عقتتاب وال مؤادتتذة قبتتل وروث الشتترن و لت ابلجتتة الرستتالية .آالعقتتل وإن أثرك
ال ْسن والقبح إال أنه ال يوجب وال هر  ،وهي ااحكا اليت يرتتب عليها ال واب والعقاب.
وتكلم ابن القيم يف هاتس املستألتس :م كترا علتى متن أنكتر التاستس والتقبتيح العقلتي ،وم كترا علتى متن رتتب العقتاب علتى حكتم العقتل ،أي م كترا
عل تتى امل طت تال يف املس تتألتس ،آق تتال رمح تته هللا [ومل تتا ه تتب املعتزل تتة وم تتن واآقه تتم إىل تت ت و ااص تتلس اس تتتطلتم عل تتيهم .وَتك تتتم م تتن إبت ت اء ت اقا تتهم
وآاائاهم .وملا نثيتم أنتم ااصلس جيعتا استتطالوا علتيكم .وأبت وا متن آاتائاكم ود آكتم لصتريح العقتل والثطترة متا أبت وه .وهتم خلطتوا يف تت و
ااصلس .وأنتم خلطتم يف نثي ااصلس.
والق الذي ال د الت اقض إليه السبيل :أنه ال ت و بي هما ،وأن ااآعتال يف نثستها حست ة وقبياتة ،كمتا أهنتا آعتة وضتارة .والثترق بي همتا كتالثرق
بس املطعومات واملشتمومات واملرئيتات .ولكتن ال يرتتتب عليهتا ثتواب وال عقتاب إال ابامتر وال هتي .وقبتل وروث اامتر وال هتي ال يكتون قبياتا موجبتا
للعقتتاب متتا قباتته يف نثستته .بتتل هتتو يف خايتتة القتتبح .وهللا ال يعاقتتب عليتته إال بع ت إرستتال الرستتل .آالستتجوث للشتتيطان وااواثن ،والكتتذب والتتز ،
والظلم والثواحش .كلها قبياة يف اْا .والعقاب عليها مشروط ابلشرن.
آال ثاة يقولون :ليست يف اْا قبياة .وقباها والعقاب عليها إمنا ي شأ ابلشرن.
واملعتزلة تقول :قباها والعقاب عليها اثبتان ابلعقل.
وك من الثقهاء من الطوائف ااربا يقولون :قباها اثبت ابلعقل .والعقاب متوقف على وروث الشرن .وهو الذي كتره ستع بتن علتي الزجنتاين متن
الشاآعية ،وأبو اخلطاب من ال ابلة .و كره ال ثية وحكوه عن أيب ح يثة نصا .لكن املعتزلة م هم يصرحون أبن العقاب اثبت ابلعقل.
وق ثل القرآن أن ال ت و بس اامرين .وأنه ال يعاقب إال ذرسال الرسل .وأن الثعل نثسه حسن وقبيح.2].
وآصل ابن القيم القول يف موضا آدر ،آتكلم آيمتا دتب بته التوحيت  ،آقتال رمحته هللا [آتادتلف آيهتا ال تا  .آقالتت ائثتة :دتب ابلعقتل .ويعاقتب
ه
على تركه .والسما مقرر ملا وجب ابلعقل مؤك له .آجعلوا وجوبه والعقاب على تركه اثبتس ابلعقل .والستما مبتس ومقترر للوجتوب والعقتاب .وهتذا
قول املعتزلةَ ومن واآقهم من أتبان اائمة يف مسألة التاسس والتقبيح العقليس.
وقالتتت تتائف :ال ي بتتت ابلعقتتل .ال هتتذا وال هتتذا .بتتل ال دتتب ابلعقتتل آيهتتا ختتتيء .وإمنتتا الوجتتوب ابلشتترن .ولتتذل ال يستتتاق العقتتاب علتتى تركتته.
وهذا قول ااختعرية ومن واآقهم على نثي التاسس والتقبيح .والقوالن اصااب أمح والشاآعي وأيب ح يثة.
والق :أن وجوبه اثبت ابلعقل والسما ،والقرآن علتى هتذا يت ل ،آإنته يتذكر ااثلتة والساهتس العقليتة علتى التوحيت  ،ويبتس حست ه وقتبح الشترك عقت
وآطرة ،وَيمر ابلتوحي وي هى عن الشرك ،وقذا ضرب هللا سباانه اام ال وهي ااثلة العقلية .ودا ب العباث بذل دطاب من استقر يف عقتوقم
اّلل مت َّرجت آِي ِته ختترَكاء
وآِطَ ِرهم حسن التوحي ووجوبه وقتبح الشترك و مته .والقترآن مملتوء ابلساهتس العقليتة ال التة علتى لت  .كقولته( :ضترب َّ

ََ َ ََ
َ
متشاكِسو َن ورج سلَما لهِرج ِل هل يست ِواي ِن م ْ ِ ِ
اّلل َمتَ َعْبت ا َّممْلوكتا الَّ
ََ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ
ََ
الَ ْم َّّلل بَ ْل أَ ْكَتره ْم َال يَت ْعلَمو َن) الزمتر ،29 :وقولهَ ( :
ب ه
ض َتر َ
يت ْق ِ ر علَى ختي ِء ومن َّروقْت اه ِمَّا ِرْوقا حس ا آَتهو ي ِثق ِمْته ِسترا وجهترا هتل يستتتوو َن ْ ِ ِ
اّلل
َ َ َ ْ ََ َ َ
ه َ َْ َ ْ َ َْ
الَ ْمت هّلل بَ ْتل أَ ْكَتتره ْم الَ يَت ْعلَمتو َنَ ،و َ
ب ه
ض َتر َ
ََ َ
َمَ َّرجلَ ْ ِ
َح َا أَبْ َكم الَ يَت ْقت ِ ر َعلَ َتى َخت ْتي ِء َوه َتو َكتل َعلَتى َم ْتواله أَيْتَ َمتا يت َوِهجهتهُّ الَ ََيْ ِت ِِبَت ِْ َه ْتل يَ ْستتَ ِوي ه َتو َوَمتن ََيْمتر ِابلْ َعت ْ ِل
سأَ
ون َِّ
ِ ِ
اط ُّمستتتَ ِقي ِم) ال اتتل ،٧٦ – ٧٥ :وقولتته( :اي أَيتُّهتتا الَّتتا ضت ِرب مَتتل آَاستتتَ ِمعوا لَتته إِ َّن الَّت ِتذين تَت ْ عو َن ِمتتن ث ِ
اّلل لَتتن َخيْلقتوا
َ َ م ْ
َ َ
َوهت َتو َعلَتتى صتَتر ْ
َ
ِ ِ
اجتَ َمعوا لَه َوإِن يَ ْسلْبتهم ُّ
اّللَ لََقت ِوي
اّللَ َح َّتق قَت ْ ِرِه إِ َّن َّ
ف الطَّالِب َوالْ َمطْلوبَ ،متا قَت َ روا َّ
الذ َابب َختْيتا َّال يَ ْستَ قذوه مْه َ
ضع َ
َاباب َولَ ِو ْ
( 1اَّواب الصايح ملن ب ه ل ثين املسيح) البن تيمية٣1٦ - ٣14 /1 ،
( 2م ارج السالكس) ،2٥٥ - 2٥4 /1ط  ،1ثار الكتب العلمية
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َع ِز ميز) الل ،٧4 - ٧٣ :إىل أضعاف ل من براهس التوحي العقلية اليت أرخت إليها القرآن ونبه عليها.

ِ
س َحت َّتىت
ولكتتن هه تتا أمتتر آدتتر .وهتتو أن العقتتاب علتتى تتترك هتتذا الواجتتب يتتتأدر إىل حتتس وروث الشتترن .كمتتا ثل عليتته قولتته تعتتاىلَ ( :وَمتتا كَّتتا م َعت هذبِ َ
ل َرسوال) اإلستراء ،1٥ :وقوله( :تَ َكاث َتََيَّتز ِم َن الْ َْي ِظ كلَّ َما ألْ ِق َي آِ َيها آَت ْو مج َسأَ َق ْم َدَزنَتتت َهتا أََملْ ََيْتِك ْتم نَت ِذ مير ،قَتالوا بَتلَتى قَت ْ َجتاء َ نَ ِتذ مير
نَتْبت َع َ
آَ َك َّذبتَا) امللت  ،9 – 8 :وقوله( :ومتا َكتا َن ربتُّ َ مهلِت َ الْقترى ح َّتىت يتبتع َ ِ
آايتَِتا َوَمتا كَّتا م ْهلِ ِكتي الْق َترى إَِّال
ْ
ْ
َ َ َْ َ
تل ِيف أ هم َهتا َرستوال يَتْتتلتو َعلَ ْتي ِه ْم َ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوأ َْهل َها َالمو َن) القصتص ،٥9 :وقولهَ ( :ل َ أَن َّملْ يَكن َّربُّ َ م ْهلت َ الْقتَرى بِظ ْلت ِم َوأ َْهل َهتا َختاآلو َن) اانعتا  ،1٣1 :آهتذا يت ل علتى أهنتم تاملون
قبتتل إرستتال الرستتل .وأنتته ال يهلكهتتم هبتتذا الظلتتم قبتتل إقامتتة الجتتة علتتيهم .آاآليتتة رث علتتى الطتتائثتس معتتا ،متتن يقتتول :إنته ال ي بتتت الظلتتم والقتتبح إال

صتيبتهم ُّم ِ
ِ
صتيبَةم
ابلسما ،ومن يقول :إهنم معذبون على لمهم ب ون السما .آالقرآن يبطل قول هؤالء وقول هؤالء .كما قتال تعتاىلَ ( :ولَ ْتوَال أَن ت َ
ِِ
ِ
ِرَا قَ َّمت أَي ِي ِهم آَتيتقولوا ربتََّا لَوَال أَرس ْلت إِلَيتَا رسوال آَتَتتَّبِا ِ
س) القصص ،4٧ :آأدس :أن ما قت مت أيت يهم قبتل
آايت َ َونَكو َن م َن الْم ْؤم َ
َ َ
َ ْ ْ ْ َ َ ْ َْ َ ْ َ
إرستتال الرستتل ستتبب إلصتتابتهم ابملصتتيبة .ولكتتن مل يثعتتل ستتباانه لت قبتتل إرستتال الرستتول التتذي يقتتيم بتته حجتتته علتتيهم ،كمتتا قتال تعتتاىلُّ ( :رست
ُّمب ِهشت ِرين وم ت ِتذ ِرين لِتتت َّ يكتتو َن لِلَّتتا ِ علَتى ِ
ِ
َنزلَْتتاه مبَت َتارمك آَتتاتَّبِعوه َواتتَّقتواْ
اّلل ح َّجتةم بَت ْعت َ ُّ
َ ه
الرست ِتل) ال ستتاء ،1٦٥ :وقتتال تعتتاىلَ ( :وَه ت َذا كتَت م
تاب أ َ
َ َ َ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ِمتتن قَتبلَتتا وإِن كَّتتا عتتن ثر ِ
لَ َعلَّكتتم تتر َمحتتو َن ،أَن تَتقول تواْ إَِّمنتَتا أن ت ِزَل الْ ِكتَتتاب َعلَتتى َتتآئَِثتَ ْ ِ
س ،أ َْو تَتقول تواْ لَت ْتو أَ َّ أن ت ِزَل َعلَْيتَتتا
استتت ِه ْم لَ َتتاآل َ
َ ََ
ْ ْ
ْ َ
ِ
ِ
تح َاي َح ْس َترتَى علَتى َمتا
الْ ِكتَاب لَكَّا أ َْه َ ى متْته ْم آَت َقت ْ َجتاءكم بَتيِهَتةم همتن َّربِهك ْتم َوهت ى َوَر ْمحَتةم) اانعتا  ،1٥٧ - 1٥٥ :وقولته( :أَن تَتق َ
تول نتَ ْث م
ِ ِ
َن ا َّّلل ه َ ِاين لَك ت ِمن الْمت َِّقتس ،أَو تَتق َ ِ
اّلل وإِن ك ت لَ ِمن َّ ِ
ِ
اب لَ ْتو أ َّ
َن
ين ،أ َْو تَتق َ
تول حت َ
ول لَ ْو أ َّ َ َ
س تَت َترى الْ َعت َذ َ
َ ْ
آَتَّر ت يف َج ب َّ َ
َ
الساد ِر َ
َ
ِ
ِيل َكَّرة آَأَكو َن ِمن الْما ِسِس ،بتلَى قَ ْ جاءتْ َ آايِيت آَ َك َّذبت ِهبا واستَكْست وك ِ
ين)
ْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ
َ
َ
َ ْ َ َ
ت م َن الْ َكاآ ِر َ
الزمر ،٥9 - ٥٦ :وهذا يف القرآن ك خيس أن الجة إمنا قامت عليهم بكتابه ورسوله ،كما نبههم را يف عقوقم وآطترهم :متن حستن التوحيت والشتكر،
وقبح الشرك والكثر.
وق كتر هتذه املستألة مستتوآاة يف كتتاب «مثتتاح ثار الستعاثة» و كتر ه تاك حنتوا متن ستتس وجهتا .تبطتل قتول متن نثتي القتبح العقلتي ،ووعتم أنته
لتتيح يف ااآعتتال متتا يقتاتتي حست ها وال قباهتتا .وأنتته دتتوو أن َيمتتر هللا بعتتس متتا هنتى ع تته .وي هتتي عتتن عتتس متتا أمتتر بتته .وأن لت جتتائز عليتته .وإمنتتا
الثرق بس املتأمور وامل هتي رجترث اامتر وال هتي ،ال ِب ْستن هتذا وقتبح هتذا .وأنته لتو هنتي عتن التوحيت واإلميتان والشتكر لكتان قبياتا .ولتو أمتر ابلشترك
والكثر والظلم والثتواحش لكتان حست ا .وبي تا أن هتذا القتول خمتالف للعقتول والثطتر ،والقترآن والست ة - .إىل أن قتال  -واعلتم أنته إن مل يكتن حستن
التوحي وقبح الشرك معلوما بعقل ،مستقرا يف الثطر ،آ وثوق بشيء من قاااي العقل .آإن هذه القاية من أجل القاتااي البت يهيات ،وأوضتح متا
ركتتب هللا يف العقتتول والثطتتر .وقتتذا يقتتول ستتباانه عقيتتب تقريتتر لت (أَآَت َ تَت ْع ِقلتتو َن) (أَآَت َ تَت َذ َّكرو َن) وي ثتتي العقتتل عتتن أهتتل الشتترك ،وخيتتس عت هم

ْتم ع ْم متي آَته ْتم الَ
أبهنم يعرتآون يف ال ار :أهنم مل يكونوا يسمعون وال يعقلون .وأهنم درجوا عن موجب السما والعقتل ،وأدتس عت هم :أهنتم (صتم بك م
يَت ْع ِقلتتو َن) البقتترة ،1٧1 :وأدتتس عت هم أن ْسعهتتم وأبصتتارهم وأآتت ْم مل ت تتن عت هم ختتتيتا .وهتتذا إمنتتا يكتتون يف حتتق متتن دتترج عتتن موجتتب العقتتل الصتريح
تاعتَِسوا) و ( ِست وا ِيف ْاا َْر ِ
ع آَتتانظروا)
والثطتترة الصتاياة .ولتتو مل يكتتن صتريح العقتتل متتا يت ل علتتى لت مل يكتتن يف قولتته تعتتاىل (انظتترواْ) و (آَت ْ
آائت ة .آتتإهنم يقولتتون :عقول تتا ال تت ل علتتى لت  .وإمنتتا هتتو جمتترث إدبتتارك .آمتتا هتتذا ال ظتتر والتثكت واالعتبتتار والست يف اارع ومتتا هتتذه اام تتال
املاتتروبة ،وااقيستتة العقليتتة والش تواه العيانيتتة أآلتتيح يف ل ت أ هتتر ثليتتل علتتى حستتن التوحي ت والشتتكر وقتتبح الشتترك والكثتتر مستتتقر يف العقتتول
والثطر .معلو ملن كان له قلب حي ،وعقل سليم ،وآطرة صاياة ].1

( 1م ارج السالكس) ج  ٣ص  ،٥1٣ - ٥٠9ط  ،1ثار الكتب العلمية  --وكما قال ابن القيم آق أثبت التاسس والتقبيح العقليس من أك ر من ستس وجها يف كتابه
(مثتاح ثار السعاثة) ج  2ص  ،11٣ - 2ط ثار الثكر ،ملن ختاء االستزاثة
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واعلم أن املعتزلة يقسمون ال ين إىل أصوال وآرون:
 - 1أمتتا ااصتتول آهتي التوحيت ويقولتتون إن هتتذا واجتتب ابلعقتتل ب تتاء علتتى حستتن التوحيت وقتتبح الشتترك ،ومتتن مل تبل تته ثعتتوة نت ومتتات كتتاآرا آهتتو

ِ
ل َرسوال) اإلستراء ،1٥:وعلى وقوقم هذا آإنه ال عتذر ابَّهتل آيمتا ي تاقض التوحيت  ،وهتو
س َح َّىت نَتْبت َع َ
معذب ،وهذا د ف ال ص ( َوَما كَّا م َع هذبِ َ

قول اب ل من هذا الوجه أي من جهة أن العقل حجة.
 - 2وأما الثرون :آهي ااحكا الشرعية التثصيلية ،وقوقم آيها كقول سائر العلماء أن الجة آيها ابلرسل1.
كما بس ابن تيمية رمحه هللا أن تقسيم ال ين إىل أصول وآرون هبذه الصثة هو تقسيم مبت ن ال أصل له آيما نقل عن السلف .2وما ل آقت قتال
ابن ميمية إن ال ين ي قسم إىل أصول وآرون ولكن بصثة أدرى ،آقتال رمحته هللا [بتل التق أن اَّليتل متن كتل واحت متن الصت ثس «مستائل أصتول»
وال قيق «مسائل آرون»] ،٣ويعين ابلص ثس املسائل اخلسية االعتياثية ،ومسائل ااحكا العملية ،كما ورث يف سياق ك مه رمحه هللا.
ويف اإلنكار على املعتزلة نقل ابن حجر عن أيب املظثر بن السمعاين قوله [إن العقل ال يوجتب ختتيتا وال تر ختتيتا وال َح َّ
تظ لته يف ختتيء متن لت ،
ِ
ِ
تل َرستوال) اإلستراء 1٥:وقولته (لِتتَ َّ يَكتو َن لِلَّتا ِ َعلَتى
س َح َّتىت نَتْبت َع َ
ومل مل يرث الشرن ِبك ِم ما وجب على أح ختيء ،لقوله تعاىل ( َوَما كَّا م َعت هذبِ َ

ِ
الرس ِتل) ال ستاء ،1٦٥ :وخت
اّلل ح َّجةم بَت ْع َ ُّ
ه
دعل العقل هو ال اعي إىل هللا ثون الرسول ،ويلزمه أن وجوث الرسول وع مه ابل سبة إىل ال عاء إىل هللا سواء ،وكثى هبذا ض ال ،وحنن ال ن كتر أن
العقل يرخت إىل التوحي وإمنا ن كر أن يستقل ذداب ل ].4
لت متن اآلايت ،آمتن وعتم أن ثعتوة رستل هللا علتيهم الصت ة والست

إمنتا كانتت لبيتان الثترون لزمته أن

وام صة :أنه ال تكليف على العباث يرتتب عليه ثواب وعقاب ِبكم العقل ،وإمنا يرتتب التكليف وال واب والعقاب ابلجة الرسالية.
ومن ااثلة على بط ن وجوب التوحي ابلعقل:

 - 1قوله تعاىل (ولََق ْ بتع ْتَا ِيف ك ِل أ َّم ِة َّرسوال أ َِن ْاعب واْ اّلل و ِ
وت) ال ال .٣٦ :آلو كان العقل موجبا قذا التوحي  ،لكتان بعتل
اجتَ بواْ الطَّاخ َ
هَ َ ْ
َ ََ
ه
الرستتل بتته نوعتتا متتن العبتتل ،وهتتذا ميت تتا علتتى هللا تعتتاىل ،آ ت هل علتتى بط ت ن املق متتة ااوىل وأن العقتتل خ ت موجتتب للتوحيت  .ولتتو كتتان العقتتل موجبتتا
للتوحي َّ ،اء الرسل اباحكا الثرعية العملية ثون التوحي  ،ولك هم جاءوا أول ما جاءوا ابلتوحي .
 - 2وملا بعل ال صلى هللا عليه وسلم معا بن جبل إىل اليمن ،قال (ليكن أول ما ت عوهم إىل أن يوح وا هللا) .٥آ هل هذا ال ليل والذي قبله
على أن التوحي ومعرآة هللا إمنا جتب ابلرسل (ابلسما) ال ابلعقل.

ِ
ِ
ِ
ت تَ ْ ِري َما الْ ِكتَتاب وَال ِْ
َّشتاء
اإلميَتان َولَ ِكتن َج َع ْلَتاه نتورا َّهنْت ي بِ ِته َم ْتن ن َ
 - ٣وقوله تعاىل ( َوَك َذل َ أ َْو َحْيتَا إِلَْي َ روحا هم ْن أ َْم ِرَ َما ك َ
َ
ِمتتن ِعبت ِ
تاث َ ) الشتتورى ،٥2 :آت لت اآليتتة علتتى أن ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم متتا كتتان يت ري متتا اإلميتتان قبتتل التتوحي ،آلتتو كتتان ه تتاك أحت م ميك تته أن
ْ َ
ض هاال
يهت ي بعقله لذل لكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -وهو سي ول آث  -أحق بذل  .ومن هذا الباب أياا قوله تعاىل ( َوَو َج َ َك َ
ِِ
تص ِرَتا أَوحيتَتا إِلَيت َ ه ت َذا الْقترآ َن وإِن ك ِ ِ ِ ِ
س)
آَت َهت َ ى) الاتاى ، ٧ :وقولته تعتاىل ( َْحنتن نَتق ُّ
تت متن قَتْبلته لَم َتن الْ َتاآل َ
َ
ص ِ ْ َْ ْ َ
تص َعلَْيت َ أ ْ
َح َس َتن الْ َق َ
ْ َ
يوسف٦.٣ :

 - 4وقوله تعاىل (ولِلَّ ِذين َك َثروا بِرههبِِم ع َذاب جهَّم وبِْتح الْم ِ
ص  ،إِ َا ألْقتوا آِ َيهتا َِْسعتوا َقَتا َختت ِهيقا َوِه َتي تَتثتور ،تَ َكتاث َتََيَّتتز ِم َتن الْ َ ْتي ِظ
َ ْ َ
ََ َ َ َ َ
َ َ
 1انظر (خترح احمللى على جا اَّواما للسبكي)  ،٦٣ -٥4 /1و (مقاالت اإلس ميس) ايب السن ااختعري.29٦ /1 ،
 2انظر (جممون الثتاوى) ج  ،492 /12و ج ٣4٦ /2٣
( ٣جممون الثتاوى) ٥٦ /٦
( 4آتح الباري)  ,٣٥٣ /1٣وك أيب املظثر بن السمعاين موجوث بتمامه يف كتاب (الجة يف بيان احملجة وخترح عقي ة أهل الس ة) إلْساعيل التيمي ااصبهاين ،ج 1
ص  ،٣22 - ٣14ط ثار الراية  1411هت ،ملن ختاء مراجعته ,وانظر أياا (اإلحكا يف أصول ااحكا ) البن حز  ،الباب الساث .٦٠ - ٥2 /1 ،
 ٥متثق عليه
 ٦انظر (جممون آتاوى ابن تيمية)  ،٣ - 2 /2وانظر (الشثا) للقاضي عياع ج  2ص  ٧9٣وما بع ها ،ط الل
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اّلل ِمتن َخت ْتي ِء إِ ْن أَنتت ْم إَِّال ِيف
كلَّ َما ألْ ِق َي آِ َيها آَت ْتو مج َستأَ َق ْم َدَزنتَتت َهتا أََملْ ََيْتِك ْتم نَ ِتذ مير ،قَتالوا بَتلَتى قَت ْ َجتاء َ نَ ِتذ مير آَ َك َّتذبْتَا َوقت ْلَتا َمتا نتَ َّتزَل َّ
ِ
َ ِ
َصتا ِ
الستعِ ِ ) امللت  .1٠ - ٦ :وهتذا نتص يف حمتل ال تزان إ احتتل دزنتة جهت م علتى
اب َّ
ض َ ل َكبِ ِ َ ،وقَالوا لَ ْو كَّا نَ ْس َما أ َْو نتَ ْعقل َما كَّتا ِيف أ ْ َ
الكثار ابلرسل (أََملْ ََيْتِك ْم نَ ِذ مير) ومل يقولوا قم (أمل تكن لكتم عقتول) ،آت ل علتى أن الجتة تقتو والعتذر ي قطتا ابلرستل ال ابلعقتل .كمتا ثل الت ص
س َما أ َْو نَت ْع ِقل) .وهذا صريح يف أن العقل ال يستقل بشيء ه ا وإمنا هو َتبتا
أياا على أن عمل العقل هو ت بر الجة الرسالية ( َوقَالوا لَ ْو كَّا نَ ْ
للاجة الرسالية.

املسألة الرابعة :الرد على من قال إن التكليف ابمليثاق والفقرة

ِ
آث َ ِمن هوِرِه ْم هِريَّتتَته ْم َوأَ ْختت َه َ ه ْم َعلَتى أَنث ِست ِه ْم أَلَ ْستت بِ َتربِهك ْم قَتالواْ بَتلَتى
َد َذ َربُّ َ من بَِين َ
واملراث ابملي اق ،ما ورث يف قوله تعاىل ( َوإِ ْ أ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
آابؤَ ِمتن قَتْبتل َوكَّتا هِريَّتة ِهمتن بَت ْعت ِ ِه ْم أَآَتتت ْهلِكَتا ِرَتا آَت َع َتل
َخت ِه ْ َ أَن تَتقولواْ يَت ْوَ الْقيَ َامة إِ َّ كَّا َع ْن َه َذا َختاآل َ
س ،أ َْو تَتقولتواْ إَّمنَتا أَ ْختتَرَك َ
ِ
صل اآلاي ِ
ِ
ِ
ت َولَ َعلَّه ْم يَت ْرِجعو َن) ااعتراف .1٧4 - 1٧2 :وهتذه اآلايت ممتا تتل بته متن ال يعتذر ابَّهتل يف التوحيت  ،ان بتين
الْمْبطلو َنَ ،وَك َذل َ نت َث ه َ
ِ
آابؤ َ )  .ويف معىن هتذه
آث أقروا ابلربوبية هلل تعاىل (بَتلَى َخت ِه ْ َ ) وجعل هللا هذا اإلقرار حجة عليهم يف ع اإلختراك به (أ َْو تَتقولواْ إَّمنَا أَ ْختَرَك َ

اآلية ما ورث يف الصاياس عن أنح رضي هللا ع ه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال (يقال للرجل من أهل ال ار يو القيامة :أرأيتت لتو كتان
ل ما على اارع من ختتيء أك تت مثتت اي بته ،قتال :آيقتول نعتم ،آيقتول :قت أرثت م ت أهتون متن لت  ،قت أدتذت عليت يف هتر آث أن ال
تشتترك يب ختتتيتا آأبيتتت إال أن تشتترك يب) ،هتتذا املي تتاق .آتتاحتل قتتو هبتتذه اآلايت وهتتذا ال ت يل علتتى أن هتتذا املي تتاق واالختتتهاث حجتتة يف وجتتوب
التوحي وأنه ال يعذر أح جبهله يف نقض التوحي ابلشرك ولو مل تبل ه ثعوة رسول (الجة الرسالية).

اّلل الَِّيت آَطَر الَّا علَيتها َال تَتب ِيل ِخل ْل ِق َِّ
وأما الثطرة :آهي الوارثة يف قوله تعاىل (آَأَقِم وجه لِل هِي ِن حِيثا آِطْرَة َِّ
اّلل َلِ َ الت هِين الْ َقتيِهم
ْ َ َْ َ
َ َ َ َْ ْ َ َ
َ
َ
ولَ ِ
كت َّتن أَ ْكَت َتر الَّتتا ِ َال يَت ْعلَمتتو َن) التترو  .٣٠ :وورث يف تثس ت هتتذه اآليتتة ح ت يل الثطتترة ال ت ال علتتى أن كتتل مولتتوث يول ت علتتى ملتتة اإلس ت وهتتي
َ

ال يثية ،قال ابن القيم رمحه هللا [وهذا ال يل  -وهو ح يل الثطرة  -ألثا ته يثستر بعاتها بعاتا ،آثتي «الصتاياس»  -واللثتظ للب تاري -
عن ابن ختهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة رضي هللا ع ه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وستلم « :متا متن مولتوث يولت إال علتى الثطترة ،آتأبواه

يهوثانتته أو ي صترانه أو ميجستتانه كمتتا ت تتتل البهيمتتة هبيمتتة جعتتاء هتتل حتستتون آيهتتا متتن ج ت عاء » مث يقتتول أبتتو هريتترة :اقتترؤوا (آِطْتترةَ َِّ
اّلل الَّت ِتيت آَطَت َتر
َ
الَّا َ َعلَْيت َها) قالوا :اي رسول هللا أآرأيت من ميتوت صت ا قتال« :هللا أعلتم رتا كتانوا عتاملس» .ويف الصتايح  -صتايح الب تاري  -قتال الزهتري:

يصتتلي علتتى كتتل مولتتوث يتتتوَف وإن كتتان ل يتتة متتن أجتتل أنتته ولت علتتى آطتترة اإلست إ ا استتتهل دارجتتا ،وال يصتتلي علتتى متتن مل يستتتهل متتن أجتتل أنتته
سقط ،وأن أاب هريرة كان ث أن ال صلى هللا عليه وسلم قال« :متا متن مولتوث إال ويولت علتى الثطترة ،آتأبواه يهوثانته أو ي صترانه أو ميجستانه

كمتتا ت تتتل البهيمتتة هبيمتتة جعتتاء هتتل حتستتون آيهتتا متتن ج ت عاء » مث يقتتول أبتتو هريترة( :آِطْتترَة َِّ
اّلل الَّت ِيت آَطَت َتر الَّتتا َ َعلَْيت َهتتا) ويف «الصتتايح» -
َ
صايح مسلم  -من رواية ااعمش «ما من مولوث إال وهو على امللة» ويف رواية أيب معاوية ع ه «إال على هتذه امللتة ،حتىت يبتس ع ته لستانه» :آهتذا
صريح يف أنه يول على ملة اإلس كما آسره ابن ختهاب راوي ال يل ،واستشهاث أيب هريرة ابآلية ي ل على ل .
قال ابن عب الس :وستل ابن ختهاب عن رجل عليه رقبة مؤم ة :أدزئ ع ه الص أن يعتقه وهو رضتيا قتال :نعتم ،انته ولت علتى الثطترة ،قتال ابتن
عب الس ،وق كر أقوال ال ا يف هذا ال يل :وقال آدرون :الثطرة هه ا هي اإلس  .قالوا :وهو املعروف ع عامة الستلف .وأهتل التأويتل قت
أجع توا يف أتويتتل قولتته عتتز وجتتل( :آِطْتترَة َِّ
اّلل الَّت ِتيت آَطَت َتر الَّتتا َ َعلَْيت َهتتا) علتتى أن قتتالوا :آطتترة هللا ثيتتن اإلس ت  ،واحتج توا بقتتول أيب هريتترة يف هتتذا
َ
ال يل].1
وقال ابن القيم أياا [وي ل علتى صتاة متا آستر بته اائمتة الثطترة أهنتا «الت ين» متا رواه مستلم يف صتاياه متن حت يل عيتاع بتن محتار ا اختتعي
( 1أحكا أهل الذمة) البن القيم ،ج  ،٥٣٥ -٥٣4 /2ط ثار العلم للم يس 198٣
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عن ال صلى هللا عليه وسلم  ،آيما يروي عن ربته تبتارك وتعتاىل( :إين دلقتت عبتاثي ح ثتاء كلهتم ،وإهنتم أتتتهم الشتيا س آاجتتالتهم عتن ثيت هم،
وحرمتتت علتتيهم ماأحللتتت قتتم ،وأمتترْم أن يشتتركوا يب متتامل أنتتزل بتته ستتلطا ) وهتتذا صتريح يف أهنتتم دلقتوا علتتى ال يثيتتة ،وأن الشتتيا س اقتطعتتتهم بعت

ِ
َّ ِ
توهنم ِمتتن الُّتتوِر إِ َىل الظُّلمت ِ
تات) البقتترة ،2٥٧ :وهتتذا يت تتاول
َ
ين َك َثتترواْ أ َْوليَتتآؤهم الطَّتتاخوت خيْ ِرجت َ ه َ
لت ع هتتا ،وأدرجتتوهم م هتتا ،قتتال تعتتاىلَ ( :والتتذ َ
إدراج الشيا س قم من نور الثطرة إىل لمة الكثر والشرك ،ومن ال ور الذي جاءت به الرسل من اق ى والعلم إىل لمات اَّهل والا ل.1].
آذهب قو إىل أنه ما ثا اخللق ق ول وا جيعا على ملة اإلس آهي حجة عليهم ،وال عذر اح يف الشترك متا لت  ،وإن مل تبل ته ثعتوة رستول
(الجة الرسالية) ،آ يعذر جبهله يف الشرك.
واعلم أن جهور العلماء على أن املي اق املذكور يف آية ااعراف والثطرة ختيء واحت  ،قتال ابان القايم [وقت قتال هتذا خت واحت متن أهتل العلتم قبلته

وبع ت ه .وأحستتن متتا آستترت بتته اآلي تة قولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم «كتتل مولتتوث يول ت علتتى الثطتترة :آتتأبواه يهوثانتته وي ص ترانه» آاملي تتاق التتذي أدتتذه
سباانه عليهم ،واإلختهاث الذي أخته هم على أنثسهم ،واإلقرار الذي أقروا به هو الثطرة اليت آطروا عليها).2
واعلم أن القول أبن املي اق والثطرة حجة مستقلة على اخللق ابلتوحي خ صايح ،وال ليل على ل :

ِ ِ
ِ
شتكرو َن)
ص َتار َوااَآْتِت َ ةَ لَ َعلَّك ْتم تَ ْ
اّلل أ ْ
 - 1قولته تعتاىل ( َو ه
َد َتر َجكم همتن بطتون أ َّم َهتاتك ْم الَ تَت ْعلَمتو َن َخت ْتيتا َو َج َع َتل لَكتم الْ َّس ْتم َا َوااَبْ َ

ال اتتل:

 ،٧8ونقل ابن القيم عن حمم بن نصر املرووي  294هت انكاره على متن وعتم أن املي تاق حجتة حمتجتا َبيتة ال اتل هتذه ،آقتال حممت بتن نصتر [وعتم
أن الثطتترة التتيت أدتتس ال ت

صتتلى هللا عليتته وستتلم أبن كتتل مولتتوث يولت عليهتتا :هتي دلقتته يف كتتل مولتتوث معرآتتة بربتته ووعتتم أنتته علتتى معتتىن قولتته تعتتاىل:

(وإِ ْ أَدت َذ ربُّت َ ِمتتن بت ِتين ِ
ِِ
ِِ ِ
ستتت بِت َتربِهك ْم) ااعتراف .1٧2 :قتتال حمم ت بتتن نصتتر :قتتال هللا
َ َ
آث َ متتن هتتوره ْم هريَّتتَته ْم َوأَ ْختت َته َ ه ْم َعلَتتى أَنثسته ْم أَلَ ْ
َ َ َ
تعاىل( :واّلل أَدرجكم ِمن بط ِ
ون أ َّم َهاتِك ْم الَ تَت ْعلَمو َن َختْيتا) ال ال ٧8:آتزعم هتذا أهنتم يعرآتون أعظتم ااختتياء :وهتو هللا تعتاىل ،آمتن أعظتم جرمتا
َ ه َْ َ ه
وأخت خمالثتة للكتتاب ممتن ْستا هللا عتز وجتل يقتول( :واّلل أَدترجكم ِمتن بط ِ
تون أ َّم َهتاتِك ْم الَ تَت ْعلَمتو َن َختتْيتا) ال اتل ٧8 :آتزعم أهنتم يعلمتون أعظتم
َ ه ََْ ه

ااختياء وهذا هو املعان لرب العاملس واَّاهل ابلكتاب.٣].

 - 2وقولتته تعتتاىل (وَكت َذلِ َ أَوحيتَتتا إِلَيت َ روحتتا ِمتتن أَمت ِرَ متتا ك تتت تَت ْ ِري متتا الْ ِ
كتَتتاب َوَال اِْإلميتَتان) الشتتورى ،٥2 :آت لت اآليتة علتتى أن ال ت
َ
ْ َْ ْ
َ
هْ ْ َ
َ
صلى هللا عليه وسلم مل يعلم ختيتا عن اإلميان إال ابلوحي (وهو الجة الرسالية) ال ابملي اق والثطرة ،وهذا نص يف حمل ال زان.

 - ٣وقولتته تعتتاىل ( ُّرست ُّمب ِهشت ِرين وم ت ِتذ ِرين لِتتت َّ يكتتو َن لِلَّتتا ِ علَتتى ِ
الرست ِتل) ال ستتاء ،1٦٥ :آت لت اآليتة علتتى أن الجتتة تقتتو
اّلل ح َّجتةم بَت ْعت َ ُّ
َ ه
َ َ َ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
والعذر ي قطا ابلرسل ،وهو ما تل به دزنة جه م على العصاة كما قال تعاىل (تَ َكاث َتََيَّتز م َن الْ َْيظ كلَّ َما ألْقي آ َيها آَت ْو مج َسأَ َق ْم َدَزنتَتت َها أََملْ
َ

ََيْتِك ْم نَ ِذ مير ،قَتالوا بَتلَتى قَت ْ َجتاء َ نَ ِتذ مير)
تعاىل ال يعذب أح ا حىت يقيم عليه الجة ذنذار الرسل ،وهو ثليل على ع االكتثاء را نصب من ااثلتة ،ومتا ركتز متن الثطترة ،آمتن لت قولته
امللت

 ،9 - 8 :وحنوهتا متن اآلايت .وقتال الشانقيقي رمحاه هللا [واآلايت القرآنيتة مصترحة بك ترة ،أبن هللا

ِ
تل َرستتوال) اإلستراء 1٥:آإنتته قتتال آيهتتا :حتتىت نبعتتل رستتوال ،ومل يقتتل حتتىت خنلتتق عقتتوال ،ون صتتب أثلتتة ،ونركتتز
س َحت َّتىت نتَْبت َعت َ
تعتتاىلَ ( :وَمتتا كَّتتا م َع ت هذبِ َ

آطرة].4
آإن قيل آما التوآيق بس االحتجاج ابلرسل ه ا وبس االحتجاج ابملي تاق يف الت يل التذي ستبق كتره (قت أدتذت عليت يف هتر آث أن ال تشترك
يب ختتتيتا آأبيتتت إال أن تشتترك) .٥آتتاَّواب :أنتته ال بت متتن تقت ير ثاللتتة اقتاتتاء يف هتتذا الت يل متاتتم ة إلقامتتة الجتتة ابلرستتل وهتتو متتا ثلتتت عليتته
( 1املرجا السابق) ٥٣2 - ٥٣1 /2
( 2أحكا أهل الذمة)  .٥2٧ /2وانظر (جممون آتاوى ابن تيمية)  .29٦ /14و (خترح العقي ة الطااوية) ص  ،2٦8ط املكتب اإلس مي 14٠٣هت .و (تثس ابن
ك ) 2٦4 - 2٦1 /2
( ٣أحكا أهل الذمة) ٥2٦ - ٥2٥ /2
 4من تثس (أضواء البيان) ج  2ص ٣٣٦
 ٥متثق عليه
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ال صوص املستثياة آيكون معىن ال يل (ق أدذت علي يف هر آث أن ال تشرك يب ختيتا وأقمت علي الجة ابلرسل آأبيت إال أن تشترك).
هذا مقتاتي اَّمتا بتس ال صتوص ،ومقتاتى رث املتشتابه إىل احملكتم .ور تل هتذا أجتاب الشايخ عباد العزياز بان ابز عتن هتذا الت يل آتذكره مث قتال
[«آأبيت إال الشرك» يعتين أرثت م ت ختترعا أن ال تشترك يب ،و لت رتا جتاء علتى ألست ة الرستل متن اامتر بعباثتته وحت ه وال هتي عتن اإلختتراك بته،
لكن أىب أك ر اخللق إال الشرك ابهلل عز وجل].1
واعلم أنه ال ب للمشت ل ابلعلو الشرعية متن معرآتة القواعت الكليتة الاتابطة لل صتوص ،وتستمى القواعت الكليتة التيت ت تتظم موضتوعا معي تا يف جيتا
الثقه ابلقواع الثقهية ،وتسمى القواع الكلية اليت ت تظم اباب من أبواب الثقه ابلاابط الثقهي ،وستأيت اإلختارة إىل لت يف مباتل الثقته ابلبتاب
الستتابا إن ختتتاء هللا ،وإ تتال هتتذه القواع ت والا توابط يتتؤثي إىل الشتتذو  ،آم ت جيتتا ااحاثيتتل ال توارثة ابلوعي ت يف ح تق عصتتاة املوح ت ين مقي ت ة

ِ ِ
ِ
ِ
شتاء) ال ستاء ،48 :ويف مع اهتا حت يل عبتاثة بتن
اّللَ الَ يَت ْثر أَن ي ْشَرَك بِِه َويَت ْثتر َمتا ثو َن َلت َ ل َمتن يَ َ
باابط املشيتة الوارث يف قوله تعاىل (إِ َّن ه
الصامت يف بيعة ال ساء املتثق عليته ،آمتن أ تل ضتابط املشتيتة ال بت أن يقتول بقتول اخلتوارج واملعتزلتة .وكتذل يف موضتوع ا ه تا الاتابط هتو أنته ال
ي ت دل ال تتار أح ت إال م تتن قامتتت علي تته الج تتة الرستتالية كم تتا يف آيتتة اانع تتا  ،1٣٠والزم تتر  ،٧1وآتتا ر  ،٣٧واملل ت  1٠ - ٦ودتتب آهتتم س تتائر
ال صوص يف هذا املوضون مقي ة هبذا الاابط.
 - 4آإن قيل آما آائ ة املي اق والثطرة ،وهل ليح آيه أي حجة واَّواب :أنه حجة ولكن قصة ،وال قص آيه من وجهتس:

( أ ) ااوىل :أنتته ِباجتتة إىل التتتذك  ،إ ال يتتذكر أح ت هتتذا املي تتاق يف ال ت نيا وي ت ل عليتته قولتته تعتتاىل (واّلل أَدتترجكم ِمتتن بطت ِ
تون أ َّم َهتتاتِك ْم الَ
َ ه ََْ ه
ِ
تت مت َذ هكِمر) ال اختتية ، 21 :وقتال تعتاىل (لَ َعلَّه ْتم يَتتَت َذ َّكرو َن)
تَت ْعلَمو َن َختْيتا) ال ال .٧8 :آجاء الرسل ابلتذك هبذا املي اق كما قتال تعتاىل (آَت َذ هك ْر إَِّمنتَا أَن َ
البقتترة ،221 :وقتتال تعتتاىل (قَلِتتي َّمتتا تَت َذ َّكرو َن) ااعتراف ،٣ :وقتتال تعتتاىل (ولِيتت ت َذ َّكر أول توا ْااَلْتتب) ص ،29 :وقتتال تعتتاىل (وا ْك ترواْ نِعم تةَ ِ
اّلل َعلَت ْتيك ْم
َْ ه
َ ََ َ ْ
َ
َ
س ْرَ الْق ْرآ َن لِل هِذ ْك ِر آَت َه ْل ِمن ُّم َّكِ ِر) القمر .1٧ :آالرسل جاءوا ابلتذك ابملي اق.
َوِميَاقَه الَّ ِذي َواثتَ َقكم بِِه) املائ ة ،٧ :وقال تعاىل ( َولََق ْ يَ َّ
(ب) ال انية :أنه ِباجة إىل التثصيل ،أي إىل العلم املثصل را دب هلل تعاىل من حقوق على العباث ،وهبذا جاءت الرسل.
آالجة الرسالية جاءت مكملة للمي اق والثطرة اللذين ال تقو هبما وح ا حجة.

ويف بيان هذا قال ابن ميمية رمحاه هللا  -بعت ما كتر حت يل الثطترة – [آالصتواب أهنتا آطترة هللا التيت آطتر ال تا عليهتا ،وهتي آطترة اإلست  ،وهتي

ستت بِ َتربِهك ْم قَتالواْ بَتلَتى َختت ِه ْ َ )  ،وهتي الست مة متن االعتقتاثات البا لتة والقبتول للعقائت الصتاياة  -إىل
الثطرة اليت آطرهم عليها يتو قتال (أَلَ ْ

أن قتتال  -وال يلتتز متتن كتتوهنم مولتتوثين علتتى الثطتترة أن يكونتوا حتتس التتوالثة معتقت ين لإلست ابلثعتتل ،آتتإن هللا أدرج تتا متتن بطتتون أمهات تتا ال نعلتتم
ختيتا ،ولكن س مة القلب وقبوله وإراثته للاق الذي هو اإلس ِ ،بيل لو ت ِرَك من خ م َه ملا كان إال مسلما].2
وقال ابن القايم أياتا [مث إن هللا ستباانه  -لكمتال رمحتته وإحستانه  -ال يعتذب أحت ا إال بعت إرستال الرستول إليته ،وإن كتان آتاع ملتا يستتاق بته
الذ والعقاب :آلله على عب ه حجتان ق أع ا عليه ال يعذبه إال بع قيامهما:
إحت ا ا متتا آطتتره عليتته ودلقتته عليتته متتن اإلقترار أبنتته ربتته ومليكتته وآتتا ره ،وحقتته عليتته الو  ،وال انيتتة إرستتال رستتله إليتته بتثصتتيل لت وتقريتتره وتكميلتته

ِ
ِ
ِ ِ َّ
ين) اانعتا  ,1٣٠ :آلتم
آيقو عليه ختاه الثطرة والشرعة ،ويقر على نثسه أبنه كان كاآرا كما قتال تعتاىلَ ( :و َختته واْ َعلَتى أَنثسته ْم أَهنت ْم َكتانواْ َكتاآ ِر َ
ي ثذ عليهم الكم إال بع إقرار وختاه ين وهذا خاية الع ل.٣].
وقال ابن ميمية أياا [وقذا كانت الرسل إمنا أتيت بتذك الثطرة ما هو معلتو قتا ،وتقويتته وإمت اثه ونثتي امل ت للثطترة ،آالرستل بع توا بتقريتر الثطترة
وتكميلها ،ال بت ي الثطرة وحتويلها ،والكمال صل ابلثطرة امل َك َّملة ِ
ابلشرعة امل هزلة].4
( 1آتاوى ومقاالت ابن ابو) جا حمم بن سع الشويعر ،ج  ٣ص  ،٣٥ط 141٠هت
( 2جممون الثتاوى)  .24٧ - 24٥ /4والبن القيم م له يف (أحكا أهل الذمة) ج  2ص  ٥٦8و ٦٠9
( ٣أحكا أهل الذمة) ج  2ص ٥٦٥ - ٥٦4
( 4جممون الثتاوى) ٣48 /1٦
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وقال ابن القيم [مث أرسل إليهم رسله يذكروهنم را يف آطرهم وعقوقم ويعرآوهنم حقه عليهم ،وأمره وهنيه ووع ه ووعي ه].1
وهذا كله ي ل على أنه ال تكليف للعباث ابملي اق والثطرة ،وأهنما ال يقومان بذاْما كاجة مستقلة على اخللق .وأن الجة عليهم إمنا تقو ابلرستل،
وهي ما تعرف ابلجة الرسالية.
(منبيه) دطأ االحتجاج ابملي اق على ع العذر ابَّهل يف نقض التوحي
ا لعت على كتاابت لبعض املعاصرين ممن تب وا القول بع العذر ابَّهل يف نقض التوحي ابلشرك .واحتجوا يف لت َ :بيتة املي تاق ،وِبت يل أنتح
الوارث يف مع اها (آأبيت إال أن تشرك يب) ،وِب يل الثطرة .وق ق مت آيما ماى بيان أنه ال حجة قم يف االست الل هبذه ال صوص على ل .
مث عم وا بع ل إىل نوعس من ااثلة:
نون محهلوه ما ال ي ل عليه ليؤي وجهة نظرهم ،ونون خيتالف وجهتة نظترهم صتراحة آعمت وا إىل أتويلته أو حتريثته لصترآه عتن تاهره .آأدطتأوا يف هتذا
كله.
أما ال ون ااول من ااثلة اليت محلوها على قوقم.
وأن ال تتا حمجوجتتون ابملي تتاق ولتتو مل تتتبل هم الجتتة الرستتالية .آأ هتتا ال صتتوص ال توارثة يف أن مشتتركي العتترب كثتتار معتتذبون يف ال تار قبتتل بع تتة ال ت
صلى هللا عليه وسلم  ،وهي نصوص ك ة ليح قا َم آا ،وم ها:
 - 1قول هللا تعاىل ( َوك ت ْم َعلَى َخت َثا ح ْثَرِة ِهم َن الَّا ِر آَأَن َق َذكم ِهمْت َها) آل عمران.1٠٣ :
َ
 - 2وما رواه مسلم عن أنح :أن رج قال اي رستول هللا أيتن أيب قتال( :يف ال تار) ،آلمتا قاتي الرجتل ثعتاه آقتال صتلى هللا عليته وستلم (إن أيب
وأابك يف ال ار).
 - ٣وما رواه مسلم عن عائشة أهنا قالت :اي رسول هللا ابن ج عان كان يف اَّاهلية يصل ِ
الرحم ويطعم املسكس ،هل ل آعه قتال صتلى هللا
عليه وسلم (ال ي ثعه ،إنه مل يقل يوما رب اخثر يل دطيتيت يو ال ين).
 - 4وم ها ح يل لقيط بن عامر الطويل ،وآيه قال (آقلت :اي رسول هللا ،هل اح مما ماى من د يف جتاهليتهم .قتال آقتال رجتل متن عترع
قريش :وهللا إن أابك امل تثق لثي ال ار ،آلكأنه وقا حر بس جل ي ووجهي مما قال ايب على رؤو ال ا  ،آهممت أن أقول :وأبوك اي رستول هللا
آإ ا اادرى أجل ،آقلت وأهل اي رستول هللا قتال :وأهلتي لعمتر هللا متا أتيتت عليته متن قتس عتامري أو قرختتي متن مشترك آقتل أرستلين إليت حممت
يبشرك را يسوءك جتر على وجه وبط

يف ال تار) ،2وقتال ابان القايم [هتذا حت يل كبت مشتهور ،ج لتة ال بتوة ابثيتة علتى صتثااته ت تاثي عليته

ابلص ق ،وصااه بعض الثا  ،حكاه ختيخ اإلس اانصاري].٣
آهذه نصوص صر ة يف أن بعض مشركي العرب يف ال ار ،وه اك نصوص أدرى ت ل على كثترهم ولكتن لتيح آيهتا وعيت ابل تار ،وال تت و بي همتا،
آق يسمى الرجل كاآرا وال يعذب حىت تقو عليه الجة الرسالية كما كرته يف آدر الثصل ااول ،آمن ال صوص ال الة علتى أهنتم كتانوا كثتارا قبتل

ول ِمن َِّ
ِ
ِ
ِ
بع ة ال صلى هللا عليه وسلم قوله تعاىل ( َمل يك ِن الَّ ِذين َك َثروا ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
ِ
اّلل
س م َث هك َ
اب َوالْم ْش ِرك َ
َْ
ْ
س َح َّىت َأتْتيَتهم الْبَتيهَةَ ،رس م ه َ
َ
َّ ِ
ِ
ِ
ين َك َثتترواْ) البقترة ، 89 :أي كتتان اليهتتوث يستتتثتاون علتتى
يَتْتتلتو صتتاثا ُّمطَ َّهتَترة) البي تة ،2 - 1 :وقولتته تعتتاىل ( َوَكتتانواْ متتن قَتْبتل يَ ْستتَت ْثتاو َن َعلَتتى التتذ َ
الذين كثتروا وهتم العترب ب تِ ه َييت متن اليهتوث .ومتن ااثلتة علتى لت حت يل أيب التب يف وآاتته وأن آدتر متا قتال [إنته علتى ملتة عبت املطلتب]،4
آ ل على أن عب املطلب مات على الشرك ،و ل قبل البع ة ،وم لته حت يل هنتي هللا تعتاىل ال ت صتلى هللا عليته وستلم أن يستت ثر امته  ،٥يت ل

( 1الروح) البن القيم ،ص  ،224ط امل ين .وانظر أياا (مثتاح ثار السعاثة) البن القيم ،82 /2 ،ط ثار الثكر .و (تثس القر )  .٣1٧ /٧و (إحياء علو ال ين)
لل زايل1٠٣ /1 ،
 2ال يل رواه عب هللا بن أمحت بن ح بتل يف (الس ة) ،وابن أيب عاصم والطساين وابن م ه وخ هم
( ٣خمتصر الصواعق املرسلة) البن القيم ،ادتصار حمم بن املوصلي ،ص  ،٣8٠ - ٣٧9ط ثار الكتب العلمية 14٠٥هت
 4ال يل متثق عليه
 ٥رواه مسلم عن أيب هريرة يف اَّ ائز
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على أهنا ماتت مشركة.
والذي يع ي ا ه ا ال صوص ال الة على أن بعض العرب قبل بع ة ال صلى هللا عليه وسلم كثار معذبون يف ال ار.
آطعتتن قتتو يف هتتذه ال صتتوص أبهنتتا أحاثيتتل آحتتاث ووقتتائا أعيتتان ال تعتتارع ال صتتوص القطعيتتة يف أنتته ال يعتتذب أح ت حتتىت تبل تته الجتتة الرستتالية،
وهؤالء مل تبل هم .وممن هب إىل هذا السيو ي رمحه هللا ،ورتب على هذا القول ب جاة أبوي ال صلى هللا عليه وسلم من ال ار ،مث خ آقتال إن
صلى هللا عليه وسلم  ،وصاح ح ي ا يف ل عن ريق الكشف وامل ا  ،وهذا مما عابه عليه العلماء1.
هللا بع هما من موْما آآم ا ابل
وأحتتب أن أنبتته ه تتا علتتى أن ه تتاك بعتتض املقت مات والقواعت الثاست ة التتيت مل تكتتن معروآتتة يف الستتلف أثدلهتتا املتكلمتتون الثقهتتاء متتن بعت هم لتأييت
أقواقم ول حتجاج هبا على اخلصو  ،ومن هذه القواع  :تقسيم ال ين إىل أصول وآرون ،وتقسيم الك إىل حقيقتة وجمتاو ،والقتول أبن دتس اآلحتاث
ين ال اللة ال ت بت به العقائ  ،والقول أبن وقتائا ااعيتان ال عمتو قتا .وستتأيت إختتارة إىل لت يف مباتل ثراستة أصتول الثقته ابلبتاب الستابا إن
ختاء هللا.
أمتتا متتن احتتتل هبتتذه ال صتتوص آقتتالوا هتتؤالء معتتذبون قبتتل بلتتول الجتتة الرستتالية آت هل علتتى أهنتتم حمجوجتتون ابملي تتاق واإلختتتهاث .وهتتذا دطتتأ آقت ثلتت

ِ
تل َرستوال) اإلستراء ،1٥:ومتن محتل
س َح َّتىت نَتْبت َع َ
ال صوص املستثياة على أنه ال يعذب ابل ار إال من بل ته ثعوة رسول كقوله تعتاىل ( َوَما كَّا م َعت هذبِ َ

العتتذاب يف هتتذه اآليتتة علتتى العتتذاب الت نيوي ابقت ك وحنتتوه ،يشتتكل عليتته قولتته تعتتاىل (ولِلَّت ِتذين َك َثتتروا بِتترههبِِم عت َذاب جهتَّم وبِتْتتح الْم ِ
صت  ،إِ َا
َ ْ َ
ََ َ َ َ َ
َ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ذير ،قَتالوا بتلَتى) امللت - ٦ :
َ
ألْقوا آ َيها َْسعوا َقَا َختهيقا َوه َي تَتثور ،تَ َكاث َتََيَّتز م َن الْ َْيظ كلَّ َما ألْق َي آ َيها آَت ْو مج َسأَ َق ْم َدَزنَتتت َها أََملْ ََيْتك ْم نَ م

 .29آت يت دل ال تتار إال متتن بل تتته ثعتتوة رستتول ،ولكتتن ال يلتتز أن يكتتون الرستتول هتتو حممت صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،آتتالقول أبن مشتتركي العتترب مل
تبل هم الجة الرسالية لكوهنم ماتوا قبل بع ة ال صلى هللا عليه وسلم هو قول خ صايح ،آق قامت علتيهم الجتة الرستالية بت ين إبتراهيم عليته
الس  ،وإن ثدله التاريف إال أنه كان آيهم من يعرف التوحي و تل علتيهم بته ومت هم ويت بتن عمترو بتن نثيتل التذي كتان يقتول لكثتار قتريش [اي
معشتر قتريش ،وهللا متتا مت كم علتتى ثيتن إبتراهيم خت ي] .٣وروي البخااار عتن ستتامل بتن عبت هللا بتتن عمتر رضتتي هللا ع همتا [أ هن ال ت

صتلى هللا عليتته

وستتلم لقتتي ويت بتتن عمتترو بتتن نثيتتل أبستتثل بلت ح قبتتل أن ي تتزل علتتى ال ت صتتلى هللا عليته وستتلم التتوحي ،آقت مت إىل ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم
ستتثرة ،آتتأىب أن َيكتتل م هتتا .مث قتتال ويت  :إين لستتت آكتتل ممتتا تتتذِبون علتتى أنصتتابكم ،وال آكتتل إال متتا كتتر استتم هللا عليتته .وأن ويت بتتن عمتترو كتتان
يعيب على قريش ابئاهم ويقول :الشاة دلقها هللا ،وأنزل قا من السماء املاء ،وأنبت قا من اارع ،مث تذِبوهنا على خ اسم هللا ،إنكتارا لتذل
وإعظامتتا لتته] .4وويت هتتذا رأي ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم كمتتا يف هتتذا الت يل ولك تته متتات قبتتل البع تتة .وعمتتل رتتا أمك تته معرآتتته متتن ثيتتن إبتراهيم
الق ،وكان كثار قريش يؤ ونه على ل كما كره ابن ك  .٥و كر ح يل جابر قال :ستل رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم عتن ويت بتن عمترو
بن نثيل أنه كان يستقبل القبلة يف اَّاهلية ويقول إقي إله إبتراهيم وثيتين ثيتن إبتراهيم ويستج  ،آقتال رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم ( شتر اك
أمتتة وح ت ه بيتتين وبتتس عيستتى بتتن متتر ) .٦وعتتن عائشتتة أن رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم قتتال (ثدلتتت اَّ تتة آرأيتتت لزي ت بتتن عمتترو بتتن نثيتتل
ثوحتس).٧
 1انظر (الاوي للثتاوى) للسيو ي ،ج  2ص  ،٣9٥ - ٣٥٣ط املكتبة العصرية  1411هت .وتبا السيو ي على ل البيجوري يف كتابه (حتثة املري خترح جوهرة
التوحي ) ص ٣٠ - 29
 2وم لها آية اانعا  ،1٣٠وآية آا ر  ،٣٧وآية الزمر ٧1
 ٣ال يل رواه الب اري ()٣828
( 4ح يل )٣82٦
( ٥الب اية وال هاية) 2٣8 /2
 ٦رواه حمم بن ع مان بن أيب ختيبة وقال ابن ك  :إس اثه جي حسن (الب اية وال هاية) 241 /2
 ٧رواه الباخ ي ،وقال ابن ك  :وهذا إس اث جي وليح هو يف ختيء من الكتب (الب اية وال هاية)  .241 /2وراجا دس وي بن عمرو بن نثيل يف املوضا املشار إليه من
(الب اية وال هاية) ويف (آتح الباري) 14٥ - 142 /٧
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آالجتتة كانتتت قائمتتة علتتى العتترب قبتتل البع تتة بت ين إبتراهيم وكتتان مت هم متتن هتتو علتتى بقيتتة متتن الت ين التتق وهتتم ال ثتتاء ومت هم ويت بتتن عمتترو ،و كتر
بعاهم السيو ي ،1وكانت قريش تث ر على بقية العرب أبهنم نسل إبراهيم ويسمون أنثسهم ال ْمح كما ورث يف أول س ة ابن هشا  .2وقذا قتال

النوو يف خترح ح يل (إن أيب وأابك يف ال ار) قال [آيه أن من مات على الكثر آهو يف ال ار وال ت ثعه قرابة املقربس ،وآيته أن متن متات يف الثترتة
على ما كانتت عليته العترب متن عبتاثة ااواثن آهتو متن أهتل ال تار ،ولتيح هتذا مؤادتذة قبتل بلتول الت عوة آتإن هتؤالء كانتت قت بل تتهم ثعتوة إبتراهيم
وخت ه متتن اانبيتتاء صتتلوات هللا تعتتاىل وست مه علتتيهم] .٣وقت ثدتتل التاريتتف والتبت يل علتتى ثيتتن إبتراهيم كمتتا قتتال رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم
صبَه يف ال ار ،وهو أول من خ ه ثين إبراهيم وسيهب السوائب وِبَّر البَ ِا ة) .4ومتا لت كتان مت هم
(رأيت عمرو بن ل هي بن قمعة بن د ف در قَ ْ
ح ثاء مل يشركوا وكانوا مقرين ابلتوحي إجاال وإن مل يهت وا إىل أك ر من ل لع التمكن ،وكتبت قم ال جاة بثعلهم ما َتك وا م ه.

وال يشتتكل علتتى القتتول أبن العتترب قبتل البع تتة كتتانوا حمجتتوجس بت ين إبتراهيم إال قولتته تعتتاىل (لِت ت ِتذ َر قَت ْومتتا َّمتتا أ َََتهتتم ِهمتتن نتَّ ِتذي ِر ِهمتتن قَتْبلِت َ لَ َعلَّهت ْتم
يَتتَ ت َذ َّكرو َن) القصتتص ،4٦ :وم لهتتا الستتج ة  ،٣وستتبأ  ،44ويتتح  ،٦آت ت ل علتتى أنتته مل َيت العتترب نتتذير قبتتل حمم ت صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،ولكتتن
ِ
ِ ِ
يهتتا نَت ِتذ مير) آتتا ر ،24 :آمقتاتتاه أنتته جتتاءهم نتتذير ،وهتتو إب تراهيم عليتته الس ت كمتتا ثبتتت
يعتتارع هتتذه اآليتتة قولتته تعتتاىل ( َوإِن همت ْتن أ َّمتتة إَِّال د ت َ آ َ
ابل صوص السابقة .والتوآيق بس هذه ال صوص أن املراث َبية القصص وحنوها أنه مل يبعل نذير إليهم وح هم ،٥آإن إبراهيم مل يبعتل إلتيهم وحت هم،
وه اك توآيق آدتر .وهتو أنته مل يبعتل آتيهم رستول متن العترب قبتل ال ت صتلى هللا عليته وستلم آتإن إبتراهيم عليته الست كتان يف أرع اببتل وك عتان

ِِ
تل آِتي ِه ْم َرستوال ِهم ْتن أَنث ِست ِه ْم)
س إِ ْ بَت َع َ
اّلل َعلَتى الْمتؤم َ
ابلعراق والشا  ،وهذا قول القر  ،ويؤي هذا الوجه من التوآيق قوله تعاىل (لََق ْ َم َّن ه

تل آِتي ِه ْم َرستوال ِهمتْته ْم) البقترة .٦129 :وعلتى هتذا آتإن آيتة القصتص وحنوهتا ال تشتكل
آل عمران ،1٦4 :وقال تعاىل  -حكاية عتن إبتراهيم – ( َربتََّتا َوابْت َع ْ
على أن العرب كتانوا حمجتوجس بت ين إبتراهيم ،وأن التذين أدتس ال ت صتلى هللا عليته وستلم أبهنتم يف ال تار ممتن متاتوا قبتل بع تته قامتت علتيهم الجتة
الرستتالية بت ين إبتراهيم عليتته الست  .وهبتتذا يظتتل الاتتابط الثقهتتي يف هتتذا البتتاب صتتاياا خت م تتر  ،وهتتو أنتته ال يت دل ال تتار إال متتن قامتتت عليتته
الجة الرسالية إما ب عوة رسول يف ال نيا وإما ابدتبار يف َعرصات يو القيامة.
وعلى هذا آ حجة يف هذه ال صوص ملن قال إن مشركي العرب قبل بع تة ال ت صتلى هللا عليته وستلم كتانوا حمجتوجس ابملي تاق واستتاقوا العتذاب
ب ون أن تقو عليهم الجة الرسالية.
رثهتا بت عوى أهنتا أدبتار أحتاث ووقتائا أعيتان ال
وهبذا تترى أن ال صتوص التوارثة يف كثتر بعتض العترب وتعتذيبهم قبتل البع تة أدطتأ آيهتا آريقتان :آريتق ه
تعتتارع ال صتتوص القطعيتتة يف أنتته ال يعتتذب أحت حتتىت تبل تته الجتتة الرستتالية .وآريتتق أثبتهتتا واستتت ل هبتتا علتتى أهنتتم عتتذبوا قبتتل الجتتة الرستتالية رتا قتتا
عليهم من حجة املي اق .والثريقان امل طتان اتثقا على أن هؤالء مل تقم عليهم حجة رسالية وك ا أدطأ يف هذا أياا.
حرآوها لصرآها عن اهرها ليسلم قم قوقم :إن ال ا حمجوجون ابملي اق ،ومن نقض التوحي آهتو كتاآر معتذب ولتو
أما ال ون ال اين من ااثلة اليت ه
حرآوها ،وم ها:
مل تقم عليه الجة الرسالية .وملا كانت ه اك أثلة مشكلة على قوقم هذا آق ه
 - 1قوله تعاىل ( وما ك ا معذبس حىت نبعل رسوال ) اإلسراء.1٥:

آقالوا إن العذاب املتوقف على بع ة الرسول هو اإله ك يف ال نيا ال عذاب اآلدرة .وملا كان قوله تعاىل (تَ َكاث َتََيَّتز ِم َن الْ َ ْتي ِظ كلَّ َمتا ألْ ِق َتي آِ َيهتا
ج َستأَ َق ْم َدَزنَتتت َهتتا أََملْ ََيْتِكت ْتم نَت ِتذ مير) امللت  ،8 :مشتتكل علتتيهم ،آقتتالوا هتتذا دتتاص بتتبعض أهتتل ال تتار وأن اآليتتة ليستتت للاصتتر والعمتتو وأهنتتا يف
آَت ْتو م
املكذبس من الكثار لقوله (بتلَى قَ ْ جتاء َ نَ ِتذير) امللت  ،9 :ومتا ا يثعلتون بقولته تعتاىل (و ِس َّ ِ
وهتا
ين َك َثتروا إِ َىل َج َهت ََّم وَمترا َح َّتىت إِ َا َجاؤ َ
َ َ
َ
َ
م
تيق التذ َ
( 1الاوي للثتاوى) ٣91 /2
 2انظر يف هذا (جممون آتاوى ابن تيمية)  ،4٠2 /11و (املواآقات) للشا 1٧٥ /1 ،
( ٣صايح مسلم بشرح ال ووي) ٧9 /٣
 4متثق عليه
 ٥وهبذا قال ابن ك يف تثس ه ()٥٦4 - ٥٦٣ /٣
 ٦وم لها البقرة  ،1٥1واَّمعة 2
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ِ
ِ
ِ
آاي ِت َربِهكت ْتم َوي ت ِتذرونَك ْم لَِقتتاء يَت ْتوِمك ْم َه ت َذا قَتتالوا بَتلَتتى َولَ ِكت ْتن
تت أَبْت َواهبتَتا َوقَت َ
آت َات ْ
تال َقت ْتم َدَزنتَتت َهتتا أََملْ ََيْتكت ْتم رست متل هم ت ك ْم يَتْتتلتتو َن َعلَت ْتيك ْم َ
ِ
حق ِ
ِ
ين) الزمر ،1٧1 :آليح يف هذه اآلايت كر للتكذيب ،وهي نصوص عامة.
َ ْ
َّت َكل َمة الْ َع َذاب َعلَى الْ َكاآ ِر َ

وقالوا قوال آدر وهو أن الرسل بع وا اباحكا الشرعية التثصيلية ال التوحي  ،وهذا قول املعتزلة وسبق الرث عليه.
وهذا كله من حتريف ال ين والت عب به.
 - 2وأختتتكل علتتيهم ح ت يل امتاتتان متتن مل تبل تته ثعتتوة رستتول يف ال ت نيا يف عرصتتات القيامتتة ،ان هتتذا ال ت يل متتتمم للاجتتة الرستتالية ،آتتاحتجوا
ابنكار ابن عب الس له ،وق سبق رث ابن القيم عليه ،آراجعه.
 - ٣وأختكل عليهم ح يل ات أنواط ،وأن الذين لبوا ل مل يكثروا .آقالوا :إهنم لبوا ومل يثعلوا ،وسبق الرث على هذا يف آدر الثصل ااول.
 - 4وأختكل عليهم ح يل الذي خت يف ق رة هللا على بع ه ،وما ل خثر هللا له ،آقالوا إن معتىن (لتتن قت ر هللا علتي) إ هن قت ر مع اهتا ضتيهق أو

قاى .وهذا التاريف رث عليه ابن تيمية ،آذكر أن ال يل أدرجاه يف الصتاياس عتن أيب هريترة مرآوعتا ،قتال ابان ميمياة [ويف لثتظ آدتر «أسترف
تت آتتأحرقوين ،مث استتاقوين ،مث ا روين يف الباتتر .آتتوهللا لتتتن قت ر علتتي ريب ليعتتذبين
رجتتل علتتى نثستته آلمتتا حاتتره املتتوت أوصتتى ب يتته آقتتال :إ ا أ ِمت ُّ

عتذااب متا عذبته أحت ا .قتال :آثعلتوا لت بته .آقتال لتألرع :هأث متا أدتذت ،آتإ ا هتو قتائم .آقتال لته :متا محلت علتى متا صت عت .قتال :دشتتيت اي
رب .أو قال :خماآت  ،آ ثتر لته بتذل »  -إىل أن قتال  -آهتذا الرجتل تن أن هللا ال يقت ر عليته إ ا تثترق هتذا التثترق ،آظتن أنته ال يعيت ه إ ا صتار
كتتذل  ،وكتتل واحت متتن انكتتار قت رة هللا تعتتاىل ،وانكتتار معتتاث اابت ان وإن تثرقتتت كثتتر .لك تته كتتان متتا إميانتته ابهلل وإميانتته أبمتتره ودشتتيته م ته جتتاه
بذل  ،ضاال يف هذا الظن خمطتا .آ ثر هللا له ل  .وال يل صريح يف أن الرجل ما أن ال يعيت ه إ ا آعتل لت  ،وأثى هتذا أن يكتون ختتاكا يف
املعاث ،و ل كثر  -إ ا قامت حجة ال بوة على م ِكره ح ِك َتم بكثتره  -هتو بتس يف عت إميانته ابهلل تعتاىل ،ومتن أتول قولته :لتتن قت ر هللا علتي رعتىن
وحهرف الكلم عن مواضعه ،آإنه إمنا أمر بتاريقه وتثريقه لتت دمتا ويعتاث .وقتال :إ ا أ ِمتت آتأحرقوين مث
قاى ،أو رعىن َ
ضيهق ،آق أبع ال جعةَ ،
اساقوين ،مث روين يف الريح يف البار ،آوهللا لتن ق ر علي رب ليعذبين عذااب ما عذبه أح ا.
آذكر هذه اَّملة ال انية ِبرف الثاء عقيب ااوىل ي ل علتى أنته ستبب قتا ،وأنته آعتل لت لتت يقت ر هللا عليته إ ا آعتل لت  ،آلتو كتان مقترا بقت رة
هللا عليتته إ ا آعتتل ل ت كق رتتته عليتته إ ا مل يثعتتل مل يكتتن يف ل ت آائ ت ة لتته ،وان التقت ير عليتته والتاتتيق مواآقتتان للتع تذيب ،وهتتو ق ت جعتتل تثريقتته
م ايرا ،ان يق ر الرب .قال :آوهللا ! لتن ق ر هللا علي ليعذبين عذااب ما عذبه أح ا من العاملس .آ يكون الشترط هتو اَّتزاء ،وانته لتو كتان متراثه
ل لقال :آوهللا لتن جاواين ريب أو لتن عاقبين ريب ليعذبين عذااب ،كما هو اخلطاب املعروف يف م ل ل  :وان لثظ «ق ر» رعىن ضتيق ال أصتل
له يف الل ة.
الس ْترِث) ستبأ ,11 :وقولتهَ ( :وَمتن قت ِ َر َعلَْي ِته ِرْوقته)
ومن استشه على ل بقولتهَ ( :وقَت هِ ْر ِيف َّ

الطت

ق ٧ :آقت استشته رتا ال يشته لته .آتإن اللثتظ

الست ْترِث) أي اجعتتل لت بقت ر ،وال تتتزث وال تت قص وقولتتهَ ( :وَمتتن قت ِ َر َعلَْيت ِته ِرْوقتته) أي جعتتل روقتته قت ر متتا ي يتته متتن خت
كتتان بقولتتهَ ( :وقَت هِ ْر ِيف َّ
آال ،إ لو ي قص الروق عن ل مل يعش.
وأما «قَ ِ َر» رعىن قَ َّر .أي أراث تق ير اخلت والشتر آهتو مل يقتل :إن قت ر علتي ريب العتذاب ،بتل قتال :لتتن قت ر علتي ريب ،والتقت ير يت تاول ال توعس،
آ يصح أن يقال ،لتن قاى هللا علي ،انه ق ماى وتقرر عليه ما ي ثعه وما ياره ،وانه لو كان املراث التقت ير أو التاتييق مل يكتن متا آعلته مانعتا
من ل يف ه .وثالئل آساث هذا التاريتف ك ت ة لتيح هتذا موضتا بستطها ،آ ايتة متا يف هتذا أنته كتان رجت مل يكتن عاملتا جبميتا متا يستتاقه هللا
من الصثات ،وبتثصيل أنه القاثر ،وك من املؤم س ق دهل م ل ل  ،آ يكون كاآرا.2].
والعبتتارة ااد ت ة كررهتتا ختتتيخ اإلست يف أك تتر متتن موضتتا [وأن اَّهتتل بتتبعض أْستتاء هللا وصتتثاته ال يكتتون صتتاحبه كتتاآرا ،إ ا كتتان مق ترا رتتا جتتاء بتته

 1وم لها اانعا  ،1٣٠وآا ر ٣٧ - ٣٦
( 2جممون الثتاوى) 411 - 4٠8 /11
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الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،ومل يبل ه العلم را جهله على وجه يقتاي كثره إ ا مل يعلمه ،كا يل الذي أمر أهله بتاريقه مث تذريته].1
والصايح يف ختأن هذا الرجل اإلسرائيلي أنه كان معه إميان جممل ومل يبل ه تثصيل متا دتب هلل تعتاىل لكونته يف ومتان آترتة ،آت دل اَّ تة رتا معته متن
اإلميان القليل ختأنه يف ل ختأن وي بن عمرو بن نثيل الذي سبق كر دسه.2
حرآها القائلون أبن املي اق حجة ،وأن من نقض التوحي آهو كاآر يف ال ار وإن مل تبل ه ثعوة رسول.
آهذه بعض ال صوص اليت ه
(منبيه آخر) على دطأ من أ لق القول ابلعذر ابَّهل:

اعلم أن اَّهل يعذر به ويكون مانعتا متن العقوبتة يف الت نيا ومتن العتذاب يف اآلدترة و لت يف أحتوال معي تة ستيأيت الت بيته عليهتا يف الثصتل الرابتا إن
ختاء هللا .وم ها:
• ح يل العه ابإلس الذي مل د وقتا كاآيا للتعلم ،وال ليل على أن هذا يعذر هو ح يل ات أنواط ،وق سبق الك آيه.
• ويف ومان ان را العلم ون رته ،ي جو العب را معه من الق القليل ويعذر را مل يبل ته متن التق ،ومتن أثلتة لت حت يل ويت بتن عمترو بتن نثيتل،
وح يل الرجل الذي خت يف ق رة هللا على بع ه ،وح يل حذيثة بن اليمان وجماثلة صلة بن وآر له وسيأيت هذا ال يل يف الثصل الرابتا إن ختتاء
هللا.
آهتتذه بعتتض ااحتوال التتيت يعتتذر آيهتتا ابَّهتتل ،إال أن بعتتض املعاصترين اعتتتسوا هتتذه ااحتوال االستتت ائية هتي ااصتتل ،آتتأ لقوا القتتول ابلعتتذر ابَّهتتل
لكل أح  ،وهذا دطأ سيأيت بيانه يف الثصل الرابا ،ويكثي يف بيان آساث إ ق العذر ابَّهل وتعميمه :أن القول به يؤثي إىل إستقاط التكتاليف
الشرعية جلة ،آكل من ترك واجبا أو ارتكب حمرما أو توجبت عليه عقوبة آإنه لتن يعجتز أن يت رأ عتن نثسته بت عوى اَّهتل .ومل يكتن اامتر كتذل
ع السلف ومل يكن ه اك إسراف يف العذر ابَّهل ل يهم ،داصة يف القااء الشرعي وي رك هذا كل من الا يف كتب أدبار القااة.
هذا آا عن أن إ ق العذر ابَّهل دعل اَّاهل أسع حتاال يف الت نيا واآلدترة متن العتامل ا تهت  ،ان اَّاهتل لتن يعاقتب يف الت نيا ولتن يعتذب
يف اآلدرة لعذره ،أما ِ
العامل آستيعاقب يف الت نيا إ ا آعتل متا يستتوجب لت وستيعذب يف اآلدترة علتى معاصتيه يف حتس يترى اَّاهتل جيتا متن أهتل
الستتعاثة يف اآلدتترة .ومقتاتتى هتتذا القتتول أن اَّهتتل دت متتن العلتتم وأن عت بع تتة الرستتول صتتلى هللا عليتته وستلم دت للبشتتر متتن بع تتته التتيت يرتتتتب
عليها التكليتف واملؤادتذة ،وهتذه اللتواو يف خايتة الثستاث وماتاثة لل ابتت ابلشترن متن أن العتامل دت متن اَّاهتل وأن العلتم دت متن اَّهتل وأن بع تة

ِ ِ
س) اانبيتتاء ،1٠٧ :وآستتاث هتتذه اللتواو ي بتت عتتن آستتاث
الرستتول صتتلى هللا عليتته وستتلم دت للبشتتر كمتتا قتتال تعتتاىل ( َوَمتتا أ َْر َست ْلَ َ
اك إَِّال َر ْمحَتتة لهْل َعتتالَم َ

ملزومها وهو إ ق العذر ابَّهل.
وق احتل الذين أ لقوا القول ابلعذر ابَّهل ب وعس من ااثلة:
 - 1نون م ها داص ابلعذر ابَّهل يف أحوال معي ة ،آقالوا بتعميمه ،آأدطأوا .وم اله ما كرته آنثا ،كا يل ات أنواط ،والرجل الذي خت يف
البعل.
آاملوه ما ال تمل ليست لوا به على ل  ،ومن اام لة املشهورة قم:
 - 2وال ون اآلدر :ال ي ل على العذر ابَّهل ،ه
( أ ) ح يل عائشة رضي هللا ع ها أهنا قالت (مهما يكتم ال ا يعلمه هللا) قال رسول هللا صلى هللا عليه وستلم (نعتم) .آقتالوا إن عائشتة ختتكت
يف علم هللا ومل تكثر بذل .
واَّواب:
أن هذا ال يل هبذه الرواية دطأ ،والصايح أن الذي قال نعم هي عائشة نثستها ،والت يل كمتا رواه مستلم يف آدتر كتتاب اَّ تائز متن صتاياه:
قالت عائشة (مهما يكتم ال ا يعلمه هللا ،نعم) ال يل .قال النوو يف خترحه [هكذا هو يف ااصول وهو صايح ،وكأهنا ملا قالت :مهمتا يكتتم
ال ا يعلمه هللا ،ص ه قت نثسها آقالت :نعم].٣
( 1جممون الثتاوى)  ،٥٣8 /٧وانظر أياا يف نثح ا ل السابا ص ٥٧4 ،1٥2 ،149
 2انظر يف هذا (جممون آتاوى ابن تيمية) ج  ،2٣1 /٣ج  ،1٦٦ /٣٥و (الشثا) للقاضي عياع ج  ،1٠8٥ - 1٠82 /2ط الل .
( ٣صايح مسلم بشرح ال ووي) 44 /٧
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وعلتتى القتتول أبن الروايتتة املتتذكورة صتتاياة آهتتي تت ل علتتى اَّهتتل بتتبعض صتتثات هللا ،وقت نقلتتت عتتن ابتتن تيميتتة متتن قبتتل أن هتتذا اَّهتتل ال يكثتتر
صاحبه.1
هذا وق كر ابن تيمية الرواية خ الصاياة وهي رواية أمح يف املس قذا ال يل ،2آلز الت بيه على ل .
(ب) واستتت لوا ِب ت يل ستتجوث معتتا بتتن جبتتل لل ت صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،٣وآيتته أنتته ملتتا ستتج قتتال لتته ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم (متتا هتتذا اي
معتتا ) قتتال (أتيتتت الشتتا آ تواآيتهم يستتج ون استتاقثتهم وبطتتارقتهم ،آتتوثثت أن نثعتتل ل ت ب ت  ،آقتتال رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم (آ ت
تثعلوا ،آإين لو ك ت آمرا أح ا أن يسج ل هللا ،امترت املترأة أن تستج لزوجهتا) .4وأراث قتيح بتن ستع أن يستج لل ت صتلى هللا عليته وستلم
تعظيما له آ هاه عن ل  ،وح ي ه.
وهذا ال يل ال تل به يف العذر ابَّهل إال إ ا ثبت أن معا ا كان سجوثه كثرا ،وهذا خ صايح وإمنا سج حتية لل صلى هللا عليه وسلم .
وستتوف َييت يف ختتترح قاع ت ة التكث ت يف مباتتل االعتقتتاث ابلب تاب الستتابا إن ختتتاء هللا أن ه تتاك أمتتورا (متتن ااق توال وااآعتتال) صتتر ة ال اللتتة علتتى
الكثر ،وه اك أمور حمتملة ال اللة وال تص كثرا إال بعت تب هتس قصت آاعلهتا وأنته أراث هبتا متا هتو كثتر .ومتن هتذه اامتور احملتملتة :الستجوث ل ت هللا،
تج ا) يوستف ،1٠٠ :ومتا
آق يثعل عباثة وق يثعل حتية وكان هذا مشروعا يف اامم السابقة كما قال تعاىل ( َوَرآَ َا أَبَت َويِْه َعلَى الْ َع ْر ِه َو َدُّرواْ لَه س َّ

ثا اامتتر حمتتتم آت بت متتن تبتتس قصت آاعلتته كمتتا قتتال الشااوكاين رمحااه هللا [وأمتتا قولتته« :وم هتتا الستتجوث ل ت هللا» آت بت متتن تقييت ه أبن يكتتون

سجوثه هذا قاص ا لربوبية من سج له ،آإنه هبذا السجوث ق أختترك ابهلل عتز وجتل :وأثبتت معته إقتا آدتر ،وأمتا إ ا مل يقصت إال جمترث التعظتيم كمتا
يقا ك ا ملن ثدل على ملوك ااعاجم أنه يقبل اارع تعظيمتا لته آلتيح هتذا متن الكثتر يف ختتيء ،وقت َعلِ َتم كتل َمتن كتان ِمتن ااعت أن التكثت
ابإللزا من أعظم َمَزالق ااق ا  ،آمن أراث امل ا رة بِ ِي ه آعلى نثسه جين] .٥وه اك أجوبة أدرى عن ح يل معا ال أرى وجها لإل الة بذكرها.

ِ
تال ْ ِ
يستى ابْت َن َم ْترََ َه ْتل يَ ْستتَ ِطيا َربتُّ َ أَن يتَت هِتزَل َعلَْيتَتا
(ج) ثليل آدر احتل به من أ لق العذر ابَّهل ،وهو قوله تعتاىل (إِ ْ قَ َ
الََواريُّتو َن َاي ع َ
مآئِ ة ِمن َّ ِ
ِِ
س) املائ ة .112 :آقالوا :خت الواريون يف قت رة هللا علتى إنتزال املائت ة ،وهتذا الشت كثتر ،ولكتن
اّللَ إِن ك تم ُّم ْؤم َ
الس َماء قَ َال اتتَّقواْ ه
َ َ هَ
عذروا ابَّهل ،ما أن ال ص ليح آيه إختارة لذل .

وأجتتاب التتذين ال يعتتذرون ابَّهتتل مطلقتتا :أبن القتراءة اادتترى ( َهت ْتل يَ ْستتتَ ِطيا َربُّت َ ) أي هتتل تستتأل ل تتا ربت أن ي تتزل مائت ة وعلتتى قتراءة ( َهت ْتل
ستَ ِطيا) آمع اها :هل ديب  ،وهذا وجه صايح يف ل ة العرب.
يَ ْ

وعلى القول أبن سؤاقم خت يف الق رة ،آيقال يف اَّواب ما قيل يف حت يل ات أنتواط أهنتم حت ي و عهت ابلت ين ،أو يقتال آيهتا إن اَّهتل بتبعض
صثات هللا ليح كثرا ابلارورة كما نقلته عن ابن تيمية.
آهذا بعض ما است ل به الذين أ لقتوا العتذر ابَّهتل ،وكمتا تترى آإنته لتيح قتم ثليتل معتتس إال ااثلتة التوارثة ابلعتذر يف حتاالت داصتة وأدطتأوا يف
تعميمها.
وابل سبة لألثلة ال ث اادت ة أحتب أن أنبته علتى أمت ِر هتا آتات املتكلمتس يف هتذا املوضتون ،وهتو القاعت ة ااصتولية التيت تت ص علتى أنته (ال دتوو
أتد البيان عن وقت الاجة) .و ل ان الكثر من عظائم اامور التيت ال يستكت ع هتا ،وحي متا وقتا جتاء البيتان اإلقتي أو البيتان ال بتوي ابلت بيته
عليه:
آمن البيان اإلقي :قوله تعاىل (الَ تَت ْعتَ ِذرواْ قَت ْ َك َث ْترمت بَت ْعت َ إِميَتانِك ْم) التوبتة ، ٦٦ :وقولته تعتاىل ( َولََقت ْ قَتالواْ َكلِ َمتةَ الْك ْثت ِر َوَك َثترواْ بَت ْعت َ إِ ْست َِم ِه ْم)
 1انظر (جممون الثتاوى) 149 ،1٥2 ،٥٧4 ،٥٣8 /٧
( 2جممون الثتاوى) 412 /11
 ٣وهذا اثبت عن معا  ،آيما رواه ابن ماجة ذس اث حسن ()18٥٣
 4رواه أبو ثاوث ()214٠
( ٥السيل اَّرار) ٥8٠ /4
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التوبة ، ٧4 :وقوله تعاىل (قَ َال لَه ِ
ت ِابلَّ ِذي َدلَ َق َ ) الكهف.٣٧ :
صاحبه َوه َو َا ِوره أَ َك َث ْر َ
َ
ِ
اج َعتتل لََّتتا إِلَتتها َك َمتتا َق ت ْم آق تَةم))
ومتتن البيتتان ال بتتوي :قولتته صتتلى هللا عليتته وستتلم  -يف ح ت يل ات أن تواط ( -قلتتتم كمتتا قالتتت ب تتو إس ترائيل ( ْ

ال يل.
آاي ما وقا الكثر جاء الت بيته عليته لعظتم دطتره ،وعت الت ص علتى الكثتر أو الت بيته عليته يف ستؤال التواريس ،ويف ستجوث معتا يت ل علتى أن هتذه
اامور خ مكثرة ،آ يرث آيها القول ابلعذر ابَّهل من ااصل .هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
وهذا آدر ما أ كره يف الثصل ال اين اخلاص ببيان حجة هللا اليت يقا هبا التكليف ،وأنه يقا ابلجة الرسالية.
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الفصل الثالث

صفة قياا احلجة الرسالية من هة القائم ا
وآيه ث ث مسائل:
 - 1صثة الجة الرسالية.
 - 2صثة من يقيم الجة الرسالية.
 - ٣صثة إقامة الجة الرسالية ... .وهذا بياهنا:
املسألة األوىل :صفة احلجة الرسالية
إ ا ك تتا قت كتتر يف الثصتتل الستتابق أن تكليتتف هللا خللقتته  -التتذي يرتتتتب عليتته ال تواب والعقتتاب  -يقتتا ابلجتتة الرستتالية .آالجتتة الرستتالية هتي متتا
بعل به اانبياء من العلم الذي أوحاه هللا إليهم.
كالس ة واإلجان والقيا الصايح.
والعلم الذي جاء به رسول ا صلى هللا عليه وسلم هو القرآن مث ما َث هل عليه من ااثلة الشرعية اادرى ه
 - 1أما القرآن فهو أصل احلجة الرسالية.

يل ه َذا الْقرآن ا ِ
ِ ِ
نذ َركم بِِه َوَمن بَتلَ َ ) اانعا .19 :
• قال تعاىل ( َوأوحي إ ََّ َ ْ

َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل) التوبة.٦ :
َح م هم َن الْم ْشرك َ
استَ َج َارَك آَأَج ْره َح َّىت يَ ْس َم َا َك َ َ ه
س ْ
• وقال تعاىل ( َوإ ْن أ َ
َّ ِ
اب والْم ْش ِركِس م َث هِكس ح َّىت َأتْتِيتهم الْبتيِ ة ،رس م ِ ِ
ِ
ِ ِ
اّلل يتْتتلتو صتاثا ُّمطَ َّهترة) البي تة:
َ
ول هم َن َّ َ
َ َ َ َ هَ َ
ين َك َثروا م ْن أ َْه ِل الْكتَ َ
• وقال تعاىل ( َملْ يَك ِن الذ َ
َ
.2 - 1

ِ
• وقال تعاىل (بتلَى قَ ْ جاءتْ َ آايِيت آَ َك َّذبت ِهبا واستَكْست وك ِ
ين) الزمر.٥9 :
ْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ
َ
َ
َ
ت م َن الْ َكاآ ِر َ
آت لهت هتتذه اآلايت علتتى أن اإلنتتذار والبي تتة والجتتة قائمتتة ابلقتترآن التتذي هتتو كت هللا وآايتتته ،والتتذي َمتن كتتذب بتته أو استتتكس عتتن اتباعتته كتتان متتن
الكاآرين.
• وقذا آق قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (والقرآن حجة ل أو علي  ،كل ال ا ي و آبائا نثسه آمعتقها أو موبقها).1
إ ا ثبت هذا:
آإن أركان اإلميان الستة :وهي اإلميان ابهلل وم ئكته وكتبه ورسله واليو اآلدر ،والق ر د ه وختره.
وأركان اإلس اخلمسة :وهي الشهاثتس والص ة والزكاة والصو والل.
واحملرمات القطعية :كالز واخلمر والراب والسرقة والكذب وخ ها.
كل هذه ق جاءت يف القرآن صر ة واضاة أبسلوب ميَ َّسر يثهمه العامل واَّاهل ،وتكررت يف مواضا ك ة من القترآن رتا ال يت ن احت حجتة يف
خمالثتها.
وقذا قتال ابان عبااس رضاي هللا عنهماا [التثست علتى أربعتة أوجته :تثست تعرآته العترب متن ك مهتا ،وتثست ال يعتذر أحت جبهالتته ،وتثست يعلمته
العلماء ،وتثس ال يعلمه إال هللا آمن اثعى علمه آهو كا ب].2

وقال تعاىل ( َولََق ْ
وقتتال تعتتاىل (أَآَت َ

س ْرَ الْق ْرآ َن لِل هِذ ْك ِر آَت َه ْل ِمن ُّم َّكِ ِر) القمر.1٧ :
يَ َّ
يتتَ ت َ بتَّرو َن الْقتترآ َن أَ ْ َعلَتتى قتلت ِ
توب أَقْت َثاقتَتا) حمم ت  .24 :ويف تثس ت هتتذه اآليتتة قتتال الشاانقيقي رمحااه هللا [اعلتتم أن قتتول بعتتض
َ
ْ

متتأدري ااصتوليس :إن تت بر هتتذا القترآن العظتتيم ،وتثهمته والعمتتل بته .ال دتتوو إال للمجتهت ين داصتتة ،وأن كتل متتن مل يبلت ثرجتتة االجتهتاث املطلتتق
بشتترو ه املقتتررة ع ت هم التتيت مل يستتت اخت ترتاط ك ت م هتتا إىل ثليتتل متتن كتتتاب وال س ت ة وال إجتتان وال قيتتا جلتتي ،وال أثتتر عتتن الصتتاابة ،قتتول ال
 1ال يل رواه مسلم عن أيب مال ااختعري
 2رواه ابن جرير ذس اثه ع ه .انظر (جممون آتاوى ابن تيمية) ج  1٣ص ٣٧٥و ٣84
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مست له من ثليل خترعي أص .
بل الق الذي ال خت آيه ،أن كل من له ق رة من املسلمس .علتى التتعلم والتتثهم ،وإثراك معتاين الكتتاب والست ة ،دتب عليته تعلمهمتا ،والعمتل رتا
علم م هما.
أما العمل هبما ما اَّهل را يعمل به م هما آمم ون إجاعا.
وأما ما علمه م هما علما صاياا ختتا عن تعلم صايح ،آله أن يعمل به ،ولو آية واح ة أو ح ي ا واح ا.
ومعلو أن هذا الذ واإلنكار على من مل يت بر كتاب هللا عا َّميا ال ا .
وممتتا يوضتتح ل ت أن امل تتا بس ااولتتس بتته التتذين نتتزل آتتيهم هتتم امل تتاآقون والكثتتار ،لتتيح أح ت مت هم مستتتكم لشتتروط االجتهتتاث املقتتررة ع ت أهتتل
ااصول ،بل لتيح ع ت هم ختتيء م هتا أصت  .آلتو كتان القترآن ال دتوو أن ي تثتا ابلعمتل بته ،واالهتت اء هب يته إال ا تهت ون ابالصتط ح ااصتويل ملتا
وبخ هللا الكثار وأنكر عليهم ع االهت اء هب اه ،وملا أقا عليهم الجة به حىت صلوا ختروط االجتهاث املقررة ع متأدري ااصوليس ،كما ترى.
ومعلتتو أن متتن املقتترر يف ااصتتول أن صتتورة ستتبب ال تتزول قطعيتتة الت دول ،وإ ا آت دول الكثتتار وامل تتاآقس ،يف اآلايت املتذكورة قطعتتي ،ولتتو كتان ال
يصح االنتثان هب ي القرآن إال خلصوص ا ته ين ملا أنكر هللا على الكثار ع ت برهم كتاب هللا ،وع عملهم به.
وق ت علمتتت أن الواقتتا د ت ف ل ت قطعتتا ،وال خيثتتى أن ختتتروط االجتهتتاث ال تشتترتط إال آيمتتا آيتته جمتتال ل جتهتتاث ،واامتتور امل صوصتتة يف نصتتوص
صاياة ،من الكتاب والس ة ،ال دوو االجتهاث آيها اح  ،حىت تشرتط آيها ختروط االجتهاث ،بل ليح آيها إال االتبان - .إىل أن قال  -آتالقول
ر ا العمل را علم من الكتاب والس ة ،حىت صل رتبة االجتهاث املطلق ،هو عس السعي يف حرمان جيا املسلمس ،من االنتثان ب ور القرآن ،حتىت
صلوا ختر ا مثقوثا ،يف اعتقاث القائلس بذل  ،واثعاء م ل هذا على هللا وعلى كتابه وعلى س ة رسوله هو كما ترى.1].
آهذا ما يتعلق ابلجة القرآنية ،وهي أول ااثلة الشرعية.
 - 2أما الدليل الثاين :فهو سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .

كتاآِ ِرين) آل
الْ َ

ِ
تب
اّللَ الَ ِ ُّ
اّللَ َو َّ
الرستوَل آتِإن تَت َولَّت ْواْ آَتِإ َّن ه
وق أرخت إىل وجتوب اتباعهتا والعمتل هبتا هللا تعتاىل يف كتابته ،آقتال تعتاىل (ق ْتل أَ يعتواْ ه
اّللَ) ال ستاء ،8٠ :وحنوها من اآلايت ال الة على وجتوب اعتة الرستول صتلى هللا عليته وستلم
الرس َ
عمران ، ٣2 :وقال تعاىل ( َّم ْن ي ِط ِا َّ
ول آَت َق ْ أَ َ َ
ان ه
َ

و ل ابتبان س ته ،وق بل ت حنو مائة آية.

ِ ِ
و ل ان الرسول صلى هللا عليه وسلم مبس عن ربه ،بتثصيل ما أجله هللا يف القترآن ،قتال تعتاىل ( ِابلْبتيَِت ِ
تس
ات َو ُّ
َه
َنزلَْتا إِلَْيت َ الت هذ ْكَر لتتبَ ِه َ
ه
الزبت ِر َوأ َ
َه
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل) ال ساء.1٠٥ :
اب ِاب ْلَِهق لتَ ْاك َم بَْ َ
س الَّا ِ رَا أََر َاك ه
للَّا ِ َما نتهِزَل إِلَْي ِه ْم) ال ال ، 44 :وقال تعاىل (إِ َّ أ َ
َنزلَْا إِلَْي َ الْكتَ َ

 - 3وكذلك اسمجاع وهو الدليل الثالث.
ثل على وجوب اتباعه:

َّ ِ
ِ
ول َوأ ْوِيل ااَ ْم ِر ِم ك ْم) ال ساء.٥9 :
اّللَ َوأَ ِ يعواْ ا َّلرس َ
ين َآم واْ أَ يعواْ ه
كتاب هللا يف قوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ

والست ة :يف ااحاثيتتل اآلمتترة بوجتتوب م ومتتة جاعتتة املستتلمس وااحاثيتتل ال التتة علتتى أن اامتتة ال جتتمتتا علتتى ضت لة .وقتتال الشتتاآعي رمحتته هللا يف
(الرسالة) إن م ومة جاعة املسلمس اباب ان يف كل حس خ ممك ة آلم يبق إال م ومة ما اجتمعوا عليه من العلم.
 - 4وأما القياس الصحيح ،آهو حجة ع جاه العلماء د آا للظاهرية ،واستوَف الك

يف حجيته ابن القيم يف كتابه (اع

املوقعس).

آهذه أثلة ااحكا الشرعية ااربعتة املتثتق عليهتا  2والتيت ابالحتجتاج هبتا تقتو الجتة الرستالية .هتذا علتى ستبيل العمتو  ،أمتا الجتة يف مستألة معي تة
آهي ال ليل الشرعي اخلاص يف تل املسألة.
وعاثة ما يب أ املؤلثون يف أصول الثقه كتبهم ابلكت
( 1أضواء البيان) 4٣4 - 4٣٠ /٧
 2انظر (جممون آتاوى ابن تيمية) ٣41 - ٣٣9 /11

الكْتم إِالَّ ِ ِ
ّلل) يوستف ،4٠:آيقولتون :ال حكتم قبتل
يف التاكم وهتو هللا تعتاىل ،كمتا قتال (إِ ِن ْ
ه

اجلهل والعذر به
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يف الاكم يتكلمون يف احملكو به وهي أثلة ااحكا الشرعية اليت يقا هبتا التكليتف كااربعتة املتذكورة أعت ه وخ هتا متن

وروث الشرن ،مث بع الك
ااثلة.
هذا ما يتعلق بصثة الجة الرسالية.

املسألة الثانية :صفة من يقيم احلجة الرسالية

وااصل يف ل أن الرسول صلى هللا عليه وسلم هو الذي يقيم الجة ،مث يبل ها ع ه يف حياته وبعت مماتته :الواحت  ،العتامل ،العت ل ،املعتروف ،وال
يلز أن يكون ا سلطان إال إ ا كان سيرتتب على إقامة الجة استيثاء عقوبة يف ثار اإلس  .آهذه صثة من يبلِه عن ال صلى هللا عليته وستلم
 ،وبه تقو الجة الرسالية ،وق أمر ال صلى هللا عليه وسلم ابلب ل ع ه آقال (بله وا عين ولو آية)  ،1وقال (ليبل الشاه ال ائب) .2وهتذا متن
آروع الكثاية وق يتعس يف مواضا كما سبق يف الباب ال اين.
وهذا خترح موجز لصثات من يقيم الجة الرسالية.
 - 1أما أن احلجة مقوا خبرب الواحد.
آألن العاثة وال الب أن يكون ال آرثا واح ا وبه تقو الجة على أمته.
وق أرسل رسول ا صلى هللا عليه وسلم رسله إىل ملتوك اارع يف ومانته يت عوهم إىل اإلست  ،وكتان رستله إلتيهم وحت ا  ،وهبتم قامتت الجتة علتى
من أرسل إليهم ،آأرسل ثحية الكلت إىل هرقتل ،وحا تب بتن أيب بلتعتة إىل املقتوقح رصتر ،وأرستل عمترو بتن أميتة الاتمري إىل ال جاختتي ابلبشتة،
وأرسل عمرو بن العاص إىل عب وجيثر ابين اَّل ي بعمان ،وخ هم.٣

وقال تعاىل ( َوَما َكا َن الْم ْؤِم و َن لِيَ ِثرواْ َكآآَّة آَتلَ ْوالَ نَت َثَر ِمن ك ِهل آِْرقَِة ِهمْته ْم َآئَِثةم لهِيَتتَت َثقَّهتواْ ِيف الت هِي ِن َولِي ِتذرواْ قَت ْتوَمه ْم إِ َا َر َجعتواْ إِلَ ْتي ِه ْم
لَ َعلَّه ْم َْ َذرو َن) التوبة ،122 :والطائثة تقا على الواح آما آوق ،وأمر هللا بقبول دسه ونذارته.4
وقال ابن حزا رمحه هللا [واست رك ا برهتا يف وجتوب قبتول دتس الواحت قا عتا ،وهتو دتس هللا تعتاىل عتن موستى عليته الست  :إ جتاءه ( َرج متل ِهم ْتن
ِ
ِ
ِِ
ِ
رتقَّتتب)
صتتى الْ َم ِيَت ِتة يَ ْست َتعى قَت َ
وستتى إِ َّن الْ َمت َتألَ ََيََْتِتترو َن بِت َ لِيَت ْقتتلت َ
توك آَت ْ
تادر ْج إِِهين لَت َ مت َتن الَّاصتتا َ
أَقْ َ
س ،آَ َ ت َتر َج مْت َه تا َدائثتتا يَََ
تال َاي م َ
وك لِيج ِزيت َ أَجتر متا ست َقيت لََتا) القصتص( 2٥ :إىل قولته تعتاىل (إِِين أ ِريت أَ ْن أ ِ
نك َات َ إِ ْحت َ ى
ه
القصتص( 21 - 2٠ :إىل قولته تعتاىل (إِ َّن أَِيب يَت ْ ع َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
ِ
تيت َهتتاتَ ْ ِ
جت ِتل) القصتتص 2٧ :إىل آدتتر القصتتة ،آصت ق موستتى عليتته الست قتتول امل تتذر لتته ،ودتترج عتتن و تته بقولتته،
ابْتَت ََّ
س َعلَتتى أَن َأتْجت َترِين َمثتَ ِتاينَ ح َ
وصوب هللا تعاىل ل من آعله ،وص ق قول املرأة إن أابها ي عوه آماى معهتا ،وصت ق أابهتا يف قولته إهنتا ب تته ،واستتال نكاحهتا وجاعهتا بقولته
ه
ياطر إىل تص يقه يقي ا .والم هلل رب العاملس].٥
وح ه ،وصوب هللا ل كله ،آصح يقي ا ما قل ا أبن دس الواح ما ُّ

وقتتال اباان حاازا أياتتا [وال خيتلتتف اث تتان متتن املستتلمس يف أن مستتلما ثقتتة لتتو ثدتتل أرع الكثتتر آت عا قومتتا إىل اإلست

وتت علتتيهم القتترآن وعلمهتتم

الشرائا لكان الوما قم قبوله ،ولكانت الجة عليهم بذل قائمة ،وكذل لتو بعتل اخلليثتة أو اامت رستوال إىل ملت متن ملتوك الكثتر ،أو إىل أمتة
من أمم الكثر ،ي عوهم إىل اإلس  ،ويعلمهم القرآن ،وخترائا ال ين وال آرق].٦
واعلم أن كون دس الواح حجة مل يكن آيه د ف بس السلف ،وإمنا هذا ختيء أح ثه املبت عة بع ل لرث أحاثيل اآلحتاث التيت تبطتل بت عهم،
مث تل هقتتاه بعتتض الثقهتتاء عتتن هتتؤالء املبت عتتة ،حتتىت صتتار القتتول أبن دتتس الواحت ال يوجتتب العلتتم هتتو قتتول [جهتتور أهتتل الكت وأك تتر املتتتأدرين متتن
 1رواه الب اري
 2متثق عليه
 ٣انظر (واث املعاث) ج  ٣ص  ٦٠ومابع ها
 4وق أآرث الب اري رمحه هللا كتااب يف صاياه لبيان حجية دس اآلحاث ،وأقا آيه ااثلة على ل  ،آراجعه يف (آتح الباري) ج  1٣ص  2٣1وما بع ها
( ٥اإلحكا يف أصول ااحكا ) 1٣8 /1
( ٦اإلحكا ) 112 /1
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الثقهاء وجاعة من أهل ال يل] كما قال ابن القيم .1ومعتىن أنته ال يوجتب العلتم أنته ال ي بتت بته اعتقتاث ،وإن كتان يعمتل بته يف ااحكتا الثقهيتة
العملية ،وهذا مبين على تقسيمهم ال ين إىل :أصول وهي املسائل العلمية اخلسية (العقائ ) ،وآرون وهي ااحكا الشرعية العملية .وقتالوا العقائت ال
ت بت إال ابلقرآن أو ابلس ة املتواترة ،وهو قول آاس  ،ويكثي يف إبطاله أن الجة قامت على امللوك أبدبتار الوحت ان التذين أرستلهم ال ت صتلى هللا
عليتته وستتلم إلتتيهم ،وال ت كتتان يطلتتب م ت هم االعتقتتاث وعلتتى رأستته اإلمي تان ابهلل وح ت ه وع ت االخت تراك بتته والشتتهاثة لل ت ابلرستتالة ،وهتتذه كلهتتا متتن
العقائ وقامت الجة هبا ِبس الواح .
وقتتال اباان القاايم أياتتا [والتتذي يقاتتي م تته العجتتب أهنتتم ال يرجعتتون إىل أدبتتار رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستلم إهنتتا ال تثيت العلتتم ،ويرجعتتون إىل

اخلياالت الذه ية والشبهات البا لة اليت تلقوها عن أهل الثلستثة والتتجهم واالعتتزال ،ويزعمتون أهنتا بتراهس عقليتة .قتال ختتيخ اإلست ابتن تيميتة -
وق قسم اادبار إىل تواتر وآحاث آقال بع كر التواتر - :وأما القسم ال اين من اادبار آهتو متا ال يرويته إال الواحت العت ل وحنتوه ،ومل يتتواتر لثظته
وال مع اه ،ولكن تلقته اامة ابلقبول عم به أو تصت يقا لته ك تس عمتر بتن اخلطتاب «إمنتا ااعمتال ابل يتات» ودتس ابتن عمتر «هنتي عتن بيتا التوالء
وهبته» ودس أنح :ثدل مكة وعلى رأسته امل ثتر ،وك تس أيب هريترة :ال تت كح املترأة علتى عمتهتا وال علتى دالتهتا ،وكقولته تر متن الرضتان متا تر
من ال سب ،وقوله« :إ ا جلح بس ختعبها ااربا مث جه ها آق وجب ال سل » وقولته يف املطلقتة ثت اث « حتىت تتذوقي عستيلته ويتذوق عستيلت »
وقوله «ال يقبل هللا ص ة أح كم إ ا أح ث حىت يتوضأ» وقوله «إمنا الوالء ملن أعتق» وقوله يعين ابن عمر «آرع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ص قة الثطر يف رماتان علتى الصت والكبت والتذكر واان تى» وأم تال لت  .آهتذا يثيت العلتم اليقيتين ع ت جتاه أمتة حممت صتلى هللا عليته وستلم
من ااولس واآلدرين.
أمتا الستلف آلتم يكتن بيت هم يف لت نتزان ،وأمتا اخللتف آهتذا متذهب الثقهتاء الكبتار متتن أصتااب اائمتة ااربعتة ،واملستألة م قولتة يف كتتب ال ثيتتة
واملالكية ،والشتاآعية وال بليتة م تل السردستي وأيب بكتر التراوي متن ال ثيتة ،والشتيخ أيب حامت وأيب الطيتب والشتيخ أيب إستااق متن الشتاآعية ،وابتن
دواو م اث وخ ه من املالكية ،وم ل القاضي أيب يعلى وابن أيب موسى وأيب اخلطاب وخ هم من ال بليتة ،وم تل أيب استااق االستثرائيين وابتن آتورك
وأيب اسااق ال ظا من املتكلمس.
وإمنتتا ون يف ل ت ائثتتة كتتابن البتتاق ين ومتتن تبعتته م تتل أيب املعتتاىل وال تزايل وابتتن عقي تل ،وق ت كتتر أبتتو عمتترو بتتن الص ت ح القتتول ااول وصتتااه
وادتاره ،ولك ه مل يعلم ك ترة القتائلس بته ليتقتوى هبتم ،وإمنتا قالته روجتب الجتة الصتاياة ،و تن متن اعترتع عليته متن املشتايخ التذين قتم علتم وثيتن
وليح قم هبذا الباب دسة َتمة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انثرث به عن اَّمهور ،وعذرهم أهنم يرجعتون يف هتذه املستائل إىل متا د ونته متن
ك ابن الاجب ،وإن ارتثعوا ثرجة صع وا إىل السيف االم ي وإىل ابن اخلطيب ،آإن ع س هم صع وا إىل ال زايل واَّويين والباق ين.
قال :وجيا أهل ال يل على ما كره الشيخ أبو عمرو ،والجة علتى قتول اَّمهتور ،أن تلقتي اامتة لل تس تصت يقا وعمت إجتان مت هم ،واامتة ال
جتتما على ض لة] .مث كر ابن القيم أك ر من عشرين ثلي على حجية دس الواح  ،إىل أن نقل عن أيب املظثر بن السمعاين قوله:
[إ ا صتتح اخلتتس عتتن رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،ورواه ال قتتات واائمتتة وأست ه َدلَثهتتم عتتن ستتلثهم إىل ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،وتلقتتته
اامة ابلقبول ،آإنه يوجب العلم آيما سبيله العلم ،هذا قول عامة أهل ال يل واملتق س من القائمس على الس ة.
وأما هذا القول الذي يذكر أن دس الواح ال يثي العلم ِبال آت بت متن نقلته بطريتق التتواتر لوقتون العلتم بته حتىت أدتس ع ته الق ريتة واملعتزلتة ،وكتان
قص هم م ه رث اادبار ،وتلقثه م هم بعتض الثقهتاء التذين مل يكتن قتم يف العلتم قت اثبتت ،ومل يقثتوا علتى مقصتوثهم متن هتذا القتول ،ولتو أنصتف
أهل ِ
الثَرق من اامة اقروا أبن دس الواح قت يوجتب العلتم ،آإنت تتراهم متا ادتت آهم يف ترائقهم وعقائت هم يستت ل كتل آريتق مت هم علتى صتاة
مايذهب إليه ابخلس الواح ].2
وهذا كله مما يبس أن الجة الرسالية تقو ِبس الواح  ،ما بقية الشروط التاليتة ،آتإ ا جتاء اخلتس متن أك تر متن واحت آهتذا ممتا يزيت ه قتوة ولك ته لتيح
ختر ا لقبوله.
( 1خمتصر الصواعق املرسلة) ص 4٦٦
 2من كتاب (خمتصر الصواعق املرسلة) البن القيم ،ادتصار حمم بن املوصلي ،ص  ،48٥ - 4٦4ط ثار الكتب العلمية 14٠٥هت
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 - 2وأما أن هذا الواحد جيب أن يكون عاملا.

آتألن هللا أمتتر بقبتول دتتس العتتامل املتثقته يف قولتته تعتاىل (آَتلَت ْتوالَ نَت َثتَتر ِمتن كت ِهتل آِْرقَت ِتة ِهمتْته ْم َآئَِثتةم لهِيَتتَت َثقَّهتواْ ِيف الت هِي ِن َولِي ت ِذرواْ قَت ْتوَمه ْم إِ َا َر َجعتواْ
إِلَْي ِه ْم) التوبة.122 :
وان العلماء هتم ورثتة اانبيتاء والقتائمون ابلجتة الرستالية بعت هم ،كمتا قتال صتلى هللا عليته وستلم (وإن العلمتاء ورثتة اانبيتاء ،وإن اانبيتاء مل يورثتوا
ثي ارا وال ثر ا ،وإمنا ورثوا العلم ،آمن أدذه أدذ ِ
ِبظ واآر).1
اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال ال.4٣ :
وان اَّاهل آرضه السؤال ال التعليم ،كما قال تعاىل (آَ ْ

ولكتتن ال يشتترتط آتتيمن يقتتيم الجتتة أن يستتتويف ختتتروط االجتهتتاث ِبيتتل يكتتون متاتتلعا متتن كاآتتة العلتتو الشتترعية .وإمنتتا يشتترتط أن يكتتون عاملتتا ِبكتم
املسألة اليت يتكلم آيها ،سواء كان جمته ا يف املسألة أو ي قلها ب ليلها أو ي قل الكم ب ت ثليتل .كمتا كرتته يف مراتتب املثتتس يف الثصتل ااول متن
الباب اخلامح ،وقال صلى هللا عليه وسلم (بله وا عين ولو آية).2
وكل من بل ه دس من ال ين ومل ي ق يف علم من نقله إليه ،وجب عليه الت بتت بستؤال متن ي تق بعلمته ،إ ا كتان هتذا اخلتس يرتتتب عليته عمتل يف ات
نثستته ،كمتتا يف حت يل عقبتتة بتتن عتتامر ملتتا ت بتتت يف أمتتر دتتس املترأة التتيت أدستتته أهنتتا أرضتتعته وووجتته آرحتتل إىل ال ت صتلى هللا عليتته وستتلم ليت بتتت،
وح ي تته يف البتتاب اخلتتامح يف أحكتتا املستتتثيت (إ ا مل د ت متتن يثتيتته ببل ت ه ) ،وكمتتا يف ح ت يل وال ت العستتيف التتذي وين وادتلثتتت عليتته ااق توال
آذهب إىل ال صلى هللا عليه وسلم ليت بت ،وح ي ه أياا يف أحكا املستثيت (إ ا ادتلف عليه مثتيان آأك ر).
 - 3وأما أن هذا الواحد العاِل جيب أن يكون عدالً.

آألن دس الثاسق ال يوثق به ،قال تعاىل (إِن جاءكم آَ ِ
اس مق بَِتبَ ِتأ آَتتَتبَتيَّت توا) الجترات ،٦ :وكمتا كترت آنثتا ،إ ا مل تقتم ال قتة يف امل تس آت يعتين هتذا
َ ْ

إ راح قوله ابلكلية وإ اله ،ولكن دب التبس بسؤال من يوثق بعلمه وع الته ،ان هللا أمتر ابلت بتت والتبتس ابل ستبة خلتس الثاستق آقتال (آَتتَتبَتيَّت توا) ومل

َيمر ذ ال قوله ابلكلية.
أما صثة الع الة آق سبق بسط القول آيها يف أحكا املثيت ابلباب اخلامح ،ع الك

يف ختروط املثيت.

 - 4وأما أن هذا الواحد العاِل العدل ينبدي أن يكون معروفاً عند من خياطبه.

آألنه ال ي بت علمه وع الته ع امل ا ب  -الذي ستقا عليه الجة  -إال إ ا كان يعرآه ،ويف تعليل ل قال ابن حزا رمحه هللا [وق كر يف

الباب الذي قبل هذا وجوب قبول نذارة الع ل ال اآر للتثقه يف ال ين ،آإ ا كان الراوي ع ال حاآظا ملا تثقه آيه ،أو ضابطا له بكتابته ،وجتب قبتول
نذارته .آإن كان ك ال لط وال ثلة خ ضابط بكتابه ،آلم يتثقه آيما نثر للتثقه آيه ،وإ ا مل يتثقه آليح ممن أمر بقبول نذارتته ،ومتن جهل تا حالته
آلتتم نت ر أآاستتق هتتو أ عت ل ،وأخاآتتل هتتو أ حتتاآظ أو ضتتابط آثتترع علي تتا التوقتتف عتتن قبتتول دتتسه حتتىت يصتتح ع ت آقهتته وع التتته وضتتبطه أو
حثظه ،آيلزم ا حي تذ قبول نذارته ،أو ت بت ع جرحته ،أو قلة حثظه وضبطه ،آيلزم ا ا راح دسه.٣].
ويقال ه ا ماقلته يف مسألة (صثة من يستثتيه العامي) يف أحكا املستثيت ابلباب اخلامح ،وأنه دب أن يتوثق من علمه وع الته.
ومما ي ل على هذا الشرط ،خترط املعرآة:
قوله تعاىل (آَتلَ ْوالَ نَت َثَر ِمن ك ِهل آِْرقَِة ِهمْته ْم َآئَِثةم لهِيَتتَت َثقَّهواْ ِيف ال هِ ي ِن َولِي ِذرواْ قَت ْوَمه ْم) التوبتة ،122 :آتأمر هللا بقبتول نتذارة الطائثتة املتثقهتة علتى
قومهم لكوهنم م هم ،را يعين أهنم يعرآوهنم ويعرآون ع هم التثقه يف ال ين.

وقال تعاىل  -م كرا على كثتار مكتة – (أَ َمل يتع ِرآتوا رستوَقم آَتهتم لَته م ِ
كترو َن) املؤم تون .٦9 :آتأنكر هللا علتيهم تكتذيبهم لته متا أهنتم كتانوا يعرآونته
ْ ْ َْ َ ْ ْ
ِ ِ
س) الشتعراء ،214:أنته ملتا نزلتت هتذه اآليتة جتا رستول هللا صتلى هللا عليته
ابلص ق واامانة ،كمتا ورث يف تثست قولته تعتاىل ( َوأَنتذ ْر َعشت َتَ َ ْااَقْت َتربِ َ

 1رواه أبو ثاوث والرتمذي ،وصااه ابن حبان
 2رواه الب اري
( ٣اإلحكا يف أصول ااحكا ) 1٣8/1
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وسلم بطون قريش وقال قم (أرأيتكم لو أدستكم أن دي ابلواثي تري أن ت
آإين نذير لكم بس ي ي عذاب خت ي ).1

ص ه قِ هي  ،قالوا :نعم ماجرب ا عليت إال صت قا قتال:
عليكم أك تم م َ

ويف هذا املعىن أياا قوله تعاىل (وإِ َىل ع ِاث أَداهم هوثا) هوث( ،٥٠ :وإِ َىل َمثوث أَداهم ص ِ
الا) هوثَ ( ،٦1 :وإِ َىل َم ْ يَ َن أَ َداه ْم خت َعْيبا) هوث.84 :
َ َ ْ َ
َ َ َ ْ
َ
وق نبه على هذا الشرط  -خترط املعرآة  -الشافعي رمحه هللا يف ك مه عن دس اآلحاث ،آقال[ :وبعل رسول هللا أاب بك ِر واليا علتى التل يف ست ة
تس ِا ،وحاتره التل متن أهتل بلت ِان خمتلثتة ،وختتعوب متثرقتة ،آأقتا قتم م استكهم ،وأدتسهم عتن رستول هللا رتا قتم ومتا علتيهم .وبعتل علتي بتن أيب
الب يف تل الس ة ،آقرأ عليهم يف جممعهم يو ال ار ِ
آايت من (سورة براءة) ،ونبذ إىل قوِ على سو ِاء ،وجعل قم م ثا ،وهناهم عن أموِر .آكتان

(متتن َج ِهلَهمتتا  -أو أحت ا  -متتن التتاج وجت متتن خيتتسه عتتن صت قهما
أبتتو بكتتر وعلت ُّتي معتتروآس ع ت أهتتل مكتتة ابلثاتتل والت ين والصت ق ،وكتتان َ
وآالهما .ومل يكن رسول هللا ليبعل إال واح ا الجة قائمة ِبسه على من بع ه إليه ،إن ختاء هللا - .إىل أن قال  -وبعل يف ثهت ِر واحت ِ اثتىن عشتر
رسوال ،إىل اثىن عشر ملكا ،ي عوهم إىل اإلس  .ومل يبعت هم إال إىل متن قت بل تته الت عوة ،وقامتت عليته الجتة آيهتا ،وأال يكتتب آيهتا ثالالت ملتن
بع ت هم إليتته علتتى أهنتتا كتبتته .وق ت حتت َّترى آتتيهم متتا حتت َّترى يف أمرائتته :متتن أن يكون توا معتتروآس ،آبعتتل ثحيتتة إىل ال احيتتة التتيت هتتو آيهتتا معتتروف .ولتتو أن
املبعتتوث إليتته جهتتل الرستتول كتتان عليتته لتتب علتتم أن ال ت بع تته ،ليستتتسئ ختتتكه يف دتس الرستتول ،وكتتان علتتى الرستتول الوقتتوف حتتىت يستتتسئه املبعتتوث
إليه .ومل تزل كتب رسول هللا ت ثذ إىل والته ابامر وال هي ،ومل يكن اح من والته ترك إنثا أمره ،ومل يكتن ليبعتل رستوال إال صتاثقا ع ت متن بع ته
إليه.2].
 - 5وأما أنه ال يشرتط فيمن يقيم احلجة أن يكون ذا سلقان.
آألن الجة قامت ابلرسل على أقوامهم ،وكان ك من الرسل مستاعثس يف أقوامهم:

ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
كما قال تعاىل ( َاي َح ْسَرة َعلَى الْعبَاث َما ََيْتي ِهم همن َّرسول إِالَّ َكتانوا بِته يَ ْستتَت ْه ِزئون) يتح ،٣٠ :وقتال تعتاىل  -يف وصتف آرعتون ملوستى – (أَ ْ
ِ
ِ
س َوَال يَ َكاث يبِس) الزدرف ،٥2 :وقتال تعتاىل  -حكايتة عتن قتو ختتعيب – (قَتالواْ َاي خت َتعْيب َمتا نَت ْث َقته َكِت ا ِهممَّتا
أَ َ َد ْم هم ْن َه َذا الَّذي ه َو َم ِه م
ِ
تال لَ ْتو
ت َعلَْيتَا بِ َع ِزي ِز) هتوث ،91 :وقال تعاىل  -حكاية عن لوط عليته الست – (قَ َ
ضعِيثا َولَ ْوالَ َرْهط َ لََر َجَْ َ
تَتقول َوإِ َّ لََتَر َاك آيَا َ
اك َوَما أَن َ
أ َّ
َن ِيل بِك ْم قت َّوة أ َْو آ ِوي إِ َىل رْك ِن َخت ِ ي ِ ) هوث.8٠ :

واآلايت يف هذا املعتىن ك ت ة ،وهتي تت ل علتى أن ك ت ا متن الرستل كتانوا مستاتعثس مل يكونتوا وي ستلطان يف أقتوامهم ،وقت قامتت الجتة هبتم متا

ل كما قال تعاىل (لِت َّ يكو َن لِلَّا ِ علَى ِ
الرس ِل) ال ساء.1٦٥:
اّلل ح َّجةم بَت ْع َ ُّ
َ ه
َ َ
أما إقامة الجة من السلطان أو نوابه من القااة آهذا ختترط الستتيثاء العقوبتة ممتن أ نتب يف ثار اإلست  .وهتذا حمتل إجتان بتس العلمتاء  -وستيأيت
الكت آيتته يف ختتترح قاع ت ة التكثت يف مباتتل االعتقتتاث ابلبتتاب الستتابا  -أن الكتتم علتتى املعي تتس واستتتيثاء العقوبتتة مت هم يف ثار اإلس ت إمنتتا هتتو
للسلطان ونوابه ال آلحاث العامة.
آه اك آرق بس إقامة الجة وبس الكم واستيثاء العقوبة.
وبلثظ آدر :ه اك آرق بس أحكا ال نيا وأحكا اآلدرة ،آمن قامت عليه الجتة ِبتس الواحت العتامل العت ل املعتروف ومل يعمتل روجتب هتذه الجتة
آهو مع هذب يف اآلدرة بذنبه ،أما إ ا كان نبه هذا آيه عقوبة ثنيوية آإن الكم عليه واستيثاء العقوبة م ه إمنا هو للسلطان ونوابه يف ثار اإلس .٣
هذا ما يتعلق بصثة من يقيم الجة الرسالية.
املسألة الثالثة :صفة إقامة احلجة الرسالية

ق علم ا مما سبق صثة الجة وأهنا ااثلة الشرعية املعتسة ،وصثة من يقيمها ،وه ا نتكلم يف صثة إقامتها.
 1رواه الب اري ()4٧٧٠
( 2الرسالة) للشاآعي بتاقيق أمح ختاكر ،ص 419 - 414
 ٣انظر (جمموعة الرسائل واملسائل ال ج ية) ص  ،4٧8ط مكتبة اإلما الشاآعي ابلرايع ،ط 14٠8 ،2هت
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وضابط صثة إقامة الجة :هو أن تبل املكلهف (امل ا َب) على وجه ميك ه به آهمها.
وهذه الصثة تستوَف بشر س:
 - 1الشرط األول :أن مصل احلجة للمخاطَب بِلُدته ،وإذا اقتضى ذلك الرتمجة فتكون وا بة .وثليل ل :

قوله تعاىل (وما أَرس ْل ا ِمن َّرس ِ ِ ِ ِ ِ ِ
س َق ْم) إبراهيم.4 :
ََ ْ َ َ
ول إِالَّ بِل َسان قَت ْومه ليتبَِه َ

وهل جتب الرتجة على من يقيم الجة أ على امل ا ب هبا .
واَّواب :أنه ق ورثت ااثلة هبذا وهذا.
آمن ااول :ما رواه الب اري يف كتاب العلم عن أيب جرة قال :ك ت أترجم بس ابن عبا وبس ال ا  ،1.وهو ح يل وآ عب القيح.
ومن ال اين :ما رواه الب اري يف ب ء الوحي عتن ابتن عبتا يف حت يل هرقتل ،ملتا أرستل إليته ال ت صتلى هللا عليته وستلم كتابته يت عوه إىل اإلست ،
وآيه قال (آ عاهم يف جملسه وحوله عظماء الرو  ،مث ثعاهم وثعا برتجانه ،آقال).2
قتتال اباان ميميااة رمحااه هللا [ومعلتتو أن اامتتة متتأمورة بتبليت القتترآن لثظتته ومع تتاه ،وكمتتا أمتتر بتتذل الرستتول وال يكتتون تبليت رستتالة هللا إال كتتذل  ،وأن
تبلي تته إىل العجتتم قت
الرتجة.٣].

تتتاج إىل ترجتتة قتتم ،آيتترتجم قتتم ِبستتب اإلمكتتان .والرتجتتة قت حتتتتاج إىل ضتترب أم تتال لتصتتوير املعتتاين ،آيكتتون لت متتن َتتتا

 - 2الشرط الثاين :أن مكون احلجة مفصلة ُمبَاينة.

تاعلَمواْ أََّمنَتا َعلَتى َرستولَِا الْتبَ َل
وهذا هو املتراث ابلتب ل املبتس يف قولته تعتاىل (آَت َه ْتل َعلَتى ُّ
الرس ِتل إِالَّ الْتبَ ل الْمبِتس) ال اتل ،٣٥ :وقتال تعتاىل (آَ ْ
الْمبِتتس) املائ ت ة ،92 :وقتتال تعتتاىل (ومتتا َكتتا َن ِ ِ
تس َقتتم َّمتتا يَتتَّتقتتو َن) التوبتتة .11٥ :وم لهتتا آيتتة ال تتور ،٥4
اّلل ليات َّتل قَت ْومتتا بَت ْع ت َ إِ ْ َه ت َ اه ْم َحت َّتىت يتبَت ِه َ
ه
ََ
والت ابن .12

وصتتثة التتب ل املبتتس هتتي كمتتا قتتال اباان ميميااة رمحااه هللا [وقولتته تعتتاىل (آَتأ َِجره حت َّتىت يستتما َكت َ ِ
اّلل) التوبتتة ،٦ :قت علتتم أن املتراث أنتته يستتمعه ْسعتتا
ْ َ َََْ َ ه
يتمكن معه من آهم مع اه ،إ املقصوث ال يقو رجرث ْسا لثظ ال يتمكن معته متن آهتم املعتىن ،آلتو كتان خت عتريب لوجتب أن يترتجم لته متا تقتو بته
عليه الجة ،ولو كان عربيا ويف القرآن ألثا خريبة ليست من ل ته ،وجب أن نبس له مع اها ،ولو ْستا اللثتظ كمتا يستمعه ك ت متن ال تا ومل يثقته
املعىن و لب م ا أن نثسره له ونبس له مع اه ،آعلي ا ل  .وإن سأل ا عن سؤال يقت ح يف القترآن أجب تاه ع ته ،كمتا كتان ال ت صتلى هللا عليته وستلم
إ ا أورث عليه بعض املشركس أو أهل الكتاب أو املسلمس سؤاال يورثونه على القرآن .آإنه كان ديبهم ع ه ].إىل آدر ما كره.4

ووصف ابن حزا الب ل املبس بقوله [وصثة قيا الجة هو أن تبل ه آ يكون ع ه ختيء يقاومها].٥
آصل ابن تيمية ،آإقامة الجة والب ل املبس ي ب ي أن يكون مثص .
آابن حز أوجز يف حس ه
آإن أورث امل ا ب أستلة أو ختبهات وجب الرث عليها آإن هذا من الب ل املبس ،وهذا إ ا كانت الشبهات معتتسة وقتا وجته ،كأستتلة آرعتون ملوستى

ِ
ِ
تال آَمتا ابل الْقتر ِ
تال ِع ْلم َهتا ِع ت َ َرِهيب ِيف
وىل ،قَ َ
ون ْاا َ
وسى ،قَ َال َربتَُّا الَّذي أ َْعطَى ك َّل َخت ْتيء َد ْل َقته مثَّ َهت َ ى ،قَ َ َ َ
(قَ َال آَ َمن َّربُّك َما َاي م َ
ِ ِ َّ ِ
سى) ه.٥2 - 49 :
كتَاب ال يَا ُّل َرِهيب َوَال يَ َ
وإن أقيمت الجة على خت ص آلم يتبعها ومل دب ختيتا ،آهذا املع ِرع ،كما قال تعاىل (والَّ ِذين َك َثروا ع َّما أ ِ
نذروا م ْع ِرضو َن) ااحقاف.٣ :
ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
س)
ع َعت ِن ْ
وإن أقيمتتت الجتتة علتتى ختت ص آَت َترهث ابلبا تتل والست رية ،آهتتذا م ْعتترع مستتتهزئ ي ب تتي اإلعتراع ع تته كمتتا قتتال تعتتاىل ( َوأ َْعت ِر ْ
اَّتَتاهل َ
 1ال يل ()8٧
 2ال يل ()٧
( ٣جممون الثتاوى) 11٧ - 11٦ /4
( 4اَّواب الصايح ملن ب ه ل ثين املسيح) ٦9 - ٦8 /1
( ٥اإلحكا ) ٧4 /1
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ِ
ِ ِ
ت إِ َقتا
ااعتراف ، 199 :ومن الرث ابلبا ل أقوال آرعون بع ما انقطعت أستلته (إِ َّن َرسولَكم الَّتذي أ ْرس َتل إِلَ ْتيك ْم لَ َم ْج تو من) الشتعراء( ،2٧ :لَتت ِن َّاكَت ْذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
تس َوَال يَ َكتتاث يبِتتس) الزدتترف .٥2 :وهتتذا خالتتب حتتال
س) الشتتعراء ، 29 :و ( ْ أَ َ َدت ْم همت ْتن َهت َذا الَّتتذي هت َتو َم ِهت م
َج َعلََّت َ مت َتن الْ َم ْستتجون َ
َخت ِْي َا ْ
الكثار ليست قم حجل صاياة يقاومون هبا حجة الرستل كمتا قتال ابان ميمياة رمحاه هللا [وقتذا ال يتذكر الكثتار حجتة صتاياة تقت ح يف صت ق

الرسل ،إمنا يعتمت ون علتى خمالثتة أهتوائهم ،كقتوقم ل توح( :أَنت ْتؤِمن لَت َ َواتَّتبَت َعت َ ْاا َْرَلتو َن) الشتعراء ،111 :ومعلتو أن اتبتان اار لتس لته ال يقت ح يف
ص ت قه ،لكتتن كره توا مشتتاركة أولت ت  ،كمتتا لتتب املشتتركون متتن ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم ابعتتاث الاتتعثاء ،كستتع بتتن أيب وقتتاص ،وابتتن مستتعوث،

ودباب بن اارت ،وعمار بن ايسر ،وب ل وحنوهم ،وكان لت ركتة قبتل أن يكتون يف الصتاابة أهتل الصتثة ،آتأنزل هللا تبتارك وتعتاىلَ ( :والَ تَطْترِث
َّ ِ
ين يَت ْ عو َن َرَّهبتم ِابلْ َت َ ِاة َوالْ َع ِش ِهتي ي ِريت و َن َو ْج َهته َمتا َعلَْيت َ ِم ْتن ِح َستاهبِِم ِهمتن َخت ْتي ِء َوَمتا ِم ْتن ِح َستابِ َ َعلَ ْتي ِهم ِهمتن َخت ْتي ِء آَتتَطْترَثه ْم
الذ َ
آَتتكو َن ِمن الظَّالِ ِمس ،وَكت َذلِ آَتتتَّتا بتعاتهم بِتبتع ِ ِ
اّلل َعلَ ْتي ِهم ِهمتن بَتْيَِتا أَلَ ْتيح ه ِ
َعلَتم ِابلشَّتاكِ ِرين) اانعتا - ٥2 :
َ
َ َ َ َ َْ َ َ ْ
ض لهيَتقولتواْ أ ََهتتؤالء َم َّتن ه
َ
َ
اّلل أب ْ َ
َ
.٥٣

ِ ِ
ِِ
ِ ِ
تت آِيَتتا ِمت ْتن
وم تتل قتتول آرعتتون( :آَت َقتتالوا أَن ت ْتؤمن لبَ َشت َتريْ ِن م ْلَتتا َوقَت ْومه َمتتا لََتتا َعابِت و َن) املؤم تتون ، 4٧ :وقتتول آرعتتون( :أََملْ نتَربِهت َ آيَتتا َوليت ا َولَبِْت َ
ِ
عم ت ِرَك ِس تِس ،وآَتع ْلتتت آَتعلَتَ ت َ الَّت ِتيت آَتع ْلتتت وأَنت ِ
ين) الشتتعراء ,19 – 18 :وم تتل قتتول مشتتركي العتترب( :إِن نتَّتَّبِ ت ِا ا ْق ت َ ى َم َع ت َ
َ َ َ َ
َ ََ َ ْ
تت مت َتن الْ َكتتاآ ِر َ
ِ ِ
ِ
نتتَ طَّ ْ ِ ِ
ِ َّ
ِ
تل َختتي ِء ِرْوقتا ِمتن لَّت َّ ) القصتص ،٥٧ :وم تل
َ
ف م ْن أ َْرضَا) القصتص ،٥٧ :قتال هللا تعتاىل( :أ ََوَملْ منَ هكتن ق ْتم َحَرمتا آم تا ْد َتىب إلَْيته َمثََترات ك ه ْ
ِ
شتاء) هتوث ،8٧ :وم تل قتول عامتة
آابؤَ أ َْو أَن نتَّ ْث َع َتل ِيف أ َْم َوالَتا َمتا نَ َ
قول قو ختعيب له( :قَالواْ َاي خت َعْيب أ َ
َص َت َ َأتْمرَك أَن ن َّْرت َك َما يَت ْعب َ
ِ
آابء َ َعلَى أ َّم ِة َوإِ َّ َعلَى آ َاث ِرِهم ُّم ْقتَ و َن) الزدرف.2٣ :
املشركس( :إ َّ َو َج ْ َ َ

وهتتذه اامتتور وأم اقتتا ليستتت حججتتا تق ت ح يف ص ت ق الرستتل ،بتتل تبتتس أهنتتا كتتالف إراثْ تم وأه توائهم وعتتاثاْم ،آلتتذل مل يتبعتتوهم ،وهتتؤالء كلهتتم
كثار].1
وهذا كله آيما يتعلق بصثة إقامة الجة وأهنا ي ب ي أن تكون بلسان امل ا ب وأن تكون مثصلة مبيه ة كاختثة لكل ختبهة.
ويبقى بع ل ت بيهان متعلقان هبذه املسألة:
(التنبيه األول) مسألة هل آهم الجة خترط يف بلوخها
إ ق ختان عن بعض علماء ال عوة ال ج ية قوقم إن ه اك آرقا بس بلول الجة وآهمها ،وأن من بل ته الجة آق قامت عليه وإن مل يثهمها.
ومن ل قول الشيخ حمم بن عب الوهاب رمحه هللا [وأمتا أصتول الت ين التيت أوضتاها هللا وأحكمهتا يف كتابته آتإن حجتة هللا هتو القترآن آمتن بل ته
القرآن آق بل ته الجة ،ولكن أصل اإلختتكال أنكتم مل تثرقتوا بتس قيتا الجتة وبتس آهتم الجتة آتإن أك تر الكثتار وامل تاآقس متن املستلمس مل يثهمتوا

ِ
حجة هللا ما قيامها عليهم كما قال تعاىل( :أَ ْ َْحت َسب أ َّ
تل َستبِي )
َض ُّ
َن أَ ْكَتَره ْم يَ ْس َمعو َن أ َْو يَت ْعقلتو َن إِ ْن هت ْم إَِّال َك ْااَنْت َعتاِ بَ ْتل ه ْتم أ َ
 .44وقيتتا الجتتة نتتون ،وبلوخهتتا نتتون وق ت قامتتت علتتيهم وآهمهتتم إايهتتا نتتون آدتتر وكثتترهم ببلوخهتتا إايهتتم وإن مل يثهموهتتا .إن أختتتكل علتتيكم ل ت
آانظروا قوله صلى هللا عليه وسلم يف اخلوارج «أي ما لقيتموهم آاقتلوهم» وقوله« :ختر قتلى حتت أث السماء» ما كوهنم يف عصتر الصتاابة و قتر
اإلنسان عمل الصاابة معهم وما إجان ال ا أن الذي أدرجهم من ال ين هو التش ث وال لو واالجتهاث وهم يظ ون أهنم يطيعتون هللا ،وقت بل تتهم
الجة ولكن مل يثهموها].2

الثرقتان:

وقال الشيخ سليمان بن سحمان النجد [قتال ختتي ا الشتيخ عبت اللطيتف رمحته هللا :وي ب تي أن يعلتم الثترق بتس قيتا الجتة ،وآهتم الجتة ،آتإن
من بل ته ثعوة الرسل آق قامت عليه الجة إ ا كان على وجه ميكن معه العلم ،وال يشرتط يف قيا الجة أن يثهم عتن هللا ورستوله متا يثهمته أهتل

اإلميان والقبول واالنقياث ملا جاء به الرسول ،آاآهم هذا يكشف ع ختبهات ك ة يف مسألة قيا الجة ،قتال هللا تعتاىل (أَ ْ َْحت َستب أ َّ
َن أَ ْكَت َتره ْم

( 1جممون الثتاوى) 192 - 191 /٧
 2من كتاب (الرسائل الش صية) ص  ،24٥ - 244وهو اَّزء اخلامح من مؤلثات الشيخ اإلما حمم بن عب الوهاب ،ط جامعة اإلما حمم بن سعوث
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يستتمعو َن أَو يتع ِقلتتو َن إِ ْن هتتم إَِّال َك ْااَنْتعتتاِ بتتل هتتم أَضت ُّتل س تبِي ) الثرقتتان ،44:وقتتال تعتتاىل (دتتتم اّلل علَتتى قتلت ِ
توهب ْم َو َعلَتتى َْسْعِ ِهت ْتم َو َعلَتتى
َ ََ ه َ
ْ َْ
َ َْ ْ َ َ
ْ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
يم) البقرة.]٧:
صا ِره ْم خ َش َاوةم َوَق ْم َع َذ م
أَبْ َ
اب عظ م

قلت ومعىن قوله رمحته هللا تعتاىل[ :إ ا كتان علتى وجته ميكتن معته العلتم آمع تاه أن ال يكتون عت العقتل والتمييتز كالصت وا تون ،أو يكتون ممتن ال
يثهم اخلطاب ،ومل ار ترجان يرتجم له ،وحنو هؤالء آمن بل ته رسالة حمم صلى هللا عليه وسلم  ،وبل ه القرآن آق قامت عليه الجة ،قتال هللا

ِ
نذركم بِِه ومن بتلَ ) اانعا  ،19 :وقال تعاىل (يكتو َن لِلَّتا ِ علَتى ِ
الرس ِتل) ال ستاء ،1٦٥ :آت يعتذر أحت يف عت اإلميتان
اّلل ح َّجتةم بَت ْعت َ ُّ
ََ َ َ
َ ه
َ
تعاىل (ا َ
ابهلل وم ئكته وكتبه ورسله واليو اآلدر ،آ عذر له بع ل ابَّهل ،وق أدس هللا سباانه جبهل ك من الكثار ما تصر ه بكثرهم].1
وهذا ك يف كتاابْم.
آإن أراثوا:
 - 1أن آهم الجة كما يثهمها أهل اإلميان والقبول ليح ختر ا يف إقامتها بع بلوخها ،آهذا صواب.
 - 2وإن أراثوا أن آهم الجة رعىن معرآة املتراث م هتا لتيح ختتر ا يف إقامتهتا بعت بلوخهتا آهتذا دطتأ .ان هللا تعتاىل ب هتس أن الكثتار آهمتوا املتراث متن
ثعوة الرسل وأهنم ي عون إىل التوحي واجت اب الشرك ،آمن هذا قولته تعتاىل عتن قتول ع ِتاث ل بتيهم هتوث (قَتالواْ أ َِجتتتت تا لِ تعبت اّلل وحت ه ونت َذر متا

ْ َ َ َ ْ َ هَ َ ْ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
اب) ص ،٥ :وقتال تعتاىل (إِ َّهن ْتم
َج َع َل ْاآلقَةَ إِ َقا َواح ا إِ َّن َه َذا لَ َش ْيءم ع َج م
آابؤَ ) ااعراف ،٧٠ :وقال تعاىل حكاية عن كثار مكة (أ َ
َكا َن يَت ْعب َ
َكتتانوا إِ َا قِيتتل َقتتم َال إِلَتته إَِّال ا َّّلل يستتتَكِْسو َن ،ويتقولتتو َن أَئَِّتتا لَتَتتا ِركوا ِآقتَِتتا لِ َشت ِ
تاع ِر َّْجم ت ِ
تون) الصتتاآات ،٣٦ - ٣٥ :وهتتذه اآلايت وحنوهتتا تبت هتس أن
َ
َ
ََ
َ ْ
َْ

الكثار آهموا املراث من ثعوة الرسل وآهموا معىن ختهاثة أن (ال إله إال هللا) وأهنا تقتاي إد ص العباثة هلل وحت ه ودلتا ااواثن املعبتوثة متن ثونته،
ولك هم امت عوا عن اإلميان هبا استكبارا وع اثا .وق نبهه حمم بن عب الوهاب نثسه على هذا املعىن يف رسالته (كشف الشبهات يف التوحي ) وقتال
إن مشتتركي العتترب آهمتوا متتن معتتىن ختتتهاثة (أن ال إلتته إال هللا) متتامل يثهمتته ك ت متتن املتتتأدرين ،ونبهتته علتتى هتتذا أياتتا حثيت ه الشتتيخ عبت التترمحن بتتن
حسن صاحب (آتح ا ي ) يف رسالته (املورث العذب الزالل يف كشف ختبهة أهل الا ل) .وق ستبق آيمتا نقلتته عتن ابان ميمياة قولته [وقولته تعتاىل

ِ
س َم َا َك َ َ) التوبة ،٦:ق علم أن املتراث أن يستمعه ْسعتا يتتمكن معته متن آهتم مع تاه ،إ املقصتوث ال يقتو رجترث ْستا لثتظ ال يتتمكن
(آَأَج ْره َح َّىت يَ ْ
معه من آهم املعىن] .2وهذا كله ثادل يف معىن الب ل املبس الواجب على من يقيم الجة.
والاصل أن آهم املعىن املراث من الجة خترط يف صاة إقامتها.
ويرتثتتا اإلختتتكال يف هتتذه املستتألة رعرآتتة أن الثهتتم آهمتتان ،وكتتذل الستتما ْسعتتان ،وكتتذل اق ايتتة هت ايتان ،وقت أثبتتت هللا تعتتاىل للكثتتار نوعتتا متتن
السما والعقل واق اية ،ونثى ع هم نوعا آدر ،وال ون ااول امل بت قم خترط يف قيا الجتة علتيهم وهتو متعلتق بثهتم معتىن الجتة وآهتم املتراث م هتا،
أما ال ون ال اين امل ثي عن الكثار آهو متعلق بقبول الجة واإلميان هبا واالنقياث قا.
 - 1آأما هة السمع ،آهو نوعان:

ِ
آايتتَ تا قَتتالواْ قَت ْ َِْس ْعَتتا لَت ْو نَ َشتتاء لَق ْلَتتا ِم ْت َتل َهت ت َذا إِ ْن َهت ت َذا إِالَّ
(أ) مساااع اسدراك :وهتتذا أثبتتته هللا للكثتتار يف قولتته تعتتاىل ( َوإ َا تتْتتلَتتى َعلَت ْتي ِه ْم َ
ااولِس) اانثال ، ٣1 :وقال تعاىل (وإِ ْن أَح م ِمن الْم ْش ِركِس استجارَك آَأ َِجره ح َّىت يسما َك َ ا ِ
أَسا ِ
ّلل) التوبة.٦ :
َّ َ
ْ َ َََْ َ ه
َ
َ َْ َ َ
َ َ هَ
ِ
ِ
َْسَ َعه ت ْتم لَتَت َولَّ تواْ َّوه تتم
اّلل آ تتي ِه ْم َد ت ْ ا َّا ْْسَ َعه ت ْتم َولَت ْتو أ ْ
(ب) مس اااع القب ااول واالس ااتجابة :وه تتذا نثتتاه هللا ع تتن الكث تتار يف قول تته تعتتاىل ( َولَت ْتو َعل ت َتم ه
ِ
َصا ِ
السعِ ِ ) املل .1٠ :
اب َّ
ُّم ْع ِرضو َن) اانثال ، 2٣ :ويف قوله تعاىل  -حكاية عن أهل ال ار – ( َوقَالوا لَ ْو كَّا نَ ْس َما أ َْو نتَ ْعقل َما كَّا ِيف أ ْ َ
ِ
س َما)  ،آامل بت ْسان اإلثراك وآهم املعىن ،وامل ثي ْسان القبول واالستجابة.
آأثبت هللا قم ْسعا (قَالواْ قَ ْ َْس ْعَا) ونثى ع هم ْسعا (لَ ْو كَّا نَ ْ
 - 2وكذل العقل نوعان:

( 1كشف الشبهتس) لسليمان بن سامان ،ص  92 – 91وانظر أياا (ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية  -كتاب املرت )24٥ /8 -
( 2اَّواب الصايح) ٦8 /1
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(أ) العقل الذ هو مناط التكليف الذ ياتمكن باه املكلاف مان فهام املعاىن ،وهتذا أثبتته هللا للكثتار ،قتال تعتاىل (أَآَتتَطْ َمعتو َن أَن يت ْؤِم تواْ لَك ْتم
ِ
ِ
وقَ ْ َكا َن آَ ِريق ِمتْتهم يستمعو َن َكت َ ِ
ِ
كت َ اّلل)
اّلل مثَّ َهِرآونَته متن بَت ْعت َمتا َع َقلتوه َوه ْتم يَت ْعلَمتو َن) البقترة ،٧٥ :آأثبتت هللا قتم ْسعتا يَ ْس َتمعو َن َ َ ه
َ ه
م ه ْ ََْ
َ
ِ
ِ
ن).
وأهنم آهموا مع اه (من بَت ْع َما َع َقلوه َوه ْم يَت ْعلَمو َ
(ب) العقاال املسااتلزا لقبااول احلجااة واالسااتجابة هلااا ،وهتتذا نثتتاه هللا عتتن الكثتتار يف قولتته تعتتاىل ( َوقَتتالوا لَت ْتو كَّتتا نَ ْست َتما أَْو نَت ْع ِقتتل َمتتا كَّتتا ِيف
َصا ِ
السعِ ِ ) املل  ،1٠ :وأدس هللا تعتاىل أنته ستلبهم هتذا العقتل عقوبتة قتم علتى إعراضتهم كمتا قتال تعتاىل ( َوَم ْتن أَ ْلَتم ِممَّتن هكِ َتر َِب َاي ِت َربِه ِته
اب َّ
أَْ
ِ
ت يَ َ اه إِ َّ َج َع ْلَا َعلَى قتلوهبِِ ْم أَكَِّة أَن يَت ْث َقهوه َوِيف آ َاهنِِ ْم َوقْرا َوإِن تَت ْ عه ْم إِ َىل ا ْقت َ ى آَتلَتن يَت ْهتَت وا إِ ا
آَأ ْ
َّم ْ
َعَر َ
ع َعْت َها َونَس َي َما قَ َ
آبس سباانه أن هذا الطبا على قلوهبم وآ اهنم كان عقوبة قم على إعراضهم (آأعرع ع ها ....إ جعل ا على قلوهبم أك ة).
أَبَ ا) الكهف ، ٥٧ :ه
 - ٣وكذل اهلداية ه ايتان:

ابُّوا الْ َع َمتى َعلَتى ا ْقت َ ى) آصتلت ،1٧ :ويف قولته تعتاىل
(أ) هداية اسرشااد :وهتذه أثبتهتا هللا للكثتار ،كمتا قتال تعتاىل ( َوأ ََّمتا َمثتوث آَت َهت َ يْتَاه ْم آَ ْ
استتَ َ

ِ ِ ِ ِ
ِ
ستَ ِقي ِم) الشورى. ٥2 :
( َوإنَّ َ لَتَت ْه ي إ َىل صَراط ُّم ْ
ِ
ِ
شتتاء)
تت َولَ ِكت َّتن ا َّّللَ يَت ْهت ي َمتتن يَ َ
َحبَتْبت َ
(ب) وهدايااة القبااول واالسااتجابة :وهتتذه نثاهتتا هللا عتتن الكثتتار ،كمتتا قتتال تعتتاىل (إِنَّت َ َال َْْت ي َمت ْن أ ْ
ِ
ِ
شتتاء) البقتترة .2٧2:آبت هس ستتباانه أن ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم مكلتتف
اّللَ يَت ْهت ي َمتتن يَ َ
القصتتص ،٥٦ :وقولتته تعتتاىل (لَّتْتيح َعلَْيت َ هت َ اه ْم َولَتتك َّن ه

َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ستَقي ِم)  ,وخ مكلف هب اية القبول (لَّْيح َعلَْي َ ه َ اه ْم) آهذه هلل تعاىل وح ه.
هب اية اإلرختاث ( َوإنَّ َ لَتَت ْه ي إ َىل صَراط ُّم ْ
َ

وإمنا أثبت هللا تعاىل للكثار ْسان اإلثراك وآهم املعىن وه اية اإلرختاث ان هذا خترط يف قيا الجة وال تقتو إال بته .ونثتي عت هم ال تون ال تاين املتعلتق
ابلقبول واالستجابة  -الذي َم هن به على املؤم س  -إ مل يشأ هللا قم اإلميان .وهذا هو آصل اخلطاب يف الثهم امل بت للكثتار والثهتم امل ثتي عت هم.

صارا َوأَآْتِ َ ة
قال ابن القيم رمحه هللا [وقذا نثي سباانه عن الكثار ااْسان واابصار والعقول ملا مل ي تثعوا هبا .وقال تعاىل ( َو َج َع ْلَا َق ْم َْسْعا َوأَبْ َ
آَمتا أَ ْختتىن عتْتهم َْسعهتتم وَال أَبصتتارهم وَال أَآْتِت َ ْم ِمتتن ختتتي ِء إِ ْ َكتتانوا َدات و َن َِباي ِت َِّ
اّلل) ااحقتاف ،2٦ :وقتتال تعتتاىل ( َولََقت ْ َ َرأْ َ ََِّ َهت ََّم
َْ
َ
َ َ َ ْ ْ َْ َْ َْ
ه َْ
ِ ِ
ِ
اَِّ هِن َوا ِإل ِ
س َتمعو َن ِهبَتا) ااعتراف ،1٧9 :وملتا مل صتل قتم
َكِ ا ِهم َن ْ
وب الَّ يَت ْث َقهو َن هبَا َوَق ْم أ َْع م
نح َق ْم قتل م
تس الَّ يتْبصترو َن هبَتا َوَق ْتم آ َا من الَّ يَ ْ
ْم ع ْمي آَته ْم الَ يَت ْع ِقلو َن) البقرة.1]1٧1 :
اق ى املطلوب هبذه الوا كانوا ر زلة آاق يها قال تعاىل (صم بك م م
(التنبيه الثاين) الثرق بس إقامة الجة وبس ال عوة
وبي هما آرق:

ِ
ِ ِِ
َنذر) امل ثر ،2 - 1 :وقولته تعتاىل (وأ ِ
ِ
وح َتي إِ ََّ
آإقامة الجة كما يف قوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الْم َّ ثهر ،ق ْم آَأ ْ
يل َهت َذا الْق ْترآن انتذ َركم بته َوَمتن َ
َ

.19

بتلَت َ ) اانعتا :

ص ْلَا َقم الْ َق ْوَل لَ َعلَّه ْم يَتتَ َذ َّكرو َن) القصص.٥1 :
وأما ال عوة آكما يف قوله تعاىل ( َولََق ْ َو َّ
والتتذي يرتتتتب عليتته الوعيت يف الت نيا واآلدتترة هتتو إقامتتة الجتتة ،أمتتا الت عوة وهتتي مواصتتلة التتتذك آإهنتتا واجتتب آدتتر ووستتيلة النتشتتار الت ين وتك ت
أتباعه ،آإن ِمن ال ا َمن يستجيب لل عوة رجرث بلتول الجتة كتأيب بكتر الصت يق رضتي هللا ع ته ،ومت هم متن ال يستتجيب إال بعت ست س كعمتر بتن
اخلطاب رضي هللا ع ه ،وم هم من ال يستجيب إال بع دصومة وقتال كتأيب ستثيان رضتي هللا ع ته ،ومت هم متن مل يستتجب ومتات كتاآرا كتأيب جهتل
وأيب قب ،وكلهم ق قامت عليه الجة من يو أن ص ن هبا ال صلى هللا عليه وسلم .
( 1مثتاح ثار السعاثة) 1٠1 /1
ومن ختاء املزي يف هذه املسألة آل جا إىل( :جممون آتاوى ابن تيمية) ج  ،2٠9 - 2٠8 /1ج  ،24 /٧ج  ،28٧ - 28٦ /9ج ( ,1٥ – 8 /1٦م ارج السالكس)
البن القيم ،ط ثار الكتب العلمية ،ج  ،٥8 - ٥1 /1ج ( ,٥2٠ – ٥18 /1مثتاح ثار السعاثة) البن القيم ،ط ثار الثكر ،ج ( ,1٠2 – 1٠1 /1التثس القيم)
البن القيم ،ط ثار الكتب العلمية ،ص  ٣٧وما بع ها
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وإقامة الجة الرسالية على ال او املذكور يف هذا الثصل هو من آروع الكثاية على املسلمس ،إ ا مل يقم به من يكثي مت هم لست ه حاجتة املستلمس
أمث الكل ،وق يص آرع الكثاية آرع عس يف أحوال متذكورة ابلثصتل ال التل متن البتاب ال تاين هبتذا الكتتاب .كمتا يتعتس اامتر ابملعتروف وال هتي
عن امل كر يف مواضا م ل أن ال يكون ه اك من يعلم ابمل كر خ ه.
وي حظ أن ق رأ تقصت يف القيتا ابلجتة الرستالية يف هتذا الزمتان ويرجتا إىل ستببس :ااول نقتص عت ث القتائمس بتذل  ،وال تاين :مشتقة االرحتتال
إىل حيل يوج املؤهل لذل بسبب التعقي ات اإلثارية املتعلقة ابلسثر واالنتقال بس البل ان .إال أنه ومن رمحة هللا تعاىل وملا سبق من إراثتته ِبثتظ
هتتذا ال ت ين ق ت ح ت ث تطتتورات يف هتتذا الزمتتان جتتتس بعتتض هتتذا التقص ت  ،وم هتتا وستتائل الطباعتتة ال ي تتة التتيت أثت إىل وآتترة ض ت مة يف الكتتتاب
اإلس مي الذي كان ي سخ ق ميا ِبط الي  ،وم ها اإل اعة (الراثيو) اليت َت هكتن َم ْتن بتب ث امل ترب إىل االستتمان لثتتاوى العلمتاء بتب ث املشترق ،وم هتا
انتشار أختر ة التسجيل (الكاسيت) املتام ة للعلو الشرعية امل تلثة ،كل هذا مما يساع على نشر العلم يف هذا الزمان.
وهذا آدر ما أ كره يف الثصل ال الل وابهلل تعاىل التوآيق.
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الفصل الرابع
صفة قياا احلجة الرسالية من هة املخاطَب ا

وآيه مسألتان:
 - 1ضابط قيا الجة الرسالية على امل ا َب هبا ،أي على املكلَّف.
 - 2ضابط التمكن من العلم.
وهذا بياهنا.

املسألة األوىل :ضابط قياا احلجة الرسالية على املكلفني
(وهو التمكن من العلم ابحلجة)
لتتيح معتتىن أن املكلتتف ذقامتتة الجتتة عليتته التتب ل املبتتس أن يبل هتتا علتتى هتتذه الصتتثة آلحتتاث املكلثتتس علتتى التعيتتس حتتىت تقتتو علتتيهم الجتتة وي قطتتا
عذرهم .آه اك آرق بس الواجب على القائم ابلجة والواجب على امل ا ب هبا وهو املكلف.
أما القائم ابلجة آق كر صثته وما دب عليه يف الثصل السابق.
وأما املكلف امل ا ب ابلجة آإن عذره ي قطا وتعتس الجة قائمة عليه رجرث َتك ه من لبها ال ِبقيقة بلوخها إليه .وال ليل على ل :
جيا ااثلة املذكورة يف مسألة (و وب العلم قبل القول والعمل) ابلباب ال اين من هذا الكتاب.
اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال ال.4٣ :
كقوله تعاىل (آَ ْ

وقوله تعاىل (اي أَيتُّها الَّ ِذين آم وا َال تت َق هِموا بس ي َ ِي َِّ
اّلل َوَرسولِِه) الجرات.1 :
َ َ
َْ َ َ
َ َ

وقوله صلى هللا عليه وسلم ( لب العلم آرياة على كل مسلم).1
وخ ها من ااثلة املذكورة يف الباب ال اين.
ومن جهة التمكن أتكلم يف مسألتس :صثة التمكن ،وأحوال املتمكن من لب العلم.
أوال :صفة التمكن من طلب العلم.
والتمكن له ختر ان:

 - 1من هة املكلف :وهو خترط س مة اآلالت اليت يستتطيا أن يصتل هبتا إىل اخلطتاب ويثهمته ،آيشترتط لثهتم اخلطتاب ست مة الستما والعقتل،
ويشرتط للوصول إىل اخلطاب الق رة على الوصول إليه ابلسثر وخ ه إ ا مل يكن اخلطاب (العلم) متيسرا راله وببل ه .آإ ا آق السما أو العقتل أو
عجز عن الوصول لل طاب آهو خ متمكن من العلم.
 - 2ومن هة احلجة الرسالية (أي العلم الشرعي) :آشرط التمكن أن يكون هذا العلم متيسرا موجوثا ميكن للمكلف الوصول إليه.
آإ ا حتقق التمكن للمكلف آله أحوال س ذكرها يف (اثنيا).
وإ ا مل يتاقتتق لتته التتتمكن آهتتذا ممتتن مل تصتتله الجتتة الرستتالية يف الت نيا وهتتو متتن التتذين ميتا تتون يف عرصتتات القيامتتة كمتتا ستتبق بيانتته .وإ ا كتتان عت
التمكن من جهة الجة آهي مسألة (إ ا مل د املستثيت من يثتيه البتة) املذكورة ابلباب اخلامح.
وق ال يتاقق له التمكن يف وقت مث يتاقق له بع ل يف ال نيا حسب ت ااحوال.
اثنيا :أحوال املتمكن من طلب العلم.

وهتتو التتذي حتقتتق لتته التتتمكن علتتى الصتتثة املتتذكورة يف (أوال) ،وهتتذا لتته أحتوال متتن جهتتة أثائتته متتا وجتتب عليتته متتن لتتب العلتتم أو تقصت ه يف لت ،

ِ
اّلل نَت ْثسا إِالَّ و ْس َع َها) البقرة.28٦:
والاابط اَّاما ه ا هو قوله تعاىل (الَ ي َكلهف ه

أما أحواله آهي:

 1صااه السيو ي رجمون رقه
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احلال األول :أن يسعى يف طلب العلم الوا ب ويدركه.
ومن حق السعي أنه دب عليه إ ا مل د أح ا يثتيه ببل ه أن يرحتل إىل حيل د من يثتيه كما سبق بيانه يف أحكا املستثيت ابلباب اخلامح.
آإ ا وج من يقيم عليه الجة على الصثة املذكورة ابلثصل السابق ،آهذا ق أثى واجبه وأثرك الق.
احلال الثانية :أال يسعى يف طلب العلم الوا ب.
مثرط ،معرع عن الق ،خ معذور جبهله ،وهو آمث يف ال نيا واآلدرة.
آهذا ه
مقصر ،ه

آقصر ع ه ومل يعرآه ،آق قامت عليه الجتة] .1وعلتى
ويف هذا الص ف قال ابن القيم رمحه هللا [آكل من َت هكن من معرآة ما أمر هللا به وهنى ع هَّ ،

هذا القول سائر أهل العلم وستأيت أقواقم آيما بع إن ختاء هللا.

احلال الثالثة :أن يسعى يف طلب العلم الوا ب ويدرك بعضه.
ومن حق السعي أن دته آيه ،وأنه إ ا بل ه دس من خ ثقة أن يت بت آيه كما سبق يف الثصتل الستابق ،وأنته إ ا ادتلثتت ل يته ااقتوال يف املستألة
آإنه دب عليه الرتجيح بسؤال ااعلم ااوثق كما سبق بيانه يف أحكا املستثيت يف الباب اخلامح (إ ا ادتلف عليه مثتيان آأك ر) .آإ ا سعي حق
السعي ومل د من يقيم عليه الجة على الصثة املذكورة ابلثصل السابق ،آله حاالن:
 - 1سعي وِل جيد إال من يدله على الباطل:
آهذا قال آيه ابن حزا [وأما من بل إليه دتس خت صتايح عتن ال بتيص وصتااه لته متتأول أو جاهتل أو آاستق مل يعلتم هتو بثستقه .آهتذا هتو مبلت

اجتهاث هذا اإلنسان ومل يكلثه هللا تعاىل أك ر ما يف وسعه وال مامل يبل ه ،آهو إن عمل را بل ه من ل البا ل آمعذور جبهله ،ال إمث عليه .انته مل
يتجتتانف إلمث وااعمتتال ابل يتتات ،آهتتو جمته ت متتأجور متترة يف قصت ه ب يتتته إىل اخل ت ] .2والتذي يظهتتر أن هتتذا املكلتتف إ ا مل يت رك التتق آيمتتا يتعلتتق
ابلتوحي آاكمه حكم خ املتمكن الذي مل تبل ه حجة يف ال نيا وخيتس يو القيامة ،أما من مل ي رك الق يف بعض ااحكا  -خ التوحي  -متا
سعيه ،آهذا ال إمث عليه ابتثاق العلماء.

 - 2سعى وِل يدرك إال بعض احلق.
ل قص العلم ابلجة الرسالية ون رة من يعرآه أو ي ل عليه ،آمن سعى ومل ي رك إال بعض الق ،آهذا ِج ق أثى واجبه.
وعلى هذا الال يت زل دتس ويت بتن عمترو بتن نثيتل وقت ستبق كتر قصتته ،وكتان قت رحتل متن مكتة إىل الشتا يطلتب التق لت ى اليهتوث وال صتارى،
و ل آيما رواه البخار [أن ويت بتن عمترو بتن نثيتل دترج إىل الشتا يستأل عتن الت ين ويتبعته ،آلقتي عاملتا متن اليهتوث آستأله عتن ثيت هم آقتال :إين
لعلى أن أثين ثي كم آأدسين .آقال :ال تكون علتى ثي تا حتىت أتدتذ ب صتيب متن خاتب هللا .قتال ويت  :متا أآِ ُّتر إال متن خاتب هللا ،وال أمحتل متن

خاب هللا ختيتا أب ا وأين أستطيعه آهل ت لُّين على خ ه قتال :متا أعلمته إال أن يكتون ح يثتا .قتال ويت  :ومتا ال يتف قتال :ثيتن إبتراهيم ،مل يكتن
يهوثاي وال نصرانيا وال يعب إال هللا .آ رج ويت آلقتي عاملتا متن ال صتارى ،آتذكر م لته آقتال :لتن تكتون علتى ثي تا حتىت أتدتذ ب صتيب متن لع تة هللا.
قتتال :متتا أآتتر إال متتن لع تتة هللا ،وال أمحتتل متتن لع تتة هللا وال متتن خاتتبه ختتتيتا أبت ا ،وأين أستتتطيا آهتتل تت لين علتتى خت ه قتتال :متتا أعلمتته إال أن يكتتون
ح يثا .قال :وما ال يف قال :ثين إبراهيم ،مل يكن يهوثاي وال نصرانيا وال يعب إال هللا .آلما رأى وي قوقم يف إبراهيم عليه الس درج ،آلما برو
رآا ي يه آقال :اللهتم إين أختته أين علتى ثيتن إبتراهيم] .٣وقتال ابان حجار يف الشترح [ووقتا يف حت يل ويت بتن حارثتة  -أي عتن ويت بتن عمترو -
«قال يل ختيخ من أحبار الشا  :إن لتسألين عن ثين ما أعلم أح ا يعبت هللا بته إال ختتي ا ابَّزيترة ،قتال آقت مت عليته آقتال :إن التذي تطلتب قت
هر بب ثك وجيا من رأيتهم يف ض ل» ويف رواية الطساين من هذا الوجه «وقت دترج يف أرضت نت  ،أو هتو دتارج ،آتارجا وصت ه قه وآمتن بته» -
إىل أن قال ابن حجر  -ويف رواية ابن اساق «وكان يقول :اللهم لو أعلم أحب الوجوه إلي لعب ت به ،ولكين ال أعلمه ،مث يسج علتى اارع
( 1م ارج السالكس) 2٣9 /1
( 2اإلحكا ) ٦٥ /1
( ٣ح يل )8٣ 2٧
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براحته»].1
تبس ل أن وي بن نثيل ج  -راجا ااحاثيل الوارثة يف ل نق عن ابن ك من «الب اية وال هاية» َبدر الثصل ال تاين  -وأن خت ه متن
آإ ا ه
مشركي العرب يف ال ار كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم (إن أيب وأابك يف ال تار) .2تب هتس لت الثترق بتس املتتمكن التذي ستعي جهت ه وأثرك بعتض
املقصر آهذا هال  .وهذان امل االن يبي تان لت املعتىن املتراث بكلمتة (إ ا كتان م لته ال دهتل لت ) التيت يرثثهتا
الق آهذا ِج ،وبس املتمكن املع ِرع ه
بعض العلماء كاابط يف هذه املسألة .ان وي بن نثيل والذي كتر ال ت صتلى هللا عليته وستلم أنته يف ال تار ،ك تا كتان يف نثتح التال (الزمتان
مقصر هال .
واملكان) وأح ا ِج آقيح خ ه عليه ،آإن مل يثعل م له آهو ه
ومتتن ابب ال جتتاة ذثراك بعتتض التتق :متتا ورث عتتن حذيثتتة بتتن اليمتتان رضتتي هللا ع تته أن رستتول هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم قتتال (يت ر اإلست كمتتا
يت ر وختتتي ال تتوب ،حتتىت ال يت ْ رى متتا صتتيا وال صت ة وال نست وال صت قة ،ويستترى علتتى كتتتاب هللا تعتتاىل يف ليلتتة آت يبقتتى يف اارع م تته آيتتة،
وتبقتتى وائتتف متتن ال تتا  ،الشتتيخ الكبت والعجتتوو الكبت ة يقولتتون :أثرك تتا آابء علتتى هتتذه الكلمتتة ال إلتته إال هللا ،آت ان نقوقتتا) آقتتال صتتلة بتتن وآتتر
لذيثتتة آمتتا ت تتين عت هم ال إلتته إال هللا وهتتم ال يت رون متتا صت ة وال صتتيا وال نست وال صت قة آتتأعرع ع تته حذيثتتة ،آرثثهتتا عليتته ثت اث ،كتتل لت
يعتترع ع تته حذيثتتة ،مث أقبتتل عليتته يف ال ال تتة ،آقتتال (اي صتتلة! ت جتتيهم متتن ال تتار ،ت جتتيهم متتن ال تتار) .٣أمتتا ووال القتترآن متتن اارع آهتتذا يكتتون بعت
موت عيسى بن مر عليه الس يف آدر الزمان كما كره القر يف تذكرتته ،4وهتو اخلل هتو املطلتق للعلتم متن لتألرع ،ولكتن قت ت ث دل هتو نست
قبل ل من ااومان يف بعض اارع ال كلها ،وهي مسألة (إ ا مل د املستثيت من يثتيه البته) املذكورة يف كل متن أحكتا املثتيت واملستتثيت ابلبتاب
اخلتتامح ،وآيهتتا استتت ل العلمتتاء هبتتذا الت يل علتتى أن املكلتتف يعمتتل رتتا أمك تته متتن العلتتم ويستتقط ع تته آتترع متتامل يعلمتته ،٥واستتت ل اباان ميميااة هبتتذا

ال يل على ل أياا آقال رمحه هللا [ويف أوقات الثرتات ،وأمك ة الثرتات :ي اب الرجل على ما معه من اإلميان القليل ،وي ثر هللا آيه ملتن مل تقتم
الجة عليه ما ال ي ثر به ملن قامت الجة عليه ،كما يف ال يل املعروفَ« :ييت على ال ا ومان ال يعرآون آيه ص ة .وال صياما ،وال حجتا ،وال
عمرة ،إال الشيخ الكب  ،والعجوو الكب ة .ويقولون :أثرك ا آابء وهم يقولون ال إله إال هللا» آقيل لذيثة بتن اليمتان :متا ت تين عت هم ال إلته إال هللا
آقال :ت جيهم من ال ار»].٦
واملذكور يف هذا ال يل صورته كصورة وي بن عمرو بن نثيل الذي جنا را معه من اإلميان القليل انه هو الذي َت هكن م ه يف ومان آرتة الشريعة.
هذه أحوال املتمكن من لب العلم.
واعلم أن ه اك اتثاقا بس العلماء على أن ضابط قيا الجة على املكلف هو َتك ه من لب العلم ال حقيقة بلول العلم إليه ،ال خيتلثون يف ل .
وقذا آق قلت يف أول هذا الباب إنه إوراء ابلسلف أن يظن هبم أهنم مل يتكلموا يف هذه املسألة.
وجيا ال صوص ال الة على العذر ابَّهل أو ال التة علتى عت العتذر ابَّهتل ،وكتذل ااحتوال التيت يعتذر آيهتا ابَّهتل والتيت ال يعتذر آيهتا ابَّهتل،
كل هذه دمعها ضابط واح  ،وهو التمكن متن العلتم أو ع مه،وهبتذا الاتابط يرتثتا اإلختتكال بتس ال صتوص املتعارضتة يف هتذه املستألة كال صتوص
اليت كرْا يف آدر الثصل ال اين ،يف الت بيه على دطأ من أ لق القول بع العذر ابَّهل ودطأ من أ لق القول ابلعذر به.
 - 1فمن األحوال اليت يذكر العلماء أنه ال يُعذر فيها ابجلهل:

(أ) أنه ال عذر ابجلهل للمقيم يف دار اسس ا :ويعللون ل أبهنا مظ ة النتشتار العلتم ،وأنته املكلتف يتتمكن متن لتب علتم متا دتب عليته آيهتا.

ص هتل مت ة مث علتم بوجتوب الصت ة آت يقاتي متا آاتته ،أمتا إ ا أستلم يف ثار اإلست
حىت أهنم يقولون إ ا أسلم الكاآر يف ثار الترب ومل ي َ

(كالتذمي

( 1آتح الباري) 14٥ - 144 /٧
 2رواه مسلم
 ٣رواه ابن ماجة يف س ه ,ورواه الاكم يف مست ركه وقال هذا ح يل صايح على خترط مسلم ومل خيرجاه ،وواآقه الذه  ،وقال الاآظ ابن حجر :رواه ابن ماجة بس
قوي عن حذيثة (آتح الباري) 1٦ /1٣
 4انظر «خمتصر تذكرة القر » للشعراين ص  144ط ثار الثكر
 ٥انظر يف هذا (أثب املثيت واملستثيت) البن الص ح ص  ،1٠٦ - 1٠٥و (ا مون) لل ووي ج  1ص ٥8
( ٦جممون الثتاوى) ج  ٣٥ص  ،1٦٥وكرر هذا أياا يف ج  /1ص 4٠8 - 4٠٧
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صل م ة مث صلى آإنته دتب عليته القاتاء انته متتمكن متن معرآتة وجتوب الصت ة ،داصتة وهتو يترى ال تا يصتلون يف ثار اإلست ،
إ ا أسلم) ومل ي َ
آرتكه قا بتقص م ه .وما ل يست ىن العلمتاء أحتواال يعتذرون آيهتا ابَّهتل يف ثار اإلست وهتو حت يل العهت ابإلست  ،ومتن نشتأ يف ابثيتة ،أو
يف ختتتاهق جبتتل ال خيتتالط املستتلمس .والاتتابط التتذي كتتم كتتل هتتذه الصتتور واالستتت اءات هتتو التتتمكن متتن العلتتم أو ع متته .آليستتت الع تسة رجتترث
اإلقامة ب ار اإلس أو ثار الرب ،ولكن ان ااوىل مظ ة العلم وال انية مظ ة اَّهل.
(ب) أنه ال عذر ابجلهل يف املعلوا من الدين ابلضارورة ،وهتو متا يشترتك جهتور ال تا يف العلتم بته يف مكتان معتس يف ومتان معتس ،وإمنتا مل يعتذروا

أح ا ابَّهل آيه انه ميكن العلم به بسهولة وي ْسر ،ويف مقابل املعلو ابلارورة يقولون ابلعذر ابَّهل يف املسائل اخلثية انه ال يتمكن من العلم هبا
آحاث العامة.1
 - 2ومن األحوال اليت يعذرون فيها ابجلهل:

(أ) من أسلم يف دار احلرب وِل جيد من يعلمه :ومي لون له ابل جاختي ،آإ ا وج من يعلمته يف ثار الترب آت يعتذر ان العتسة ابلتتمكن متن التتعلم

ال جمرث وجوثه يف ال ار.
(ب) حديث العهد ابسس ا :وثليله ح يل ات أنواط.

(ج) من نشأ ببادية أو شاهق بل منققعا عن الناس ،كاملرأة اليت استهلت ابالقرار ابلز على عه عمر.
(ث) يف املسائل امفية :اليت خيثى علمها على ك من

املسلمس2.

(هت) ندرة العلم يف مكان ما :آيعذر آيما ال ميك ه العلم به :كزي بن نثيل ،وح يل حذيثة وصلة.

والاتابط يف هتتذا كلتته هتو التتتمكن متتن التتعلم أو ع متته ،آتتإ ا كتان متمك تتا ومل يتتتعلم آهتو مقصتتر آمث خت معتذور ،وإ ا كتتان خت متتمكن آهتتو معتذور
جبهله.
وإلي ائثة من أقوال العلماء املبي ة لاابط التمكن من التعلم:
وسيذكر بعاهم ااحوال اليت يعذر آيها واليت ال يعذر آيها ابَّهل كأم لة للتمكن أو ع مه ،وهي ااحوال اليت كرْا أع ه.
 - 1أبو حممد بن حزا رمحه هللا
قال [ورأيت قوما يذهبون إىل أن الشرائا ال تلز من كان جاه هبا وال من مل تبل ه].
قال أبو حممد[ :وهذا اب ل بل هي الومة له ان رسول هللا صتلى هللا عليته وستلم بعتل إىل اإلنتح كلهتم ،وإىل اَّتن كلهتم ،وإىل كتل متن مل يولت ،

إ ا بل بع الوالثة].

ِ
اّلل إِلَيكم َِ
ِ
جيعا) ااعراف .1٥8 :وهذا عمو ال دوو أن خيص م ه أح  .وقتال تعتاىل:
قال أبو حممد[ :قال هللا تعاىل آمرا له أن يقول( :إِهين َرسول ه ْ ْ
ِ
ترت َك ست ى) القيامتتة .٣٦ :آأبطتتل ستتباانه أنتته يكتتون أحت ست ى ،والست ى :املهمتتل التتذي ال يتتؤمر وال ي هتتى ،آأبطتتل عتتز
نستتان أَن يت ْ َ
(أََْ َستتب ْاإل َ

وجتتل هتتذا اامتتر ،ولك تته معتتذور جبهلتته وم يبتته عتتن املعرآتة آقتتط ،وأمتتا متتن بل تته كتتر ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم حيتتل متتا كتتان متتن أقاصتتى اارع
آثرع عليه البال ع ه ،آتإ ا بل تته نذارتته آثترع عليته التصت يق بته واتباعته ،و لتب الت ين الت و لته ،واخلتروج عتن و ته لتذل  ،وإال آقت استتاق
الكثر ،واخللوث يف ال ار ،والعذاب ب ص القرآن ،وكل ما كر يبطل قول من قال من اخلوارج إن يف حس بعل ال صلى هللا عليه وسلم يلتز متن

ِ
اّلل نَت ْثستا
يف أقاصي اارع اإلميان به ،ومعرآة خترائعه ،آتإن متاتوا يف تلت التال متاتوا كثتارا إىل ال تار ،ويبطتل هتذا قتول هللا عتز وجتل (الَ ي َكلهتف ه
ت) البقرة ،28٦ :وليح يف وسا أح علم ال يب.
ت َو َعلَْيت َها َما ا ْكتَ َسبَ ْ
إِالَّ و ْس َع َها َقَا َما َك َسبَ ْ

آإن قالوا آهذه حجة الطائثة القائلة إنه ال يلز أح ا ختيء من الشرائا حىت تبل ه ،قل ا ال حجة قتم آيهتا ان كتل متا كلتف ال تا آهتو يف وستعهم،
واحتمتتال ب يتتتهم ،إال أهنتتم معتتذورون ر يتتب ل ت ع ت هم ومل يكلث توا ل ت تكليثتتا يعتتذبون بتته إن مل يثعلتتوه ،وإمنتتا كلثتتوه تكليتتف متتن ال يعتتذبون حتتىت

 1انظر يف املعلو ابلارورة( :جاما العلو والكم) البن رجب ال بلي ،ص  ،٥9يف خترح ال يل الساث  ،وانظر (جممون آتاوى ابن تيمية) 118 /1٣
 2انظر (جممون آتاوى ابن تيمية) ج  ،1٠٦ /1ج  ،٥٥ - ٥4 /4ج ٥٥ - ٥4 /18
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يبل هم ومن بل ه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه له أمرا من الكم جمم أو مل يبل ه نصه ،آثرع عليه اجهاث نثسه يف لب لت اامتر،
اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال ال.1]4٣ :
وإال آهو عاص هلل عزوجل .قال هللا تعاىل( :آَ ْ

ِ
تل َرستوال) اإلستراء 1٥:آصتح أنته ال عتذاب علتى كتاآر أصت حتىت يبل ته نتذارة
س َح َّتىت نتَْبت َع َ
وقال ابن حزا أياا [قتال هللا عتز وجتل ( َوَمتا كَّتا م َعت هذبِ َ

الرستتول صتتلى هللا عليتته وستتلم  .وأمتتا متتن بل تته كتتر ال ت حممت صتتلى هللا عليتته وستتلم ومتتا جتتاء بتته ،مث مل دت يف بت ثه متتن خيتتسه ع تته آثتترع عليتته
اخلروج ع ها إىل ب ث يستسئ آيها القائق ولوال إدباره عليه الس أنه ال ن بع ه ،للزم ا لت يف كتل متن نستما ع ته أنته اثعتى ال بتوة - ،إىل أن
قال  -وكل من كان م ا يف ابثيتة ال دت آيهتا متن يعلمته ختترائا ثي ته آثترع علتى جتيعهم متن رجتل أو امترأة أن يَت ْر َحلتوا إىل مكتان دت ون آيته آقيهتا
يعلمهم ثي هم ،أو أن يتَر هحلوا إىل أنثسهم آقيها يعلمهم أمور ثي هم ،وإن كان اإلما يعلم ل آل حل إليهم آقيها يعلمهم].2
 - 2شيخ اسس ا ابن ميمية رمحه هللا.

وبكل أسف آإن بعض املعاصرين الذي أ لقوا القتول ابلعتذر ابَّهتل كمتا كترت يف آدتر الثصتل ال تاين احتجتوا يف لت أبقتوال البتن تيميتة أبنته ال
يكثتتر إال متتن قامتتت عليتته الجتتة الرستتالية ،ومل يتتذكروا ختتتيتا متتن ك متته يف ضتتابط التتتمكن ،آتتإن ك متته عتتن قيتتا الجتتة الرستتالية كلتته مقي ت باتتابط
مثسره ختتأنه ختتأن ال صتوص الشترعية ،وهتذا متثتق عليته
التمكن .وك العلماء دب أن دما بعاه إىل بعض ليعرف مطلقه من مقي ه وجممله من َّ
ع أهل العلم.
آمن ك مه يف وجوب إقامة الجة الرسالية قبل التكث  ،قولته رمحته هللا [هتذا متا أين ثائمتا ومتن جالستين يعلتم لت متين :أين متن أعظتم ال تا هنيتا
عن أن ي سب معس إىل تكث  ،وتثسيق ،ومعصية ،إال إ ا علم أنه ق قامتت عليته الجتة الرستالية التيت متن دالثهتا كتان كتاآرا َترة ،وآاستقا أدترى،
وعاصيا أدرى] .٣وقال أياا [لكن ليح كل من تكلم ابلكثتر يكثتر ،حتىت تقتو عليته الجتة امل بتتة لكثتره ،آتإ ا قامتت عليته الجتة كثتر حي ت ِتذ].4
وهذا ك يف ك مه.
أما ك مه الذي ي ص آيه على ضابط التمكن من العلم ،آم ه:
قوله رمحه هللا [حكم اخلطاب ال ي بت يف حق املكلثس إال بع َتك هم من معرآته يف أصح ااقوال].٥

ِ
ل َرسوال) اإلسراء ،1٥:والجة على العباث إمنا تقو بشيتس :بشرط التمكن من العلم رتا أنتزل
س َح َّىت نَتْبت َع َ
وقال أياا [أن هللا يقول ( َوَما كَّا م َع هذبِ َ

هللا ،والق رة على العمل به .آأما العاجز عن العلم كا ون أو العاجز عتن العمتل آت أمتر عليته وال هنتي ،وإ ا انقطتا العلتم بتبعض الت ين ،أو حصتل
العجز عن بعاه :كان ل يف حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطا عن العلتم جبميتا الت ين أو عجتز عتن جيعته كتا ون مت  ،وهتذه
أوقات الثرتات.٦].
وقال ابن ميمية أياا [وإ ا تبس هذا آمن ترك بعض اإلميان الواجب لعجزه ع ه ،إما لع َتك ه من العلم :م ل أن ال تبل ه الرستالة ،أو لعت َتك ته
من العمل ،مل يكن مأمورا را يعجز ع ه ،ومل يكن ل من اإلميان وال ين الواجب يف حقه ،وإن كان من ال ين واإلميان الواجب يف ااصل].٧
وقال أياا [إ ا كان التكليف مشرو ا ابلتمكن من العلم الذي أصله العقل ،وابلق رة على الثعل].8
آقصر آيها مل يكن معذورا].9
وقال ابن ميمية أياا [إن هذا العذر ال يكون عذرا إال ما العجز عن إوالته ،وإال آمىت أمكن اإلنسان معرآة الق ه
( 1الثصل يف امللل وااهواء وال ال) البن حز  )1٠٦ /4 ،ط ثار اَّيل
( 2اإلحكا ) 118 /٥
( ٣جممون الثتاوى) 229 /٣
( 4جممون الثتاوى) ٣٠٦ /٥
( ٥جممون الثتاوى) 2٥ /2٠
( ٦جممون الثتاوى) ٥9 /2٠
( ٧جممون الثتاوى) 4٧9 - 4٧8 /12
( 8جممون الثتاوى) ج  ،٣4٧ /1٠وله م له يف ج ٦٣4 /21
( 9جممون الثتاوى) 28٠ /2٠
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وقال أياا [وابَّملة ال د ف بس املسلمس أن من كان يف ثار الكثتر وقت آمتن وهتو عتاجز عتن اقجترة ال دتب عليته متن الشترائا متا يعجتز ع هتا
بل الوجوب ِبسب اإلمكان ،وكذل مامل يعلم حكمه ،آلو مل يعلتم أن الصت ة واجبتة عليته وبقتي مت ة مل يصتل مل دتب عليته القاتاء يف أ هتر قتويل
العلمتتاء ،وهتتذا متتذهب أيب ح يثتتة وأهتتل الظتتاهر ،وهتتو أحت التتوجهس يف متتذهب أمحت  -إىل أن قتتال  -والصتواب يف هتتذا البتتاب كلتته أن الكتتم ال
ي بت إال ما التمكن من العلم ،وأنه ال يقاي مامل يعلم وجوبه].1

وقال ابن تيمية أياا [وهللا تعاىل كما أدس أبهنا  -أي اامة  -أتمر ابملعروف وت هى عن امل كر آق أوجب ل على الكثاية م ها بقوله ( َولْتَكن
اخل ت ِ وَيْمتترو َن ِابلْمعتتر ِ
ِ
ِ
وف َويَتْت َهت ْتو َن َع ت ِن الْم َك ت ِر َوأ ْولَتتتِ َ هتتم الْم ْثلِاتتو َن) آل عم تران ،1٠4:وإ ا أدتتس بوقتتون اامتتر
َْ
هم ت ك ْم أ َّم تةم يَت ْ عو َن إ َىل َْ ْ َ َ

ابملعروف وال هي عن امل كر م ها مل يكن من خترط ل أن يصل أمر اآلمر وهني ال اهي م ها إىل كل مكلهف يف العامل ،إ ليح هذا من خترط تبليت
الرسالة ،آكيف يشرتط آيما هو من توابعها  ،بتل الشترط أن يتتمكن املكلثتون متن وصتول لت إلتيهم ،مث إ ا هآر توا آلتم يستعوا يف وصتوله إلتيهم متا
قيا آاعله را دب عليه كان التثريط م هم ال م ه] .2وق أثرجت يف ك مه كلمة  -اامة  -بس ختر تس.
قصر يف لب الق آهو خ معذور ،وأنه ال يشرتط أن يبل القتائم ابلجتة
وكل ك ختيخ اإلس السابق هبس آيه ضابط التمكن وأن املتمكن إ ا ه
الجة لكل إنسان.
وإلي ائثة أدرى من أقواله تبس ضابط التمكن أياا ،ويذكر آيها بعض ااحوال اليت يعذر آيهتا ابَّهتل لعت التتمكن ،وستبق أن كتر م هتا متن
أسلم يف ثار الكثر ،آم ها:
قولته رمحتته هللا [وهتتذا ان لتتوق الوعيت ملتن آعتتل احملتتر مشتتروط بعلمتته ابلتاتر  ،أو بتمك تته متتن العلتتم ابلتاتتر  ،آتإن متتن نشتتأ بباثيتتة أو كتتان حت يل
عه ابإلس وآعتل ختتيتا متن احملرمتات خت عتامل بتارميهتا مل َيمث ومل ت  ،وإن مل يستت يف استتا له إىل ثليتل ختترعي .آمتن مل يبل ته الت يل احملتر
واست يف االابحة إىل ثليل خترعي أوىل أن يكون معذورا].٣
وقال أياا [وك من ال ا ق ي شأ يف اامك ة وااوم ة التذي ي ت ر آيهتا ك ت متن علتو ال بتوات ،حتىت ال يبقتي متن يتبَتلهت متا بعتل هللا بته رستوله
من الكتاب والكمتة ،آت يعلتم ك ت ا ممتا يبعتل هللا بته رستوله وال يكتون ه تاك متن يبل ته لت  ،وم تل هتذا ال يكثتر ،وقتذا اتثتق اائمتة علتى أن متن
نشأ بباثية بعي ة عن أهتل العلتم واإلميتان ،وكتان حت يل العهت ابإلست  ،آتأنكر ختتيتا متن هتذه ااحكتا الظتاهرة املتتواترة آإنته ال كتم بكثتره حتىت
يعتترف متتا جتتاء بتته الرستتول ،وقتتذا جتتاء يف ال ت يل « َييت علتتى ال تتا ومتتان اليعرآتتون آيتته ص ت ة وال وكتتاة وال صتتوما وال حجتتا إال الشتتيخ الكب ت ،
والعجوو الكب ة ،يقول أثرك ا آابء وهم يقولون :ال إله إال هللا ،وهم الي رون ص ة وال وكاة وال حجا .آقال :والصو ي جيهم من ال ار »].4
وقتتال أياتتا [والتكث ت هتتو متتن الوعي ت  .آإنتته وإن كتتان القتتول تكتتذيبا ملتتا قالتته الرستتول صتتلى هللا عليتته وستتلم  ،لكتتن ق ت يكتتون الرجتتل ح ت يل عهت
ذس  ،أو نشأ بباثية بعي ة .وم ل هذا ال يكثر جبا ما دا ه حىت تقو عليه الجة.٥].
وقال ابن ميمية أياا [آأما من تعم حتريف الكتتاب لثظته أو مع تاه ،أو عترف ماجتاء بته الرستول آعانت ه آهتذا مستتاق للعقتاب ،وكتذل متن آترط
يف لب الق واتباعه متبعا قواه مشت عن ل ب نياه].٦
آهذه بعض أقوال ابن تيمية يف بيان ضابط التمكن من التعلم وااحوال اليت يعذر آيها ابَّهل لع التمكن ،وهذا يقي كل ك مه يف وجوب إقامة
الجة الرسالية.
 - 3ك ا ابن القيم رمحه هللا يف نف

املسألة.

( 1جممون الثتاوى) ج  ،22٦ - 22٥/19وله م له يف ج 4٠٦ /11
( 2جممون الثتاوى) ج  28ص 12٦ - 12٥
( ٣جممون الثتاوى) 2٥2 /2٠
( 4جممون الثتاوى)  .4٠8 - 4٠٧ /11وله م له يف ج 1٦٦ - 1٦٥ /٣٥
( ٥جممون الثتاوى)  ،2٣1 /٣وله م له يف ج٣٥4 /٣
( ٦اَّواب الصايح ملن ب ه ل ثين املسيح) ٣1٠ /1
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قتتال رمحتته هللا [اع ترتاف العب ت بقيتتا حجتتة هللا عليتته متتن ل تواو اإلميتتان .أ تتان أ عصتتى .آتتإن حجتتة هللا قامتتت علتتى العب ت ذرستتال الرستتول ،وإن تزال
الكتاب ،وبلول ل إليه ،وَتك ه متن العلتم بته .ستواء علتم أو جهتل .آكتل متن َتكتن متن معرآتة متاأمر هللا بته وهنتى ع ته .آقصتر ع ته ومل يعرآته .آقت
قامت عليه الجة.1].
وقتتال أياتتا [لكتتن قت يشتتتبه اامتتر علتتى متتن يقت قتتول أحت أو حكمتته ،أو اعتتته أو مرضتتاته ،تتا م تته أنتته ال َيمتتر وال كتتم وال يقتتول إال متتا قالتته
الرسول .آيطيعه ،و اكم إليه ،ويتلقي أقواله كذل  .آهذا معذور إ ا مل يق ر على خ ل  .وأما إ ا ق ر على الوصول إىل الرسول ،وعرف أن خ
متتن اتبعتته هتتو أوىل بتته مطلقتتا ،أو يف بعتتض اامتتور .ومل يلتثتتت إىل الرستتول وال إىل متتن هتتو أوىل بتته .آهتتذا التتذي خيتتاف عليتته .وهتتو ثادتتل حتتتت
الوعي .2].
وقال ابن القيم [آأحكا التكليف تتثاوت ِبسب التمكن من العلم والق رة].٣

وقال أياا [آإن قيل آهل قذا عذر يف ض له إ ا كان سب أنه على ه ى كمتا قتال تعتاىل ( َوَْ َستبو َن أ ََّهنتم ُّم ْهتَت

و َن) ااعتراف .٣٠ :قيتل ال عتذر
ولتتو تتن أنتته مهت ت آإنتته مثت هِترط

قتتذا وأم التته متتن الا ت ل التتذين م شتتأ ض ت قم اإلع تراع عتتن التتوحي التتذي جتتاء بتته الرستتول صتتلى هللا عليتته وستتلم
ذعراضه عن اتبان ثاعي اق ى آإ ا ضل آإمنا أتى متن تثريطته وإعراضته وهتذا ِبت ف متن كتان ضت له لعت بلتول الرستالة وعجتزه عتن الوصتول إليهتا
آذاك له حكم آدر والوعي يف القرآن إمنا يت اول ااول وأما ال اين آإن هللا ال يعذب أح ا إال بع إقامة الجة عليه].4

وقال ابن القيم أياا [وصح عن ال

صتلى هللا عليته وستلم أنته قتال «متن ثعتا إىل ضت لة كتان عليته متن اإلمث م تل أووار متن اتبعته .ال يت قص متن

أووارهتتم ختتتيتا» وهتتذا يت ل علتتى أن كثتتر متتن اتتتبعهم إمنتتا هتتو رجتترث اتبتتاعهم وتقليت هم .نعتتم البت يف هتتذا املقتتا متتن تثصتتيل بتته يتتزول اإلختتتكال ،وهتتو
الثرق بس مقل َتكن من العلتم معرآتة التق آتأعرع ع ته ،ومقلت مل يتتمكن متن لت بوجته ،والقستمان واقعتان يف الوجتوث ،آتاملتمكن املعترع مثترط
َترك للواجتب عليتته ال عتذر لتته ع ت هللا ،وأمتا العتتاجز عتن الستؤال والعلتتم التذي ال يتتتمكن متتن العلتم بوجتته آهتم قستتمان أياتتا :أحت ا مريت للهت ى
مؤثر له حمب له ،خ قاثر عليه وال على لبه لع من يرخت ه ،آهذا حكمه حكم أرابب الثرتات ،ومن مل تبل ه ال عوة .ال تاين معترع ال إراثة لته،
وال ث نثسه ب ما هو عليه .آااول يقول :اي رب لو أعلم ل ثي ا د ا مما أ عليه لت نت بته وتركتت متا أ عليته .ولكتن ال أعترف ستوى متا
أ عليه وال أق ر على خ ه ،آهو خاية جه ي وهناية معرآيت .وال اين :راع را هو عليه ال يؤثر خ ه عليه وال تطلب نثسه سواه ،وال آرق ع ه بس
حال عجزه وق رته ،وك ا عاجز ،وهذا ال دب أن يلاق اباول ملا بي هما من الثرق :آااول كمن لتب الت ين يف الثترتة ومل يظثتر بته آعت ل ع ته
بع استثرال الوسا يف لبه عجزا وجه  ،وال اين كمن مل يطلبه بل مات علتى ختتركه وإن كتان لتو لبته لعجتز ع ته ،آثترق بتس عجتز الطالتب وعجتز
املعترع .آتأمتتل هتتذا املوضتتا ،وهللا يقاتتي بتتس عبتتاثه يتتو القيامتتة ِبكمتته وع لتته وال يعتتذب إال متتن قامتتت عليتته حجتتته ابلرستتل ،آهتتذا مقطتتون بتته يف
جلتتة اخللتتق .وأمتتا كتتون ويت بعي تته وعمتترو قامتتت عليتته الجتتة أ ال ،آتتذاك ممتتا ال ميكتتن الت دول بتتس هللا وبتتس عبتتاثه آيتته ،بتتل الواجتتب علتتى العبت أن
يعتق أن كل من ثان ب ين خ ثين اإلس آهو كاآر ،وأن هللا سباانه وتعاىل ال يعذب أح ا إال بع قيا الجة عليته ابلرستول .هتذا يف اَّملتة،
والتعيتتس موكتتول إىل علتتم هللا وحكمتته .هتتذا يف أحكتتا ال تواب والعقتتاب ،وأمتتا يف أحكتتا ال ت نيا آهتتي جاريتتة علتتى تتاهر اامتتر :آأ ثتتال الكثتتار
وجماني هم كثار يف أحكا ال نيا قم حكم أوليائهم .وهبذا التثصيل يزول اإلختكال يف املسألة.٥].
 - 4القاضي شهاب الدين القرايف املالكي رمحه هللا.
قال  -يف كتابه (الثروق) – [«الثرق ال الل والتسعون :بس قاع ة ال سيان يف العباثات ال يق ح ،وقاع ة اَّهل يقت ح ،وك تا خت عتامل رتا أقت
عليه» .اعلم أن هذا الثرق بس هاتس القاع تس مبين على قاع ة :وهي أن ال ََّزايل حكى اإلجان يف إحياء علو ال ين ،والشاآعي يف رستالته حكتاه
( 1م ارج السالكس)  ،2٣9 /1ط ثار الكتب العلمية
( 2املرجا السابق) 11٣ /1
( ٣اع املوقعس) 22٠/4
( 4مثتاح ثار السعاثة) ج  1ص  ،44ط ثار الثكر
 ( ٥ريق اقجرتس) ص  ،41٣ - 412ط ثار الكتب العلمية 14٠2ه
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أياتتا ،يف أن املكلَّتتف ال دتتوو لتته أن يقت علتتى آعت ِتل حتتىت يعلتتم حكت َتم هللا آيتته  -إىل أن قتتال  -آتتإ ا كتتان العلتتم رتتا يقت اإلنستتان عليتته واجبتتا كتتان
ِ
كاملتعم الرتك بع العلم را وجب عليه ،آهذا هو وجه قول مالت رمحته هللا أن اَّهتل يف الصت ة كالعمت
اَّاهل يف الص ة عاصيا برتك العلم ،آهو
ه
ِ
كاملتعم ال كال اسي .وأما ال اسي آمعثو ع ه لقوله عليه الس «رآا عن أميت اخلطأ وال ستيان ومتا استتكرهوا عليته» ،وأجعتت اامتة علتى
واَّاهل
ه
أن ال سيان ال إمث آيه من حيل اَّملة ،آهذا آرق .وآرق ِ
اثن وهتو أن ال ستيان يهجتم علتى العبت قهترا ال حيلتة لته يف رآعته ع ته ،واَّهتل لته حيلتة يف
رآعه ابلتعلم .وهبذين الثرقس هر الثرق بس قاع ة ال سيان وقاع ة اَّهل].
مث قال القرايف رمحه هللا [«الثرق الرابا والتسعون :بس قاع ة ما ال يكون اَّهل عذرا آيه وبس قاع ة ما يكون اَّهل عذرا آيه» .اعلم أن صتاحب
الشرن ق تسامح يف جهاالت يف الشريعة آعثا عن مرتكبها ،أو أدذ جبهاالت آلم يَت ْعف عن مرتكبها ،وضابط ما يعثي ع ه من اَّهتاالت :اَّهتل
ف ع ه].1
يشق مل يت ْع َ
الذي يتعذر االحرتاو ع ه عاثة ،وماال يتعذر االحرتاو ع ه وال ه

وقتتال القارايف أياتتا [القاعت ة الشتترعية ثلتتت علتتى أن كتتل جهتتل ميكتتن املكلتتف ثآعتته ال يكتتون حجتتة للجاهتتل ،آتتإن هللا تعتتاىل بعتتل رستتله إىل دلقتته

برسائله وأوجب عليهم كاآة أن يَت ْعلموها مث يعملوا هبا ،آالعلم والعمل هبا واجبتان ،آمتن تترك التتعلم والعمتل وبقتي جتاه آقت عصتى معصتيتس لرتكته
واجبس ،وإن علم ومل يعمل آق عصى معصية واح ة برتك العمل ،ومن علم وعمتل آقت جنتا] ،2وقتال الشتارح [ان القاعت ة الشترعية ثلهتت علتى أن
كل جهل ميكن للمكلف رآعه آ يكتون حجتة للجاهتل ،الستيما متا تول الزمتان واستتمرار اااي  ،آتإن التذي ال يعلتم اليتو يعلتم يف خت ِ] .٣وقولته

[السيما ما ول الزمتان] .ثليلته قولته تعتاىل (أَوَمل نتع ِمتركم َّمتا يتتَت َذ َّكر آِي ِته متن تَت َذ َّكر وجتاءكم الَّ ِتذير آَتذوقوا آَمتا لِلظَّتالِ ِمس ِمتن ن ِ
َّصت
َ
َ ََ
َ
َ
َ
َ ْ َهْ

ِ ) آتا ر:

.٣٧

 - 5وقال أبو حامد الدزاي رمحه هللا.

ص اخل رعصية عن جهل آهتو خت معتذور إال إ ا كتان قريتب العهت ابإلست
[واملقصوث أن من قَ َ
اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال ال.4]4٣ :
(آَ ْ

ومل دت بعت مهلتة للتتعلم ،وقت قتال هللا ستباانه

 - 6وقال ابن قدامة احلنبلي رمحه هللا.

[وال َحت ه علتتى متتن مل يعلتتم حتتتر التتز  .قتتال عمتتر وع متتان وعلتتي :ال َحت ه إال علتتى متتن علمتته ،وهبتتذا قتتال عامتتة أهتتل العلتتم ،آتتإن اثعتتى التزاين اَّهتتل
ابلتاتتر وكتتان تمتتل أن دهلتته كات يل العهت ابإلست وال اختتال بباثيتتة قبِت َتل م تته انتته دتتوو أن يكتتون صتتاثقا ،وإن كتتان ممتتن ال خيثتى عليتته لت
كاملسلم ال اختال بس املسلمس وأهل العلم مل يقبل ان حتر الز ال خيثى على من هو كذل آق علتم كذبته ،وإن اثعتى اَّهتل بثستاث نكتاح اب تل
قبِل قوله ان عمر قبل قول امل عي اَّهل بتار ال كاح يف الع ة وان م ل هذا دهل ك ا وخيثى على خ أهل العلم].٥
 - 7وقال ابن ر ب احلنبلي رمحه هللا.
[إ ا و من نشأ يف ثار اإلس بتس املستلمس واثعتى اَّهتل بتاتر التز مل يقبتل قولته ،ان الظتاهر يكذبته ،وإن كتان ااصتل عت علمته بتذل ].٦
ومعىن قوله [الظاهر] أي نشأته بس املسلمس واليت ميكن معها العلم ابلتار  ،وقوله (ااصل ع علمه) ان ااصتل يف اإلنستان اَّهتل كمتا كرتته
يف الثصل ااول هبذا الكتاب.
 - 8وقال السيوطي رمحه هللا

[(من يقبل م ه ثعوى اَّهل ومن اليقبل) كل من َج ِه َل حتر ختيء مما يشرتك آيه خالتب ال تا  ،مل يقبتل ،،إال أن يكتون قريتب عهت ابإلست  ،أو
( 1الثروق) ج  2ص  ،1٥٠ - 148ط ثار املعرآة
( 2املص ر السابق) 2٦4 /4
( ٣املص ر السابق) هامش ص  289ج 4
( 4إحياء علو ال ين) ٣89 /4
( ٥امل ين ما الشرح الكب ) 1٥٦ /1٠
( ٦القواع ) البن رجب ،ص ٣4٣
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نشأ بباثية بعي ة خيثى آيها م ل ل  :كتار الز  ،والقتل والسرقة واخلمر ،والك

يف الص ة وااكل يف الصو ].1

 - 9وقال ابن حجر اهليتمي رمحه هللا.

[وع إ ا كان بعي ال ار عن املسلمس ِبيل ال ي سب لتقص يف تركه ا يء إىل ثارهم للتعلم أو كان قريب العه ابإلس
الصواب ،آإن رجا إىل ما قاله بع ل كثر ،وكذا يقال آيمن استاسن ل أو رضي به.2].

يعتذر جبهلته آيعترف

 - 1٠الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا.
قال [آهذا من العجب كيتف تشتكون يف هتذا وقت أوضتاته لكتم مترارا آتإن التذي مل تقتم عليته الجتة هتو التذي حت يل عهت ابإلست والتذي نشتأ
بباثية بعي ة أو يكون لت يف مستألة دثيتة م تل الصترف والعطتف آت يكثتر حتىت يعترف ،وأمتا أصتول الت ين التيت أوضتاها هللا وأحكمهتا يف كتابته
آإن حجة هللا هو القرآن آمن بل ه القرآن آق بل ته الجة .٣].وأقواله اليت يطلق آيها العذر ابَّهل مقي ة بك مه هذا.
 - 11األستاذ عبد القادر عودة رمحه هللا.

وقت آصتتل القتول يف ضتتابط التتمكن متتن العلتم يف قولتته [متن املبتتاثئ ااوليتة يف الشتريعة اإلست مية أن اَّتتاين ال يؤادتذ علتتى الثعتل احملتتر إال إ ا كتتان
عاملا َتما بتارميه ،آإ ا جهل التار ارتثعت ع ه املستولية .ويكثي يف العلتم ابلتاتر إمكانته ،آمتىت بلت اإلنستان عتاق وكتان ميسترا لته أن يعلتم متا
حتر عليتته إمتا برجوعتته لل صتوص املوجبتتة للتاتر  ،وإمتتا بستؤال أهتتل التذكر اعتتتس عاملتا اباآعتتال احملرمتة ،ومل يكتتن لته أن يعتتتذر ابَّهتل أو تتل بعت
العلم وقذا يقول الثقهاء« :ال يقبل يف ثار اإلس العذر جبهل ااحكا ».
ويعتس املكلف عاملا اباحكا ذمكان العلم ال بتاقق العلم آع  ،ومن مث يعتس ال ص احملر معلوما للكاآة ولو أن أخلبهم مل يطلا عليته أو يعلتم ع ته
ختتتيتا متتاثا العلتتم بتته كتتان ممك تتا قتتم .ومل تشتترتط الش تريعة حتقتتق العلتتم آع ت  ،ان لت يتتؤثي إىل التترج ويثتتتح ابب االثعتتاء ابَّهتتل علتتى مصتراعيه
ويعطل ت ثيذ ال صوص .وهذه هي القاع ة العامة يف الشريعة اإلس مية وال است اء قا ،وإ ا كان الثقهاء يرون قبول االحتجتاج جبهتل ااحكتا ممتن
عتتاه يف ابثيتتة ال خيتتتلط رستتلمس ،أو ممتتن أستتلم ح ت ي ا ومل يكتتن مقيمتتا بتتس املستتلمس ،آتتإن هتتذا لتتيح استتت اء يف الواقتتا وإمنتتا هتتو تطبيتتق للقاع ت ة
ااصلية اليت َت ا مؤادذة من دهل التار حىت يصبح العلم ميسرا ،آم ل هتؤالء مل يكتن العلتم ميسترا قتم ،وال يعتتسون عتاملس أبحكتا الشتريعة .أمتا
إ ا كان م عي اَّهل ختتا بس املسلمس أو أهل العلم آ يقبل م ه االثعاء ابَّهل.4].
 - 12الشيخ الشنقيقي رمحه هللا.
املثرط آيه ،واملق آراء الرجال على ما علم من الوحي ،آهذا الذي ليح رعذور].٥
قال [أما القاثر على التعلم ه

 - 1٣ومن آتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ابلسعودية (رقم .)92٥٧

[ال يعتتذر املكلتتف بعباثتتته خت هللا أو تقربتته ابلتتذابئح ل ت هللا أو نتتذره ل ت هللا وحنتتو لت متتن العبتاثات التتيت هتي متتن ادتصتتاص هللا إال إ ا كتتان يف
ب ث خ إس مية ومل تبل ه ال عوة آيعذر لع الب ل ال رث اَّهل ،ملا رواه مسلم عن أيب هريرة عن رستول هللا أنته قتال صتلى هللا عليته وستلم « :
والذي نثح حمم بي ه ال يسما يب أح من هذه اامة يهوثي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن ابلذي أرسلت به إال كان من أصتااب ال تار » .آلتم
يعتتذر ال ت صتتلى هللا عليتته وستتلم متتن ْستتا بتته ومتتن يعتتيش يف بت ث إست مية قت ْستتا ابلرستتول صتتلى هللا عليته وستتلم آت يعتتذر يف أصتتول اإلميتتان
جبهله.
أما الذين لبوا من ال صلى هللا عليه وسلم أن دعل قم ات أنواط يعلقتون هبتا أستلاتهم آهتؤالء كتانوا حت ي ي عهت بكثتر وقت لبتوا آقتط ومل
( 1ااختباه وال ظائر) ص  ،٣٥8 - ٣٥٧ط ثار الكتاب العريب 14٠٧ه ،وهذا الك م قول ب صه يف (املوسوعة الثقهية) ط ووارة ااوقاف ابلكويت2٣٠ /14 ،
( 2اإلع بقوا ا اإلس ) ملاق َبدر كتابه (الزواجر) ج  ،٣٦٦ /2ط ثار املعرآة  14٠2هت
( ٣ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية) ج  ،9٠ /8وج 28 /9
( 4التشريا اَّ ائي اإلس مي) ج  1ص  ،4٣1 - 4٣٠ط ثار إحياء الرتاث العريب 14٠٥هت وقال ر ل هذا :عب الكر وي ان يف كتابه (الوجيز يف أصول الثقه) ص
 ٧٧ - ٧٦و  ،114 - 112ط مؤسسة الرسالة 14٠٥هت .ور له أياا قال :حمم أبو وهرة يف كتابه (أصول الثقه) ص  ،٣٥2 - ٣4٧ط ثار الثكر العريب .وهذا
الذي كره ااستا عب القاثر عوثة متثق عليه بس علماء ااصول
( ٥أضواء البيان) ٥٥٥ - ٥٥4 /٧
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صتلى هللا عليته وستلم رتا يت ل علتى أهنتم لتو آعلتوا متا لبتوا كثتروا .وابهلل تعتاىل التوآيتق

 - 14الشيخ عبد العزيز بن ابز.
قال [ثعوى اَّهل والعذر به آيه تثصيل ،وليح كل أح يعذر ابَّهل ،آاامور اليت جاء هبا اإلس وبي هتا الرستول صتلى هللا عليته وستلم لل تا
وأوضتتاها كتتتاب هللا وانتشتترت بتتس املستتلمس آتتإن ثعتتوى اَّهتتل هبتتا ال تقبتتل والستتيما متتا يتعلتتق ابلعقيت ة وأصتل الت ين آتتإن هللا عتتز وجتتل بعتتل نبيتته
صلى هللا عليه وسلم ليوضح لل ا ثي هم ويشرحه قم وق بل التب ل املبتس وأوضتح لألمتة حقيقتة ثي هتا وختترح قتا كتل ختتيء وتركهتا علتى البياتاء
ليلهتتا ك هارهتتا ،ويف كتتتاب هللا اقت ى وال تتور آتتإ ا اثعتتى بعتتض ال تتا اَّهتتل آيمتتا هتتو معلتتو متتن الت ين ابلاترورة وقت انتشتتر بتتس املستتلمس ،كت عوى
اَّهتتل ابلشترك وعبتتاثة خت هللا عتتز وجتتل ،أو ثعتتوى أن الصت ة خت واجبتتة ،أو أن صتتيا رماتتان خت واجتتب أو الزكتتاة خت واجبتتة ،أو أن التتل متا
االستطاعة خ واجب ،هذا كله ال يقبل ان هذا أمر معلو بس املستلمس وقت علتم ابلاترورة متن ثيتن اإلست وقت انتشتر بتس املستلمس آت تقبتل
ال عوى يف لت  ،وهكتذا إ ا اثعتى أنته دهتل متا يثعلته املشتركون ع ت القبتور أو ع ت ااصت ا متن ثعتوة اامتوات واالستتعانة هبتم والتذبح قتم وال تذر
قتتم ،أو التتذبح لألص ت ا أو الكواكتتب أو ااخت تتجار أو ااحجتتار ،أو لتتب الش تتثاء أو ال صتتر عل تتى ااع ت اء متتن اام توات أو ااص ت ا أو اَّ تتن أو
امل ئكة أو اانبياء آكل هذا أمر معلو من ال ين ابلارورة وأنه خترك أكس وق أوضح هللا ل يف كتابه وأوضاه رسوله صتلى هللا عليته وستلم -
إىل أن قال  -أما املسائل اليت ق كثى م ل مسائل املعتام ت وبعتض ختتؤون الصت ة وبعتض ختتؤون الصتيا آقت يعتذر آيهتا اَّاهتل كمتا عتذر ال ت
صلى هللا عليه وسلم الذي أحر يف جبة وتلطخ ابلطيب آقال له ال صلى هللا عليه وسلم (ادلتا ع ت اَّبتة واخستل ع ت هتذا الطيتب واصت ا
يف عمرت ت متتا أنتتت صتتانا يف حجت ت ) ومل َيمتتره بث يتتةَّ ،هلتته ،وهكتتذا بعتتض املستتائل التتيت ق ت كثتتى يعلتتم آيهتتا اَّاهتتل ويبصتتر آيهتتا ،أمتتا اامتتور
ااصولية وأصول العقي ة وأركان اإلس واحملرمات الظاهرة آ يقبل ل من أحت  ،آلتو قتال أحت وهتو بتس املستلمس إنتين متا أعترف أن التز حترا
آ يعذر بل يقا عليه ح الز أو قال ما أعرف أن اخلمر حرا وهو بس املستلمس آت يعتذر أو قتال متا أعترف أن عقتوق الوالت ين حترا آت يعتذر
بل يارب ويؤثب أو قال ما أعرف أن اللواط وهو إتيان الذكور حرا آ يعذر ان هذه أمور اهرة معروآة من املسلمس معروآة يف اإلس .
لكن لو كان يف بعض الب ث البعي ة عن اإلس أو يف جماهل أآريقيا اليت ال يوج حوقا مسلمون ق يقبل م ه ثعتوى اَّهتل وإ ا متات علتى لت
يكون أمره إىل هللا ويكون حكمه حكم أهل الثرتة والصايح أهنم ميتا ون يو القيامتة آتإن أجتابوا وأ تاعوا ثدلتوا اَّ تة وإن عصتوا ثدلتوا ال تار ،أمتا
التتذي بتتس املستتلمس ويتعتتا ى أن توان الكثتتر ابهلل ويتترتك الواجبتتات املعلومتتة آهتتذا ال يعتتذر ان اامتتر واضتتح ،واملستتلمون ِبم ت هللا موجتتوثون يصتتلون
ويصومون و جون ويعرآون أن الز حرا وأن اخلمر حرا وأن العقوق حرا كل هذا معروف بس املسلمس وآاه بي هم آت عوى اَّهتل ثعتوى اب لتة
وهللا املستعان.2].
وقتتال اباان ابز أياتتا [والاصتتل أن متتن أ هتتر الكثتتر يف ثاير اإلس ت

حكمتته حكتتم الكثتترة ،أمتتا كونتته يتتو القيامتتة ي جتتو أو ال ي جتتو آهتتذا إىل هللا

سباانه وتعاىل إن كان ممن مل تبل ه ال عوة ومل يسما ببع ة الرسول صلى هللا عليه وسلم آإنه ميتان يو القيامة ويرسل إليه ع ق من ال ار كما جاء
يف ح يل ااسوث بن سريا آيقال له اثدل آإن ثدلها كان عليه برثا وس ما ،وإن أىب التف عليه الع ق وصار إىل ال ار نسأل هللا الس مة.٣].
وبع :
آق كانت هذه أقوال بعض أهل العلم ،وكلها تبس أن ضابط قيا الجة الرسالية على املكلف هو َتك ه من العلم هبا.
آتتإن مل يكتتن متمك تتا متتن لت  -وضتربوا لتته أم لتتة رتتن أستتلم بت ار التترب أو حت يل العهت ابإلست أو متتن نشتتأ بباثيتتة أو يف املستتائل اخلثيتتة أو يف
ومان الثرتة ون رة العلم  -آهذا جهله معتس كعذر مانا من الكم عليه را يستوجبه نبه.
 1اللج ة ال ائمة للباوث العلمية واإلآتاء :عب هللا بن قعوث ،وعب هللا بن خ اين ،وعب الرواق عثيثي ،وعب العزيز بن ابو( .آتاوى اللج ة ال ائمة)  ،٣4 - ٣٣ /2جا
ال ويش ،ط ثار العاصمة 1411هت .وقوقم يف ح يل ( ات أنواط) سبق الرث عليه يف آدر الثصل ااول من هذا الباب
( 2آتاوى وت بيهات) البن ابو ،ص  ،242 - 2٣9ط مكتبة الس ة14٠9 ،هت
( ٣املرجا السابق) ص 21٣
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أما من كان متمك ا من العلم ومل يسا للتعلم ،آهذا جهله خ معتس كعذر أو مانا من ااحكا  ،بل هو م ْع ِرع عن لب الق.
وأما من كان متمك ا من العلم وسعي ومل د من يعلمه أو وجت متن علهمته بعتض التق آقت أثى واجبته وإن مل يعلتم بك ت متن ااحكتا الواجبتة ومل
يعمل هبا.

اجلهل والعذر به

393

املسألة الثانية :ضابط التمكن من العلم

تكلم ا يف املسألة ااوىل عن صثة التمكن وخترو ه ،وعن أحوال املتمكن من لب العلم ،وه ا نتكلم يف ضابط التمكن.
وق تكلم ا عن ااحوال اليت يعذر آيها ابَّهل يف املسألة السابقة ،آمن كان حاله كذل آهو معذور.
ونتكلم ه ا عن واقا حم ث ،وهو حال امل تسبس إىل اإلس يف معظم ب ث املسلمس احملكومة بقوانس الكثار (القوانس الوضعية) يف هذا الزمان.
وهذه الب ث تعتس من جهة ااحكا ثار كثر وحرب ،وسيأيت الك يف أحكا ال اير يف آدر مبال االعتقاث ابلباب السابا ،كمتا ستيأيت الكت
يف مسألة الكم ب ما أنزل هللا واآلاثر املرتتبة عليه يف املبال ال امن ابلباب السابا إن ختاء هللا.
وحنتن إ ا قل تا إنته يعتذر ابَّهتل يف ثار الكثتر ،آتتذل يف ثار الكثتر ااصتلي التيت جهتور ستكاهنا أو كلهتم كثتتار أصتليون يعجتز متن أستلم مت هم عتتن
معرآتتة ختتتيء متتن أحكتتا ال ت ين ،أمتتا ثار الكثتتر الطتتارئ  -كتتالب ث احملكومتتة ابلق توانس الوضتتعية  -آمتتن املعلتتو أن جهتتور ستكاهنا مستتلمون ولتتو يف
الكم الظاهر وقذا كم ذس اللقتيط يف م تل هتذه التب ث ِبت ف ثار الكثتر احملاتة  -وستيأيت ِبتل هتذا أبوادتر مباتل االعتقتاث املشتار إليته-
وقذا آإن املكلف ميك ه التعلم هبذه الب ث ابلسؤال أو ابلرحلة من م ي ة إىل أدرى أو من بل إىل آدر أو ابلسؤال عن ريق اقتاتف أو السيت وخت
ل .
والاصل :أن العلم متيسر هبذه الب ث ميكن لبه والوقوف على الق م ه ،آ يعذر أح ابَّهتل يف هتذه التب ث إال يف مستائل الت ين اخلثيتة التيت ال
يعلمها إال اخلاصة من أهل العلم ،وهذا ما ت ل عليه أقوال جيا من كر من أهل العلم ابملسألة ااوىل السابقة.
ومن الاوابط اليت يقا عليها ه ا :حال ال اجس واقالكس من العرب قبل بع ة ال ت صتلى هللا عليته وستلم  .آقت كتانوا متعبت ين بت ين إبتراهيم متا
ما ثدله من التب يل كما سبق بيانه يف الثصل ال اين ،وأثرك بعاهم التوحي وترك عباثة ااواثن ابلسعي والستؤال كزيت بتن عمترو بتن نثيتل ،وأدلت
آدرون إىل تقلي ما عليه قومهم وهؤالء أدس ال صلى هللا عليه وسلم أهنم كثار معذبون.
آإ ا كانت الجة ق قامت ب ين إبراهيم  -رخم حتريثه  -على هؤالء ،ما ن رة من كان يعلم التق أو بعاته مت هم ،آكيتف يعتذر ال تا ابَّهتل يف
هذه الب ث إ ا وقعوا يف نواقض اإلس  ،ما تيسر أسباب التعلم وك رة ا اهرين ابلق والعاملس به .
ويف هذا قال الشيخ عبد العزيز بن ابز [اامور قسمان :قسم يعذر آيه ابَّهل وقسم ال يعذر آيه ابَّهتل .آتإ ا كتان متن أتتى لت بتس املستلمس،
وأتى الشرك ابهلل ،وعب خ هللا ،آإنه ال يعذر انه مقصر مل يسأل ،ومل يتبصتر يف ثي ته آيكتون خت معتذور يف عباثتته خت هللا متن أمتوات أو أختتجار

َّ ِ
ين َك َثتروا َع َّمتا أن ِتذروا م ْع ِرضتو َن) ااحقتاف .٣ :وان ال ت
أو أحجار أو أص ا  ،إلعراضه وخثلته عتن ثي ته ،كمتا قتال هللا ستباانهَ ( :والتذ َ

صتلى هللا

عليه وسلم ملا استأ ن ربه أن يست ثر امه اهنا ماتت يف اَّاهلية مل يؤ ن له ليست ثر قا ،اهنا ماتت على ثيتن قومهتا عبهتاث ااواثن ،وانته صتلى
هللا عليتته وستتلم قتتال لشت ص ستتأله عتتن أبيتته ،قتتال«:هتتو يف ال تتار» ،آلمتتا رأى متتا يف وجهتته قتتال« :إن أيب وأابك يف ال تتار» .انتته متتات علتتى الشتترك
ابهلل ،وعلى عباثة خ ه سباانه وتعاىل،
آكيف ابلذي بس املسلمس وهو يعب الب وي ،أو يعب السس ،أو يعب الشيخ عب القاثر اَّي ين ،أو يعب الرسول حمم ا صتلى هللا عليته وستلم
 ،أو يعب ت عليتتا أو يعب ت خ ت هم .آهتتؤالء وأختتتباههم ال يعتتذرون متتن ابب أوىل ،اهنتتم أت توا الشتترك ااكتتس وهتتم بتتس املس تلمس ،والقتترآن بتتس أي ت يهم..
وهكذا سَّة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موجوثة بي هم ،ولك هم عن ل معرضون.
والقسم ال تاين :متن يعتذر ابَّهتل كالتذي ي شتأ يف بت ث بعيت ة عتن اإلست يف أ تراف الت نيا ،أو استباب أدترى كأهتل الثترتة وحنتوهم ممتن مل تتبل هم
الرسالة ،آهؤالء معذورون جبهلهم ،وأمرهم إىل هللا عز وجل ،والصايح أهنم ميتا ون يو القيامة آيؤمرون ،آإن أجابوا ثدلوا اَّ ة ،وإن عصتوا ثدلتوا

ِ
ل َرسوال) اإلسراء 1٥:واحاثيل صاياة ورثت يف ل .
س َح َّىت نَتْبت َع َ
ال ار لقوله جل وع َ ( :وَما كَّا م َع هذبِ َ
وق ت بستتط الع متتة ابتتن القتتيم رمحتته هللا الك ت
آائ ته].1

يف هتتذه املستتألة يف آدتتر كتابتته ( :ريتتق اقج ترتس) ملتتا كتتر بقتتات املكلثتتس ،آل اجتتا ه تتاك لعظتتم

( 1جممون آتاوى ابن ابو) جا حمم بن سع الشويعر ،ج  4ص  ،2٧ - 2٦وموجوث ب صه يف (جملة الباوث اإلس مية) الصاثرة عن ثار اإلآتاء ابلسعوثية ،ع ث 2٥
ص  -- 8٦ – 8٥ور ل هذا قال الشيخ عب الرمحن بن قاسم ال بلي  -جاما آتاوى ابن تيمية  -يف كتابه (السيف املسلول على عاب الرسول) ص 12 - 11
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(منبيه) على الثرق بس الكم القاائي والكم ال ايين.
آإن قيل هل إ ا اثعى من قال الكثر أو آعله أنه جاهل أبن هذا ك ْثر ،آهل يقبل قوله .
واَّواب :إن ه اك آرقا بس الكم القاائي يف ال نيا ،والكم ال ايين على القيقة.
آإ ا كان من اثعى اَّهل متمك ا من العلم على الوجه الذي أسلث ا ،آهتو خت معتذور وال ت ثعته ثعتواه ع ت هللا تعتاىل ،وعتذره هتو كأعتذار امل تاآقس
الذين كانوا يعتذرون لل صلى هللا عليه وسلم آ رأت ع هم هذه ااعذار يف حكم ال نيا ومل ت ثعهم يف اآلدرة ،آهذا املتمكن هو ما جهلته كتاآر
خ معذور جبهله يف القيقة ع هللا ،ولو مات على هذه الال لكان كاآرا خمل ا يف ال ار ال خيرج م ها.
أمتتا يف الكتتم القاتتائي :آقبتتول عتتذره مرجعتته إىل القاضتتي الشتترعي التتذي يرآتتا إليتته أمتتره إن وجت  ،ومل يكتتن قاتتاة الستتلف يقبلتتون اعتتتذار م تتل هتذا
ابَّهل ،وراجا القسم الرابا من كتاب (الشثا) للقاضي عياع لت رك هذا ،وق يَعتس بعض القااة هذا االعتذار ختبهة ت رأ ال ع ته ،داصتة وأن
ترثة هتتو متتن حقتتوق هللا وهتتي مب يتتة علتتى املستتاحمة ِب ت ف حقتتوق العبتتاث .وخايتتة هتتذا إ ا مل يقبتتل القاض تي عتتذره أن كتتم عليتته ابلتترثة  -متتا
ح ت ال ت ه
استيثاء بقية الشروط  -وجتب استتابته م ها بع الكم وقبل استيثاء العقوبة بقتله ،آإن َتب حكم ذس مه.
ولكن يف الب ث احملكومة ابلقوانس الوضعية ال وجوث للقااء الشرعي ،وإن وج أحيا آيما يسمى اباحوال الش صتية ،آتإن هتذه القتوانس ال تعتتس
ترثة جرميتتة وال تعاقتتب املرت ت  ،وب تتاء علتتى ل ت آتتإن آائ ت ة الك ت يف هتتذا املوضتتون هتتي يف املعتتام ت الش صتتية للمستتلمس ،وستتيأيت يف مبا تل
ال ت ه
االعتقتتاث ابلبتتاب الستتابا بيتتان أ يتتة موضتتون اإلميتتان والكثتتر وبيتتان اآلاثر املرتتبتتة عليتته يف ال ت نيا إن خت تاء هللا ،ومتتن هتتذه املعتتام ت :إمامتتة الص ت ة
وال كاح والطت ق والاتانة والواليتة علتى الت ثح واملتال واملواريتل والتذكاة والشتهاثات وخ هتا متن ااحكتا التيت يتؤثر آيهتا معرآتة الت ين ،آتإ ا كانتت
ه تتاك معاملتتة بتتس مستتلم صتتاحل يف ثي تته وبتتس م تستتب لإلست يثعتتل املثكترات اَّليتتة كتترتك الصت ة وستتب الت ين وختتتركيات القبتتور وااضتترحة ،آإنته
يعامل هذا على أنه كاآر يف القيقة وإن كان جتاه أبن هتذا كثتر انته متتمكن متن معرآتة لت وهتو معت ِرع عتن تعلتم ثي ته ،ويتأكت كثتره هتذا إ ا
ِ
مستوف لشروط القائم ابلجة الرسالية ،آإنه دب على املتلبح ابلكثر إ ا بل ه
كان ق بِهس له أن هذا كثر ،ولو كان الذي هبس له ل عاميا خ
دس أن يت بت ،ان هذا واجب عليه ابت اء ،آإن َتب وأقلا عن الكثر ح ِكم ذس مه ،وإن أصر على متا هتو عليته آهتو كتاآر معانت  .وهتذا الكت
يرتتب عليه إآساث ك ت متن اانكاتة يف هتذه التب ث بستبب رثة أحت التزوجس ويرتتتب عليته بطت ن قستمة ك ت متن املواريتل ،وخت لت متن اآلاثر
اليت ي ثل ع ها ك من ال ا .
والكم بكثر خت ص ختيء وثعوته إىل اإلست ختتيء آدتر ،كمتا ستبق يف بيتان الثترق بتس إقامتة الجتة والت عوة ،آهتذا واجتب وهتذا واجتب آدتر،
آيجب مواصلة ثعوة هؤالء إلعاثْم إىل حظ ة اإلس .
وسيأيت خترح قاع ة التكث يف الباب السابا ربال االعتقاث إن ختاء هللا.
وهذا آدر ما أ كر يف موضون اَّهل والعذر به ،وبه أدتم الباب الساث وابهلل تعاىل التوآيق

الباب السابا

الكتب اليت نوصي ب راستها
يف ص وف العلم امل تلثة
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الباب السابع
الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة
(متهيد)
تبس ل مما سبق كره يف هذا الكتاب أن لب العلم م ه ماهو آرع عس على كل مسلم ،وم ه ماهو آرع كثاية.
ق ه
وأن ااصل يف لب العلم أن يكون ابلتلقي من العلماء وبسؤال الثقهاء.
ولكتن قت يتعتتذر أدتذ العلتتم عتن العلمتتاء :إمتا ل ت رْم يف بعتض البلت ان ،وإمتا َّهتتل املتصت ين للتعلتتيم واإلآتتاء أوآستتقهم التذي مي تتا ال قتة أبقتواقم يف
بل ان أدرى ،ومن ه ا كان الرجون إىل الكتب الم اص ع ه.
آصتل ا القتول يف مشتروعيتها
ومن آال هللا تعاىل على هذه اامة أن اتثق علماؤها على مشروعية التعلم متن الكتتب ،وهتو متا يعترف ابلوجتاثة ،وقت َّ
يف الثصل ال الل من الباب ال الل من هذا الكتاب ،ما االتثاق على أن الوجتاثة أثى مرتبتة متن التلقتي متن العلمتاء ،ولك هتا دت متن اادتذ عتن
الرءو اَّهال املذكورين يف قوله عليه الص ة والس

(إن هللا اليقبض العلم انتزاعا ي تزعه متن العبتاث ،ولكتن يقتبض العلتم بقتبض العلمتاء ،حتىت إ ا

مل يبق عاملا اكذ ال ا رءوسا جهاال ،آستلوا آأآتوا ب

علم آالوا وأضلوا).1

وهتتذا متتن ااختتراط الصت رى للستتاعة ،كمتتا قتتال عليتته الصت ة والست
نقص العلم اهنا أثى من التلقي من العلماء ب

(متتن أختتراط الستتاعة أن يقتتل العلتتم ويظهتتر اَّهتتل) .2آتتإن التتتعلم ابلوجتتاثة متتن

خت .

آإ ا ثبت أن التعلم ابلوجاثة جائز ،آإنه اليشرتط لصاتها إال التوثق من صاة نسبة الكتاب ملؤلثه ،وهذا اثبتت ِبمت هللا تعتاىل َّميتا كتتب العلتم
اليت م ار اعتماث اامة عليها.
هتتذا ،وال تترع متتن وضتتا هتتذا البتتاب (الكتتتب التتيت نوصتتي ب راستتتها) هتتو إرختتتاث التتب العلتتم إىل متتايقرأه وي رستته ،وتتاتتح أ يتتة ه تذا اإلرختتتاث إ ا
مانظرت إىل ك رة الكتب التيت تعتل هبتا املكتبتات العامتة والتجاريتة ،والتيت تبلت آالف الكتتب يف كتل صت ف متن صت وف العلتم بتس خمتصتر ومبستوط،
آيهتتا ال تتل والستتمس ،وم هتتا ماكتبتته أئمتتة اقت ى وم هتتا ماوضتتعه ثعتتاة الات لة ،و التتب العلتتم  -داصتتة املبتت ئ  -يقتتف حت ان وستتط هتتذا الباتتر
الزادر من الكتب الي ري مايقرأ والأبيها يبت أ  ،وإن مل ي ركته توآيتق مت متن هللا قت تاتيا ست وات متن عمتره يف قتراءة متاال آائت ة آيته أو ماآيته ضت له
وه كه ،وقت يبت أ بقتراءة متاال ي ب تي أن يقترأه إال يف مرحلتة متق متة آت يثهتم م ته إال القليتل ،وقت ي ثتق مالته يف ختتراء متاال آائت ة يف ختترائه أو متاال

ي ب ي أن يشرتيه يف وقته هذا من الكتب ،وهذه اآلآات وخ ها اختتكى يل م ها خ واحت متن الشتبان املتت يه س .وأ أختتبِهه حتال الطالتب املبتت يء

ما املكتبات املليتة َبالف الكتب ِبال من يري أن خيوع البار أو يقطا البي اء والدتسة لته بتذل  ،ك تا البت لته متن مرختت وإال آهتو هالت ال
حمالة إن مل تت اركه رمحة من هللا .واجل إرختاث الط ب املبت ئس وخ هم من املسلمس إىل ما يقرأونه وضعت هذا الباب.
وسوف يشتمل هذا الباب إن ختاء هللا تعاىل على ث ثة آصول ،وهي:
 - 1الثصل ااول :نصائح لطالب العلو الشرعية.
 - 2الثصل ال اين :الكتب اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ااوىل.
 - ٣الثصل ال الل :الكتب اليت نوصي ب راستها يف املرتبتس ال انية وال ال ة.
هذا ،وابهلل تعاىل التوآيق.
 1متثق عليه
 2ال يل رواه الب اري عن أنح رضي هللا ع ه (ح يل )81
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الفصل األول
نصائح لقالب العلوا الشرعية
يشتمل هذا الثصل على ست مسائل ،وهى:
 - 1نصائح عامة يف لب العلم.

 - 2صثة العلم املطلوب حتصيله.

 - ٣أقسا العلو الشرعية.

 - 4مستوايت ال راسة ومراحلها.

 - ٥صثات الكتاب اَّي .

 - ٦نصائح داصة ب راسة الكتب.
املسألة األوىل :نصائح عامة يف طلب العلم

 - 1لب العلم من حيل وجوبه قسمان:
أ  -آرع عس :واجب على كل مسلم ابلت عاقتل متن كتر أو أن تى ،متن حت ِر وعبت  .وهتذا العلتم اليعتذر أحت يف تترك لبته ،متاثا دت الستبيل إىل
لت ولتتو ابلرحلتتة والستتثر إىل حيتتل دت متتن يعلمتته ،كمتتا كتتر ه يف مستتألة (وجتتوب الرحلتتة يف املستتألة ال اولتة) يف أحكتتا املستتتثيت .وقت كتر يف
البتتاب ال تتاين متتن هتتذا الكتتتاب أن آتترع العتتس متتن العلتتم قستتمان :قستتم عتتا دتتب علتتى جيتتا املستتلمس ،وقستتم دتتاص دتتب علتتى كتل أحت ِبستتب
مايزاوله من عمل أو مايبتلى به من ال واول.
ب  -آرع كثاية :وهو ماواث عن ال السابق وحىت حتصيل رتبة االجتهاث يف الشتريعة .وأمتا متاواث عمتا يلتز ا تهت متن العلتو الشترعية ،آطلبته متن
ال واآل المن آروع الكثاية ،واعتس ال ووي هذا قسما اثل ا آيما نقل اه ع ه من (ا مون) يف الثصل ااول من الباب ال اين.
واملقصوث من كر هذا التقسيم ه ا ت بيه الب العلم على وجوب لب آرع العس من العلم قبل االختت ال بثرع الكثاية م ه .أما آرع الكثايتة
آيجب آيه تق

ااهتم م ته علتى ماثونته ،آيجتب االختتت ال بعلتو االجتهتاث اخلمستة جيعهتا ثون إ تال لبعاتها ،آتإن املقصتوث ختترعا متن االختتت ال

بثترع الكثايتتة متتن العلتتم هتتو َست ه حاجتتة اامتتة متتن ا تهت ين كمتتا ستبق بيانتته يف الثصتل ال التتل متتن البتتاب ال تتاين .آت ي ب تتي التباتتر يف ثراستتة علتتم
وإ ال خ ه ،وق نبهه خ واح من العلماء على هذا ،آقال ابن مفلح احلنبلي رمحه هللا ]قال ابن اَّووي :قال أمح بن ح بل :االختتت ال ابادبتار
الق مية يقطا عن العلم الذي آرع علي ا لبته .وقتال مالت  :متاأك ر أحت مت متن الت يل آتأجنح ،قتال ابتن اَّتووي :وإمنتا اإلختتارة إىل متا كرت متن

التشاخل بك رة الطرق وال رائب آيثوته الثقه ،و كر ك ما ك ا  -إىل أن قال  -وق أوخل دلق من املتأدرين يف كتابة رق امل قوالت آشت لهم عتن
معرآة الواجبات حىت إن أح هم يستل عن أركان الص ة آ ي ري[.1

 - 2اإلد ص يف لب العلم واجتب ،وهتو متن عبتاثات القلتب آهتو ِس ُّتر مت بتس العبت وربته .ويعتان التب العلتم ويوآتق بقت ر إد صته .قتال تعتاىل

َّ ِ
َّ ِ
حم ِس و َن) ال ال .128 :وق سبق هذا ابلتثصيل يف أول الباب الرابا (آثاب العامل واملتعلم).
ين هم ُّْ
(إِ َّن ه
ين اتَّت َقواْ َّوالذ َ
اّللَ َم َا الذ َ
 - ٣يستعان على لب العلم أبمور سبق الت بيه عليها داصة يف الباب الرابا ،حيل كر ها ابلتثصيل ،وجنملها ه ا ،آم ها:

أ  -اإلد ص ،وبق ر اإلد ص أتيت املعونة من هللا تعاىل.
ب  -تقليل الع ئق الشاخلة.
( 1اآلثاب الشرعية) البن مثلح ، 122 /2 ،ط مكتبة ابن تيمية .و كر اخلطيب الب اثي رمحه هللا يف كتابه (الثقيه واملتثقه) أنه كتبه اهل ال يل الذين أ لوا الثقه
حىت َختها عليهم أهل الرأي( ،الثقيه واملتثقه)  .٧2 - ٧1 /2و كر اخلطايب م له يف مق مة كتابه (معامل الس ن) .ونبهه ابن عب الس على هذا اامر نثسه يف (جاما بيان
العلم)  .1٧1 /2وماوالت هذه اآلآة قائمة إىل يوم ا هذا يف بعض املشت لس بعلو ال يل والرجال
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ج  -التعلم يف ِ
الص ر ما أمكن ل .
ث  -الرص على الوقت ،وت ظيم الوقت وحسن است له.
هت  -الصابة يف لب العلم.
و  -العمتتل ابلعلتتم وجماه ت ة ال ت ثح يف محلهتتا علتتى ل ت  ،ومتتن العمتتل ابلعلتتم :االجتهتتاث يف الطاعتتات واالك تتار متتن ال واآتتل ،وأكتتل ال ت ل ،وختتض
البصر وحثظ السما .ومن العمل ابلعلم نشره وت ريسه وال عوة إليه.

ِ ِ
صت َتسوا َوَكتانوا
و  -الصتس يف لتتب العلتم الم تتاص ع ته ملواصتتلة الطلتتب وبلتول الرتبتتة العاليتة ،قتتال تعتاىل ( َو َج َع ْلَتتا متْته ْم أَئ َّمتة يَت ْهت و َن ِأب َْمت ِرَ لَ َّمتا َ
َِب َايتَِا يوقِ و َن) السج ة .24 :ومما يعس على الصس معرآة آال العلم وأ يته داصة يف ومان ا ومان ال ربة.
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املسألة الثانية :صفة العلم املقلوب حتصيله

 - 1العلم :هو إثراك الشال على حقيقته إثراكا جاوما.
وع إثراك الشال هو اَّهل البسيط.
وإثراك الشال ِب ف حقيقته هو اَّهل املركب.
وإثراك الشال ما احتمال ض ِ مرجوح هو الظن.
وإثراك الشال ما احتمال ض ِ مسا ِو هو الش .
وإثراك الشال ما احتمال ض ِ راحل هو الوهم.

 - 2والعلاام الشاارعي :هتتو معرآتتة الكتتم ب ليلتته متتن الكتتتاب أو الس ت ة أو اإلجتتان املعتتتس أو القيتتا الصتتايح علتتى ال ت ص أو اإلجتتان .وق ت ستتبق
الك

يف هذا يف املسألة ال ال ة عشرة من أحكا املستثيت يف الباب اخلامح.

آالعلم الشرعي يف القيقة هو معرآة ال ليل ومايست بط م ه من أحكا وآوائ بوجوه ال اللة امل تلثة .وق ْسى هللا تعتاىل القترآن (وهتو أصتل ااثلتة)

اءك ِمن الْعِْل ِم) آل عمران ،٦1 :قال تعاىل (آَلِم حت ُّ ِ
علما ،آالعلم هو ال ليل ،قال تعاىل (آَمن ح َّ ِ ِ ِ ِ
ح لَكتم
َ َ
َْ َ
آج َ آيه من بَت ْع َما َج َ َ
تآجو َن آ َيمتا لَ ْتي َ
بِِه ِع ْل مم) آل عمران ،٦٦ :آذ سباانه من يتكلم ب ثليل.

 - 3والتمكن يف العلم :هو معرآة الكم ب ليله ،ومعرآة االعرتاضات الوارثة عليه وأقوال امل الثس وكيثية الرث عليهتا .أو ميكتن القتول أبن التتمكن
يف العلم هو معرآة الق من بتس ااقتوال امل تلثتة املتاتاثة .ويتروى أن رستول هللا عليته الصت ة والست

قتال (أعلتم ال تا أبصترهم ابلتق إ ا ادتلتف

ال ا ).1

َح َس َتن تَت ْث ِست ا) الثرقتان ،٣٣ :قتال تعتاىل (بَ ْتل نَت ْق ِتذف ِاب ْلَ ِهتق َعلَتى الْبَا ِ ِتل آَتيَ ْ َم ته آَتِإ َا ه َتو
قال تعاىل ( َوَال ََيْتونَ َ ِرََ ِل إَِّال ِجْتتَ َ
تاك ِاب ْلَ ِهتق َوأ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َعلَتى
ادتَتلَثواْ آِ ِيه) ال اتل ،٦4 :قال تعاىل (إِ َّن َه َذا الْق ْرآ َن يَتق ُّ
س َقم الَّذي ْ
اب إِالَّ لتتبَِه َ
َواه مق) اانبياء ،18 :قال تعاىل ( َوَما أ َ
َنزلَْا َعلَْي َ الْكتَ َ
ِِ ِ
ِ
ِ
تبس هذه اآلايت أن الرث على الشبهات والبا ل من عمل اانبيتاء علتيهم الست  -كمتايف
بَِين إِ ْسَرائي َل أَ ْكَتَر الَّذي ه ْم آيه َخيْتَلثو َن) ال متل ،٧٦ :ه
آييت الثرقان واانبياء  -والعلماء ورثتهم يف هذا ،كما تبس اآلايت أن إ هار الق يف مواضا االدتت ف متن عمتل اانبيتاء علتيهم الست

 -كمتا يف

آييت ال ال وال مل  -والعلماء ورثتهم يف هذا .وليح بعامل من يذكر حكمتا ب ليلته مث إ ا اعترتع عليته بت ليل آدتر يف نثتح املستألة أو اعترتع عليته
بشبهة سكت .وقذا قال ابن ميمية رمحه هللا ]الثقيه :الذي ْسا ادت ف العلماء وأثلتهم يف اَّملة ،وع ه مايعرف به رجاان القول[.2
وقتتال اباان ميميااة رمحتته هللا ]آهتتذا أحستتن متتايكون يف حكايتتة اخلت ف :أن تستتتوعب ااقتوال يف لت املقتتا  ،وأن ي بتته علتتى الصتتايح م هتتا ،ويبطتتل
البا ل ،وتذكر آائ ة اخل ف ومثرته ،لت يطول ال زان واخل ف آيما الآائ ة حتته آيشت ل به عن ااهم.
آأما من حكي د آا يف مسألة ومل يستوعب أقوال ال ا آيها آهو قص ،إ ق يكون الصواب يف الذي تركه.
أو كي اخل ف ويطلقه والي به على الصايح من ااقوال آهو قص أياا.
آإن صاح خ الصايح عام ا آق تعم الكذب ،أو جاه آق أدطأ.
كذل من نصب اخل ف آيما الآائ ة حتته أو حكي أقواال متع ثة لثظا ويرجا حاصلها إىل قول أو قولس معىن ،آق ضيها الزمان وتكهر رتا لتيح
 1رواه ابن عب الس يف (جاما بيان العلم) 4٣ /2
( 2االدتيارات الثقهية) البن تيمية ،جا البعلي ،ط ثار املعرآة ص ٣٣٣
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بصايح آهو ك بح ثويب وور ،وهللا املوآق للصواب[.1
آهذه صثة التمكن يف العلم.

ِ َّ ِ
ت بَتيِهَ م ِ
ين أوتتوا الْعِْل َتم) الع كبتوت .49:آت لهت اآليتة علتى أن أهتل
آاي م
 - 4والعلم املعترب :هو العلم احملثو  ،قال تعاىل (بَ ْل ه َو َ
ات يف ص ور الذ َ
العلم هم من كان علمهم يف ص ورهم ،وهذا هو الثظ.

المتتا  ،2ويقصت أنتته لتتيح بعلتتم إال احملثتتو  ،أمتتا متتن كتتان علمتته يف الكتتتاب آقتتط اليف
وقتتال بعتتض الستتلف :لتتيح بعلتتمِ متتاال يت دل متتا صتتاحبه ه
المتا  .آتإ ا
ص ره آهذا علم مت اليعت به ،انه إ ا هب كتابه (بسرقة أو حريق وحنو ل ) هب علمه ،كما أنه ال مل معه كتب العلم إ ا ثدل ه
الما (وهذا اليكون إال للااآظ) آهو عامل ،وإال آ  .واآلآات العارضة ك ة آ ب من الثظ.
كان مستاارا للعلم وهو يف ه
وق كر مايعس على الثظ يف آثاب املتعلم يف الباب الرابا ،ومن ل  :التثرل (يف الوقت) ،واخللوة (يف املكان) ،والتكرار (وهو أستا الثتظ)،
وآهم املعىن ،والكتابة (أي كتابة املراث حثظه) ،ومراجعة احملثو كل آرتة ،وت ريسه (وهو من صور املراجعة) ،والصتابة يف لتب العلتم وصت ر الستن
معي ان على الثظ.
 - 5صفة العلم املقلوب حتصيله  -وذلك بناء على املقدمات السابقة  -هى:
أ  -معرآة الكم ب ليله ،سواء كان ثلي واح ا أو ع ة أثلة.
ب  -معرآة االعرتاضات وااقوال امل الثة والشبهات الوارثة على هذا الكم ،وكيثية الرث عليها ،وهبذا يتميز ل يه الراجح من املرجوح اباثلة.
ج  -حثظ هذا كله.
وعلى هذا آي ب ي لطالب العلم أن رص على استيثاء هتذه الصتثات الت ث آيمتا يتعلمته متن علتمِ  ،واليتعصتب ملتذهب وال لشتيخ وال لطائثتة وال
َّماعة ،بل اليبت ي إال الق الذي أنزله هللا على رستوله عليته الصت ة والست  ،آتإن هللا ستباانه ستوف يستأله عمتا أجتاب بته الرستول عليته الصت ة

ِ
ِ
ِ
ت َعلَْي ِهم ْااَنبَاء يَت ْوَمتِ ِتذ
س ،آَت َعميَ ْ
َجْبتتم الْم ْر َسل َ
والس ال ماأجاب به املذهب أو الشيخ أو الطائثة ،قال تعاىل ( َويَت ْوَ يتَاثي ِه ْم آَتيَتقول َما َا أ َ
آَتهم َال يتتساءلو َن ،آَأ ََّما من ََتب وآمن وع ِمل ِ
ِِ
ِ
س) القصص.٦٧ - ٦٥ :
صالا آَت َع َسى أَن يَكو َن م َن الْم ْثلا َ
َ َ َ ََ ََ َ َ
ْ ََ َ

( 1جممون الثتاوي) ٣٦8 /1٣
 2وقائل هذا هو عب الرواق الص عاين صاحب (املصَّف) ت  211هت
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املسألة الثالثة :أقساا العلوا الشرعية
ت قسم العلو الشرعية إىل ث ثة أقسا  :علتو أصتلية وعلتو مستت بطة متن العلتو ااصتلية ،وعلتو وستائل هتى وستيلة الستت راج العلتو املستت بطة متن
العلو ااصلية.
 - 1أما العلو ااصلية أو ااساسية آهى:
أ  -الكتاب (القرآن).
ب  -الس ة (أو علم ال يل رواية ) :وهو ماأضيف إىل ال عليه الص ة والس

من قول أو آعل أو تقرير أو صثة.

هذان ا أصل العلتو الشترعية .قتال تعتاىل (آَتِإن تَت تاوعتم ِيف ختتي ِء آَتترُّثوه إِ َىل ِ
الرس ِ
رثوه إىل الكتتاب والست ة ابإلجتان.
اّلل َو َّ
تول) ال ستاء ، ٥9 :أي ه
َ َْ ْ َ
ه
قال ابن عبدالرب ]وأما أصول العلم :آالكتاب والس ة[.1

ْ

 - 2العلو املست بطة :وهى العلو املستت رجة متن  -أو املب يتة علتى  -العلتو ااصتلية (الكتتاب والست ة) ابلت الالت امل تلثتة لل صتوص .ومتن هتذه
العلو املست بطة:
أ  -العقائ (وهى املسائل العلمية اخلسية املست رجة من أثلتها التثصيلية).
ب  -الثقه (وهى ااحكا الشرعية العملية املست رجة من أثلتها التثصيلية).
ج  -الرقائق (وهى عباثات القلب وآثابه).
ث  -اآلثاب الشرعية (وهى آثاب اَّوارح).
هت  -اا كار وااثعية (وهى من عباثات اللسان).
 - ٣علو الوسائل :وْسيت بذل اهنا:
أ  -وسائل لابط العلو ااصتلية وآهمهتا كمتا كتان يثهمهتا الصتاابة رضتي هللا عت هم ،آالتجويت والتثست وستائل لتت وة القترآن وآهمته علتى الوجته
الصايح ،ومصطلح ال يل وسيلة لتمييز مايقبل من ال يل ومايرث م ه.
ب  -واهنا وسائل الست راج العلو املست بطة كالثقه من العلو ااصلية ،آهى وسائل الست راج علم من علم.
وعلو الوسائل أربعة ،وهى:

أ  -علو القرآن (وم ها التجوي والتثس وال ريب وأسباب ال زول وال اسخ وامل سو  ،وخ ها) وق بل هبا السيو ي مثانس نوعا من علتو القترآن يف
كتابه (االتقان).
ب  -علو الت يل (علتم الت يل ثرايتة ،أو مصتطلح الت يل) وم هتا (أقستا الت يل امل تلثتة ،وال ريتب واملعتاجم وختتروح الت يل وعلتم الرجتال
بشقيه :تواريخ الرواة واَّرح والتع يل ،وخ ها) وق بلت هبتا ابتن الصت ح مخستة وستتس نوعتا متن علتو الت يل يف (مق متته) ،وقتال الستيو ي  -يف
ت ريب الراوي  -إهنا ميكن أن تك ر ك ا ابلتثريعات.
ج  -علو الل ة العربية (ال او والصرف والب خة والل ة وااثب).
ث  -أصول الثقه (الاكم ،وأثلة ااحكا  -احملكو به  ،-و رق االست باط من ااثلة ،واحملكو آيه ،واحملكو عليه ومايعرع له).
( 1جاما بيان العلم) ٣٣ /2
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وهذه العلو  -علو الوسائل  -ال تاجها العامة ،آهى ليستت متن آتروع العتس ،وإمنتا تاجهتا التب العلتم الستاعي لتاصتيل رتبتة االجتهتاث يف
الشريعة و ل اهنا من أثوات االجتهاث.
وتعتس العلو ااصلية واملست بطة علوما مقصوثة لذاْا ،أما علو الوسائل آمقصوثة ل ها.
وق وضعت علو الوسائل هذه بع عصر الصاابة رضي هللا ع هم الست ائهم ع ها ،والق أن خرع العلماء من وضا هتذه العلتو (علتو القترآن،
ومصطلح ال يل ،وقواع الل ة ،وأصول الثقه) هو أن يثهم العامل ال صوص كما آهمها الصاابة آيتبا سبيلهم وال يشذ عت هم ،وهبتذا ثتظ الت ين
متتن التب ت يل والتاريتتف ويس ت اآلدتتر علتتى هنتتل ااول ،آتتإن آعل توا ل ت رخت ت وا وإال ض تلهوا .قتتال اباان كثااري رمحتته هللا ]قتتال عمتتر البتتن عبتتا  :كيتتف
خيتلثون وإقهم واح وكتاهبم واح وملتهم واح ة  ،آقال :إنه سيجال قو اليثهمون القرآن كمتا نثهمته ،آي تلثتون آيته ،آتإ ا ادتلثتوا آيته اقتتلتوا.
آأقر عمر بن اخلطاب بذل [ .1آالثت ة والثساث َيتيان من ع آهم ال صتوص (الكتتاب والست ة) كمتا آهمهمتا الصتاابة آيتؤثي هتذا إىل اإلحت اث
ه
يف ال ين ومايعقبه من االدت ف والتثرق ،ومن ه ا وضا العلماء علو الوسائل لابط آهم نصوص الكتاب والس ة ولابط االست باط م ها.

يبس أ يتة علتو الوستائل يف حثتظ الت ين متارواه ابتن عاد اجلر ااين رمحته هللا قتال ]أنبتأ عبت هللا بتن العبتا الطيالستي قتالْ :سعتت هت ل بتن
ومما ه
املثسر ،واخلاص من العا وال استخ
من هللا على هذه اامة أبربعة ولوالهم قل ال ا َّ :
الع ء يقولَّ :
من هللا عليهم ابلشاآعي ،حىت َّبس امل ْج َمل من َّ
ومن هللا عليهم أبمح بن ح بل حتىت صتس يف احمل تة والاترب آ ظتر خت ه إليته آصتس ،ومل يقولتوا ِبلتق القترآن ،ولتواله
من امل سو  ،ولواله قل ال ا َّ .

آستتر خريتتب
قل ت ال تتا  .ومت َّتن هللا علتتيهم بيايتتي بتتن معتتس حتتىت بت َّتس الاتتعثاء متتن ال قتتات ،ولتتواله قل ت ال تتا  .ومت َّتن هللا علتتيهم أبيب عبي ت حتتىت َّ
ح يل رسول هللا عليه الص ة والس

ولواله قل ال ا [.2

وروي ابن عد أياا ]عن حمم بن س ين قتال :لقت أتتى علتى ال تا ومتان ومايستأل عتن إست اث حت يل ،حتىت وقعتت الثت تة ،آلمتا وقعتت الثت تة
ستل عن إس اث ال يل لي ظر من كان ِمن أهل الست ة ِ
أدتذ ِب ي ته ،ومتن كتان متن أهتل الب عتة تترك ح ي ته[ .٣ويقصت ابلثت تة هتور الثترق الاتالة
َ
ووضعها لألحاثيل املكذوبة على رسول هللا عليه الص ة والس .
وقال ابن عد ]قال ابن املبارك :اإلس اث من ال ين ،ولوال ل لقال من ختاء ماختاء[.4
وتكلم شيخ اسس ا ابن ميمية يف سبب وضتا العلمتاء لعلتو الوستائل ،آقتال رمحته هللا] :ونظت هتذا يف العلتم :علتم ااْستاء والل تات ،آتإن املقصتوث
التوصل إىل آهم كتاب هللا وس ة رسوله وخ
رعرآة ال او والل ة ه
واحتاج إليه من بع هم ،صار قم من الك

ل  ،وأن ي او الرجل بك مه حنو ك

العرب .والصاابة ملا استت وا عتن ال اتو،

يف قوانس العربية ماال يوج م له للصاابة ل قصتهم وكمتال الصتاابة ،وكتذل صتار قتم متن الكت

يف

أْساء الرجال وأدبارهم ماال يوج م له للصاابة ،ان هذه وسائل تطلب ل هتا ،آكتذل ك ت متن ال ظتر والباتل احتتاج إليته ك ت متن املتتأدرين،
واست ىن ع ه الصاابة.
وكذل ترجة القرآن ملن اليثهمه ابلعربية ،تاج إليه من ل ته آارسية وتركية ورومية .والصاابة ملا كانوا عراب است وا عن ل .
وكذل ك من التثس وال ريب تاج إليه ك من ال ا والصاابة است وا ع ه.
آمن جعل ال او ومعرآة الرجال ،واالصط حات ال ظرية واَّ لية املعي ة علتى ال ظتر وامل تا رة ،مقصتوثة ل ثستها ،رأي أصتااهبا أعلتم متن الصتاابة،
( 1الب اية وال هاية) 2٧٦ /٧
( 2الكامل يف الاعثاء)  ،119/1ط ثار الثكر 14٠9هت
( ٣املرجا السابق) 121/1
( 4املرجا السابق)  ،121/1ورواه مسلم يف مق مة صاياه
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كمتتا يظ تته ك ت ممتتن أعمتتى هللا بصت ته .ومتتن علتتم أهنتتا مقصتتوثة ل هتتا ،علتتم أن الصتتاابة التتذين علمتوا املقصتتوث هبتتذه ،أآاتتل ممتتن مل تكتتن معتترآتهم
م لهم يف معرآة املقصوث ،وإن كان ابرعا يف الوسائل[.1
هذا ،واملقصوث من كر أقسا العلو الشرعية ه ا أمور:
 - 1م ها :أن ي رك الب العلم موقا كل علم من العلو وال اية م ه ،آيعطي كل علم حقه ثون إآتراط والتثتريط .آت يصتح أن يتباتر الطالتب يف
ثراسة علم املصطلح أو علم الرجال وهو مل ثظ كتااب من الكتب الستة بع  ،آإن علم املصطلح مقصوث ل ه ،وعلم الس ة (رواية) مقصوث لذاته.
 - 2وم ها :أن ي رك الب العلم أن علو الوسائل هتى متن أثوات االجتهتاث واالستت باط ،آت يلتز العامتة معرآتهتا ،وخايتة مادتب علتى العامتة متن
هذا أن يعلموا أن ه اك أحاثيل صاياة تل هبا وأدرى ضعيثة ال تل هبا ،هذا من علم املصطلح ،ومن أصول الثقه اليلز العامة م ه إال معرآتة
أقسا الكم الشرعي التكليثي اخلمسة (الواجب وامل وب واملباح واملكروه والرا ) ،هذا مايلز العامة.
وحنن يف الكتب اليت نوصي ب راستها س ذكر  -إن ختاء هللا  -ث ث مراتب لل راسة :ااوىل داصة ابلعامة ولن نذكر آيهتا ختتيتا متن علتو الوستائل
إال ماأختر إليه أع ه متن علمتي املصتطلح وأصتول الثقته ،أمتا املرتبتة ال انيتة آ اصتة بطت ب العلتم املبتت ئس وآيهتا نوصتي ب راستة خمتصترات يف علتو
الوسائل امل تلثة ملعرآة اصط حاْا ،وأما املرتبة ال ال ة :آ اصة بط ب العلم املتقت مس وآيهتا نوصتي ب راستة مبستو ات يف علتو الوستائل امل تلثتة
لتاصيل ع ة االجتهاث.
آهذا ما يتعلق أبقسا العلو الشرعية.

( 1م هاج الس ة ال بوية) البن تيمية ،حتقيق ث .حمم رختاث سامل ،ط  14٠٦هت ،ج  8ص 2٠٦ - 2٠٥
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املسألة الرابعة :مرامب الدراسة
سبق الت بيه على أ ية الت رج يف لب العلم ،و ل يف القسم ال الل من آثاب املتعلم يف الثصل ال الل متن البتاب الرابتا .و كتر ه تاك أن التت رج
مطلوب يف الكم والكيف لي رك الطالب مبت اه وال ي قطا.
و كتر أن التت رج يف الك هتم :مع تاه أن يت ر الطالتب املقت ار التذي تملته عقلته و اقتته .وأن التت رج يف الكيتف :مع تاه مراعتاة الرتتيتب الصتايح يف

ثراسة العلو امل تلثة آ ي ر علما مل ي ر مق ماته ،والي ر كتااب مبسو ا يف علم مل يقرأ ختيتا من خمتصراته.

ِ ِ
وق نبه هللا تعاىل على أ ية الت رج يف التعلم و ل يف قال تعتاىل (وقَ َ َّ ِ
ِ
ِ
تت بِ ِته
ه
ين َك َثتروا لَ ْتوَال نت هِتزَل َعلَْيته الْق ْترآن جْلَتة َواحت َ ة َكت َذل َ ل تَتبِه َ
َ
تال التذ َ
آتؤاث َك ورتَّت ْلَاه تَترتِي ) الثرقان ، ٣2 :قال تعاىل (وقترآ آَترقْتَاه لِتَت ْقرأَه علَى الَّا ِ علَى مك ِ
ْتل َونتََّزلَْتاه تَ ت ِزي ) اإلستراء .1٠٦ :آتاهلل ستباانه وتعتاىل
َ
َ َ
ْ
َ َ ََ
َْ َ
مل ي تتزل القتترآن علتتى ال ت عليتته الص ت ة والس ت

جلتتة واح ت ة وإمنتتا هآرقتته آ تتزل م جمتتا علتتى م ت ى ث ت ث وعش ترين س ت ة ختتتيتا بع ت ختتتال ،لي بتتت يف

القلوب .قال أبو عمر بن عبدالرب رمحه هللا ] لب العلم ثرجات وم اقل ورتب الي ب ي تع ه يها ومتن تعت اها جلتة آقت تعت ى ستبيل الستلف رمحهتم
ول[.1
ضل ومن تع اه جمته ا ه
هللا ،ومن تع ى سبيلهم عام ا ه

وملا كان الت رج يف لب العلم هبذه اا ية آسوف جنعل الكتب اليت نوصي ب راستها يف ث ث مراتب ثراستية إن ختتاء هللا ،كتل مرتبتة م هتا ت استب
آتة معي ة من املسلمس ،كما َت ل هذه املراتب ث ث مراحل مت رجة يف الطلب.
وسوف جنعل املرتبة ااوىل داصة ابلعامة ،وهذا يعين أهنا ستشتمل على بيان آرع العس من العلم الذي دب على كل مسلم.
وس جعل املرتبة ال انية داصة بط ب العلم املبت ئس ،وي رج آيهم ك من الشبان املت ي س املقبلس على تعلم العلو الشرعية اليو .
أما املرتبة ال ال ة آهى لط ب العلم املتق مس املت صصس الساعس لتاصيل مرتبة االجتهاث يف الشريعة.
وخين عن البيان أن

ب املرتبة ال انية دب أن يب أوا ب راسة كتب املرتبة ااوىل ،كما أن

ااوىل مث ال انية ،آهذا مقتاى الت رج واملرحلية.

( 1جاما بيان العلم) 1٦٦ /2

ب املرتبة ال ال ة دب أن يب أوا ب راسة كتتب املترتبتس
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املسألة امامسة :صفات الكتاب اجليد
من صثات الكتاب اَّي :
 - 1أن يكون كاتبه من علماء أهل الس ة واَّماعة.
و ل ليأمن الطالب  -داصة املبت ئ  -من أن يعلق بقلبه ختال من أقوال املبت عة آيعتق أهنا الق ثقة يف املؤلف وهو اليت ري أبهنتا ويت وضت ل.
ومتتن ه تتا متتاوال العلمتتاء تتذرون متتن أم تتال تثست الكشتتاف للزخمشتتري انتته نصتتر متتذهب املعتزلتتة آيتته بصتتورة كثتتي أحيتتا  ،حتتىت قتتال ستراج الت ين
البلقيين (وهو من ختيو الاآظ ابن حجر) قال إنه است رج االعتزال من الكشاف ابمل اقيش.
أما علماء أهل الس ة آكأصااب الكتب الستة وخ هم ممن كرهم ال لكائي يف بقات من أهل اامصار امل تلثة يف اَّزء ااول من كتابه (ختترح
اعتقاث أهل الس ة) .وم هم ابن ق امة وابن تيمية وت ميذه كابن القيم والاآظ الذه وابن ك وخ هم رمحهم هللا جيعا.
آإ ا احتاج الطالب للمطالعة لبعض العلماء الذين ل يهم خمالثات اهل الس ة يف بعض املسائل ،كابن حز والقاضي عياع والقر

وال تووي وابتن

حجر رمحهم هللا ،آليكن الطالب على بيه ة من خمالثاْم و ل كالتأويل يف الصثات واإلرجاء يف اإلميان.
 - 2أن يكون كاتبه مت صصا يف آ ه ،قال تعاىل ( َوَال يتَتبِهت َ ِم ْل َدبِ ِ )
 - ٣والكتاب الذي كتبه آقيه د من الكتاب الذي الاختت ال لكاتبه ابلثقه.

آا ر14 :

حىت ولو كان الكتاب يف خ متاثة الثقته ،آمتا يكتبته الثقهتاء يتميتز ابالدتصتار والاتبط ع ت التعترع لألحكتا متن قريتب أو بعيت  ،وهتذا متن أهتم
الثتتروق بتتس ماكتبتته الستتلف ومعظمهتتم آقهتتاء وبتتس مايكتبتته املعاصتترون التتذين الاختتتت ال ملعظمهتتم ابلثقتته آيتتأتون ابلشتتطاات والعجائتتب امل الثتتة
لل صوص واإلجان أحيا .
 - 4والكتاب الذي يذكر ااقوال أبثلتها د من الذي ال يذكر ااثلة.
و ل انه ي رب الطالب على االتبان ،وعلى أال يقبل قوال إال ب ليل ،ليت لص الطالب من ربقة التقلي الذي كر أنه اليلجتأ إليته إال متا العجتز
القيقي عن أدذ القول ب ليله.
 - ٥والكتاب الذي يذكر الراجح من املرجوح د من الذي يطلق القول ويلقي الطالب يف َح ْ ة آ ي ري أبي قتول يعمتل  .وقت كتر يف آثاب
املثيت يف الثصل ااول من الباب اخلامح أنه الي ب ي للمثيت أن يلقى املستثيت يف ح ة بل دب أن خيلصه من عمايته.
 - ٦ومن صثات الكتاب اَّي أن يشتمل على معظم مسائل الثن ِبيل يت ْين عن الاجة إىل خ ه من الكتب.
 - ٧والكتاب الذي ق درجت أحاثي ه وحكم عليها ببيان ثرجتها د من الكتتاب املثتقتر إىل لت  .ليكتون الطالتب علتى بصت ة متن قتوة ااثلتة
وحجيهتها.
آهذه هى أهم صثات الكتاب اَّي آيما أرى وهللا تعاىل أعلم ،وق يااف إىل ل حسن إدراج الكتاب وحسن باعتته رتا ييستر مطالعتته ،آتإن
التيس مطلوب بوجه عا .
ولعله من امل اسب ه ا أن أنبه الب العلم على أهم املراجا العلمية.
(أهم مرا ع العلوا الشرعية)
الكتتب الشتترعية تبلت متتات االتتوف بتتل تبلت امل يتتس ،وعمتتر اإلنستان أقصتتر متتن أن تيط بتاصتتيل عشتتر معشتار هتتذه الكتتتب ،آوجتب معرآتتة أهتتم
الكتب يف كل علم من العلو اقامة ل ختت ال به .وهذا سوف نذكره يف الثصول التالية إن ختاء هللا .أما أهم الكتب ذ ق:
آتأول لت حثتظ القتترآن التتذي هتو أستتا العلتو الشتترعية والل ويتتة ،قتال ابان عباادالرب ]أول العلتم حثتتظ كتتاب هللا جتتل وعتتز وتثهمته ،وكتتل متتايعس
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أحب أن يكون عاملا ليح من ابب الثرع[.1
على آهمه آواجب لبه ،والأقول إن حثظه كله آرع ،ولكن أقول إن ل واجب الو على من ه
وأهم كتاب بع كتاب هللا تعاىل هو صايح اإلما الب اري رمحه هللا ورضي ع ه.

أما بع ل آإن أهم كتب علو اإلس

 -آيما أرى  -أربعة ،وهى:

( - 1تثس القرآن العظيم) للااآظ ابتن ك ت رمحته هللا ( ٧٧4هتت) :وهتو أهتم كتتب التثست ابملتأثور عتن الستلف ،متا اتباعته للمت هل الصتايح يف
التثس  ،وهو تثس القرآن ابلقترآن مث ابلست ة مث أبقتوال الصتاابة آالتتابعس كمتا نبته علتى هتذا يف مق متته التيت اقتبستها متن (مق متة أصتول التثست )
أجل التثاس ذ ق ما حذآه اساني ابن جريتر،
البن تيمية .وق بين ابن ك تثس ه على تثس ابن جرير الطسي الذي اتثق العلماء على أنه ه
وجتا إىل لت متتن تثست ابتتن أيب حتامت التراوي صتاحب (اَّترح والتعت يل) ومتن تثست اإلمتا اَّليتتل ابتن مرثويته .آجتتاء تثست ه جامعتتا ،متا نصترته
العتقاث السلف وما اختتماله على أِباث آقهية قيهمة .وابن ك حمَت هِث آقيته ستلثي ،صتوابه ك ت ودطتؤه يست  ،وتثست ه متن أعظتم الكتتب املعي تة
على آهم كتاب هللا تعاىل .وهو مطبون يف أربا جمل ات.
( - 2آتح الباري ختترح صتايح الب تاري) للاتاآظ ابتن حجتر العستق ين رمحته هللا ( 8٥2هتت) ،وهتو أهتم ختتروح الت يل ذ ت ق ،إ دمتا يف كتل
ابب  -ابإلضتتاآة إىل متتارواه الب تتاري  -أهتتم ااحاثيتتل املتعلقتتة ابلبتتاب التتيت ورثت يف ثواويتتن الس ت ة ااد ترى متتن بقيتتة الكتتتب الستتتة واملستتاني
وخ ها ،كما يذكر أهم ماقاله ختَّراح الب اري السابقون عليه ،وي قل عن ختراح كتب الس ة اادرى كشرح ال ووي على صايح مسلم وخترح اخلطايب
لس ن أيب ثاوث وك

الب وي يف (خترح الس ة) وخ هم .هذا ما تثصيله للمسائل الثقهية و كر أقوال املذاهب آيهتا .متا اختتتماله علتى أِبتاث ل ويتة

ومستتائل يف مصتتطلح الت يل وأصتتول الثقتته .ويعيبتته اتباعتته ملتتذهب ااختتتاعرة يف اإلميتتان ويف الصتتثات ،ويظهتتر هتذا جبت ء يف ختتترحه لكتتتايب اإلميتان
والتوحيت ابلب تتاري ،وهتتذا الت قص يستتت رك رعرآتتة متتذهب الستتلف ،كمتتا يعيبتته تعستتثه أحيتتا يف االنتصتتار ملذهبتته الشتتاآعي يف مواضتتا دتتالف آيهتا
ال ليل ،انظر على سبيل امل ال خترحه لبتاب (مستح الترأ كلته) ،بكتتاب الوضتوء بصتايح الب تاري (حت يل  .)18٥والثتتح مطبتون يف أربعتة عشتر
جمل ا م ها جمل ملق مته (ه ي الساري).
( - ٣امل ين) البن ق امة املق سي ال بلي (٦2٠هت) :وهو موسوعة آقهية اختتملت علتى كتر متذاهب العلمتاء متن الصتاابة والتتابعس ومتن بعت هم
من املذاهب الثقهية ااربعة وخ ها ،و ل يف جيا املسائل الثقهية ،ما الرتجيح بس ااقوال و كر ااثلة ،وهو يترجح مذهبته ال بلتي عتاثة وخيالثته
أحيا  ،وليح كل مايرجاه هو الصواب ،ويستعان يف َتييز هذا برتجياات ابن تيميتة كمتا ست ذكر إن ختتاء هللا .وامل تين مطبتون وحت ه ،ومطبتون متا
الشرح الكب يف إثين عشر جمل ا ،وله آهار مستقلة مطبوعة يف جمل ين على ااجب ية تعس على البال آيه.
( - 4جممتون آتتتاوى ختتتيخ اإلست

ابتن تيميتتة رمحتته هللا) ( ٧28هتت) جتتا وترتيتب عبت الرمحن بتتن حممت بتتن قاستم ال جت ي ال بلتتي .وهتتو مطبتتون يف

مخسة وث ثس جمل ا ما آهار يف جمل ين .وترجا أ ية هذا الكتاب إىل ث ثة أمور:
األول :اختتماله على تثصيل مذهب السلف يف مسائل االعتقاث امل تلثة ،ما كره ملقاالت الثرق املبت عة ونق ها ،وق كرت يف البتاب الرابتا أن
ختيخ اإلس

ق جا ماكتبه السلف قبله يف االعتقاث ،وع ه أدذ جيا من كتبوا بع ه يف اعتقاث السلف.

األماار الثاااين :إك تتاره متتن كتتر ااثلتتة الشتترعية علتتى مايقولتته وي قلتته ،حتتىت صتتار هتتذا م هجتتا اثبتتتا لتته .وقت كتترت متتن قبتتل أنتتين أوصتتي ابالك تتار متتن
القتراءة البتتن تيميتتة وابتتن القتيم ملتتا يف لت متتن تت ريب علتى أدتتذ ااقتوال أبثلتهتتا آيرتستخ هتتذا املت هل لت ى الطالتتب ،وآيته آوائت عظيمتتة ستتبق الت بيتته
عليها.

( 1جاما بيان العلم) 1٦٧ - 1٦٦ /2

اجلامع يف طلب العلم الشريف

406

األمر الثالث :اختتتماله علتى الرتجتيح يف معظتم املستائل الثقهيتة التيت تكلتم آيهتا ومعظتم ترجيااتته صتائبة إال ال تزر اليست  ،وقت جتا ك ت ا متن هتذه
الرتجياات ع ء ال ين البعلي ال بلي ( 8٠٣هت) وأآرثها بكتاب مستقل بع وان (االدتيارات الثقهية من آتاوي ختيخ اإلس

ابن تيميتة) جتا آيته

ادتياراته مرتبة على أبواب الثقه التقلي ية ،وهو مطبون يف جمل بتاقيق الشيخ حمم حام الثقي رمحه هللا ،ط ثار املعرآة.
آهذه الكتب ااربعة هى أهم كتب علو اإلس

آيما أرى وهللا أعلم ،وإمنا كانت هبذه امل زلتة إلحا تهتا رعظتم العلتو الشترعية ااصتلية واملستت بطة،

آثيها التثس وخترح ال يل والثقه واإلعتقاث والرقائق واآلثاب الشرعية واا كار والس ة وامل اوي وامل اقب وخ هتاِ .بيتل إن متن صتل متايف هتذه
الكتب اليثوته من علو اإلس

ختال يذكر ،وِبيل إن من أراث ِبل مسألة خترعية آجما ماورث آيها يف هذه الكتتب مل يثتته متن علتم هتذه املستألة

ختال يذكر يف ااخلب ااعم .وقذا آإن هذه الكتب ت ين عن ك من خ ها والي ين خ ها ع ها.
وقذا نوصي كل ثار للعلو الشرعية ابقت اء هذه الكتب ااربعة وآهارسها (آهار امل ين ،وآهار جممون آتاوي ابن تيمية).
ولكن الطالب املبت ئ  -وإن كان ي ْستَاب له اقت اء هذه املراجا  -إال أهنا التصلح أن يب أ ب راستها ،آ ب لذل من َتهي ومق مات كما البت
من ثراسة علو الوسائل يف مرحلة معي ة ،ومن ه ا جعل ا ال راسة الشرعية علتى ث ثتة مستتوايت كمتا أختتر متن قبتل ،ومتا التت رج يف ال راستة يصت

الطالب قاثرا على ثراسة هذه املراجا ااربعة واالستثاثة م ها .هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
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املسألة السادسة :نصائح خاصة بدراسة الكتب
تكلمت يف هذه املسألة بشال من التثصيل يف الباب ال الل ،آلرتاجا ه اك ،وأوجز ه ا للتذك  ،آأقول دب على الطالب أن رص على:
• معرآة ال طق الصايح لأللثا من ااع

واالصط حات وخ ها.

• معرآة مواضا الوقف والوصل آيما يقرأ حىت الخيل ابملعىن.
• معرآة معاين اصط حات العلم الذي ي رسه ،أو املذهب الذي ي رسه.
• آهم معىن مايقرأ.
إىل خ

ل مما يلز القارئ لثهم الكتاب ،والطريقة امل لى لتاصتيل لت هتى بقتراءة الكتتاب علتى ختتيخ عتامل أو التب علتم متقت

وستؤاله عمتا

يشكل على الطالب .قال الشاطيب ]وهو معىن قول من قال «كان العلتم يف صت ور الرجتال مث انتقتل إىل الكتتب وصتارت مثاحتته أبيت ي الرجتال»،
والكتب وح ها التثي الطالب م ها ختيتا ثون آتح العلماء[.1
آإ ا تعذرت القراءة على ختيخ أو السمان م ه ،آإن مما يعس الطالب على آهم ماثة الكتاب أمران:
أح ا :أال يب أ ثراسته لعلم ب راسة منت أو خمتصر موجز آيه ،ولكن يب أ بقراءة خترح متوسط .ان املتون وضعت ليشرحها املعلمون.
اثنيهما :أن يقرأ يف أك ر من كتاب يف نثح املاثة يف نثح الوقت ،آما خمض يف كتاب لعله يوضح يف كتاب آدر.
وممتا ن صتتح بتته التتب العلتتم أياتا أن يل تتص ماي رستته يف كتتل علتتم يف ثآتترت دتاص بتته يتتذكر بتته دطتتة املوضتون وأهتتم مستتائله وأثلتهتتا ابدتصتتار ،كمتتا
يذكر املراجا يف كل مسألة من اسم الكتاب ورقم ا ل ورقم الصثاة والطبعة ليسهل عليه الرجون إليه للمراجعة أو لطلب مزي من التثصيل .وهتذا
ال آرت الذي يذكر به امل تصر واملراجا أيسر على الطالب يف المل إ ا أراث السثر واالنتقال من بل إىل آدر.
آهذا ما أنصح به الطالب ع ثراسته للكتب،
وابهلل تعاىل التوآيق.

( 1املواآقات) 9٧/1
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الفصل الثاين
الكتب اليت نوصي بدراستها يف املرمبة األوىل
هذه املرتبة ال راسية  -وكما كر يف الثصل السابق  -داصة ابلعامة ،كما أهنا تعتس املرحلة ااوىل يف الطلب ابل سبة لطالب العلم.
وملا كانت هذه املرتبة داصة ابلعامة ،آإهنا ي ب ي أن تقتصر على آرع العس من العلم ،ويكون ه ف ال راسة آيها هتو حتصتيل العلتم الواجتب علتى
كل مسلم.
وق كر يف الثصل ال اين من الباب ال اين يف هذا الكتاب أن آرع العس من العلم ي قسم إىل ث ثة أقسا وهى:
 - 1العلم الواجب العيين العا  :والذي دب على جيا املسلمس املكلثس يف كل ومان ومكان .وهذا القسم والذي بع ه دب أن يتعلمهمتا املستلم
ابت اء.
 - 2العلم الواجب العيين اخلاص :وهذا دب على كل أح ِبسب مايزاوله من عمل أو ماميته ه من مه ة ،وقذا آهو خيتلف من خت ص آلدر.
 - ٣العلم أبحكا ال واول :اليت يبتلى هبا ،وهذه يستثيت آيها ع ما تقا.
أما القسم ااول :وهو العلم الواجب العيين العا
آق كر أهم موضوعاته يف املسألة اخلامسة من الثصل ال اين من الباب ال اين ،ونعي ها ه ا ابدتصار ،وهى:
 - 1معرآة أركان اإلس

اخلمسة ،وم ها آهم معىن الشهاثتس.

 - 2معرآة أركان اإلميان الستة.
 - ٣معرآة أقسا التوحي وختروط صاته.
 - 4معرآة نواقض اإلس  ،وأن الكثر ابلطاخوت أبنواعه خترط لصاة اإلس .
 - ٥معرآة عباثات القلب الواجبة.
 - ٦حثظ سورة الثاحتة :اهنا من أركان الص ة.
 - ٧معرآة أحكا الطهارة :على الوجه الذي تصح به هارته ال ليثيت آيها.
 - 8معرآة أحكا الص ة :على الوجه الذي تصح به ص ته ال ليثيت آيها.
 - 9معرآة أحكا الصيا  :على الوجه الذي يصح به صيامه ال ليثيت آيها.
 - 1٠معرآة أحكا اَّ ائز :لررا تتعس عليه يف ِ
وقت ما.
 - 11معرآة ختروط وجوب الزكاة :آإ ا وجبت عليه تعلم مايلزمه من أحكامها.
 - 12معرآة ختروط وجوب الل :آإ ا وجب عليه تعلم مايلزمه من أحكامه.
 - 1٣معرآة ختروط وجوب اَّهاث :آإ ا وجب عليه تعلم مايلزمه من أحكامه.
 - 14معرآة الواجبات واآلثاب الشرعية املتعيه ة.

 - 1٥معرآة احملرمات من ااقوال وااآعال ،ومن اا عمة وااختربة واالبسة ،واحملرمات من الو ائف و رق املكاسب ،وخ ها من احملرمات.
 - 1٦معرآة وجوب التوبة من كل نب اهر أو اب ن ،ومعرآة ختروط صاة التوبة.
أما الكتب اليت نوصي هبا ليتعلم م ها املسلم هذه املوضوعات آهى:
 - 1كتاب (العقي ة الواسطية) البن تيمية ،أو كتاب (لمعة االعتقاث) البن ق امة املق سي ،ل راسة أركان اإلميان الستة.
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 - 2كتتاب (التوحيت حتق هللا علتتى العبيت ) وكتتاب (كشتتف الشتبهات يف التوحيت ) وكتتاب (ااصتتول ال ثتة وأثلتهتا) ،كلهتتا حملمت بتن عبت الوهاب.
وهذه الكتب ل راسة معىن الشهاثتس وأقسا التوحي ونواقض اإلس

وعباثات القلب الواجبة.

 - ٣كتاب (الع ة خترح العم ة) لبهاء ال ين املق ستي  ٦24هتت ،وكتابته (العت ة) ختترح لكتتاب (العمت ة) للموآتق بتن ق امتة ال بلتي  ٦2٠هتت ،وهتذا
ل راسة ااحكا الثقهية الواجبة ،وهى أحكا الطهارة والص ة واَّ ائز والزكاة والصيا والل واَّهاث ،و ل على ال او الذي أختر إليه أع ه.
 - 4كتتتاب (رايع الصتتالس) لل تتووي .ل راستتة عبتتاثات القلتتب الواجبتتة (وهتتى يف مخ ِستته ااول تقريبتتا) ،وثراستتة احملرمتتات (وهتتى يف مخ ِستته اادت
تقريبا) ،وثراسة الواجبات واآلثاب الشرعية (وهى يف بقية الكتاب) ،وثراسة ختروط التوبة (وهى يف أول الكتاب).
قستتم اها علتتى صت وف العلتتم وأضتتث ا إليهتتا بعتتض الكتتتب ال اآعتتة اادتترى امل استتبة
آهتتذه أهتتم الكتتتب التتيت نوصتتي هبتتا يف هتتذه املرتبتتة ال راستتية ،آتتإ ا ه

للعامة ،آيكون التقسيم كالتايل:
أوال :يف االعتقاد:

( - 1العقي ة الواسطية) البن تيمية ،آإ ا أمكن قراءة خترحها يف هذه املرتبة آثيه د ك  ،كشرح الشيخ حمم دليل هرا .
( - 2التوحيت حتتق هللا علتتى العبيت ) حملمت بتتن عبت الوهاب ،آتتإ ا أمكتتن قتراءة ختتترحه يف هتتذه املرتبتتة آثيتته دت ك ت  ،وأآاتتل ختتتروحه  -آيمتتا أرى -
كتاب (آتح ا ي خترح كتاب التوحي ) لعب الرمحن بن حسن آل الشيخ.
( - ٣كشف الشبهات يف التوحي ) حملم بن عب الوهاب.
( - 4ااصول ال ثة وأثلتها) حملم بن عب الوهاب.
وهذه الكتب كر ها أع ه ،وهى مهمةلكل مسلم ،ونايف إليها:
( - ٥تطه اَّ ان وااركان عن ثرن الشرك والكثران) امح بن حجر آل بو امي.
 - ٦كتاب (ثعوة التوحي ) للشيخ حمم دليل هرا .
( - ٧سلسلة التوجيهات) للشيخ حمم بن جيل وي و ،وهى ع ة كتب موجزة مثي ة.
 - 8رسالة (أوثق عرى اإلميان) لشيخ اإلس

حمم بن عب الوهاب ،ورسالة (حكم مواالة أهل اإلختراك) للشيخ سليمان بن عب هللا بتن حممت بتن

عب الوهاب ،ورسالة (بيان ال جاة والثكاك من مواالة املرت ين وأهل اإلختراك) للشيخ مح بن عتيق ال ج ي ،وهى الرسائل الساثستة والاثيتة عشترة
وال انية عشرة من (جمموعة التوحي ) لشي ي اإلس

تيسترت قراءْتا .آتإن مل دت ها
ابن تيمية وحمم بن عب الوهاب .وهتذه ا موعتة كلهتا آعتة إن ه

آليقرأ موضون املواالة واملعاثاة يف كتاب (الوالء والساء يف اإلس ) حملم بن سعي القاطاين.

وموضتتون املتواالة واملعتتاثاة يف خايتتة اا يتتة ،وهتتو التطبيتتق العملتتي للكثتتر ابلطتتاخوت واإلميتتان ابهلل ،أي لعقيت ة التوحيت  .والواجتتب الشترعي علتتى كتتل
مسلم أن يوايل املؤم س وي صرهم وأن يعاثي الكاآرين ويب اهم وداه هم .والتقص يف القيا هبذا الواجب أثى إىل آساث عظيم يف هذا الزمان ،إ
وقتتا ك ت متتن امل تستتبس إىل اإلس ت

يف م تواالة الكتتاآرين ومعتتاثاة املتتؤم س حتتىت آل اامتتر إىل استتتع ء الكتتاآرين عل تى املتتؤم س املستاتتعثس يف ختتتىت

أقطتار اارع يستتوموهنم ستتوء العتتذاب أبيت ي أ

يت ه عون اإلست  ،وال دت ف بتتس العلمتاء يف أن متتن أعتتان الكتتاآر علتى املستتلم أنتته كتتاآر ذعانتتته

هذه ثون ال ظر إىل ماقا بقلبه ،وستأيت إختارة إىل حكم هذه املسألة َبدر مبال ثراسة االعتقاث يف الثصل التايل إن ختاء هللا.
وصور املواالة واملعاثاة ك ة ،تعلم من الكتب املشار إليها ،واليتمكن املسلم من القيا هبذه الواجبتات إال بتمييتز املتؤمن متن الكتاآر وهتذا واجتب يف
اته .وحنن النطلب من العامة أن يثتوا يف هذا ،ولكن دب أن تكون هذه املسألة حاضرة يف أ هاهنم ع التعامل ما ال ا تعام يتؤثر آيته معرآتة
ثي هم كمعرآة أحوال الكا ومايتبعها من واجبات ،وكمتا يف أمتور ال كتاح واَّ تائز والتتوارث وإمامتة الصتلوات والشتركات واإلجتارة وخ هتا ،والدتب
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الت قيب عن حال املسلم مستور الال ،ولكن من جهل أمتره أو هترت م ته ريبتة يثتتش عتن حالته ،ويَستتثيت العتامي أه َتل العلتم يف ختتأنه ،وهتذا كلته

من ابب وجوب العلم قبل القول والعمل.
اثنيا :يف القرآن:

ميسر ي اسب العامة.
( - 1تثس اَّ لس) ،ب ون حواختي .وهو تثس خمتصر ه

امليستتر للشتتيخ عبت العزيز القتتارئ .وأحكتتا التجويت دتتب أن تؤدتتذ ْساعتتا متتن ختتتيخ وإال آمتتن أختتتر ة الكاستتيت
 - 2رستتالة يف التجويت كالتجويت ه
امل صصة لذل ع التعذر.
اثل ا :يف ال يل:
 - 1ااربعتون ال وويتتة .ابلشتترح امل تصتتر ،آتتإ ا أضتتاف العتتامي إىل لت قتراءة ختتترحها املثصتتل متتا تكملتتة ابتتن رجتتب ال بلتتي قتا يف (جتتاما العلتتو
والِ َكم) آثيه د عظيم.
 - 2أما مصطلح ال يل :آ يلتز العتامي م ته إال معرآتة أقستا الت يل متن حيتل القبتول والترث .وأن الز ثقتة واملبت عتة وضتعوا أحاثيتل ونستبوها
لل عليه الص ة والس  ،وأن بعض رواة ااحاثيل الي تق العلمتاء يف صتاة ماي قلونته إمتا َّترح عت التهم وإمتا لعت ضتبطهم ملتا يروونته .وأنته قتذه
ااستتباب وضتتا العلمتتاء قواعت للاكتتم علتتى الت يل ،وترتتتب عليهتتا تقستتيم الت يل إىل صتتايح وحستتن وضتتعيف ،وأن الصتتايح والستتن مقبتتوالن
يعمل هبما وأن الاعيف مرثوث.
رابعا :يف الفقه:
 - 1كتاب (الع ة خترح العم ة) لبهاء ال ين املق سي ،وق كرته من قبل.
الجتاوي  9٦8هتت ،و(واث
أوكتاب (السلسبيل يف معرآة ال ليل) للشيخ صاحل بن إبراهيم البليهي ،وهو خترح ملنت (واث املستق ا) للشيخ خترف الت ين َّ
املستق ا) هو خمتصر من كتاب (املق ا) البن ق امة املق سي  ٦2٠هت.
و كتتتاب (السلستتبيل) ستتهل العبتتارة ،يتتذكر ااثلتتة متتن الكتتتاب والست ة ،ويتتذكر ادتيتتارات ختتتيخ اإلست

ابتتن تيميتتة وادتيتتارات تلميتتذه الع متتة ابتتن

القيم ،كما يش إىل أقوال املذاهب الثقهية اادترى أحيتا ابدتصتار ،ويتذكر القتول التراجح يف مستائله رتا ال يلقتي الطالتب يف حت ة ،وهتو مطبتون
يف ث ثة جمل ات متوسطة.
 - 2أما أصول الثقه  -آكما كر يف الثصل الستابق  -اليلتز العتامي م هتا إال معرآتة أقستا الكتم التكليثتي اخلمستة (الواجتب وامل ت وب واملبتاح
واملكروه والرا ) ،ومعىن كل حكم م ها.
خامسا :الرقائق واآلداب الشرعية:
( - 1رايع الصالس) لإلما ال ووي.
( - 2خمتصر م هاج القاص ين) امح بن حمم بن ق امتة  ٧42هتت ،وهتو خمتصتر (م هتاج القاصت ين) البتن اَّتووي التذي هتو خمتصتر (إحيتاء علتو
ال ين) ايب حام ال زايل .وأنصح بقراءة نس ة حمققة من كتاب (خمتصر م هاج القاص ين) نظرا الختتماله على ك من ااحاثيل الاعيثة.
سادسا :األذكار واألدعية:
( - 1الكلم الطيب) البن تيمية ،بت ريل أحاثي ه لألر ؤط.
سابعا :مسائل معاصرة جيب معرفة حكمها:
 - 1الكم ب

ماأنزل هللا ،ابلقوانس الوضعية ،كثر أكس ممن وضا القوانس أو حكم هبا ،أو ثعتا إىل التاتاكم إليهتا ،أو حتتاكم إليهتا راضتيا هبتا ،أو
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ثاآا ع ها .كل هؤالء كثار دارجون عن ملتة اإلست  .وستتأيت إختتارة متوجزة اثلتة هتذه ااحكتا يف املوضتون الرابتا متن املباتل ال تامن يف الثصتل
التايل إن ختاء هللا.
ويرتتب على هذا حتر العمل هبذه القوانس وحتر الكم هبا والتااكم إليها ،وحتر العمل يف املؤسسات الاكمة هبا كاحملاكم ،وحتر ت ثيذ ماحكم
به القااة م ها.
كما يرتتب على هذا وجوب دلا الكا الكاآرين الاكمس هبتذه القتوانس ووجتوب نصتب حكتا مستلمس كمتون ابلشترن مكتاهنم ،آتإن مل ميكتن
دلا الاكم الكاآر إال ابلقتال المت اعه ابلشوكة وااعوان آقت وجتب قتالته آترع عتس علتى كتل مستلم ،ان حكمته حكتم العت و الكتاآر التذي نتزل
بب ث املسلمس ،وقتال هذا آرع عس ،وإن عجز ع ه يف الال وجب اإلع اث اجله.
ودب على كل مسلم أن يعلم حكم حاكم بل ه ،ملا أوجبه هللا تعاىل من اعة الاكم املستلم والصتس عليته وإن جتار ،وملتا أوجبته هللا تعتاىل متن دلتا
الاكم الكاآر وقتاله إن مل يتأتى دلعه إال بذل .
ويقرأ يف هذا :رسالة (حتكيم القوانس) للشيخ حمم بن إبراهيم آل الشيخ.
 - 2ال ميقرا يتتة :قتتانون وضتتعي خمتتالف للشتترن ادرتعتته الكثتتار ،ويقاتتي رت ح البشتتر التتق املطلتتق يف التشتريا ،و لت يف مقابتل ثيتتن اإلست
حق التشريا آيه هلل تعاىل .آال ميقرا ية كثر أكس حكمها يف ل حكم م لها من القوانس الوضعية ،بل هى ثين خمالف ل ين اإلس

التتذي

ملتا َت لته متن

ون ِ
ِ ِ
اّلل) التوبة ٣1 :وكانت هذه الربوبية ابلتشريا متن ثون هللا ،قتال تعتاىل
َحبَ َاره ْم َورْهبَ َاهن ْم أ َْرَاباب همن ث ه
خترك صريح يف الربوبية ،قال تعاىل ( َّاكَذواْ أ ْ
اّلل) الشتتورى .21 :ووستتائل تطبيتتق ال ميقرا يتتة قتتا نثتتح الكتتم ،كإنشتتاء ااحتزاب السياستية
(أَ ْ َقت ْتم ختتترَكاء َختتَترعوا َقتتم ِهمت َتن الت هِي ِن َمتتا َملْ ََيْ َن بِت ِته َّ

َ

وإنشاء ا الح ال يابية (السملا ت) واملشاركة يف هذه ااحزاب أو يف انت اابت ا الح ال يابية ابلرتختيح أو االنت اب ،كتل هتذا كثتر أكتس ممتن آعلته

أو ثعتتا إليتته وويَّ تته لل تتا أو رضتتي بتته وإن مل يثعلتته .ان هتتذه هتتى وستتائل تطبيتتق ال ميقرا يتتة التتيت هتتى ثيتن الكثتتار ،والت تترت بك تترة اقتتالكس يف هتتذا
الذين آارقوا ثيتن اإلست

وثدلتوا يف ثيتن الكثتار متاثاموا قت ارتاتوا ابل ميقرا يتة ووستائلها ،وإن كتان أحت هم يركتا يف اليتو ألتف ركعتة أو خيتتم يف

اليو مائة دتمة هو كاآر ،قال تعاىل (وما يتؤِمن أَ ْك ترهم ِاب ِ
ش ِركو َن) يوسف.1٠٦ :
ّلل إِالَّ َوهم ُّم ْ
ََ ْ
َ ْ ه

وراجا ما كرته يف هذا املوضون يف مسألة ال ية يف أول الباب الرابا من هذا الكتاب .ويف املبال ال امن من الثصل التايل إن ختاء هللا.

 - ٣ااختاين اخلليعتة واملوستيقى َبالْتا امل تلثتة ،تر االستتمان إليهتا وهتى متن الكبتائر للوعيت التوارث آيهتا ،و تر االختتت ال هبتا وبيعهتا واالكتستتاب
م ها.
واليست ىن من ل إال ال ف يف إع ن ال كاح ولل ساء داصة على أال خيتلطن ابلرجال.
يقرأ يف هذا كتاب (ت زيه الشريعة عن إابحة ااخاين اخلليعة) امح بن يي ال جمي ،وهو كتاب خمتصر جاما يف املوضون.
 - 4إ ت ق اللايتتة واجتتب علتتى الرجتتال ،لألمتتر التوارث يف لت  ،وآيهتتا كتتتب ك ت ة أيستترها رستتالة (اعثتتاء اللاتى وقتتص الشتوارب) لعبت الرمحن بتتن
قاسم ال ج ي جاما آتاوي ابن تيمية.
 - ٥تعا ي ال دان والتب والقات ابلت دس أو ابملا كل ل حرا واالجتار آيها واالكتساب م ها حرا .
يقرأ يف ل آتوى الشيخ حمم بن إبراهيم آل الشيخ يف حتر ال دان والقات ،وحنوها من الرسائل.
 - ٦حجاب املرأة ولبح ال قاب واجب ،وآيه رسائل ك ة ،وسأتكلم يف هذه املسألة يف املبال ال امن من الثصل التايل إن ختاء هللا.
اثمنا :واقع املسلمني املعاصر:
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دب على كل مسلم أن يعلم واقا العامل ككل وواقا البل الذي يعيش آيه ملا يرتتب على هذا العلم من واجبات خترعية.
أما واقا البل الذي يعيش آيه آق أختر إليه يف مسألة الكم ب

ماأنزل هللا ،ومسألة ال ميقرا ية ووسائلها.

ِ ِ
ِ
ِ
س َس تبِيل
اآلايت َولتَ ْستتتَبِ َ
وأمتتا واقتتا العتتامل ،آيجتتب معرآتتة خمططتتات الكتتاآرين وكي ت هم للمستتلمس ليتقيهتتا املستتلم قتتال تعتتاىل ( َوَك ت َذل َ ن َث ه
صتتل َ
ِ
س) اانعا  ، ٥٥ :كما دب معرآة أحوال املسلمس يف العامل للقيا ابلواجبات الشرعية حنوهم من ال صرة واإلعانة متا أمكتن لت  ،آاملستلمون
الْم ْج ِرم َ
 -مهمتتا حالتتت بيت هم الت وث السياستتية املصتتط عة  -هتتم أمتتة واحت ة وجست واحت إ ا اختتتتكى م تته عاتتو اختتتتكت ستتائر ااعاتتاء ،وقتتذا آتتإن متتن

اليتأثر أبحوال املسلمس يف العامل آليح من هذا اَّس  ،آكيف رن اليهتم أص رعرآة أحوال املسلمس قال رسول هللا عليه الص ة والست

(م تل

املؤم س يف تواثهم وترامحهم وتعا ثهم ،م ل اَّس إ ا اختتكى م ه عاو ت اعى له سائر اَّس ابلسهر والمى) .1واَّست هتو أمتة املستلمس آمتن
مل يتأثر را يصيبهم آليح م هم.
وهذا املوضون آيه كتب ك ة نرختح م ها على سبيل امل ال.
( - 1ما ا دسر العامل ابحنطاط املسلمس) ايب السن ال وي.
الصواف.
( - 2امل ططات االستعمارية ملكاآاة اإلس ) حملم حمموث ه

( - ٣ال ارة على العامل اإلس مي) ترجة حمب ال ين اخلطيب ومساع اليايف.
( - 4قاثة ال رب يقولون :ثمروا اإلس

وأبي و أهله) َّ ل العامل.

وما يف مع اها من الكتب ،ما متابعة أدبار العامل اإلس مي.
آهتتذا ماأوصتتي بتته متتن كتتتب يف املرتبتتة ااوىل متتن مراتتتب ال راستتة الشتترعية اخلاصتتة بعتوا املستتلمس ،وهتتى ليستتت ك ت ة ،آال تتا ياتتيعون الك ت متتن
أوقتتاْم آيمتتا الي ثتتا بتتل آيمتتا ياتترهم ،وقت قتتال رستتول هللا عليتته الصت ة والست

(نعمتتتان م بتتون آيهمتتا ك ت متتن ال تتا  :الصتتاة والثترال) .2وال تتا

ِباجة إىل من ي بههم ويوقظهم من خثلتهم ليقبلوا على لتب العلتم الواجتب علتيهم التذي آيته ستعاثْم يف الت نيا واآلدترة ،وحقيتق ابلعلتم أن يستمى
(مثتاح ثار السعاثة) كما هْساه ابن القيم رمحه هللا يف كتابه املوستو هبتذا .ومتن كتان قتارائ متن املستلمس آليقترأ هتذه الكتتب ب ثسته أو علتى ختتيخ أو
على الب علم متق  ،ومن كان أميها اليقرأ آليستعن رن يقرأ له هذه الكتب ولو اباجر ،ولو ابلرحلة ،آما اليتم الواجب إال به آهو واجب.

بقي بع ل آائ ة وت بيه.
(أما الفائدة)

صل ختيتا من هذا العلم الواجب عليته
آهى ما كرته يف الباب ال الل من هذا الكتاب يف مسألة (واجب العامي يف تبلي العلم) .وهى أن كل من َح َّ

َّ ِ
ِ
ين َآم توا ق توا أَنث َستتك ْم َوأ َْهلِتتيك ْم َ را َوقوث َهتتا الَّتتا
أن يبل تته إىل متتن اليَت ْعلمتته وعليتته أن يت َعلهمتته أهلتته وأوالثه داصتتة ،قتتال تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
و ِْ
ارة) التار  ،٦ :ولقوله عليه الص ة والس (كلكم ران وكلكم مستول عن رعيته)  ،٣وقال عليه الص ة والس (ليبل الشاه ال ائب).4
ال َج َ
َ
(وأما التنبيه)

آهتتو أنتته ابل ستتبة ملتتا أ كتتره متتن كتتتب يف هتتذا البتتاب أو يف كتتتايب هتتذا كلتته ،آلتتيح كتتري للكتتتاب أو وصتتييت بتته لتتيح لت تزكيتتة ملؤلثتته أو لستتائر
 1متثق عليه
 2رواه الب اري من ح يل ابن عبا رضي هللا ع هما رقم ()٦412
 ٣ال يل متثق عليه
 4ال يل متثق عليه
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املوصتى بته آيته عيتب أو دطتأ تاهر نبههتت عليته إن ختتاء
مايكتبه هذا املؤلف ،وإمنا تقتصتر تتزكييت علتى الكتتاب املتذكور داصتة ،وإ ا كتان الكتتاب َ

هللا.

هذا ،ومن آرل من ثراسة كتب املرتبة ااوىل وخترح هللا صت ره لطلتب املزيت متن العلتم آليشترن يف ثراستة كتتب املرتبتة ال راستية ال انيتة مث ال ال تة( ،ومتن
يرث هللا به د ا يثقهه يف ال ين) ،هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
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الفصل الثالث
الكتب اليت نوصي بدراستها يف املرمبتني الدراسيتني الثانية والثالثة
(َتهي  :عن أه اف ال راسة يف هاتس املرتبتس وم هجها)
وبه ث ث مسائل :أه اف ال راسة ،وم هل ال راسة ،ودطة ترتيب علو امل هل.
 - 1أهداأ الدراسة يف املرمبتني الثانية والثالثة.
حصتتلوا العلتتم
املرتبتتة ال انيتتة متتن مراتتتب ال راستتة الشتترعية  -وكمتتا كتتر يف الثصتتل ااول متتن هتتذا البتتاب  -داصتتة بط ت هب العلتتم املبت ت ئس التتذين ه
الواجب على العامة املذكور يف املرتبة ااوىل السابقة ،و ب هذه املرتبة  -ال انية  -ي ت رج آتيهم ك ت مت متن الشتبان املتت ي س اليتو أو هكتذا ي ب تي
أن يكونوا .ومن ي تهي متن ثراستة هتذه املرتبتة يكتون متن ت ب العلتم املتقت مس ،التذين قتم قت رة علتى ال ظتر يف ااثلتة وااقتوال ،إال أنته الجتتوو قتم

الثتيا إال للارورة.
أما املرتبة ال راسية ال ال ة آ اصة بط ب العلم املتق مس الذين انتهتوا متن ثراستة جيتا العلتو املوصتي هبتا يف املرتبتة ال انيتة ،والتذين يستعون لتاصتيل
رتبة االجتهاث يف الشريعة ،وثراسة املرتبة ال ال ة ِباجة إىل التث هترل ،ويعتتس حثتظ القترآن وحثتظ الكتتب الستتة متن ااركتان ااساستية لل راستة يف هتذه

املرتبة ،ومن يوآهق يف االنتهاء من ثراسة املرتبة ال ال ة ب جاح يكون عاملا آقيها جمته ا ج يرا ابلتص ي ل آتتاء والقاتاء ذ ن هللا تعتاىل ،و لت آاتل
هللا يؤتيه من يشاء وهللا واسا عليم .وع مة ال جاح يف ثراسة املرتبة ال ال ة أن تك ر إصابة صاحبها يف الثتتوى وأن يشته لته ابلعلتم أقرانته ومتن هتم
أعلم م ه.
هذا وتعتس ثراسة املرتبتس ال انية وال ال ة من آروع الكثاية اليت يقو هبا من خترح هللا ص ورهم لطلتب العلتم الشترعي نيابتة عتن جممتون املستلمس ،يف
حس تشتمل املرتبة ااوىل على آرع العس من العلم الشرعي الواجب على كل مسلم ومسلمة.
 - 2منهج الدراسة يف املرمبتني الثانية والثالثة.
إ ا كتتان هت ف ال راستتة يف املترتبتس ال انيتتة وال ال تتة هتتو حتصتتيل رتبتتة االجتهتتاث يف الشتريعة ،آتتإن مت هل ال راستتة آيهمتتا ي ب تتي أن يشتتتمل علتتى علتتو
االجتهاث ،وهى قسمان:
القستتم ااول :علتتو االجتهتتاث الشتترعية اخلمستتة ،وهتتى :القتترآن وعلومتته ،والت يل وعلومتته ،والل تتة العربيتتة ،وأصتتول الثقتته ،والثقتته (وهتتو يشتتتمل علتتى
آمن بع هم ماأجعوا عليه وماادتلثوا آيه).
أقوال العلماء السابقس من الصاابة َ
القسم ال اين :معرآة الواقا :وهو ماْسهاه أمح بن ح بل رمحه هللا رعرآة ال ا يف ك مه عن صثات املثيت .و لت ان الثتتوى هتى معرآتة الواجتب يف

الواقا .أما الواجب آهو حكتم الشتريعة وهتذا يعلتم متن العلتو الشترعية اخلمستة الستابقة ،وأمتا الواقتا آألجتل اإلملتا بته رأي تا أن تشتتمل ال راستة علتى
ِ
تبصر الثقيه به ،وم ها التاريخ اإلس مي والتاريخ ال ويل وواقا املسلمس املعاصر.
بعض العلو اليت ه
وسوف نايف إىل هذين القسمس بعض العلو املست بطة اليت الب م ها للطالب لتصايح معتق ه وتطه قلبه وتقو سلوكه ،وهتى علتو االعتقتاث
والرقائق واآلثاب .ما مراعاة الت رج يف هذه العلو كلها من املرتبة ال انية إىل ال ال ة.
 - 3مرميب العلوا يف منهج الدراسة.
سوف نب أ ذ ن هللا تعاىل ابلك يف االعتقاث مث االعتصا ابلكتتاب والست ة يف املبا تس ااول وال تاين .و لت ا يتة املوضتوعس ،آ راستة االعتقتاث
هامة لتصايح املعتق  ،وثراسة االعتصا هامة لتصايح م هل التَّل ِهقي ،وهذه من أصول ال ين اليت دب الب ء هبا اهنا خترط لصاة مابع ها.
مث نذكر القرآن وعلومه مث ال يل وعلومه يف املبا س ال الل والرابا ،و ل ان القرآن وال يل ا العلمان ااساسيان اللذان تتثرن ع هما وت بتين
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عليهما ابقي العلو الشرعية.

وَييت ترتيتتب علتتو الوستتائل بعت العِلمتتس ااساستتيس إ إن علتتو الوستتائل هتتى وستتائل لاتتبط آهتتم العلتتو ااساستتية ولاتتبط االستتت باط م هتتا .وهتتى
أربعة علو  :علو القرآن وعلو ال يل وهذان حملهما يف املبا س ال الل والرابا ،مث الل ة العربية وأصول الثقه وحملهما املبا ان اخلامح والساث .
وبعت الثترال متتن كتتر علتتو الوستتائل َييت ثور العلتتو املستتت بطة وعلتتى رأستتها علتتم الثقتته وحملتته املباتتل الستابا ،مث نتتذكر بعتتض املوضتتوعات الثقهيتتة

املتثرقة ومراجعها ااساسية يف املبال ال امن.
مث نذكر آثاب البا ن والظاهر وهى الرقائق واآلثاب الشرعية يف املبال التاسا.
مث نذكر س ة ال عليه الص ة والس
مث خنتم ابلك

و ل يف املبال العاختر.

يف التاريخ و ل يف املبال الاثي عشر.

ونظرا ان ا ق م ا يف كل مبال ابلتعريف ابلعلم املذكور آيه ،آق رأي ا أنه من امل اسب كر كتب هذا العلم اليت نوصي ب راستتها يف املترتبتس ال انيتة
مث ال ال تتة معتتا يف مباتتل واحت بت ال متتن إآتراث كتتتب املرتبتتة ال ال تتة بثصتتل مستتتقل ،ليكتتون التعريتف ابلعلتتم متصت بتتذكر كتتل مراجعتته اقامتتة .أمتتا متتن
جهة ال راسة  -آكما سبق الت بيه  -دب أن يثرل الطالب من ثراسة م هل املرتبة ال انية يف ختىت العلو قبل أن ي ر م هل املرتبة ال ال ة.
وآيما يلي عرع للكتب اليت نوصي ب راستها مرتبة على املباحل املذكورة ،وابهلل تعاىل التوآيق.
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املبحث األول:

يف دراسة االعتقاد
يشتمل هذا املبال على أربعة موضوعات ،وهى:
 - 1ت وين علم االعتقاث.
 - 2موضوعات علم االعتقاث.
 - ٣كتب االعتقاث اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال انية.
 - 4كتب االعتقاث اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال ال ة.
وهذا تثصيلها:
أوال :مدوين علم االعتقاد
كمتتا كتتر يف الثصتتل ااول ،آتتإن العلتتو املستتت بطة (كاالعتقتتاث والثقتته واآلثاب) مل تكتتن متميتتزة هبتتذه ااْستتاء يف عصتتر الصتتاابة رضتتي هللا ع ت هم
الذين كانت عم ْم العلو ااصلية (الكتاب والس ة).
وق ب أ علم االعتقاث يف التميز ما هور الب ن واختت اث و أة الثرق املبت عة ،آأدذ أئمة املسلمس يف كتابة مايعتق ونه الق املواآق للكتتاب والست ة
يف املسائل اليت ادتلف آيها امل تسبون إىل اإلس  ،واليت يرتتب على االدت ف آيها تكث امل الف للاق أو تثسيقه وتب يعته ،وهتذه املستائل التيت
حت ث آيهتتا اخلت ف تت تتاول أركتتان اإلميتتان الستتتة (اإلميتتان ابهلل وم ئكتتته وكتبتته ورستتله واليتتو اآلدتتر ،واإلميتتان ابلقت ر دت ه وختتتره) كمتتا تت تتاول بعتتض
املسائل اادرى كالقول يف الصاابة وأمهات املؤم س واإلمامة وكرامات ااولياء.
وق ت كتتان هتتذا االدتتت ف مص ت اق قتتول رستتول عليتته الص ت ة والس ت

(آإنتته متتن يعتتش م ت كم آس ت ى ادت آتتا ك ت ا ،آعلتتيكم بس ت يت وس ت ة اخللثتتاء

اتوا عليهتتا ابل واجتتذ وإايكتتم وحمت اثت اامتتور آتتإن كتتل ب عتتةِ ضت لة) .1آتتأدس عليتته الصت ة والست
الراختت ين املهت يس َع ه

أبن االدتتت ف واقتتا ال

حمالتتة وأن ال جتتاة يف التمس ت ابلس ت ة .كمتتا أدتتسص أبن االدتتت ف ستتيرتتب عليتته التثتترق إىل آتترق ال اجيتتة م هتتا واح ت ة ،و ل ت ان التتق واح ت

اليتعت ث ،آقتتال عليتته الصت ة والست

(إن أهتتل الكتتتاب قتتبلكم تثرقتوا علتتى اث تتتس وستتبعس آرقتتة يف ااهتواء ،أال وإن هتتذه اامتتة ستتتثرتق علتتى ثت ث

وسبعس آرقة يف ااهواء كلها يف ال ار إال واح ة ،وهى اَّماعة).2
وْسيت الثرقة ال اجية أبهل الس ة واَّماعة ،آسموا أبهل الس ة لتمسكهم را ورثت بته الست ة يف مواضتا االدتت ف كمتا قتال عليته الصت ة والست
 يف ح يل العرابع بن سارية ( -آإنه من يعش م كم آس ى ادت آا ك ا ،آعليكم بس يت) ،وْسوا ابَّماعة لتمستكهم ابلتق التذي كانتت عليتهاَّماعة ااوىل وهم الرسول عليه الص ة والس

وصاابته رضتي هللا عت هم كمتا قتال عليته الصت ة والست

 -يف حت يل معاويتة ( -كلهتا يف ال تار

إال واح ة ،وهى اَّماعة) .وصار م هل أهل الس ة :التمس ابلكتاب والس ة وإجان السلف الذين هم أصااب رسول هللا عليه الص ة والست .
واادتتذ أبق توال الصتتاابة وإجتتاعهم متتن أهتتم متتامييز أهتتل الس ت ة عتتن الثتترق الاتتالة املبت عتتة التتيت تستتت ل أحيتتا بتتبعض نصتتوص القتترآن وبتتبعض
 1ال يل رواه أبو ثاوث والرتمذي وقال ح يل حسن صايح
 2ال يل رواه أمح وأبو ثاوث وهو ح يل صايح مشهور ،كما قال ابن تيمية
 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [أما التبديع والتضليل لرتك إمجاع الصحابة الثابت ،فنعم .وأما لرتك أقواهلم ففيه نظر.
وفرق بني إمجاع الصحابة الثابت ،وبني أقاويلهم املتفرقة ،فأقاويل الصحابة إذا اختلفوا فلي

قول أحدهم حجة دون غريه إال ما عاضده برهان من الكتاب

والسنة .وقال شيخ اسس ا ابن ميمية( :ومن قال من العلماء أن قول الصحايب حجة فإمنا قاله إذا ِل خيالفه غريه من الصحابة ،وال ُعرأ نص خيالفه) أها .من
جمموع الفتاو (.)283/1
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ااحاثيل ثون بعاها اآلدر لي صروا ب عتهم آإ ا جاءوا إىل أقوال الصاابة يف تثس ال صوص مل د وا مايعا هم.
وق ترتب على االدت ف والتثرق ت وين علمس :ااول علم االعتقاث ،وال اين علم الثرق.
أمتتا علتتم ِ
الثت َترق :وهتتو عتترع أقستتا الثتترق ومقتتاالت كتتل م هتتا ،آمتتن امل تؤلثس متتن يستترث ل ت ستترثا ثون التترث علتتى امل تتالثس كمتتا يف (مقتتاالت
االس ت ميس) ايب الستتن ااختتتعري ،و(ال َثتترق بتتن ِ
الثتترق) لعب ت القاهر الب ت اثي ،و(املِلتتل وال اتتل) للشهرستتتاين .وم ت هم متتن يث ت مقتتاالت الثتترق
ِ
صل يف امللل وااهواء وال ال) ،على متاعلى ابتن حتز متن مؤادتذات ستوف نشت إليهتا
امل الثة اهل الس ة ويرث عليها كما آعل ابن حز يف (الث َ
آيما بع إن ختاء هللا.
وأما علم االعتقاث :آق ب أت الكتابة آيه يف صورة رثوث على الثرق الاالة ،آكتب أمحت بتن ح بتل  241ه ت (الترث علتى الز ثقتة واَّهميتة) ،وكتتب
الب تتاري 2٥٦ه ت (التترث علتتى اَّهميتتة) ،وكتتتب ع متتان بتتن ستتعي الت ارمي  28٠ه ت (التترث علتتى بشتتر املريستتي) .ويف التترث علتتى الوعي يتتة (وهتتم اخلتوارج
واملعتزلتة) وعلتتى املرجتتة كتتتب أبتو عبيت القاستم بتتن ست

 224ه ت كتابته (اإلميتتان) وكتذل صت ا أبتو بكتتر بتن أيب ختتتيبة  2٣٥ه ت وكتتتب الترثوث هتتذه

تت اول بعض مسائل االعتقاث .ويااف إىل ل كتب (اإلميان) و (الس ة) ب واوين ال يل كالكتب الستة وخ ها.
مث ث هِونت الكتب اليت جتما معظم مسائل االعتقاث املعروآة اليو  ،ولك ها مل تسم ابسم كتتب االعتقتاث إال يف أوائتل القترن اخلتامح اقجتري ،أمتا قبتل
ل آعرآت كتب االعتقاث ابسم كتب الس ة ،و ل يف مقابل مقاالت املبت عة ،آم ها كتاب (الس ة) ايب بكر بن أيب عاصم  28٧هت ،و(الس ة)

لعب هللا بتن أمحت بتن ح بتل  29٠هتت ،و(الست ة) حملمت بتن نصتر املترووي  294ه ت ،و(الست ة) ايب بكتر اخلت هل  ٣11هتت .كمتا ْسيتت كتتب االعتقتاث
أياتتا ابستتم كتتتب الشتريعة ،ككتتتاب (الشتريعة) ايب بكتتر اآلجتتري ٣٦٠هت ت ،وكتتتاب (اإلابنتتة عتتن ختتريعة الثتترق ال اجيتتة) البتتن بطتتة  ٣8٧هتت .وْستتي
االعتقاث أياا أبصول ال ين كما ْسهاه أبو السن ااختعري  ٣24هت يف كتابه (اإلابنة عن أصول ال اينة).

مث ه تتر مص تتطلح االعتق تتاث يف أوائ تتل الق تترن اخل تتامح اقج تتري ،آكت تتب أب تتو القاس تتم ال لك تتائي ( 418ه تت) كتاب تته (خت ترح أص تتول اعتق تتاث أه تتل الس ت ة

واَّماعة) .وكل هذه الكتب مطبوعة ومعظمها حمقق اآلن بثال هللا تعاىل.
ويف كل الكتب السابقة يسوق املؤلثون مايَت ْروونه  -يف اابواب امل تلثة  -عن رستول هللا عليته الصت ة والست

وعتن الصتاابة والتتابعس أبستاني هم

وقد أشار املصنف إىل قول شيخ اسس ا هذا ،وذكر أقاويل لدريه قريبة منه ( ص  .)828وقال ( ص  )840عن قول الصحايب إذا خالفه صحايب آخر( :فقوله

لي

حجة ابالمفاق) أها .ومنه معلم أن إط قه هنا يف املوضع األول مقيد ذا فلزا التنبيه إليه إذ ّبني املوضعني قرابة أربعمائة صفحة.

وذلك صافة أن يدرت بعض القلبة إبط قه األول ،فيقلقون ألسنة التبديع والتضليل يف كل من رد رأايً أو قوالً لصحايب ،كما يفعل مر ئة العصر ،حني َّ
نرد عليهم ما

يقدمونه من أقاويل منسب لبعض الصحابة ،على نصوص الوحي الصرحية الواضحة اليت جنالدهم ا.

واعلم أن املختار عندان والذ ندين هللا به أن قول الصحايب لي بدليل شرعي وال هو حجة يف دين هللا إال أن يكون يف أسباب النزول ،أو يكون مما ال يُقال
ابلرأ ويكون حكمه حكم الرفع ،بشرط أن ال يكون الصحايب من املكثرين ابلتحديث عن أهل الكتاب.
وأن احلجة الشرعية اليت ندين هللا ا هي قول هللا معاىل ،وقول رسوله  ، وإمجاع الصحابة الثابت قبل أن يتفرقوا يف األمصار ،والذ ال يكون إال طستند

شرعي.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال معاىل( :ق ْل إَِّمنَا أنذركم ِابلْ َو ْح ِي) األنبياء .45 :وقال سبحانه( :اتَّبِعواْ َما أن ِزَل إِلَْيكم همن َّربِهك ْم َوالَ تَتتَّبِعواْ من ثونه أ َْوليَاء قَلي َّما تَ َذ َّكرو َن) األعراأ.3 :
منبيه:
قال املصنف ص( :828إذا معارضت أقوال الصحابة ف حجة يف أحدها ،وو ب الرت يح بينها .)...كذا قال( :ف حجة يف أحدها).
والرا ح عند أن هذا خقأ مقبعي ،وأنه يريد( :فاحلجة يف أحدها) .إذ الرت يح ال يكون سلداء اجلميع ،بل الختيار األقو واألر ح.

وهذا هو املذهب املختار عنده ،كما صرح به بعد ذلك يف املقدمة الرابعة فقال( :ويف اجلملة فإن العلماء ِل خيتلفوا يف أن احلق ال خيرج عن قول الصحابة ،فإن
أمجعوا فإمجاعهم حجة ققعية ،وإن اختلفوا فاحلق يف قول بعضهم ،ويعلم هذا ِ
ابلرد إىل الكتاب والسنة ،وال جيوز امروج عن أقواهلم) أها( .ص])831النكت
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اخلاصتة ،وعلتتى لت آهتتذه الكتتتب تعتتس متتن كتتتب الست ة ااصتتلية ،و لت ابستتت اء (اإلابنتتة) ايب الستن ااختتتعري ،حيتتل كتر اعتقتتاثه يف صتتورة
منت ب ون أساني .
وم تتا ه تتذا ال ت مط م تتن التص تتانيف ااثري تتة  -امل عم تتة ابآلاثر  -ك تتان علم تتاء الس تتلف يكتب تتون مايعتق ون تته ال تتق  -يف مس تتائل اخل ت ف  -ابدتص تتار
بلثظهتتم .وستتاق ال لكتتائي ائثتتة متتن هتتذه االعتقتتاثات يف كتابتته املتتذكور أعت ه ،آب ت أ بتتذكر اعتقتتاث ستتثيان ال تتوري (1٦1هتت) ،مث اعتقتتاث ااوواعتتي
(1٥٧هت) ،مث اعتقاث سثيان بتن عيي تة ( 198هتت) ،مث اعتقتاث أمحت بتن ح بتل ( 241هتت) ،مث اعتقتاث علتي بتن املت يين ( 2٣4هتت) ،مث اعتقتاث أيب ثتور
( 24٠هت) ،مث اعتقاث الب اري صاحب الصايح ( 2٥٦هت) ،إىل أن دتم ابعتقاث ابتن جريتر الطتسي صتاحب التثست ( ٣1٠هتت) ،رضتي هللا عت هم
أجعس.
ومن االعتقاثات امل تصرة املشهورة اعتقاث أيب جعثر الطااوي (٣21هت) وهو (منت العقيت ة الطااويتة) إال أنته تكلتم يف اإلميتان علتى ريقتة مرجتتة
الثقهاء ال ريقة أهل الس ة.
وانتهتتت الطبقتتات التتيت كتتان رجاقتتا يكتبتتون العقائت بطريقتتة اآلاثر املس ت ة ،وت ت

ل ت كتابتتة العقائت جمتترثة متتن ااستاني يف صتتورة متتون :كالعقيت ة

الواستتطية البتتن تيميتتة ،وملعتتة االعتقتتاث البتتن ق امتتة ،أو يف صتتورة ختتتروح ككتتتاابت ابتتن تيميتتة وابتتن القتتيم يف االعتقتتاث ،أو يف صتتورة قصتتائ م ظومتتة:
كالقصي ة ال ونية البن القيم وقصي ة «ال ُّرة املايهة» للسثاريين والتيت ختترحها ب ثسته يف «لوامتا اانتوار البهيتة» ،وقصتي ة «ستلهم الوصتول» لتاآظ

حكمي واليت خترحها ب ثسه يف «معارج القبول».

وتعتتتس كتتتاابت ختتتيخ اإلست ابتتن تيميتتة يف اعتقتتاث أهتتل الست ة ونقت مقتتاالت الثتترق الاتتالة  -والتتيت استتت رقت اإلثتتىن عشتر جملت ا ااوىل متتن جممتتون
آتاويه  -حلقة وصل هامة يف ت وين اعتقاث أهل الس ة ،إ إنه  -وكما كرت من قبل  -ق جا د صة كتاابت َمن ستبقه ِمتن الستلف يف لت ،
وع ه أدذ كل َمن كتب يف اعتقاث أهل الس ة ِمن بع ه وإىل يوم ا هذا.
واتبتا أهتل الست ة م هجتا اثبتتتا يف تت وين مستتائل االعتقتاث ،أال وهتتو اثبتات هتذه املستتائل أبثلتهتا متتن الكتتاب والست ة وإجتان الصتتاابة ،وأصتبح اتبتتان
هذا امل هل من دصائص أهل الس ة .و ل يف مقابل م هل الثرق املبت عة يف اتبان قواع اَّ ل وامل طق الثبات مسائل االعتقاث ب عوى أنته ميكتن
اثبات صاة العقائ اإلميانية اباثلة العقلية ،ومل يستقم قم ل إ أثاهم اتبان هذا امل هل إىل خمالثة الق ال ابت ابلكتاب والس ة يف بعض مسائل
آتأولوها ،ودرجتوا بتذل عتن أهتل الست ة
االعتقاث ِبجة أن العقل َيابه ،ومل يكتثوا ابمل الثة بل عم وا إىل نصوص الكتاب والس ة املعارضة آلرائهم ه
واَّماعتتة .وقت ثدتتل هتتذا االستتلوب علتتى املستتلمس بعت خمتتالطتهم اهتتل ال اتتل الق ميتتة وبعت ترجتتة كتتتب آ ستتثة اليتتو ن وخت هم ،واختتتتهر املعتزلتتة
ابادذ هبذا ااسلوب مث آتاقهم آيته ااختتاعرة وعلتى رأستهم كبت هم القاضتي أبتو بكتر البتاق ين  4٠٣هتت ،التذي وضتا املقت مات العقليتة التيت يتوقتف
عليها االست الل وال ظر وجعلها قواع َتبعة للعقائ اإلميانية يف وجوب اعتقاثهتا لتوقتف اثبتات هتذه العقائت عليهتا ،مث واث إمتا الترمس أبتو املعتايل
اَّتتويين  4٧8ه ت هتتذه القواعت العقليتتة أتصتتي يف كتابتته (الشتتامل) والتتذي خلصتته يف كتابتته (اإلرختتتاث) ،ويكثتتي يف ابطتتال هتتذا كلتته أن هتتذه املقت مات
العقلية لو كانت واجبة لكان رسول هللا عليه الص ة والس

ق بي ها .وْسي اثبات مستائل االعتقتاث اباثلتة العقليتة بعلتم الكت  ،وماوالتت العقائت

تت ر يف ك ت متتن املعاهت اإلست مية  -كتتااوهر رصتتر  -وإىل يوم تتا هتتذا ابستتم علتتم الكت  .وقت

الستتلف الكت

والثلستتثة وامل طتتق أختت التتذ

وحذروا م ها ،قال أبو عمار بان عبادالرب ]قتال يتونح بتن عبت ااعلىْ :سعتت الشتاآعي يتو تره حثتص الثترث ،قتال يل :ايأاب موستى ان يلقتى هللاَ
عزوجتتل العبت بكتتل نتتب متتاد الشتترك دت متتن أن يلقتتاه بشتتال متتن الكت  ،لقت ْسعتتت متتن حثتتص ك متتا ال أقت ر أن أحكيتته .قتتال ابتتن عبت الس:
وقتتال أمحت بتتن ح بتتل رمحتته هللا إنتته اليثلتتح صتتاحب كت
الثقه واآلاثر من جيا اامصار أن أهل الك

أبت ا والتكتتاث تتترى أحت ا نظتتر يف الكت

إال ويف قلبتته َث َختتل .وقتتال ابتتن عبت الس :أجتتا أهتتل

أهل ب ن ووي واليع ون ع اَّميا يف جيتا اامصتار يف بقتات العلمتاء ،وإمنتا العلمتاء أهتل ااثتر
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والتثقه آيه ويتثاضلون آيه ابالتقان واملْيز والثهم .ونقل ابن عب الس عن ابن دويز م اث املتالكي قولته :أهتل ااهتواء ع ت مالت وستائر أصتااب ا هتم
َ
أهل الك آكل متكلم آهو من أهل ااهواء والب ن أختعراي كان أو خ أختعري التقبل له ختهاثة يف اإلس أب ا ويمهجر ويؤثب على ب عته ،آتإن
َتاثى عليها استتيب م ها[.1
هذا هو سبب تسمية املتأدرين للعقائ بعلم الك
وهو اخل ف يف ك
أن ختيخ اإلس

 -أتسيسهم له على اَّ ل وامل طق  -وق كر ابن دل ون يف مق مته سببا آدر قذه التستمية

هللا تعاىل ومسألة دلق القرآن ،آقال إن مسائل االعتقاث ْسيت بعلم الكت

ان مبت أها كتان اخلت ف يف كت

هللا تعتاىل ،إال

وبس أنه دطأ وال صلة له ابلتسمية ،وأن الصواب هو القول ااول.2
ابن تيمية ق انتق هذا القول ه
اثنيا :موضوعات علم االعتقاد

وهى تت اول  -وكما كر من قبل  -أركان اإلميان الستة ابإلضاآة إىل موضوعات أدرى ادتلثت آيها الثرق ،على ال او التايل:
 - 1الركن ااول من أركان اإلميان ،وهو اإلميان ابهلل تعاىل ،ويسمى علم التوحي وهو نوعان:
أ  -توحيت الربوبيتتة (أو توحيت املعرآتتة واإلثبتتات) :ومع تتاه توحيت هللا تعتتاىل يف اتتته وأآعالتته وأْسائتته وصتتثاته .وأحيتتا يثتترث توحي ت ااْستتاء والصتتثات
بقسم مستقل ،آيقتصر توحي الربوبية بذل على توحي هللا يف اته وأآعاله.
وخيتص هذا القسم ابلبال يف أْساء هللا وصثاته وأآعاله ومعرآة مذهب أهل الس ة يف هذا ،ومقاالت أهل الب ن آيها ونقاها.
ب  -توحي االوهية (أو توحي القص والطلب) ،ومع اه إآراث هللا تعاىل وح ه ابلعباثة ،وهو معىن ختهاثة أن ال إله إال هللا.
وخيتتتص هتتذا القستتم بباتتل معتتىن العبتتاثة ،وختتتروط صتتاة ختتتهاثة أن ال إلتته إال هللا ،ومعتتىن الطتتاخوت وأقستتا الكثتتر والشتترك ،ون تواقض التوحي ت
امل تلثة.
 - 2الركن ال اين وهو اإلميان ابمل ئكة :ومعرآة صثاْم اليت وصثهم هللا هبا ومعرآة أقسامهم وأعماقم ،واإلميان بذل كله.
 - ٣الركن ال الل وهواإلميان ابلكتب السماوية اليت أنزقا هللا على رسله وأهنا كلها حق متن ع ت هللا علتى الصتثة التيت أنزلتت عليهتا ،ال علتى الصتثة
اليت هى عليها اليو ماع ا القرآن ،بل دب اإلميان أبن الكتب السابقة املوجوثة اليو  -كالتوارة واإلجنيل  -ق ثدلها التاريف ،كما دب اإلميتان
أبن القرآن ق نسخ ماماي من الكتب السماوية ،اليت حىت لو وج ت اليو على حالتها ثون حتريف لَرَ العمل هبا.

 - 4التتركن الرابتتا :اإلميتتان برستتل هللا تعتتاىل ،داصتتة متتن كتتر هللا تعتتاىل أْستتاءهم يف القتترآن ،وأهنتتم أآاتتل البشتتر ،وأهنتتم قت بَتلَّ توا ماوجتتب علتتيهم متتن

ورجح القاضي عياع وخ ه عصمتهم م ها ،مث
الب ل ،وأن أويل العز م هم مخسة ،وأهنم معصومون من الشرك والكبائر ،أما الص ائر آثيها د ف ه
معرآة رف من س ة ال عليه الص ة والس

ومعجزاته وعمو بع ته إىل ال قلس إىل يو القيامة ،ووجوب تص يقه واتباعه يف كتل متاأدس بته عليته

الص ة والس  ،وهذا هو معىن ختهاثة أن حمم ا رسول هللا عليه الص ة والس .
 - ٥الركن اخلامح :اإلميان ابليو اآلدر :وم ته اإلميتان أبختتراط الستاعة ،وستؤال القتس ونعيمته أو عذابته ،والت ثخ يف الصتور والثتزن والصتعق والبعتل،
والشر وتطاير الصاف والشثاعة أبقسامها والعرع وامليزان والصراط والوع واإلميان ابَّ ة وال ار وأهنما موجوثَتن اآلن.
 - ٦الركن الساث  :اإلميتان ابلقت ر دت ه وختتره متن هللا تعتاىل ،وأن لته أربتا مراتتب وهتى العلتم مث الكتابتة مث املشتيتة مث دلتق ااآعتال د هتا وختترها.
وم ته الكت يف التقت ير ااويل مث العمتتري مث التتويل مث اليتومي .،وم تته الكت يف استتطاعة العبت بقستميها الشتترعية والق ريتتة .ومعرآتة ادتتت ف ِ
الثتَترق
( 1جاما بيان العلم) 9٦ - 9٥ /2
 2انظر (جممون الثتاوي)  ،184 /٣يف نق ه لك

الشهرستاين
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وقول أهل الس ة يف هذا كله.
 - ٧الكت يف اإلميتتان ،وهتتو متتايعرف (رستتائل ااْستتاء وااحكتتا ) وم تته :معرآتتة حقيقتتة اإلميتتان ،ووايثتتته ونقصتتانه ،وتثاضتتل أهلته آيتته ،والقتول يف
أصااب املعاصي أبقسامها ،والثرق بس اإلميان واإلس  .ومعرآة ادت ف ِ
الثَرق وقول أهل الس ة يف هذا كله.
 - 8املسائل التيت أثرجتت يف االعتقتاث  -ابإلضتاآة اركتان اإلميتان الستتة  -بستبب خمالثتة بعتض ِ
الث َترق آيهتا خمالثتة كتم علتى صتاحبها ابلكثتر أو

ابلثسق والا ل ،وأك ر هذه املسائل دالف آيها الشيعة الرواآض ،وأ ها:

أ  -القول يف الصاابة واخللثاء ااربعة وأمهات املؤم س وأهل البيت رضي هللا ع هم.
ب  -القول يف اإلمامة ،وإقامة اَّما واَّماعات والل واَّهاث ما الس والثاجر.
ج  -القول يف كرامات ااولياء.
ث  -القول يف املسح على اخلثس.
هت  -القول يف اَّن :صثتهم وتكليثهم ومص هم.
و  -القول يف التاسس والتقبيح العقلي.
هذه هى أهم املوضوعات اليت تت اوقا كتب علم االعتقاث.
اثلثا :كتب االعتقاد اليت نوصي بدراستها يف املرمبة الثانية
مما يؤسف له أنه ال يوج كتاب جاما ملوضوعات االعتقاث سالثة الذكر على الصثة املرضتيةِ ،بيتل ي تين هتذا الكتتاب عتن خت ه ،وهتذا هتو الشتأن
يف معظم كتب العلو الشرعية ولكن كتب العلماء يكمل بعاها بعاتا ،وقتذا آستوف نوصتي يف كتل علتم بكتتاب جنعلته ااستا وهتو أك تر كتتب
هذا العلم جعا ملسائله وآوائ ه مث نستكمل ال قص يف هذا الكتاب ااساسي من بقية كتب نثح العلم.
ومتتن حيتتة كتتتب االعتقتتاث آإهنتتا كتلتتف يف ثرجتتة استتتيعاهبا ملوضتتوعات االعتقتتاث ،ويف ريقتتة عرضتتها قتتا متتن حيتتل الرتتيتتب ومتتن حيتتل البستتط
واإلداو.
وما ل آإ ا كان ه اك كتاب ي ين عن خ ه يف علم االعتقاث للمرتبتة ال انيتة آهتو كتتاب (معتارج القبتول) لتاآظ حكمتي ،وقتذا آست جعله الكتتاب
ااساسي يف هذه املرتبة .وسوف نب أ بعرع أهم كتب االعتقاث امل اسبة لط ب املرتبة ال انية ،مث نل ص مانوصي ب راسته م ها:
 - 1كتاب (معارج القبول) للشيخ حاآظ بن أمح َحكمي (1٣٧٧هتت) ،وهتو مطبتون يف جملت ين ،ع ت ي م ته بعتة املكتبتة الستلثية رصتر ،وا لت

ااول خمصتتص كلتته للتوحي ت أبقستتامه ونواقاتته ،وا ل ت ال تتاين خمصتتص لبقيتتة أركتتان اإلميتتان الستتتة .وهتتذا الكتتتاب يعتترع عقيت ة الستتلف أهتتل الست ة

واَّماعة ويعرع أقوال الثرق امل الثة ويرث عليهتا معتمت ا يف لت علتى كت

ابتن تيميتة وابتن القتيم وخ تا متن علمتاء أهتل الست ة .واليوجت كتتاب

آدر جا ماجعه هذا الكتاب ،وكل ماآيه حق مت وصواب ،وه اك مسائل قليلة مل يذكرها ككرامات ااولياء وال زو متا التس والثتاجر وأختتراط الستاعة
واملسح على اخلثس ،ودتم كتابه بقواع هامة يف االعتصا ابلكتتاب والست ة .آتإ ا أراث الطالتب يف هتذه املرتبتة أن يقترأ كتتااب واحت ا يف االعتقتاث آهتو
(معارج القبول) الذي ي ين عن خ ه ،وهذا الكتاب ِباجة إىل عزو اآلايت الوارثة آيه وإىل كريل أحاثي ه.
وللشيخ حاآظ حكمي رمحه هللا كتاب خمتصر يف االعتقتاث بطريقتة الستؤال واَّتواب ،وهتى ريقتة جيت ة لتوضتيح بعتض املستائل ،وهتو كتتاب (أعت
الس ة امل شورة) ،وهو مطبون يف جزء متوسط.
ويلي (معارج القبول) يف اَّوثة وتقرير مذهب أهل الس ة:
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 - 2كتاب (لواما اانوار البهية) للشيخ حمم السثاريين ال بلي (1188هت) ،وهو مطبون يف جمل واح كب يشتمل علتى جتزأين .وهتو أثى مرتبتة
من (معارج القبول) ،ويعيبه مايلي:
أ  -أنه مل يتتكلم يف توحيت االوهيتة والنتواقض التوحيت  ،وهتو هبتذا الي تين عتن خت ه ،بتل البت متن قتراءة كتتاب (التوحيت ) حملمت بتن عبت الوهاب معته
لت ارك هذا ال قص.
ب  -أنتته أدطتتأ يف نستتبة بعتتض اامتتور اهتتل الس ت ة ،كمتتا أن بتته متتاثة أختتتعرية ،ولكتتن الكت تاب عليتته تعليقتتات للش تي س أيب بط تس وستتليمان بتتن
سامان من علماء جن لتصويب هذه اادطاء (بطبعة املكتب اإلس مي  1411هت).
ج  -أن الكتاب ي قصه حسن الرتتيب ،آلم يذكر أركان اإلميان الستة متتابعة كما آعل صاحب (معارج القبول).
ث  -أنه أسهب يف ال يل عن ع مات الساعة يف مائة صثاة من اَّزء ال اين.
( - ٣العقيت ة الواستتطية) لشتتيخ اإلست

ابتتن تيميتتة ،وهتتى عقيت ة خمتصتترة كتبهتتا اهتتل م ي تتة واستتط (ابلعتراق) ب تتاء علتتى لتتب قاضتتيها .وقتتا عت ة

ختروح م ها خترح الشيخ حمم دليل هرا .
ومل يتكلم ختتيخ اإلست

يف هتذه العقيت ة يف توحيت االوهيتة أو نتواقض التوحيت  ،وقت دصتص اَّتزء ااكتس م هتا للات يل عتن صتثات هللا عزوجتل

وبيان مذهب أهل الس ة آيها .وقذا آهى التكثي وح ها ل راسة االعتقاث.
وال يثتتوتين ه تتا أن أوصتتي بقتراءة (م تتا رة يف العقيت ة الواستتطية) يف ا لت ال التتل متتن جممتتون آتتتاوي ابتتن تيميتتة متتن صتتثاة  1٦٠إىل  .2٧٧آقتراءة
هذه امل ا رة مهمة لطالب العلم وأوصي ال اخترين بطبعها ما العقي ة الواسطية ،آهى تبس خربتة أهتل الست ة ومحلتة العقيت ة الصتاياة وتبتس متاتعرع
له ختيخ اإلس

ل من الثوائ اقامة.

من هجو من علماء عصره وكيف رث عليهم إىل خ

ومنت العقي ة الواسطية موجوث ب ثح ا ل ال الل ص .1٥9 - 129
وه اك متون أدرى يف عقي ة السلف يف نثح حجم العقي ة الواسطية ولك ها أقل آائ ة ،والأب بقراءْا كلها آهى يس ة ،وم ها:
(كتاب خترح الس ة) ايب حمم السن بن علي بن دلف السهباري  ٣29هت.
و(عقي ة السلف أصااب ال يل) ايب ع مان الصابوين 449هت.
و (لمعة االعتقاث اقاثي إىل سبيل الرختاث) للموآق بن ق امة صاحب امل ين  ٦2٠هت.
( - 4خترح العقي ة الطااوية) البن أيب العز ال ثي  ٧92هت ،وهو خترح ملنت العقي ة الطااوية لإلما أيب جعثر الطااوي ال ثي ٣21هت.
وهذا الكتاب من أختهر كتب العقائ اآلن .ومن حق هذا الكتاب أن يسمى بشرح العقي ة الطااوية البن تيمية ،ان ابتن أيب العتز إمنتا رهكتب كت
ابن تيمية كشرح على ك

الطااوي .ومعظم الشترح م قتول متن كت

ابتن تيميتة يف مواضتا متعت ثة متن جممتون آتاويته ب صته ،والأختت يف أن كت

ابن تيمية هو التذي جعتل للكتتاب هتذه اا يتة ،وقت كترت متن قبتل أن كتل متن كتتب يف اعتقتاث الستلف بعت ابتن تيميتة  -ومت هم ابتن أيب العتز -
آإمنا نقل ع ه واستثاث م ه.
وابلرخم من ختهرة هذا الكتاب آإن آيه تقص ا وأدطاء:
أ  -أمتتا التقص ت يف الكتتتاب :آهتتو أنتته مل يتتتكلم يف توحي ت االوهيتتة رتتا آيتته الكثايتتة وإمنتتا أختتتار الشتتارح إليتته إختتتارة متتوجزة يف أولتته ،وقتتذا ي ب تتي أن
ي ر معه كتاب (التوحي ) حملم بن عب الوهاب ما خترحه (آتح ا ي ) لثي ه عب الرمحن بن حسن َّس هذا ال قص.
ب  -ومتتن التقصت أياتتا تثتترق مستتائل القت ر يف الكتتتاب ،آي ب تتي قتراءة موضتتون القت ر يف (معتتارج القبتتول)  ،٣98 - ٣2٦ /2وآيتته نقتتل حتاآظ
حكمي تل يصا لكتاب ابن القيم يف الق ر وهو (ختثاء العليل) الذي هو من أهم املراجا ل راسة موضون الق ر.
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ج  -أما اادطاء آهى أساسا يف ك

صتاحب املتنت أيب جعثتر الطاتاوي رمحته هللا ،وقت حتاول الشتارح تت ارك هتذه اادطتاء ،إال أنته مل يوآتق يف

ل ت كتتل التوآيتتق .وترتكتتز اادطتتاء يف مستتائل اإلميتتان ،آاملتتاتن كتبهتتا علتتى متتذهب مرجتتتة الثقهتتاء (أيب ح يثتتة وختتتي ه محتتاث بتتن أيب ستتليمان ومتتن
تبعهما) .وق قال الشارح إن اخل ف بي هم وبس أهل ال يل د ف لثظي وليح كمتا قتال ،آتإن الستلف مل خيتلثتوا يف أن متاأتى بته محتاث ابتن أيب
سليمان ب عة ،والعلماء الذين كروا بقات أهل الس ة  -كال لكائي وابن بطة  -مل ي رجوا آيهم ال أاب ح يثة وال ختي ه محاثا ،صايح إن ختتارح
الطااويتتة قتتال أبن اخل ت ف لثظتتي متابعتتة البتتن تيميتتة ،1ولكتتن هتتذا خ ت صتتايح ،آتتإن الثتترق بتتس الس ت ة والب عتتة اليكتتون لثظيتتا ،وق ت اختتتت نك ت
السلف على هذه الب عة.
وإلي أهم اادطاء الوارثة يف منت العقي ة الطااوية حسب ترتيب وروثها:
( )1قوله يف أْساء هللا تعاىل (ق

ب ابت اء) .والق

ليح من أْساء هللا السىن ،وهي توقيثية.

ح
( )2قوله يف صثات هللا تعاىل (ال حتويه اَّهات الست) هذا نثي دتب أن يتبتا رتا ي استبه متن اثبتات كمتا هتو املت هل القترآين يف قولته تعتاىل (لَ ْتي َ
الست ِتميا الب ِ
ص ت ) الشتتورى ، 11 :نثتتي يعقبتته اثبتتات ،وقتتذا كتتان ي ب تتي أن يقتتول (الحتويتته اَّهتتات الستتت ،وهتتو ستتباانه آتتوق
َك ِم ْلِت ِته َختت ْتيءم َوهت َتو َّ
َ
خملوقاته ،ابئن م هم ،مست ِو على عرخته بذاته) ،و ل ان قولته (الحتويته اَّهتات الستت) قت يثهتم م ته نثتي آوقيتة هللا تعتاىل وعل هتوه ،آوجتب التقييت
واإلثبات عقب ال ثي.

( )٣قول القحاو رمحه هللا ]ونسمي أهل قبلت ا مسلمس مؤم س ،متاثاموا رتا جتاء بته ال ت عليته الصت ة والست

معرتآتس ،ولته بكتل ماقالته وأدتس

مص قس[ .هذه العبارة تشتمل على مسألتس دالف آيها مرجتة الثقهاء أهل الس ة.
املسألة ااوىل :تسمية أهل القبلة مؤم س ب ون است اء ،ومذهب أهل الست ة االستت اء أو التقييت آتقتول أ متؤمن إن ختتاء هللا أو تقتول أ متؤمن يف
ااحكا  .وقول املرجتة يف هذه املسألة مبين على املسألة التالية.
املسألة ال انية :قصره اإلميان على اإلقرار (معرتآس) والتص يق (مص قس) .وهتذا متذهب مرجتتة الثقهتاء أنته متاثا قت صت ق بقلبته وأقتر بلستانه آهتو
متتؤمن كامتتل اإلميتتان ،واإلميتتان ع ت هم ختتتيء واح ت اليزي ت والي ت قص ،وأعمتتال اَّ توارح ع ت هم ليستتت متتن اإلميتتان وإمنتتا هتتى م تن مثراتتته وآاثره ،وقتتذا
اليست ون.
وق خلهص عمر بن حممد النسفي  ٥٣٧ه ت متذهب مرجتتة الثقهتاء بقولته ]واإلميتان يف الشترن :هتو التصت يق رتا جتاء ال ت عليته الصت ة والست
من ع هللا تعاىل واإلقرار به ،وأما ااعمال آهى تتزاي يف نثسها ،واإلميان اليزي والي قص ،واإلس واح  ،آإ ا وِج َ متن العبت التصت يق واإلقترار
بته

صح له أن يقول أ مؤمن حقا ،والي ب ي أن يقول أ مؤمن إن ختاء هللا[.2
ومذهب أهل الس ة أن اإلميان قول وعمل يزي وي قص:
وأراثوا ابلقول :قول القلب وهو معرآته وتص يقه ،وقول اللسان وهو إقراره
وأراثوا ابلعمتل :عمتل القلتب وعمتل اَّتوارح [وم هتا عبتاثات اللستان خت اإلقترار كتت وة القترآن والتذكر واالستت ثار والت عوة إىل هللا واامتر ابملعتتروف
وال هي عن امل كر] .٣وأهل الس ة يست ون للعمل.
ومل يتترث أهتتل الس ت ة متتن ل ت أي قتتول أو أي عمتتل بتتل ماكتتان مشتتروعا متتن ااق توال وااعمتتال ،وهتتو آعتتل الواجبتتات وامل ت وابت وتتترك احملرمتتات
( 1انظر جممون الثتاوى)٣94 /٧ ،
 2يف كتابه (العقائ ال سثية)
 ٣كره حاآظ حكمي يف «معارج القبول» 2٠ /2
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واملكروهات ،وااثلة على صاة مذهب أهل الس ة ك ة ،ليح هذا موضا بسطها ،وق استوَف الب تاري رمحته هللا يف كتابته (اإلميتان) متن صتاياه
ك ت ا متتن ااثلتتة علتتى أن العمتتل متتن اإلميتتان وأنتته يزيت ويت قص ،وم هتتا علتتى ستتبيل امل تتال حت يل ختتتعب اإلميتتان (اإلميتتان باتتا وستتتون ختتتعبة) آقت
اختتمل على كر الشعب القولية والثعلية ،وملا كان هذا ال يل نصتا يف حمتل ال تزان آقت ختتك بعتض مرجتتة الثقهتاء آيته رختم أنته حت يل صتايح
مشهور.1
( )4قول القحاو رمحه هللا ]والنكثر أح ا من أهل القبلتة بتذنب متامل يستتاله[ هتذا الكت

صتايح ،وهتو وإن مل يترث يف الكتتاب أوالست ة ب صته،

إال أن هتتذه العبتتارة تستتتم قوْتتا وحجيتهتتا متتن اتثتتاق أهتتل الس ت ة عليهتتا ،وق ت نقلهتتا ال لكتتائي عتتن معظتتم اائمتتة التتذين نقتتل اعتقتتاثاْم ،واليوج ت
إختتتكال يف هتتذه العبتتارة ،ولكتتن اإلختتتكال يف ستتوء آهتتم ك ت متتن املعاصترين قتتا ستواء متتن العتوا أو متتن امل تستتبس إىل العلتتم الشتترعي ،آيستتت لون هبتتذه
العبارة على أنه اليكثر أح وإن آعتل املكثترات كلهتا إال إ ا استتال أو جات  ،آتستأقم وكيتف تعترف استتا له أو جات ه آيقتول لت أن يصترح
بلستانه أبنته مستتال أو جاحت  .والتذين يقولتون هبتذا َك َّثترهم ك ت متن الستلف كالميت ي وأمحت  2وهتذا الكت

التذي ختتان هتذه اااي هتو متتذهب

خ ة املرجتة ،وسيأيت تثصيل هذا إن ختاء هللا.
أمتتا معتتىن هتتذه العبتتارة  -والتتذي مل يوضتتاه الشتتارح ابتتن أيب العتتز وأختتتكلت عليتته  -آاملقصتتوث ابلتتذنوب يف هتتذه العبتتارة املعاصتتي التتيت اليكثتتر آاعلهتتا
كتالز وختترب اخلمتتر آهتذه إ ا استتتالها  -آعلهتا أو مل يثعلهتا َك َثتتر كتأن يقتتول إن التز والشترب ليستتا ِبترا وحنتتو لت وم لته الدهتتل حترميهمتا .أمتتا
ِ
ب هللا تعاىل أو سب الرسول عليه الص ة والس أو إهانة املصتاف بقتول أو آعتل آهتذه يكثتر آاعلهتا رجترث القتول أو الثعتل
كس ه
املعاصي املك هثرة َ
ثون نظر يف جا أو استا ل .وقذا قي العلماء هذه العبارة بكلمة (أهل القبلة) آاملقصوث هبم الذين مل َيتوا رك ِهثر خيرجهم عتن أهتل القبلتة ،آمتا
تب هللا ورستوله وثعتاء
ثا مل َيت رك هثر ،آ يكثر ابلذنب خ املك ِهثر إال أن يستاله .والذنب املك ِهثتر هتو التذي ن َّ
تص الشتارن علتى كثتر آاعلته كس ه
خ هللا ،والذنب خ املكثر هو ماورث الوعي على آعله ولكن مل ي ص الشارن على كثر آاعله كشرب اخلمر والز وأكل الراب والسرقة.
ويبس أن املراث (أبهل القبلة) ع العلماء :املسلم الذي مل َيت بذنب مكثر خيرجه من اإلس
]وال خيرج أح من أهل القبلة من اإلس

قتول أيب حمماد احلسان الرب اار رمحته هللا  ٣29ه ت

حىت يَترَّث آية من كتاب هللا عزوجل أو يترث ختتيتا متن آاثر رستول هللا عليته الصت ة والست

أو يصتلي ل ت

ب علي أن كرجته متن اإلست  ،آتإ ا مل يثعتل ختتيتا متن لت آهتو متؤمن ومستلم ابإلستم ال
هللا أو يذبح ل هللا ،وإ ا آعل ختيتا من ل آق َو َج َ
ابلقيقة[ .٣وقوله ]مؤمن ومسلم ابإلسم ال ابلقيقة[ أي يف الكم الظاهر ال نيوي.
وق أوضح البخار

ويت ْ ِثر ما ثو َن َلِ
ََ َ

اّللَ الَ يَت ْ ِثتر أَن ي ْش َترَك بِ ِته
رمحه هللا هذا يف اعتقاثه آقتال ]ومل يكونتوا يكثترون أحت ا متن أهتل القبلتة ابلتذنب قتال تعتاىل (إِ َّن ه
ِ
آبس الب اري أن أهل القبلة الذين اليكثترون ابلتذنب هتم التذين مل يثعلتوا متاهو ختترك ،وكتذل
َ ل َمن يَ َ
شاء) ال ساء .4 [48 :ه

بت َّتوب الب تتاري قتتذه املستتألة يف كتتتاب (اإلميتتان) متتن صتتاياه يف (ابب  )22آقتتال ]ابب املعاصتتي متتن أمتتر اَّاهليتتة واليكثتتر صتتاحبها ابرتكاهبتتا إال
ابلشرك[ .٥وأتمل قوله ]واليكثر صاحبها ابرتكاهبا إال ابلشرك[ ومل يقل (إال ابالستا ل) ان قوله (ابلشرك) يعتم االستتا ل وخت ه ،داصتة وأن

 1انظر (خترح العقي ة الطااوية) ص  ،٣8٣ط  14٠٣هت
( 2جممون آتاوي ابن تيمية )2٠9 /٧ ،و(الس ة ايب بكر اخل ل ،ص  ،٥8٧ط ثار الراية141٠ ،هت)
( ٣كتاب خترح الس ة) ايب حمم السن بن علي بن دلف السهباري ،حتقيق ث .حمم سعي القاطاين ،ص  ،٣1ط ثار ابن القيم  14٠8هت
( 4خترح اعتقاث أهل الس ة) ايب القاسم ال لكائي ،1٧٥ /1 ،ط ثار يبة
 ٥انظر (آتح الباري) 84 /1
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ابن أيب العز يف خترحه قال إن هذه العبارة (النكثر مسلما بذنب) امت ا عن إ قها ك من أهل الس ة.1
وق كر أئمة أهتل الست ة هتذه العبتارة يف اعتقتاثاْم للترث علتى اخلتوارج التذين يك ِهثترون ابلكبتائر خت املك هثترة كتالز والسترقة .قتال ابان ميمياة رمحته هللا
]وقتذا قتتال علمتتاء الست ة يف وصتتثهم «اعتقتتاث أهتتل الست ة واَّماعتتة» أهنتتم اليكثتترون أحت ا متتن أهتتل القبلتتة بتتذنب ،إختتتارة إىل ب عتتة اخلتوارج املكثتترة
رطلق الذنوب[ .2وقتال ابن ميمية أياتا ]وحنتن إ ا قل تا :أهتل الست ة متثقتون علتى أنته ال يكثتر ابلتذنب آإمنتا نريت بته املعاصتي كتالز والشترب ،وأمتا
تاثل عليته الكتتاب والست ة أهنتم
هذه املباين آثي تكث َتركها نزان مشهور[ ،٣وقال ابن ميمية أياا ]إنه ق تقترر متن متذهب أهتل الست ة واَّماعتة م ه
اليكثتترون أح ت ا متتن أهتتل القبلتتة بتتذنب والخيرجونتته متتن اإلس ت

بعمت ِتل إ ا كتتان آع ت م هيتتا ع تته م تتل التتز والستترقة وختتترب اخلمتتر متتامل يتاتتمن تتترك

اإلميان[.4
وقتتال الشاايخ حااافظ حكمااي ]والنكثتتر ابملعاصتتي مؤم تتا إال متتا استتتا له ملتتا جتتىن« ،والنكثتتر ابملعاصتتي» التتيت قت م ا كرهتتا وأهنتتا التوجتتب كثترا،
واملراث هبا الكبائر اليت ليست بشرك[.٥
وقال أبو احلسن األشعر رمحه هللا  -يف بيان اعتقتاث أهتل الست ة ] -واليكثترون أحت ا متن أهتل القبلتة بتذنب ،ك اتو التز والسترقة ،وماأختتبه لت
من الكبائر ،وهم را معهم من اإلميان مؤم ون وإن ارتكبوا الكبائر[.٦
وقال شيخ اسس ا حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا  -يف رثه على أح خمالثيه ] -وأما املسألة ال ال ة :وهى من أكس تلبيس الذي تلبح به على
العوا  ،أن أهل العلم قالوا :الدوو تكث املسلم ابلذنب ،وهذا حق ولكن ليح هذا ماحنن آيته ،و لت أن اخلتوارج يكثترون متن وين أو متن سترق أو
ستتث الت بتتل كتتل كبت ة إ ا آعلهتتا املستتلم كثتتر .وأمتتا أهتتل الست ة آمتتذهبهم أن املستتلم اليكثتتر إال ابلشتترك ،وحنتتن متتاك هثر الطواخيتتت وأتبتتاعهم إال
 1انظر (خترح الطااوية) ص  ،٣٥٥ط املكتب اإلس مي  14٠٣هت
( 2جممون الثتاوى) 4٧4 /12
( ٣جممون الثتاوى) ٣٠2/٧
( 4جممون الثتاوى) 9٠ /2٠
( ٥معارج القبول) 4٣8/2
( ٦مقاالت اإلس ميس)ط املكتبة العصرية ،ج  1ص ٣4٧

 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [وِل يعلق على هذا أو يبينه ،مع أنه علق يف كتابه وشدد على إط قات ألهل العلم دون هذا.
فأقول :الرا ح أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا ال يريد يف إط قه هذا "الشرك طعناه اسصق حي" وهو :أن جيعل املرء هلل نداً أو شريكاً يف ألوهيته أو

ربوبيته فهذا أخص من الكفر ،ولو أراده الشيخ لكان قوله غري امع لكثري من أنواع الكفر ،فأهل السنة يكفرون ساب هللا أو رسوله ،ويكفرون املستهزئ بشيء

من دين هللا ،ويكفرون املستهني ابملصحف ،ويكفرون قامل األنبياء ويكفرون املشرع مع هللا ما ِل أيذن به هللا ،ويكفرون املعر) عن دين هللا وغريهم ممن ِل يتخذوا

مع هللا آهلة أخر .

وكذلك الشيخ حممد بن عبد الوهاب نفسه قد نص على مكفرات أخر غري الشرك يف نواقض اسس ا اليت عددها ،من ذلك "مظاهرة املشركني ومعاونتهم على

ض شيئاً مما اء به النيب  " و"السحر" و"اسعرا) عن دين هللا معاىل ال يتعلمه وال يعمل به" و"من اعتقد أنه يسعه امروج عن شريعة حممد
املسلمني" و"من أبّادَ َ
 كما خرج امضر عن شريعة موسى" وحنوه ،فالرا ح أنه أراد ابلشرك يف عبارمه أع ه الكفر عموماً ،فإن كثرياً من أهل العلم يرون أن كل شرك كفراً كما أن كل
كفر شركاً ،فيكون مراده أن أهل السنة ال يكفرون إال ابلذنوب املكفرة اليت نص الشارع على أهنا صر ة من امللة ،خ فاً للخوارج الذين يكفرون بكل ذنب.

ويؤيد هذا التو يه قول من يقول أن كل كافر خارج من امللة فهو مشرك ابهلل من حيث أنه اختذ إهلهُ هواه أو من حيث أنه عابد للشيقان.
اّلل علَى ِع ْل ِم ودتم علَى ْسعِ ِه وقَت ْلبِ ِه وجعل علَى بص ِرِه ِخشاوة آَمن يته ِ ِيه ِمن بتع ِ َِّ
ت َم ِن َّاكَ َذ إِ َقَه َه َواه َوأَ َ
ضلَّه َّ َ
كما قال معاىل (أَآَتَرأَيْ َ
َْ
َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
اّلل) اجلاثية .23 :وقال سبحانه (أََملْ
س) ي  .60 :فمن كان مؤمناً ابلربوبية وكفر أب نوع من املكفرات ،فهو مشرك ابهلل من هذا
آث َ أَن َّال تَت ْعب وا الشَّْيطَا َن إِنَّه لَك ْم َع و ُّمبِ م
أ َْع َه ْ إِلَْيك ْم َاي بَِين َ
الباب.وعلى كل حال فللشيخ رمحه هللا معاىل سلف يف ملك العبارة وذلك اسط ق ،فقد قال اسماا البخار رمحه هللا معاىل يف كتاب اسميان من صحيحه( :ابب:
اّللَ الَ يَت ْ ِثر أَن ي ْشَرَك بِِه َويَت ْ ِثر َما ثو َن َلِ َ لِ َمن يَ َشاء) النساء.)..48 :
املعاصي من أمر اجلاهلية ،وال يكّفر ابرمكا ا إال ابلشرك ،وقوله معاىل( :إِ َّن ه
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ابلشتترك ،وأنتتت رجتتل متتن أجهتتل ال تتا تظتتن أن متتن صتتلى واثعتتى أنتته مستتلم ال يكثتتر  -إىل أن قتتال  -أرأيتتت أصتتااب رستتول هللا عليتته الص ت ة
والست

ملتتا قتتاتلوا متتن م تتا الزكتتاة ،آلمتتا أراثوا التوبتة قتتال أبتتوبكر النقبتتل تتتوبتكم حتتىت تشتته وا أن قتتت

يف اَّ تتة وقتتت كم يف ال تتار ،أتظتتن أن أاببكتتر

وأصاابه ال يثهمون وأنت وأبوك الذين تثهمون ايويل أيها اَّاهل اَّهل املركب إ ا ك ت تعتق هذا[.1
وقال الشيخ عبداللقيف بن عبدالرمحن بن حسن 1292هت  -وأبوه عبت الرمحن هتو صتاحب كتتاب (آتتح ا يت ختترح كتتاب التوحيت ) رمحهمتا هللا
 يف رثه على امل ثاوث بن جرجيح العراقي ]وأما قولته« :إن الشتيخ أمحت بتن تيميتة وتلميتذه ابتن القتيم اليكثتران أحت ا متن أهتل القبلتة» .آيقتال:لو عرف هذا َم ْن أهل القبلة يف هذا املوضا ،ومن املراث هبذه العبارة ملا أورثها ه ا حمتجا هبا علتى ثعتاء خت هللا وعت تكثت آاعلته  .ومتن أعترع
عن ك

أهتل العلتم ورأي أن َم ْتن صتلى وقتال ال إلته إال هللا آهتو متن أهتل القبلتة وإن هتر م ته متن الشترك والترتك لت ين اإلست

متا هر ،آقت

ثى

علتتى نثستته ابَّهالتتة والا ت لة ،وكشتتف عتتن حاصتتله متتن العلتتم وال ت ين هبتتذه املقالتتة .وق ت أنكتتر اإلمتتا أمح ت رمحتته هللا قتتول القائتتل «ال نكثتتر أهتتل
التتذنوب» ،وهتتذا يتتزعم أنتته علتتى متتذهب اإلمتتا أمحت  .ومقصتتوث متتن قاقتتا :إمنتتا هتتو التساءة متتن متتذهب اخلتوارج التتذين يكثتترون رجتترث التتذنوب ،وهتتذا
ض َا ك مهم يف خ موضعه وأوال هبجته انه أتوله يف أهل الشرك وثعاء الصتالس ،آتالتبح عليته اامتر ومل يعترف متراث متن قتال هتذا متن الستلف،
َو َ
وهذا الثهم الثاس مرثوث بكتاب هللا وس ة رستوله وذجتان أهتل العلتم .وقت عقت الثقهتاء متن أرابب املتذاهب اباب مستتق يف هتذه املستألة ،و كتروا
حكم املرت من أهل القبلة ،وقرروا من املكثرات أختياء ك ة ثون ماحنن آيه ،وجزموا أبن العصمة ابلتتزا اإلست

ومبانيته وثعائمته العظتا  ،ال رجترث

القتتول والصت ة متتا اإلصترار علتتى امل تتايف ،وهتتذا يعرآتته صت ار الطلبتتة ،وهتتو متتذكور يف امل تصترات متتن كتتتب ال ابلتتة وخت هم ،آهتتذا مل يعتترف ماعرآتته
صبيان امل ار واملكاتب ،آال عوى عرياة والعجز اهر[.2
ثل على صاة ما كر ه ه ا إجان الصتاابة رضتي هللا عت هم ،آتإهنم أجعتوا علتى أن املعاصتي خت املكثترة كشترب اخلمتر اليكثتر صتاحبها
هذا ،وق ه
إال ابالستتتا ل ،هتتذا متتااتثقوا عليتته يف حاثثتتة ق امتتة بتتن مظعتتون ،كمتتا أجعتوا علتتى أن املعاصتتي املكثتترة يكثتتر صتتاحبها رجتترث اتياهنتتا (ستواء كانتتت
آع ت أو تركتتا) ثون نظتتر يف جا ت أو استتتا ل ،كإجتتاعهم علتتى تكث ت َترك الص ت ة ،وإجتتان الصتتاابة حجتتة قطعيتتة علتتى ااولتتس واآلد ترين متتن
دالثها آهو خمطيء ضال ،وسيأيت خترح قذا آيما َييت إن ختاء هللا تعاىل.
هذا مذهب أهل الس ة وآهمهم قذه العبارة (النكثر مسلما بذنب مامل يستاله) ،وق أ لت يف بيان مع اها إ مل يثهمها ك من املعاصترين علتى
وجههتتا الصتتايح ،بتتل آهموهتتا آهمتتا آاست ا أثى هبتتم إىل اختترتاط االستتتا ل للتكثت ابلتتذنوب املكثتترة  -وهتتو متامل يقصت ه الستتلف هبتتذه العبتتارة -
آامت عوا هبذا الشرط الثاس عن تكث من قاى هللا ورسوله بكثره آوقعوا يف معان ة الشريعة.
( )٥قتتول القحاااو رمحتته هللا ]وال خيتترج العب ت متتن اإلميتتان إال جباتتوث ماأثدلتته آيتته[ .هتتذا الصتتر دطتتأ ،وهتتو صتريح متتذهب املرجتتتة .آتتإن اإلميتتان

وقد يقال :إن اآلية دليل للشيخ ولدريه يف إط قاهتم ،لكن اآلية ِل حتصر التكفري يف الشرك كما فعلوا ،وإمنا نصت على أن ما دون الشرك من الذنوب ،فإن هللا
يدفره ملن يشاء سبحانه ،ولي

فيها أن الكفر من ذلك ،بل الكفر إما أن يكون كالشرك مساوايً له أو أشد وأغلظ منه حبسب نوعه.

قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا( :واملراد ابلشرك يف هذه اآلية الكفر ،ألن من حد نبوة حممد  مث ً كان كافراً ،ولو ِل جيعل مع هللا إهلاً آخر ،واملدفرة منتفية

عنه ب خ أ).

فإن فهم ك ا الشيخ هكذا ف حرج ،ومرادان هو مو يه القالب إىل هذا الفهم ،لكن إن ُِ
مح َل الشرك فيه على معناه اسصق حي كما قد يفعل بعض القلبة ،كان
ك مه عندهم غري امع ،فرطا اغرتوا به ،أو أشكل عليهم وظنوا أن ك مه موافق لبعض أقاويل مر ئة العصر ،أو أن الشيخ ال ِ
يكفر بكثري من املكفرات العملية
والقولية واالعتقادية غري الشرك ،فلزا التنبيه ].النكت اللوامع ص ()4-6

 1من (الرسائل الش صية للشيخ حمم بن عب الوهاب) وهى القسم اخلامح من مؤلثاته ،ط جامعة اإلما حمم بن سعوث ،ص 2٣4 - 2٣٣
( 2ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية ،ج  ،9كتاب الرثوث ،ص )291 - 29٠
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ع هم هو التص يق ابلقلب وم هم من مل ي دل إقرار اللستان آيته وقتال هتو ختترط إلجتراء أحكتا اإلست

عليته يف الت نيا وهتم ااختتاعرة واملاتري يتة،

ومت هم متن قتال بتل اإلقترار ثادتل يف حقيقتتة اإلميتان وهتم مرجتتة الثقهتاء (ااح تاف) وبعتض ااختتتاعرة .1.وملتا كتان اإلميتان ع ت هم هتو التصت يق آت
يكثتتر أح ت مت إال بعكستته وهتتو التكتتذيب ،وهتتو معتتىن قتتول الطاتتاوي (الخيتترج العب ت متتن اإلميتتان إال جباتتوث ،)...واَّاتتوث هتتو االنكتتار والتكتتذيب
الظاهر ابللسان كما يف ح يل املرأة اليت كانت جتات العاريتة ،ومعتىن اَّاتوث يف الل تة :انكتار الشت ص للشتال متا علمته بته ،يت ل علتي لت قولته

ِ
استتَتْيت َقَتْتت َها
تعتتاىل  -حكايتتة عتتن قتتو آرعتتون – ( َو َج َات وا هبتَتا َو ْ
ْ
ِ
ِ
الظاهر لقوله تعاىل (ولََق ْ أَرس ْلَا موسى َِبايتَِا وس ْلطَ ِ
ان ُّمبِ ِ
اب) ختاآر ، 24 - 2٣ :وهذا هتو
س ،إِ َىل آ ْر َع ْو َن َوَه َاما َن َوقَارو َن آَت َقالوا َساحمر َك َّذ م
َ َْ
َ َ َ
اَّات  :اعتقتتاث صت ق امل ْ تِتس متتا تكذيبتته يف الظتتاهر ،وثليلتته أياتتا قولتته تعتتاىل (آَتلَ َّمتتا َجتتاءهم َّمتتا َعَرآتواْ َك َثتترواْ بِت ِته) البقتترة ، 89 :آكثتتروا ابالنكتتار
أَنثستتهم) ال متتل14 :

 ،آمتتا استتتيقاهنم أبن ماجتتاء بتته موستتى هتتو التتق كتتذبوه يف

الظاهر متا وجتوث املعرآتة القلبيتة ،آهتذا اَّات  .أمتا كثتر التكتذيب :آهتو التكتذيب تاهرا واب تا أي اعتقتاث كتذب امل ْ ِتس متا تكذيبته يف الظتاهر.

2

آاَّاحت واملكتتذب ك تتا مكتتذب يف الظتتاهر ويثرتقتتان يف أن اَّاحت مصت ق بقلبتته واملكتتذب مكتتذب بقلبتته .واجتتل اتثاقهمتتا يف الصتتورة الظتتاهرة

يستتتعمل كتتل متتن االصتتط حس حمتتل اآلدتتر أو كمرتاثآتتس .آوصتتف هللا الكثتتار يف مواضتتا ابلتكتتذيب كمتتا قتتال تعتتاىل (كت َّتل َمتتا َجتتاء أ َّمتتة َّرستتوقَا
ِ
ِ
ِ
ات و َن)
َك َّذبوه) املؤم ون ، 44 :ووصثهم يف موضا ابَّا كما يف قوله تعتاىل (آَالْيَت ْوَ نَ َساه ْم َك َما نَسواْ ل َقاء يَت ْوم ِه ْم َهت َذا َوَما َكتانواْ َِب َايتَتا َْد َ
ااعراف .٥1 :وقذا قال ابن القيم يف كثر اَّاوث ]إن ِْسه َي هذا كثر تكذيب أياا آصايح ،إ هو تكذيب ابللسان[.٣
ِ
أدطاء ع ة ،و ا أسباب الكثر وأنواعه.
وقبل بيان اخلطأ يف قول الطااوي هذا ،ي ب ي التثريق بس أمرين يؤثي اخللط بي هما إىل

تول مك ِهثتتر أو آعت متل
• أمتتا أستتباب الكثتتر :آهتتى اامتتور التتيت إ ا آعلهتتا اإلنستتان حكتتم عليتته أبنتته كتتاآر ،وهتتى يف أحكتتا الت نيا أمتران ال اثلتل قمتتا :قت م
مكثر (وم ه الرتك واالمت ان) .وإن كان العب يكثر أياتا علتى القيقتة ابالعتقتاث املكثتر امل عقت ابلقلتب إال أنته اليؤادتذ بته يف أحكتا الت نيا إال إ ا
هر هذا االعتقتاث القلت يف قتولِ أو آعتل ِ ميكتن اثباتته علتى صتاحبه بطترق ال بتوت الشترعية ،إلجتان أهتل الست ة وستائر الطوائتف علتى أن أحكتا
ال نيا جتري على الظاهر ،والظاهر الذي ميكن اثباته على صاحبه هو قوله أو آعله ال ما يف قلبه لقوله عليه الص ة والس

(أآ ختتققت عتن قلبته)

 ،4وقوله عليته الصت ة والست (إين مل أومتر أن أنقتب قلتوب ال تا وال أختتق بطتوهنم)  ،٥آثعتل القلتب اليؤادتذ بته يف أحكتا الت نيا إال إ ا هتر يف
قول أو آعتل قتال ابان حجار رمحته هللا]وكلهتم أجعتوا علتى أن أحكتا الت نيا علتى الظتاهر وهللا يتتوىل السترائر[ .٦وضتابط القتول والثعتل املك ِهث َتريْن هتى
ااقوال وااآعال اليت نص الشارن على كثر من أتى هبا ،وهو معىن قتول ابان ميمياة رمحته هللا ]وابَّملتة آمتن قتال أو آعتل متاهو ك ْثتر َك َثتر بتذل [،٧
وسيأيت مزي بيان قذا يف خترح قاع ة التكث إن ختاء هللا.
واَّا أح أسباب الكثر ابلقول ،وهو اإلنكار ابللسان ملا ثبتت ابلشترن ،وم ته قتول الشايخ منصاور البهاوحل احلنبلاي  -يف أستباب الكثتر ] -أو
َج َا َ امل ئكة أو أح ا ممن ثبت أنه َملَ َك َثر لتكذيبه القرآن ،أو َج َا َ البعل َك َثر لتكذيبه للكتاب والس ة وإجان اامة[
 1انظر (خترح جوهرة التوحي ) للبيجوري) ص 4٧ - 4٦
 2انظر (أع الس ة امل شورة) لاآظ حكمي ص  ،81ط ثار ال ور.
( ٣م ارج السالكس)  ،٣٦٦ /1ط ثار الكتب العلمية
 4ال يل متثق عليه
 ٥ال يل متثق عليه
( ٦آتح الباري) 2٧٣ /12
( ٧الصار املسلول) ص 1٧٧
( 8كشاف الق ان عن منت اإلق ان)  ،1٦8 /٦ط ثار الثكر
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• أمتتا أنتوان الكثتتر :آتتإن الكثتتر ي قستتم إىل أقستتا ك ت ة ابعتبتتارات متعت ثة وستتوف نتتذكرها آيمتتا بعت  -يف أدطتتاء التكثت  -إن ختتتاء هللا .وابعتبتتار
البواعتتل البا تتة (القلبيتتة) الاملتتة لصتتاحبها علتتى االتيتتان أبستتباب الكثتتر القوليتتة والثعليتتة ي قستتم الكثتتر إىل عت ة أنتوان م هتتا :كثتتر التكتتذيب كمتتا يف

قولتته تعتتاىل (الَّت ِتذين َكت َّتذبوا ِابلْ ِكتَت ِ
ف يَت ْعلَمتتو َن) ختتاآر ، ٧٠ :وكثتتر اَّا ت كمتتا يف قولتته تعتتاىل ( َو َج َا ت وا ِهبَتتا
تاب َوِرتَتا أ َْر َس ت ْلَا بِت ِته رس تلََا آَ َست ْتو َ
َ
تج واْ إِالَّ
َو ْ
استَتْيت َقَتْتت َها أَنثسه ْم ْلما َوعل هوا) ال مل ، 14 :وبيه ا الثرق بي هما ،وكثر اإلابء واالستكبار ب جا ككثر إبليح كما قال تعاىل (آَ َس َ
إِبلِيح أَىب واستكْس وَكا َن ِمن الْ َكتاآِ ِرين) البقترة ، ٣4 :وكثتر الشت والريتب كمتا يف قولته تعتاىل (وإِ َا قِيتل إِ َّن وعت َ َِّ
تب
اّلل َحتق َو َّ
َ َْ
الس َ
َ
َ
َ
تاعة َال َريْ َ
ْ َ َ َ ْ َ ََ َ
ِ ِِ
س) اَّاثية ٣2 :وقوله تعاىل (إِ َّهنم َكانوا ِيف َخت ِه ُّم ِر ِ
يب) ستبأ ،٥4 :وم ها كثر
آِ َيها قت ْلتم َّما نَ ْ ِري َما َّ
الس َ
اعة إِن نَّظ ُّن إَِّال َها َوَما َْحنن ر ْستَتْيق َ
ْ
ِ
َّ ِ
ِ
ين َك َثتتروا َع َّمتتا أنتتذروا م ْع ِرضتتو َن) ااحقتتاف ،٣ :وكثتتر التتتويل عتتن الطاعتتة كمتتا يف قولتته تعتتاىل (قت ْتل أَ يع تواْ ه
اّللَ
اإلع تراع كمتتا يف قولتته تعتتاىل ( َوالتتذ َ
ِ
ِ
َع ت َّ َقت ْتم َستتعِ ا،
الرست َ
ين) آل عمتران ،٣2 :وكثتتر التقلي ت كمتتا يف قولتته تعتتاىل (إِ َّن َّ
اّللَ الَ ِ ت ُّ
َو َّ
ين َوأ َ
تول آ تِإن تَت َولَّت ْتواْ آَتِإ َّن ه
اّللَ لَ َعت َتن الْ َكتتاآ ِر َ
تب الْ َكتتاآ ِر َ
دالِ ِين آِيها أَب ا َّال َِد و َن ولِيتا وَال نَ ِ
الرس َتوالَ ،وقَتالوا َربتََّتا إِ َّ
صت ا ،يَت ْتوَ تت َقلَّتب وجتوهه ْم ِيف الَّتا ِر يَتقولتو َن َاي لَْيتتَتَتا أَ َ ْعَتا َّ
اّللَ َوأَ َ ْعَتا َّ
َ َ َ َ
َه َ
الستبِي َ ) ااحتزاب ، ٦٧ - ٦4 :وم هتا كثتر الست وكثتر التبت ْض والكراهيتة وكثتر االستتهزاء وكثتر ال ثتاق ،ولكتل متن
َضتلُّوَ َّ
أَ َ ْعَا َس َاثتَتَا َوك ََساء َ آَأ َ
هتتذه اانتوان ثليلتته متتن ال صتتوص الشتترعية .وأنتوان الكثتتر هتتذه هتتى البواعتتل البا تتة الاملتتة لصتتاحبها علتتى الكثتتر الظتتاهر أي علتتى االتيتتان أبستتباب

الكثر القولية والثعلية ،وهذه البواعل البا ة هى أعمال قلبية يااث ك متل م هتا عمت متن أعمتال القلتب ال ادلتة يف أصتل اإلميتان :آمعرآتة القلتب -
ابهلل تعاىل وابلرسول ورا جاء به إجاال  -ياتاثها كثتر اَّهتل ،وتصت يق القلتب  -رتا جتاء بته الرستول عليته الصت ة والست

التكذيب ،ويقس القلب  -بصت ق الرستول عليته الصت ة والست
عليتته الص ت ة والس ت

إجتاال  -ياتاثه كثتر

آيمتا أدتس بته  -ياتاثه كثتر الشت والريتب ،وانقيتاث القلتب  -ملتا أمتر بته الرستول

 -ياتتاثه كثتتر االستتتكبار وكثتتر اإلع تراع ،وحمبتتة القلتتب  -هلل ولرستتوله ولش تريعته  -ياتتاثها كثتتر التتب ض والس ت  ،وتعظتتيم

القلب وتوق ه  -هلل وللرسول وللشريعة  -يااثه كثتر االستتهزاء .آتأنوان الكثتر هتى بواعتل اب تة ماتاثة اعمتال القلتب الواجبتة ال ادلتة يف أصتل
اإلميتتان ،والتقتتر اَّهميتة إال بكثتتر اَّهتتل ان اإلميتتان ع ت هم هتتو املعرآتتة ،كمتتا التقتتر معظتتم آتترق املرجتتتة إال بكثتتر التكتتذيب ان اإلميتتان ع ت هم هتتو
التصت يق1 .ولتت رك الثترق بتس أستباب الكثتر التيت عليهتا مت ار الكتم ابلكثتر يف الت نيا ،وأنتوان الكثتر وهتى البواعتل الاملتة لصتاحبها علتى االتيتتان
أبسباب الكثر ،نارب ع ة أم لة لذل :
• آإبليح سبب كثره :ترك الستجوث آلث عليته الست

(والترتك آعتل كمتا ستيأيت تقريتره) ،أمتا نتون كثتره :آكثتر استتكبار ،وهتذا هتو الباعتل لته علتى

ترك السجوث.
• وق يتا السبب وخيتلف ال تون الباعتل ،آلتو أن رجلتس أحت ا مستلم واآلدتر نصتراين قتاال :املستيح ابتن هللا ،آقت احتت الستبب وهتو هتذا القتول
املك ِهثر ،وادتلف نون الكثتر آيهمتا :آهتو يف املستلم كثتر تكتذيب لتكذيبته بت ص القترآن الت ال علتى أن هللا (مل يلت ومل يولت ) ،أمتا يف ال صتراين آكثتره

ِ
كثتتر تقليت آلابئتته ولرهبتتاهنم كمتتا قتتال تعتتاىل (قتتل اي أ َْهتتل الْ ِكتَت ِ
ضتلُّواْ ِمتتن قَتْبتتل
تاب الَ تَت ْلتواْ ِيف ِثيتِك ْم َخت ْ َ ْ
التَ ِهتق َوالَ تَتتَّبِعتواْ أ َْهت َتواء قَت ْتو قَت ْ َ
َْ َ
ِ
السبِ ِ
يل) املائ ة ، ٧٧ :آاحتاث السبب وادت ف ال ون مما يبس ل الثرق بي هما.
ضلُّواْ َعن َس َواء َّ
َضلُّواْ َك ا َو َ
َوأ َ

 1انظر يف أنوان الكثر (معارج القبول)  ،2٣ - 21 /2و (م ارج السالكس) البن القيم ،٣٦٧ - ٣٦٦ /1 ،ط ثار الكتب العلمية ،و (مثتاح ثار السعاثة) البن القيم،
 ،94 /1ط ثار الثكر.
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• ومن احتاث الستبب وادتت ف ال تون :كثتر كثتار مكتة واليهتوث وهرقتل قيصتر الترو  :احتت ستبب الكثتر آتيهم وهتو تترك اإلقترار ابلشتهاثتس ،وادتلتف
ال ون:

آهو يف كثار مكتة واليهتوث كثتر جاتوث واستتكبار وحست  ،آثتي كثتار مكتة :قتال (آَتِإ َّهنم الَ ي َكت هِذبونَ ولَ ِكت َّن الظَّتالِ ِمس َِباي ِت ِ
ات و َن)
َ َ ه
اّلل َْد َ
ْ
َ َ

ِ ِ
ِ َّ
ستتَكِْسو َن) الصتاآات ٣٥ :آهتذا كثتر االستتكبار .ويف اليهتوث :قتال
يل َق ْتم َال إِلَتهَ إَِّال َّ
اّلل يَ ْ
اانعتا  ٣٣ :آهذا كثر اَّاوث ،وقال تعاىل (إهن ْم َكانوا إ َا ق َ

تعاىل (آَتلَ َّما جاءهم َّما عرآواْ َك َثترواْ بِ ِته) البقترة 89 :آهتذا كثتر اَّاتوث ،وقتال تعتاىل (أَآَكلَّمتا جتاءكم رس م ِ
ْس ْمت)
َ
تول رَتا الَ َْْ َتوى أَنثستكم ا ْستتَك َ ْ
َ َ َْ
ََ
الِ ِه) ال ساء ٥4 :آهذا كثر الس .
البقرة 8٧ :آهذا كثر االستكبار ،وقال تعاىل (أَ ْ َْس و َن الَّا َ َعلَى َما َ
اّلل ِمن آَ ْ
آَتهم ه
وهو يف هرقل :الرص على املل وهو من اتبان اقوى الصارف عن اإلميان.1

واام لة الستابقة تبتس أنته قت يتات ستبب الكثتر ع ت عت ة أآتراث وخيتلتف ال تون الباعتل لت ى كتل مت هم عتن اآلدتر ،كمتا بيه تت هتذه اام لتة أنته قت

دتمتا للستبب الواحت أك تر متن ابعتتل يف الشت ص الواحت كمتتا يف قولته تعتاىل (بتلَتتى قَت ْ جاءتْت َ آايِيت آَ َك َّتذب ِ
تت ِمت َتن
ْس َ
ت َوك َ
َْ
ت هبَتا َو ْ
َ
َ
َ
استتَك َ ْ
ِ
ين) الزمر ، ٥9 :آاجتما قذا كثر التكذيب وكثر االستكبار.
الْ َكاآ ِر َ

وملا كانت أنوان الكثر هى أمور اب ة دثية آإن أحكا ال نيا مل ترتب عليها ،وإمنا رتبت أحكا ال نيا على ااسباب الظاهرة متن ااقتوال وااآعتال

تب الرستتول عليتته الص ت ة
املكثتترة التتيت ميكتتن اثباْتتا علتتى آاعلهتتا ،واليلتتز يف أحكتتا ال ت نيا أن نتكلتتف يف محتتل أستتباب الكثتتر علتتى أنواعتته ،آمتتن َست َّ
والس حكم ا بكثره انه أتى بسبب الكثر وهو القول املك ِهثر واليلز أن نتكلف يف معرآة نون كثره هل ِسبه لتكذيبه به أ لب ِ
اته وحست ه لته أ
ه
تب رستوله َك َثتر تاهرا
تب هللاَ أو س َّ
الستهزائه به آهذا الميكن اَّز به واليلز البال ع ه يف أحكا ال نيا .ويف هتذا قتال ابان ميمياة رمحته هللا ]إ ْن َس َّ
واب ا ،سواء كان الساب يعتق أن ل حمر أو كان مستا له ،أو كان اه عن اعتقاثه ،هذا مذهب الثقهاء وستائر أهتل الست ة القتائلس أبن

قول وعملم [ .2وقال أياا ]إن كل من مل يقتر رتا جتاء بته الرستول آهتو كتاآر ،ستواء اعتقت كذبته ،أو استتكس عتن اإلميتان بته ،أو أعترع ع ته
اإلميان م
اتباعا ملا يهواه ،أو ارَتب آيما جاء به ،آكل مكذب را جاء به آهو كاآر ،وق يكون كاآرا متن ال يكذبته إ ا مل يتؤمن بته[ .٣وقتال ابان ميمياة أياتا
]آإن الكثر ع اإلميان ابهلل ورسله ،سواء كان معته تكتذيب أو مل يكتن معته تكتذيب بتل ختت وريتب ،أو إعتراع عتن هتذا كلته حست ا أو كِتسا ،أو
ابن تيمية ه ا أن من أتى بسبب الكثر آهو كاآر سواء كان الباعل لته علتى لت

اتباعا لبعض ااهواء الصارآة عن اتبان الرسالة[ .4ود صة ك
تكذيب أو كِس أو حس أو خت أو خ لت متن أنتوان الكثتر .آهتذا أمتر هتا ي ب تي أن يتتثطن لته التب العلتم بوجته دتاص أال وهتو التثريتق بتس
سبب الكثر ونوعه وع اخللط بي هما ،وأن أحكا ال نيا مرتتبة على ااسباب الظاهرة من ااقوال وااآعال ال على البواعل البا ة.
وبعد :آق تبس مما سبق أن اَّا ي دل يف أسباب الكثر كما ي دل يف أنواعه:
آاَّات كستتبب للكثتتر هتتو اإلنكتتار ابللستتان ملتتا ثبتتت ابلشتترن ،وضترب ا لتته م تتاال رتتا نقل تتاه عتتن الشتتيخ م صتتور البهتتويت متن كتابتته (كشتتاف الق تان)،
وماقاله حمل إجان.
واَّا ك ون للكثر املقصوث به كثر التكذيب ملا بيه اه من الرتاثف بي هما يف االستعمال.
 1انظر (آتح الباري) ٣٧ /1
( 2الصار املسلول) ص ٥12
( ٣جممون الثتاوى)  ،٣1٥ /٣وم له يف ٧8/2٠
( 4جممون الثتاوي) ٣٣٥ /12
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آهل أراث القحاو رمحه هللا أسباب الكثر أ أنواعته ابلصتر املتذكور يف قولته ]وال خيترج العبت متن اإلميتان إال جباتوث ماأثدلته آيته[  .واَّتواب :أن
قوله تمل اامرين ولك ه أراث أنوان الكثر ال أسبابه ،التثاق مرجتة الثقهاء ما أهل الس ة علتى الكتم ابلكثتر أبستباب ك ت ة متن ااقتوال وااآعتال
تب هللا ورس توله وكالستتجوث للص ت م وإلقتتاء املصتتاف يف القتتذر ممتتا لتتيح آي ته إنكتتار تتاهر ابللستتان ،آليستتت
املكثتترة خ ت جا ت ماثبتتت ابلشتترن ،كست ه
أسباب الكثر حمصورة يف اَّا ابللسان ابتثاق سائر الثرق.

آلتتم يبتتق إال أنتته أراث بعبارتتته بيتتان أن توان الكثتتر ،ومعتتىن قتتول القحاااو ]والخيتترج العب ت متتن اإلميتتان إال جباتتوث ماأثدلتته آيتته[ أي اليكثتتر أح ت إال
وعس ع ه ابَّاوث لرتاثآهما كما بيه اه ،أي أنه حصر أنوان الكثر يف نتون واحت وهتو كثتر التكتذيب ،وهتذا ان اإلميتان ع ت هم هتو
بتكذيب القلب َّ
تص يق القلب والكثر ض اإلميتان ،آت يكتون الكثتر إال تكتذيب القلتب وأن كتل كتاآر البت أن ي تثتي التصت يق متن قلبته ،هتذا هتو متراث الطاتاوي

بعبارته حصره الكثر يف نون واح وهو كثر التكذيب .وهذا القول آيه دطأ وإختكال:
أمتتا اخلطتتأ :آهتتو حصتتر أنتوان الكثتتر يف نتتون واحت وقت كر متتن قبتتل أنتته أنتوان عت ة ،ويف معتترع رثه علتتى املرجتتتة يف قتتوقم إن الكثتتر اليكتتون إال
ابلتكذيب ان اإلميان  -وهو ض ه  -هو التص يق ،قال ابن ميمية رمحه هللا ]والكثر الخيتص ابلتكذيب ،بل لو قال :أ أعلم أن صتاثق ولكتن
ال اتبعت بتتل أعاثيت وأب ات وأدالثت لكتتان كثترا أعظتتم ،آعلتتم أن اإلميتتان لتتيح التصت يق آقتتط وال الكثتتر التكتتذيب آقتتط ،بتتل إ ا كتتان الكثتتر
يكون تكذيبا ،ويكون خمالثة ومعاثاة ب تكذيب ،آكتذل اإلميتان يكتون تصت يقا ومواآقتة ومتواالة وانقيتاثا ،واليكثتي جمترث التصت يق[ .1وقتال ابان
تص متن الكثتر ،آكتل مكتذب ملتا جتاءت بته الرستل آهتو كتاآر ،ولتيح كتل كتاآر مكتذاب[ .2وقتال أياتا ]بتل قت استتعمل
ميمية أياا ]والتكتذيب أد ه
لثظ الكثر  -املقابتل لإلميتان  -يف نثتح االمت تان عتن الطاعتة واالنقيتاث ،آقيتا

لت أن يستتعمل لثتظ اإلميتان كمتا استتعمل لثتظ اإلقترار يف نثتح

التزا الطاعة واالنقياث ،آإن هللا أمر إبليح ابلسجوث آلث آتأىب واستتكس وكتان متن الكتاآرين[ .٣آتإ ا كتان اإلميتان البت آيته متن التصت يق آات ه كثتر
التكذيب ،وإ ا كان البت آيته متن االنقيتاث آات ه كثتر االستتكبار ،وإ ا كتان البت آيته متن اليقتس آات ه كثتر الشت والظتن ،وإ ا كتان البت آيته متن
حمبتتة هللا ورستوله آات ه كثتتر التبت ْض والست  ،وهتتذه اامتتور الواجبتتة هتتى متتن أعمتتال القلتتب ال ادلتتة يف أصتتل اإلميتتان وكتتذل أضت اثها متتن أعمتتال
القلتتب املكثتترة .آلتتيح اإلميتتان ختتتيتا واحت ا وال الكثتتر نوعتتا واحت ا ،وهتتذا يبتتس لت دطتتأ الصتتر يف قتتول الطاتتاوي الستتابق ،و لت اهنتتم  -مرجتتتة
الثقهاء  -جعلوا اإلميان ختيتا واح ا وهو التص يق ،آ يكون الكثر  -وهو ض ه  -إال نوعا واح ا وهو التكذيب أو اَّا .
وأما اإلختكال يف قول القحاو ]والخيرج العب من اإلميان إال جباوث ماأثدله آيه[ آهو يف التوآيق بس حصره الكثر يف التكذيب وبس أن الشتارن
ص الشارن على أن من استهزأ ابل ين َك َثتر ثون أن يقيت الكتم بكثتره بكونته
نص على ك ْثر من أتى أبقوال وأآعال معي ة ثون اخترتاط التكذيب ،آ ه
مكذاب ،أما َح هل املرجتة قذا اإلختكال آيبي ه مايلي:

أنه من جهة أسباب الكثتر متن ااقتوال وااآعتال الظتاهرة ،آقت اتثتق أهتل الست ة واملرجتتة متن الثقهتاء وااختتاعرة  -وقت كتانوا هتم أك ريتة القاتاة يف

خمتلف عصور ال ولة اإلس مية  -علتى أن الكتم ابلكثتر مرتتب علتى االتيتان بستببه الظتاهر ،وأن كتل متن حكتم هللا ورستوله بكثتره بقتولِ أو آعتلِ
(وم ه الرتك) آهو كاآر اهرا يف الكم ال نيوي واب ا على القيقة ،ولك هم ادتلثوا يف تثس هذه ااحكا :

أ  -آقال أهل الس ة :هو كاآر ب ثح القول أو الثعل الظاهر ،ومن أثلته قوله تعاىل ( َ لِثو َن ِاب ِ
ّلل َما قَالواْ َولََق ْ قَالواْ َكلِ َمةَ الْك ْث ِر َوَك َثرواْ بَت ْع َ
ْ
ه
َّ ِ
ِ ِِ
َّ
اّللَ ه َتو الْ َم ِستيح ابْتن َم ْترََ) املائت ة ،1٧ :وحنوهتا متن
ين قَتآلواْ إِ َّن ه
إ ْس َمه ْم) التوبتة ، ٧4 :آأكثرهم هللا ب ثح القول ،وم له قوله تعاىل (ل َق ْ َك َثَر الذ َ
( 1جممون الثتاوى) ج  ٧ص  ،292ونقله ابن أيب العز ثون عزو يف (خترح العقي ة الطااوية) ط املكتب اإلس مي 14٠٣هت ،ص ٣81
( 2جممون الثتاوى) ٧9 /2
( ٣جممون الثتاوى) ٥٣1 /٧
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اآلايت .آمتتذهب أهتتل الس ت ة :أن متتن أتتتى بقتتولِ مكثتتر أو آعتتل مكثتتر َك َثتتر ب ت ثح القتتول أو الثعتتل ك ْث ترا تتاهرا يف الكتتم ال ت نيوي واب تتا علتتى
ثل الت ليل الشتترعي علتتى كثتتره آهتتو كتتاآر يف الظتتاهر والبتتا ن ،ان الت ليل الشتترعي وهتتو دتتس هللا تعتتاىل اليكتتون علتتى الظتتاهر ثون
القيقتتة .ان متتن ه
البتا ن بتتل اليكتتون إال علتتى القيقتة املتاتتم ة للظتتاهر والبتتا ن .آأهتل الست ة يرتبتتون الكتتم ابلكثتر علتتى االتيتتان بستتببه الظتاهر متتن ااقتوال وااآعتتال
املكثرة ثون ال ظر يف البواعل القلبية اليت الميكن ضبطها باابط اهر وما هتذا آتإن الكتم بكثتره تاهرا واب تا يت ل علتى أنته البت أن يكتون قت
قا بقلبه نون من أنوان الكثر من جهل أو تقلي أو استكبار أو ب ض أو تكذيب أو خت  ،واليلتز يف أحكتا الت نيا التكلتف يف معرآتته .وهتذا هتو
الستتاب يعتقت أن لت حمتتر  ،أو كتتان مستتتا لتته ،أو كتتان اهت عتتن
معتتىن قتتول اباان ميميااة ]إ ْن َست َّ
تب هللاَ ورستولَه َك َثتتر تتاهرا واب تتا ،ستواء كتتان َّ

وعمل[ .1وقال أياتا ]وابَّملتة آمتن قتال أو آَت َعتل متاهو ك ْثتر َك َثتر بتذل ،
اعتقاثه ،هذا مذهب الثقهاء وسائر أهل الس ة القائلس أبن اإلميان م
قول م

وإن مل يقص أن يكون كاآرا ،إ اليقص الكثر أح م إال متا ختتاء هللا[ .2هتذا متذهب أهتل الست ة ،وهتو راجتا إىل تثست هم لقيقتة اإلميتان وأنته قتول

وعمل ،آكما أن ااعمال الظاهرة إميا من ،آكذل الكثر يكون اباعمال الظاهرة.
تص الشتتارن علتتى كثتتره بستتبب عمتتلِ تتاهر (قتتول أو آعتتل) آهتتو كتتاآر تتاهرا يف الكتتم
ب  -أمتتا مرجتتتة الثقهتتاء وااختتتاعرة آقت قتتالوا :إن كتتل متتن نت ه

ال نيوي واب ا على القيقة ،ولكن كثره ليح ابلعمل الظاهر اته ،ولكن ان هذا العمل أمتارة (أو ع متة أو ثليتل) علتى انتثتاء التصت يق متن قلبته

أي ع متتة علتتى أنتته مك ت هذب بقلبتته ،وهبتتذا التثس ت وآهق توا بتتس حكتتم الشتتارن ابلكثتتر علتتى متتن أتتتى بقتتول أو آعتتل مك هثتتر وبتتس حصتترهم الكثتتر يف
التكتتذيب ،وهتتو توآيتتق آاست  ،آلتتيح كتتل كتتاآر مكتتذاب بقلبتته كمتتا ست بي ه إن ختتتاء هللا .ويبتتس متتذهبهم يف هتتذا التوآيتتق ماقالتته ابتتن عابت ين ال ثتتي يف
حاختيته - :وهو من مرجتة الثقهاء  -آقتال يف ختترح قتول املتاتن (متن َه َتزل بلث ِتظ َك َث َتر) قتال ابان عابادين ]أي تكلتم بته ابدتيتاره خت قاصت مع تاه،
وهتذا الي تايف متتا َم َّتر متتن أن اإلميتان هتو التصت يق آقتط أو متتا اإلقترار ،ان التصت يق وإن كتتان موجتوثا حقيقتتة لك ته وائتل حكمتتا ،ان الشتارن جعتتل

بعض املعاصي أمتارة علتى عت وجتوثه كتاقَْزل املتذكور وكمتا لتو ستج لصت م أو وضتا مصتاثا يف قتا ورة آإنته يكثتر وإن كتان مصت قا ان لت يف
حكم التكذيب[ .٣كما كتر ابان حازا متذهب املرجتتة يف ح ي ته عتن ااختتاعرة ،آقتال ]وأمتا ااختتعرية آقتالوا :إ هن ختتتم متن أ هتر اإلست

هلل تعتاىل

ولرستتوله أبآاتتش متتايكون متتن الشتتتم وإعت ن التكتتذيب هبمتتا ابللستتان بت تقيتتة والحكايتتة ،واإلقترار أبنتته يت ين بتتذل  ،لتتيح ختتتال متتن لت كثترا .مث
دشوا مباثرة جيا أهل اإلس

ماثل عليه هذا ال ليل ،آقالوا :ال[.4
قم آقالوا :لك ه ثليل على أن يف قلبه كثرا ،آقل ا قم :وتقطعون بصاة ه

ثل
وبت هتس اباان ميميااة أياتتا متتذهب املرجتتتة يف قولتته ]وقتتال أبتتو عبت هللا الصتتالي :إن اإلميتتان جمتترث تصت يق القلتتب ومعرآتتته ،لكتتن لتته لتواو آتتإ ا هبتتت ه

ثل الشرن على أنه ك ْثمر كان ل انه ثليل على ع تص يق القلتب ومعرآتته ،ولتيح
ل على ع تص يق القلب .وأن كل قول أو عمل اهر ه
الكثتر إال تلت اخلصتتلة الواحت ة ،ولتيح اإلميتتان إال جمتترث التصت يق التتذي يف القلتب واملعرآتتة ،وهتتذا أختتتهر قتويل أيب الستتن ااختتتعري ،وعليتته أصتتاابه
كالقاضي أيب بكر وأيب املعايل وأم اقمتا ،وقتذا عت ه هم أهتل املقتاالت متن املرجتتة[ .٥وقتال ابان ميمياة أياتا ]وأمتا جهتم آكتان يقتول إن اإلميتان جمترث

تص يق القلب وإن مل يتكلم به ،وهذا القول اليعرف عن أح ِ من علماء اامة وأئمتها ،بتل أمحت ووكيتا وخ تا َك هثتروا متن قتال هبتذا القتول ،ولكتن
هو الذي نصره ااختعري وأك ر أصاابه ،ولكن قالوا ما ل إن كل من حكم الشرن بكثره حكم ا بكثره ،واست لل ا بتكث الشارن له على دلو

( 1الصار املسلول) ص  ،٥12ط ثار الكتب العلمية  1٣98هت
( 2املرجا السابق) ص 1٧8 - 1٧٧
( ٣حاختية ابن عاب ين) ابب املرت  ،ج  ٣ص ،284ط ثار الكتب العلمية
( 4الثصل) البن حز  ،ج  ٥ص  ،٧٥ط ثار اَّيل 14٠٥هت
( ٥جممون الثتاوى) ٥٠9 /٧
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قلبتته متتن املعرآتتة[ .1وقتتال اباان ميميااة أياتتا ]وم شتتأ هتتذه الشتتبهة التتيت أوجبتتت هتتذا التتوهم متتن املتكلمتتس ومتتن َحت َذا َحت ْذ َوهم متتن الثقهتتاء أهنتتم رأوا أن

تاب،
تب والشتتم ابلتذات  -إىل قولته  -مث رأوا أن اامتة قت َك َّثترت الس ه
اإلميان هتو تصت يق الرستول آيمتا أدتس بته ،ورأوا أن اعتقتاث صت قه الي تايف الس ه
ِِ
تذيب للرستول ،آ َك َثتر هبتذا التكتذيب البتلت اإلهانتة ،وإمنتا اإلهانتة ثليتل
آقالوا :إمنا َك َثر ان سبه ثليل على أنه مل يعتق أنه حترا  ،واعتقتاث حلهته تك م
على التكذيب[.2
والذي أثى ابملرجتة إىل القول أبن أي عمل تاهر مكثتر اليكتون كثترا يف اتته وإمنتا هتو ع متة علتى تكتذيب القلتب :قتوقم يف حقيقتة اإلميتان وأنته
تص ت يق القلتتب حتتىت أن جهتتورهم اليعتتتسون إق ترار اللستتان متتن حقيقتتة اإلميتتان وإمنتتا هتتو ركتتن وائ ت وختتترط إلج تراء ااحكتتا يف ال ت نيا ويعتتتسون إق ترار
مارجاه البيجتوري ،٣آتإقرار اللستان وأعمتال اَّتوارح ليستت متن اإلميتان ع ت املرجتتة بتل هتى ع متات وآاثر
اللسان ع مة على تص يق القلب وهو ه
لتص يق القلب ،آكما أن ااعمال الظاهرة ليست إميا آ تكون كثرا ،آأعمال الطاعتات آاثر لإلميتان التذي هتو تصت يق القلتب وكتذل ااعمتال
املكثتترة هتتى ع متتات علتتى الكثتتر التتذي هتتو تكتتذيب القلتتب .واحنصتتر اإلميتتان والكثتتر ع ت هم يف تص ت يق القلتتب وتكذيب ته علتتى الرتتيتتب ،وبقيتتت
ااعمال الظاهرة ع مات على ل .
تاب
وق انتق ابن ميمية قول املرجتة إن الشال املكثر أمارة على الكثر ،آقال ]وهذا موضا البت متن حتريتره ،ودتب أن يعلتم أن القتول أبن ك ْثتر الس ه
املهت َتواة رتتا تلقتتوه متتن ك ت ائثتتة متتن
تب ولتتة مت م كتترة وهثتتوة عظيمتتة..مث قتتال :وإمنتتا وقتتا متتن وقتتا يف هتتذه ْ
يف نثتتح اامتتر إمنتتا هتتو الستتتا له الست ه
متأدري املتكلمس وهم اَّهمية اإل ث الذين هبوا مذهب اَّهمية ااوىل يف أن اإلميان هو جمرث التص يق الذي يف القلب[.4

ولتتيح هتتذا حمتتل نقت أقتوال املرجتتتة هتتذه بتتل املقصتتوث ه تتا عرضتتها أمتتا نقت ها آمالتته املراجتتا التتيت نوصتتي ب راستتتها يف هتتذا املباتتل ،ويكثتتي يف بيتتان
آستتاثها أن هللا تعتتاىل حكتتم علتتى أق توا ابلكثتتر وأثبتتت أن معهتتم تص ت يقا ومعرآتتة ابلقلتتب ،آلتتيح كتتل عمتتل تتاهر مك هثتتر الب ت أن يقارنتته تكتتذيب

ِ
استَتْيت َقَتْتت َها أَنثسه ْم) ال متل ،14 :واليقس من أعلى مراتتب املعرآتة والتصت يق ،وقتال تعتاىل -
القلب ،قال تعاىل  -عن قو آرعون – ( َو َج َا وا هبَا َو ْ
َّ ِ
ِ
التَ َّق َوه ْتم يَت ْعلَمتو َن) البقترة.14٦ :
تاب يَت ْع ِرآونَته َك َمتا يَت ْع ِرآتو َن أَبْتَتاءه ْم َوإِ َّن آَ ِريقتا ِهمتْته ْم لَيَكْتمتو َن ْ
ين آتَتْيتَاهم الْكتَ َ
عن كثار أهل الكتاب (الذ َ

وقال ابن ميمية رمحه هللا ]ومن جعل اإلميان هو تص يق القلب يقول :كل كاآر يف ال ار لتيح معهتم متن التصت يق ابهلل ختتيء ،ال متا إبلتيح وال متا
خ ه  -إىل أن قال  -ونصوص القرآن يف خ موضا ت ل على أن الكثار كانوا يف ال نيا مصت قس ابلترب ،حتىت آرعتون التذي أ هتر التكتذيب كتان

ِ
ِ
تت َمتا أَن َتزَل
استتَتْيت َقَتْتت َها أَنثسته ْم ْلمتا َوعل هتوا) ال متل 14 :وكمتا قتال موستى لثرعتون (لََقت ْ َعل ْم َ
يف اب ه مص قا ،كما قال تعاىل ( َو َج َات وا هبَتا َو ْ
ب َّ ِ
عب ِ
ِ
تح َعلَتتى أ َْمت َتواقِِ ْم َوا ْختت ْث َعلَتتى
َهتتؤالء إِالَّ َر ُّ
الست َتم َاوات َواا َْر ِ َ َ
صتتآئَر) اإلستراء 1٠2 :ومتتا هتتذا مل يكتتن مؤم تتا بتتل قتتال موستى ( َربتََّتتا ا ْمت ْ
ِ
ِ
ِِ
يم) يتونح ، 88 :إىل أن قال - :وقت أدتس هللا عتن الكثتار يف خت موضتا أهنتم كتانوا معرتآتس ابلصتانا يف
قتلوهب ْم آَ َ يت ْؤم واْ َح َّىت يَتَرواْ الْ َع َذ َ
اب ااَل َ
اّلل) الزدترف .٥[8٧:آ بت بذل أنه الت و بس االتيان بعمل مكثر وبس انتثاء التص يق القل كمتا
م ل قوله ( َولَتِن َسأَلْتَتهم َّم ْن َدلَ َقه ْم لَيَتقول َّن َّ
تقول املرجتة .وما ل آي ب ي أن يعلتم أن كتل متن أتتى بعمتل تاهر مك ِهثتر  -إ ا انتثتت موانتا التكثت كتاإلكراه يف حقته  -آ بت أن يكتون كتاآرا

على القيقة أي كاآر بقلبه  -ما كثره الظاهر  -والقائم بقلبه إما أن يكون جه
( 1جممون الثتاوى) 4٧ /1٣
( 2الصار املسلول) ص ٥18
( ٣خترح جوهرة التوحي ) ص 4٧
( 4الصار املسلول) ص ٥1٥
( ٥جممون الثتاوي) 1٥2 - 1٥٠ /٧

تكذيبا أو كسا أو خت هكا أو حست ا أو ب اتا للشتريعة أو استتهزاء
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ل متن البواعتل التيت الي ظتر إليهتا يف أحكتا الت نيا كمتا ستبق بيانته .قتال ابان ميمياة رمحته هللا ]آتإن الكثتر عت اإلميتان ابهلل

أو حبها لل نيا أو خ
ورسله ،سواء كان معه تكذيب أو مل يكن معه تكذيب بل خت وريب ،أو إعراع عن هذا كله حس ا أو كسا أو اتباعا لبعض ااهواء الصارآة عتن
اتبان الرسالة[.1
يتبس مما سبق أن قول القحاو ]وال خيرج العب من اإلميان إال جباوث ماأثدله آيه[أراث به أمرين ك ا دطأ:
ه

• آأراث به حصر الكثر يف نونِ واح وهو التكذيب ،وهذا الصر دطأ ،آإن أنوان الكثر ك ة كما بيَّ اه.

• وأراث بتته التتت و بتتس الكثتتر الظتتاهر وبتتس تكتتذيب القلتتب وجا ت ه ،أي أن كتتل متتن أتتتى بستتبب تتاهر مكثتتر متتن ق تول أو آعتتل آ ب ت أن يكتتون
جاحت ا بقلبتته ،وهتتذا التتت و لتتيح بت و كمتتا أستتلث ا .ومتتا لت آت ان ن بتته ه تتا علتتى أن الطاتتاوي جعتتل اَّات الومتتا الي ثت عتتن الكتتم ابلكثتر
الظتتاهر ومل دعتتل اَّا ت ختتتر ا مستتتق للاكتتم ابلكثتتر الظتتاهر ،آق ت

تتن بعتتض املعاص ترين أن اَّا ت ختتترط مستتتقل وأن هتتذا مات ت ل عليتته عبتتارة

الطااوي ،ومل يثرقوا بس ال و والشرط املستقل ،وقالوا إن من أتتى بعمتلِ مكثت ِر (متن قتول أو آعتل تاهر) اليكثتر إال أن دات و لت أبن يصترح
ابَّا بلسانه ،ومامل دا آ يكثر ابلعمل املكثر ،والقائلون هبذا وقعوا يف حمظورات دط ة َييت بياهنا.
واخل صة :أن أهل الس ة واملرجتة من الثقهاء وااختاعرة اتثقوا على أن من أتى بسبب مكثر من قول أو آعل اهر ،آهتو كتاآر تاهرا واب تا ،أي
يف أحكتتا ال ت نيا واآلدتترة ،وادتلث توا يف تثس ت كثتتره كمتتا ستتبق بيانتته .واالتثتتاق بتتس أهتتل الس ت ة وآتترق املرجتتتة هتتذه يف ااحكتتا متتا االدتتت ف يف
تثس ها هو الذي َح َ ا بشيخ اإلس

ابن ميمية إىل القول أبن اخل ف معهم لثظي ،قال رمحه هللا ]آإن ك ا من ال زان آيها نتزان يف اإلستم واللثتظ

ثون الكم[.2

وختذ عن هذا ائثتان من خ ة املرجتة:
الطائثتتة ااوىل قالتتت :إن كتتل متتن نتتص الشتتارن علتتى كثتتره التيانتته بقتتول أو آعتتل مكثتتر آ ب ت أن حنكتتم بكثتتره يف أحكتتا ال ت نيا ،أي أنتته كتتاآر يف
الظاهر ،ودوو أن يكون مؤم ا يف البا ن إ ا كان مص قا بقلبه ،وإمنا جعلت ااقوال املكثرة أمارة على الكثر لت بت هبا أحكا الكثار علتى آاعلهتا
تذب يف اآلدترة ،ان
يف الظاهر .وهذا قول اَّهمية من املرجتة ،وهو قول آاس ان من حكم هللا بكثره بقولِ أو آعل آهو كتاآر تاهرا واب تا ،مع م

دس هللا اليكون إال على القيقة العلتى الظتاهر آقتط .وقتذا آقت َّ
كثتر الستلف كوكيتا بتن اَّتراح وأمحت بتن ح بتل وأيب عبيت وخت هم أصتااب هتذه

املقالة اهنا تكذيب ِبس هللا تعاىل أبن هذا كاآر اهرا واب ا وهم يقولون دوو أن يكون مؤم ا يف البا ن .٣وقال ابن ميمية رمحه هللا ]إن من تكلم
ابلتكذيب واَّا وسائر أنوان الكثر من خ إكراه على ل آإنته دتوو أن يكتون متا لت يف نثتح اامتر مؤم تا ،ومتن ج هتوو هتذا آقت دلتا ربقتة

اإلس

من ع قه[ ،4وقال يف موضا آدر ]آإن قيل اليكونون كثارا آهو دت ف نتص القترآن[ .٥ومتا لت آقت نقتل ابان ميمياة عتن اَّهميتة قتوال

آدر يف هذا] :وهو أن من قال أو آعل ماهو ك ْثر َك َثر اهرا واب ا وتثس هم لكثره كتثس مرجتة الثقهاء وااختاعرة [.٦
نص الشارن على كثتره بقتولِ أو آعتل مكثت ِر ال كتم بكثتره يف أحكتا الت نيا إال أن يصترح ابَّات ،
والطائثة ال انية من خ ة املرجتة قالت :إن من ه
ومل خيتلف السلف يف تكث هؤالء ان مقالتهم تكذيب صريح ب صوص الشارن الاكمة بكثر من أتتى كثترا ثون تقييت ه ابَّات  .والثترق بتس قتول

( 1جممون الثتاوي) ٣٣٥ /12
( 2جممون الثتاوى) ٣8 /1٣
 ٣انظر (جممون آتاوى ابن تيمية) ج  ،٧ص  189 - 188و  4٠٣ - 4٠1و .٥٥8
( 4الصار املسلول) ص ٥2٣
( ٥الصار املسلول) ص ٥1٧
( ٦جممون الثتاوى)189 - 188 /٧

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

433

هؤالء ال ة وبس قول الطاتاوي و ائثتته أن الطاتاوي جعتل اَّات الومتا للكثتر ،أمتا ال ت ة آجعلتوا اَّات ختتر ا مستتق للاكتم ابلكثتر .آع ت
الطااوي كل من حكم الشارن بكثره آ ب أن يكون جاحت ا ،وع ت ال ت ة كتل متن حكتم الشتارن بكثتره يشترت ون تصتر ه ابَّات اليقتان الكتم
عليه .ومل خيتلف السلف يف كثر أصااب هذه املقالة متن خت ة املرجتتة كمتا قتال ابان ميمياة رمحته هللا ]وقتال ح بتل :حت ث ا الميت ي قتال :وأدتست
أن سا يقولون :من أقر ابلص ة والزكاة والصو والل ومل يثعل من ل ختيتا حىت ميوت ،ويصلي مست بر القبلة حيت ميوت ،آهو مؤمن مامل يكن
جاح ا إ ا علم أن تركه ل آيه إميانه إ ا كان مقرا ابلثرائض واستقبال القبلة .آقلت :هذا الكثر الصراح ،ود ف كتتاب هللا وست ة رستوله وعلمتاء

ِ
املسلمس قتال هللا تعتاىل (ومتا أ ِمتروا إَِّال لِيتعبت وا َّ ِ ِ
ين) البي تة .٥ :وقتال ح بتلْ :سعتت أاب عبت هللا أمحت بتن ح بتل يقتول :متن قتال
اّللَ خمْلص َ
َْ
ََ
تس لَته الت ه َ
ورث على أمره وعلى الرسول ماجاء به عن هللا[.1
هذا آق كثر ابهلل ه

وبقول هؤالء ال ة يقول ك من املعاصرين املتكلمس يف مسائل اإلميان والكثر ،دعلون اَّا (ويف مع تاه االستتا ل إ مرجعهمتا إىل التكتذيب

ابل صوص) ختر ا للاكم بكثر من أتى بقولِ أو آعلِ مكثر ،ا مت هم أن هتذا هتو معتىن قتول القحااو ]وال خيترج العبت متن اإلميتان إال جباتوث
ماأثدلتته آيتته[ آظ توا أن اَّات ختتتر ا للاكتتم ابلكثتتر ،والطاتتاوي أراث أن اَّات الومتتا الي ثت عتتن الكتتم ابلكثتتر علتتى متتايف هتذا متتن دطتتأ بيه تتاه

آنثا.

وق أ لت الك

يف هذه املسألة ويف السابقة عليها إ إن ستوء آهمهمتا هتو عمت ة خت ة املرجتتة املعاصترين التذين اليكثترون متن قاتى هللا ورستوله

بكثره ِبجة أنه (ال نكثر مسلما بذنب ما مل يستتاله) أو أنته (الخيترج أحت متن اإلميتان إال جباتوث ماأثدلته آيته) .وستأ كر أم لتة ملتن يقولتون بقتول
خ ة املرجتة من املعاصرين ع الك

يف أدطاء التكث إن ختاء هللا تعاىل.

والعبتتارة اادت ة للطاتتاوي ليستتت متتن معتقت أهتتل الست ة بتتل هتتى متتن متتذهب املرجتتتة ،ومل ي بتته ختتتارح العقيت ة الطااويتتة (ابتتن أيب العتتز) علتتى لت ،
وقذا لز الت بيه ه تا ،وما كرتته ه تا هتو جمترث إختتارة وإال آتإنين كتبتت كتتااب مثصت يف أحكتا اإلست

واإلميتان والكثتر كترت آيته أثلتة هتذا كلته متن

الكتاب والس ة وأقوال السلف وكتايب هذا اْسه (ال َّجة يف أحكا امللة اإلس مية) وماوال خمطو ا مل يطبا إىل اآلن يَ َّسر هللا تعاىل نشره.
(آائ ة) الثرق بس اَّا وبس االستا ل أو االستباحة

جرت عاثة العلماء على:
• استتتعمال لثتتظ اَّات متتا الواجبتتات الشتترعية ،آيقتتال :جات الواجتتب ،أي قتتال إنتته لتتيح واجبتتا أو أنكتتر وجوبتته ،آيقتتال :جات وجتوب الصت ة
وجا وجوب اَّهاث وجا وجوب الص ق يف القول.
• واستتعمال لثتظ اإلستتا ل واالستتباحة متتا احملرمتات ،آيقتال استتال الترا أو استتباحه ،أي قتال إنته حت ل أو مبتتاح أو أنكتر أنته حترا  ،آيقتتال:
استال اخلمر أو الز .
آاَّات يستتتعمل متتا الواجبتتات واالستتتا ل متتا احملرمتتات ،آيقتتال جات الواجتتب واستتتال احملت َّتر  ،وال يستتتقيم أن يقتتال :استتتال الواجتتب وجا ت
كج ْا حتر اخلمر كما يف قول ابن ميمية ]وأما الثرائض ااربا آإ ا جا وجوب ختيء م ها بعت
الرا  ،وإن كان يقال أحيا َ :ج َا حتر الرا َ
بلتول الجتتة آهتتو كتتاآر ،وكتتذل متتن جا ت حتتتر ختتتيء متتن احملرمتتات الظتتاهرة املت تواتر حترميهتتا كتتالثواحش والظلتتم والكتتذب واخلمتتر وحنتتو ل ت [ ،2
آاستعمل لثظ (جا حتر ) ب ل (استال) .ولكن الشائا هو استتعمال لثتظ اَّات يف انكتار الواجتب ،ولثتظ االستتا ل يف استتباحة الترا أي
( 1جممون الثتاوى)  .2٠9 /٧وهذا ااثر رواه اخل ل ذس اثه يف كتابه (الس ة) ص  ،٥8٧ - ٥8٦ط ثار الراية 141٠هت ونقل ابن تيمية تكث هم عن ائثة أدرى من
علماء السلف يف (جممون الثتاوى) 2٠٥ /٧
( 2جممون الثتاوي) ٦1٠ - ٦٠9 /٧
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انكار حترميه.
وحنتتن إ ا قل تتا إن اَّات واالستتتا ل ي بتتتان علتتى العبت  -يف أحكتتا الت نيا  -بقولتته ،آتتإن القتتول قت يكتتون نطقتتا بلستتانه ،أو كتابتتة ِبطتته أو أبمتتره،
و ل ملا ثلهت عليه القاع ة الثقهية من أن (الكتاب كاخلطاب).1
واَّا ت واالستتتا ل ك تتا يرجتتا إىل أصتتل واح ت  ،وهتتو التكتتذيب ابل صتتوص الشتترعية ،آاَّاح ت  -امل كتتر لوجتتوب الواجتتب  -مكتتذب ابل ت ص
املوجتتب لثعتتل الواجتتب ،واملستتتال  -امل كتتر لتاتتر الترا  -مكتتذب ابلت ص التتا ر لثعتتل احملتتر  ،وكتتل مكتتذب ابل صتتوص آهتتو كتاآر ،لقولتته تعتتاىل

ِ ِ
(ومن أَ ْلَم ِممَّ ِن اآْرتى علَى َِّ ِ
ب ِاب ْلَِهق لَ َّما َجاءه أَلَْي ِ
ين) الع كبتوت ، ٦8 :وقتال تعتاىل ( َوَمتا َْد َات
ََ َ
اّلل َكذاب أ َْو َك َّذ َ
ََ ْ
ح يف َج َه ََّم َم ْتوى لهْل َكاآ ِر َ
َ
َِب َايتَِا إَِّال الْ َكاآِرو َن) الع كبوت .4٧ :آاَّاح واملستال كاآران.

وستتبب الكثتتر ه تتا هتتو جمتترث التصتريح  -نطقتتا أو كتابتتة  -ابنكتتار الواجتتب أو استتا ل الترا  ،ثون ال ظتتر يف الباعتتل للشت ص علتتى لت  ،وهتتذا
الباعل هو ماقا بقلبه ومحله على اَّا أو االستا ل ،وهو نون كثره:

• آق دا أو يستال بلسانه ،وهو مكذب بقلبه ملا أنكره بلسانه ،آكثره كثر تكذيب.
• وق دا أو يستال بلسانه ،وهو مص ق بقلبه ملا أنكره بلسانه ،آكثره كثر جاوث.
• وقت يقتتر بوجتتوب الواجتتب وحتتتر الترا بقلبتته ولستتانه إال أنتته يقتتول إنتته لتتن يلتتتز بتتذل  ،آكثتتره كثتتر ع تتاث واستتتكبار .2وستتيأيت آيهتتا تثصتتيل يف
املق مة السابعة عشرة ابملسألة اخلامسة روضون الكم ب

ماأنزل هللا ابملبال ال امن هبذا الباب إن ختاء هللا.

ومن أم لة استعمال هذين املصطلاس :ما نقلته ابان حجار عان البداو  -يف توبتة املرتت  -قتال] :آتإن كتان َك َثتر جباتوث واجتب أو استتباحة حمتر ،
آياتتتاج أن يرجتتا عمتتا اعتقت ه[ .٣وقتتال]وإن ارتت جباتتوث آتترع أو استتتباحة حمتتر مل يصتتح إست مه حتتىت يرجتتا عمتتا اعتقت ه ،ويعيت الشتتهاثتس انتته
ب رسوله را اعتق ه يف دسه ،آ يصح إس مه حىت َييت ابلشهاثتس[.4
َك َّذب هللاَ وَك َّذ َ

تيستتر يف بيتتان الثتترق بتتس اَّا ت واالستتتا ل ،وإ ا وج ت ت بعتتض أهتتل العلتتم يستتوون بي همتتا آتتذل ان مرجعهمتتا إىل أصتتل واح ت وهتتو
هتتذا متتا ه
التكذيب ابل صوص الشرعية كما كرت ،ولكن ع التاقيق يوج بي هما آرق وهو ما كرته ه ا ،وابهلل تعاىل التوآيق.

(منبيه هاا) آيما يشرتط للتكث به من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا أو مستا  ،وماال يشرتط آيه ل .
إ ا أ لتتق لثتتظ اإلميتتان آتتاملراث بتته ال ت ين كلتته ،وهتتو يشتتتمل علتتى ختت َتعب كمتتا قتتال رستتول هللا عليتته الص ت ة والس ت

(اإلميتتان باتتا وستتبعون أو باتتا

وستتتون ختتتعبة ،آأآاتتلها قتتول ال إلتته إال هللا ،وأث هتتا إما تتة اا ى عتتن الطريتتق ،واليتتاء ختتتعبة متتن اإلميتتان) ،٥آاختتتتمل اإلميتتان بتتذل علتتي جيتتا

الطاعات آرضها ونثلها مما دب على القلب واللسان واَّوارح ،كما يشتمل اإلميان على ترك احملظورات احملر م ها واملكروه.
وي قسم اإلميان إىل ثت ث مراتتب ،تشتتمل كتل مرتبتة علتى بعتض ختتعب اإلميتانِ ،بيتل ت تتظم املراتتب الت ث جيتا ختتعب اإلميتان ،واملراتتب الت ث
هى:
أ  -أصاال اسميااان :وهتتو متتاال يوجت اإلميتتان ب ونتته ،وبتته ال جتتاة متتن الكثتتر والت دول يف اإلميتتان ،وهتتو مطلتتق اإلميتتان ،وصتتاحبه ثادتتل يف امل تتا بس

 1انظر (خترح القواع الثقهية) للشيخ أمح الزرقا ،ص  ،28٥ط ثار ال رب اإلس مي 14٠٣ ،هت
 2وتثصيل هذا جت ه بكتاب (الصار املسلول) البن تيمية ،ص ٥22 - ٥21
( ٣آتح الباري) 2٧9 /12
 4يف تكملة (ا مون لل ووي)  .2٣1 /19والبن ق امة م له يف (امل ين ما الشرح الكب ) 1٠٠ /1٠
 ٥رواه مسلم
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َّ ِ
آم واْ)  ،وهو يشتمل على خت َعب وال يصح إال ابكتماقا وهى:
ين َ
بقوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
علتتى القلتتب :معرآتتة ماجتتاء بتته الرستتول عليتته الص ت ة والس ت

إجتتاال والتص ت يق بتته واالنقيتتاث لتته ،كمتتا يت دل يف أصتتل اإلمي تان بعتتض أعمتتال القل تب

اادرى كاحملبة واخلشية والرضا والتسليم هلل تعاىل.
وعلى اللسان :اإلقرار ابلشهاثتس.
وعلى اَّوارح :أعمال اَّوارح اليت يكثر َتركها كالص ة ،وبقية املباين اخلمسة ع بعض العلماء.

ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
صا َ َقَتا)
كما ي دل يف أصل اإلميان ترك امل َك هثرات ،لقوله تعاىل (آَ َم ْن يَكْث ْر ِابلطَّاخوت َويت ْؤمن ِاب هّلل آَت َق ْ
استَ ْم َس َ ِابلْع ْرَوة الْوثْت َق َى الَ انث َ
البقرة.2٥٦ :
وضابط ما ي دل يف أصل اإلميان متن أعمتال (ستواء كانتت آعت أو تركتا) :أن كتل عمتل يكثتر َتركته آثعلته متن أصتل اإلميتان (كالتصت يق واالنقيتاث
القل واإلقرار ابللسان والص ة) ،وكل عمل يكثر آاعله آرتكه من أصل اإلميان (كاالستهزاء ابل ين وثعاء خت هللا) ،و لت ان ضت أصتل اإلميتان
هو الكثر.

وملا كان الكثر ض ا اصل اإلميان ،آإن كل نب مك ِهثر  -من ترك واجب أو آعل حمر  -آهتو ِخم متل أبصتل اإلميتان .وكتل متن مل َيت أبصتل اإلميتان

أدل به آهو كاآر .وضابط الذنب املكثر هو ماقا ال ليل الشرعي على أنه كثر أكس ،وسيأيت خترح ل يف قاع ة التكث إن ختاء هللا تعاىل.
أو ه

ومن أتى أبصل اإلميان آق جنا من الكثر وثدل اَّ ة الحمالة إما ابت اء وإما مآال .آإن أتى ابإلميان الواجب كتام (وهتو املرتبتة ال انيتة) ثدتل اَّ تة

قصر يف اإلميان الواجب وخثر هللا له تقص ه ثدل اَّ ة ابت اء ،وإن مل ي ثر هللا له تقص ه يف اإلميان الواجب ثدتل ال تار بقت ر نوبته مث
ابت اء .وإن ه
ثل علتى لت قتول ال ت عليته الصت ة والست
خيرج م ها را معه من أصل اإلميان لي دل اَّ ة متآال ،كمتا ه

تثا متن ال تار بتذنوبِ
(لَيص َ َّ
تيأ أقوامتا س م

أصابوها عقوبة ،مث ي دلهم هللا اَّ ة بثال رمحته ،يقال قم اََّ َههميس) .1وثدوقم اَّ ة مآال إمنا هو را معهم من أصتل اإلميتان املاتاث للكثتر كمتا

قال عليه الص ة والس (حىت إ ا آَتَرل هللا من القااء بس العباث وأراث أن خيرج برمحته من أراث من أهل ال ار ،أ ََمَر امل ئكتة أن خيرجتوا متن ال تار متن
كان ال يشرك ابهلل ختيتا ممن أراث أن يرمحه ممن يشه أن ال إله إال هللا آيعرآوهنم يف ال ار أبثر السجوث) 2آ رجوا من ال ار را معهم من أصتل اإلميتان
ومتتن أهتتم ختت َتعبِه التتيت كتترت يف هتتذا الت يل :اإلقترار ابلشتتهاثتس (ممتتن يشتته  ).....والصت ة (أبثتتر الستتجوث) وتتترك املك ِهثترات (كتتان اليشتترك ابهلل
ختيتا).
آمن أتى أبصل اإلميان ثدل اَّ ة إما ابت اء وإما مآال ،قال رسول هللا عليه الصت ة والست ( اك جسيتل أَتين آقتالَ :متن متات ِمتن أمتت اليشترك
ابهلل ختيتا ثدل اَّ ة قال أبو ر :قلت :وإن وى وإن سرق قال عليه الص ة والس وإن وى وإن سرق) ٣أي مص ه إىل اَّ ة.

ِ َّ ِ
ع َِ
َن َقتتم َّمتتا ِيف اا َْر ِ
ين َك َثتترواْ لَت ْتو أ َّ
جيعتتا
ومتتن مل َيت أبصتتل اإلميتتان أو أدت هتل بتته آهتتو كتتاآر متتن أهتتل ال تتار الخيتترج م هتتا كمتتا قتتال تعتتاىل (إ َّن التتذ َ
ِ ِ
اب يتتوِ الْ ِقيام ِتة متا تتقبِتل ِمتْتهم وَقتم عت َذ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
س ِمْت َهتا
تيم ،ي ِريت و َن أَن َخيْرجتواْ م َتن الَّتا ِر َوَمتا هتم ِبَتا ِرج َ
َوم ْتلَه َم َعه ليَت ْثتَ واْ بِه م ْن َعت َذ ِ َ ْ َ َ َ ه َ ْ َ ْ َ م
اب أَل م
وَقم ع َذ ِ
يم) املائ ة.٣٧ - ٣٦ :
َ ْ َ م
اب ُّمق م

آهذه املرتبة ااوىل من مراتب اإلميان

 1رواه الب اري عن أنح ()٧4٥٠
 2ال يل رواه الب اري عن أيب هريرة ()٧4٣٧
 ٣ال يل رواه الب اري ()٦444
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ب  -املرمبة الثانية :اسميان الوا ب .وهو ماواث عن أصل اإلميان من آعل الواجبات وترك احملرمات.
وضتتابط ماي ت دل يف اإلميتتان الواجتتب متتن أعمتتال (س تواء كانتتت آع ت أو تركتتا) :أن كتتل عمتتل ورث يف تركتته وعي ت ومل يكثتتر َتركتته آثعلتته متتن اإلمي تان
الواجب (كالصت ق واامانتة وبتر الوالت ين واَّهتاث الواجتب) ،وكتل عمتل ورث يف آعلته وعيت ومل يكثتر آاعلته آرتكته متن اإلميتان الواجتب (كتالز والتراب
والسرقة وخترب اخلمر والكذب وال يبة وال ميمة).
وال ا يف اإلميان الواجب على ثرجتس:
ِ
املقصرون آيه برتك واجب أو آعل حمر  -بع اتياهنم أبصل اإلميان  -آهؤالء هم أصااب الكبائر أو امل لِهطون من أهتل التوحيت أو
ال رجة ااوىل :ه
ِ
ِ
لي أي أنه ما آسقه مل خيرج من املِلة ،وهذه ثرجة قوله تعاىل (آَ ِمْته ْم َ ِاملم لهَِت ْث ِس ِه) آا ر - ٣2 :على قولِ يف تثس ها
عصاة ه
املوح ين أو الثاسق امل ِه
 -آمن كان هذا حاله آهو من أهل الوعي إن مات ب توبتة ،ولك ته يف املشتيتة ،آتإن ختتاء هللا خثتر لته وأثدلته اَّ تة ابتت اء بت ستابقة عتذاب ،وإن

ختاء ع هذبه بق ر نوبه مث خيرجه هللا من ال ار وي دله اَّ ة را معه من أصل اإلميان كما ثلت عليه ال صوص املذكورة أعت ه .أمتا الت ليل علتى أنته يف

ِ ِ
ِ
ِ
شاء) ال ساء ،48 :آاملذنبون من أهتل التوحيت م ثترة نتوهبم معلقتة
اّللَ الَ يَت ْثر أَن ي ْشَرَك بِِه َويَت ْثر َما ثو َن َل َ ل َمن يَ َ
املشيتة آقوله تعاىل (إِ َّن ه
على مشيتة الرمحن ،وي ل عليه قول ال عليه الص ة والس

(ابيعوين على أن التشركوا ابهلل ختتيتا والتسترقوا ،والتزنتوا ،وال تقتلتوا أوالثكتم ،والأتتتوا

ببهتان تثرتونه بس أي يكم وأرجلكتم ،والتعصتوا يف معتروف ،آمتن َو ََف مت كم آتأجره علتى هللا ،ومتن أصتاب متن لت ختتيتا آعوقتب بته يف الت نيا آهتو
كثارة له ،ومن أصاب من ل ختيتا مث سرته هللا عليه ،آهو إىل هللا :إن ختاء عثا ع ه وإن ختاء عاقبه) .1ويست ىن من تكثت التذنب ابلعقوبتة وكونته

يف املشيتة :املرتت املشتار إليته يف الت يل بقولته (أن التشتركوا ابهلل ختتيتا) ،آتإ ا قتتل علتى الترثة مل تكتن العقوبتة كثتارة لته ،وإ ا متات مرتت ا مل يكتن يف

شَرَك بِِه)
اّللَ الَ يَت ْ ِثر أَن ي ْ
املشيتة لقوله تعاىل (إِ َّن ه

ال ساء48 :

سواء عوقب يف ال نيا على رثته أو مل يعاقب.2

ال رجة ال انية :الذين هأثوا اإلميان الواجب بتمامه مل يقصروا آيه ومل يزي وا عليه  -بع اتياهنم أبصل اإلميان  -آهذا هو املؤمن املستتاق للوعت الستامل

من الوعي أي أنه يستاق ثدول اَّ ة ابت اء ب سابقة عذاب بثال هللا حسب وع ه الصاثق ،وهذه هى ثرجة املقتص ين لقولته تعتاىل ( َوِمتْتهم
ُّم ْقتَ ِ
ص م ) آتا ر ، ٣2 :ويف هؤالء أياا ح يل (أآلح إن ص ق) آيمن سأل عن خترائا اإلس  ،وآيه (آأدسه رسول هللا عليه الص ة والست بشترائا
اإلست  ،قتال :والتذي أكرمت ابلتق الأتطتون ختتيتا والأنقتص ممتا آترع هللا َعلَ هتي ختتيتا ،آقتال رستول هللا عليته الصت ة والست  :أآلتح إن صت ق أو

بشتره رستول هللا عليته الصت ة والست
ثدل اَّ ة إن ص ق) ٣آأثاء الثرائض ب تطون هذه صثة اإلميتان الواجتب وقت ه

ابلثت ح وثدتول اَّ تة علتى

ل .
(فائدة) العلم ابلواجبات وال واهي اليت ت دل يف أصل اإلميان واإلميان الواجب آرع عس علتى كتل مستلم ،وم هتا مايت دل يف العلتم الواجتب العيتين
العا وم ها ماي دل يف العلم الواجتب العيتين اخلتاص كمتا ستبق تثصتيله يف البتاب ال تاين متن هتذا الكتتاب .وإمنتا كتان العلتم هبتا واجبتا ان العمتل هبتا
واجب ويرتتب على التقص آيه وعي م من كثر أو آسق ،وملا كان العمل الب له من علم يسبقه ،كان العلم هبا واجبا إ للوسائل حكم املقاص .
ج  -املرمبة الثالثاة :اسمياان املساتحب :وهتو متاواث عتن اإلميتان الواجتب متن آعتل امل ت وابت واملستتابات وتترك املكروهتات واملشتتبهات ،آمتن أتتى
هبذا  -ما أصتل اإلميتان واإلميتان الواجتب  -آهتو متن الستابقس احملست س التذين يستتاقون ثدتول اَّ تة ابتت اء يف ثرجتة أعلتى متن املقتصت ين ،وهتى

 1ال يل متثق عليه
 2انظر (آتح الباري) ج  ،٦8 - ٦4 /1و ج 112 /12
 ٣ال يل متثق عليه واللثظ للب اري ()1891
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ات ذِِ ْ ِن َِّ
ثرجة قوله تعاىل (وِمْتهم سابِق ِاب ْخل ِ
اّلل) آا ر.٣2 :
َ ْ َ م َْ َ

قال تعاىل (مثَّ أَورثْت ا الْ ِكت َّ ِ
ات ذِِ ْ ِن َِّ
ص م وِمْتهم سابِق ِاب ْخل ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اّلل َلِ َ ه َو
ين ْ
َْ َ َ َ
اب الذ َ
اصطََثْيتَا م ْن عبَاث َ آَمْته ْم َاملم لهَت ْثسه َومْتهم ُّم ْقتَ َ ْ َ م َْ َ
ال الْ َكبِ ) آا ر.٣2 :
الْ َث ْ
هذه هى مراتب اإلميان ال ث ،وقال ابن ميمية عن اإلميان ]وهتو مركتب متن أصتل اليتتم ب ونته ،ومتن واجتب يت قص بثواتته نقصتا يستتاق صتاحبه
العقوبة ،ومن مستاب يثوت بثواته علو ال رجة[ .1ولو قال (أصل اليوج ب ونه)  لكان أآال من قوله [اليتم ب ونه] .ان اإلميان اليتتم أبصتله
آقط بل رراتبه ال ث واليت يسمى جمموعها ابإلميان الكامل ،كما قال ابن ميمية نثسه ]وهو جيا ماأمر هللا به ،آهذا هو اإلميان الكامل التا [.2
واإلميتتان التتذي كتتر مراتبتته ال ت ث آنثتتا هتتو اإلميتتان القيقتتي التتذي جتتتري عليتته أحكتتا اآلدتترة ع ت هللا تعتتاىل متتن ال تواب والعقتتاب ،أمتتا يف ال ت نيا
آاإلميتان الكمتتي التتذي يثتترق بتته بتتس املستلم والكتتاآر (وهتتو املتراثف لإلست

الكمتتي) ي بتت ابإلقترار ابلشتتهاثتس أو متتايقو مقامهمتتا متتن ع متتات

اإلس  .قال ابن حجر رمحه هللا  -يف ك مه يف تعريف اإلميان ] -آالسلف قالوا هو اعتقاث ابلقلب ونطق ابللستان وعمتل اباركتان  -إىل قولته -
وهذا كله ابل ظر إىل ماع هللا تعاىل ،أما ابل ظر إىل ماع

أقر أجريت عليه ااحكا يف ال نيا[ .٣وقال ابان ميمياة
آاإلميان هو اإلقرار آقط ،آمن َّ

رمحه هللا ]ان اإلميان الظتاهر التذي جتتري عليته ااحكتا يف الت نيا اليستتلز اإلميتان يف البتا ن التذي يكتون صتاحبه متن أهتل الستعاثة يف اآلدترة[.4

ِ
َّ ِ
تاجر ِ
ِ
ِ
اّلل أ َْعلَتتم ذِِميتَتاهنِِ َّن آَتِإ ْن
ات آَت ْتامتَ ِا وه َّن َّ
وقت آتترق هللا بتتس نت َ
توعي اإلميتتان يف قولتته تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
ين َآم توا إ َا َجتتاءكم الْم ْؤمَتتات م َهت َ
علِمتمتتوه َّن مؤِمَت ِ
اّلل أ َْعلَتتم ذِِميتَتاهنِِ َّن) املمتا تتة 1٠ :أي ِبقيقتتة إميتتاهنن ،وقولتته (آَتِإ ْن
تات آَت َ تَت ْرِجعتتوه َّن إِ َىل الْك َّثتتا ِر) املمتا تتة ، 1٠ :آقولتته تعتتاىل ( َّ
ْ
َْ
علِمتمتتوه َّن مؤِمَت ِ
تات) املمتا تتة 1٠ :أي ِبستتب الظتتاهر وهتتو اإلميتتان الكمتتي .وكمتتا يف قولتته تعتتاىل ( َوَمتتن َّملْ يَ ْستتتَ ِط ْا ِم ت ك ْم َت ْتوال أَن يَت ِك َح
ْ
َْ
ِ ِ
ِ
ِ
الْما ِ ِ ِ ِ ِ
اّلل أ َْعلَم ذِِميَانِك ْم بَت ْعاكم ِهمن بَت ْع ِ
ض) ال ستاء ، 2٥ :آقوله تعتاىل
صَات الْم ْؤمَات آَمن هما َملَ َك ْ
ت أَْميَانكم همن آَتتَتيَاتكم الْم ْؤمَات َو ه
ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
(الْما ِ ِ ِ ِ ِ
ِِميَانِكم) ال ستاء:
صَات الْم ْؤمَات آَمن هما َملَ َك ْ
ت أَْميَانكم همن آَتتَتيَاتكم الْم ْؤمَات) ال ستاء 2٥ :أي ِبسب الظاهر ،وقوله ( َو ه
ْ َ
اّلل أ َْعلَم ذ ْ
 2٥أي ِبقيقته وهو اإلميان القيقي.

( 1جممون الثتاوى) ٦٣٧ /٧

 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [أقول :بل لو قال" :ال يصح بدونه" لكان أمنع وأدق.
ألنه بناء على عقيدة أهل السنة أبن اسميان يتبعض ،وأنه يتكون من شعب ،فقد يو د بعض اسميان وال يكون اسميان إمياانً شرعياً صحيحاً أو متقب ً ،كما قد و د

اليقني عند فرعون وقومه بصدق موسى ،واليقني من أصل اسميان الذ ال يصح اسميان إال به ،ومع هذا فإنه ِل ينفعهم وحده لو ود ما ينقض اسميان الشرعي من

اجلحود واسابء والعناد وغريها.
قال معاىل( :وجا وا ِهبا واستتيت َقَتْتتها أَنثسهم ْلما وعلوا) النمل .14 :وقال معاىل( :وما يتؤِمن أَ ْك ترهم ِاب ِ
ّلل إِالَّ َوهم ُّم ْش ِركو َن) يوسف.106 :
ََ ْ
َ ْ ه
َ َ َ َ َ ْ َْ َ
ْ
َ ه
فأثبت هللا معاىل هلم إمياانً ال ينفعهم وال خير هم من الشرك ،فعلم أن إمياانً انقصاً قاصراً ال يفي ابلنجاة قد يو د عند املرء ،أو طعىن آخر أن املرء قد يو د عنده
بعض شعب اسميان الشرعي ولكنه ال يصح وال يقبل منه لعدا استكماله لشعبة أصل اسميان اليت ال يكون املرء مسلماً وال ينجو إال ا ،فعلم منه أن األدق
واألمنع أن يقال( :ال يصح بدونه).

ولي

"ال يو د بدونه" كما قال املصنف ،إال أن يبني فيقول( :ال يو د اسميان الشرعي الصحيح بدونه)].النكت اللوامع ص ()13-12

( 2جممون الثتاوى) 29٣ /19
( ٣آتح الباري) 4٦ /1
( 4جممون الثتاوى) 21٠ /٧
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يراجا يف مراتب اإلميان .1وق وصف ابن القيم رمحه هللا أحوال أصااب هذه املراتب ال ث (الظامل ل ثسه واملقتص والسابق ابخل ات).2
كل ِ
اعة إميا من ولكن ليست كل معصية كثرا ،آكما أن الطاعات تتثاوت مراتبها آم ها ماي دل يف أصتل اإلميتان وم هتا مايت دل
يتبس مما سبق أن َّ
يف اإلميتتان الواجتتب وم هتتا مايت دل يف اإلميتتان املستتتاب ،آكتتذل املعاصتتي مراتتتب :م هتتا ماخيتتل أبصتتل اإلميتتان وتستتمى كثترا وم هتتا ماخيتتل ابإلميتتان

اإلميَتا َن وويتََّته ِيف قتلتوبِكم وَك َّتره إِلَتيكم الْك ْثتر والْثس َ ِ
صتيَا َن) الجترات.٧ :
الواجب وتسمى آسقا .قال تعاىل ( َولَ ِك َّن َّ
ب إِلَ ْتيكم ِْ َ َ
توق َوالْع ْ
َْ َ ْ
ََ
اّللَ َحبَّ َ

أورث ابن ميمية هذه اآلية مث قال ]قال حمم بن نصر املرووي :ملا كانت املعاصي بعاها كثر ،وبعاها لتيح بكثتر ،آ َّترق بي هتا آجعلهتا ث ثتة أنتوان:
نون م ها كثر ،ونون م ها آِسق وليح بكثر ،ونون عصيان وليح بكثتر وال آستوق ،وأدتس أنته َكَّرههتا كلهتا إىل املتؤم س .وملتا كانتت الطاعتات كلهتا
ثادلة يف اإلميان وليح آيها ختيء دارج ع ه مل يثرق بي ها[ .٣واملرجا يف تص يف املعصية إىل الشتارن ،آمتن املعاصتي التيت ْسهاهتا هللا كثترا ثعتاء خت

هللا تعاىل كما يف قوله تعاىل (ومن ي ْن ما َِّ
ِ ِ َِّ ِ
ستابه ِع ت َ َربِه ِته إِنَّته َال يت ْثلِتح الْ َكتاآِرو َن) املؤم تون ، 11٧ :ومتن
اّلل إِ َقا َ
ََ َ َ َ
آدَر َال بت ْرَها َن لَه بته آَإمنَتا ح َ

املعاصتتي التتيت ْسهاهتتا هللا آستتقا قتتذف احملص ت ات  -وهتتو االْتتا ابلتتز  -قتتال تعتتاىل (والَّت ِتذين يترمتتو َن الْماص تَ ِ
ات مثَّ َملْ ََيْت توا ِأب َْربَت َعت ِتة ختت َته َ اء
ْ َ
َ َ َْ
آَاجلِ وهم َمثَانِس ج ْل َ ة وَال تَت ْقبتلوا َقم َختهاثة أَب ا وأولَتِ َ هم الْ َث ِ
اسقو َن) ال ور.4 :
ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ
ِ
املثسقة واملعصتية املك ِهثترة يف قولته تعتاىل (والَ َأتْكلتواْ ِممَّتا َمل يت ْذ َك ِر استم ِ ِ
ِ
ِ
س لَيوحتو َن
اّلل َعلَْيته َوإِنَّته لَث ْس متق َوإِ َّن الشَّتيَا َ
ْ ه
ْ
وق جا هللا بس املعصية ه
َ
آسمى هللا ااكل متن مترتوك التستمية عمت ا (الذبياتة التيت مل يتذكر استم
ش ِركو َن) اانعا َّ ، 121 :
إِ َىل أ َْولِيَآئِ ِه ْم لِي َج ِاثلوك ْم َوإِ ْن أَ َ ْعتموه ْم إِنَّك ْم لَم ْ
هللا ع

ش ِركو َن)
ِبها) آسقا ،وْسَّى اعة الكثار (أولياء الشيا س) يف ختريعتهم ختركا ،كما جاء يف تثس قوله تعاىل ( َوإِ ْن أَ َ ْعتموه ْم إِنَّك ْم لَم ْ

اانعتتا  121 :قتتال اباان كثااري ]أي حيتتل عت لتم عتتن أمتتر هللا لكتتم وختتترعه إىل قتتول خت ه ،آقت متم عليتته خت ه ،آهتتذا هتتو الشتترك ،كقولتته تعتتاىل ( َّاكَتتذواْ
ون ِ
ِ
ِ
اّلل) التوبتة [٣1 :مث كتر حت يل عت ي بتن حتامت يف هتذه اآليتة .4وهتذا الت ص يب هتس أياتا كيتف ت قلتب املعصتية
َحبَ َاره ْم َورْهبَ َ
تاهن ْم أ َْرَاباب همتن ث ه
أْ
خ املكثرة إىل كثر ابالستا ل ،وهو ه ا اعتبارها مباحة عم بتشريا من قال بذل خمالثا حكم هللا يف هذا.
ونل ص ما سبق آ قول:
إن الذنب هو إما ترك واجب أو آعل حمر  ،وهو قسمان:
أوال  -القسم األول :ذنب م ِ
كفر :وهو الذي ْسهاه هللا كثرا ،وهو الذي خيل أبصل اإلميان ،وهو نوعان:
ُ
أ  -تتترك واجتتب متتن الواجبتتات ال ادلتتة يف أصتتل اإلميتتان ،كتترتك اإلقترار ابلشتتهاثتس ،وتتترك الصت ة ،وانتثتتاء تصت يق القلتتب وهتتو كثتتر التكتتذيب آتتإن
انتثى التص يق وأقر بلسانه آكثر نثاق ،وكانتثاء يقس القلب وهو كثر الش  ،وخ ها من واجبات أصل اإلميان سواء كانت متن أعمتال القلتب أو
اللسان أو اَّوارح ،آكل أمرِ ورثت الشريعة بكثر َتركه آهو واجب من أصل اإلميان.
كسب هللا ورسوله ،وك عاء خ هللا والتذبح لته ،آكتل أمتر ورثت الشتريعة بكثتر آاعلته آهتو حمتر ياتاث أصتل
ب  -أو آعل حمر يااث أصل اإلميان :ه
اإلميان.

آكل من أتى بذنب م َك ِهثر (من ترك واجب أو آعتل حمتر ) آهتو كتاآر رجترث تركته أو آعلته والدتوو أن يشترتط لتكثت ه جات ه الواجتب التذي تركته أو

( 1جممون آتاوى ابن تيمية) ج  ٧ص  ٣٥8و  ٥2٥و  ٥29و  ،٦٣٧ج  1٠ص  ،٦ج  12ص  ،4٧4ج  19ص 294 - 29٠
 2و ل يف كتابه ( ريق اقجرتس) ص  ،21٦ - 18٥ط ثار الكتب العلمية  14٠2هت
( ٣جممون الثتاوي) 42 /٧
( 4تثس ابن ك ) 1٧1 /2
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استا له للمار الذي آعله ،ان هللا تعاىل ْسهاه كاآرا  -برتكه أو بثعله  -ومل يقي ل جبا أو استا ل ،آمن اخترتط ل آق استت رك علتى
هللا ،بل هو مكذب َبايت هللا ال الة على كثتر آاعتل هتذا التذنب ،ومتن كت هذب َبايت هللا آقت َك َثتر ،وقتذا َك هثتر الستلف خت ة املرجتتة التذين يعتتسون

اَّا ختر ا مستق للتكث ابلذنوب املكثرة .1وق سبق بيان أن قول القحاو ]والخيرج العب من اإلميان إال جباوث ماأثدله آيته[ ال ثاللتة آيته
علتى اختترتاط اَّات للتكثت بتتل يعتتين هتتذا القتتول ع ت املرجتتتة  -متتن الثقهتتاء وااختتتاعرة  -أن اَّات الو الي ثت عتتن الكثتتر الظتتاهر ،وقتتوقم هتتذا
دطتتأ كمتتا ستتبق بيانتته .كتتذل آقت أستتلث ا أن قتتول أهتتل الست ة (النكثتتر مستتلما بتتذنب متتامل يستتتاله) أن هتتذا الشتترط والقيت دتتاص ابلتتذنوب خت
املكثرة ب ليل تسميتهم آاعلها (مسلما) أي أنه مل َيت بذنب مكثر خيرجه من اإلس  ،وسبق أن نقلت أقوال العلمتاء يف ختترح معتىن هتذه العبتارة.
آت ثاللتتة يف هتتاتس العبتتارتس علتتى اختترتاط اَّات أو االستتتا ل للتكثت ابلتتذنوب املكثتترة ،ومتتن تتن أن العبتتارتس تت الن علتتى اختترتاط لت آقت
أساء الثهم كما هو حال ك من املعاصرين الذين يتكلمون يف مستائل اإلميتان والكثتر ،هتم علتى متذهب خت ة املرجتتة آيمتا يشترت ونه متن الشتروط
الثاس ت ة ،وإ ا ستتألت أح ت هم عتتن حجتتته وثليلتته يف اخت ترتاط اَّا ت أو االستتتا ل للتكث ت ابلتتذنوب املكثتترة ،قتتال ل ت هتتذا مات ت ل عليتته القواع ت
العامة ،آإ ا سألته وماهتذه القواعت  ،آلتن جتت لته حجتة إال هتاتس العبتارتس الستابقتس (النكثتر مستلما ).....و (والخيترج العبت متن اإلميتان)......
تبس ل أنه ال ثاللة آيهما على مااخترت ه املرجتة املعاصرون بسوء آهمهم اقوال العلماء.
وق ه
وآيما يلي أ كر ااثلة من ال صوص واإلجان على كثر من أتى ابلذنوب املكثرة  -رجرث الثعل أو الرتك  -ثون تقييت لت جبات ِ أو استتا ل،
وم ها:

أ  -قال تعاىل ( َ لِثو َن ِاب ِ
ّلل َما قَالواْ َولََق ْ قَالواْ َكلِ َمةَ الْك ْث ِر َوَك َثرواْ بَت ْع َ إِ ْس َِم ِه ْم) التوبتة ، ٧4 :آاكم هللا بكثرهم رجترث القتول التذي تكلمتوا
ْ
ه
به ،قال ابن ميمية ]وق كر هللا كلمات الكثار يف القرآن وحكم بكثرهم واستاقاقهم الوعي هبا[.2
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِج َّمتتا َْحتت َذرو َنَ ،ولَتتتِن َستأَلْتَته ْم
استتَت ْه ِزئواْ إِ َّن ه
تورةم تتَتبِهتتته ْم رتَتا ِيف قتلتتوهبم قت ِتل ْ
اّللَ خمْتر م
ب  -وقتتال تعتتاىل ( َْت َذر الْمَتتاآقو َن أَن تتَ تَّتزَل َعلَتْتيه ْم ست َ
ِ
ِِ
ّلل و ِ ِ
ِ
ستتَت ْه ِزئو َن ،الَ تَت ْعتَ ِتذرواْ قَت ْ َك َث ْترمت بَت ْعت َ إِميَتانِك ْم) التوبتة ، ٦٦ - ٦4 :قتال ابان
لَيَتقتول َّن إَّمنَتا كَّتا َخنتوع َونَت ْل َعتب ق ْتل أ َِاب ه َ َ
آايتته َوَرستوله ك تت ْم تَ ْ

ميميااة ]آق ت أدتتس أهنتتم كثتتروا بع ت إميتتاهنم متتا قتتوقم :إ تكلم تتا ابلكثتتر متتن خ ت اعتقتتاث لتته ،بتتل ك تتا خنتتوع ونلعتتب ،وبتتس أن االستتتهزاء َبايت هللا
كثر[٣وقال أياا يف نثح هذه اآلايت ]آ ل على أهنم مل يكونوا ع أنثسهم ق أتتوا كثترا ،بتل توا أن لت لتيح بكثتر ،آب هتس أن االستتهزاء ابهلل
وآايته ورسوله كثر يكثر به صاحبه بع إميانه[.4

ِ
ثت إِ َىل َرِهيب َا َِجت َ َّن
اعةَ قَائِ َمة َولَتِن ُّرِث ُّ
ج  -وقال تعتاىل ( َوَث َد َل َجتَّتَه َوه َو َاملم لهَِت ْث ِس ِه قَ َال َما أَ ُّن أَن تَبِي َ َه ِذ ِه أَبَ اَ ،وَما أَ ُّن َّ
الس َ
د ا ِمْتها م َقلَبا ،قَ َال لَه ِ
ت ِابلَّت ِذي َدلَ َقت َ ) الكهتف .٣٧ - ٣٥ :آقت أكثتره صتاحبه رجترث قولته املك ِهثتر ( َوَمتا أَ ُّتن
صاحبه َوه َتو َتا ِوره أَ َك َث ْتر َ
َ
َْ ه َ
اعةَ قَائِ َمة) الكهف.٣٦ :
َّ
الس َ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ
اّلل َاثلِل ثَ َثَِة) املائ ة٧٣ :
ين قَالواْ إِ َّن ه
ين قَالواْ إ َّن هَ
اّللَ ه َو الْ َمسيح ابْن َم ْرََ) املائ ة ، ٧2 :وقال (ل َق ْ َك َثَر الذ َ
ث  -وقال تعاىل (لََق ْ َك َثَر الذ َ
 ،آق أكثرهم هللا ب ثح القول.

 1كما سبق نقله عن (جممون الثتاوى)  2٠9 /٧و 2٠٥
( 2جممون الثتاوى) ٥٥8 /٧
( ٣جممون الثتاوي) ،22٠ /٧
( 4جممون الثتاوى) 2٧٣ /٧
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ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ين) البقترة .٣4 :آتأكثره هللا بثعلته وهتو
اسج واْ َ
يح أ ََىب َو ْ
هت  -وقال تعاىل ( َوإِ ْ قت ْلَا ل ْل َم َئ َكة ْ
ْس َوَكا َن م َن الْ َكاآ ِر َ
استَك ََ
آلث َ آَ َس َج واْ إال إبْل َ
تركه السجوث آلث .
آهتتذه ال صتتوص تت ل علتتى أن متتن قتتال أو آعتتل متتاهو كثتترَ ،ك َثتتر بتتذل  ،ثون اختترتاط ان يكتتون جاحت ا أو مستتتا  ،إ مل يقيت هللا الكتتم علتتيهم
ابلكثر هبذا الشرط ،والي ل على اعتباره ثليل م ثصل ،أما القواع العامة اليت يظ ها البعض ثلي على اخترتاط اَّات أو االستتا ل للتكثت آقت
بيه تا لت آستاث آهمهتم قتا .قتال ابان ميمياة رمحته هللا ]وابَّملتة آمتتن قتال أو آعتل متاهو ك ْثتر َك َثتر بتذل  ،وإن مل يقصت أن يكتون كتاآرا ،إ اليقصت
الكثر أح م إال ماختاء هللا[.1
و  -وقتتول رستتول هللا عليتته الص ت ة والس ت
الص ة والس

(بتتس الرجتتل وبتتس الكثتتر تتترك الص ت ة)  ،2والكثتتر امل َعت َّترف أبل هتتو الكثتتر ااكتتس ،آرتتتب الرستتول عليتته

الكم ابلكثر على جمرث ترك الص ة ،وق أجا الصاابة على تكث من ترك ص ة واح ة متعم ا حىت درج وقتها  ،٣وابان القايم

آقال ]قال أبو حمم بن حز  :وق جاء عن عمر وعب الرمحن بن عوف ومعا بن جبل وأيب هريرة وخ هم من الصاابة رضتي هللا عت هم أن متن تترك
صت ة آتترع واحت ة متعمت ا حتتىت خيتترج وقتهتا آهتتو كتتاآر مرتت  .قتتالوا  -أي املكثتترون لتتتارك الصت ة  -والنعلتتم قتتؤالء خمالثتتا متتن الصتتاابة ،وقت ثل
علتتى كثتتر َترك الصت ة :الكتتتاب والست ة وإجتتان الصتتاابة[ -4مث ختتترن يف كتتر ااثلتتة متتن الكتتتاب والست ة واإلجتتان آراجعهتتا بكتابتته هتتذا  -إىل أن
قال]:قال حممت بتن نصتر :حت ث ا حممت ابتن يتي حت ث ا أبتو ال عمتان حت ث ا محتاث بتن ويت عتن أيتوب قتال :تترك الصت ة كثتر الخيتلتف آيته ،وحكتى
أدر ص ة حىت يثوت وقتها متعم ا من خ عذر آق كثر - .إىل أن قال  -وكتذل كتان رأي أهتل العلتم متن لت ن
حمم عن ابن املبارك قال :من ه
ال عليه الص ة والس إىل يوم ا هذا أن َترك الص ة عم ا من خ عذر حىت يذهب وقتها كاآر[ .٥وق نقل ابن ميمية قول الستلف يف هتذا.٦
وقتتال ]إن التثريتتق بتتس املقتتر بوجتتوب الصت ة واَّاحت لوجوهبتتا وتكثت ال تتاين ثون ااول إن هتتذه آتترون آاست ة مل ت قتتل عتتن الصتتاابة[ ،٧وقتتال أياتتا
]وعلتتم أن متتن قتتال متتن الثقهتتاء إنتته إ ا أقتتر ابلوجتتوب وامت تتا عتتن الثعتتل اليقتتتل ،أو يقتتتل متتا إست مه ،آإنتته ثدلتتت عليتته الشتتبهة التتيت ثدلتتت علتتى
املرجتتتة واَّهميتتة[ .8وهتتذه الشتتبهة التتيت ثدلتتت علتتيهم كرهتتا اباان القاايم يف قولتته  -عمتتن اليتترون كثتتر َترك الصت ة ] -قتتالوا :وان الكثتتر جاتتوث
التوحي ت وإنكتتار الرستتالة واملعتتاث جا ت ماجتتاء بتته الرستتول ،وهتتذا يقتتر ابلوح انيتتة ختتتاه ا أن حمم ت ا رستتول هللا ،مؤم تتا أبن هللا يبعتتل م تن يف القبتتور،
آكيتتف كتتم بكثتتره  .واإلميتتان هتتو التصت يق وضت ه التكتتذيب التتترك العمتتل ،آكيتتف كتتم للمصت ق ِبكتتم املكتتذب اَّاحت [ .9وقت ستتبق بيتتان
آساث هذا القول وأن الكثر ليح هو اَّا آقط ،ال يف ااسباب وال يف اانوان ،وأن الكثر يف أحكا ال نيا يكون إما بقول أو آعتل  -أو تَت ْترك -

ثل ال ليل على كثر آاعله.
ه

و  -ومن ااثلة على ما كر  :إجان الصاابة على تكث مانعي الزكتاة رجترث امل تا ثون ال ظتر إىل إقترارهم ابلوجتوب أو اَّات  .وثليلته حت يل أيب
هريرة قال [ملا تويف ال عليه الص ة والس واست ِ لف أبوبكر ،وَك َثر من َك َثر من العرب ،قال عمر :ايأاببكتر كيتف تقاتتل ال تا وقت قتال رستول
( 1الصار املسلول) ص 1٧8 - 1٧٧
 2رواه مسلم
 ٣وق نقل اإلجان على ل ابن حز يف (احمللى) 242 /2
( 4كتاب الص ة) البن القيم ص 1٥
( ٥الص ة) ص  ،٣1ط ثار الكتب العلمية
( ٦جممون الثتاوى) 9٧ /2٠
( ٧جممون الثتاوي) 48 /22
( 8جممون الثتاوى) ٦1٦ /٧
( 9الص ة) ص 1٥

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

هللا عليه الص ة والس

441

ِ
صم مين ماله ونثسه إال ِبقه وحستابه علتى هللا)
(أمرت أن أقاتل ال ا حىت يقولوا ال إله إال هللا ،آمن قال ال إله إال هللا َع َ

 .قتتال أبتتوبكر :وهللا اقتتاتلن متتن آَت َّترق بتتس الص ت ة والزكتتاة ،آ تإن الزكتتاة حتتق املتتال ،وهللا لتتو م عتتوين َعَاقتتا كتتانوا يؤثوهنتتا إىل رستتول هللا عليتته الص ت ة

والس

لقاتلتهم على م عها ،قال عمر :آو هللا ماهو إال أن رأيت أ ْن ق خترح هللا ص ر أيب بكر للقتال ،آعرآت أنه الق] .1وثليل تكث أيب بكتر

رضتي هللا ع ته ملتانعي الزكتاة قولته (وهللا اقتاتلن متن آ هترق بتس الصت ة والزكتاة) وقت استتقر إجتان الصتاابة علتى كثتر َترك الصت ة ووجتوب قتلته إن مل

يتب ،آ لت تسويته بس الص ة والزكاة على أن مانعي الزكاة ع ه كثار دب قتتاقم ،ومتن وعتم أنته س هتوى بتس َترك الصت ة ومتانا الزكتاة يف العقوبتة
سوى بي هما أبوبكر تسوية مطلقة تشتمل على الكم والعقوبة ،ويت ل عليته قتول أيب هريترة (وكثتر متن
(القتل) ثون الكم (الكثر) آق أدطأ ،آق ه

كثر من العرب) ،وهو ادتيار الب اري كما كره يف ترجة الباب (ومانسبوا إىل ال ِرهثة) .وق واآق الصاابة أاببكر آيما هب إليه آكان هذا إجاعتا

م هم على كثر متانعي الزكتاة وإقترارا مت هم بثاتيلة أيب بكتر وأعلميتته ،كمتا قتال ابان ميمياة رمحته هللا ]وقت اتثتق أهتل الست ة واَّماعتة علتى أن أاببكتر
أعلم اامة ابلبا ن والظاهر ،وحكى اإلجان على ل خ واح [ ،2وقال أياا ]بل أبوبكر الص يق ال ثظ لته آتيتا أآتىت آيهتا ِبت ف نتص ال ت
عليه الص ة والس  ،وق وِج َلعلِ هتي وخت ه متن الصتاابة أك تر ممتا وجت لعمتر[ ،٣وقتال ابان القايم ]آتإن ادتلتف أبتوبكر وعمتر ،آالصتواب متا أيب
بكر ،وهذه جلة ال يعرف تثصيلها إال من له دسة وا ن علتى متاادتلف آيته الصتاابة وعلتى التراجح متن أقتواقم[ .4ومل ي قتل أن الصتاابة ستاروا
يف قتال مانعي الزكاة س ة كتلف عن س ْم يف قتال سائر املرت ين كقو مسيلمة الكذاب وخ هم .آ َ هل علتى أهنتم مل يثرقتوا بيت همِ ،بت ف ماصت ا
َعلِ هي بن أيب الب يف قتاله للب تاة يف وقعتة اَّمتل وصتثس إ أدتس جيشته أبال دهتزوا علتى جتريح وأال يتبعتوا مت ْ برا .٥وقتال ابان ميمياة ]وقت تتواتر
عن َعلِ هي يو اَّمل ملا قاتلهم أنه مل يتبا مت برهم ومل دهتز علتى جتر هم ومل ي ت م قتم متاال والست قتم ريتة[ .٦وقت اعتتس الشايخ حمماد بان إباراهيم
آل الشيخ تستوية الصتاابة بتس قتتال متانعي الزكتاة وقتتال خت هم متن املرتت ين ثلتي علتى كثتر متانعي الزكتاة ،آقت ستتِل :قتتال متانعي الزكتاة هتل هتو

ِرهثة  .آأجاب]الصايح أنه رثة ،ان الص ه يق مل يثرق بي هم وال الصاابة وال من بع هم[.٧

وممن نقل إجان الصاابة على تكث مانعي الزكاة :القاضي أبو يعلى صاحب (ااحكا السلطانية) قال ]وأياتا آإنته إجتان الصتاابة ،و لت أهنتم

لس هتووا بتس اَّميتا[ .8وأباو
نسبوا الكثر إىل مانا الزكاة وقاتلوه وحكموا عليه ابلرثة ،ومل يثعلوا م ل ل رن هر م ه الكبائر ولو كتان اَّميتا كثترا َ

بكر اجلصاص احلنفي يف تثس قوله تعاىل (آَ َ وربِ الَ يتؤِم و َن ح َّىت هِكم َ ِ
تجَر بَتْي تَته ْم) ال ستاء ، ٦٥ :قتال ]ويف هتذه اآليتة ثاللتة
َ َه َ ْ
ََ َ
توك آ َيمتا َخت َ
رثه متتن جهتة الشت أو تترك القبتتول
علتى أن متن رث ختتتيتا متن أوامتتر هللا تعتاىل أو أوامتتر رستوله عليتته الصت ة والست آهتو دتتارج متن اإلست  ،ستواء ه
واالمت ان من التسليم ،و ل يوجب صاة ما هب إليه الصاابة يف حكمهم ابرت اث من امت ا عن أثاء الزكاة وقتتلهم وست

حكم أبن من مل يسلم لل عليه الص ة والس

راريهتم ،ان هللا تعتاىل

وحكمه آليح من أهل اإلميان[ .9وقال ابن ميمية ]وق اتثق الصاابة واائمة بع هم على قتتال

الرثة) بكتاب (استتابة املرت ين واملعان ين وقتاقم)
 1متثق عليه واللثظ للب اري ( )٦92٥ ،٦924يف ابب (قتل من أىب قبول الثرائض ومانسبوا إىل ه
( 2جممون الثتاوى) 2٣٧ /1٣
( ٣جممون الثتاوى) 124 /٣٥
( 4اع املوقعس) 119 /4
ص َّح عن علي موقوآا ،أدرجه ابن أيب ختيبة والاكم) (نيل ااو ار) ٣٥٣ /٧
( ٥نقل الشوكاين عن ابن حجر إن هذا َ
( ٦م هاج الس ة)  ،49٦ /4حتقيق ث .رختاث سامل
 ٧من (آتاوى ورسائل الشيخ حمم بن إبراهيم آل الشيخ جا حمم بن عب الرمحن بن قاسم ،ط  1٣99هت ركة املكرمة ،ج  ٦ص 2٠2
( 8مسائل اإلميان) للقاضي أيب يعلى ص  ،٣٣2 - ٣٣٠ط ثار العاصمة 141٠هت
 9يف كتابه (أحكا القرآن)
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مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون اخلمح ويصومون ختهر رماان ،وهؤالء مل يكتن قتم ختتبهة ستائ ة آلهتذا كتانوا مرتت ين ،وهتم يقتاتلون علتى م عهتا وإن
أقروا ابلوجوب كما أمر هللا[ .1وقال ابن ميمية أياا ]وإ ا كان السلف ق ْسهوا مانعي الزكاة مرت ين ما كوهنم يصومون ويصلون ومل يكونتوا يقتاتلون

جاعة املسلمس ،آكيف رن صار ما أع اء هللا ورسوله قات للمسلمس[ .2وقال الشيخ عبدهللا بن حممد بن عبدالوهاب 1242هت ]وقال الشتيخ

 ابن تيمية  -رمحه هللا يف آدر ك مه على كثر مانعي الزكاة :والصاابة مل يقولوا هل أنت مقتر بوجوهبتا أو جاحت قتا ،هتذا مل يعهت عتن الصتاابةِبال ،بل قال الص ه يق لعمر رضي هللا ع هما« :وهللا لو م عوين َعَاقا كانوا يؤثوهنا إىل رسول هللا عليه الص ة والس

لقاتلتهم علتى م عهتا» آجعتل

املبيح للقتال جمرث امل ا الجا وجوهبا ،وق روي أن وائف م هم كانوا يقرون ابلوجوب لكن ِبلتوا هبتا ،ومتا هتذا آست ة اخللثتاء آتيهم ست ة واحت ة

وهى قتل مقاتلتهم وس

الرثة[.٣
راريهم وخ يمة أمواقم والشهاثة على قت هم ابل ار ،وْسهوهم جيعهم أهل ه

وق ت أ لتتت يف بيتتان اتثتتاق الصتتاابة علتتى كثتتر متتانعي الزكتتاة وِرهثْتتم ،إ إن املشتتهور ل ت ى املتتتأدرين هتتو قتتول أيب ستتليمان اخلطتتايب يف كتابتته (معتتامل

الس ن) إن تسمية مانعي الزكاة مرت ون هو من ابب ا او والت ليب وأهنم ب اة ليسوا مرت ين اهنم مل دا وا وجوب الزكاة ،ووج املتأدرون أن هتذا
الك

جارِ على أصول املرجتة يف اخترتاط اَّا للتكث آتل هقثوه ونقلوه يف كتبهم وقذا مل يعرف ك من املعاصرين خ هتذا القتول ،آ قلته ال تووي

يف ختتترح مستتلم ،وقتتال اباان حجاار يف ختتترح حت يل أيب هريتترة الستتابق ]وإمنتتا أ لتتق الكثتتر يف أول القصتتة ليشتتمل الصت ثس :آهتتو يف حتتق متتن جات
حقيقة ،ويف حق اآلدرين جماو ت ليبا[ .4و هب آريق إىل أن الصاابة كثروهم اهنم جا وا الزكاة ، ٥ومل ي بت عن الصاابة أهنم تكلمتوا يف مستألة
اَّا أو اإلقرار ابلوجوب يف حق مانعي الزكاة وتعليق الكم علتيهم بتذل  .آهتذه كمتا قتال ابتن تيميتة :آترون آاست ة مل ت قتل عتن الصتاابة .آتأمتل
هتذا تعتترف خمالثتتة ك ت متتن املتتتأدرين ملتتا كتتان عليتته الستلف ،كمتتا قتتال اباان ميميااة ]وإ ا كتتروا نتزان املتتتأدرين مل يكتتن رجتترث لت أن دعتتل هتتذه متتن
مستتائل االجتهتتاث التتيت يكتتون كتتل قتتول متتن تلت ااقتوال ستتائ ا مل خيتتالف إجاعتتا ،ان ك ت ا متتن أصتتول املتتتأدرين حمت َ ث مبتت ن يف اإلست

مستتبوق

ذجان السلف على د آه ،وال زان الاثث بع إجان السلف دطأ قطعا[ ،٦وهبتذا تعلتم أن ادتت ف املتتأدرين يف تكثت متانا الزكتاة  -بعت إجتان
الصاابة عليه  -الاعتبار له ،وهو كادت ف املتأدرين يف تكث َترك الص ة بع إجان الصاابة على تكث ه.
الس ت ْ إلتتيهم يف د آتتته ،٧وهتتذا دطتتأ ،آتتإن َرهث الس ت
وق ت هتتب بعتتض العلمتتاء إىل أن عمتتر مل يواآتتق أاببكتتر يف تكث ت متتانعي الزكتتاة ب ت ليل أنتته َرهث َّ
اليت ل علتتى خمالثتتة عمتتر ايب بكتتر يف تكثت متتانعي الزكتاة ،بت ليل أنتته َرهث ست خت هم متتن املرتت ين كقتتو مستتيلمة الكتتذاب و لياتتة ااست ي ،آهتتل

رث الست لستائر املرتت ين متن العترب بستبب تتوبتهم
دالف عمر يف ك ْثر هؤالء  ،بتل الصتواب يف هتذا متا كره ابتن تيميتة يف (م هتاج الست ة) أن عمتر ه
ورجتتوعهم إىل اإلست  .قتتال اباان ميميااة ]وأهتتل التترثة كتتان قت اتثتتق أبتتو بكتتر وعمتتر وستتائر الصتتاابة علتتى أهنتتم الميَ َّك تتون متتن ركتتوب اخليتتل وال محتتل

رث لت إلتتيهم،
الست ح ،بتتل يرتكتتون يتبعتتون أ ب البقتتر ،حتتىت يتتري هللا دليثتتة رستوله واملتتؤم س حستتن إست مهم .آلمتتا تبت هتس لعمتتر حستتن إست مهم ه
يل عمتتر رمحتته هللا قتتال :إنتته ليقتتبح
انتته جتتائز[ .8ونقتتل اباان رياار القاارب رمحتته هللا أن عمتتر ه
رث الست يف د آتتته لتعظتتيم أمتتر العتترب ،آقتتال ]آلمتتا َو َ

( 1جممون الثتاوي) ٥19 /28
( 2جممون الثتاوي) ٥٣1 /28
( ٣ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية ،ج  8ص )1٣1
( 4آتح الباري) 2٧٧ /12
( ٥نقله ابن حجر عن القاضي عياع يف الثتح)2٧٦ /12 ،
( ٦جممون الثتاوى) 2٦ /1٣
 ( ٧كره ابن حجر يف الثتح)28٠/12 ،
( 8م هاج الس ة)  ٣49 /٦حتقيق ث .رختاث سامل
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إال امترأة ولت ت لستي ها ،وجعتل

وسا هللا وآتح ااعاجم .واستشار يف آ اء سبااي العرب يف اَّاهلية واإلست
ابلعرب أن ميل بعاهم بعاا ،وق َّ
ِ
ِ ِ
وم ْتن اليقت ر علتى آِت اء لقيتامهم وأهتل َث َاب ،آتتبعتت رجتاقم
آ اء كل إنسان سبعة أبعرة وستة أبعرة ،إال َح يثة كْ ة آإنه د هثف عت هم لقتتل رجتاقمَ ،
رث عمر جيا الس للمرتت ين التتائبس وحتىت َست ْ اَّاهليتة بتس العترب قبتل اإلست  .آت ثاللتة يف هتذا علتى
نساءَهم بكل مكان[ ،1وكما ترى آق ه

أنه دالف أاببكر يف تكث مانعي الزكاة ،بل ق كر ابن تيمية أهنم مل يَ ْسبوا امرأة ملانعي الزكاة وإمنا َسبَوا خ هم من املرت ين.2
ح  -ومن ااثلة على ما كر  :تكث الصاابة ملن خته أن مسيلمة رسول هللا ثون أن يقولوا له هل أنت جاحت ومستتال أ ال  .وقت ورث هتذا
يف حق نثر من بين ح يثة  -وهم قو مسيلمة الكذاب  -أعل وا توبتهم بع قتال الصاابة قم ومقتل مسيلمة ،وانتقل هؤالء ال ثتر لإلقامتة ابلكوآتة
وأم ها عب هللا بن مسعوث رضي هللا ع ته و لت يف د آتة ع متان بتن عثتان رضتي هللا ع ته ،وكتان قتم مستج يف حيتتهم آقتال متؤ هنم يف أ انته إنته

يشه أن مسيلمة رسول هللا ،آاكم الصاابة برثْم هبذا .ودسهم رواه البخار معلقا خمتصرا يف أول كتتاب الكثالتة متن صتاياه ،آقتال رمحته هللا
]وقال جرير وااختعل لعب هللا بن مسعوث يف املرت ين :استتبهم وك ِهث ْلهم ،آتابوا وكثلهم عشائرهم[ .قال ابن حجر يف خترحه ]وهذا أياتا خمتصتر متن
قصة أدرجها البيهقي بطوقا من ريق أيب إسااق عن حارثة بن مارب قال :صليت ال اة ما عب هللا بن مسعوث آلما َستلَّم قتا رجتل آتأدسه أنته

َّواحة يشته أن مستيلمة رستول هللا ،آقتال عبت هللاَ :علَ هتي اببتن ال واحتة وأصتاابه آجتيء هبتم،
انتهى إىل مسج بين ح يثة آسما مؤ ن عب هللا بن ال ت َّ
آأمر قر ة بن كعب آارب ع ق ابن ال واحتة ،مث استشتار ال تا يف أولتت ال ثتر ،آأختتار عليته عت ي بتن حتامت بقتتلهم ،آقتا جريتر وااختتعل آقتاال:
بتتل استتتتبهم وَك ِهثلهتتم عشتتائرهم ،آتتتابوا وَكثَّلهتتم عشتتائرهم وروي ابتتن أيب ختتتيبة متتن ريتتق قتتيح بتتن أيب حتتاو أن ع ت ة املتتذكورين كانتتت مائتتة وستتبعس

رج [ .٣وكان متا قالته متؤ هنم ب ت نكت مت هم وقتذا حكتم الصتاابة بترثْم كمتا يف روايتة أيب ثاوث (إين متررت رستج لبتين ح يثتة آتإ ا هتم يؤم تون
رستتيلمة) ،ومل يستثستتر الصتتاابة م ت هم هتتل هتتم جاح ت ون أو مستتتالون أ ال  .وإمنتتا استتتتاهبم الصتتاابة ثون ابتتن ال واح تة ،انتته كتتان رستتوال متتن
مستتيلمة إىل ال ت عليتته الص ت ة والس ت

وأقتتر ب بتتوة ال ت عليتته الص ت ة والس ت

ونبتتوة مستتيلمة آقتتال عليتته الص ت ة والس ت

(لتتوال أن الرستتل التقتتتل

لاربت أع اقكما) .4آلم مي ا ال ت عليته الصت ة والست متن قتلته إال كونته رستوال ،آلمتا جتيء بته إىل ابتن مستعوث قتلته ،كمتا يف روايتة أيب ثاوث عتن
حارثة بن مارب أنه أتى عب هللا آقال :متابيين وبتس أحت ِ متن العترب ِحَتةم وإين متررت رستج لبتين ح يثتة ،آتإ ا هتم يؤم تون رستيلمة ،آأرستل إلتيهم
عب هللا ،آجيء هبم آاستتاهبم ،خ ابن الَّواحة قال لهْ :سعت رسول هللا عليه الص ة والس يقول «لوال أن رسول لاربت ع ق » آأنت اليو
لست برسول ،آأمر قَر َة بن كعب آارب ع قه يف السوق ،مث قال :من أراث أن ي ظر إىل ابن ال واحة قتي ابلسوق .ومعىن ِ
(حَة) أي ع اوة.

ط  -وهذا الذي ثلهت عليه ال صوص وإجان الصاابة ِم ْن أن َم ْن أتى بذنبِ مكثر َك َثر ثون نظر يف جات أو استتا ل هتو متذهب أهتل الست ة
تب رستوله َك َثتر تاهرا واب تا ،ستواء كتان الستاب يعتقت أن لت حمتر  ،أو كتان
تب هللا أو َس َّ
الذي أجعوا عليه ،كما قال ابن ميمية رمحه هللا ]إ ْن َس َّ

مستتتا لتته ،أو كتتان اه ت عتتن اعتقتتاثه ،هتتذا متتذهب الثقهتتاء وستتائر أهتتل الس ت ة القتتائلس أبن اإلميتتان قتتول وعمتتل .وق ت قتتال اإلمتتا أبتتو يعقتتوب
تب هللا أو ستب رستوله
إسااق بن إبراهيم ال ظلي املعروف اببن راهويه  -وهو أح اائمة يت ْع َ ل ابلشاآعي وأمح  :-ق أجا املسلمون أن َم ْن َس َّ
عليه الص ة والس أو ثآا ختيتا مما أنتزل هللا أو قتتل نبيتا متن أنبيتاء هللا أنته كتاآر بتذل وإن كتان مقترا رتا أنتزل هللا[ .٥وأتمتل قولته (وإن كتان م ِقترا)

َ( 1تريخ الطسي)  ،٣٠٥ - ٣٠4 /2ط ثار الكتب العلمية 14٠8هت
( 2م هاج الس ة) ٣49 - ٣48 /٦
( ٣آتح الباري) 4٧٠ - 4٦9 /4
 4ح يل صايح رواه أمح وأبو ثاوث عن نعيم بن مسعوث
( ٥الصار املسلول) ص ٥12
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لتعلم أن اإلقرار ابلوجوب المي ا من التكث ابلذنوب املكثرة ،وم ل هذا ماقاله القاضي عياا) رمحته هللا ]وكتذل ن َك ِهثتر بكتل آعتل أجتا املستلمون
أنه ال يص ر متن كتاآر وإن كتان صتاحبه مص هِترحا ابإلست متا آعِلته لت الثعتل ،كالستجوث للصت م وللشتمح والقمتر والصتليب وال تار ،والستعي إىل
اص الرءو  ،آق أجا املسلمون أن هتذا الثعتل اليوجت إال متن كتاآر ،وأن هتذه ااآعتال ع متة
الك ائح والبِيَا ما أهلها بزيِههم من خت الز ن وآَ ْ

صَّرح آاعلها ابإلس [ .1وه اك سقط اليستتقيم الكت
على الكثر وإن َ

ب ونته آقتال (اليصت ر متن كتاآر) والصتواب (ال يصت ر إال متن كتاآر) كمتا

يت ل عليتته آدتتر ك متته .ومعتتىن (آاتتص التترءو ) أي حلتتق أوستتا ها وهتتو متتن ختتتعائر أهتتل الكتتتاب حي تتتذ .ونقتتل ابتتن حجتتر عتتن الشتتيخ تقتتي الت ين

السبكي اإلجان على تكث من سج للص م وحنوه ممن التصريح ابَّاوث آيه وإن كان معتق ا لإلس إجاال عام ابلواجبات.2
وام صة :أن ما كر ه متن نصتوص الكتتاب والست ة وإجتان الصتاابة قت ثل علتى أن متن أتتى بتذنبِ مك ِهثتر (متن قتول أو آعتل أو تترك ثبتت كثتر
آاعلتته) آإنتته يكثتتر بتتذل ثون تقيي ت كثتتره ابخت ترتاط اَّا ت أو االستتتا ل .وق ت ستتبق أن بيه تتا اتثتتاق أهتتل الس ت ة واملرجت تة متتن الثقهتتاء وااخت تاعرة

واَّهميتة علتى هتتذا الكتم ،إال أن اَّهميتتة  -يف أحت قتوليهم  -قتتالوا :دتوو أن يكتتون مؤم تا يف البتتا ن ،وهتذا القتول ك ْثتتر مت هم .ومل يشتتذ عتن هتتذا
الكم إال ائثة من خ ة املرجتة قالوا :وإن آعل الكثر اليكثر إال ابَّا  ،وبقوقم هذا يقول ك من املعاصرين ،وقائل هتذا مل خيتلتف الستلف يف
تكثت ه انتته َرهث نصتتوص الشتتارن الاكمتتة بكثتتر متتن قتتال الكثتتر أو آعلتته .هتتذا متتا يتعلتتق ابلقستتم ااول متتن التذنوب ،وهتتى التتذنوب املكثتترة املاتاثة

اصل اإلميان.

اثنيا :القسم الثاين :الذنوب املَُف ِسقة غري املكفرة ،وهى الكبائر اليت آيها ح م يف ال نيا أو وعي م يف اآلدرة ،ومل يرث ال ص بكثر آاعلهتا واليعاقتب
آاعلهتتا بعقوبتتة املرت ت  ،وهتتذه التتذنوب ِكتتل ابإلميتتان الواجتتب ولتتذل آثاعلهتتا متتن أهتتل الوعي ت والكتتل أبص تل اإلميتتان ولتتذل اليكثتتر آاعلهتتا .وهتتى

نوعان:

تعس آهذه كب ة للوعي الوارث آيهتا لقولته تعتاىل (إِالَّ تَ ِثترواْ
أ  -ترك واجب من الواجبات ال ادلة يف اإلميان الواجب :كرتك اَّهاث يف سبيل هللا إ ا ه
يت َع هِذبْك ْم َع َذااب أَلِيما) التوبة ، ٣9 :وكرتك الص ق يف القول والوع  ،وكرتك بر الوال ين ،وحنوها من الواجبات.
ب  -آعل حمر خيل ابإلميان الواجب :كشرب اخلمر والز والسرقة وأكل الراب والكذب وال يبة وال ميمة وحنوها من الكبائر.
آكل من أتى بذنبِ من هذه آهو آاسق من أهل الوعي اليكثر ،ويسمى الثاسق امللِهي أي أنه ما آسقه آهو متاوال متن أهتل ملتة اإلست

مل خيترج

َِّ ِ ِ
تيح َكتا َن ِم َتن
ع هم ،و ل را معه من أصل اإلميانَ ،تييزا له عن الثاسق آسقا أكس خمرجا من امللة إ إن كتل كتاآر آاستق كمتا قتال تعتاىل (إال إبْل َ
ِْ
س َق َع ْن أ َْم ِر َربِهِه) الكهف ، ٥٠ :وحنوها من اآلايت .آإن كانت الكب ة آيها ح م يف الت نيا (كشترب اخلمتر والسترقة والقتذف والتز والرابتة)
اَّ هِن آَت َث َ
آأقيم ال على آاعلهتا كتان كثتارة لذنبته ،وإن مل يكتن آيهتا حت م (كالكتذب وعقتوق الوالت ين) أو كتان آيهتا حت م ومل يت َقتم علتى آاعلهتا (لكونته استترت

بذنبه ومل يرآتا للقاضتي أو لتعتذر إقامتته كمتا يف هتذه ااوم تة) آهتذا إن متات بت توبتة آهتو يف املشتيتة ،إن ختتاء هللا خثتر لته وإال عذبته بقت ر نبته يف
ال ار مث خيرج م ها إىل اَّ ة را معه من أصتل اإلميتان .كمتا قتال رستول هللا عليته الصت ة والست
آعوقتتب يف الت نيا آهتتو َك هثتتارةم لتته ،ومتتن أصتتاب متتن لت

 -يف أهتل الكبتائر ( -ومتن أصتاب متن لت ختتيتا

ختتتيتا مث َست َترته هللا آهتتو إىل هللا ،إن ختتتاء عثتتا ع تته ،وإن ختتتاء عاقبتته) .٣وكونتته يف املشتتيتة يف

ِ ِ
ِ
ِ
شتتاء)
اّللَ الَ يَت ْثتتر أَن ي ْشتَترَك بِت ِته َويَت ْثتتر َمتتا ثو َن َلت َ ل َمتتن يَ َ
اآلدتترة يت ل علتتى أنتته خت كتتاآر ،لقولتته تعتتاىل (إِ َّن ه

( 1الشثا) ج  2ص  ،1٠٧٣ - 1٠٧2ط الل بتاقيق البجاوي
 2انظر (آتح الباري) ٣٠٠ - 299 /12
 ٣ال يل متثق عليه ،واللثظ للب اري (ح يل )18
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سثا من ال ار بذنوب أصتابوها عقوبتة ،مث يت دلهم هللا اَّ تة
( ه
ليصيأ أقواما م

بثاتل رمحتتته ،يقتتال قتتم اََّ َهَّميتس)  ،1وأمتتا ثدولتته اَّ تتة بعت ال تار آبمتتا معتته متتن أصتتل اإلميتان امل جتتي متتن الكثتتر كمتتا يت ل عليتته قولتته عليتته الصت ة
والس

(حىت إ ا آرل هللا من القااء بس العباث وأراث أن خيرج برمحته من أراث من أهل ال تار أمتر امل ئكتة أن خيرجتوا متن ال تار متن كتان اليشترك ابهلل

ختيتا ممن أراث هللا أن يرمحه ممن يشه أن ال إله إال هللا آيعرآوهنم يف ال ار أبثر السجوث).2
آهتتذه التتذنوب امل َث ِهستتقة  -متتن تتترك واجتتب أو آعتتل حمتتر  -ال يكثتتر آاعلهتتا إال إ ا جا ت الواجتتب أو استتتال احملتتر  ،وق ت ستبق بيتتان معتتىن اَّا ت
واالستا ل وأن مرجعها إىل التكذيب ابل صوص الشرعية ،وقذا يكثر اَّاح للواجب وإن آعله كما يكثتر املستتال للاترا وإن مل يثعلته .وإمنتا مل
يكثر آاعل هذه الذنوب رجرث آعلها اهنا الكل أبصل اإلميان آإ ا أضاف إليها اَّا أو االستا ل أد هل أبصل اإلميان آصار كتاآرا .وقت خلتص

الشيخ حاآظ حكمي معتق أهل الس ة يف ل بقوله نظما:
وال نك ِهثر ابملعاصي مؤم ا

..

إال ما استا له ملا جىن

قتتال الشاايخ حااافظ يف ختتترح هتتذا البيتتت( ]:وال نكثتتر ابملعاصتتي) التتيت ق ت م ا كرهتتا وأهنتتا التوجتتب كث ترا ،وامل تراث هبتتا الكبتتائر التتيت ليستتت بشتترك
والتستلزمه والت ايف اعتقاث القلب وال عملته( ،مؤم تا) مقترا بتارميهتا معتقت ا لته ،مؤم تا ابلت وث املرتتبتة عليهتا ،ولكتن نقتول يثستق بثعلهتا ويقتا عليته
ال ابرتكاهبا وي قص إميانه بق ر متا جتتارأ عليته م هتا - .إىل أن قتال  -إال متا استتا له ملتا جتىن هتذه هتي املستألة اخلامستة وهتو أن عامتل الكبت ة
يكثتر ابستتتا له إايهتا ،بتتل يكثتتر رجترث اعتقتتاثه بتاليتل متتا َحتَّتر هللا ورستوله لتتو مل يعمتتل بته ،انتته حي تتذ يكتتون مكتتذاب ابلكتتاب ومكتتذاب ابلرستتول
عليه الص ة والس  ،و ل كثر ابلكتاب والس ة واإلجان ،آمن جا أمرا جممعا عليه معلوما من ال ين ابلارورة آ خت يف كثره[.٣
ثل على ما كر  -من اخترتاط اَّا أو االستا ل للتكث ابلتذنوب خت املكثترة  -إجتان الصتاابة علتى أن ختتارب اخلمتر إن أقتر بتارميهتا
وق ه
جلِ َ ال وإن استالها  -أى قال إهنا ح ل ليست ِبرا  -آهو مرت يستتاب وإال قتل ،وق نقل هتذا ابن ميمية آقتال ]وهتذه الشتبهة كانتت قت

ح َعلَتى
وقعتتت لتتبعض ااولتتس آتتاتثق الصتتاابة علتتى قتتتلهم إن مل يتوبتوا متتن لت  ،آتتإن ق امتتة بتتن عبت هللا ختترهبا هتتو و ائثتتة وأتولتوا قولتته تعتتاىل (لَتْتي َ
ات ج اح آِيما َعِمتواْ إِ َا متا اتَّت َقتواْ َّوآم تواْ وع ِملتواْ َّ ِ
الَّ ِذين آم واْ وع ِملواْ َّ ِ
تال ِ
ال ِ
ات) املائت ة - 9٣ :آلمتا كِ َتر لت لعمتر بتن اخلطتاب
َ ََ
َ َ ََ
الص َ
َ
الص َ
َم َ

اتثق هو وعلي بن أيب الب وسائر الصاابة علتى أهنتم إن اعرتآتوا ابلتاتر جلت وا ،وإن أصتروا علتى استتا قا قتلتوا ،وقتال عمتر لق امتة :أدطتأت
است الثرة ،أما إن لو اتقيتت وآم تت وعملتت الصتالات مل تشترب اخلمتر .و لت أن هتذه اآليتة نزلتت بستبب أن هللا ستباانه ملتا ح هتر اخلمتر -
وكان حترميها بع وقعة أح  -قال بعض الصاابة :آكيف أبصااب ا الذين ماتوا وهتم يشتربون اخلمتر  ،آتأنزل هللا هتذه اآليتة يبتس آيهتا أن متن َعِ َتم
الشيء يف الال اليت مل حتر آيها آت ج تاح عليته إ ا كتان متن املتؤم س املتقتس املصتلاس - .إىل أن قتال ابتن تيميتة  -آلهتذا اتثتق الصتاابة علتى أن

من استال اخلمر قتلوه ،مث إن أولت الذين آعلوا ل ن موا ،وعلموا أهنم أدطأوا وأيسوا من التوبة ،آكتب عمر إىل ق امة يقول لته( :حتم ،تَ ِزيتل
اب ِمن َِّ
نب وقَابِ ِل التتَّو ِب َخت ِي ِ الْعِ َق ِ
الْ ِكتَ ِ
اّلل الْ َع ِزي ِز الْ َعلِي ِمَ ،خاآِ ِر َّ ِ
اب) ختاآر ٣ - 1 :متا أثري أي نبيت أعظتم ،استتا ل احملتر أوال أ
ْ
الذ َ
َ
َيس من رمحة هللا اثنيا  .وهذا الذي اتثق عليه الصاابة هو متثق عليه بس أئمة اإلس

اليت اوعون يف ل [.4

 1رواه الب اري عن أنح ()٧4٥٠
 2ال يل رواه الب اري عن أيب هريرة ()٧4٣٧
( ٣معارج القبول)  ،4٣8/2ط السلثية
( 4جممون الثتاوى)  ،4٠٥ - 4٠٣ /11و كر هذه القصة يف مواضا أدرى من (جممون آتاويه) يف ج  ،499 /12وج  92 /2٠و ج  .21٣ /٣4ويف (الصار
املسلول) ص  .٥٣٠و كر القصة ختارح العقي ة الطااوية يف خترحه ط املكتب اإلس مي 14٠٣هت ص  .٣٦4وقصة ق امة قال ابن حجر إن عب الرواق رواها يف مصهثه
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وهتتذا التتذي أجتتا عليتته الصتتاابة متتن اختترتاط االستتتا ل للتكثت ابلتتذنوب خت املكثتترة ،رتتتب عليتته أهتتل الست ة القاعت ة املشتتهورة (ال نك ِهثتتر مستتلما
بتتذنب متتامل يستتتاله) .وقت ستتبق نقتتل أقتوال العلمتتاء يف بيتتان معتتىن هتتذه العبتتارة ،وأن املتراث ابلتتذنب آيهتتا :الكبتتائر خت املكثتترة بت ليل تستتمية آاعلهتتا
مسلما  -أو من أهل القبلة  -أي أنه مل َيت رك ِهثر خيرجه من اإلس  .كما ق سبق بيان أن أهل الس ة ق وضتعوا هتذه القاعت ة لتمييتز معتقت هم
عن معتق اخلوارج املكثرين ابلكبائر خ املك ِهثرة.
ومتتن االستتتا ل املك ِهثتتر :التش تريعات العامتتة امل الثتتة للش تريعة والتتيت ت ت ص عليهتتا ال ستتات والق توانس الوضتتعية ،آهتتذه التش تريعات هتتى إمتتا جا ت

ِ
ا ُّل بِِه الَّ ِذي َن َك َثترواْ ِ لِهونَته َعامتا َو َهِرمونَته َعامتا لهِيت َوا ِ تؤواْ
لواجبات خترعية أو استا ل حملرمات ،قال تعاىل (إَِّمنَا الَّسيء ِوَاي َثةم ِيف الْك ْث ِر ي َ
ِ
ِ
اّلل) التوبتة ،٣٧:وال ستيء كتان تشتريعا عامتا خمالثتا لشتريعة هللا يف ااختتهر التر  ،آس هتماه هللا إحت ال للاترا وْسهتاه
اّلل آَتيالُّواْ َما َحَّرَ ه
ع َّ َة َما َحَّرَ ه

وايثة يف الكثتتر ،وال تزايثة يف الكثتتر كثتتر ،ويستتتوي أن يكتتون اَّا ت واالستتتا ل ابل طتتق أو ابلكتابتتة كمتتا يف هتتذه التش تريعات الوضتتعية امل هونتتة ملتتا
نصت عليه القاع ة الثقهية من أن (الكتاب كاخلطاب) .ويت ذ اَّا واالستا ل يف القوانس الوضعية صورا:

• م هتتا الت ص علتتى إابحتتة احملرمتتات صتراحة :كإابحتة التتز ابلرتاضتتي ،والرتدتتيص بثتتتح بيتتوت للتتز يف بعتتض التب ث التتيت ماوالتتت تتتزعم أهنتتا إست مية،
وإابحة خترب اخلمر يف أماكن معي ة وم ح الرتديصتات بثتتح هتذه احملت ت والرتدتيص بصت اعة اخلمتور ،وإابحتة التراب والرتدتيص بثتتح الب توك الربويتة،
وإابحتتة امل هتتي واملوستتيقى وإجتتاوة لت يف وستتائل اإلعت

الكوميتتة وخ هتتا ،وإابحتتة الت ِرَّثة ابلت ص علتتى حريتتة االعتقتتاث يف ال ستتات الوضتتعية .وكتتل

هذا استا ل صريح للمارمات.
• وم هتتا ال ت ص علتتى عقتتوابت ب يلتتة لتتبعض اَّ ترائم التتيت ورثت آيهتتا عقتتوابت ختتترعية ،رتتا يعتتين استتقاط هتتذه العقتتوابت الشتترعية رتتا يعتتين جا ت ها
تل هللا بتته رستلَه آهتتو كتتاآر
وانكارهتتا ،وهبتتذا ستتقطت الت وث الشتترعية جلتتة .قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا ]ومعلتتو أن متتن أستتقط اامتتر وال هتتي التتذي بَت َعت َ
ابتثاق املسلمس واليهوث وال صارى[.1

• وم ها ال ص ضم ا على إسقاط بعض الواجبات ال ي ية :آال ص على حرية االعتقاث يعين إسقاط اَّهاث يف سبيل هللا ضت التوث يس وأهتل الكتتاب
وابلتايل إسقاط العمل أبحكا أهل الذمة ،كما أن ال ص على حرية االعتقاث يعين إسقاط حت ه الترثة وإستقاط جهتاث املرتت ين ،وهتذا جات وانكتار
قذه احملرمات.
• وم ها عقوبة من يؤثي بعض الواجبات الشرعية را يعتين جات ها وانكارهتا :كتاامر ابملعتروف وال هتي عتن امل كتر ،وكاَّهتاث يف ستبيل هللا ابخلتروج
على الكا املرت ين وخ هم ،وعقوبة من يقو هبذه الواجبات يعين جترميها وإنكارها ،وهذا عس اَّاوث.
• ومتتن استتتا ل احملرمتتات القطعيتتة :استتتا ل أم توال املستتلمس املعصتتومة ابستتم اإلخت ترتاكية التتيت تق ت ن أدتتذ أم توال ااخ ي تاء ب ت عوى توويعهتتا علتتى
الثقراء ،لتاقيق ماْسهوه ابلع الة االجتماعية وهى عس الظلم وال صب ،وهذه اامتوال امل صتوبة الحتتل للثقتراء آأكلهتا حترا ولبستها حترا وصت ْم
يف اارع امل صتتوبة خ ت مقبولتتة ويف بط هنتتا قتتوالن ،والحتتتل اام توال امل صتتوبة  -يف أي صتتورة كانتتت  -وإن تال الزمتتان .وهتتذا املتتذهب اخلبيتتل
املسمى ابإلخترتاكية إمنا هو حيلة يستويل هبا الكا الكثار على أمتوال ااخ يتاء انثستهم واليعطتون الثقتراء م هتا إال الثتتات ،كمتا أهنتا وستيلة يسترت
هبا الكا عجزهم عن ت ب اقتصاث الب ث آيأدذون من هذا ويعطون هذا.
(خ صة ماورد يف هذا التنبيه اهلاا) ،وبع :
ذس اث صايح (آتح الباري)  ،141 /1٣و كرها ابن حز  -ثون كر اسم ق امة  -يف (اإلحكا )  ،1٥8/٧وقال أمح ختاكر يف التعليق عليه :إس اث ابن حز مرسل،
ورواه الطااوي ذس اث صايح موصوال.
( 1جممون الثتاوى) 1٠٦ /8

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

447

آهذا ماثلت عليه ال صوص الشرعية وأجا عليه الصاابة والثقهاء من أهل الس ة واَّماعة:
• أن التتذنوب املكثتترة :وهتتى ااق توال وااآعتتال  -وم هتتا التترتوك  -التتيت ثبتتت ابل ت ليل الشتترعي أهنتتا كثتتر أكتتس ،يكثتتر آاعلهتتا ثون اخت ترتاط للجا ت
واالستا ل .ويف هذا قال ابن ميمية رمحه هللا ]وابَّملة آمن قال أو آعل ماهو ك ْثر َك َثر بتذل  ،وإن مل يقصت أن يكتون كتاآرا ،إ اليقصت الكثتر
أح إال ماختاء هللا[.1
• أما الذنوب خ املكثرة :وهى اليت مل ي بت كثر آاعلها ،آهذه اليكثر رجرث آعلها ،آتإن استتالها  -إن كانتت حمرمتا  -أو جات ها  -إن كانتت
واجبا َ -ك َثَر بذل  ،وهو املراث بقول أهل الس ة (وال نكثر مسلما  -أو أح ا من أهل القبلة  -بذنب مامل يستاله).
آهذا مايشرتط للتكث به من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا أو مستا  ،وماال يشرتط آيه ل  ،وال ي ب ي اخللط بس القسمس من الذنوب.
تب هللا أو ستب رستوله آإنتته يكثتر ،ستواء استتال َستبَّه أو مل يستتاله ،آتإن قتتال «مل
وقت آَت َّترق بتس القستتمس القاضتي أباو يعلااى احلنبلاي قتال ]متن َست َّ
أستال ل » مل يقبل م ه يف اهر الكم ،رواية واح ة ،وكان مرتت ا ،ان الظتاهر دت ف متاأدس ،انته الخترع لته يف ستب هللا وستب رستوله إال

أنه خ معتق لعباثته خ مص ق را جاء به ال عليته الصت ة والست  .ويثتارق الشتارب والقاتتل والستارق إ ا قتال «أ خت مستتال لتذل » أنته
ص َّق يف الكم ان له خرضا يف آعل هذه ااختياء ما اعتقاث حترميها وهو ما يتعجل من اللذة[.2
يَ
وانتق ختيخ اإلس

ابن ميمية من دلط بس القسمس آاخترتط االستا ل للتكث ابلتذنوب املكثترة ،آقتال ]و كتر القاضتي عتن الثقهتاء أن ستاب

ال عليه الص ة والس

إن كان مستا َك َثر ،وإن مل يكن مستا آَ َسق ومل يكثر[ مث قتال ابان ميمياة ]إن الكايتة املتذكورة عتن الثقهتاء أنته إن

كان مستا كثر وإال آ  ،ليح قا أصل ،وإمنا نقلها القاضي من كتاب بعض املتكلمس الذين نقلوها عن الثقهاء ،وهتؤالء نقلتوا قتول الثقهتاء رتا
وه جاراي على أصوقم أو را ق ْسعوه من بعض امل تسبس إىل الثقه ممن اليع قوله قتوال ،وقت حكي تا نصتوص أئمتة الثقته وحكايتة إجتاعهم عمتن
هو من أعلم ال ا رذاهبهم ،آ يظن ا هن أن يف املسألة د آا دعل املسألة من مسائل اخل ف واالجتهاث ،وإمنتا لت َخلَتط ،اليستتطيا أحت أن
كتتي عتتن واحت متتن الثقهتتاء أئمتتة الثتتتوى هتتذا التثصتتيل البتتتة  -إىل أن قتتال  -وإ ا تبتتس أن متتذهب ستتلف اامتتة ومتتن اتتتبعهم متتن اخللتتف أن هتتذه
املقالة يف نثسها ك ْثر استالها صاحبها أو مل يستالها ،آال ليل على ل جيا ماقت م اه يف املستألة ااوىل متن الت ليل علتى كثتر الستاب م تل قولته

ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ين يت ْتؤ و َن َّ
اّللَ َوَرستولَه) ااحتزاب ٥٧ :وقولته تعتاىل (الَ تَت ْعتَ ِتذرواْ قَت ْ َك َث ْترمت بَت ْعت َ
ين يت ْؤ و َن الَّتِ َّ) التوبتة ٦1 :وقولته تعتاىل (إ َّن التذ َ
تعاىل ( َومْتهم الذ َ
إِميَانِك ْم) التوبتة ٦٦ :وما كر ه من ااحاثيل واآلاثر آإمنا هو أثلة بَتيِه ة يف أن نثح أ ى هللا ورستوله كثتر ،متا قطتا ال ظتر عتن اعتقتاث التاتر وجتوثا
وع ما[.٣

وهذا الت بيه  -يف الثرق بس مايشرتط للتكث به من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا أو مستا  ،وماال يشرتط آيه ل  -ستوف حنتتاج للرجتون
إليه يف موضعس آيما يستقبل من هذا الكتاب إن ختاء هللا ،و ا:
املوضتتا ااول :يف مباتتل االعتقتتاث هتتذا ،ع ت الك ت

يف أدطتتاء التكث ت وم هتتا اخت ترتاط بعتتض املعاص ترين للجا ت أو االستتتا ل كشتترط مستتتقل

الستلف قت كثتروا متن قتال
تبس ل أن هذا ِب ف ه
ماثل عليه الكتاب والس ة وإجان الصاابة ،بل ق ه
للتكث ابلذنوب املكثرة ،وق ه
تبس ل أن ه
هبذا الشرط المت اعهم عن تكث من قا ال ليل على كثره.
واملوضا ال اين :ع الك

يف مسألة الكم ب

متاأنزل هللا يف املباتل ال تامن متن هتذا الثصتل ،وهتو املباتل اخلتاص (روضتوعات آقهيتة متثرقتة).

( 1الصار املسلول) 1٧8 - 1٧٧
 .2يف كتابه (املعتم ) نق عن (الصار املسلول) ص ٥14 - ٥1٣
( ٣الصار املسلول) ص ٥1٧ - ٥14
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آق هب البعض  -وهم ك م  -إىل أن من ترك الكم را أنزل هللا اليكثر إال أن يكون جاح ا للاكم الذي تركه أو مستا لرتكته ،أمتا إن آعتل

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتتم
لت قتوى أو ختتتهوة آت يكثتتر .وهتذا حمتتض قتول خت ة املرجتتة التتذين َك هثترهم الستتلف .آقت قتتال تعتاىل ( َوَمتتن َّملْ َْكتم رتَتا أَن َتزَل ه
الْ َكاآِرو َن) املائ ة .44 :والخيتلف أهل العلم وأهل الل ة أن الكثر املعرف أبل  -كما يف هذه اآلية  -هو الكثتر ااكتس ،كمتا الخيتلتف أهتل العلتم يف
أن الكثر إ ا أ لق يف القرآن آهو الكثر ااكس ،وسيأيت تقرير هذا يف املبال ال امن إن ختاء هللا  -آت لهت اآليتة علتى كثتر متن تترك الكتم رتا أنتزل
وعلهتق الكتتم ابلكثتتر علتتى جمترث التترتك ،كمتتا َعلهتتق رستول هللا عليتته الصت ة والست
هللاَ .

الكتم بكثتتر َترك الصت ة علتتى جمترث التترتك (بتتس الرجتتل وبتتس

الكثر ترك الص ة) .1وق أجا الصاابة على تكث َترك الص ة رجرث الرتك ،وأن التثريق بس اَّاح واملقر ابلوجتوب يف هتذه املواضتا هتى آترون
آاس ة مل ت قل عن الصاابة كما قال ابن تيمية .آ ب أن يكون َترك الكم را أنزل هللا كاآرا رجرث تركته كتتارك الصت ة إ ترتتب الكتم يف ال صتس
على جمرث الرتك ،والكثر يف ال صس هو الكثر ااكس ،وقال ابن ميمية رمحه هللا ]وهو سباانه كما يثرق بس اامور امل تلثة آإنه دمتا ويستوي بتس
اامور املتماثلة ،آياكم يف الشيء دلقا وأمرا ِبكم م له ،اليثرق بس متماثلس ،واليسوي بس ختيتس خ متماثلس[.2
وهبتتذا تعلتتم أن َترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا  -كالست س والقاتتاة يف التتب ث احملكومتتة بقتوانس وضتتعية  -هتتو كتتاآر كثترا أكتتس رجتترث تركتته ثون نظتتر إىل
جا ِ أو استا ل .آإ ا أضاف إىل ل الكم بشرن خمالف لشرن هللا آهذا سبب م َك ِهثر آدر خ الرتك ااول آيكثر أياا من هذا الوجته .آتإ ا

أضاف إىل ل وضعه للتشريعات امل الثة آهذا سبب مك ِهثر اثلل .آالس س و هِ
املشرعون والقااة هبذه التب ث كلهتم كثتار كثترا أكتس ،ومت هم متن
ترتب كثره على ِعلهة واح ة وم هم من ترتب كثره على علتس وم هم من ترتب كثره على ث ث علل كل م ها مكثرة بذاْا.
وسيأيت ختيء من التثصيل يف هذه املسألة ابملبال ال امن كما أخترت من قبل إن ختاء هللا.
وهبذا أدتم هذا الت بيه آيما يشرتط للتكث به من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا أو مستا  ،وبس ماال يشرتط آيه ل .
ونتابا سرث أدطاء الطااوي يف عقي ته.
( )٦قتتال القحاااو رمحتته هللا ]واإلميتتان هتتو اإلقترار ابللستتان والتصت يق ابَّ تتان[ هتتذا دطتتأ وهتتو متتذهب املرجتتتة الثقهتتاء ،وتق ت أن متتذهب أهتتل
الس ة أن اإلميان قول وعمل ويزي وي قص :قول القلب (وهو املعرآة والتص يق اَّاو ) وقول اللسان (وهو اإلقرار) ،وعمل القلتب (عبتاثات القلتب)
وعمل اَّوارح (عباثات اَّوارح).
اليتبعض آت يزيت واليت قص إمتا أن يبقتى كلته أو
( )٧وقال القحاو رمحه هللا ]واإلميان واح [هذا دطأ وهو مذهب املرجتة أن اإلميان ختال واح
َّ
يذهب كله .أما مذهب أهل الس ة آاإلميان مركب من خت َتعب وقتذا آهتو يزيت ويت قص ع ت أهتل الست ة بتزايثة حتصتيل العبت لش َتعبه أو تقصت ه آيهتا،
كما أن اإلميان ع أهل الس ة له أصل اليصح ب ونه وله كمال واجب وله كمال مستاب.

( )8وقال القحاو رمحه هللا ]وأهله يف أصله سواء[ وهذا مبين على قوله السابق (واإلميان واح ) .وهذا كلته متذهب املرجتتة ،ومتذهب أهتل الست ة
أن أهل اإلميان يتثاوتون آيما معهم م ه تثاوَت كب ا .آليح إميان الثاجر كإميان الرسول عليه الصت ة والست  ،أمتا ع ت املرجتتة آإميتان الثتاجر كإميتان
الرسول عليه الص ة والس كإميان جسيل وميكائيل عليهما الس .
( )9وقال القحاو رمحه هللا ]واليطيقون إال ماكلهثهم[ أي اليطيق العباث إال متاكلثهم بته هللا تعتاىل ،وهتذا خت صتايح آهتم يطيقتون أك تر ولكتن
هللا د هثف ع هم وأراث هبم اليسر كما أدس بذل سباانه يف خ ِ
آية.
آهذه أهم املواضا اليت أرثت الت بيه على ماآيها من أدطاء رنت العقي ة الطااوية ،أما الشارح (ابن أيب العز احلنفي) آهو ابإلضاآة إىل ع ت بيهته
 1رواه مسلم
( 2جممون الثتاوى) 19 /1٣
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علتتي بعتتض هتتذه اادطتتاء وتكلُّ ِثتته يف تصتتايح بعاتتها ،قت أدطتتأ يف مواضتتا متتن ختتترحه ،وم هتتا قولتته يف تعريتتف اإلميتتان ]آتتذهب مالت والشتتاآعي
وأمح وااوواعي وإسااق بن راهويه ،وسائر أهل ال يل وأهل امل ي ة رمحهم هللا وأهل الظاهر وجاعة من املتكلمس إىل أنته تصت يق ابََّ تان وإقترار

ابللسان وعمل اباركان[ .1وهذا الذي كره أدطأ آيه من أربعة أوجه :ااول نسبته هذا التعريف للثقهاء الذين كرهم واهل الت يل ،آتإن التذي
قالته هتؤالء هتو أن اإلميتتان قتول وعمتل .2والوجتته ال تاين :أن التعريتف التذي كتتره يستقط معرآتة القلتتب وعملته و تا متن آتتروع القلتب اإلميانيتة ،وقتتذا
آصل متن أهتل الست ة قتال إن اإلميتان (اعتقتاث ابلقلتب وإقترار ابللستان وعمتل ابَّتوارح) وأراث ابعتقتاث القلتب :معرآتته وتصت يقه وعملته .وستيأيت
آمن َّ
مزي ت تثصتتيل يف هتتذا الوجتته يف نق ت كتتتاب (اإلميتتان) حملم ت نعتتيم ايستتس يف كتتتب املرتبتتة ال ال تتة ،آه تتاك آتترق كب ت بتتس قول تتا (اعتقتتاث القلتتب) وبتتس
االقتصار على (تص يق القلب) .والوجه ال الل :قوله (وعمل اباركان) وأهل الس ة يقولون (وعمل ابَّوارح) ليعم كل عمل مشترون ستواء كتان متن
ااركتتان أو الواجبتتات أو املستتتابات ،وستواء كتتان آعت أو تركتتا ،أمتتا متتا كره الشتتارح آهتتو بعتتض عمتتل اَّتوارح .والوجتته الرابتتا :قولتته إن أهتتل الظتتاهر
واآقوا أهل الس ة يف تعريف اإلميان ،آكان ي ب ي الت بيه على أهنم واآقوهم يف اهر العبارة أما حقيقة مذهبهم آهو مذهب املرجتتة إ أدرجتوا العمتل
من أصل اإلميان ،وسيأيت بيان هذا ع الك
من أجل هذا آإنين أوصي ع

يف اعتقاث ابن حز الظاهري يف كتب املرتبة ال ال ة إن ختاء هللا تعاىل.

با العقي ة الطااوية أو خترحها أن ي بته علتى ماآيهتا متن خمالثتات العتقتاث أهتل الست ة داصتة وأهنتا تتروج علتى أهنتا

عقي ة أهتل الست ة .وما كرتته متن أدطتاء هبتذا الكتتاب ي بته الطالتب علتى أنته الي ب تي أن يتلقتى كتل متايف الكتتب املت اولتة علتى أنته مقطتون بصتاته
وصوابه آهذه الصثة ليستت لكتتاب إال كتتاب هللا تعتاىل ومتاأجا املستلمون علتى صتاته كااحاثيتل التيت تلقتهتا اامتة ابلقبتول بصتاياي الب تاري
ومستلم وخ تا متتن كتتب الست ة .وال يت رك الطالتتب أدطتاء الكتتب إال بت بيتته أهتل العلتتم علتى هتتذا أو بك ترة القتراءة يف كتتتب أئمتة نثتتح العلتم .هتتذا
وابهلل تعاىل التوآيق.
بع هذا العرع للكتب ،نعوث للا يل عن كتب االعتقاث اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال انية لل راسة الشرعية .آ قول وابهلل التوآيق:
 - 1دتتب أن يب ت أ الطالتتب ب راستتة كتتتب االعتقتتاث املوصتتي هبتتا يف املرتبتتة ااوىل ،وهتتى :م تنت العقي ت ة الواس تطية  -أو متتنت ملعتتة االعتقتتاث  -ورستتالة
ااصول ال ثتة وأثلتهتا ،ومتنت كتتاب التوحيت حتق هللا علتى العبيت  ،ورستالة كشتف الشتبهات يف التوحيت  ،ورستائل املتواالة (الساثستة والاثيتة عشترة
وال انية عشرة) رجموعة التوحي .
 - 2مث ي ر يف املرتبة ال انية كتاب (معتارج القبتول) لتاآظ حكمتي ،وكتتاب (أعت

الست ة امل شتورة) لت ثح املؤلتف.ويعتس (معتارج القبتول) مرجعته

ااساسي يف هذه املرتبة.
 - ٣مث ي ر (خترح العقي ة الطااوية) البن أيب العز ما مراعاة الت بيهات السابقة ،ويايف ماآيه من آوائ وائ ة على هامش (معارج القبول).
 - 4مث يت ر (ختترح العقيت ة الواستطية) للشتتيخ حممت دليتل ههترا  .وي ب تتي أن ترص الطالتب علتى قتراءة (م تتا رة العقيت ة الواستطية) التيت أختتترت
إليها من قبل .وترجا أ ية ثراسة هذا الكتاب إىل توضياه ملذهب أهل الس ة يف صتثات هللا عزوجتل .وي ب تي للطالتب أن ياتيف ماآيته متن آوائت
ووايثات على هامش كتاب (معارج القبول) مرجعه ااول يف هذه املرتبة.
 - ٥مث يت ر الطالتتب كتتتاب (آتتتح ا ي ت ختتترح كتتتاب التوحي ت ) للشتتيخ عب ت الرمحن بتتن حستتن بتتن حمم ت ابتتن عبت الوهاب 128٥ه تت .وترجتتا أ يتتة
ثراسة هتذا الكتتاب إىل بس ِتط ِه ملوضتون التوحيت  ،داصتة توحيت االوهيتة ونواقاته رتا دتس الت قص يف الكتتب الستابقة .ومتا ثراستته ياتيف الطالتب
ماآيه من وايثات وآوائ على هامش (معارج القبول) ،أو بكراسة مستقلة  -إ ا مل يتسا اقامش  -يكتب آيها املسألة موضا التزايثة ورقتم الصتثاة
( 1خترح العقي ة الطااوية) ص  ،٣٧٣ط املكتب اإلس مي 14٠٣هت
 2انظر (خترح اعتقاث أهل الس ة) ايب القاسم ال لكائي  ،8٣2/2و(آتح الباري) 4٧/1
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رعارج القبول مث يذكر مايايثه إليها من آائ ة أو توضيح من كتب خترح العقي ة الطااوية وخترح العقي ة الواسطية وآتح ا ي .
وللشتتيخ عب ت الرمحن بتتن حستتن ختتترحان لكتتتاب التوحي ت َّ ت ه ه حمم ت بتتن عب ت الوهاب 12٠٦ه تت ،ختتترح خمتصتتر :وهتتو (قتترة عيتتون املوح ت ين) ،وختتترح
مطول :وهو (آتح ا ي ) .وق استثاث يف الشرحس من كتاب (تيس العزيز المي خترح كتاب التوحي ) البن عمه سليمان بن عب هللا بن حممت بتن
عب الوهاب12٣٣هت .وهذه الشروح كلها مب ية على ك
(م ارج السالكس) ،وعلى ك

ابن تيمية يف (جممون آتاويه) ويف (م هاج الس ة ال بوية) ،وعلتى كت

ابتن القتيم داصتة يف

خ ا من علماء السلف كالب وي وابن ك رمحة هللا عليهم أجعس.

وأآال بعات (آتح ا ي ) بعة ثار الثكر بتعليق الشيخ حمم حام الثقي ،وتعليق آلدر ،أما ااول آق أضاف يف تعليقته التزايثات التيت كرهتا
املؤلف يف (قرة عيون املوح ين) ،وأما اآلدر آق است رك على ااول بعض اادطاء وأضاف بعض الت بيهات.
وتوج

دلوهتا متن التعليقتات الستابقة ،كمتا يعيبهتا
بعة (لثتتح ا يت ) بت تريل أحاثي ته لعبت القاثر اار ؤط ،بتا مكتبتة ثار البيتان ،ولكتن يعيبهتا ه

ت ادل املنت والشرح معا ثون الثصل بي هما ِبط مييز ا.

ثاتل أن دعتل مرجعته إىل كتتاب واحت وهتو الكتتاب التذي يشتتمل علتى مستائل
آهذه أهم كتب االعتقاث التيت ي رستها الطالتب يف املرتبتة ال انيتة ،وي َّ
وآوائت أك تتر متتن خت ه وهتتو (معتتارج القبتتول) مث ياتتيف إىل هتوامش هتتذا الكتتتاب  -أو يف كراستتة مستتتقلة  -التزايثات والثوائت التتيت دت ها ابلكتتب
اادترى وهتتى ختترح العقيت ة الطااويتة وختتترح العقيت ة الواستتطية وآتتح ا يت ختترح كتتتاب التوحيت  ،آيستتت ىن بتذل عتتن الرجتون إىل هتتذه الكتتب ع ت
مراجعة الكتاب ااساسي أو ع ت ريسه له.

بع كتب االعتقاث :بقي أن نوصي ببعض الكتب يف ِ
الثَرق:
اعلم أن معظم كتب االعتقاث اَّامعة تذكر خمتصرا يف أقسا الثرق ومقاالْا ،مث إن ه اك كتبا مؤلثة يف ِ
الثَرق داصة ،وهى نوعان:

 - 1نون م ها يذكر أقسا الثرق ومقاالْا ثون نق ها على التثصيل ،وهذه أختهرها ث ثة كتب ميكن للطالب أن يقرأ أح ها وهى:

(مقاالت اإلس ميس) ايب السن ااختعري  ٣24هت.
(الَثرق بس ِ
الثَرق) لعب القاهر الب اثي 429هت.
(امللل وال ال) لعب الكر الشهرستاين  ٥48هت.
ون به على أنه ليح أح مت من أصااب هذه الكتب ال ثتة ي قتل اعتقتاث أهتل الست ة علتى الوجته الصتايح ،آت ي ب تي اعتبارهتا مراجتا يف هتذا .ويف

هذا يقول ابن ميمية رمحه هللا ]وكتاب «املقاالت» لألختعري أجا هذه الكتب وأبسطها ،وآيته متن ااقتوال وحتريرهتا متاال يوجت يف خ هتا .وقت نقتل
مذهب أهل الس ة وال يل ِبسب ماآهمه و هه قوقم ،و كر أنه يقول بكل مانقله ع هم[

1

 - 2وه اك كتب تذكر مقاالت الثرق وت ق ها  -وهذه تقرأ يف املرتبة ال ال ة  -وأختهرها (الثصل) البن حز وكتاابت ختيخ اإلس ابن تيمية.
وابإلضتتاآة إىل هتتذه الكتتتب نوصتتي كتتل التتب ب راستتة مثصتتلة ِ
للثت َترق وااثاين امل تشتترة ببل ت ه ،لياتتذرها وليا تذر خ ت ه م هتتا ،وليتتتزوث رتتا مي هِك تته متتن
م ا رة أتبان هذه الثرق وثعوْم إىل مذهب أهل الس ة.

آمن ابتلي ابليهوث وال صاري آليقرأ:
(اَّواب الصايح ملن ب ه ل ثين املسيح) البن تيمية.
(ه اية اليارى يف أجوبة اليهوث وال صارى) البن القيم.
(إخاثة اللهثان من مصاي الشيطان) البن القيم.
( 1م هاج الس ة ال بوية) البن تيمية ،حتقيق رختاث سامل٣٠٣ /٦ ،
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(حماضرات يف ال صرانية) للشيخ حمم أيب وهرة.
ومن ابتلي ابلشيعة آليقرأ:
(اخلطوط العرياة اليت قا عليها ثين الشيعة) حملب ال ين اخلطيب ،وهو كتيب ص

الجم ك الثائ ة.

و(خمتصتتر التاثتتة اإلثتتىن عش ترية) والتاثتتة للشتتاه عب ت العزيز ابتتن ختتتاه ويل هللا ال ت هلوي ،وادتصتترها حممتتوث خت تكري االوس تي .وهتتو كتتتاب يف جمل ت
متوسط ،وهو جاما يثي هو والكتاب الذي قبله يف تعريف املسلم بثساث مذهب الشيعة .أما من أراث التوسا يف هذا املوضون آليقرأ:
سلسلة الشيعة إلحسان إقي ه  ،وهى( :الشيعة والقرآن) و (الشيعة والس ة) و(الشتيعة والتشتيا) و (الشتيعة وأهتل البيتت) .وكلهتا كتتب متوستطة
الجم.
كتاب (م هاج الس ة ال بويتة يف نقتض كت

الشتيعة والق ريتة) البتن تيميتة ،وهتو كتتاب كبت مطبتون يف تستعة جملت ات بتاقيتق ث .حممت رختتاث ستامل،
ألهتف كتابته هتذا للترث علتى

وما كس حجمته مل يستتوعب كتل مستائل اخلت ف متا الشتيعة داصتة ختتذو هم الثقهتي وخت ه ،و لت ان ختتيخ اإلست
كتتاب (م هتاج الكرامتتة يف معرآتة اإلمامتة) البتتن املطهتر الِل هتي الراآاتتي ،آكتان موضتون اإلمامتتة ود آتة اخللثتاء الراختت ين هتو املوضتون ااساستتي يف
الكتتاب ،ويعترف كتتاب (م هتاج الست ة) أياتتا ابستم كتتاب (ال هترث علتى الراآاتتي) ويشت إليته ابتن حجتر يف (آتتتح البتاري) هبتذا االستم .وقت ادتصتتره

التاآظ التتذه ادتصتتارا جيت ا يف جملت متوستتط ابستتم (امل تقتتى متتن م هتاج االعتت ال يف نقتتض كت

أهتتل الترآض واالعتتتزال) وهتتذا امل تصتتر َّوثتتته

ي ين عن الكتاب ااصلي ومن أراث التوسا يف مسألة معي ة يرجا لألصل.
كذل آق تعرع ختيخ اإلس

ب أوواج ال وأصاابه عليه الص ة والس .1
لبعض أحكا الراآاة يف الثصول اخلاصة ِبكم من َس ه

واعلتتم أن الراآاتتة هتتم ختتتر الطوائتتف امل تستتبس إىل القبلتتة كمتتا قتتال ابتتن تيميتتة رمحتته هللا  ،2ووصتتثهم بقولتته أياتتا ]آهتتم أختت ضتتررا علتتى الت ين وأهلتته،
وأبعت عتتن ختترائا اإلست

متتن اخلتوارج الروريتتة ،وقتتذا كتتانوا أكتتذب آتترق اامتتة ،آلتتيح يف الطوائتتف امل تستتبة إىل القبلتتة أك تتر كتتذاب وال أك تتر تصت يقا

للكذب وتكذيبا للص ق م هم ،وسيهما ال ثاق آيهم أ هر م ه يف سائر ال ا [ .٣وقال ابن ميمية أياتا ]آقت عترفَ متن متواالْم لليهتوث وال صتارى

واملشركس ومعاونتهم على قتال املسلمس مايعرآه اخلاص والعتا  ،حتىت قيتل :إنته متا اقتتتل يهتوثي ومستلم ،وال نصتراين ومستلم ،والمشترك ومستلم ،إال

كان الراآاي ما اليهوثي وال صراين واملشرك[ ،4وق علل ابن تيمية وقوف الراآاة ما الكثار على املسلمس أهنم يرون املستلمس مرتت ين وإن كتانوا
يعتتاملوهنم ابلتقيتتة واملرتت ختتتر متتن الكتتاآر ااصتتلي وقتتذا يعتتاونون الكثتتار ااصتتليس علتتى املستتلمس اهنتتم مرتت ون ع ت هم .٥ومتتا لت آلتتم يقتتل أحت
بتكث الراآاة على التعيس وإمنا ختان هذا القول يف الس وات ااد ة اسباب سياسية ما هتور ثولتة للشتيعة يف إيتران عتا 1٣99ه ت () 19٧9

 1بكتابه (الصار املسلول على ختامت الرسول) من ص  ٥٦٥إىل ص  ،٥8٧متابعا يف ل ملا ص عه القاضي عياع يف آدر كتابه (الشثا)
( 2جممون الثتاوى) ٦٣8 /28
( ٣جممون الثتاوى) 4٧9 /28
( 4م هاج الس ة) 4٥2 /2
 ٥انظر (جممون الثتاوى) 4٧8 /28
 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [إن أراد عموا الشيعة وأن أحداً ِل يكفر مجيعهم على التعيني ،فصواب ،إذ لي كل شيعي ممن يتسمون اليوا ابلشيعة ،وحىت من
مجيعهم  -خصوصاً عوامهم  -حيملون عقيدة الرفض الكفرية ،وإمنا حيملها غ هتم الذين امفق األئمة على

االثر عشرية واسمامية ،لي
يتسمى ابجلعفرية أو
ّ
ص الشارع عليها.
مكفريهم ،فنحن ال نكفر ابالسم واملذهب ملن كان ينتسب إىل القبلة ،بل حبقيقة ما يعتقده أو يفعله أو يقوله من مكفرات ن َّ

والرافضة أص ً ال يتسمون ذا االسم ،وإمنا مسى أهل السنة بذلك من انتحل ملك العقائد الكفرية ،ف شك عندان أنه كافر بعينه ،إذ فيها ما ال يعذر اجلاهل فيه

مما هو صريح يف الكفر ،ال مساغ فيه للتأويل؛ كالقول بتحريف القرآن ،ومصحف فاطمة الذ يزعمون أنه ث ثة أضعاأ مصحفنا ،ما فيه من مصحفنا حرأ،
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آأصيبت ثول اخلليل ال ثطية الاعيثة ابلرعب وختجعت كل من يكتب ض الشيعة آتطون البعض ابلقول بكثرهم ،وليح هذا قول أهل الس ة كمتا
قال ابن ميمية رمحه هللا ]ومن قال :إن ال تس وسبعس آرقة كل واح مت هم يكثتر كثترا ي قتل عتن امللتة آقت دتالف الكتتاب والست ة وإجتان الصتاابة
رضوان هللا عليهم أجعس ،بل وإجان اائمة ااربعة وخ ااربعة ،آليح آيهم من كثَّر كل واحت متن ال تتس وستبعس آرقتة[ .1وقتال ابان ميمياة أياتا
 يف ك متته عتتن اإلْساعيليتتة ]واإلماميتتة اإلث تتا عشترية دت مت هم بك ت  ،آتتإن اإلماميتتة متتا آتترط جهلهتتم وضت قم آتتيهم دلتتق مستتلمون اب تتا و تتاهراالستين ،أال أن
ليسوا و ثقة م تاآقس ،لكت هم َج ِهلتوا وضتلوا واتبعتوا أهتواءهم[ .2واعلتم أن الكثتر هتو الكثتر ،ومتا يكثتر بته الراآاتي الشتيعي يكثتر بته ُّ

الشيعة ادتصوا  -من ثون سائر آرق املسلمس  -رقاالت مكثرة أصبات من دصائصهم وأك ر ختيوعا آيهم.

آهذا ما نوصي ب راسته يف االعتقاث يف املرتبة ال انية من مراتب ال راستة الشترعية .آتإ ا أمت الطالتب ثراستة متا كر ه يف االعتقتاث ه تا ويف املرتبتة ااوىل
التبار يف هذا الشأن آعليه را س ذكره من كتب االعتقاث يف املرتبة ال ال ة إن ختاء هللا تعاىل.
وأراث ُّ
وإنين يف هذا املقا أحذر حتذيرا خت ي ا من ك من الكتب املص ثة يف االعتقاث واليت تشتمل على خمالثات العتقاث أهل الس ة كثي على ك متن
الط ب ،سواء كان مؤلثوها من املعاصرين أو من ااق مس ،وي دل يف هذا ماي ر يف االعتقاث يف املعاهت واَّامعتات اإلست مية يف معظتم بلت ان
املستتلمس كتتااوهر رصتتر ومعاهت بت ث املشتترق كاق ت وابكستتتان وأآ انستتتان والعتراق والشتتا  ،ومعاهت بت ث امل تترب العتتريب والستتوثان ،وقتتذا أوصتتي
ت ب هتتذه املعاه ت وخت هم ب راستتة ماأوصتتيت بتته متتن كتتتب يف االعتقتتاث ليتبي توا آستتاث مايت ر قتتم .قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا ]وك ت متتن الكتتتب
املص ثة يف «أصول علو ال ين» وخ ها جت الرجتل املصت ف آيهتا يف املستألة العظيمتة كمستألة القترآن والرؤيتة والصتثات واملعتاث وحت وث العتامل وخت
ل يذكر أقواال متع ثة ،والقول الذي جاء به الرسول عليه الص ة والس

وكان عليته ستلف اامتة لتيح يف تلت الكتتب ،بتل وال عرآته مصتهثوها

وال ختعروا به[ ،٣وهذه هى حقيقة حال ك من كتب االعتقاث املت اولة اآلن.
آهذا مانوصي به من كتب االعتقاث و ِ
الثَرق يف املرتبة ال انية.

ِ
ّم أئمتهم للديب ،ومفضيلهم على الرسل وامل ئكة ،وعقيدة الر عة ،والبداءة ،وغري ذلك مما هو مناقض لصريح
وِردة مجيع الصحابة ،إال نفر يسري عندهم ،وعل ُ
القرآن ،مثبت يف أوثق الكتب عندهم كالكايف للكلير وأمثاله].النكت اللوامع ص (.)6

 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا زايدة على هذا اهلامش [هذا ما كتبته قبل سنني قبل ما قلته عن الشيعة يف مقايلة اجلزيرة والذ ال زلت أعتقده من أنر الأكفر ابالسم واملذهب ملن كان ينتسب للقبلة ،بل أكفر حبقيقة ما يعتقده أو يفعله أو يقوله من املكفرات ،واالعتقاد ال سبيل إىل احلكم به إال أبن يظهر بقول أو

فعل ،وال ميكن ألحد أن جيزا أبن عواا الشيعة مجيعهم ينتحلون ويعتقدون طا اشتهر عن غ هتم وأئمتهم من األقوال املكفرة الصرحية ،مث إن األحرز للمسلم أن ال
يقلق لسانه يف مكفري أعيان عوامهم عموما كما هو ار عند مشايخ املر ئة املسريين أبوامر أسيادهم من القواغيت املعادين سيران ومشروعها الشيعي ،فالدين

واملعتقد لي

ألعوبة أبيد القواغيت يصرفونه وحيركونه كيف يشا وا ..ولكن اسر اء دين حيبه القواغيت]

( 1جممون الثتاوى) 218 /٧
( 2م هاج الس ة) 4٥2 /2
( ٣جممون الثتاوى) ج  12ص 11٥
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رابعا :ما نوصي بدراسته من كتب االعتقاد يف املرمبة الثالثة
كما سبق وأوصي ا ال ي ب ي الشرون يف ثراسة كتب هذه املرتبة إال بع الثرال من ثراسة كتب االعتقاث املوصي هبا يف املرتبتس ااوىل وال انية.
ويف هذه املرتبة ي ب ي أن ي ر الطالب معظم ماكتب يف االعتقاث ،ان املرتبة ال ال ة هى مرتبة أتهيل الطالب ل جتهاث ،وه ا ي ب ي أال يثوته ختال
مما كتب يف علمِ من العلو ليعرف مواضا االتثاق واخل ف ،ولي رك الق يف مواضا االدت ف ،آهذه صثة ا ته .
وأقتتول :إن ثراستتة كتتتب االعتقتتاث علتتى متتذهب أهتتل الس ت ة ت تتين عتتن ثراستتة كتتتب االعتقتتاث امل ونتتة لتتبعض الثتترق ،إ يتتذكر الس تلف أق توال الثتترق
ويث وهنا ،وق كر ائثة من كتب السلف يف االعتقاث يف املرتبتس ااوىل وال انية ،وه ا نذكر أهم مابقي م ها.
وسوف نذكر يف هذه املرتبة نوعس من الكتب:
ال ون ااول :كتب جامعة ملوضوعات االعتقتاث امل تلثتة ،وإ ا ك تا قت كتر يف املرتبتة ال انيتة كتتب املتتأدرين يف هتذا ال تون ،آستوف نتذكر ه تا  -إن
ختاء هللا  -كتب املتق مس اليت يروي مؤلثوها اآلاثر أبساني هم.
ال تتون ال تتاين :كتتتب يف موضتتوعات أو مستتائل معي تتة يف االعتقتتاث ،وهتتى تباتتل بعتتض املوضتتوعات املهمتتة ابلتثصتتيل كموضتتون ااْستتاء والصتتثات،
وموضون اإلميان وخ ا.
وإلي تثصيل ل :
النوع األول :كتب املتقدمني اجلامعة ملوضوعات االعتقاد:
وهي كتلف يف ثرجتة استتيعاهبا قتذه املوضتوعات كمتا ستبق بيانته .وترجتا أ يتة ثراستتها إىل التمييتز بتس م هجتي املتقت مس واملتتأدرين يف الكتابتة يف
االعتقاث ،آتتميز كتب املتق مس بذكر اآلاثر املس ة يف حس تتميز كتب املتأدرين ابَّما وحستن التقستيم .وثراستة كت ال توعس متن الكتتب تعتس
على استيعاب موضوعات هذا العلم.
وكتب املتق مس اَّامعة ك ة وس وصي ب راسة بعاها الذي ي ين عن بقيتها ،وهذا البعض هو حسب وآيات املصهثس كالتايل:
 - 1كتاب (الس ة) ايب بكر اخل ل  ٣11هت .ط ثار الراية.
اآلجري  ٣٦٠هت ،ط أنصار الس ة.
 - 2كتاب (الشريعة) ايب بكر ه

 - ٣كتاب (اإلابنة عن ختريعة الثرق ال اجية) ايب عب هللا بن بطة  ٣8٧هت ،ط ثار الراية.
 - 4كتاب (خترح أصول اعتقاث أهل الس ة) ايب القاسم ال لكائي  418هت ،ط ثار يبة.
 - ٥كتاب (الجة يف بيان احملهجة وخترح عقي ة أهل الس ة) ايب القاسم إْساعيل التيمي ااصبهاين ٥٣٥ ،هت ،ط ثار الراية.

ابان ميمياة آقتال رمحته

وكل هذه الكتب مطبوعة وحمققة ،وثراستها كلها ليست صعبة آثيها ق ر كب مشرتك ومكرر ،وق أثىن عليها ختيخ اإلست
هللا ]وأما أبو عب هللا بن بطة آطريقته ريقة احمل هِثس احملاة ،كأيب بكر اآلجتري يف «الشتريعة» ،وال لكتائي يف «الست ن» ،واخلت هل م لته قريتب م ته،
وإىل ريقته مييل الشيخ أبو حمم ومتأدرو احمل هِثس[.1

وهتتذه الكتتتب اخلمستتة التتيت أوصتتيت ب راستتتها ت ي ت عتتن خ هتتا م تتل( :الس ت ة) البتتن أيب عاصتتم 28٧ه تت ،و(الس ت ة) لعب ت هللا بتتن أمح ت بتتن ح بتتل
29٠هتت ،و(الست ة) حملمت بتتن نصتتر املتترووي 294هتت ،و(التوحيت ) البتتن دزميتتة ٣11هتت ،و(اإلابنتتة) ايب الستتن ااختتتعري  ٣24هتت ،وحنوهتتا .إال أنتته
يوج َبدركتاب (التوحي ) البن دزمية ِبل جي يف اإلميان رث آيه ختبهات املرجتة واملعتزلة واخلوارج .2هذا وهللا تعاىل أعلم.
( 1جممون الثتاوى) ج  ٦ص  ،٥٣ - ٥2والشيخ أبو حمم هو موآق ال ين بن ق امة صاحب (امل ين) ،هكذا يك يه ابن تيمية
 2وق نقله ع ه حاآظ حكمي يف (معارج القبول) 4٣٦ - 424/2
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 - ٥ا ل ت ات متتن ااول إىل ال تتامن ،وا ل ت ال تتاين عشتتر متتن جممتتون آتتتاوي ابتتن تيميتتة ،وهتتى الاويتتة ملوض توعات االعتق تاث ،ولكتتن كتتتاابت ختتتيخ
اإلس

يعيبها التكرار وع التقسيم اَّي .

 - ٦أمتتا القصتتي ة ال ونيتتة البتتن القتتيم رمحتته هللا وختتتروحها كشتترح الشتتيخ حمم ت دليتتل ه ترا  ،آثيهتتا تل تتيص العتقتتاث أهتتل الس ت ة والتترث علتتى الثتترق
امل الثة.
آهذه أهم كتب ااق مس اَّامعة يف اعتقاث أهل الس ة ،وب راستها تتكون ل ى الطالب َملَكتة ال قت العلمتي ،ويستتطيا بعت لت إ ا قترأ أي كتتاب
يف االعتقاث للق امي أو املعاصرين أن كم عليه:هل ماآيه مواآق العتقاث أهل الس ة أ ال وما امل الثات اليت به .
النوع الثاين :كتب يف موضوعات معينة يف االعتقاد:
واملوضوعات اليت س ذكرها ه ا إن ختاء هللا هى :ااْساء والصثات ،والتوسل ،وحقوق ال عليه الصت ة والست  ،والثتنت وأختتراط الستاعة ،والقت ر،
واَّن ،واملواالة واملعاثاة ،واإلميان والكثر.
أمتتا موضتتون ا ِلثت َترق آق ت كتتر أهتتم كتبتته يف املرتبتتة ال انيتتة ،والتوستتا آيتته ه تتا أن يق ترأ الطالتتب كتتتاب (الثصتتل يف امللتتل وااه تواء وال اتل) البتتن حتتز ،
وسيأيت كر هذا الكتاب ع الك يف موضون اإلميان إن ختاء هللا.
 - 1موضوع أمساء هللا معاىل وصفامه
وهو متعلق بتوحي الربوبية .وبع ثراسته ابلكتب اَّامعة يف املرتبة ال انية وال ال ة ،نوصي ب راسة الكتب التالية:
أ  -ختتترح كتتتاب التوحيت بصتتايح الب تتاري ،للت كتور عبت هللا بتتن حممت ال يمتتان ،يف جملت ين ط مكتبتتة الت ار 14٠٥هتت ،وهتتذا ختتترح ستتلثي ست ه بتته
مؤلثه ال لمة اليت أح ثها الاآظ ابن حجر بشرحه ل ثح الكتاب وآق معتق ااختاعرة يف ااْساء والصثات بثتح الباري.1
ب  -كتاب (التوحي واثبات صثات الرب) لإلما حمم بن إسااق بن دزمية  ٣11هت ،مطبون بتاقيق الشيخ حمم دليل هرا .
ج ( -الرسالة الت مرية) البن تيمية ،وهى موجوثة اب ل ال الل من جممون آتاويه ص .128 - 1
ث ( -الثتوى الموية الكسى) البن تيمية ،وهى موجوثة اب ل اخلامح من جممون آتاويه ص .121 - ٥
هت ( -الرسالة امل نية) البن تيمية ،وهى موجوثة اب ل الساث من جممون آتاويه ص .٣٧4 - ٣٥1
و ( -خمتصر الصواعق املرسلة على اَّمهية واملعطلة) البن القيم ،ادتصار حمم بن املوصلي.
و ( -اجتمان اَّيوه اإلس مية على خزو املعطلة واَّهمية) البن القيم وهو يف صثة االستواء أساسا
ح  -كتاب (ب ائا الثوائ ) البن القيم ،به مبال يف ااْساء السىن ،ج  1ص  1٧٠ - 1٥9و ص  ،194 - 189ط ثار الكتاب العريب.
ط  -كتاب (اثبات العلو للعلي ال ثار) للااآظ الذه  .ط مكتبة العاصمة  1٣88هت.
ي ( -م هل وثراسات آلايت ااْساء والصثات) حملم اامس الش قيطي.
ولعل من امل اسب أن حنذر ه ا من كتاابت بعض املعاصرين يف مسائل الصثات ،واليت اولون آيها التلثيق بس مذهب السلف ومذاهب املتتأدرين
الذين يؤولون صثات هللا أتويت يصترآها عتن معانيهتا ب ت برهتان ،بت عوى أن بعتض الستلف قتال ابلتأويتل .وممتن آعتل هتذا حستن الب تا املرختت ااول
لإلدوان املسلمس يف كتابه (العقائ )  -وتبعه على هذا خ ه  -آقال إن أمح بن ح بل رمحه هللا أ ََّول ث ث صثات ،والخت أن الب ا نقتل هتذا عتن
أيب حام ال زايل ،آق كان الب ا يعتس كتابه (إحياء علو ال ين) أعظتم كتتب اإلست كمتا نقتل هتذا ع ته حممتوث عبت الليم يف اَّتزء ااول متن كتابته
 1ويوج مبال آدر يف (ااْساء السىن) يف (آتح الباري)  ،228 - 214 /11ع خترحه لباب (هلل مائة اسم خ واح ة) َبدر كتاب ال عوات ابلب اري
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(جاعة اإلدوان املسلمس) ،1وهو نقل اب ل عن أمح  ،كما قال ابن ميمية رمحه هللا ]وأبو حام يف اإلحياء كر قول هؤالء املتتأولس متن الث ستثة
وقال إهنم أسرآوا يف التأويل ،وأسرآت ال ابلة يف اَّموث ،و كر عن أمح بن ح بل ك ما مل يقله أمح  ،آإنه مل يكن يعرف ماقاله أمح وال ما قالته
خت ه متن الستلف يف هتذا البتاب ،وال ماجتتاء بته القترآن والت يل[ ،2وقتال اباان ميمياة أياتا ]وأمتا ماحكتاه أبتتو حامت ال تزايل عتن بعتض ال بليتتة :أن
ح الترمحن متن
أمح مل يتأول إال ث ثة أختياء« :الجر ااسوث ميس هللا يف اارع» ،و«قلوب العباث بس أصبعس من أصابا الرمحن»« ،وإين أج نَت َث َ

قبل اليَ َمن» .آهذه الكاية كذب على أمح  ،مل ي قلها أح ع ه ذس اث ،واليعرف أح من أصاابه نقتل لت ع ته ،وهتذا ال بلتي التذي كتر ع ته

أبو حام جمهتول اليعترف[ .٣واملقصتوث بيتان أن أتويتل الصتثات بطريقتة اخللتف مل يقتل بته أحت متن الستلف ،آت دتوو االحتجتاج بتذل متن أجتل
َترير مذهب اخللف أو االعتذار ع ه.
 - 2موضوع التوسل:
وهو متعلق بتوحي االوهية ،ويقرأ آيه( :قاع ة جليلة يف التوسل والوسيلة) البتن تيميتة ،وهتو ضتمن جملت ات االعتقتاث متن جممتون الثتتاوى ج  1ص
.٣٦8 - 142
 - 3موضوع حقوق النيب عليه الص ة والس ا
هتتذا املوضتتون متعلتتق بشتتهاثة (أن حمم ت ا رستتول هللا) والتتيت تعتتين تص ت يق الرستتول عليتته الص ت ة والس ت
استتتق ال .وللرستتول عليتته الصت ة والست

ومتابعتتته آيمتتا جتتاء بتته عتتن ربتته وماختتترعه

حقتتوق علتتى كتتل مستتلم هتتى مقتاتتى ختتتهاثته أبن حممت ا رستتول هللا .وي ب تتي لكتتل مستتلم أن يعتترف هتتذه

 1وهذا الك موجوث ابإلحياء ج  1ص 12٣
( 2جممون الثتاوي) ٣٦2/1٧
( ٣جممون الثتاوي)  .٣98 /٥أما معاى هذه ااحاثيل آذكرها ابن تيمية يف (جممون الثتاوي) 4٠1 - ٣9٧ /٦
 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [واحلق الذ نعتقده أن رسول هللا  لي طشرع ،وأنه ِل يشرع شيئاً من الدين استق الً ،وطاملا انتقدان مثل هذه اسط قات يف
كتب األصول العصرية عند مدريسنا ألصول الفقه سخواننا .وقد بني هللا معاىل وصف رسول هللا  ووظيفته فقال( :إِ ْن َعلَْي َ إَِّال الْبَ َ ل َوإِ َّ ) الشور  ،48 :وقال
سبحانه( :وأَنزلْ ا إِلَي ال هِذ ْكر لِتتبِ ِ
ِ
ِ
ِ
وحى) النجم.4 :
َ َ َ ْ َ َ َهَ
س للَّا ِ َما نتهِزَل إلَْي ِه ْم) النحل ،44 :وقال معاىل( :إ ْن ه َو إَّال َو ْح مي ي َ
فوظيفته  ، اسنذار والب غ والتبشري والبيان كما قد ذكر هللا معاىل يف هذه اآلايت وغريها،
أما التشريع فهو هلل وحده ،وحق هللا معاىل على العباد أن يوحدوه ف يشركوا يف عبادمه ،وال يف حكمه ومشريعه أحداً،
ِ ِ ِ ِِ
َح ا) الكهف.110 :
قال معاىل يف عبادمهَ ( :وَال ي ْش ِرْك بعبَ َاثة َربهه أ َ
ِِ
َح ا) الكهف.26 :
وقال معاىل يف حكمهَ ( :وَال ي ْش ِرك ِيف حكْمه أ َ
واسشراك ابهلل يف حكمه كاسشراك به يف عبادمه.

وقد قال املصنف نفسه ( ص( :)808ومن أفعال هللا معاىل اليت اختص ا نفسه ومفرد ا حق التشريع ملقه بوضع األحكاا واألوامر والنواهي هلم ،وقد دل على
الكْم إِالَّ ِ ِ
الكْم) األنعاا.)62 :
ّلل) يوسف ،40 :وقوله معاىل( :أَالَ لَه ْ
مفرد هللا معاىل ذا الفعل ،قوله معاىل( :إِ ِن ْ
ه

إىل أن قال( :وابلتاي فإن كل من موىل التشريع للناس من دون هللا فقد عل نفسه شريكاً هلل يف ربوبيته إذ شارك الرب يف فعله الذ اختص به نفسه ،و ذا وصفه
اّلل) الشور .21 :
هللا بقوله معاىل( :أَ ْ َق ْم ختَرَكاء َختَرعوا َقم ِهم َن ال هِي ِن َما َملْ ََيْ َن بِِه َّ
إىل قوله( :و ذا معلم أن إفراد هللا حبق التشريع داخل يف صميم موحيد الربوبية وأن أ إخ ل بذلك هو مناقضة هلذا التوحيد وكفر ابهلل معاىل ،اخل ك مه).
قلت :فما داا األمر كذلك ف حيل صرأ التشريع لنيب وال لرسول وال مللك مقرب ،بل حتقيق التوحيد أن ُجيَ َّرد هلل معاىل وحده.

طريقه االستنباط بل ابلوحي) أها.

وقد قال املصنف ( )749يف معريف الفقه( :وخيرج  -يف قولنا املستنبقة  -علم الرسول  ، إذ لي
قلت :وهذا حق دلت عليه أدلة كثرية من الكتاب والسنة ،منها قوله معاىل( :قل إَِّمنَا أ ِ
نذركم ِابلْ َو ْح ِي) األنبياء ،45 :ومنها ما رواه مسلم عن ثوابن يف سؤاالت حرب
ْ
اليهود للنيب  ، ويف آخره قوله( :لقد سألر هذا عن الذ سألر عنه وما ي علم بشيء منه حىت أاتين هللا به) .ويف رواية البخار عن أن يف قصة إس ا عبد

هللا بن س ا قال  عند شروعه ابس ابة على أسئلته( :أخربين به ربيل آنفاً)] النكت اللوامع ص (.)4
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القوق ليقو هبا.
والخيلو كتاب من كتب االعتقاث اَّامعة من بيان هذه القوقح .1إال أن أجا كتاب يف هذا املوضتون هتو كتتاب (الشتثا بتعريتف حقتوق املصتطثى
عليه الص ة والس ) للقاضي عياع بن موسى الياص  ٥44هت .وهتو متن آقهتاء املالكيتة ،والقاضتي عيتاع أختتعري يف االعتقتاث وستوف نتذكر
ل يف موضون اإلميان إن ختاء هللا.
وكتابتته (الشتتثا) مقستتم اربعتتة أقستتا  ،قستتم يف تعظتتيم هللا لقت ر ال ت عليتته الصت ة والست  ،وقستتم آيمتتا دتب علتتى اا متتن حقوقتته عليتته الصت ة
والس  ،وقسم آيما دب لل عليته الصت ة والست

ومايستتايل يف حقته أو دتوو عليته متن ااحتوال البشترية ،وقستم يف حكتم متن ت هقصته أو ستبَّه

عليه الص ة والس .
وكتاب (الشثا) له عت ة بعتات مت اولتة ،ا لعتت عليهتا كلهتا ،وأآاتلها بعتة عيستى اللت رصتر ،مطبتون يف جملت ين ،بتاقيتق وتعليتق علتي حممت
البجتتاوي ،وَتتتتاو هتتذه الطبعتتة بثصتتل املتتنت عتتن التعليتتق ،وابعتمتتاث احملقتتق يف الشتترح علتتى (نستتيم ال ترايع ختتترح الشتتثا) لش تهاب ال ت ين اخلثتتاجي
1٠٦9هتت ،وأحيتتا ي قتتل عتتن ختتترح املت علتتي القتتاري 1٠14هتت ،وابعتمتتاثه يف الت تريل علتتى (م اهتتل الصتتثا يف كتريل أحاثيتتل الشتتثا) للستتيو ي،
على قصوِر يف كرده.
وللكتاب بعتان أدراين صاثرَتن عن ثار الكتب العلمية ،إح ا ا يف جمل ين وهى (خترح املت علتي القتاري للشتثا) ويعيبهتا تت ادل املتنت والشترح،
وال انية :خترح خمتصر للشمين يف جمل  .و بعة الل أآال.
وسوف َييت إن ختاء هللا كر كتب أدرى يف دصائص ال عليه الص ة والس

يف املبال العاختر اخلاص بس ة ال عليه الص ة والس .

 - 4موضوع الفنت وأشراط الساعة:
وهو متعلق ابإلميان ابليو اآلدر ،وهو الركن اخلامح من أركان اإلميان ،ويقرأ آيه.
أ  -كتاب (الثنت) بصايح الب اري ،وخترحه يف (آتح الباري) أول ا ل ال الل عشر.
ب  -كتاب (ال هاية أو الثنت وامل حم) البن ك  ،مطبون يف جمل ين بتعليق الشيخ إْساعيل اانصاري.
ج  -كتتتاب (خمتصتتر تتتذكرة القتتر ) للشتتعراين ،وهتتو كتتتاب جيت ولك تته ِباجتتة إىل كتريل أحاثي تته .وكتتتاب (التتذكرة) للقتتر  ،وهتتو ااصتتل مطبتتون
أياا.
ث  -كتاب (اإل اعة ملا كان ويكون بس ي ي الساعة) لص يق حسن دان صاحب (الروضة ال ية).
آهذه كتب أربعة ،من أراث االقتصاث آليقرأ خترح كتاب الثنت ابلب اري وخمتصر تذكرة القر  ،ومن أراث التوسا آليقرأها جيعا.
 - 5موضوع القدر:
وهو الركن الساث من أركان اإلميان ،وثراسته على االستيعاب تكون على ال او التايل:
أ  -يقرأ الطالب موضون الق ر من (معارج القبول) لاآظ حكمي ملعرآة مسائله ااساسية ،وان حاآظ حكمي رمحته هللا قت ادتصتر يف كتابته أهتم
ماورث (بشثاء العليل) البن القيم واتبا ريقة ابن القيم يف تقسيم املوضون.
ب  -مث يقرأ كتاب (ختثاء العليل يف مسائل القااء والقت ر والكمتة والتعليتل) البتن القتيم ،وهتو جملت كبت  .وميتتاو ِبستن التقستيم وجتوثة الرتتيتب
ِب ف ريقة ابن تيمية يف الكتابة.
ج  -مث يقرأ ا ل ال امن من جممون آتاوي ابن تيمية ،وهو ا ل اخلاص ابلقت ر ،ويلاتق مابته متن وايثات علتى هتوامش (ختتثاء العليتل) ،ومعظمهتا
 1آهي بكتاب (الشريعة) لآلجري يف ص  ،499 - 4٠2ط أنصار الس ة ،وهى بكتاب (معارج القبول) لاآظ حكمي يف ج  2ص  ،٥2٠ - 44٥ط السلثية
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وايثات متعلقة أبقوال الثرق وادت آها يف مسائل الق ر امل تلثة.
 - 6موضوع اجلن:
مايتعلق بوجوثهم وأقسامهم وأحكامهم وتكليثهم ابلشرائا ومص هم يو القيامة وخ

ل  ،يقرأ يف هذا املوضون مايلي:

ص ْ ر ا ل التاسا عشر رجمون آتاوي ابن تيمية ،وهو يتامن رستالته (اياتاح ال اللتة يف عمتو الرستالة)( .جممتون الثتتاوي) ج  19ص 9
أَ -
.٦٥ -

ب  -كتاب (الثرقان بتس أوليتاء الترمحن وأوليتاء الشتيطان) البتن تيميتة ،كتر آيته بعتض أدبتار اَّتن ،وهتو مطبتون رثترثه ،وموجتوث اب لت  11ص
.٣1٠ - 1٥٦
ج  -بعض مسائل يف نثح املوضون (رجمون آتاوي ابن تيمية) .9٥ - ٧٧ /1٣
ث  -ابب ( كر اَّن وثواهبم وعقاهبم) بكتاب ب ء اخللق بصايح الب اري ،وخترحه بثتح الباري) .٣4٦ - ٣4٣ /٦
هت  -الطبقة ال ام ة عشرة من بقات املكلثس التيت كرهتا ابتن القتيم يف آدتر كتابته ( ريتق اقجترتس) ،وقت دصتص هتذه الطبقتة للجتن وأحكتامهم.
( ريق اقجرتس) ص .42٧ - 414
و  -الثصل اخلاص أبحكا اَّن من كتاب (ااختباه وال ظائر) للسيو ي ،ص  ،444 - 4٣٥ط ثار الكتاب العريب 14٠٧هت.
و  -كتاب (آكا املرجان يف خرائب اادبار وأحكا اَّان) للشبلي ،وهو القاضي ب ر ال ين أبو عب هللا حمم بن عب هللا الشبلي ال ثتي ٧٦9هتت،
مطبون يف جزء متوسط بتعليق عب هللا حمم الص يق ،وعن كتاب الشبلي نقل السيو ي يف كتابه (ااختباه وال ظائر).
 - 7موضوع املواالة واملعاداة:
أختر إىل أ ية هتذا املوضتون ع ت الكت
وهتتم ختتتيخ اإلست

يف كتتب االعتقتاث يف املرتبتة ااوىل ،وتعتتس كتتاابت علمتاء الت عوة ال ج يتة هتى ااستا يف هتذا املوضتون،

حممت بتتن عبت الوهاب وأتباعتته ،آقت كانتتت قتتم آاتتيلة الستتبق يف جتتا متتاورث يف هتتذا املوضتتون متتن الكتتتاب والست ة ومتتن التثاست

والشروح ال ي يةِ ،بيل صار هذا املوضون متميزا.
وق كان هذا املوضون رك ا أساسيا من أركان ثعوْم ،ملا كان اَّهاث يف سبيل هللا من أسح هذه ال عوة ،واَّهاث الب أن يسبقه َتيتز ومثاصتلة بتس
َّ
ال ا ليؤتى مثرته ،واليتم هذا إال ابملواالة واملعاثاة ،آباملواالة تقوى ختوكة املؤم س ابجتماعهم وت اصرهم يف سبيل هللا ،وابملعاثاة والساءة متن الكتاآرين
تاعف ختوكتهم ويثتاح اب لهم وتشت عزمية املؤم س لقتاقم.
وق القي الرعيل ااول من أصااب هذه ال عوة ص وآا من الع اوة من أصااب السلطان ومن ختايعهم من علمتاء الستوء ،وهتؤالء هتم أعت اء التق
يف كل ومان ومكان ،كما قال عب هللا بن املبارك رمحه هللا.
وهل أآس ال ين إال امللوك ..

وأحبار ِ
سوء ورهباهنا

حتتىت ختتتان بتتس ال تتا وصتتف أصتتااب هتتذه الت عوة أبهنتتم دتوارج يت عون إىل تكثت املستتلمس وقتتتاقم ،وهتتى نثتتح التهمتتة التتيت يرمتتى هبتتا ثعتتاة التتق
وثعتتاة اَّهتتاث يف كتتل ومتتان ومكتتان ،داصتتة يف عصتتر الاضتتر .حتتىت أن ابتتن عاب ت ين ق ت كتتر يف ابب اخل توارج متتن (حاختتتيته)  -التتيت هتتى عم ت ة
متأدري ااح اف  -كر من أص اف اخلوارج أتبان حمم بن عب الوهاب يف جن  ،وقال آتيهم قتوال ختت ي ا (حاختتية ابتن عابت ين)  .٣٠9/٣وأنصتح
الوهاب) لعب ت العزيز العب ت اللطيتتف  -ط ثار يبتتة ،آق ت خلتهتص يف كتابتته هتتذا
الطالتتب بق تراءة كتتتاب (ثعتتاوي امل تتاوئس ل ت عوة الشتتيخ حمم ت بتتن عب ت ه

أصت اف التتذين حتتاربوا هتتذه الت عوة ومقتتاالْم والتترثوث عليهتتا .كمتتا يقترأ يف نثتتح املوضتتون :كتتتاب الرستتائل الش صتتية للشتتيخ حممت بتتن عبت الوهاب،
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وهو القسم اخلامح من (مؤلثات الشيخ اإلما حمم بن عب الوهاب) ط جامعة اإلما حمم بن سعوث.
أمتتا موضتتون امل تواالة واملعتتاثاة ،آأصتتل كتبتته الرستتائل ال ت ث التتيت كر هتتا يف املرتبتتة ااوىل وهتتى الرستتائل الساثستتة والاثيتتة عشتترة وال انيتتة عشتترة متتن
(جمموعة التوحي ) ،وهى:
(رسالة أوثق عرى اإلميان) للشيخ حمم بن عب الوهاب 12٠٦هت.
و(رسالة حكم مواالة أهل اإلختراك) للشيخ سليمان بن عب هللا بن حمم بن عب الوهاب 12٣٣هت.
و(رسالة بيان ال جاة والثكاك من مواالة املرت ين وأهل اإلختراك) للشيخ مح بن عتيق 1٣٠1هت.
هذه الرسائل هى ااصل ملا كتب بع ها يف نثح املوضون ،ابإلضاآة لثتاوى مت اثرة يف نثح املوضون لعلمتاء هتذه الت عوة جتت ها ابَّتزء الستابا متن
َ
(ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية  -وهو كتاب اَّهاث) جا عب الرمحن بن قاسم.
ولو بعل مؤلثو هذه الرسائل من قبورهم اليو لتسأوا من ك ين ممن ي تسبون إليهم من أهل العلم وخ هم.
ومن كتب املعاصرين يف نثح املوضون ما يلي:
أ  -كتاب (حتثة اإلدوان يف املواالة واملعاثاة واقجران) للشيخ محوث التودري ،ط مؤسسة ال ور ابلرايع 1٣8٣ ،هت.
ب  -كتاب (الوالء والساء يف اإلس ) حملم سعي القاطاين ،ط ثار يبة.
ج  -كتاب (املواالة واملعاثاة) حملما اَّلعوث ،وهو كتاب كب يف جمل ين ،وبه استطراثات ك ة.
هذا ،وق اختتملت معظم هذه الكتاابت علتى أدطتاء داصتة يف حكتم متواالة املستلم للكتاآر ،آتذكروا أهنتا قت تكتون كثترا أو كبت ة ،وهتذا دطتأ َييت
الت بيه عليه يف آدر املبال إن ختاء هللا ،ع نق ي لكتاب (الرسالة الليمانية يف املواالة).
 -8موضوع اسميان والكفر:
موضون اإلميان والكثر هو أهم موضوعات االعتقاث إ هو مثرة البال آيها وهو التطبيق العملي قا .وق أ هدر ه يف البال ا يته .وحنتن وإن كتان
مقص ت

ااساستتي ه تتا هتتو كتتر مراجتتا املوضتتون متتن الكتتتب املتيستترة ،إال أن تتا س ت ق لتتذل بتتبعض املستتائل اقامتتة التتيت تعتتس الطالتتب علتتى آهتتم

املوضون من الكتب التيت س وصتي ب راستتها إن ختتاء هللا .وعلتى هتذا ست تكلم يف أربتا مستائل وهتى :أ يتة املوضتون ،مث مستائل موضتون اإلميتان ،مث
ضوابط التكث  ،مث أهم مراجا املوضون.
 -املسألة األوىل :أمهية موضوع اسميان والكفر

ال نكتتون م تتالس إ ا قل تتا إن موضتتون اإلمي تان والكثتتر هتتو أهتتم موضتتوعات ال اينتتة كلهتتا ،لك تترة ااحكتتا املرتتبتتة عليتته يف ال ت نيا واآلدتترة ،ق تال (أ ْ
ات أهن َّجنعلَهم َكالَّ ِذين آم وا وع ِملوا ال َّ ِ
ح ِس َّ ِ
ال ِ
السيِت ِ
حميَاهم َوممََاْ ْم َساء َما َْكمو َن) اَّاثية.21 :
ات َس َواء َّْ
اج ََرتحوا َّ هَ
َ َ ََ
ين ْ
ص َ
َْ ْ
ب الذ َ
َ َ
أما يف اآلدرة :آإن مصائر اخللق إىل اَّ ة أو ال ار متوقثة على اإلميان والكثر.

وأما يف ال نيا :آااحكا املرتتبة على ل ك ة ،م ها:

( )1يف أمور السياسة الشرعية :أي مايتعلق أبحوال الكا وأنظمة الكم يف بلت ِ متا ،آتإن أحكتا اإلميتان والكثتر املتعلقتة بتذل يف خايتة اا يتة ملتا
حر عليهم اعة الاكم
قا من آاثر على عمو املسلمس العلى بعاهم ،آإن هللا تعاىل ق أوجب على املسلمس اعة الاكم املسلم ونصرته ،كما ه
الكاآر أو معاونته ،وأوجب عليهم دلا الاكم إ ا كثر ،ولذل آق قال العلماء إنه دب على كل مسلم معرآة حال التاكم  .1ويبتس هتذه اا يتة
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أن الب ث احملكومة بقوانس وضعية  -كما هو الال يف ختىت بل ان املسلمس اليو  -قا أحكا دطت ة دتب أن يعلمهتا كتل مستلم ليهلت متن هلت
حي عن بي ة ،ومن هذه ااحكا :
ع من َّ
عن بي ة و َ

أ  -أن حكا هذه الب ث كثار كثرا أكس دارجون من ملة اإلس .
ب  -أن قااة هذه الب ث كثار كثرا أكس ،وهذا يعين حتر العمل هبذه امله ة.

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) املائت ة ،44:وستتأيت إختتارة قتذا املوضتون ع ت
َنزَل ه
وثليل كثر هؤالء الكا والقااة هو قوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
الك يف أدطاء التكثت يف آدتر هتذا املباتل ،وكتذل يف املوضتون الرابتا متن املباتل ال تامن متن هتذا الثصتل وهتو املوضتون اخلتاص ابلكتم ب ت
ماأنزل هللا آثيه إختارة موجزة يف الرث على بعض الشبهات الوارثة على االست الل هبذه اآلية إن ختاء هللا ،آراجعها ه اك.

ج  -أنه الدوو التااكم حملاكم هذه الب ث ،وال العمل هبا ،ومن حتاكم إىل قواني هم راضيا هبا آهو كاآر أياا.
ث  -أن أعاتتاء اقيتتتات التشتريعية هبتتذه التتب ث  -كالسملتتان وجملتتح اامتتة وحنتتوه  -كثتتار كث ترا أكتتس  -اهنتم هتتم التتذين ديتتزون العمتتل هبتتذه الق توانس
الكاآرة وهم الذين يشرعون مايستج م ها.
هت  -أن الذين ي ت بون أعااء هذه السملا ت هم كثار كثرا أكس ،اهنم ابنت اهبم هذا إمنا يت ذوهنم أراباب مشرعس من ثون هللا ،آالعسة ابملستمى.
ويكثر أياا كل من ثعا إىل هذه االنت اابت أو ختجا ال ا على املشاركة آيها.

َحبَ َتاره ْم
وثليل كثر نواب السملا ت هو قوله تعاىل (أَ ْ َق ْم ختَرَكاء َختَرعوا َقم ِهم َن الت هِي ِن َمتا َملْ ََيْ َن بِ ِته َّ
اّلل) الشتورى ، 21 :وقولته تعتاىل ( َّاكَتذواْ أ ْ
ون ِ
ِ
ِ
اّلل) التوبتتة ، ٣1 :ومل خيتلتتف املثستترون يف أن هتتذه الربوبيتتة كانتتت يف التش تريا متتن ثون هللا .آ تواب السملتتا ت هتتم أرابب
َورْهبَت َ
تاهن ْم أ َْرَاباب همتتن ث ه

ي اوعون هللا حق التشريا ،والتذين ي ت بتوهنم يت تذوهنم أراباب متن ثون هللا .وقت ستبق الكت

يف هتذه املستألة يف أول البتاب الرابتا متن هتذا الكتتاب

يف موضون ال ية ع الترث علتى آتتوى الشتيخ ابتن ابو ،وستيأيت يف املوضتون ااول اخلتاص ابلسياستة الشترعية يف املباتل ال تامن مزيت تثصتيل يف هتذه
املسألة إن ختاء هللا تعاىل.
و  -أنه حتر مبايعة هؤالء الكا على تقل الكم هبذه الب ث أو على االستمرار آيه كما دري يف االستثتاءات اخلاصتة بتذل  ،ملتا يف هتذه املبايعتة
من إراثة ثوا الكثر ،ومن أراث ل كثر.1

َّ ِ
ين َك َثترواْ يت َقتاتِلو َن
و  -أن اَّ وث امل اآعس عن هذه ااوضان الكاآرة هم كثار كثرا أكس ،اهنم إمنا يقاتلون يف سبيل الطاخوت ،وقال تعاىل ( َوالتذ َ
ِيف سبِ ِيل الطَّاخ ِ
وت) ال ساء ، ٧٦ :والطاخوت الذي يقاتلون يف سبيله ه تا هتو تاخوت الكتم املتم تل يف ال ستات والقتوانس الوضتعية والكتا التذين
َ
كمون هبا ،قال تعاىل (ي ِري و َن أَن يتتاا َكمواْ إِ َىل الطَّاخ ِ
وت) ال ستاء ، ٦٠ :آكل ماحتوكم إليته متن ثون هللا آهتو تاخوت .ويت دل يف هتذا الكتم
ََ َ
كتل متتن يت اآا عتتن هتتذه اانظمتتة الكثريتتة ابلقتتتال ثوهنتتا كتتاَّ وث ،أو يت اآا ع هتتا ابلقتتول كتتبعض الصتتااآيس واإلع ميتتس واملشتتايخ .وقتتذا آإنته حتتتر
اخل مة يف جيوه هذه ال ول الكاآرة .وستأيت إختارة إىل حكم هذه املسألة يف آدر هتذا املباتل إن ختتاء هللا يف نقت

لكتتاب (الرستالة الليمانيتة يف

املواالة).
ح  -أنه ال اعة لكا هذه ال ول على مسلم ،والدب عليه االلتزا بقواني ها ،بل هو يف ِ
حل من خمالثتها كيثما ختاء بشر س :أال يثعل ماالدوو
 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [قلت :لو قال" :فنواب الربملاانت قد علوا من أنفسهم أو علهم من انتخبهم ،أو علتهم الدسامري الوضعية أرابب ينازعون
هللا حق التشريع" لكان أسلم وأضبط وأبرأ].النكت اللوامع ص (.)8
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له خترعا ،وأال يؤ ي مسلما أو يظلمه.
ط  -أن البل احملكومة بقوانس كتاآرة ثار كثتر ،آتإن كانتت حتكتم متن قبتل ابلشتريعة مث ترأت عليهتا قتوانس الكثتار ومتاوال يستك ها املستلمون ،آهتى
ثار كثر ارئ ،وستأيت إختارة احكا ال اير َبدر هذا املبال إن ختاء هللا.
هتتذا ولستتت ه تتا بصت ث التثصتتيل يف هتتذه املستتألة ،وإمنتتا أرثت أن أبت هتس أ يتتة معرآتتة أحكتتا اإلميتتان والكثتتر لكتتل مستتلم ،و كتترت ه تتا متتايتعلق م هتتا
ابلسياسة الشرعية.
مث نتابا الك

عن ااحكا ال نيوية املرتتبة على موضون اإلميان والكثر.

( )2من أحكا الوالية :بطت ن واليتة الكتاآر علتى املستلم يف صتور ك ت ة :آت دتوو أن يكتون الكتاآر واليتا أو حاكمتا أو قاضتيا للمستلمس ،وصت ته
اب لة آ يكون إماما للص ة ومن صلى دلثه ما علمه ِباله آص ته اب لة ،وال يكون الكتاآر وليتا ملستلمة يف ال كتاح واليكتون َْحمَرمتا قتا وإن كتان
ا قرابة حمرمة على التأبي  ،واليلي الكاآر مال مسلم آت يكتون وصتيا عليته ،والميكتن الكتاآر متن التقتاط اللقتيط يف ثار اإلست  ،إىل خت

لت متن

صور الوالية امل تلثة.
وساب ال ين :ر نكاحه من مسلمة ،واليكون وليا قا يف ال كاح ،وإ ا نكح وهو
( )٣ومن أحكا ال كاح :آإن الكاآر وم ه املرت كتارك الص ة
ه
مسلم مث ارت آس نكاحه آإن استمر يف معاخترة ووجته آهذا و  .وإ ا بقت هذا على الواقا وج ت أن ك ا من اانكاة اب لة وآاس ة الترتتب
عليها آاثرها الرت اث الزوج أو الزوجة قبل ال كاح أو بع ه ،آاامر دط .
( )4ومتتن أحكتتا الت توارث :ادتتت ف ال ت ين متتانا متتن الت توارث ،وق ت دتتالف ابتتن تيميتتة وتبعتته ابتتن القتتيم يف هتتذا ،آأجتتاووا تتتورث املستتلم متتن قريبتته
احتجتا أبقتوال لتبعض الصتاابة وال قتول احت ِ متا
الكاآر ،1وقوقما دطأ ومرثوث مل الثته لل صوص الصاياة الصتر ة الستاملة متن امل َعتا ِرع ،وقت
َّ
قول رسول هللا عليه الص ة والس .

( )٥ومتتن أحكتتا العصتتمة :أن عصتتمة ال ت واملتتال التكتتون إال ذميتتان أو أمتتان ،أمتتا اإلميتتان آاملقصتتوث بتته اإلس ت
آ وعتتان :مؤقتتت وهتتو للمستتتأمن التتذي يستتمح لتته ب ت دول ثار اإلست

الكم تي الظتتاهر ،وأمتتا اامتتان

ال ليقتتيم هبتتا إقامتتة ثائمتتة ،وأمتتان مؤبت وهتتو للتتذمي املقتتيم إقامتتة ثائمتتة بت ار

اإلس بشرط التزامه بشروط عق الذمة .واامان ب وعيته اليكتون إال للكتاآر ااصتلي ،أمتا املرتت آت أمتان لته .ومتن ال أمتان لته متن كتاآر أصتلي أو
مرت آهو مه ر ال واملال .وأنت إ ا قتلت خت صا جمهول ال اينة عم ا مث تتيت ِهقن أنه كاآر خ معصو أو مرت  ،آت قصتاص عليت والثيتة هتذا يف
الكم القاائي أما اإلمث ال ايين آثيه د ف بسبب العم ما اَّهل ابلال وهو تمل اإلس  ،وإن قتلت هذا دطأ آ ثية علي وال كثارة.
( )٦ومتتن أحكتتا اَّ تتائز :أن الكتتاآر أو املرتت اليت َ َّستتل واليصتتلى عليتته واليت آن متتا املستتلمس ،والدتوو ملستتلم أن يقتتو علتتى قتتسه ع ت مواراتتته أو أن

يست ثر له وإن جاو اتبان ج اوته .وهتذا متن َتتا التساءة متن الكتاآرين يف حميتاهم وممتاْم .قتال تعتاىل (والَ تص ِتل علَتى أ ِ ِ
تات أَبَت ا َوالَ
َحت همتْتهم َّم َ
َ َه َ َ
َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِِ ِ َّ
س َولَ ْتو َكتانواْ أ ْوِيل قت ْترَىب)
ين َآم واْ أَن يَ ْستتَت ْثرواْ ل ْلم ْشت ِرك َ
تَتق ْم َعلَ َى قَْسه إهن ْم َك َثرواْ اب هّلل َوَرسوله) التوبتة ، 84 :وقال تعاىل ( َما َكا َن للَِّ ِه َوالذ َ
التوبة.11٣ :

( )٧أحكا الوالء والساء :آتجب مواالة املؤمن بق ر إميانه ،وحتر مواالة الكاآر وجتتب التساءة م ته ودتب أن يب اته املتؤمن يف هللا ويظهتر لته العت اوة
ماأمك ه ل  ،واليعي ه على ختال يار املسلمس بل دب التاييق على الكاآر ما ع

لمه إن كان معاه ا أو ميا.

( )8أحكا اقجرة :مب اها على اإلميتان والكثتر ،آيجتب علتى املتؤمن اقجترة متن بتس الكتاآرين ماأمك ته لت لي جتو ب ي ته متن آت تتهم وحتىت اليكهتر
 1كما كره ابن القيم وأسهب يف االنتصار له يف كتابه (أحكا أهل الذمة) ج  2ص  4٦2ومابع ها ،ط ثار العلم للم يس ،ط 198٣
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سواثهم واليعي هم على مسلم.
( )9أحكا اَّهاث :ومايرتتب عليه من معاملة ااسرى وال ائم والثيء واَّزية واخلراج ،كل هذا مبين على اإلميان والكثر.
( )1٠أحكتتا الت اير :مب يتتة علتتى اإلميتتان والكثتتر ،آت دتتوو للمستتلم أن يتتذهب إىل ثار الكثتتر إال لاجتتة واليقتتيم هبتتا إال لاتترورة ،كمتتا الدتوو أن
ي ت دل الكتتاآر ثار اإلس ت

إال بعه ت واليقتتيم هبتتا إال جبزيتتة .وه تتاك أمتتاكن الدووللكتتاآر أن يقتتيم هبتتا وهتى جزيتترة العتترب ،وه تتاك أمتتاكن الدتتوو قتتم

ثدوقا وهوالر .
( )11ومن أحكا القااء :أنه التقبل ختهاثة الكاآر على املسلم يف ااصل ،هذا آا عن أنته تر أن يكتون الكتاآر قاضتيا كتم علتى املستلمس
كما كر ه يف أحكا الوالية.
وحنن إ ا هب ا نتتبا هذه ااحكا املرتتبة علتى اإلميتان والكثتر يف أبتواب الثقته امل تلثتة احصتي ا الشتال الك ت  ،آآنيتة الكثتار قتا أحكتا و ابئاهتم
قا أحكا  ،واملعام ت املالية من البيا والشراء واإلجارة ما الكثار قتا أحكتا  ،وهتذا ابب واستا نكتثتي م ته ابام لتة الستابقة .آتإن هللا تعتاىل جعتل

دلقتته آتريقس آقتتال تعتتاىل (هت َتو الَّت ِتذي َدلَ َقكت ْتم آَ ِمت ك ْم َكتتاآِمر َوِمت كم ُّمت ْتؤِم من) الت تتابن ،2 :ومل ي َست هتو ستتباانه بتتس الثتريقس اليف الت نيا وال يف اآلدتترة

آقال جل ختأنه (أَآَتَجعل الْمسلِ ِمس َكتالْمج ِرِمس ،متا لَكتم َكيتف َْحتكمتو َن) القلتم ،٣٦ - ٣٥ :وقتال (أَآَمتن َكتا َن م ْؤِم تا َكمتن َكتا َن آَ ِ
استقا َّال
ْ َ َ ْ ْ َ
ْ َ
َْ
َ
َ
اَّ ِ
َّة) الشتر .2٠ :وعلى هذا آاملستاواة بتس الثتريقس هتى معانت ة لشترن
َص َااب الَّا ِر َوأ ْ
يَ ْستَتوو َن) السج ة ، 18 :وقال تعاىل (َال يَ ْستَ ِوي أ ْ
َص َااب َْ
هللا وهتذا متاتتوىل كتسه ال ستتات الوضتعية اَّاهليتة التتيت تت ص علتى أن املتوا س أمتا القتانون ستواء ،وأنته اليث َّترق بيت هم يف القتوق والواجبتات بستتبب

العقي ة وحنو ل  .وإ ال هذه الثروق يؤثي إىل آساث عظيم يف ثين املسلمس وثنياهم ،واليستثي من لت إال الكتاآرون ،وهتذا هتو واقتا العتامل
اليو آساث يف ثين املستلمس ودتراب يف ثنيتاهم واستتع ء للكتاآرين .يف حتس أن العمتل أبحكتا اإلميتان والكثتر يرتتتب عليته َتيُّتز ال تا إىل آتريقس:
متتؤمن وكتتاآر ،وهتتذا التميتتز هتتو مثتتتاح اَّهتتاث يف ستتبيل هللا تعتتاىل ومق متتته ،واَّهتتاث آيتته حيتتاة اامتتة اإلس ت مية وعزهتتا كمتتا أن آيتته قمتتا الك تاآرين

وإ القم .وَتيز ال ا أمر حمبوب هلل تعاىل كما قال جل ختأنه ( َّما َكا َن ِ
ِِ
س َعلَى َما أَنتم َعلَْي ِه َح َّىت َميِ َيز ْ ِ
تل ِمتن الطَّيِه ِ
تب)
اّلل ليَ َذ َر الْم ْؤم َ
ه
ه
ْ
اخلَبي َ َ

َ
ض آَ كمه َِ
ِِ
اّلل ْ ِ
يل ِمن الطَّيِه ِ
جيعا آَتيَ ْج َعلَه ِيف َج َهت ََّم أ ْولَتتتِ َ هتم
ب َوَْد َع َل ْ
اخلَبِ َ
يل بَت ْع َ
آل عمران ، 1٧9 :وقال تعاىل (ليَم َيز ه
اه َعلَ َى بَت ْع ِ َ ْ َ
اخلَب َ َ
اخل ِ
اسرو َن) اانثتال ، ٣٧ :كذل آإن وسيلة هذا التميز وهي العمل أبحكا اإلميتان والكثتر والشتهاثة علتى ال تا أمتر حمبتوب هلل تعتاىل كمتا قتال جتل
َْ
ختأنه ( َوَك َذلِ َ َج َع ْلَاك ْم أ َّمة َو َسطا لهِتَكونواْ خت َه َ اء َعلَى الَّا ِ ) البقرة .14٣ :وال ثلتة عتن هتذا كلته متن ال ثلتة عتن ثيتن هللا وعمتا بته ستباانه
ويرضاه ،آكيف رن يص ه املسلمس عن الكت

يف موضتون اإلميتان والكثتر بت عوى أن الست مة متن الزلتل يف جت بته  ،وكيتف إ ا كتان يشتارك يف هتذا

الص بعض امل تسبس للت عوة اإلست مية  ،وهتل هتذا إال متن اَّهتل بت ين هللا ومتن نقتص اإلميتان  ،آتإن بعتض املتصت رين للت عوة اإلست مية ولقيتاثة
اَّماعات اإلس مية اليو هم كما قال رسول هللا عليه الص ة والس

(اكذ ال ا رءوسا جهاال آستلوا آأآتوا ب

علم آالوا وأضتلوا) .1وهيهتات

أن ي صر ثين هللا أو أن ي عو إليه على بص ة من ال مييز بس املؤمن والكاآر أو من يص ه عن ل .
إن التمييز بس املؤمن والكاآر ومعاملة كل م هما را يوجبه الشرن ال يؤثر يف مصائر ااآراث آقط بل إن أتث ه يف مصائر اامتم والت ول أدطتر بك ت ،
آما الذي ول بس املسلمس وبس الكم بشريعة اإلس

يف بل اهنم إال حكا كاآرون يصثهم أعتواهنم متن ختتيو الات لة أبهنتم حكتا مستلمون،

ويت اآا عت هم ج تتوث كتتاآرون ستتبون أنثستتهم وحكتتامهم مستتلمس .ومتتا التتذي أثى إىل هتتذا الواقتتا إال تتراكم التجهيتتل املتعمت والتاتتليل املت ظم عتتس
عشرات الس س والذي أثى إىل صرف جهور املسلمس عن التثك يف هذا اامر  -أمر اإلميان والكثر وَتييز املؤمن متن الكتاآر  -بتل أثى هبتم إىل
 1ال يل متثق عليه
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اَّهتتل املركتتب هبتتذا اامتتر وهتتو اعتقتتاثهم آيتته ِبت ف حقيقتتته آأصتتباوا يتترون التتاكم الكتتاآر مستتلما تقيتتا ،ويتترون املستتلم ال اعيتتة ا اهت متتن اخلتوارج
الاالس ،آت اسر ال عوة بذل ويظل ال عاة خرابء ماطه ين ،وهذا هو الواقا يف ختىت بل ان املستلمس اليتو  .وقتذا آلتيح خريبتا أن يقتول العلمتاء
إنتته دتتب علتتى كتتل مستتلم أن يعتترف حتتال حاكمتته ملتتا يرتتتتب علتتى لت متتن أحكتتا ك ت ة .1إن اإل تتال املتعمت قتتذا اامتتر  -أمتتر َتييتتز املستتلم متتن
الكاآر  -وصرف املسلمس ع ه إمنا يراث به جتهيل املستلمس أبعت ائهم القيقيتس متن الكتا الكتاآرين ثادتل ب ثهتم ومتن قتوى الكثتر ال وليتة دتارج
ب ثهم ،لي صرف املسلمون عن جهاث أع ائهم يف ال ادل واخلتارج ،وال حيتاة امتة املستلمس وال ِع هتزة قتم إال ابَّهتاث ،آتإ ا تعطتل اَّهتاث آست ثيتن
املستتلمس ودربتتت ثنيتتاهم واستتتعلى الكتتاآرون يف اارع يعي تتون آستتاثا ،وهتتذا هتتو الواقتتا اليتتو وم تتذ أومتتان ماتتت .قتتال رستتول هللا عليتته الص ت ة
والس (إ ا تبايعتم ابلعِيَة وتبعتم أ ب البقر ورضيتم ابلزرن وتركتم اَّهاث ستلهط هللا علتيكم ال الي زعته حتىت ترجعتوا إىل ثيت كم) ،2والعي تة صت ف
من الراب ،واتبان أ ب البقر والرضا ابلزرن ي الن على الركون إىل ال نيا والذي من لواومه ترك اَّهاث ،وهتذا كلته يثاتي إىل التذل التذي اليرتثتا إال
ب بذ أسبابه.
وهتتذا كلتته يف بيتتان أ يتتة موضتتون اإلميتتان والكثتتر ،ويف بيتتان أ يتتة هتتذا املوضتتون قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا ]إ ا تبت هتس لت آتتاعلم أن «مستتائل التكثت
والتثسيق» هى مسائل «ااْساء وااحكا » اليت يتعلق هبتا الوعت والوعيت يف الت ار اآلدترة ،وتتعلتق هبتا املتواالة واملعتاثاة والقتتل والعصتمة وخت لت
يف ال ار ال نيا ،آإن هللا سباانه أوجتب اَّ تة للمتؤم س ،وحتر اَّ تة علتى الكتاآرين ،وهتذا متن ااحكتا الكليتة يف كتل وق ِ
تت ومكتان[ ،٣وقتال ابان
ه
ميمية أياا ]آإن اخلطأ يف اسم اإلميان ليح كاخلطأ يف استم حمت ث ،وال كاخلطتأ يف خت ه متن ااْستاء ،إ كانتت أحكتا الت نيا واآلدترة متعلقتة ابستم
اإلميان واإلس والكثر وال ثاق[ .4وقال أياا ]وليح يف القول اسم علِهق به السعاثة والشقاء وامل ح والذ وال واب والعقاب أعظم من اسم اإلميان
والكثر ،وقذا ْسي هذا ااصتل «مستائل ااْستاء وااحكتا »[ .٥وقتال ابان ر اب احلنبلاي رمحته هللا ]وهتذه املستائل :أعتين مستائل اإلست

واإلميتان

والكثتتر وال ثتتاق مستتائل عظيمتتة جت ا ،آتتإن هللا عزوجتتل علهتتق هبتتذه ااْستتاء الستتعاثة والشتتقاوة واستتتاقاق اَّ تتة وال تتار .واالدتتت ف يف مست هتمياْا أول

ادتتت ف وقتتا يف هتتذه اامتتة[ .٦وقتتال اباان القاايم رمحتته هللا  -يف ح ي تته عتتن وروث الشتريعة بست رائتتا الشتتر والثستتاث ،آتتذكر متتن أم لتتة لت ] -أن
ِ
عامتل الكتتاآر
الشتتروط املاتتروبة علتتى أهتتل الذمتتة تات هتم ت َتييتتزهم عتتن املستتلمس يف اللبتتا والشتتعور واملراكتتب وخ هتتا لتتت تت ْثاتتي مشتتاهبتهم إىل أن ي َ
معاملة املسلم ،آَس َّت هذه الذريعة ذلزامهم التميهز عن املسلمس[.٧
ود صة هذه املسألة :أن مثرة هتذا املوضتون  -الكت

يف اإلميتان والكثتر  -هتى َتييتز املتؤمن متن الكتاآر ملعاملتة كتل م همتا رتا يستتاقه يف ختترن هللا

تعاىل ،وهذا واجب على كل مسلم .مث إن من مصلاة الكاآر أو املرت أن يعلم أنه كتاآر آقت يبتاثر ابلتوبتة أو بتج يت إست مه آيكتون هتذا دت ا لته
يف ال نيا واآلدرة ،أما أن نكتم ع ه حكمه وال خنسه بكثره أو رثته ِبجة أن اخلتوع يف هتذه املستائل خت متأمون العواقتب آهتذا آات عمتا آيته متن

َّ ِ
ِ
ض َّتل
ين َ
كتمان للاق وه اركان ال ين آهو لم قذا الكاآر ود ان لته ِبرمانته متن آرصتة التوبتة إ ا َعل َتم بكثتره ،آك ت متن الكثتار هتم متن (التذ َ
الَيَ ِاة ال ُّ نْتيَا وهم َْسبو َن أ َّ
َهن ْم ْ ِس و َن صْعا) الكهف.1٠4 :
َس ْعيته ْم ِيف ْ
َ ْ َ
 1انظر (املستصثى) ايب حام ال زايل ج  2ص ٣9٠
 2رواه أمح وأبو ثاوث ذس اث حسن عن ابن عمر
( ٣جممون الثتاوى) ج  12ص 4٦8
( 4جممون الثتاوى) ج  ٧ص ٣9٥
( ٥جممون الثتاوى) ٥8 /1٣
( ٦جاما العلو والكم) ص 2٧
( ٧اع املوقعس) ج  ٣ص 1٥٧
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وق سبق يف املرتبة ااوىل اخلاصة بعلم العامة أن كرت أنين ال أ الب العتامي أبن يثتيت يف أحكتا اإلميتان والكثتر ،بتل الدتوو لته لت  ،وإمنتا دتب
أن يكون هذا املوضون حاضرا يف ه ه يف تعام ته امل تلثة ليستثيت آيه ع الاجة ،من ابب وجوب العلم قبل القول والعمل.
أما الب العلم يف املرتبة ال ال ة مرتبة الت صص و لب االجتهاث آي ب ي أن يكون اهتمامه هبذا املوضون آوق ل  ،أبن ي رسه ثراسة واآيتة ليتأهتل
لإلآتاء آيه.
 املسألة الثانية :مسائل موضوع اسمياناعلم أن آهم موضوعات الكثر وال ثاق والثسق مبين علي آهم موضون اإلميان ،إ إهنا نواقض له من وجوه خمتلثة ،آالكثر ونثاق االعتقاث ي اقاان
أصل اإلميان ،والثسق ونثاق العمل ي اقاان اإلميان الواجب ،وق سبق بيان هذا يف أول الت بيه اقا املذكور يف تعليقي على العقي ة الطااوية.
ولثهتتم موضتتون اإلميتتان ي ب تتي ثراستتة مستتائله اقامتتة والتتيت كتلتتف كتتتب االعتقتتاث يف استتتيعاهبا وتثصتتيلها .وحنتتن نتتذكر ه تذه املستتائل ه تتا ليس تتكمل
الطالب ثراستها من الكتب امل تلثة .ومسائل اإلميان اليت ادتلثت آيها ِ
الثَرق هى:
( )1مسألة حقيقة اإلميان ،من جهة تعلقه ابلقلب واللسان وأعمال اَّوارح.
( )2مسألة هل اإلميان مركب من خت َعب أ هو ختال واح والثرق بس أركان اإلميان وخت َعبه .
( )٣مسألة وايثة اإلميان ونقصانه ،وتثاضل أهل اإلميان يف إمياهنم ،واجتمان الطاعة واملعصية يف العب  ،واجتمان اإلميان وال ثاق آيه.
( )4مستألة مراتتتب اإلميتتان وأقستامه ،و لت ع ت متن يقتتول أبنتته مركتب آيقستتمه إىل أصتتل وكمتال واجتتب وكمتتال مستتاب ،أمتتا متتن يقتول أبنتته ختتتال
واح آ أقسا له ع ه.
( )٥مسألة تثاضل ختعب اإلميان آيما بي ها ع من يقول أبنه مركب من ختعب.
( )٦مستتألة أن توان ختتتعب اإلميتتان ومتتا م هتتا ختتترط يف أصتتل اإلميتتان أو يف كمالتته الواجتتب أو يف كمالتته املستتتاب  .وهتتذا ع ت متتن يقتتول أبن اإلمي تان
مركب من ختعب.
( )٧مستتألة أصتتااب الكبتتائر :حكمهتتم يف الت نيا ومصتتائرهم يف اآلدتترة  .ويتثتترن عتتن هتتذه املستتألة مصتتطلاات ع يت ة م هتتا :الكبتتائر ،والصت ائر،
والثاسق املِلي ،ومطلق اإلميان ،واإلميان املطلق ،وامل زلة بس امل زلتس ،وكثر ثون كثر ،وختترك ثون ختترك ،و لتم ثون لتم ،وآستق ثون آستق ،ونثتاق
ثون نثاق ،وجاهلية ثون جاهلية ،وجهل ثون جهل ،وخ ها من املصطلاات.
( )8مسألة اإلميان واإلس  ،هل ا ختال واح أ خمتلثان .
( )9مسألة االست اء يف اإلميان ،واالست اء يف اإلس .
( )1٠مسألة هل اإلميان خملوق أ خ خملوق .
( )11الثرق يف اإلميان واإلس

بس الكم الظاهر (أو حكم ال نيا أو الكم الكمي) وبس الكم القيقي (أو حكم اآلدرة أو الكم الَ هِي).

هذه أهم مسائل موضون اإلميان ،واعلم أهنا متثرعة كلها عن مسألة واح ة هى ااوىل ه ا ،وهى مستألة حقيقتة اإلميتان ،واضترب لت م تاال رتذهب
املرجتة يف ل :
آاقيقة اإلميان ع هم هى التص يق ابلقلب (وواثت بعض آرق املرجتة اإلقرار ابللسان كشرط إلجراء أحكا ال نيا ولتيح اإلقترار ثادت يف حقيقتة
اإلميان ع جهور املرجتة) ،وترتب على هذا ااصل ع هم (وهو أن اإلميان هو التص يق آقط) بقية املسائل التالية:
( )1أن اإلميان ختال واح خ مركب من ختعب ،ان التص يق واح  ،إ ا وال بعاه وال كله.
( )2أن اإلميان اليزي والي قص ،ان التص يق ختال واح  ،ولو نقص لصار خت هكا وهو كثر.
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( )٣أن أهل اإلميان آيه سواء الثاجر كالتقي كلهم إمياهنم كإميان ال عليه الص ة والس

بل كإميان جسيل وميكائيل عليهمتا الست  ،ان اإلميتان

ختال واح  .وهذا من قبائاهم.

( )4أن العمل ليح من اإلميان ان اإلميان تص يق القلب ،وإمنا العمل مثرة اإلميان ،وإ ا ِْسه َي العمل إميا آعلى سبيل ا او.
( )٥أن الثاجر الثاسق مؤمن كامل اإلميان ماثا مص قا ،وهذا من قبائاهم.

( )٦أن أهل اإلميان اليتثاضلون آيه ،بل إمياهنم على السواء  -كما سبق  -وإمنا يتثاضلون يف ااعمال وهى ليست من اإلميان.
( )٧أنه الدوو االست اء يف اإلميان ،وهتو قتول :أ متؤمن إن ختتاء هللا ،انته ختت  ،والشت ه يف اإلميتان التذي هتو التصت يق كثتر .بتل يقتول أ متؤمن
حقا أو قطعا.
( )8أن الكثتتر هتتو التكتتذيب الخت أو متتاهو راجتتا إىل التكتتذيب كاَّات واالستتتا ل ،ان الكثتتر نقتتيض اإلميتتان ،واإلميتتان تصت يق القلتتب آلتتيح
الكثر إال تكذيب القلب ،مث انقسموا آرقا يف ختأن من قال أو آعل ماورث ال ص بكثر آاعله:

• آقتتال ااختتتاعرة ومرجتتتة الثقهتتاء هتتو كتتاآر تتاهرا واب تتا ولكتتن لتتيح ب ت ثح القتتول أو الثعتتل ،ولكتتن ان القتتول أو الثع تل املك ِهثتتر أمتتارة عل تى أنتته
ِ
بت بقلبه.
مك هذ م
• وقالت اَّهمية :هو كاآر يف الظاهر لوروث الت ص بكثتره ،ودتوو أن يكتون مؤم تا يف البتا ن إ ا كتان تصت يقه متاوال قائمتا .وهتؤالء كثترهم الستلف
لتترثهم الت ص الشتترعي التتاكم بكثتتر قائتتل الكثتتر أو آاعلتته ،ان الت ص الشتترعي التتذي هتتو دتتس هللا تعتتاىل اليكتتون إال علتتى القيقتتة ال الظتتاهر آقتتط،
وللجهمية قول آدر يف هذا م ل قول ااختاعرة ومرجتة الثقهاء.
• وقتتال خت ة املرجتتتة وهتتم ك ت ون يف هتتذا الزمتتان ويصت ثون الكتتتب املشتتاونة ابلات الت :ال يكثتتر هتتذا إال أن دات أو يستتتال ويصتترح بتتذل .
وهتتؤالء ك هثتترهم الستتلف لتترثهم ال ت ص الشتترعي القاض تي بكثتتر متتن أتتتى ابلقتتول أو الثعتتل املك ِهثتتر .وق ت ستتبق تثصتتيل هتتذا يف تعليقتتي علتتى العقي ت ة
الطااوية.
هتتذا متتوجز متتذهب املرجتتتة يف اإلميتتان علتتى ادتتت ف آتترقهم ،وكمتتا تتترى آتتإن متتذهبهم رستتائله املتعت ثة مبتتين علتى مستتألة واحت ة وهتتى حقيقتتة اإلميتان
ع هم ،وقوقم يف حقيقة اإلميان ب عة مذمومة ترتب عليها ب ن ك ة ،كما أن من عقوبة السيتة آعل السيتة بع ها ( ،لمات بعاها آتوق بعتض)،
وقذا آ

آهم ما أهل الس ة ليح لثظيا كما كرت ل من قبل يف تعليقي على العقي ة الطااوية.

وكذل الال ع أهل الس ة واملعتزلة واخلوارج مذاهبهم يف اإلميان مب ية على ماهية حقيقة اإلميان ع كل م هم.
هذا ما يتعلق رسائل موضون اإلميان اليت ي ب ي أن ي ر الطالب أثلة الثرق امل تلثة آيها من املراجا اليت س ذكرها إن ختاء هللا.
 املسألة الثالثة :ضوابط التكفريوستتوف نتتذكر يف هتتذه املستتألة أربعتتة مطالتتب ،وهتتى :مواضتتا ِبتتل موضتتون التكث ت  ،وتعريتتف التترثة ،وقاع ت ة التكث ت  ،واادطتتاء الشتتائعة يف هتتذا
املوضون.
املقلب األول :مواضع حبث موضوع التكفري.
ك م تتا يف التكث ت ه تتا سيقتصتتر علتتى متتن ثبتتت لتته حكتتم اإلس ت

متتن قبتتل بكونتته أستتلم ب ثستته أو ولِت َ علتتى الثطتترة ابتتوين مستتلمس ،ال الكتتاآر

ااصلي ،وإن كان الكثر هو الكثر ب ض ال ظر عمن وقا م ه ،ولكن الك

يف الكاآر ااصلي ال إختكال آيه وحمله أبواب اَّهاث.

آ قتتول إن موضتتون التكثت (أي الكتتم ابلكثتتر علتتى ختت صِ متتا ،وهتتو متتايعرف رستتألة تكثت امل َعت َّتس) لتته ختتتقان ،يتتتم ِب همتتا يف مواضتتا خمتلثتة متتن
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كتب العلم ،و ا:
( )1ختق اعتقاثي :متعلق ِبقيقة الكثر وأنواعه ،وحمل ِب ه أبواب اإلميان ونواقاه يف كتب العقي ة.
( )2وختق قاائي :ويبال يف أمرين:
الرثة واملرت يف كتب الثقه.
(أ) أح ا :اامور املكثرة  -أي أسباب الكثر  -وعقوبة الكاآر ،وحمل ِب ها أبواب ه
(ب) واآلدر :اثبات وقون اامر املك ِهثر  -أي سبب الكثر  -من خت ِ
ص ما ،وال ظر يف دل هِوه من موانا الكتم املعتتسة ختترعا ،و لت للاكتم عليته
ابلكثر أو لتسئته .وحمل ِبل هذا اامر أبواب القااء وال عاوي والبي ات يف كتب الثقه.
واملقصتتوث ه تتا الت بيتته علتتى أنتته الدتتوو اإلآتتتاء يف مستتألة تكث ت املعت َّتس ابل ظتتر يف كتتتب االعتقتتاث وح ت ها ثون ال ظتتر يف اإلج تراءات القا تائية املتعلقتتة
بذل  .وسيأيت ختال من التثصيل يف ل ع الك

عن قاع ة التكث .

املقلب الثاين :معريف الردة:

ِ ِِ
ِ ِ
تت َوهت َتو َكتتاآِمر
التترثة :هتتى الرجتتون عتتن ثيتتن اإلس ت إىل الكثتتر ،أو هتتى قطتتا اإلس ت ابلكثتتر ،قتتال تعتتاىل ( َوَمتتن يَت ْرتَت ْث م ت ك ْم َعتتن ثي تته آَتيَمت ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها َدالِ و َن) البقرة.21٧ :
آَأ ْولَتت َ َحبِطَ ْ
ت أ َْع َماق ْم ِيف ال ُّ نْتيَا َواآلدَرِة َوأ ْولَتت َ أ ْ
َص َااب الَّا ِر ه ْم آ َ
واملرت  :هو الذي يكثر بع إس مه بقول أو آعل أو اعتقاث أو خت .

وتعريثات املذاهب ااربعة وخ ااربعة للترثة واملرتت تت ور كلهتا حتول هتذا املعتىن :و لت ان الكثتر قت يقتا بعمتل اللستان (وهتو القتول) ،أو بعمتل
اَّتوارح (وهتتو الثعتتل) ،أو بعمتتل القلتتب (وهتتو االعتقتتاث أو الشت ) .1وقتتال أبااو بكاار احلصاار الشااافعي]التترثة يف الشتترن :الرجتتون عتتن اإلس ت

إىل

الكثتتر وقطتتا اإلست  ،و صتتل َترة ابلقتتول وَترة ابلثعتتل وَترة ابالعتقتتاث ،وكتتل واحت متتن هتتذه اانتوان ال ثتتة آيتته مستتائل التكتتاث حتصتتر[ .2وقتتال
الشيخ محد بن عتيق النجد رمحه هللا 1٣٠1هت] ،إن علماء الس ة وال يل قالوا إن املرتت هتو التذي يكثتر بعت إست مه إمتا نطقتا وإمتا آعت وإمتا
اعتقاثا ،آقرروا أن من قال الكثر َك َثر وإن مل يعتق ه ومل يعمل به إ ا مل يكن مكرها ،وكذل إ ا آَت َعل الكثر َك َثر وإن مل يعتق ه والنطتق بته ،وكتذل

ووسعه وإن مل ي طق بذل ومل يعمل به .وهتذا معلتو قطعتا متن كتتبهم ومتن لته ممارستة يف العلتم آ بت أن يكتون قت
إ ا خترح ابلكثر ص ره أي آتاه ه

بل

ائثة من ل [.٣

آاقتصر بعض العلماء علتى ث ثتة أستباب للكثتر (قتول أو آعتل أو اعتقتاث) وواث بعاتهم (أو ختت ) ،و لت َتييتزا للشت متن االعتقتاث متا أن ك تا
من أعمال القلب ،ولكن االعتقاث هو اامر امل عق املستقر ،أمتا الشت آهتو متامل ي عقت ومل يستتقر لكونته يستتوي هتو ونقياته ،آمتن استتقر يف قلبته

تت قتلتوهب ْم آَته ْتم ِيف َريْتبِ ِه ْم
كذب الرسول آهذا كثتر اعتقتاث ،ومتن ختت يف صت ق الرستول و تمتل كذبته ع ت ه آهتذا كثتر ختت  ،قتال تعتاىل ( َو ْارََتبَ ْ
رتَّثثو َن) التوبة.4٥ :
يَََ
كتم ابلترثة إال بقتول مك ِهثتر أو آعتل

وه ا ت بيه ها  :وهو أن ماسبق هو تعريف الرثة على القيقة ،أما يف أحكا ال نيا اليت جتري على الظتاهر آت
مك ِهثر ،آالقول والثعتل تا متايظهر متن اإلنستان ،أمتا االعتقتاث والشت وحملهمتا القلتب آت مؤادتذة هبمتا يف الت نيا متامل يظهترا يف قتول أو آعتل ،آقت
قتتال رستتول هللا عليتته الص ت ة والس ت

 -يف ال ت يل الصتتايح ( -إين مل أومتتر أن أنقتتب عتتن قلتتوب ال تتا ) الت يل ،ويف الصتتايح أياتتا أنتته عليتته

 1انظر (كشاف الق ان) للشيخ م صور البهويت ،ج  ٦ص 1٦8 - 1٦٧
( 2كثاية ااديار) 12٣ /2
( ٣ال آان عن أهل الس ة واالتبان) للشيخ مح بن عتيق ،ط ثار القرآن الكر 14٠٠هت ،ص ٣٠
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الصت ة والست

قتتال استتامة (أآت ختتتققت عتتن قلبتته) الت يل .آمتتن كثتتر بقلبتته (ابعتقتتاث أو ختت ) ومل يظهتتره يف قتتول أو آعتتل هتتو مستتلم يف حكتتم

ال نيا ولك ه كاآر على القيقة ع هللا وهو امل اآق ال ثاق ااكس املستسر بكثره ،قال ابن القيم ]ومل يرتب تلت ااحكتا علتى جمترث متايف ال ثتو
من خ ثاللة آعل أو قول[ ،1وهذا الد ف آيه يف أحكا ال نيا اليت جتري على الظاهر ويف هذا قال اإلما القحاو رمحه هللا يف اعتقتاثه  -يف
أهل القبلة ] -والنشه عليهم بكثر والبشرك والب ثاق ،مامل يظهر م هم ختيء من لت  ،ونتذر سترائرهم إىل هللا تعتاىل[ قتال الشتارح ]ا قت أ ِمتر
ابلكم ابلظاهر ،وهني ا عن الظن واتبان ماليح ل ا به علم[.2

واخل صة :أن الكم ابلرثة  -يف ال نيا  -اليكون إال بقولِ م َك ِهثر أو آعلِ م َك ِهثر.
قتال ابن ميمياة رمحته هللا ]آاملرتت  :كتل متن أتتى بعت اإلست

متن القتول أو العمتل رتا ي تاقض اإلست

ِبيتل الدتمتا معته[ .٣وقتال ابان ميمياة أياتا

كثرت َك َثر بذل  ،وإن مل يقص أن يكون كاآرا ،إ اليقص الكثر أح إال ماختاء الله[.4
]وابَّملة آمن قال أو آعل ماهو م
(ت بيه) بشأن إمكان وقون ال ِرهثة ،وسرعة وقوعها:

ابل ك من املعاصرين يف التاذير من تكث ال ا وإن آعلوا ما آعلوا ،وقالوا إن هذا مذهب اخلوارج ،بل قت هتب التبعض إىل نثتي إمكتان وقتون

الرثة وأن املسلم املقر ابلشهاثتس ال يكثر أب ا ويست ل بعاهم بعبارة (ال نكثر مسلما بذنب).
وهتتذا متتن اَّهتتل بت ين اإلست  ،أمتتا اخلتوارج آتتإهنم يك هثتترون ابلتتذنوب خت املكثتترة ،وأمتتا أهتتل الست ة آتتإهنم يك هثتترون ابلتتذنوب املكثتترة ،وأمتتا عبتتارة (ال
نكثر مسلما بذنب) سبق بيان مع اها يف تعليقي على العقي ة الطااوية.
وقت ارتت أ

يف حيتتاة ال ت عليتته الص ت ة والس ت  ،وبع ت وآاتتته ارت ت عامتتة َمتتن أستتلم ِمتتن العتترب إال أه تل مكتتة وامل ي تتة والبا ترين وقتتاتلهم أبتتوبكر

والصاابة على الرثة.

قال تعاىل (الَ تَت ْعتَ ِذرواْ قَ ْ َك َث ْرمت بَت ْع َ إِميَانِك ْم) التوبة ، ٦٦ :وقال تعاىل ( َولََق ْ قَالواْ َكلِ َمةَ الْك ْث ِر َوَك َثرواْ بَت ْع َ إِ ْست َِم ِه ْم) التوبتة ٧4 :آهتؤالء التذين
نزلت آيهم هذه اآلايت كثتروا بكلمتات قالوهتا يف حيتاة ال ت عليته الصت ة والست  ،وقتال عليته الصت ة والست (ابثروا اباعمتال آت تا كقطتا الليتل

املظلتتم ،يصتتبح الرجتتل مؤم تتا وميستتي كتتاآرا ،أو ميستتي مؤم تتا ويصتتبح كتتاآرا ،يبيتتا ثي تته بعتترع متتن الت نيا) .٥آالعبت قت يكثتتر بكلمتتة واحت ة يقوقتتا ولتتو
هاوال ،وقذا قال ختارح العقي ة الطااوية ]آ ين اإلس

هو ما خترعه هللا سباانه وتعاىل لعباثه على ألس ة رستله ،وأصتل هتذا الت ين وآروعته روايتته

عتتن الرستتل ،وهتتو تتاهر خايتتة الظهتتور ،ميكتتن كتتل مميتتز  -متتن صت

وكبت  ،وآصتتيح وأعجتتم ،و كتتي وبليت  -أن يت دل آيتته أبقصتتر ومتتان ،وإنتته يقتتا

اخلروج م ه أبسرن من ل [ .٦آتأمل قوله (يقا اخلروج م ه أبسرن من لت ) ،وقتذا كتر العلمتاء الترثة يف نتواقض الوضتوء واا ان والصت ة والصتو
وخ ها ،أي أن اإلنسان ق يتوضأ يري الص ة آيأيت مكثرا  -من ِ
قول أو آعلِ أو اعتقتاث أو ختت  -آ تت  ،آتإن َتب وجتب عليته جت يت وضتوءه
الذي آس ابلرثة ،آتأمل سرعة الرثة ت رك آساث قول الذين يعتسوهنا من اامور املستبع ة أو املستايلة.
ومن هذا قول ابن قدامة رمحه هللا ]إن الرثة ت قض الوضوء وتبطل التتيمم ،وهتذا قتول ااوواعتي وأيب ثتور ،وهتي االتيتان رتا خيترج بته عتن اإلست

( 1اع املوقعس) 11٧ /٣
( 2خترح العقي ة الطااوية) ص  ،42٧ط املكتب اإلس مي 14٠٣هت
( ٣الصار املسلول) ص 4٥9
( 4الصار املسلول) ص 1٧8 - 1٧٧
 ٥رواه مسلم
( ٦خترح العقي ة الطااوية) ط املكتب اإلس مي 14٠٣هت ،ص ٥8٥

إمتا
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نطقا أو اعتقاثا أو ختكا ي قل عن اإلست  ،آمتىت عتاوث إست مه ورجتا إىل ثيتن التق آلتيح لته الصت ة حتىت يتوضتأ وإن كتان متوضتتا قبتل رثتته[.1
وقال ابن قدامة أياا ]والرثة تبطل اا ان إن وج ت يف أث ائه[ .2وقال أياا ]ال نعلم بتس أهتل العلتم د آتا يف أن متن ارتت عتن اإلست

يف أث تاء

سواء أستلم يف أث تاء اليتو أو بعت انقاتائه[ .٣وقتال ابان قداماة أياتا]إ ا قالتت

الصو أنه يثس صومه وعليه قااء ل اليو إ ا عاث إىل اإلس
امرأته َلِهقين ب ي ار ،آطلَّقها مث ارت ت لزمها ال ي ار ووقا الط ق ابئ ا ،وال تؤثر الرثة اهنا وج ت بع البي ونة ،وإن لقها بعت رثْتا وقبتل ثدولته
هبا ابنتت ابلترثة ومل يقتا الطت ق انته صتاثآها ابئ تا[ .4وقتال أباو القاسام امرقاي ]ولتو تزوجهتا و تا مستلمان آارتت ت قبتل الت دول انثستخ ال كتاح
والمهر قا ،وإن كان هو املرت قبلها وقبل ال دول آكذل إال أن عليه نصف املهر[ وقال أياتا ]وإن كانتت رثْتا بعت الت دول آت نثقتة قتا ،وإن
مل تسلم حىت انقات ع ْا انثسخ نكاحها ،ولو كان هو املرت آلم يع إىل اإلس

حىت انقات ع ْا انثسخ ال كاح م ذ ادتلف ال ي ان[.٥

خيض من ِ
آيض ،وهو يبس إمكان وقون الرثة بل سرعة وقوعها ،د آا ملا ي عيه البعض ،حىت أن املتوضتيء ل تت بتس وضتوئه وصت ته ،وحتىت
آهذا م
ِ
آتأمتل هتذا تت رك اَّهتل
أن املؤ ن ل ت وهو ي اثي ابلصت ة بلثتظ مك هثتر يتتكلم بته أو ابعتقتاث مكثتر ي عقت قلبته عليته أو خت لت متن املكثترات .ه
الثاضح الذي عليه ك م من املعاصرين.
قال الشيخ حممد حامد الفقي ]حىت أن ك ا من العلماء يف هذه القرون اختت نكت هم علتى متن أنكتر الشترك ااكتس ،آصتاروا هتم والصتاابة رضتي
هللا ع هم على ريف نقيض ،آالصاابة ي كرون القليل من الشرك ،وهؤالء ي كرون على من أنكر الشرك ااكس ودعلون ال هي عن هذا الشرك ب عة
وض لة ،وكذل كانت حال اامم ما اانبياء والرسل جيعهم آيما بعِ وا به من توحي هللا تعاىل واد ص العباثة له وح ه وال هتي عتن الشترك بته[،
وقتتال الفقااي أياتتا ]ك ت متتن أثعيتتاء العلتتم دهلتتون «ال إلتته إال هللا» آياكمتتون علتتى كتتل متتن تلثتتظ هبتتا ابإلست

ولتتو كتتان جمتتاهرا ابلكثتتر الصتراح،

كعباثة القبور واملوتى وااواثن واستا ل احملرمات املعلو حترميها من الت ين ضترورة والكتم ب ت متا أنتزل هللا واكتا أحبتارهم ورهبتاهنم أراباب متن ثون
هللا[.٦
املقلب الثالث :قاعدة التكفري:
املعس ،وق كر ختيخ اإلس
واملقصوث ه ا تكث َّ

ابن تيمية مصطلح (قاع ة التكث ) يف أك ر من موضا يف (جممون الثتاوي) .وقت حاولتت م تذ

ومن ويل أن أع ر على نص قذه القاع ة يف مؤلثات ختيخ اإلس

امل تلثتة ،آلتم أع تر عليته لتآلن متا ك ترة التتبتا ،وأ ته يعتين بتذل متاتقرر ع ت

العلماء من مراعاة ضوابط التكث من جهة اإلجراءات القاائية املتعارف عليها ،ولعلته  -لتذل  -مل تت ن الاجتة إىل تت وي ها يف ومت هم ملمارستتهم
القااء الشترعي حي تتذ ،وخايتة متا كره ختتيخ اإلست

 -وكترره يف عت ة مواضتا  -هتو أن تكثت املع َّتس متوقتف علتى تتوآر الشتروط وانتثتاء املوانتا يف

حقه .٧أما اليو وما انقطان القااء الشرعي وخيابه يف معظم البل ان وما نقص العلم و هور اَّهل آإن الاجة ثاعية لت وين م ل هذه القاع ة.
املعس أرجو أن يثي ابملراث ،وهو كالتايل:
ولذل آق وضعت نصا لقاع ة تكث َّ

(يف أحكا ال نيا اليت جتري على الظاهرَ ،كم ابلكثر على ختت ِ
ص متا بقتولِ مك ِهثتر أو بثعتلِ مك ِهثتر ،ثبتت عليته ثبتوَت ختترعيا ،إ ا تتوآرت ختتروط

( 1امل ين ما الشرح الكب ) 1٦8 /1
( 2املرجا السابق) 4٣8/1
( ٣املرجا السابق) ٥2/٣
( 4املرجا السابق) 18٦/8
( ٥املرجا السابق) ٥٦٥ - ٥٦4 /9
 ٦من هامش صثايت  128و  221من كتاب (آتح ا ي خترح كتاب التوحي ) ط ثار الثكر  1٣99هت
 ٧انظر على سبيل امل ال (جممون الثتاوى)  484 /12و  48٧و  489و 498
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الكم وانتثت موانعه يف حقه ،وَ كم عليه مؤهل للاكم ،مث ي ظَر:
آإن كان مق ورا عليه يف ثار اإلس

استتيب وجواب قبل استيثاء العقوبة م ه من وي السلطان.

وإن كتتان ممت عتتا بشتتوكة أو بت ار التترب جتتاو لكتتل أحت قتلتته وأدتتذ مالتته ب ت استتتتابة ،وي ظتتر يف هتتذا إىل املصتتلاة واملثست ة املرتتبتتة علتتى لت  ،وإ ا
تعارضت املصلاة واملثس ة ،ق أرجاهما) .
وأخترح هذه القاع ة خترحا موجزا آأقول وابهلل تعاىل التوآيق:
( )1قويل (يف أحكا ال نيا اليت جتري على الظاهر) هو َتهي وتق

لقويل ِ
(بقول أو آعل) إ إهنما متايظهر متن اإلنستان ويؤادتذ بته يف الت نيا ،أمتا

الكثر القائم ابلقلب (من اعتقاث هِ
الس َترائِر)
مكثر أو خت ه يف أركان اإلميان وختعبه) آهذا اليؤادذ صاحبه به يف ال نيا وإمنا أمتره إىل هللا (يَت ْتوَ تتْبتلَتى َّ

الرثة آنثا.
الطارق 9 :وهو سباانه الي ثر ملن مات كاآرا .وق بيه ت ل يف الت بيه املذكور عقب تعريف ه
( )2قويل (بقول أو آعل) وهذا هو سبب الكم ابلكثر علتى ختت ص يف الت نيا ،آستبب الكثتر  -يف أحكتا الت نيا  -إمتا قتول أو آعتل .أمتا القتول
آم تتل ستتب هللا تعتتاىل أو ستتب الرستتول عليتته الصت ة والست

أو ستتب الت ين .وأمتتا الثعتتل آم تتل إلقتتاء املصتتاف يف القتتا ورات ،ويت دل يف الثعتتل:

التترتك واالمت تتان عتتن آعتتل املتتأمور بتته كتترتك الصت ة وتتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا ،آتتإن تَت ْترك املتتأمور بتته يستتمى آعت علتتى التاقيتتق لقولتته تعتتاىل ( َكتتانواْ الَ
ِ
ِ
آسمى ع ت اهيهم عن امل كر آع .1
ح َما َكانواْ يَت ْث َعلو َن) املائ ةَّ ، ٧9 :
يَتتَتَ َ
اه ْو َن َعن ُّم َكر آَت َعلوه لَبْت َ
هِ
(مكثر) صثة للقول والثعل .وتتاقق صثة الكثر آيهما بشر س:
( )٣قويل

أ  -أن ي بت اباثلة الشرعية املعتسة كثر من أتى هبذا القول أو الثعل ،وهذا مايسمى (ابلتكث املطلق) وهو أن يقال :من قال كذا آقت كثتر ومتن
آعتتل كتتذا آقت كثتتر ،هكتتذا اب ت ق ثون ت زيتتل الكتتم ابلكثتتر علتتى ختت ص معتتس .آتتالتكث املطلتتق هتتو ت زيتتل الكتم ابلكثتتر علتتى الستتبب ال علتتى
الش ص آاعل السبب.
ويشرتط يف ال ليل الشرعي أن يكون قطعي ال اللة على الكثر ااكس ،آه اك صي حمتملة ال اللة على الكثر ق تع يه وق تعتين ماثونته متن الكثتر
ااص ر والثسق ويتم تعيس املراث من ال ص حمتمل ال اللة بقرائن من ثادل ال ص أو من خ ه من ال صوص ،وم ال ل :
مارواه الب اري يف كتاب اإلميان من صاياه ،يف ابب (كثران العشت  ،وكثتر ثون كثتر) .وآيته روي عتن ابتن عبتا أن ال ت عليته الصت ة والست
قتال( :أ ِريتت ال تار ،آتإ ا أك تر أهلهتا ال ستاء يَكْثتر َن) قيتل :أيكثترن ابهلل قتال( :يكثترن العشت ويكثترن اإلحستان) 2ورواه يف كتتاب التيض عتتن أيب
ستتعي أن ال ت عليتته الص ت ة والس ت َمت هتر علتتى ال ستتاء آقال(:ايمعشتتر ال ستتاء تص ت َّقن آتتإين أريتتتكن أك تتر أهتتل ال تتار) آقلتتنِ :وعَ ايرستتول هللا قتتال
(تك رن اللعن وتكثرن العش ) .٣وآيه وصف رسول هللا عليه الص ة والس ع قيا املرأة ِبق ووجها (العش ) وعت ختتكر إحستانه إليهتا وصتثه
ابلكثر ،وق ثلت القرائن على أن املراث به الكثر ااص ر ال ااكس امل رج من امللة ،والقرائن هى أهنتم ملتا ستألوا أهتو الكثتر ابهلل عت ل جبوابته ع ته،
(والصت قة تطثتيء اخلطيتتة كمتا

وأنه عليه الص ة والس أمرهن ابلص قة لتكث هذه املعاصي والص قة إمنا ت ثا املؤمن لقوله عليه الصت ة والست
يطثتتيء املتتاء ال تتار) .4والتقبتتل الص ت قة متتن الكتتاآر والتك ِهثتتر نوبتته لقولتته تعتتاىل (إن هللا الي ثتتر أن يشتترك بتته) ،آت ل علتتى أهنتتن مؤم تتات متتا وصتتف
 1وآيه أثلة أدرى كرها الشيخ حمم اامس الش قيطي يف (مذكرة أصول الثقه) ط مكتبة ابن تيمية 14٠9 ،هت ،ص  .4٦وكذل قال ابن حجر (والرتوك أآعال على
الصايح) (آتح الباري) ٣1٥ /12
 2ال يل ()29
 ٣ال يل ()٣٠4
 4ال يل  ،رواه الرتمذي وقال ح يل حسن صايح
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معصيتهن ابلكثر ،وهذه صثة الكثر ااص ر.
وم التته أياتتا :قولتته عليتته الصت ة والست

(ستتباب املستتلم آستتوق ،وقتالتته كثتتر) وقولتته عليتته الصت ة والست

(الترجعتوا بعت ي كثتتارا ياتترب بعاتتكم

رقتتاب بعتتض)  ،1آست هتمى قتتتل املستتلم للمستتلم كثترا ،وكتتذل ْسهتتى تقاتلهمتتا ،وقت ثلتتت ال صتتوص علتتى أن قاتتتل العمت اليكثتتر لقولتته تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا
ِ
َّ ِ
ال ُّتر ِاب ْل ِتر والْعبت ِابلْعبت ِ واانَتى ِابانَتى آَمتن ع ِثتي لَته ِمتن أ ِ
ِ
َدي ِته َختتيءم) البقترة، 1٧8 :
صتاص ِيف الْ َقْتتلَتى ْ
تب َعلَ ْتيكم الْق َ
ْ
ه َ َْ َْ َ
التذ َ
ين َآم تواْ كت َ
ْ
َْ َ
ِِ
ِ ِِ
س اقْتتَتتَتلتوا) الجترات ،9 :آست هتماهم
آأثبتتت اادتتوة اإلميانيتتة بتتس القاتتتل وويل املقتتتول ،وكتتذل يف التقاتتتل كمتتا قتتال تعتتاىل ( َوإِن َائ َثتَتتان مت َتن الْمت ْتؤم َ
مؤم س ما االقتتال ،وهذا ي ل على أن الكثر يف ااحاثيل السابقة اليزول معه اإلميان آيكون كثرا أص ر أو كثرا ثون كثر.

الصتي حمتملتة ال اللتة التيت
آصلت كل هذه املسائل يف كتايب (الجة يف أحكا امللتة اإلست مية) .ومتن ه
واملقصوث ه ا اإلختارة ال التثصيل ،وإال آق ه
حتتمل الكثر ااكس وماثونه :الكثر بصي ة الثعل املاضي أو املاتارن (آقت َك َثتر ،يكثتر) ،والكثتر بصتي ة اإلستم ال كترة مثترثا كتان أو جعتا (كتاآر،
ِ
(حَّر هللا عليه اَّ ة) ،وصتي ة (آقت برئتت م ته الذمتة ،أو
كثارا) ،وصي ة نثي اإلميان (اليؤمن) ،وصي ة (ليح م ا) ،وصي ة (آهو يف ال ار) ،وصي ة َ
آقت بتترئ م تته هللا ورستوله عليتته الصت ة والست ) ،وحنوهتا .واام لتتة قتتذا كلته متتا ختتترح ثالالْتتا متذكورة بكتتتايب (الجتة يف أحكتا امللتتة) .وقت كتتر
اإلما أبو عبي القاسم بن س

ائثة من هذه الصي حمتملة ال اللة يف كتابه (اإلميان).

ِ
ِ
ِ
آايتتِ ِته
أمتتا ااثلتتة الشتترعية قطعيتتة ال اللتتة علتتى الكثتتر ااكتتس ،آم اقتتا قولتته تعتتاىل ( َولَتتتن َس تأَلْتَته ْم لَيَتق تول َّن إَّمنتَتا كَّتا َخنتتوع َونَت ْل َعتتب ق ت ْل أ َِاب هّلل َو َ
ِِ
ستَت ْه ِزئو َن ،الَ تَت ْعتَ ِذرواْ قَت ْ َك َث ْترمت بَت ْعت َ إِميَتانِك ْم) التوبتة ، ٦٦ - ٦٥ :آت ص علتى كثترهم بعت اإلميتان وهتذا الكثتر ااكتس .وم اقتا قولته
َوَرسوله ك ت ْم تَ ْ
ِ
ثت إِ َىل َرِهيب َا َِج َ َّن َد ْ ا ِهمْت َها
اعةَ قَائِ َمة َولَتِن ُّرِث ُّ
تعاىل ( َوَث َد َل َجتَّتَه َوه َو َاملم لهَِت ْث ِس ِه قَ َال َما أَ ُّن أَن تَبِي َ َه ِذ ِه أَبَ اَ ،وَما أَ ُّن َّ
الس َ
م َقلَبا ،قَ َال لَه ِ
ت ِابلَّ ِذي َدلَ َق َ ) الكهتف ، ٣٧ - ٣٥ :آت ص علتى أنته َك َثتر ابهلل وهتو ك ْثتر أكتس .وم اقتا قولته تعتاىل -
صاحبه َوه َو َا ِوره أَ َك َث ْر َ
َ
َّ ِ
ين تَ ْ عو َن ِمن ثونِِه َما ميَْلِكو َن ِمن قِطْ ِم ِ  ،إِن تَت ْ عوه ْم َال
آيمن ثعا خ هللا آيما اليق ر عليه إال هللا – ( َلِكم َّ
اّلل َربُّك ْم لَه الْم ْل َوالذ َ
يسمعوا ثعاءكم ولَو َِْسعوا ما استجابوا لَكم ويتو الْ ِقيام ِة يكْثرو َن بِ ِشركِكم) آا ر .14 - 1٣ :وقوله تعاىل (لَه ثعوة ْ ِ َّ ِ
ين يَت ْ عو َن
َ َْ َ
ْ ََْ َ َ َ َ
ََْ َ ْ َ ْ
ْ ْ
الَ هتق َوالتذ َ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ
ِ ِِ
ض َ ِل) الرع .14 :
ين إِالَّ ِيف َ
من ثونه الَ يَ ْستَجيبو َن َقم ب َش ْيء إالَّ َكبَاسط َكثَّْيه إ َىل الْ َماء ليَتْبتل َ آَاه َوَما ه َو ببَال ه َوَما ث َعاء الْ َكاآ ِر َ

وكقاع ة عامة:
عرف أبل يف الكتاب أو الس ة آهو كثر أكس ،كلثظ (الكثر  -الكاآر  -الكثتار  -الكتاآرون  -الكتواآر) ان
• آإن كل ك ِثر ورث بصي ة اإلسم امل َّ
االف وال

ت الن على است راق اإلسم لكمال املعىن ،وهذا الد ف عليه بس أهل العلم وأهل الل ة.

• وكل كثر ورث يف القرآن آهو كثر أكس ،ستواء ورث بصتي ة االستم أو الثعتل أو املصت ر .ان ألثتا القترآن خائيتة ،وقت ثبتت هتذا ابستتقراء مثترثات
القرآن حىت الكثر الوارث يف معرع كثر ال عم هو كثر أكس كما يف سوريت إبراهيم  ،28وال ال  .112وحتىت متايظهر أنته يتراث بته الكثتر الل توي إمنتا
املراث بتثس ه الكثر ااكس الشرعي كما يف آية سورة ال ي .2٠
• تبقى بع ل ألثتا الكثتر التوارثة يف الست ة ،آمتا كتان م هتا بصتي ة اإلستم املعترف أبل آهتو كثتر أكتس كمتا يف حت يل (بتس الرجتل وبتس الكثتر
ترك الصت ة)  ،2آتإن كتان ب ت هتذه الصتي ة آااصتل آيته محلته علتى الكثتر ااكتس حتىت تقتو القري تة الصتارآة لته إىل الكثتر ااصت ر .وثليلته حت يل
 1روا ا الب اري
 2رواه مسلم
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كثران العش السابق ،أال ترى أنه ملا قال رسول هللا عليه الص ة والس

 -عن ال ستاء ( -يكثترن) آقتال الصتاابة :أيكثترن ابهلل  .آت ل علتى أن

الكثر إ ا أ لق انصرف إىل ااكس حىت تقو القري ة الصارآة له إىل ااص ر كما يف اام لة اليت سبق كرها.
قتتال الشاايخ عبااداللقيف باان عباادالرمحن باان حساان باان شاايخ اسسا ا حممااد باان عباادالوهاب ]ولثتتظ الظلتتم واملعصتتية والثستتوق والثجتتور واملتواالة
واملعاثاة والركون والشرك وحنو لت متن االثتا التوارثة يف الكتتاب والست ة قت يتراث م َّستماها املطلتق وحقيقتهتا املطلقتة ،وقت يتراث هبتا مطلتق القيقتة،
وااول هتتو ااصتتل ع ت ااصتوليس ،وال تتاين ال متتل الكت

عليتته إال بقري تتة لثظيتتة أو مع ويتتة ،وإمنتتا يعتترف لت ابلبيتتان ال بتتوي وتثست الست ة ،قتتال

تعاىل (وما أَرس ْل ا ِمن َّرس ِ ِ ِ ِ ِ ِ
س َق ْم) إبراهيم.1 [4 :
ََ ْ َ َ
ول إِالَّ بِل َسان قَت ْومه ليتبَِه َ

وه ا ت بيه ها  :وهو أنه اليشترتط للاكتم علتى أمت ِر ماأنته مك ِهثتر أن يترث آيته بعي ته نتص علتى أنته مكثتر ،آقت قتال الشايخ محاد بان انصار بان معمار

رمحه هللا 122٥هت ،وهو من أئمة ال عوة ال ج ية ومن ت ميذ الشيخ حمم بن عب الوهاب رمحته هللا ،قتال ]وأياتا آتإن ك ت ا متن املستائل التيت كرهتا
الرثة وانعق عليها اإلجان مل يرث آيها نصوص صر ة بتسميتها كثرا ،وإمنا يستت بطها العلمتاء متن عمتو ال صتوص كمتا إ ا
العلماء يف مسائل الكثر و ه
بح املسلم نسكا متقراب به إىل خ هللا آتإن هتذا كثتر ابإلجتان كمتا نتص علتى لت ال تووي وخت ه ،وكتذل لتو ستج ل ت هللا[ 2قلتت :ومتن أ هتر
اام لة على ماقاله الشيخ َمحَ بتن معمتر :تكثت القائتل ِبلتق القترآن ،وهتذا متن أختتهر ااختتياء يف كتتب الستلف قتوقم :القترآن كت

هللا خت خملتوق

ومن قال إنه خملوق آهو كاآر .٣واليوج نص يف الكتاب أو الس ة أبن من قال القرآن خملوق آهو كاآر م لمتا يوجت نتص أبن متن تترك الصت ة آقت
كثر ،كما اليوج أثر عن الصاابة يف مسألة دلق القرآن ،وإمنا است بط العلماء الكم بكثره من جهة أن ال صوص ثلت على أن القترآن كت

هللا

وعلمه ،وك مه وعلمه من صثاته جل ختأنه ،وصتثاته التكتون خملوقتة ،ومتن أنكتر لت وقتال إهنتا خملوقتة آقت كثتر ،حتىت أصتبح حكتم هتذه املستألة
حمل إجان أهل الس ة .ومما يبس ل دثاء حكم هذه املسألة مارواه الذه عن القاضي أيب يوسف قال ] رت أاب ح يثة ستة أختهر ،آتاتثق رأي تا
على أن من قال :القرآن خملوق آهو كاآر[.4
وإمنا ت ا را هذه امل ة الطويلة إ مل يرث يف املسألة نص صريح متن الكتتاب أو الست ة وال نقتل عتن الصتاابة آيهتا .وهتذا كلته ممتا يبتس أنته اليشترتط يف
ال ليل الشرعي املك ِهثر أن يكون نصا صر ا يف مسألة بعي ها بل دوو أن يكون حكمها مست بطا من ال صوص.
ويف هتتذه املستتألة  -وهتتى ثبتتوت صتتثة الكثتتر للقتتول والثعتتل ب ت ليل قطعتتي  -ي ت دل ِد ت َف الثتترق :آتتاخلوارج يك هث ترون رتتا لتتيح كث ترا كالكبتتائر خ ت

املكثرة ،واملرجتة :اليك هثرون بشال من العمل (القول والثعل) ولك هم واآقوا أهل الس ة يف الكم ابلكثر على من أتى عم مكثرا ال ب ثح العمتل
ولكن ان العمل الذي نص ال ليل على كثر آاعله أمارة على أنه كاآر بقلبته ،آتاتثقوا متا أهتل الست ة يف الكتم وادتلثتوا معهتم يف تثست ه ،واملرجتتة
الذين أع يهم يف ك مي السابق هم ااختاعرة ومرجتة الثقهاء.

أما خ ة املرجتة الذين ضلوا ض ال بعي ا آ يكثرون ابل ليل الشرعي قطعي ال اللة على الكثر ااكس واخترت وا لتكث من يثعل العمل املك ِهثتر أن
يصرح ابلتكذيب أو اَّا أو االستا ل وهذا هو الشائا ع ك من املعاصرين ،وق كرت ل أن السلف ك هثروا من هب إىل هذا املذهب.
هذا ما يتعلق ابلشرط ااول وهو أن يكون ال ليل الشرعي صريح ال اللة على الكثر ااكس.
ب  -الشرط ال اين لتاقق صثة الكثر يف القتول والثعتل :أن يكتون القتول أو الثعتل نثسته صتريح ال اللتة علتى الكثتر ،أي أنته مشتتمل علتى امل تاط
( . 1الرسائل املثي ة) للشيخ عب اللطيف ،جا سليمان بن سامان ،ص 22 - 21
( 2ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية ،ج  ،9ص )9
 ٣انظر كتاب (الس ة) لعب هللا بن أمح  ،و (الس ة) لل ل ،وكتاب ال لكائي ،وكتاب (العلو) للذه وخ ها ك
للعلي ال ثار) للذه  ،ط املكتب اإلس مي 14٠1هت ،ص 1٥٥
( 4خمتصر ه
العلو ه
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ِ
ِ
وستتا روقتتي أو جنتتين متتن
املك هثتتر ال توارث يف ال ت ص الشتترعي املستتتَ َ ل بتته علتتى التكث ت  .وم التته متتن قتتال :ايستتي ي الب ت وي أخ تتين أو اقتتض حتتاجيت أو ه
ثل علتى أن متن ثعتا خت هللا آهتو كتاآر .ومتن ااآعتال
ع وي .آهذه أقوال مك ِهثرة اهنا صر ة ال اللة على ثعاء خ هللا ،وان ال ليل الشرعي ق ه
صر ة ال اللة على الكثتر :متن ألقتى مصتاثا يف القتا ورات آهتذا ال تمتل إال أنته مستت ف ابملصتاف وقت ثبتت ابلت ليل القطعتي كثتر املستتهزيء
َبايت هللا ،أما إ ا ألقى املصاف يف ال ار آهذا آعل ليح صر ا يف ال اللة على الكثر كما سيأيت بيانه يف اامور حمتملة ال اللة.
ويف مقابتتل صتريح ال اللتتة َييت العمتتل حمتمتتل ال اللتتة ،وهتتو العمتتل (القتتول أو الثعتتل) التتذي اليت ل علتتى الكثتر صتراحة ،ولك تته تمتتل الكثتتر وخت ه
ويسمى هذا (التكثت ابحملتتم ت) وم ته القتول التذي لتيح هتو كثترا يف اتته ولك ته يتؤول إىل الكثتر ويستمى هتذا (التكثت ابملتآل ،أو التكثت بت و
القول).
آهذا العمل حمتمل ال اللة الب آيته متن ال ظتر يف عت ة أمتور لتعيتس ثاللتته وهتل متل علتى الكثتر الصتريح أو يهت ر ،ويف هتذا قتال القاضتي شاهاب
الاادين الق ارايف]كتتل مالتته تتاهر آهتتو ي صتترف إىل تتاهره إال ع ت قيتتا املعتتارع أو ال تراجح لتتذل الظتتاهر ،وكتتل متتاليح لتته تتاهر آ ت يتترتجح أح ت
ِ
ترجح ختتترعي[ .1واملتترجح الشتترعي لتعيتتس املتراث متتن العمتتل حمتمتتل ال اللتتة هتتو ال ظتتر يف ث ثتتة أختتتياء أو يف بعاتتها ،وهتتى :تَتبَت ُّتس قصت
حمتم تتته إال رت ه
الثاعل ،وال ظر يف قرائن الال املصاحبة للعمل ،ومعرآة ع ْرف املتكلم وأهل بل ه.

• أمتتا تبتتس قص ت الثاعتتل أي نيهتتته ،آيكتتون بس تؤاله عمتتا أراثه بقولتته أو بثعلتته ،كرجتتل ي ت عو ع ت قتتس وال يستتما صتتوته وال َمت ْتن ي ت عو وماي ت عو بتته،
آيسأل ،آإن قال :أثعو هللا أن ي ثر قذا امليت آهو حمسن ،وإن قال :أثعو هللا ع هذا القس رجاء القبول آعمله هتذا ب عتة خت مكثترة ،وإن قتال:
عس املراث من حمتمل ال اللة ،ويف هذا قال النوو آيما نقله عتن الصتيمري
آتبس القص ي ِه
إنه ي عو صاحب القس بقااء حوائجه آعمله هذا مكثر .ه
واخلطيتتب ]وإن ستتتِل  -أي املثتتيت  -عمتتن قتتال كتتذا وكتتذا ممتتا تمتتل أمتتورا اليكتتون بعاتتها كثترا ،آي ب تتي للمثتتيت أن يقتتول :يستتأل هتتذا عمتتا أراث رتتا
قال ،آإن أراث كذا آاَّواب كذا ،وإن أراث كذا آاَّواب كذا[.2
ويف هذا أياا يقول اسماا الشافعي رمحه هللا]والقول قوله يف الذي تمل خ الظاهر[ .٣وه تا ت بيته هتا ستيأيت ختترحه يف أدطتاء التكثت  :وهتو أن
القصت املطلتتوب تبيه تته والتتذي يتتؤثر يف الكتتم ،هتتو تعيتتس املتراث متتن آعتتل الثاعتتل التبتتس قصت ه الكثتتر بتتذل  ،آثتتي امل تتال الستتابق إ ا قتتال :إنته يت عو

امليت بتثريل كروبه آهذا القص هو املطلوب تبي ه وهو املؤثر يف الكم ،واليلز سؤاله هل تقص أن تكثر بذل  ،بل لتو قتال :إنته اليقصت الكثتر
بذل  ،مل يؤثر هذا ال ثي يف الكم .وسيأيت بسط هذا إن ختاء هللا.
• وأمتتا ال ظتتر يف قترائن التتال املصتتاحبة للعمتتل ،آكمتتن قتتال قتتوال حمتتتم للكثتتر ،وأنكتتر إراثة الكثتتر ،وابلتاتتري ثبتتت مصتتاحبته للز ثقتتة أو أنتته متتتهم
ابلزن قة ،آهذه قرائن حال تترجح إراثة الكثتر وم الته أياتا :لتو أن رجت ألقتى مصتاثا يف ال تار ،آهتذا تمتل أنته مستت ف ابملصتاف آيكثتر كمتن
ألقاه يف القذر ،و تمل أنته أراث التت لص متن مصتاف قت

ع ت ه ابلترق كمتا أحترق ع متان بتن عثتان رضتي هللا ع ته املصتاحف الزائت ة آهتذه ست ة

دليثتتة راختت آت يكثتتر ،آتتإ ا تبي تتا قصت ه وقتتال إنتته أراث التتت لص م تته ،مث بتبتتس ثاللتتة التتال تبت هتس أن املصتتاف ج يت أو أن الرجتتل متتتهم ابلزن قتتة،
آهتتذه الت الالت تبتتس أنتته كتتا ب يف قولتته إنتته أراث التتت لص متتن املصتتاف بتتل هتتو مستتت ف بتته .قتتال اباان ر ااب احلنبلااي رمحتته هللا ]ثاللتتة ااحتوال
خيتلف هبا ثاللة ااقوال يف قبول ثعوى مايواآقها ورث ماخيالثها ويرتتب عليها ااحكا رجرثها[.4
( 1الثروق) للقرايف ،19٥ /2 ،ط ثار املعرآة
( 2ا مون) لل ووي49 /1 ،
( ٣اا ) للشاآعي29٧ /٧ ،
( 4القواع ) البن رجب  -القاع ة  - 1٥1ص ٣22
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• وأما ال ظر يف العرف آكما قال ابن القيم  -يف أحكا املثيت ]-الدوو له أن يثيت يف اإلقرار وااميان والوصااي وخ ها مما يتعلق ابللثظ را اعتتاثه
هتتو متتن آَت ْهتتم تلت االثتتا ثون أن يعتترف عتترف أهلهتتا واملتكلمتتس هبتتا آياملهتتا علتتى مااعتتتاثوه وعرآتتوه وإن كتتان خمالثتتا لقائقهتتا ااصتتلية ،آمتتىت مل

َض َّل[.1
ض َّل وأ َ
يثعل َ

آهذه هى املرجاات الشرعية ال ثة اليت يتع َّتس هبتا املتراث متن حمتمتل ال اللتة ،هتذا ومل يعتتس الشتاآعي رمحته هللا م هتا إال تبتس القصت آقتط .2ولتقريتب
املسألة نذكر آتاوي بعض العلماء يف اامور حمتملة ال اللة على الكثر:

قال القاضاي عياا) رمحته هللا ]وختتاه ت ختتي ا القاضتي أاب عبت هللا حممت بتن عيستى أاي قاتائه أِيت برجتل هتاتَتر رجت  ،مث قصت إىل كل ِ
تب آاتربه
َ
َ
وتقصتتى عتتن حالتته وهتتل
تأمَر بتته إىل الستتجن،
برجلتته وقتتال لتته :قت ْتم ايحمم ت  ،آتتأنكر الرجتتل أن يكتتون قتتال ل ت  ،وختتته عليتته لثيت م
ه
تف متتن ال تتا  ،آت َ

ابلسوط وأ لقه[  .قال الشارح َّ
إن َدصم هذا الرجل كتان اْسته حممت ا .وقتال
يصاب من ي ْس َرتاب ب ي ه  ،آلما مل د مايقوي الريبة ابعتقاثه ضربه َّ

القاضي عياا) أياتا ]ونزلتت أياتا مستألة استتثيت آيهتا بعتض قاتاة اانت لح ختتي ا القاضتي أاب حممت بتن م صتور رمحته هللا يف رجتل ت هقصته آدتر
بشيء ،آقال له :إمنا تري نقاي بقول  ،وأ بَ َشمر وجيا البشر يلاقهم ال قص حىت ال عليه الص ة والس  ،آأآتاه ذ الة سج ه وإدان أثبته،

السب .وكان بعض آقهاء اان لح أآىت بقتله[.٣
إ مل يقص َّ
وستل ختيخ اإلس

ب ختريثا من أهل البيت ،آقال[ :لع ه هللا ،ولعن من َخت َّترآه] ،آأجتاب ابان ميمياة رمحته هللا ]ولتيح هتذا الكت
عمن َس َّ

رجترثه

السب الذي يقتل صاحبه ،بل يستثسر عن قوله :من َخت هترآه ،آتإن ثبتت بتثست ه أو بقترائن حاليتة أو لثظيتة أنته أراث لَ ْعتن ال ت عليته الصت ة
من ابب َّ
والس

وجب قتله .وإن مل ي بت ل  -إىل قوله  -مل يكن ل موجبا للقتل ابتثاق العلماء[ .4هذا يف ااقوال حمتملة ال اللة.

ومتتن ااآعتتال احملتملتتة :رجتتل يصتتلي إىل القبلتتة وأمامتته ر أو قتتس ،آياتمتتل أنتته يصتتلي هلل أو للقتتس أو ال تتار ،آ ب ت متتن تبتتس قص ت ه وال ظتتر يف ق ترائن
الال :هل هو معروف ابخل أو يف ثي ه ريبة كمجوسي من عب ة ال ار أ هر اإلس تقية ،وحنو ل  ،وق هبوب الب تاري قتذه املستألة يف كتتاب
الص ة من صاياه يف ابب [من صلى وق َّامه تهور أو ر أو ختيء مما يعب آأراث به هللا].٥
آهذا ما دب اتباعه لتعيس ثاللة العمل احملتمل ،وحكمه يف ل حكم ألثا الك اايت يف الط ق والقذف والعتتق وخ هتا والتيت التتميتز إال رعرآتة
نية القائل وال ظر يف قرائن الال وعرف املتكلم .أمتا الصتريح يف هتذا كلته آت نظتر آيته إىل ال يتة والقصت إال متن جهتة التعمت كمتا ست بي ه يف أدطتاء
التكث إن ختاء هللا.
واملرجا يف تعيس املراث من حمتمل ال اللة  -يف أحكا ال نيا  -إىل اجتهاث القاضي الذي ي ظر يف ال عوى ،كما ورث يف اام لة امل قولة عتن القاضتي
عياع آنثا ،ودوو للقاضي أن يت َعهِزر املتهم تعزيرا بلي ا وإن مل ميك ه محل احملتمل على الصتريح إ ا قويتت التهمتة .ويَت ِرث ه تا اخلت ف يف حكتم الزنت يق

الذي تك ر م ه ااعمال حمتملة ال اللة على الكثر ،وكتان هتذا حتال ك ت متن امل تاآقس علتى عهت ال ت عليته الصت ة والست كمتا قتال تعتاىل عت هم

ِِ
يماه ْم َولَتَت ْعت ِرآَتتَّه ْم ِيف َلْت ِن الْ َق ْتوِل) حممت  ، ٣٠ :ومتن امل تاآقس متن كتان يقتول الكثتر الصتريح والي بتت عليته
( َولَ ْو نَ َشاء َا ََريْتَا َكه ْم آَتلَ َعَرآْتتَتهم بس َ
ثبوَت خترعيا لع اكتمال البي ة كالذين قال هللا تعاىل آيهم ( َ لِثو َن ِاب ِ
ّلل َما قَالواْ َولََق ْ قَالواْ َكلِ َمةَ الْك ْث ِر َوَك َثرواْ بَت ْع َ إِ ْس َِم ِه ْم) التوبتة .٧4 :أمتا
ْ
ه

( 1اع املوقعس) 228 /4
 2انظر (اا ) له29٧/٧ ،
( ٣الشثا) للقاضي عياع ،ط عيسى الل  984 /2 ،و 99٦
( 4جممون الثتاوى)  ،198 - 19٧ /٣٥وله م له يف (جممون الثتاوى) 1٣٦ - 1٣٥ /٣4
( ٥آتح الباري) ٥2٧/1
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الزن يق وهو من تكررت رثته واستتابته أو من ك رت م ه احملتم ت واملعاريض آمذهب مال رمحه هللا ع قبول توبته ،ومتذهب الشتاآعي رمحته هللا
قبوقتتا أبت ا .واملرجتتا يف هتتذا أياتتا إىل اجتهتتاث القاضتتي ويتتؤثر آيتته اوثايث الشتتر واالستتت ثاف ابلت ين يف ال تتا  ،آمتتىت وِجت َ هتتذا وجتتب حستتم ماثتتته
ويرتجح العمل رذهب مال .1
أمتتا يف أحكتتا اآلدتترة آمتتن وج ت ت م تته ااعمتتال احملتملتتة للكثتتر آتتأمره إىل هللا ِبستتب نيتتته ،وهللا أعلتتم هبتتا وجماويتته هبتتا وإن مل ي بتتت علي ته ختتتيء يف

السَرائِر ،آَ َما لَته ِمتن قت َّتوِة َوَال
أحكا ال نيا ،قال عليه الص ة والس (إمنا ااعمال ابل يات وإمنا لكل امريء ما نوى) ،2وقال تعاىل (يَت ْوَ تتْبتلَى َّ
َِ
ص ِر) الطارق.1٠ - 9:

وملزي بيان يف هذه املسألة يرجا إىل:
الذمي أو خ ه ِ
ب ال عليه الص ة والس
• صايح الب اري  -كتاب استتابة املرت ين  -ابب (إ ا َعَّرع ه
بس ه
َ
لسب ال عليه الص ة والست ) ج  2ص  ،999 - 9٧8وآصتل (حتقيتق القتول يف إكثتار
• (الشثا) للقاضي عياع ،آصل (ااقوال احملتملة ه
صهِرح).٣
ومل ي َ

املتأولس) والثصل بع ه ،ج  2ص  ،1٠8٦ - 1٠٥٦ط عيسى الل .

• (جممون آتاوى ابن تيمية) ،مسألة (الو املذهب هل هو مذهب ) ج  2٠ص  ،219 - 21٧وج  ٥ص .٣٠٧ - ٣٠٦
•ك

ابن القيم يف مسألة (الو املذهب هتل هتو متذهب ) يف قصتي ته ال ونيتة وختترحها للشتيخ حممت دليتل هترا  ،ج  2ص  ،2٥8 - 2٥2ط

مكتبة ابن تيمية 14٠٧هت.
• (ااختتتباه وال ظتتائر يف قواعت وآتترون آقتته الشتتاآعية) للستتيو ي ،ابب (القتتول يف الصتريح والك ايتتة والتعتريض) ص  488ومابعت ها ،ط ثار الكتتتاب
العريب 14٠٧هت.
• (اع

املوقعس) البن القيم( ،٥ /2 ،مسألة أثر ثاللة الال يف حتويل الك اية إىل الصريح).

وام صة :أن العمل (وأعين به ه ا القول أو الثعل) يص مكثرا  -أي يص سببا للاكم ابلكثر بشر س:
خترط يف ال ليل الشرعي :وهو أن يكون صريح ال اللة على أن آاعل هذا العمل كاآر كثرا أكس.
وخترط يف آِعل املكلَّف أي العمل الصاثر من خت صِ ما :وهو أن يكون العمل صريح ال اللة على الكثر أي أنه مشتمل على امل اط املك هثر الوارث
تبس قصت آاعلته أو ال ظتر يف قترائن التال وعترف املتتكلم إن كتان العمتل حمتمتل
يف ال ليل الشرعي .ويكون العمل صريح ال اللة إما ابت اء وإما بع ه

ال اللة.

وق َث هل على اعتبار هذين الشر س قتول ال ت عليته الصت ة والست (إال أن تتروا كثترا بواحتا ع ت كم متن هللا آيته برهتان) .4آقولته (كثترا بواحتا) أي
صتريح ال اللتتة علتتى الكثتتر وهتتذا ختتترط العمتتل املك ِهثتتر ،وقولتته (ع ت كم متتن هللا آيتته برهتتان) أي ثليتتل ختتترعي صتريح وهتتذا ختتترط الت ليل املك ِهثتتر .وقتتال
الشوكاين رمحه هللا ]قوله «ع كم آيه من هللا برهان» أي نص آية أو دتس صتريح ال تمتل التأويتل ،ومقتاتاه أنته الدتوو اخلتروج علتيهم متاثا آعلهتم

 1انظر يف الك عن توبة الزن يق (امل ين ما الشرح الكب )  ،8٠ - ٧8 /1٠و (الثرون) البن مثلح ال بلي  ،1٧1 - 1٧٠ /٦و (آتح الباري) ،2٧٣ - 2٦9 /12
و (اا ) للشاآعي  ،1٦٧ - 1٥٦ /٦و(اع املوقعس)  11٥ - 112 /٣و 14٥ - 14٠
 2ال يل متثق عليه
( ٣آتح الباري) 28٠ /12
 4ال يل متثق عليه
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اجلامع يف طلب العلم الشريف

تمل التأويل[.1
هذا ،ويرجا معظم اخل ف بس العلماء آيما يكثر به اإلنسان وما ال يكثر إىل الشرط ال اين السابق ،وهو هل العمتل صتريح ال اللتة علتى الكثتر أ
حمتمل قا ،آما كان صر ا مل خيتلثوا آيه ،وما كان حمتم ثدله اخل ف انه حمل اجتهاث.
وم ه ما كره أبو بكر احلصر الشافعي يف أم لة الترثة ابلقتول قتال] :آكمتا إ ا قتال ختت ص عتن عت وه لتو كتان ريب متا عب تته آإنته يكثتر .وكتذا لتو
إيل متن هللا أو متن رستوله .وكتذا لتو قتال متريض بعت أن ختتثي لقيتت يف مرضتي
قال لو كان نبيا ما آم ت به .أو قال عن ولت ه أو ووجتته هتو أحتب ه

هتتذا متتالو قتلتتت أاببكتتر وعمتتر مل استتتوجبه آإنتته يكثتتر ،و هتتب ائثتتة متتن العلمتتاء إىل أنتته يتاتتتم قتلتته انتته يتاتتمن قولتته نستتبة هللا تعتتاىل إىل اَّتتور،
وقاية هذا التعليل أن يلتاق هبذه الصورة ما يف مع اها اجتل تا ُّتمن هتذه ال ستبة عاآتا هللا تعتاىل متن لت  .وكتذا لتو اثعتى أنته أوحتى إليته وإن مل
يت هن ال بتتوة .أو اثعتتى أنتته يت دل اَّ تتة وَيكتتل متتن مثارهتتا وأنتته يعتتانق التتور العتتس آهتتو كثتتر ابإلجتتان ،وم تتل هتتذا وأختتباهه كمتتا يقولتته و ثقتتة املتصتتوآة
قاتلهم هللا ما أجهلهم وأكثرهم وأبلم من اعتقت هم .ولتو ستب نبيتا متن اانبيتاء أو استت ف بته ،آإنته يكثتر ابإلجتان ومتن صتور االستتهزاء متا يصت ر
متتن الظلمتتة ع ت ضترهبم آيستتت يل املاتتروب بستتي ااولتتس واآلدترين رستتول هللا عليتته الصت ة والست

آيقتتول َدت هل رستتول هللا عليتته الصت ة والست

ص َ ق ك َثرا .ولو قال ملسلم اي كاآر ب أتويل َك َثر ،انته ْستى اإلست ك ْثترا ،وهتذا اللثتظ
خيلص  ،وحنو ل  .ولو قال خت ص أ ن ه ،وقال آدر َ
ك يص ر من الرتك آليتثطن لذل  .ولو قال إن مات ابين ْوثت أو ت صرت َك َثر يف الال .ولو سأله كاآر يري اإلست

أن يلق ته كلمتة التوحيت

آأختار عليه أبن ي بت َك َثر ،وكذا إن مل يلق ه التوحي َك َثر.
ولتتو أختتتار علتتى مستتلم أن يكثتتر َك َثتتر .ولتتو قيتتل لتته قلهتتم أ ثتتارك أو قتتص خت توارب آإنتته س ت ة ،آقتتال :ال أآعتتل وإن كتتان س ت ة كثتتر ،قالتته الراآعتتي عتتن
أصااب أيب ح يثة وتبعهم ،وقال ال ووي :امل تار أنه ال يكثر إال أن يقص استتهزاء ،وهللا أعلتم .ولتو تقتاول خت صتان آقتال :أحت ا ال حتول وال
قوة إال ابهلل ،آقال اآلدر ال حول وال قوة ال ت ين من جون َك َثر .ولو ْسا أ ان املؤ ن آقال إنه يكذب َك َثر ،ولو قال ال أداف القيامة َك َثر.
َد َذ مايل وول ي وكذا وكذا وما ا يثعله أياا وما بقي ما يثعل َك َثر .ولو ضرب خ مته وولت ه ،آقتال لته ختت ص ألستت
ولو ابتلي رصائب آقال أ َ

رسلم ،آقال ال متعم ا َك َثر .ولو قال له خت ص اي يهوثي أو اي نصراين آقال لبي َك َثر كذا نقله الراآعي وسكت عليه ،وقال ال تووي يف هتذا نظتر
إن مل ي و ختيتا وهللا أعلم .ولو قال معلم الصبيان إن اليهوث د من املسلمس بك اهنم يقاون حقوق معلمي صبياهنم كثر كذا نقلته الراآعتي عتن
أصااب أيب ح يثة رضي هللا ع ه وسكت عليه وتبعه ال ووي ،قلت وهذا اللثظ ك ت الوقتون متن الصت ائعية واملتعيِهشتة ويف التكثت بتذل نظتر تاهر
إ إدراج مسلم عن ثي ه بلثظة قا حممل صايح ال سيما ع القري ة ال الة علتى أن املتراث أن معاملتة هتذا أجتوث متن معاملتة هتذا ال ستيما إ ا صترح

أبن هذا مراثه أو وقا يف لثظ صريح كاملسألة امل قولة وهللا أعلم[ .
آهتتذه أم لتتة للتترثة اباق توال ،وكمتتا تتترى آتتإن متتا ثدلتتته االحتمتتاالت م هتتا ادتلثتتت آراء العلمتتاء يف التكث ت هبتتا ،وهتتذا يتترث أياتتا يف ااآع تال حمتملتتة
ال اللة ،وم ها ما كره أبو بكر احلصر بع ك مه السابق،
قتتال] :وأمتتا الكثتتر ابلثعتتل آكالستتجوث للص ت م والشتتمح والقمتتر وإلقتتاء املصتتاف يف القتتا ورات ،والستتار التتذي آي ته عبتتاثة الشتتمح ،وكتتذا التتذبح
لألص ا  ،والس رايء ابسم من أْساء هللا تعاىل أو أبمره أو وعي ه أو قراءة القترآن علتى ضترب الت ف ،وكتذا لتو كتان يتعتا ى اخلمتر والتز ويقت ه استم
هللا تعاىل است ثاآا آإنه يكثر.
ونقل الراآعي عن أصااب أيب ح يثة أنه لو خت ه الز ر على وسطه كثر .قال :وادتلثوا آيمن وضا قل سوة ا و علتى رأسته والصتايح أنته يكثتر.
ولو خت على وسطه حب آستل ع ه آقتال هتذا و ر آتااك ر علتى أنته يكثتر وستكت الراآعتي علتى لت  ،وقتال ال تووي الصتواب أنته ال يكثتر إ ا مل
( 1نيل ااو ار) ٣٦1 /٧
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يكن له نية ،وما كره ال ووي كره الراآعي يف هأول اَّ اايت يف الطرف الرابا ما حاصله مواآقة ال ووي وأ َّ
ي الكثار رجرثه ال يكون رثة.
َن لْبح ِو ه

ونقل الراآعي عن أصااب أيب ح يثة أن الثاسق إ ا سقى ول ه مخرا آ ر أقرابؤه ال راهم وال ن آإهنم يكثرون وسكت الراآعي عليه ،وقال ال تووي
الصواب أهنم ال يكثرون .ولو آعل آع أجا املسلمون على أنه ال يص ر إال من كاآر ،وإن كان مصرحا ابإلس

متا آعلته كالستجوث للصتليب أو

املشي إىل الك ائح ما أهلها بزيهم من الز ن وخ ها آإنه يكثر[.1
تبس ل استهانة ك من ال تا أبمتور هتى
وإ ا أتملت هذه املكثرات القولية والثعلية وهى جمرث أم لة من ك مما جاء يف أبواب الرثة بكتب الثقه ه
من نواقض اإلس  ،وماهذا إال بسبب آشو اَّهل وِرقَّة ال ين ،قال أنح بتن مالت رضتي هللا ع ته (إنكتم لتعملتون أعمتاال هتى أثق يف أعيت كم متن
الشَّعر ك ا نع ها على عه رسول هللا عليه الص ة والس من املوبقات).2
هذا ما يتعلق بشرح قويل  -يف قاع ة التكث ( -بقول أو آعل م َك ِهثر) وكيف يستويف القول أو الثعل ختروط ِ
وصثه أبنه م َك ِهثر .
(فائدة) ال ي دل العب يف اإلميان إال جبملة أعمال ،ولك ه خيرج م ه  -أي يكثر  -بعمل واح .
واملقصتتوث ه تتا اإلميتتان القيقتتي التتذي ي ثتتا صتتاحبه يف اآلدتترة ال اإلميتتان الكمتتي املتراثف لإلست

الكمتتي التتذي جتتتري عليتته أحكتتا الت نيا ،آهتتذا

ي دل آيه ابلشهاثتس.
أمتتا اإلميتتان القيقتتي آت يت دل آيتته العبت حتتىت َييت أبصتتله ،وقت ستتبق بيتتان أن أصتتل اإلميتتان مكتتون متتن جلتتة متتن أعمتتال القلتتب واللستتان واَّتتوارح،
وهتتى علتتى القلتتب :املعرآتتة والتصت يق وبعتتض أعمتتال القلتتب كاالنقيتتاث واحملبتتة والرضتتا والتستتليم هلل تعتتاىل ،وعلتتى اللستتان :اإلقترار ابلشتتهاثتس ،وعلتتى
اَّوارح :مايكثر برتكه من ااعمال كالص ة وأثدل آيها ك من العلماء بقية املباين اخلمسة.

ولكن العب خيرج متن اإلميتان أي أنته يكثتر بعمتل واحت  -ال جبملتة متن ااعمتال  -آتإ ا أتتى بق ِ
تول أو آعتل أو اعتقتاث مك ِهثتر َك َثتر بتذل كمتا ستبق
بيانه ،واليشرتط لكثره أن يزول كل مامعه من ختتعب اإلميتان يف الظتاهر  -وإن حبطتت يف القيقتة  -وهتذا يت ل علتى أن بعتض متن كتم بكثترهم

ق تكون قم أعمال صالة يف الظاهر وهذا المي ا من تكث هم إ ا قا املقتاى لذل .
وهذه الثائ ة قا نظائر يف الثقه:
آالص ت ة ال تصتتح وال جتتتزيء إال جبملتتة متتن الشتتروط وااركتتان والواجبتتات :كالوضتتوء وستترت العتتورة واس تتقبال القبلتتة وال يتتة والقيتتا والركتتون والستتجوث
وخ ها .ولك ها تبطل بعمل واح آمن أح ث أو أكل أث اء الص ة بطلت ص ته.
والل ال يصح إال جبملة من ااركان والواجبات ويثس بعمل واح كاَّمان.

وإ ا عمل العب صالا ول حياته مث كثر بقتول أو آعتل أو اعتقتاث ومتات عليته حبطتت كتل أعمالته الصتالة ،قتال تعتاىل ( َوَمتن يَت ْرتَت ِ ْث ِمت ك ْم َعتن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
يهتا َدالِت و َن) البقترة .21٧ :وقتال رستول
ت َوه َو َكاآمر آَأ ْولَتت َ َحبِطَ ْ
ثي ه آَتيَم ْ
ت أ َْع َمتاق ْم ِيف الت ُّ نْتيَا َواآلد َترِة َوأ ْولَتتت َ أ ْ
تااب الَّتا ِر ه ْتم آ َ
َص َ

هللا عليه الص ة والس

(إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل اَّ ة مث خيتم له عمله بعمل أهل ال ار ،وإن الرجتل ليعمتل الزمتان الطويتل بعمتل

أهل ال ار مث خيتم له عمله بعمل أهل اَّ ة).٣
(فائدة أخر ) الثرق بس التكث املطلق (كثر ال ون) وتكث املعس (كثر العس).
التكث املطلق :هتو ت زيتل الكتم ابلكثتر علتى الستبب ا ترث (وهتو االتيتان بقتولِ مكثتر أو بثعتل مكثت ِر) .آيقتال :متن قتال كتذا كثتر ومتن آعتل كتذا
( 1كثاية ااديار) ج  2ص 124 - 12٣
 2رواه الب اري
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كثر ،أي معرآة الكتم مطلقتا ثون ت زيتل الكتم ابلكثتر علتى ختت ص معتس وإن كتان قت أتتى هبتذا الستبب .والتكثت املطلتق هتو ماتكلم تا ع ته يف
الثقرات السابقة من قاع ة التكث .
أما تكث املعتس :آهتو الكتم ابلكثتر علتى الشت ص املعتس التذي آعتل الستبب (القتول أو الثعتل املكثتر) .وهتذا ابإلضتاآة إىل ماستبق بيانته  -وهتو
ودلوه من موانا ااحكا .
التاقق من ثبوت صثة الكثر لقوله أو لثعله  -يستلز ال ظر يف ثبوت هذا السبب على آاعله ه
وبعبارة أدرى ميكن القول أبن الثرق بس ال وعس هو:

• أن التكثت املطلتتق هتتو جتتتر الثعتتل ،وي ظتتر آيتته إىل أمتتر واحت وهتتو الستتبب املكثتتر جمتترثا متتن حيتتل استتتيثائه لشتتروط وصتتثه أبنتته مكثتتر متتن جهتتة
ال ليل الشرعي ومن جهة قطعية ثاللة الثعل نثسه.
• أما تكث املعس آهو جتر الثاعل ،وي ظر آيه إىل أمرين :جتر الثعل كما سبق ،وال ظر يف حال آاعله متن حيتل ثبتوت الثعتل عليته وانتثتاء موانتا
الكم يف حقه.
وال ظر يف ال بوت واملوانا هو موضون الثقرات التالية.

( )4قتتويل  -يف قاع ت ة التكث ت ( -ثبتتت عليتته ثبتتوَت ختتترعيا) أي القتتول أو الثعتتل املك ِهثتتر وهتتو ستتبب الكثتتر .وبيتتان ل ت أنتته ي ت دل ضتتمن قاع ت ة
(إجراء أحكا ال نيا على الظاهر) أن املكلَّف اليؤادتذ بشتيء متن أقوالته أو أآعالته يف أحكتا الت نيا إال إ ا ثبتتت عليته بطترق بيه تهتا الشتريعة تستمى
تترق اإلثبتتات الشتترعية ،وم هتتا اإلقترار وختتتهاثة الشتتهوث ،وخيتلتتف نصتتاب الشتتهاثة متتن أمت ِر آلدتتر ،آتتإ ا مل ي بتتت القتتول أو الثعتتل علتتى املكلَّتتف ثبتتوَت
ختتترعيا صتتاياا آهتتو معت و حكمتتا وإن وِجت َ يف القيقتتة ،آمتتن وين ومل ي بتتت و ه بطريتتق صتتايح آهتتو خت وانِ يف الكتتم الشتترعي ولك تته وانِ يف

القيقتتة وهللا مؤادتتذه علتتى آعلتته هتتذا إال أن ي ثت َتر لتته بتوبتتة أو رواونتتة أو بشتتثاعة .أمتتا التترثة  -وهتتى االتيتتان بقتتولِ مكثتتر أو آعتتلِ مكثتتر  -آت بتتت
أبح أمرين :ابإلقرار وهو االعرتاف أو بشهاثة رجلس مسلمس ع لس .وهذا مذهب جاه العلماء مل خيالف آيه إال السن إ اخترتط أربعة ختهوث

ورثه ابتتن ق امتتة أبن العلتتة يف عت ث ختتتهوث التتز هتتو التتز ال القتتتل املرتتتتب عليتته إ نثتتح ال صتتاب
الثبتتات التترثة ان عقوبتهتتا القتتتل قياستتا علتتى التتز  ،ه
(ع ث الشهوث) مشرتط يف اثبات و خ احملصن وال قتل آيه ،آظهر الثرق.1

وال ب يف أثاء الشهاثة ابلرثة من التثصيل ،كما قال القاضي برهان الدين بن فرحون املاالكي ]وال تقبتل الشتهاثة ابلترثة امل ْجملتة ،آقتول الشتهوث:

َك َثر آ ن أو ارت  ،بل الب من تثصيل ماْسعوه ورأوه م ه الدت ف ال ا يف التكث  ،آق يعتق ون كثرا ماليح بكثر[.2

وهل ت بت الرثة ابالستثاضة وهى ختهاثة اَّما ال ث ثون ْسان أو معاي تة متن املشتهوث عليته آيهتا دت ف .قتال ابان القايم ]الكتم ابالستثاضتة:
هتتى ثرجتتة بتتس الت تواتر واآلحتتاث ،آاالستثاضتتة هتتى االختتتتهار التتذي يتا ت ث بتته ال تتا وآتتاع بي ت هم  -إىل أن قتتال  -وهتتى أقتتوى متتن ختتتهاثة اث تتس
مقبولس[ .٣ومن أم لة الشهاثة على الرثة ابالستثاضة الاثثة اليت رواها ابن كثري يف َترخيه يف أح اث ست ة  ٧41هتت ،قتال ]مث ملتا كتان يتو الت اثء
الاثي والعشرين من ي القع ة أح ِ
اَر ع مان ال كاكي املذكور إىل ثار السعاثة وأقيم إىل بس ي ي اامراء والقااة وستل عن القتواثح يف الشتهوث
ْ
آعجز آلم يق ر ،وعجز عن ل آتوجه عليه الكم ،آستل القاضي املالكي الكم عليته ،آامت هللا وأثتىن عليته وصتلى علتى رستوله مث حكتم ذراقتة
ثمه وإن َتبِ ،
آأدت َذ املتذكور آاتربت رقبتته ب مشتق بستوق اخليتل ،ونتوثي عليته :هتذا جتزاء متن يكتون علتى متذهب االحتاثيتة ،وكتان يومتا مشتهوثا
ِ
وحَّرضتا
ب ار السعاثة ،حاره دلق من ااعيان واملشتايخ ،وحاتر ختتي ا جتال الت ين املتزي التاآظ ،وختتي ا التاآظ ُشتح الت ين التذه  ،وتكلمتا َ
 1انظر (امل ين ما الشرح الكب ) 99 /1٠
( 2تبصرة الكا ) 2٧٧ /2
( ٣الطرق الكمية) البن القيم ،ص  ،212ط امل ين .ويراجا أياا (آتح الباري)  ،2٥4 /٥و (جممون آتاوى ابن تيمية) 414 - 412 /٣٥
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يف القاية ج ا ،وخته ا بزن قة املذكور ابالستثاضة ،وكذا الشيخ وين ال ين أدو الشيخ تقي ال ين بن تيمية ،ودرج القااة ال ثة املالكي وال ثتي
وال بلي ،وهم نثذوا حكمه يف ا لح آااروا قتل املذكور ،وك ت مباخترا َّميا ل من أوله إىل آدره[.1
آهتتذه تترق اثبتتات التترثة يف أحكتتا الت نيا ،وقت يكثتتر ختت م
ص متتا علتتى القيقتتة وال ي بتتت عليتته الكثتتر يف أحكتتا الت نيا آهتذا حستتابه إىل هللا (يَت ْتوَ
السرائِر ،آَما لَه ِمن قت َّوِة وَال َ ِ
ص ِر) الطارق ، 1٠ - 9 :آإن مات على كثره ب توبة آهو يف ال ار الحمالة دال ا آيها أبت ا ،آتإن هللا الي ثتر أن
َ
تتْبتلَى َّ َ َ
ويبس هذا الصور ااربا التالية:
يشرك به ،آليح كل من كثر على القيقة ميكن اثبات كثره يف ااحكا القاائية ال نيوية ،ه

أسَّر خت ص اعتقاثا مكثرا مل يظهره يف قول أو آعل وهو الكثر ابالعتقاث ا رث كالتكذيب ابلبعل ،آهو مسلم يف الكم الظاهر كتاآر علتى
أ-إا َ

القيقتتة .وهتتذا متتن امل تتاآقس ال ثتتاق ااكتتس .ويف هتتذا ال تتون قتتال اباان ميميااة ]لتتو أضتتمروا ال ثتتاق ومل يتكلم توا بتته كتتانوا م تتاآقس ،قتتال تعتتاىل ( َْ ت َذر
ِ
ِِ
ِ
حت َذرو َن) التوبة .2 [٦4 :آ لت اآلية على أن ال ثاق كان
ِج َّما َْ
استَت ْه ِزئواْ إِ َّن ه
الْمَاآقو َن أَن تتَتَّزَل َعلَْي ِه ْم س َورةم تتَتبِهتته ْم رَا ِيف قتلوهبم ق ِل ْ
اّللَ خمْر م
بقلوهبم ومل خيرج بع يف قولِ أو آعلِ اهر.

ب  -وإ ا أ هتتر خت ت ص قتتوال أو آع ت مكث ترا ،ولكتتن مل يطلتتا عليتته أح ت متتن ال تتا  ،آهتتو مستتلم يف الكتتم الظتتاهر كتتاآر علتتى القيقتتة .وهتتذا متتن

اب مَاآِقو َن وِمتن أَه ِتل الْم ِيَ ِتة مترثواْ علَتى الِهَث ِ
امل اآقس ال ثاق ااكس ،وهذا والذي قبله ثاد ن يف قوله تعاىل (وِممَّن حولَكم ِمن ااَ ْعر ِ
تاق
َ ْ ْ َ ََ َ
َ ْ َْ ه َ َ
س مثَّ يترُّثو َن إِ َىل َع َذ ِ
الَ تَت ْعلَمهم َْحنن نَت ْعلَمهم َس ت َع هِذهبم َّمَّرتَ ْ ِ
اب َع ِظي ِم) التوبة.1٠1 :
ْ
ْ
َ

ج  -وإ ا أ هر خت ص قوال أو آع مكثرا ،وا لا عليه بعض ال ا  ،لكن مل يشه به عليه م هم إال رجل مت واح مت أو ثتل أو امترأة ،آت ي بتت
عليه هذا اامر املك ِهثر لع اكتمال نصاب الشهاثة علتى الترثة يف حقته .وهتو مستلم يف الكتم الظتاهر كتاآر علتى القيقتة .ومتا هتذا دتوو للقاضتي
أن يعزر املشهوث عليته (أي يعاقبته رتا ثون الت ه بستجن أو جلت وخت ه) ِبستب قتوة الشتهاثة كتأن يكتون الشتاه متن العلمتاء العت ول الصتالس متا
كونه واح ا.٣
وهذه الصورة ال ال تة كانتت هتى خالتب حتال امل تاآقس علتى عهت ال ت عليته الصت ة والست  ،آتإهنم كتانوا يتكلمتون ابلكثتر آيمتا بيت هم وال يشته بته
بعاهم على بعض كما قال ابن ميمياة ]آي تاآق يف البتا ن وماميك ته ا هتار الت ِرهثة بتل يتتكلم ابل ثتاق متا داصتته[ ،4وأحيتا كتان يستمعهم رجتل متن
يب أبنته قتال (لتتن رجع تا إىل امل ي تة لي ترجن ااعتز م هتا
املسلمس آيشه را ْسا واليكثتي هتذا ل ثبتات .كمتا ختته ويت بتن أرقتم علتى عبت هللا بتن أ َه

اا ل) كمتتا ثبتتت يف الصتتايح ،ومتتا أن التتوحي صت ه ق ويت ا إال أن ال ت عليتته الصت ة والست
وان ك ت ا متتن كت

مل يؤادتتذهم ابلتتوحي وإمنتتا بطتترق االثبتتات الشتترعية،

امل تتاآقس كتتان حمتمتتل ال اللتتة لتتيح صتتر ا ،كمتتا قتتال تعتتاىل ( َولَتَت ْعت ِرآَتتَّه ْم ِيف َلْت ِن الْ َقت ْتوِل)

حممت ٣٠ :

 ،ولتتن القتتول هتتو متتاعرف

ابملعىن ومل يصرح به ،كره القر .

وهبذا أجاب العلماء عن ملا ا مل يقتل ال عليه الص ة والس

امل اآقس  ،آقال ابن ميمية رمحه هللا ]إن عامتهم مل يكن متا يتكلمتون بته متن الكثتر

ممتتا ي بتتت علتتيهم ابلبي تتة ،بتتل كتتانوا يظهتترون اإلس ت  ،ونثتتاقهم يعتترف َترة ابلكلمتتة يستتمعها الرجتتل املتتؤمن آي قلهتتا إىل ال ت عليتته الص ت ة والس ت ،
آيالثون ابهلل أهنم ماقالوا أو ال لثون ،وَترة را يظهر من أتدرهم عن الص ة واَّهاث واست قاقم للزكاة و هور الكراهة م هم لك من أحكتا هللا،
( 1الب اية وال هاية) 19٠ /14
( 2جممون الثتاوى) ٥٧ /1٣
 ٣انظر (تبصرة الكا ) البن آرحون ج  2ص 281
( 4جممون الثتاوى) ٥4 /1٣
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وعتتامتهم يعرآتتون يف لتتن القتتول  -إىل أن قتتال  -مث جيتتا هتتؤالء امل تتاآقس يظهتترون اإلست  ،و لثتتون أهنتتم مستتلمون ،وقت اكتتذوا أميتتاهنم جهتتة ،وإ ا
مل يكتن يقتيم الت وث بعلمته ،وال ِبتس الواحت  ،والرجترث التوحي ،وال ابلت الئل والشتواه  ،حتىت ي بتت

كانت هذه حاقم آتال عليته الصت ة والست
املوجتتب للات ه ببي ت ِتة أو إقترار - ،إىل قولتته  -آكتتان تتترك قتتتلهم  -متتا كتتوهنم كثتتارا  -لعت

هتتور الكثتتر مت هم ِبجتتة ختتترعية .ويت ل علتتى هتتذا أنتته مل

يستتتتبهم علتتى التعيتتس ،ومتتن املعلتتو أن أحستتن حتتال متتن ثبتتت نثاقتته وون قتتته أن يستتتتاب كاملرتت  ،آتتإن َتب وإال قتتتل ،ومل يبل تتا أنتته استتتتاب واحت ا
بعي ه م هم ،آعلِم أن الكثر وال ِرثة مل ت بت على واح بعي ه ثبوَت يوجتب أن يقتتل كاملرتت  ،وقتذا تقبتل ع نيتتهمِ ،
ونكتل سترائرهم إىل هللا ،آتإ ا كانتت
ه
َ
هذه حال من هر نثاقه ب البي ة الشرعية آكيف حال من مل يظهر نثاقه [ .1وقال القاضي عيا) رمحته هللا ]وبتوا ن امل تاآقس مستترتة ،وحكمته
عليه الص ة والس على الظاهر ،وأك ر تل الكلمات إمنا كان يقوقا القائل م هم د ْثيتة ومتا أم الته ،و لثتون عليهتا إ ا منِيتت وي كروهنتا و لثتون
ابهلل ماقتتالوا ،ولقت قتتالوا كلمتتة الكثتتر  -إىل قولتته  -وهبتتذا أجتتاب بعتتض أئمت تتا رمحهتتم هللا عتتن هتتذا الستؤال .وقتتال :لعلهتته مل ي بتتت ع ت ه عليتته الصت ة
ِ
ص أو عب ِ أو امرأة ،وال ماء التستتباح إال َبعت ْ لس  -إىل
وم ْن مل يصل رتبة الشهاثة يف هذا الباب ،من َ
والس من أقواقم مارآ َا وإمنا نقله الواح َ
أن قال  -وكذل قال بعض أصااب ا الب اثيس :إن ال عليه الص ة والس مل يقتل امل اآقس بعلمه آيهم ،ومل َيت أنه قامت بي تة علتى نثتاقهم،
آلذل تركهم[.2
وهبذا أياا أجاب ابن تيميتة عتن قتول رستول هللا عليته الصت ة والست

( َث ْعته ،اليتات ث ال تا أن حممت ا يقتتل أصتاابه) ملتا أراث عمتر بتن اخلطتاب

رضي هللا ع ه قتل عب هللا بن أيب را خته به عليه وي بن أرقم  ،٣آقال ابن ميمية]وإمنتا م تا ال ت عليته الصت ة والست
ال ا أنه يقتل أصاابه ،ان ال ثاق مل ي بت عليه ابلبي ة ،وق حلف أنه ماقال ،وإمنا علِ َم ابلوحي ودس وي بن أرقم[ .4وقال القاضي عيا) ]آلتو
ِِ
لوجت َ املَ ِثتر متايقول ،والرَتب الشتارث ،وأرجتف املعانت  ،وارَتن
قتلهم ال عليه الص ة والست ل ثتاقهم ومايبت ر مت هم وعلمته رتا أس هتروا يف أنثستهم َ
متن قتلته متا كره متن حتت ث

من صابة ال عليه الص ة والس وال دول يف اإلس خ واح  ،و َلز َعم الزاعم ،و ن العت و الظتامل أن القتتل إمنتا كتان للعت اوة  -إىل أن قتال -
وهذا ِب ف إجراء ااحكا الظاهرة عليهم من ح وث الز والقتل ِ
وختْب ِه ِه لظهورها واستواء ال ا يف علمها[.٥
ث  -وإ ا أ هتتر ختت ص قتتوال أو آعت مكثترا .وأقتهتر بتته علتتى نثستته ،أو ختتته بتته عليتته رجت ن عت الن آمتتا آوقهمتتا ،أو استتتثاع أمتتره يف ال تتا  ،آقت
ثبت عليه هذا العمل املك ِهثر ثوبتا خترعيا صاياا ،إال أن هذا اليكثي للاكم عليه ابلكثر حىت ي ظر يف موانا الكم.
آهذه أربا أحوال للكاآر على القيقة ،ومل ي بت عليه العمل املكثر يف أحكا ال نيا إال يف حال واح ة م ها ،آهذا مايتعلق ابل بوت الشرعي.
(وهنااا فائاادة) وهتتى هتتل ملتتن علتتم كثترا متن رجتتلِ أن يعتتتسه كتتاآرا  -كمتتا يف الصتتورة (ج) الستتابقة  -وإن مل ميكتتن اثبتتات الكثتتر عليتته بطتترق االثبتتات
الشرعية.
واَّواب :نعم ،بل دب عليه أن كم عليه ابلكثر ،ولكن بشر س:
أوقما :أن يكون الش ص مؤه للاكم ب ثسه أو ابستثتاء خ ه ،ليثرق بس الكثر وخ ه ولي ظر يف موانا الكم.
واآلدر :أن اليعاقبه ابلعقوابت اليت هى حق هلل تعاىل كاستباحة ثمه وماله لت يؤادذ هبذا ما ع

ال بوت الشرعي الكامتل ،ولتو جتاو هتذا اثى

إىل الثوضتتى يف استتتباحة الت ماء واامتوال رجتترث التهمتتة ،ولكتتن يعاقبتته رتتا ثون لت متتن هجتتره وتتترك نكاحتته وانكاحتته وتتترك الصت ة عليتته إ ا متتات
( 1الصار املسلول ص ٣٥٧ - ٣٥٥
( 2الشثا) للقاضي عياع ،9٦٣ - 9٦1 /2 ،ط الل
 ٣ال يل رواه الب اري ()49٠٥
( 4الصار املسلول) ص ٣٥4
( ٥الشثا)  ،9٦4 /2ط الل
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وحنو ل  .1وقال ابن ميمية  -يف امل اآقس ] -وكان ال عليه الص ة والس أوال يصلي عليهم ويست ثر قم ،حىت هناه هللا عتن لت آقتال ( َوالَ
ِ
ِ
تص ِل علَى أَح ِ ِمْتهم َّمتات أَبت ا والَ تَتقتم علَتى قَ ِتسِه) التوبتة 84 :وقتال ( ِ
ِ
س َم َّترة آَتلَتن
َ َ َ ْ َ َ ْ
استتَت ْث ْر َق ْتم أ َْو الَ تَ ْستتَت ْث ْر َق ْتم إِن تَ ْستتَت ْث ْر َق ْتم َس ْتبع َ
ْ
َه َ َ ه
ِ
اّلل َقت ْتم) التوبتتة ،8٠ :آلتتم يكتتن يصتتلي علتتيهم واليستتت ثر قتتم ،ولكت ْتن ثمتتاؤهم وأم تواقم معصتتومة اليستتتال مت هم مايستتتاله متتن الكثتار التتذين
يَت ْثت َتر ه
اليظهرون أهنم مؤم ون بل يظهرون الكثر ثون اإلميان[.2

تس جع ْل تتا ِا ِ ِ
تس ِمتتن أ َْعَت ِ
تاب
وثليتتل حكتتم الثتترث الواحت علتتى خت ه ابلكثتتر إ ا علتتم م تته كث ترا ،قولتته تعتتاىل ( َو ْ
اضت ِر ْ
ب َقتتم َّمتَ َّرجلَت ْ ِ َ َ َ َ
َحت َا َجتَّتَت ْ ِ ْ
س آتَت أكلَها وَمل تَظْلِم ِمْه َختيتا وآَ َّجرَ ِد َ َقما َهنَرا ،وَكا َن لَه َمثَر آَت َق َال لِص ِ
و َح َث ْثَا َا بَِ ْ ِل و َج َع ْلَا بَتْيتَتهما َوْرعا ،كِْلتَا ْ ِ
تاحبِ ِه
َ
ْ َ ْ
اََّتَّتَ ْ ْ َ َ ْ ْ
م
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
تاعةَ قَائِ َمتة
َعُّز نَت َثتراَ ،وَث َد َتل َجتَّتَته َوه َتو َ ِتاملم لهَِت ْث ِس ِته قَ َ
تال َمتا أَ ُّتن أَن تَبِيت َ َه ِتذ ِه أَبَت اَ ،وَمتا أَ ُّتن َّ
الس َ
َوه َو َا ِوره أَ َ أَ ْكَتر م َ َماال َوأ َ
تال لَتته ِ
ت ِابلَّت ِتذي َدلَ َق ت َ ) الكهتتف .٣٧ - ٣2 :آتتااول كثتتر
َولَتتتِن ُّرِث ُّ
ثت إِ َىل َرِهيب َا َِج ت َ َّن َد ت ْ ا ِهمْت َهتتا م َقلَبتتا ،قَت َ
صتتاحبه َوهت َتو َتتا ِوره أَ َك َثت ْتر َ
َ
تاعةَ قَائِ َمتة) الكهتف ٣٦ :واآلدتر أكثتره بتذل  ،وكتا رجلتس آقتط كمتا قتال هللا تعتاىل .وم تال هتذا يف الستلف ك ت
ابلش يف البعتل ( َوَما أَ ُّتن َّ
الس َ
وم تته إكثتتار الشتتاآعي رمحتته هللا لثتتص الثتترث يف جملتتح امل تتا رة  ،٣وق ت هتتب ابتتن تيميتتة رمحتته هللا إىل أن الشتتاآعي مل يك ِهثتتر حثصتتا هتتذا وإمنتتا أ لتتق

الكثر على قوله ،ولكن ال ابت من دس ا ِب ف ماقاله ختيخ اإلس .4
وهتذا التتذي أكثتر خت ه الدتوو أن يلتتز خت ه متتن املستلمس بتتذل متاثا مل ي بتتت ع ت هم ماثبتتت ع ت ه ،ومتتاثا مل ي بتت كثتتر هتذا الكتتاآر ثبتوَت ختتترعيا
صاياا.
ولكن هذا الذي أكثر خ ه دوو ل ه أن يقل ه إ ا كان آقيها ثقة ،وم اله تقلي عمر بن اخلطاب لذيثة بن اليمان يف تترك الصت ة علتى متن علتم
حذيثة نثاقهم ذدبار رسول هللا عليه الص ة والس

له.٥

وهتل دتتوو ملتتن علتم كثترا متتن رجتل أن يشتتهره يف ال تتا وإن كتان الكتتاآر مستسترا بكثتره  .واَّتواب :نعتتم ،بتل دتتب حيتتل خيشتى ضتترره ،داصتتة إ ا
كان هذا الكاآر من ثعاة الب ن أو ممن يؤدذ ع ه العلم أو كان يري نكاح مسلمة وحنو ل  ،آال ين ال صياة .ويف هذا قال القاضي عيا) رمحه
ؤدذ ع ه العلم أو روايتة الت يل أو يقطتا ِبكمته أو ختتهاثته أو آتيتاه يف القتوقَ ،و َجتب علتى ستامعه
هللا ]آإن كان القائل لذل ممن تص ى ان ي َ

اإلختاثة را ْسا م ه والت ث لل ا ع ه والشهاثة عليه را قاله ،ووجب على من بَتلَ َه ل من أئمة املسلمس إنكاره وبيتان ك ْثت ِره وآستاث قولته ،لقطتا
ضرره عن املسلمس وقياما ِبق سي املرسلس .وكذل إن كان ممن يعظ العامة أو يؤثب الصتبيان ،آتإن متن هتذه ستريرته اليتؤمن علتى إلقتاء لت يف
قلوهبم ،آيتأك يف هؤالء اإلداب لق ال عليه الص ة والس  ،ولق ختريعته[.٦
آهذا مايتعلق ابل بوت الشرعي ،أي اثبات وقون سبب الكثر من آاعله اثباَت صاياا.

( )٥قويل  -يف قاع ة التكث ( -إ ا توآرت ختروط الكم) .آال ظر يف الشروط الب م ه قبل الكم .آإن قاع ة الكم يف الشريعة ِ
بوجه عا هى:
(يرتتب الكم على السبب إ ا توآرت الشروط وانتثت املوانا).
 1كر هذا ختيخ اإلس ابن تيمية يف (جممون الثتاوى) 28٧ - 28٥/24
( 2جممون الثتاوى) 21٣ - 212 /٧
 ٣انظر (الشريعة) لآلجري ص  ،81و(خترح اعتقاث أهل الس ة) ايب القاسم ال لكائي2٥٣ - 2٥2/1 ،
 4انظر ك مه يف (جممون الثتاوي) ٣49 /2٣
 ٥انظر (جممون آتاوي ابن تيمية)  ،21٣/٧و (اا ) للشاآعي1٦٦ /٦ ،
( ٦الشثا) 998 - 99٧ /2
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والكم :هو اثبات أمر آلدر أو نثيه ع ه ،وهو ه ا اثبات حكم الكثر (الرثة) لش ص ما.
وسبب الكم :هو الشيء الذي جعل الشارن وجوثه ع مة على وجوث الكتم ،وع مته ع متة علتى ع مته .وهتو ه تا اتيتان هتذا الشت ص بقتول أو
آعل مك ِهثر.
وخترط الكم :هو مايتوقف وجوث الكم على وجوثه ،واليلز من وجوثه وجوث الكم ،ولكن يلز من ع مه ع الكم.
وت قسم ختروط الكم ابلتكث إىل ث ثة أقسا :

أ  -ختروط يف الثاعل :وهى أن يكون مكلثا (أي ابل ا عاق ) عاملا أبن آعله مك ِهثر ،متعم ا قاص ا لثعله ،خمتارا له ذراثته.
ب  -ختتتروط يف الثعتتل (التتذي هتتو ستتبب الكتتم) :وهتتو أن يكتتون آعلتته مك ِهث ترا ب ت ختتتبهة ،وق ت ستتبق بيتتان مايشتترتط لتتذل  :وهتتو أن يكتتون آعتتل
املكلف صريح ال اللة ،وأن يكون ال ليل الشرعي املكثر صريح ال اللة أياا.
ج  -ختروط يف اثبات آعل املكلف :وهى أن ي بت بطريق خترعي صايح.
( )٦وقويل  -يف قاع ة التكث ( -وانتثت موانعه يف حقه) أي موانا الكم.
واملانا :هو مايلز من وجوثه ع الكم ،واليلز من ع مه وجوث الكم أو ع مه.
واعلم أنه دوو أن يكتثى يف قاع ة التكث بذكر الشروط آقط أو املوانا آقط إ إهنما أض اث ،و كر أح ا ي ين عتن اآلدتر ،كمتا قتال ابان القايم


قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [ويف هذا الشرط نظر ،فإن الذين ذكرهم النيب  يف حديث عد بن حامت القائي رضي هللا عنهِ ،ل يكونوا يعرفون  -كما

صرح عد نفسه  -أن طاعة األحبار والرهبان يف التشريع عبادة ،وِل مينع عدا علمهم أبن ملك القاعة عبادة ال جيوز صرفها لدري هللا ،من وصفهم ابلشرك ،وأهنم

قد اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرابابً من دون هللا.

وقد ميزهم هللا يف فاحتة الكتاب عن املدضوب عليهم ،الذين كفروا عن علم ،أبهنم ضالون قد كفروا عن مقليد و هل وض لة
َّ ِ
ص ْو ِت
ين َآم وا َال تَت ْرآَتعوا أ ْ
َص َواتَك ْم آَت ْو َق َ
ومما يدل داللة ظاهرة أيضاً على أن اسنسان قد يكفر وهو ال يشعر ،أ وهو ال يعلم أبن فعله كفر ،قوله معاىلَ ( :اي أَيتُّ َها الذ َ
الَِّ ِ وَال َْجتهروا لَه ِابلْ َقوِل َكجه ِر بتع ِ
اك ْم لِبَت ْع ِ
ض أَن َْحتبَ َط أ َْع َمالك ْم َوأَنت ْم َال تَ ْشعرو َن) احلجرات.2 :
ْ َ ْ َْ
هَ َ
فقد بني هللا معاىل أن هذا الرفع واجلهر ابلصوت ،قد يُفضي إىل حبوط العمل وصاحبه ال يشعر وال يعلم ،وحبوط األعمال إمنا يكون ابلكفر كما قال معاىل ( َوَمن
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ت أ َْعماقم) البقرة .217 :وقال معاىل( :ومن يكْثر ِاب ِإلميَ ِ
ِ ِ
ان آَت َق ْ َحبِ َط َع َمله) املائدة .5 :وقال معاىلَ ( :ولَ ْو أَ ْختَركواْ
يَت ْرتَ ْث م ك ْم َعن ثي ه آَتيَم ْ
ََ َ ْ
ت َوه َو َكاآمر آَأ ْولَتت َ َحبطَ ْ َ ْ
َلَبِ َط َعْتهم َّما َكانواْ يَت ْع َملو َن) األنعاا.88 :
إىل غري ذلك من اآلايت ،فقد ثبت كما قال شيخ اسس ا ابن ميمية( :أن رفع الصوت فوق صوت النيب واجلهر له ابلقول ُخياأ منه أن يكفر صاحبه وهو ال
يشعر وحيبط عمله بذلك ،وأنه مظنة لذلك وسبب فيه) أها .من الصارا املسلول (ص.)55

ف يلزا أو يشرتط دائماً كي يكفر املرء أن يكون عاملاً أبن فعله مكفر كما قد ذكر املصنف ،وإمنا اشرتط العلماء ذلك يف مكفري من كان عنده أصل اسس ا،
وأخقأ يف بعض املسائل امفية أو املشكلة اليت حتتاج إىل بيان وال معرأ إال من طريق احلجة الرسالية ،وإال فقد ذكر هللا معاىل يف كتابه عن كثري من الكفار أهنم
صلِاو َن) البقرة( 11 :إِ ْن أ ََرْث َ إِالَّ إِ ْح َسا َوتَت ْوآِيقا) النساء.62 :
كفروا وهم حيسبون أهنم مهتدون ،ويقولون( :إَِّمنَا َْحنن م ْ
وذكر معاىل أن أكثرهم ال يعلمون وأهنم اهلون.
َّ ِ
الَيَ ِاة ال ُّ نْتيَا َوه ْم َْ َسبو َن أ ََّهن ْم ْ ِس و َن صْعا) الكهف.104 - 103 :
ض َّل َس ْعيته ْم ِيف ْ
ين َ
وقال معاىل( :ق ْل َه ْل نتَتبِهتك ْم ِابْا ْ
ين أ َْع َماال ،الذ َ
َد َس ِر َ
كما ذكر سبحانه عن الذين استهز وا ابلقراء يف غزوة مبوك ،أنه كفرهم ملا ملفظوا بتلك الكلمات الكفرية ،مع أهنم صرحوا أبهنم ما أرادوا الكفر ،وال قصدوا الردة

بذلك ،وال علموا أص ً أن مقالتهم كانت كفراً ،بل اعتذروا أبهنم فعلوه لعباً ومزاحاً وأهنم ما حسبوا ذلك كفراً ،بل هو كما قالوا يف سبب النزول( :حديث الركب
نققع به القريق) واألدلة على هذا كثرية وهي دالة على أن اسنسان ال يشرتط دائماً يف مكفريه أن يعلم أبن ما يفعله مكفر ،إال أن يراد بعلمه أن يقصد العمل أو

القول املكفر ويعمد إليه حني يفعله أو يقوله ،فهذا شرط ابالمفاق ،ولي

هو مراد املصنف ها هنا.

وانظر ما قاله الع مة ابن القيم رمحه هللا يف "طريق اهلجرمني وابب السعادمني" يف "القبقة السابعة عشرة" من مرامب املكلفني وطبقاهتم وهي كما قال( :طبقة

املقلدين و هال الكفرة وأمباعهم ومحريهم الذين هم معهم مبعاً هلم يقولون :إان و دان آابءان على أمة وإان على أسوة م ،إىل قوله :وقد امفقت األمة على أن هذه
القبقة كفار وإن كانوا هاالً ...إىل آخر ك مه)].النكت اللوامع ص (.)8-10
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]ومما يبس ل اامر اتثاق ال ا على أن الشرط ي قسم إىل وجوثي وع مي ،رعىن أن وجوث كذا خترط يف الكم وع كذا خترط آيته ،وهتذا متثتق
عليتته بتتس الثقهتتاء وااصتوليس واملتكلمتتس وستتائر الطوائتتف ،وماكتتان ع متته ختتتر ا آوجتتوثه متتانا ،كمتتا أن متتاوجوثه ختتترط آع متته متتانا .آعت الشتترط
مانا من موانا الكم وع املانا خترط من خترو ه ،وابهلل التوآيق[.1
وت قسم املوانا  -كالشروط  -إىل ث ثة أقسا :
أ  -موانا يف الثاعل :وهى مايعرع له را دعله اليؤادذ أبقوالته وأآعالته ختترعا ،وتستمى هتذه املوانتا بعتوارع ااهليتة .وست ذكرها بعت قليتل إن ختتاء
هللا.
ب  -موانا يف الثعل (أي يف السبب) :ككون الثعل خ صريح يف الكثر أو ال ليل الشرعي خ قطعي ال اللة على الكثر.
ج  -موانا يف ال بوت :ككون أح الشهوث خ مقبول الشهاثة لكونه صبيا أو خ ع ل م .
(عوار) األهلية)
واملقصوث أهلية ااثاء ،إ إن ااهلية  -ع ااصوليس  -قسمان:
أهلية ااثاء :وتعين ص حية الثرث ان تعتس أقواله وأآعاله خترعا ،والعقل والبلول واالدتيار من ختروط صاة هذه ااهلية.
وأهليتتة الوجتتوب :وتعتتين صت حية الثتترث ان تكتتون لتته حقتتوق وعليتته واجبتتات .وهتتذه ااهليتتة أساستتها اليتتاة ،آتصتتح للكبت والصت

حتتىت اَّ تتس،

وتصح للعاقل وخ العاقل.
وعوارع ااهلية متعلقة أبهلية ااثاء ،وهى أمور تَعرع للمكلف آتجعل أقواله وأآعاله خ معتسة ختترعا آت يؤادتذ هبتا والترتتتب عليهتا آاثرهتا آيمتا
يتعلق ِبقوق هللا تعاىل ال حقوق العباث ،وعوارع ااهلية قسمان:

ِ
كالصت َر واَّ تتون والعتتته وال تتو وال ستتيان .آ تإ ا جتتين متتن اع ترتاه
القستتم ااول  -ع توارع ْساويتتة :أي متتن ق ت ر هللا تعتتاىل الثدتتل للعب ت يف اكتستتاهبا ،ه
ختيء من هذه العوارع ج اية آ إمث عليه والىؤادذ بشيء متن العقتوابت الرتثتان دطتاب التكليتف ع ته ،وإمنتا يؤادتذ ِبقتوق العبتاث كقتيم املتلثتات
ِ
كالص ر يقابله البلول ،واَّ ون والعتته يقابلهمتا العقتل ،آمتن ختتروط
وال ايت وحنوها اهنا من دطاب الوضا .وهذه املوانا السماوية يقابلها ختروط ،ه
رثة الص املميز د ف ،ومن قال بصاتها كال ابلة قالوا اليعاقب حىت يبل ويستتاب.2
تكث املعس أن يكون ابل ا عاق  ،ويف صاة ه

القسم ال اين  -عوارع مكتسبة :وهى التيت الدتيتار العبت ثد متل يف اكتستاهبا ب ثسته أو متن خت ه ،وإن كتان كتل ختتيء متن قت ر هللا ،قتال تعتاىل (إِ َّ
ك َّل َختي ِء َدلَ ْقَاه بَِق َ ِر) القمر ، 49 :ومن العوارع املكتسبة املعتسة كموانا من تكث املعس:
ْ

أ  -اخلطأ را يؤثي إىل سبق اللسان :آي طق ابلكثر وهتو اليقصت ه ،وهتذا املتانا يبطتل ختترط العمت  ،أي أن يثعتل امللكتف الكثتر عامت ا لته ،وثليتل

اعتبتتار اخلطتتأ كمتتانا قولتته تعتتاىل (ولَتتيح علَتتيكم ج ت ِ
ِ ِ
ت قتلتتوبك ْم)
َدطَتأْمت بِتته َولَكتتن َّمتتا تَت َع َّمت َ ْ
تاح آ َيمتتا أ ْ
َْ َْ ْ َ م
َ

ااحتزاب٥ :

 ،وثليلتته كمتتانا متتن التكثت

ح ت يل الرجتتل التتذي أضت هتل راحلتتته مث وج ت ها آقتتال (اللهتتم أنتتت عب ت ي وأ رب ت ) وآيتته وصتتف ال ت عليتته الص ت ة والس ت

أبنتته (أدطتتأ متتن خت ت ة

الثرح) .٣وقرائن الال قا ثدل يف اعتبار هذا املانا من ع مه.

ص .آيقت املكلتف علتى
تأول :والتتأول هتو وضتا الت ليل الشترعي يف خت موضتعه ابجتهتاث أو ختتبهة ت شتأ عتن عت آهتم ثاللتة الت ه
ب  -اخلطأ يف الت ه
التأول مانعا من تكث ه ،آتإ ا أقيمتت
آعل الكثر وهو اليراه كثرا حمتجا ب ليل أدطأ يف آهم مع اه ،آي تثي هبذا اخلطأ خترط العم  ،ويكون اخلطأ يف ه
( 1ب ائا الثوائ )  ،12/4ط ثار الكتاب العريب
 2انظر (امل ين ما الشرح الكب )92 - 91 /1٠ ،
 ٣ال يل متثق عليه
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عليه الجة وبِهس له دطتؤه آأص هتر علتى آعلته كثتر حي تتذ .وثليتل هتذا :حاثثتة ق امتة بتن مظعتون  -وقت كرْتا يف الت بيته اقتا املتذكور بتعليقتي علتى

َّ ِ
ين َآم تواْ َو َع ِمل تواْ
ح َعلَتتى التتذ َ
العقي ت ة الطااويتتة  -وآيهتتا استتتال ق امتتة ختتترب اخلمتتر  -واستتتا ل خت ترهبا كثتتر  -مستتت ال بقولتته تعتتاىل (لَت ْتي َ
ات ج ِ
َّ ِ
ال ِ
يما َعِمواْ) املائ ة ، 9٣ :واحتل هبذه اآلية على عمتر ملتا أراث أ يقتيم عليته الت  ،آب هتس لته عمتر دطتأه وأقتا عليته الت  .ويف هتذا
َم
الص َ
اح آ َ
قال ابن ميمية ]أو خلط آظن أن التذين آم توا وعملتوا الصتالات يستت ون متن حتتر اخلمتر ،كمتا خلتط يف لت التذين استتتاهبم عمتر ،وأم تال لت ،
أصروا كثروا حي تذِ  ،وال كم بكثرهم قبتل لت كمتا مل كتم الصتاابة بكثتر ق امتة بتن مظعتون وأصتاابه
آإهنم يستتابون وتقا الجة عليهم ،آإن ه

ملا خلطوا آيما خلطوا آيه من التأويل[ .1وق ثلت هذه الاثثة على أن اخلطأ يف التأول مانا من التكث ذجان الصاابة ،كمتا أنته ثادتل يف عمتو

قوله تعاىل (ولَيح علَيكم ج ِ
َدطَأْمت بِِه) ااحزاب.٥ :
اح آ َيما أ ْ
َْ َْ ْ َ م
َ

وما ل آإنه ليح كل دطأ يف التأول يعتس عذرا مقبوال ومانعا من التكث :
آاخلطأ يف التأول الذي يعذر به هو مانشأ عن ال ظر يف ثليل خترعي آأدطأ يف آهمه.

واخلطأ يف التأول الذي اليعذر به هو مانشأ عن حمض الرأي واقوى ثون است اث إىل ثليل خترعي .كامت ان إبليح عتن الستجوث آلث حمتجتا أبنته (أَ َْ
َد ْم ِهمْته َدلَ ْقتَ ِتين ِمتن َّ ِر و َدلَ ْقتَته ِمتن ِ ت ِ
س) ااعتراف 12 :آهتذا حمتض الترأي ،وكتتأوي ت البا يتة التيت أستقطوا هبتا الواجبتات الشترعية آإهنتا حمتض
َ
اقوى.

ويف كل ااحوال آإن اخلطأ يف التأول يسقط كمانا ذقامة الجة على هِ
املتأول.

ِ
س
الكثر وهو دهل أنه كثر ،آجهله  -إ ا كان معتسا  -مي ا من تكث ه ،وثليله قولته تعتاىل ( َوَمتا كَّتا م َعت هذبِ َ
ج  -مانا اَّهل :كأن يثعل املكلف َ
تل َرستتوال) اإلستراء ،1٥ :آت عتتذاب يف الت نيا وال يف اآلدتترة إال بعت التتب ل ،وقت ستتبق ِبتتل هتتذا املوضتتون يف البتتاب الستتاث متتن هتتذا
َحت َّتىت نَتْبت َعت َ
( 1جممون الثتاوى) ٦1٠ /٧

 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [فهذا إط ق لي

حمل امفاق واألضبط مقييده (طا ال يُعرأ إال عن طريق احلجة الرسالية) ،إذ أن أصل التوحيد (احلنيفية) ،قد

أقاا هللا فيه احلجة البالدة ،فمن ِل حيقق أصل التوحيد ،بل نقضه ومات على الشرك الصراح والتنديد ،فهو معذب يف اآلخرة على األصح.
ويدل على هذا أدلة كثرية منها:

ما رواه اسماا أمحد ،ومسلم عن أن

مر بنخل لبر النجار فسمع صواتً ،فقال :ما هذا؟ قالوا :قرب ر ل دفن يف اجلاهلية .فقال النيب ( : لوال أن
أن النيب َّ 

ال مدافنوا لدعوت هللا عز و ل أن يسمعكم من عذاب القرب ما أمسعر).

وأصرح منه ما رواه القرباين ،وغريه أن أعرابياً اء إىل النيب  فقال :إن أيب كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو؟ قال( :يف النار) .فكأن األعرايب َو َ َد من
ذلك ،فقال :اي رسول هللا فأين أبوك؟ قال( :حيثما مررت بقرب كافر فبشره ابلنار) ،فأسلم األعرايب بعده ،فقال :لقد كلفر رسول هللا  معباً :ما مررت بقرب كافر

إال بشرمه ابلنار.

ومثله ما رواه مسلم يف صحيحه عن أن رضي هللا عنه أن ر ً قال( :اي رسول هللا ،أين أيب؟ قال :يف النار ،فلما قفى ،دعاه فقال( :إن أيب وأابك يف النار).
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
آابؤه ْم آَته ْم
وهؤالء من القوا الذين قال هللا معاىل فيهم( :لت ذ َر قَت ْوما َّما أ َََتهم همن نَّذي ِر همن قَتْبل َ لَ َعلَّه ْم يَت ْهتَ و َن) السجدة ،3 :وقال معاىل( :لت ذ َر قَت ْوما َّما أنذ َر َ
َخاآِلو َن) ي  ، 6 :فصح بنص الوحي أن هؤالء قوا معذبون يف اآلخرة ،مع أهنم ما أاتهم نذير خاص م وأهنم غافلون بنص التنزيل ،وهو دليل على أن من نقض

أصل التوحيد من املكلفني ومات على الشرك الصراح والتنديد ،أنه معذب يف اآلخرة وإن ِل أيمه نذير خاص به ،ألن أصل التوحيد مما استقر يف فقر املق وقامت
ث رسل هللا مجيعاً له ،وأنزلت كتب هللا كلها من أ له
عليه حجج هللا املختلفة وبُِع َ
وآية اسسراء كما نقل الشوكاين يف فتح القدير عن اجلمهور إمنا هي يف عذاب الدنيا ال اآلخرة.
ويدل عليه قوله معاىل بعدها مباشرة( :وإِ َا أَرْث َ أَن ُّهنْلِ َ قَترية أَمرَ م ْرتآِيها آَت َثسقواْ آِيها آَا َّق علَيتها الْ َقول آَ َ َّمرَ ها تَ ْ ِم ا،وَكم أ َْهلَ ْكَا ِمن الْقر ِ
وح َوَك َثى
ون ِمن بَت ْع ِ ن ِ
ْ َ
َ َ َ َْ ْ
َ ْ
َ َ
َ
َْ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب ِعب ِاث ِه دبِ ا ب ِ
بِربِ َ بِذن ِ
ِ
ِ
آايتَا َوَما كَّا م ْهلكي
م
ه
ي
ل
ع
و
ل
ت
ت
ت
ي
وال
س
ر
ا
ه
م
أ
يف
ل
ع
ت
ب
ت
ي
ىت
ح
ى
ر
ق
ل
ا
ل
ه
م
ب
ر
ن
ا
ك
ا
م
و
(
معاىل:
قوله
مثل
فهي
.
17
ص ا) اسسراء16 :
ْ
َه
َ َ َ َ َُّ َ ْ َ َ َ َّ َْ َ َ ه َ َ َْ َ َْ ْ َ
َ َ ََ
ِ
ِ
َّ
الْقَرى إال َوأ َْهل َها َالمو َن) القصص.59 :
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الكتاب ،و كرت آيه أن اَّهل املعتس كعتذر ومتانا هتو اَّهتل التذي اليتتمكن املكلتف متن إوالتته استباب متن جهتته أو استباب متن جهتة مصتاثر
آقصتتر آهتتو خ ت معتتذور جبهلتته ويعتتتس عاملتتا حكمتتا  -أي يف حكتتم العت ِتامل  -وإن مل يكتتن عاملتتا يف
العلتتم آتتإ ا كتتان متمك تتا متتن التتتعلم وإوالتتة اَّهتتل َّ
القيقة.

ّلل ِمتتن بتعت ِ
ث  -متتانا اإلكتراه :ويقابلتته كشتترط أن يكتتون املكلتتف خمتتتارا لثعلتته ،وثليتتل اعتبتتار اإلكتراه كمتتانا متتن التكثت قولتته تعتاىل (متتن َك َثتتر ِاب ِ
َْ
َ ه
َ
إميَانِِه إِالَّ من أ ْك ِره وقَت ْلبه مطْمتِن ِاب ِإلميَ ِ
ان) ال ال .1٠٦ :ويشرتط يف صتاة اإلكتراه علتى الكثتر كمتانا أن يكتون ابلته يت ابلقتتل أو القطتا أو أن
َ
َْ ََ
يقا على املكلف تعذيب خت ي وهذا قول اَّمهور وهو الراجح .وسيأيت الك

يف اإلكراه بشيء من التثصيل يف آدر هذا املبال إن ختاء هللا.

السكر الذي يزول معه العقل :ويف اعتباره كمانا من التكث د ف ،وادتتار ابتن القتيم اعتبتاره وهتو قتول ااح تاف ،د آتا للتراجح ع ت ال ابلتة
• ُّ
والشاآعية من صاة رثة السكران.1
• قول الكثر على سبيل الكاية عن ال  :كمن يقرأ ك

قصه هللا علي ا يف القرآن وق أمتر هللا بت وتته ،وك قتل الشتاه ماْسعته متن
الكثار الذي ه

الكثر إىل القاضي ،وك قل مقاالت الكثار لبيان ماآيها من الثساث وللترث عليهتا .كتل هتذا جتائز أو واجتب واليكثتر قائلته .2وقتذا يقتال قتل الكثتر
ومما يتبع هذا املوضع ما انتقده املصنف (ص )534على صاحب "ضوابط التكفري" يف ك مه يف أن األصل يف احلجة على الناس يف التوحيد هو الفقرة وامليثاق
الذ أخذ منهم ،أما حجة الرسل فهي فيما يناقض االلتزاا التفصيلي ابلشريعة ،مع أن هذا الك ا حق ال غبار عليه إن أريد به أصل التوحيد وا تناب الشرك

األكرب ،دون مفاصيل التوحيد وفروعه اليت ال معرأ إال من طريق الرسل.

كما انتقد املصنف (صاحب الضوابط) يف قوله :أبن من نقض التوحيد فهو معذب يف اآلخرة حىت وإن ِل مقم عليه احلجة الرسالية ،لقياا حجج الفقرة وامليثاق
ِ
ل َرسوال) اسسراء ،15 :وأورد ك ماً للشنقيقي حوهلا.
س َح َّىت نَتْبت َع َ
وغريها ،واستدل مرة أخر هناك آبية اسسراءَ ( :وَما كَّا م َع هذبِ َ
وقد عرفت أن املراد ابلعذاب فيها عذاب االستئصال الدنيو وعلى ذلك مجهور املفسرين ،وأن النصوص قد أثبتت أن هناك من يعذب يف اآلخرة ملومه على
أصل بعث به الرسل كافة ،وأنزلت به الكتب كلها،
الشرك األكرب ،وعدا حتقيقه للتوحيد الذ هو حق هللا على العبيد ،وإن ِل أيمه رسول خاص ،إذ إن هذا ٌ
وامفقت وموامرت عليه الشرائع،
أما ك ا الشنقيقي فواضح من مركيزه فيه على موضوع العقل ونصب األدلة ،أنه يرد على املعتزلة وحنوهم من أهل الك ا الذين أو بوا معرفة هللا ابألدلة العقلية

وهذا موضوع آخر غري ما حنن فيه.

مث مكلم املصنف يف احلجة الرسالية وذكر األدلة على أن الرسل بعثوا ابلتوحيد وغريه .وال أحد خيالف أن هللا سبحانه قد عل من حججه على عباده يف التوحيد
وغريه احلجة الرسالية ،لتكون له سبحانه احلجة البالدة.

ويف احلديث ...( :ال أحد أحب إليه العذر من هللا من أ ل ذلك بعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين) أخر ه البخار ومسلم عن ابن مسعود مرفوعاً ،ولكن
ام أ هل يعذر املشرك الناقض ألصل التوحيد إذا ِل يبعث إليه رسول خاص؟ وإذا عذر فما معىن العذر؟ هل معناه أنه ال يعذب حىت خيترب يف عرصات القيامة،
أا أن معناه أنه معذور ويدخل اجلنة؟
فقد صح عن النيب  أنه قال( :إن اجلنة ال يدخلها إال نف مسلمة" وقال عن بعض من ِل أيهتم نذير( :إن أيب وأابك يف النار).
واحتجا ه (ص )544بقوله معاىل( :واّلل أَدرجكم ِمن بط ِ
ون أ َّم َهاتِك ْم الَ تَت ْعلَمو َن َختْيتا) النحل 78 :مقلق مقيد حبديث( :ما من مولود إال وهو يولد على
َ ه َْ َ ه
الفقرة .)..أخر ه الشيخان .وحديث( :إين خلقت عباد حنفاء.)..
فهذا يف أصل احلنيفية ،ومبقى اآلية على عمومها يف مفاصيل الشريعة.

وكذلك (ص )536ساق املصنف اآلايت اليت فيها سؤال خزنة هنم لداخليها( :أََملْ ََيْتِك ْم رس مل) األنعاا .130 :ليستدل على أنه ال يدخل النار إال من اءه

رسول.
ِ
ِ
ِ
ِ
آابؤه ْم آَته ْم َخاآلو َن) ي  ،6 :مع شهادة النيب  لبدضهم أهنم يف
وهذا حق خرج صرج الدالب ال العموا ،يدل على ذلك قوله معاىل( :لت ذ َر قَت ْوما َّما أنذ َر َ
النار]النكت اللوامع ص ()10-13
( 1اع املوقعس)  ،٦٥ /٣وانظر (كشاف الق ان) للبهويت  ،1٧٦ /٦و (امل ين ما الشرح الكب ) 1٠9 /1٠
 2انظر (الثصل) البن حز 2٥٠ /٣ ،
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ليح كاآرا .وه ا تثصيل ها  :آمن نقل الكثر ل رع خترعي صتايح كمتا يف اام لتة الستابقة آت ختتيء عليته .ومتن حكتاه علتى ستبيل االستاستان
والرضا به آهو كاآر .وقرائن الال قا ثدل يف التثريق بس هذه ااحوال ويف بيان هذا التثصتيل قتال القاضاي عياا) ]أن يقتول القائتل لت حاكيتا
عن خ ه وآثِرا له عن ِس َواه ،آهذا ي ظر يف صورة حكايته وقري ة مقالته ،وخيتلف الكم ابدت ف ل على أربعة وجوه :الوجوب ،وال ب والكراهة
والتار [.1
واقزل :وإن كان مع وثا من املوانا املكتسبة إال أنه ليح مانعا من التكث ابتثاق أهل العلم.
وإ ا ك ا ق كر أن ختروط التكث املتعلقة ابملكلف هى أن يكون ابل ا عاق عاملا عام ا خمتارا ،آإن املوانا املذكورة آنثا يبطل كل م ها ختتر ا أو
أك ر من هذه الشروط:

آالبلول كشرط يتبطل ِ
ابلص ر كمانا.
َْ

السكر الطاآح كموانا.
والعقل كشرط يبطل ابَّ ون والعته و ُّ

والعلم كشرط يبطل ابَّهل املعتس كمانا.
والعم وهو القص كشرط يبطل ابخلطأ يف سبق اللسان واخلطأ يف التأول وحكاية الكثر كموانا.
واالدتيار كشرط يبطل ابإلكراه كمانا.

(منبيهات على الك ا يف موانع التكفري)
التنبيه األول :مبني املوانع داخل يف مسمى االستتابة:
اعلم أن االستتابة وإن كان املراث هبا يف ااصل لب التوبة وهذا اليكون إالبع الكم ابلكثر والرثة كما س ذكره بع قليل إن ختاء هللا.
إال أن االستتابة تطلق أياا على ماقبل الكم من تبس توآر الشروط وانتثاء املوانا ،ويف بيتان هتذا قتال ابان ميمياة رمحته هللا]أو خلتط آظتن أن التذين
آم وا وعملوا الصالات يست ون من حتر اخلمر ،كما خلتط يف لت التذين استتتاهبم عمتر ،وأم تال لت  .آتإهنم يستتتابون وتقتا الجتة علتيهم ،آتإن
أصروا كثروا حي تذِ وال كم بكثرهم قبل ل كما مل َ كم الصتاابة بكثتر ق امتة بتن مظعتون وأصتاابه ملتا خلطتوا آيمتا خلطتوا آيته متن التأويتل[.2
تبس الشروط واملوانا قبل الكم ومن لب التوبة بع ه.
آاالستتابة تطلق على كل مايقا يف جملح الكم من ه

التنبيه الثاين :مبني املوانع جيب عند القدرة ويسقط عند التع َذر .ومن صور التعذر:

• االمت تتان عتتن الق ت رة :وستتوف نشتترح معتتىن املق ت ور عليتته واملمت تتا آيمتتا بع ت إن ختتتاء هللا ،ومل صتته أن املقتتور عليتته هتتو متتن يتتتمكن القاضتتي متتن
احااره لح الكم ويتمكن من إقامة ال عليه إن وجب ،واملمت ا بعكسه .آاملقت ور عليته دتب تبتس املوانتا يف حقته واملمت تا كتم عليته بت ون
تبتتس موانتتا .قتتال اباان ميميااة ]علتتى أن املمت تتا اليستتتتاب وإمنتتا يستتتتاب املق ت ور عليتته[ ،٣وق ت ستتبق الت بيتته علتتى أن تبتتس املوانتتا ثادتتل يف مستتمى
االستتابة.
 1مث كر أم لة لكل هذه ااحكا آراجعها يف (الشثا)  ،1٠٠٣ - 99٧ /2وهذا التثصيل كره أياا الشيخ حمم بن إبراهيم آل الشيخ يف (جممون آتاويه) 19٦ /12
  ،19٧جا حمم بن عب الرمحن بن قاسم( 2جممون الثتاوى) ٦1٠ /٧
( ٣الصار املسلول) ص ٣2٦ - ٣2٥
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• ومتن صتتور التعتتذر :املتتوت ،آتتإ ا كتتان ِثيتتن امليتتت حمتتل دصتتومة بتتس الورثتة ،آتاثعى بعاتتهم أنتته متتات مستتلما واثعتتى بعاتتهم أنتته متتات مرتت ا ،آإنتته
يكتثتتى يف الكتتم عليتته بشتتهاثة الشتتهوث ،قتتال اباان قدامااة  -يف ااست املستتلم بتتب ث الكثتتار ] -وإن قامتتت عليتته بيه تتة أنتته نطتتق بكلمتتة الكثتتر وكتتان
حمبوسا ع الكثار ومقي ا ع هم يف حالة دوف مل كم برثته ان ل اهر يف اإلكراه ،وإن خته ت أنه كتان آم تا حتال نطقته بته ح ِك َتم برثتته،
آإن اثعى ورثته رجوعه إىل اإلس مل يقبل إال ببي ة ان ااصل بقاؤه على ماهو عليه[ .1وليح ك م ا آيمن أكت ِره ،ولكتن آتيمن نطتق ابلكثتر وهتو
أتول أو حكايتة الكثتر وخ هتا ،ومتا لت ح ِك َتم عليته بشتهاثة الشتهوث آقتط
آمن آهذا حمكو برثتته متا احتمتال وجتوث متانا ل يته كجهتل معتتس أو ه
و ل لتعذر تبس هذه املوانا بع موته ،آالك ه ا آيمن مات .2وليح هذا داصا رن مات بب ث الكثار ،بل إن هتذا يقتال أياتا يف امليتت بت ار
اإلس

إ ا ادتلف الورثة يف ثي ه ،آياكم عليه بشهاثة الشهوث آقط ثون تبس موانا للتع هذر.٣

وإ ا ارت رجلم آَج َّن  -أي أصيب ابَّ ون  -مث مات قبل أن يستتاب ،مات حمكوما بكثره.4

وإ ا ارت السكران آمات يف سكْره مات كاآرا ،وإ ا قتله إنسان يف سك ِرِه هذا مل يام ه ،وهذا ع من اليعتس السكر مانعا من الرثة.٥
ويف كل هذه الصور ح ِك َم ابلرثة ب ون تبس موانا وب ون استتابة ،ومن مات كاآرا مل يرثه ورثتته املستلمون ومتا لت آتإ ا ختته الشتهوث بوجتوث متانا
من التكث ل ى املمت ا أو امليت وجب اعتباره.

التنبيه الثالث :املر ع يف اعتبار املانع مقلقاً إىل الشرع ،واملر ع يف اعتباره يف حق شخص معني إىل القاضي.
املانا من التكث هو ماثبت ابل ليل الشرعي أنه كذل  ،ومامل ي بت آ يت َع ُّ مانعا وإن ه ال تا مانعتا أو اعتتذروا بته ،وست ذكر يف الت بيته اخلتامح
أم لة لذل .
أما اعتبار املانا يف حتق ختت ص معتس آمرجعته إىل القاضتي التذي ي ظتر يف الت عوى ،آاَّهتل واإلكتراه متن موانتا التكثت ال ابتتة اباثلتة الشترعية إمتا
اعتبار خت صِ ما جاه أو مكرها آتق ير ل إىل القاضي.
َص َّر الشخص على الكفر فهو كافر.
التنبيه الرابع :إذا زال املانع فأ َ
ِ
(كالصت ر) وإمتا أن يتزول بتزوال ستببه (كتاإلكراه والستكر) وإمتا أن يتزول ذقامتة الجتة (كاَّهتل واخلطتأ يف التتأول) .آتإ ا
واملانا إما أن يزول ب ثسه
ه
أصر الش ص على ماقاله أو آعله من الكثر حال وجوث املانا آهو كاآر من حي تذِ .
وال املانا و َّ
التنبيه امام  :ما ال يعترب شرعا كموانع من التكفري.
موانا الكم  -وم ه الكم ابلتكث  -املعتسة خترعا هى ماثبتت اباثلة الشرعية ،آما ثل ال ليل علتى أنته متانا متن الكتم اعتتس ه ومتامل يت ل عليته
توسعوا يف امل ا من التكثت أبعتذار خت معتتسة ختترعا ،آلتيح كتل مايعتتذر بته ال تا مقبتوال ،قتال
ال ليل أو عارضه مل نعتسه .و ل ان بعض ال ا
ه

ِِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ستتَت ْه ِزئو َن ،الَ تَت ْعتَ ِتذرواْ قَت ْ َك َث ْترمت بَت ْعت َ إِميَتانِك ْم)
تعاىل ( َولَتن َسأَلْتَته ْم لَيَتقول َّن إَّمنَا كَّا َخنوع َونَت ْل َعب ق ْل أَاب هّلل َوآ َايته َوَرسوله ك ت ْم تَ ْ

التوبتة:

 ، ٦٦ - ٦٥آاعتذروا ولكن مل يقبل عذرهم ،وم له قوله تعاىل (يَت ْعتَ ِذرو َن إِلَْيك ْم إِ َا َر َج ْعت ْم إِلَْي ِه ْم قل الَّ تَت ْعتَ ِذرواْ لَن نت ُّْؤِم َن لَك ْتم) التوبتة .94 :آلتيح
كل عذر رقبول كمانا.

( 1امل ين ما الشرح الكب ) 1٠٦ /1٠
 2كما بيه ه الشاآعي يف ك مه يف نثح املسألة يف (اا ) 1٦2 /٦
 ٣كما كره ابن ق امة يف (امل ين ما الشرح الكب ) 218 - 214 /12
 4كره الشاآعي يف (اا )
 ٥كره ابن ق امة يف (امل ين ما الشرح الكب )  ،1٠9 /1٠و (اا ) للشاآعي 1٥8 /٦
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ومتتن ااعتتذار البا لتتة :كتتون متتن ثبتتت كثتتره  -بت عاء خت هللا أو بستتبه الت ين مت َ -ييت ابلشتتهاثتس أو يصتتلي .آتتيظن التتبعض أن لت مي تتا متن
تكث ه وليح كذل .
آق سبق الت بيه على أن العب الي دل يف اإلميان القيقي إال رجمتون دصتال ولك ته خيترج م ته ِبصتلة واحت ة ،واليلتز ووال كتل مال يته متن ختتعب

اإلميان لياكم بكثره ،آ بت بذل أنه ق يكثتر ومتاوال معته بعتض ختتعب اإلميتان ولك هتا الت ثعته متا كثتره .قتال تعتاىل (ومتا يتتؤِمن أَ ْك تترهم ِاب ِ
ّلل
ََ ْ
َ ْ ه
ش ِركو َن) يوسف ، 1٠٦ :آأثبت سباانه أن معهم إميا ما الشرك.
إِالَّ َوهم ُّم ْ

وق كرت من ااثلة واام لة آيما ماى ماي ين عن كر املزي  ،ومن لت ما كرتته يف الت بيته اقتا املتذكور بتعليقتي علتى العقيت ة الطااويتة متن أن
ل آلم يسموهم َتركي الص ة ومانعي الزكاة آ هل على أهنتم كتانوا يصتلون ،ومت لهم التذين

الصاابة أجعوا على كثر مانعي الزكاة ومل يصثوهم ب
ومن معه ِمن الصاابة وكانوا يصلون يف مسج بين ح يثة ابلكوآة ،آهذه كلها أثلة خترعية وأم لة يف آنِ واح .
أكثرهم عب هللا ابن مسعوث َ

ومتتن ااعتتذار البا لتتة :االعتتتذار للكثتتار أبن قتتاثْم ومشتتاخيهم ياتتلوهنم ويلبهستتون علتتيهم ،وهتتو عتتذر اب تتل لقولتته تعتتاىل ( َولَت ْتو تَت َترى إِ ِ الظَّتتالِمو َن
اتتعِثوا لِلَّت ِتذين استتتكْسوا لَتتوَال أَنتتتم لَكَّتتا متتؤِمِس ،قَت َ َّ ِ
َّ ِ
َم ْوقوآتتو َن ِع ت َ َرههبِِت ْتم يَت ْرِجتتا بَت ْعاتته ْم إِ َىل بَت ْعت ِ
ين
است ْ
ْ َ
ين ْ
َ َْ َ ْ ْ
تال التتذ َ
تض الْ َقت ْتوَل يَتقتتول التتذ َ
تال الَّ ِتذين است ْ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
استتَك َْسوا بَ ْتل
سَ ،وقَ َ
است ْ
اعِثوا أ َْ
ص َ ْث َ ك ْم َع ِن ا ْق َ ى بَت ْع َ إِ ْ َجاءكم بَ ْل ك تم ُّْجمت ِرم َ
ين ْ
َ ْ
ين ْ
ْ
َحنن َ
اتعثوا للَّتذ َ
استَك َْسوا للَّذ َ
ِ َّ ِ
ِ
م ْكتتر اللَّْيت ِتل وال ت َ ِ
ِ
ين
َست ُّتروا الَّ َ َام تةَ لَ َّمتتا َرأَوا الْ َع ت َذ َ
َ
َّهتتا ِر إ ْ َأتْمرونَتَتتا أَن نَّكْثت َتر ِاب َّّلل َوَْجن َعت َتل لَتته أَن ت َ اثا َوأ َ
َ
اب َو َج َع ْلَتا ْااَ ْخ ت َ َل يف أ َْعَتتاق التتذ َ
دَزْو َن إَِّال َما َكانوا يَت ْع َملو َن) سبأ .٣٣ - ٣1 :آ بت هبذا ال ص أن الكساء كانوا يالون الاعثاء وميكرون هبم وَيمتروهنم ابلكثتر ومل مي تا
َك َثروا َه ْل ْ
هذا من تكث الاعثاء واستاقاقهم للوعيت  .بتل إن هتذا التاتليل التذي يظ ته التبعض عتذرا هتو نتون متن أنتوان الكثتر وهتو كثتر التقليت كمتا أستلث ا

القول وهو كثر عوا اليهوث وال صارى وسائر الطوائف الكاآرة آعوامهم مقل ون لرءوسهم التذين ياتلوهنم كمتا قتال تعتاىل (قتل اي أ َْهتل الْ ِكتَ ِ
تاب الَ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
السبِ ِ
يل) املائ ة1 .٧٧ :
تَت ْلواْ ِيف ِثيِك ْم َخ ْ َ ْ
ضلُّواْ َعن َس َواء َّ
َضلُّواْ َك ا َو َ
ضلُّواْ من قَتْبل َوأ َ
الَِهق َوالَ تَتتَّبِعواْ أ َْه َواء قَت ْو قَ ْ َ
ط
ومن ااعذار البا لة :االعتذار للمرت أبنه من أهل العلم ،وكتأهنم معصتومون متن الكثتر ،وقت قتال تعتاىل  -يف حتق اانبيتاء – ( َولَ ْتو أَ ْخت َتركواْ َلتَبِ َ
وحتتي إِلَيت َ وإِ َىل الَّت ِتذ ِ ِ ِ
ِ
ت لَيَ ْاتتبَطَ َّن َع َملت َ َولَتَكتتونَ َّن ِمت َتن
ين مت ْتن قَتْبلت َ لَتتت ْن أَ ْختت َترْك َ
َعتْتهم َّمتتا َكتتانواْ يَت ْع َملتتو َن) اانعتتا  ، 88 :وم لهتتا ( َولََقت ْ أ َ ْ َ
َ
ْ ِ
ين) الزمتر ، ٦٥ :وإ ا كتتان الكثتتر ميت تتا يف حتتق اانبيتتاء آلتتيح رمت تتا آتتيمن ثوهنتتم .آالعت ِتامل وإن بَتلَت متتن العلتتم متتابل قت يكثتتر و (إمنتتا ااعمتتال
اخلَاست ِر َ
ِ
ِ
ابخلواتيم) وم اله قوله تعاىل (واتْل علَي ِهم نَتبأَ الَّ ِتذي آتَتيتَتاه ِ
ين) ااعتراف ، 1٧٥ :وأم لتته
َ َْ ْ َ
َ ْ َ
انستلَ َخ مْت َهتا آَأَتْتبَت َعته الش َّْتيطَان آَ َكتا َن م َتن الْ َتا ِو َ
آايتَتا آَ َ
يف هذه اامة ك ب ء رن ارت يف حياة ال عليه الص ة والس كعب هللا بن سع بن أيب السرح وكان يكتب الوحي لل عليه الصت ة والست ،

مث املرت ون بع وآاته عليه الص ة والس  ،وك من ثعاة الب ن املكثرة كانوا م ستوبس للعلتم الشترعي كالق ريتة نثتاة العلتم التذين أكثترهم ابتن عمتر
يف أول ح يل بصايح مسلم آق جاء يف صثتهم أهنم (يقرأون القرآن ويتقثرون العلم) .والشَُّّر يف اآلدرين أك ر م ه يف ااولس لقولته عليته الصت ة
والست (الَييت علتيكم يتو إال والتذي بعت ه ختتر م ته) .2وحنتن نتترى يف ومان تا هتذا الكتا املرتت ين يف ختتىت البلت ان قت اصتتط ا كتل مت هم ائثتة متتن
املشتتايخ هتتو خيلتتا علتتيهم االقتتاب الثاثاضتتة كأصتتااب الثاتتيلة والستتماحة تلبيستتا علتتى العامتتة لتترتويل اب لهتتم ،وهتتم خيلعتتون عليتته ِدلعتتة اإلميتتان
 1واآلايت الوارثة يف تقلي الكثار ملا كان عليه أابؤهم ك ة ،وكذل اآلايت الوارثة يف كاصم االتبان واملتبوعس وتسؤ كل آريق م هما من اآلدر ك ة كما يف آايت سورة
سبأ السابقة وكما يف سور البقرة  1٦٧ - 1٦٦وااعراف ٣9 - ٣8وإبراهيم  21وااحزاب  ٦8 - ٦4وخاآر 48 - 4٧
 2ال يل رواه الب اري
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والشتترعية اإلست مية تاتتلي للعامتتة ،آهتتؤالء املشتتايخ وأم تتاقم الختت يف كثتترهم ورثْتتم لقولتته تعتتاىل ( َوَمتتن يَتتَ ت َتوَّقم ِهمت ك ْم آَِإنتَّته ِمتْته ْم)

املائت ة٥1 :

،

ولرضاهم ابلكثر ،ولع تكث هم للاكا الكاآرين الذين َث هل ال ليل على كثرهم .قال عب هللا بن املبارك رمحه هللا:
وأحبار سوءِ ورهباهنا
ين إال امللوك ..
أآس َ ال َ
وهل َ

الر َّجتال بتن
وكم ال على املسألتس السابقتس  -و ا أن وجوث املالل ليح عذرا ملن تبعه ،وأن بعض متن أويت العلتم قت يكثتر  -أن رجت اْسته هنتار ه
عْتثوة ِ
ب ال عليه الص ة والس وتث هقه يف ال ين آأرسله ال عليه الص ة والست م َعلمتا اهتل اليمامتة قتو مستيلمة الكتذاب ،آارتت وتبتا
َ َ
صا َ
الر هجتال ،ومل مي تا هتذا الصتاابة متن
مسيلمة وخته لته أن ال ت عليته الصت ة والست أختتركه معته يف الرستالةَ ،
وصت ه قه ال تا واتبعتوا مستيلمة ثقتة يف ه
تري ،عتن ختتعيب ،عتن ستيف ،عتن لاتة بتن ااعلتم ،عتن عبيت بتن عمت ،
إيل الس ه
تكث هم وقتاقم .وق كر القرب دسه يف َترخيته آقتال ]كتتب ه

عن أاثل ال ثي  -وكان ما مثامة بن أاثل  -قتال :وكتان مستيلمة يصتانا كتل أحت ويتألثته واليبتايل أن يطلتا ال تا م ته علتى قبتيح ،وكتان معته هنتار
الر َّجال بن عْتث َوة ،وكان ق هاجر إىل ال عليه الص ة والست  ،وقترأ القترآن ،وآقته يف الت ين ،آبع ته معلمتا اهتل اليمامتة وليشت ب علتى مستيلمة،
َّ
يقتول :إنته قت أختت ِرك معته،

وليش ه ث من أمر املسلمس ،آكان أعظم آت ة على بين ح يثة متن مستيلمة ،ختته لته أنته ْستا حممت ا عليته الصت ة والست
آص ت ه قوه واستتتجابوا لتته ،وأمتتروه ركاتبتتة ال ت عليتته الص ت ة والس ت  ،ووع ت وه إن هتتو مل يقبتتل أن يعِي تتوه عليتته[  ،وقتتال القاارب أياتتا] :كتتتب إيل
السري ،قال :ح ث ا ختعيب عن سيف ،عن لاة ،عن عكرمة ،عن أيب هريترة ،وعبت هللا بتن ستعي عتن أيب ستعي عتن أيب هريترة قتال :قت كتان أبتو
الرجال آأَته آأوصاه بوصتيته ،مث أرستله إىل أهتل اليمامتة ،وهتو يترى أنته علتى الصت ق حتس أجابته .قتاال :قتال أبتو هريترة :جلستت متا
بكر بعل إىل َّ

ال عليه الص ة والس

الرجتال،
يف رهط مع ا َّ
الرجال ابن ع ثوة ،آقال :إن آيكم لرج ضرسه يف ال ار أعظم من أح  ،آهل القتو وبقيتت أ و ه

الر َّجال ما مسيلمة ،آشه له ابل بوة ،آكانت آت ة الرجال أعظم من آت ة مسيلمة ،آبعل إليهم أبو بكر دال ا[.1
آك ت مت وآا قا ،حىت درج ه

ويف اَّملة آإن موانا ااحكا  -وم ها موانا التكث  -املعتسة يف الشريعة هى ماثل على اعتبارها ااثلة الشرعية ال كل مايظ ته ال تا مانعتا ،هتذا

وابهلل تعاىل التوآيق.

( )٧قويل  -يف قاع ة التكث ( -و كم عليه مؤهل للاكم) :آمعىن (و كم عليه) أي ابلكثر والرثة بسبب عمله املك ِهثر إ ا توآر الشرط وانتثتى
تاع ومثت ِ
املتتانا .ومعتتىن (مؤهتتل للاكتتم) متتن قت ِ
تت وخ تتا متن أهتتل العلتتم ،وي ب تتي أن يكتتون جمتهت ا لقولتته عليتته الصت ة والست (إ ا َحكتتم التتاكم
آاجته مث أصاب آله أجران ،وإ ا حكم آاجته مث أدطأ آله أجر) ،2آتإن عت ِ ا تهت  ،آمقلت علتى ال اتو التذي كتر ه يف (مراتتب املثتتس) يف

البتاب اخلتتامح متتن هتتذا الكتتتاب .قتتال اباان ميميااة رمحته هللا ]وختتتروط القاتتاة تعتتتس حستب اإلمكتتان ،ودتتب توليتتة اام تتل آاام تتل ،وعلتتى هتتذا يت ل
ك أمح وخ ه ،آيوىل لع مه أنثا ِ
الثاس َق ْس وأقلهما خترا ،وأع ل املقل َ يْن وأعرآهما ابلتقلي [ ٣
وه ا تثصيل:
أ  -آمتتن ارتت يف ثار اإلست

آتتالكم عليتته للقاضتتي صتتاحب واليتتة القاتتاء ،ومتتن تكلتتم يف ختتتأنه متتن العلمتتاء خت القاتتاة آك مهتتم آتتتوى ولتتيح

َصت َ ق متن حممت بتن عبت هللا
حكما .قال النوو رمحه هللا  -يف إآتاء املثيت يف مسائل الرثة ] -قال الصتيمري واخلطيتب :إ ا ستتل عمتن قتال :أ أ ْ
تح هتذا ذقتراره أو ابلبي تة ،استتتابه الستلطان آتإن َتب
أو الص ة لعب وختبه ل  ،آ يباثر بقوله :هذا ح ل ال أو عليه القتل ،بل يقتول :إن ص ه

قبلتتت توبتتته ،وإن مل يتتتب آعتتل بتته كتتذا وكتتذا وابلت يف لت وأختتتبعه .قتتال  -أي الصتتيمري واخلطيتتب  :-وإن ستتتل عمتتن تكلتتم بشتتال تمتتل وجوهتتا
َ( 1تريخ الطسي)  2٧٦ /2و  ،2٧8ط ثار الكتب العلمية  14٠8هت
 2متثق عليه
( ٣االدتيارات الثقهية) جا ع ء ال ين البعلي ،حتقيق الثقي ،ط ثار املعرآة ،ص ٣٣2
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يكثتتر ببعاتتها ثون بعتتض ،قتتال :يستتتل هتتذا القائتتل آتتإن قتتال أرثت كتتذا آتاَّواب كتتذا[ .1آتتالكم يف ثار اإلست

للقاضتتي التتذي ي ظتتر الت عوى ال

للمثتس ان القاضي هو الذي يتمكن رقتاى واليته من التاقق من استيثاء الشروط وانتثاء املوانا كما أن حكم القاضتي يرآتا اخلت ف واليت قض
من حكمه إال مادالف نص كتاب أو س ة أو إجان .2ومن أم لة ماجرى عليه عمل املسلمس يف هذا الاثثة اليت كرها ابن كثاري يف أحت اث ست ة
 ٧٠1ه تت ،قتتال] :ويف يتتو االث تتس الرابتتا والعش ترين متتن ربيتتا ااول قتتتل الثتتتح أمح ت بتتن ال قثتتي ابل ت اير املص ترية ،حكتتم آيتته القاضتتي ويتتن ال ت ين بتتن
خملتتوف املتتالكي رتتا ثبتتت ع ت ه متتن ت قيصتته للش تريعة واستتتهزائه ابآلايت احملكمتتات ،ومعارضتتة املشتتتبهات بعاتتها بتتبعض ،يتتذكر ع تته أنتته كتتان تتل
احملرمات من اللواط واخلمر وخ

ل  ،ملن كان دتما آيه من الثسقة من الرتك وخ هم من اَّهلة ،هذا وق كان له آايلة وله اختت ال وهيتة جيلتة

يف الظتتاهر ،وبَِّزتتته ولبستتته جي ت ة ،وملتتا أوقتتف ع ت ختتتباك ثار ال ت يل الكامليتتة بتتس القص ترين استتت اث ابلقاضتتي تقتتي ال ت ين بتتن ثقيتتق العي ت آقتتال:
ب ع قتته و يتتف
ب ع َقتته ،آات ِر َ
متتاتعرف متتين آقتتال :أعتترف م ت الثاتتيلة ،ولكتتن حكمت إىل القاضتتي ويتتن الت ين ،آتأ ََمر القاضتتي للتوايل أن يَات ِر َ

برأسه يف البل  ،ونوثي عليه هذا جزاء من عن يف هللا ورستوله[ .٣آاكتم اَّتاين إىل القاضتي وإن ختته لته بعتض العلمتاء ابلثاتيلة وحنتو لت كمتا

يف هذه الاثثة.
ب  -ومتتن ارتت ولتتق بت ار التترب أو ارتت يف ثار التترب ،جتتاو لكتتل مؤهتتل متتن قت ِ
تاع وخت ه أن كتتم عليتته ،وجتتاو لكتتل أحت ت ثيتتذ حكمتته ،وآيتته
تثصيل َييت يف الثقرة ( )1٠إن ختاء هللا.
( )8قويل  -يف قاع ة التكث ( -آإن كان مقت ورا عليته يف ثار اإلست )( .آاملقت ور عليته) هتو متن كتان حتتت قت رة الستلطان والقاضتي إمتا حقيقتة
ِببستته وإمتتا حكمتتا ذمكتتاهنم توقيثتته ومستتاءلته الميت تتا مت هم ،قتتال اباان ميميااة ]ومعتتىن القت رة علتتيهم :إمكتتان الت علتتيهم ل بوتتته ابلبي تتة أو ابإلقترار،
وكتتوهنم يف قباتتة املستتلمس[ ،4ولعتتل صتتاة عبارتتته (إمكتتان إقامتتة ال ت ) .وقتتويل (يف ثار اإلس ت ) هتتو تثس ت لقتتويل (مق ت ورا عليتته) آتتإن الش ت ص
اليكون مق ورا عليه لسلطان املسلمس إال إ ا كان يف ثار اإلس  ،آإن جمرث وجوثه يف ثار الرب هو م عتة لته متن ستلطان املستلمس ،واليعتين هتذا
أن جيتتا متتن هتتم بت ار اإلست

مقت ور علتتيهم .بتتل قت يكتتون الشت ص بت ار اإلست

مقت ورا عليتته أو ممت عتتا ،واليتتتأتى االمت تتان يف ثار اإلست

إال

بشق عصا الطاعة والتظاهر ابلس ح أو ابلس ح وااعوان كما هو حال احملتاربس قطتان الطترق .وقتويل (ثار اإلست ) هتى كتل ثار حمكومتة بشتريعة
اإلس .
وق كر املاورد التثريق بس املرت املق ور عليه واملرت املمت ا آقال رمحه هللا ]آإ ا كانوا ممن وجب قتلهم را ارت وا ع ه متن ثيتن التق إىل خت ه متن
ااثاين مل خيتتل حتتاقم متتن أحت أمترين :إمتتا أن يكونتوا يف ثار اإلست

ختتتذا ا وأآتراثا مل يتايتتزوا بت ار يتميتتزون هبتتا عتتن املستتلمس ،آت حاجتتة ب تتا إىل

قتتتاقم لت دوقم حتتتت القت رة ويكشتتف عتتن ستتبب رثْتتم  -إىل قولتته  -ومتتن أقتتا علتتى رثتتته ومل يتتتب وجتتب قتلتته رجت كتتان أو امترأة - .مث قتتال -
والالة ال انية :أن ي ااووا إىل ثار ي ثرثون هبا عن املسلمس حىت يص وا آيها ممت عس ...اخل[ .٥وقال ابن ميمية رمحه هللا ]العقوابت التيت جتاءت هبتا
الشتريعة ملتتن عصتتى هللا ورستتوله نوعتتان :أحت ا :عقوبتتة املقت ور عليتته متتن الواحت والعت ث كمتتا تقت  ،وال تتاين :عقتتاب الطائثتتة املمت عتتة كتتاليت اليقت ر
عليها إال بقتال[ .٦وقال ابن ميمية أياا ]آهذا ال ص يف املرت املق ور عليه ،و اك يف احملارب املمت ا[ .1واملقصوث بيان أن الشريعة جاءت ابلتثريتق
( 1ا مون) ج  1ص 49
 2انظر (امل ين ما الشرح الكب )  ،4٠٥ - 4٠٣/11و (اع املوقعس) 224 /4
( ٣الب اية وال هاية) ج  14ص 18
( 4الصار املسلول) ص ٥٠٧
 ٥و ل يف ك مه عن قتال أهل الرثة يف ابب حروب املصاحل من كتابه (ااحكا السلطانية) (ااحكا السلطانية) ص  ،٧٠ - ٦9ط ثار الكتب العلمية 14٠٥هت
( ٦جممون الثتاوى) ٣49 /28
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بس عقوبة املق ور عليه واملمت ا ،واالمت ان الخيتص ابلطائثة بل ق يكون املمت ا ائثة أو آرثا ،كما يف حالة ارت اث عب هللا بتن ستع بتن أيب السترح
وآتراره إىل مكتتة قبتتل آتاهتتا .والخيلتتو كتتاب متتن كتتتب الثقتته متتن التثريتتق بتتس هتتذين ال تتوعس .وممتتا ي ب تتي أن يعلتتم أن قاعت ة الشتريعة يف التثريتتق بتتس
املق ور عليه واملمت ا مطهرثة ،حىت جاءت ابلتثريق بس املق ور عليته واملمت تا متن البهتائم املبتاح أكلهتا ،آت

تل أكتل املقت ور عليته م هتا  -وإن كتان

أصتتله وحشتتيا كتتال زال  -إال ابلتتذكاة الشتترعية أي التتذبح ،يف حتتس تتل أكتتل املمت تتا م هتتا  -وإن كتتان أصتتله إنستتيا كاإلبتتل  -بطع تته را ت َّث يف أي
موضا من جس ه كما يف الصي  .آقاع ة الشريعة هى تش ي الشروط يف املق ور عليه وكثيثها يف املمت ا.
( )9قويل  -يف قاع ة التكث ( -استتيب وجواب قبل استيثاء العقوبة) .وهذا للمق ور عليه.

اعلم أن االستتابة وإن كانت تطلق يف ااصل على لتب التوبتة متن املرتت رتا يعتين أنته اليستتتاب إال متن ح ِك َتم عليته ابلترثة ،إال أهنتا تطلتق أياتا يف
العلماء على مايسبق الكم من تبس الشروط واملوانا ،وب اء على ل آإن االستتابة تطلق على كل مايقا يف جملح الكتم متن تبتس الشتروط

ك

ويتبس من هذا أنه إ ا قرأ الطالب يف كتب العلم (أنه من قال كذا أو آعل كذا يستتتاب) آت
واملوانا قبل الكم ومن لب التوبة بع الكم ابلرثة .ه
تعين هذه العبارة أن هذا ق كثر وتطلب م ه التوبة ،بتل تعتين أنته صت ر م ته قتول أو آعتل مك ِهثتر ودتب تبتس حالته أي تبتس الشتروط واملوانتا وبعت ها
إما أن كم بساءته وإما أن كم برثته وتطلب توبته.
أ  -أما إ ق االستتابة على تبس الشروط واملوانا قبل الكم على من ص ر م ه قول أو آعل مكثر ،آهذا اثبت ذجان الصاابة رضي هللا عت هم،
كما كره ابن ميمية رمحه هللا يف قوله ]أما الثرائض ااربا آإ ا جا وجوب ختيء م ها بع بلول الجة آهو كاآر ،وكتذل متن جات حتتر ختتيء
متتن احملرمتتات الظتتاهرة املت تواتر حترميهتتا كتتالثواحش والظلتتم والكتتذب واخلمتتر وحنتتو ل ت  .وأمتتا متتن مل تقتتم عليتته الجتتة م تتل أن يكتتون ح ت يل عه ت
ابإلس

أو نشأ بباثيتة بعيت ة مل تبل ته آيهتا ختترائا اإلست

وحنتو لت  ،أو خلتط آظتن أن التذين آم توا وعملتوا الصتالات يستت ون متن حتتر اخلمتر،

كما خلط يف ل الذين استتاهبم عمر ،وأم ال ل  .آإهنم يستتابون وتقا الجة عليهم ،آإن أصروا كثروا حي تذِ وال كم بكثرهم قبل ل كما
مل َ كتتم الصتتاابة بكثتتر ق امتتة بتتن مظعتتون وأصتتاابه ملتتا خلطتوا آيمتتا خلطتوا آيتته متتن التأويتتل[ .2آظهتتر متتن ك متته هتتذا أن االستتتتابة تطلتتق علتتى تبتتس
املوانا وإقامة الجة وهذا يكون قبل الكم ابلترثة كمتا قتال (وال كتم بكثترهم قبتل لت ) .وهتذه االستتتابة واجبتة متا املقت ور عليته ،وتثعتل ِبستب
اإلمكان ما املمت ا ِبيل أنه إ ا بلت متن كتم يف ختتأن املمت تا التذي صت ر م ته الكثتر وجتوث متانا ل يته وجتب أن يعتتسه ،ولكتن الدتب علتى متن
كم يف ختتأنه أن يباتل عتن املوانتا وال أن يعلتق الكتم عليته علتى لت  ،داصتة إ ا ترتتب علتى التوقتف يف لت مثست ة علتى املستلمس ،وستيأيت
كر ااثلة على ل يف الثقرة التالية إن ختاء هللا ع الك

يف املمت ا.

ِ
ابلرثة آهذا هو املشهور يف كتب العلم ،وق ثلت عليها أثلتة ك ت ة كقولته تعتاىل ( َولََقت ْ قَتالواْ
ب  -وأما االستتابة رعىن لب التوبة ممن حك َم عليه ه
ِ
ِ
اّلل ورستوله ِمتن آَ ْ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
دت ْ ا َّقتم) التوبتة:
اتله آَتإن يَتتوبتواْ يَت َ ْ
َكل َمةَ الْك ْث ِر َوَك َثرواْ بَت ْع َ إ ْس َمه ْم َوَُّواْ رَا َملْ يَتَتالواْ َوَمتا نَت َقمتواْ إالَّ أَ ْن أَ ْخَتاهم ه َ َ
ِ
ِ
ِِ
اّلل قَت ْوما َك َثرواْ بَت ْع َ إِميَاهنِِ ْم َو َخت ِه واْ أ َّ
س،
الرس َ
َن َّ
 ،٧4وقوله تعاىل ( َكْي َ
اّلل الَ يَت ْهت ي الْ َق ْتوَ الظَّتالم َ
ول َحق َو َجاءهم الْبَتيِهَتات َو ه
ف يَت ْه ي ه
ِ َّ ِ
َجعِتتس ،دالِت ِ ِ
َن علَتتي ِهم لَع تةَ ِ
ِ ِ
ِ
ين
أ ْولَتتت َ َجت َتزآؤه ْم أ َّ َ ْ ْ ْ َ ه
ين آ َيهتتا الَ خيََّثتتف َعتْتهم الْ َعت َذاب َوالَ هت ْتم ي ظَترو َن ،إالَّ التتذ َ
اّلل َوالْ َمآلئ َكتتة َوالَّتتا ِ أ ْ َ َ َ َ
ِ ِ
ِ
َصتلَاواْ) آل عمتران .89 - 8٦ :ويف قصتة القتو التذين ارتت وا متن بتين ح يثتة ابلكوآتة يف إمتارة عبت هللا بتن مستعوث  -جتاء آيمتا
ََتبواْ متن بَت ْعت َلت َ َوأ ْ
رواه البيهقي ] -مث استشار ال ا يف أولت ال ثر ،آأختار عليه ع ي بن حامت بقتلهم ،آقا جريتر وااختتعل آقتاال :بتل استتتبهم وك ِهثلهتم عشتائرهم،
( 1م هاج الس ة ال بوية)  ،4٥٥ /4بتاقيق ث .حمم رختاث سامل
( 2جممون الثتاوى) ٦1٠ - ٦٠9 /٧

اجلامع يف طلب العلم الشريف

490

آتابوا وك هثلهم عشائرهم[ ،1ونقلت قصتهم بطوقا من قبتل ،آقولته (استتتبهم ...آتتابوا) ثل علتى أن االستتتابة ه تا هتى لتب التوبتة ممتن ح ِك َتم برثتته.

وهتتذه االستتتتابة واجبتتة ع ت أك تتر أهتتل العلتتم ،و هتتب إىل ع ت وجوهبتتا ااح تتاف وأهتتل الظتتاهر والشتتوكاين .والتراجح وجتتوب االستتتتابة وحكتتي ابتتن

القصار من املالكية إجان الصاابة على ل  ،يعين اإلجان السكويت .2
ه

صتتم ثمتته
وتوبتتة املرتت  :تكتتون ابتيانتته ابلشتتهاثتس ورجوعتته عمتتا َك َثتتر بتته  ،٣وقتتال اباان مفلااح احلنبلااي ]قتتال ختتتي ا :اتثتتق اائمتتة أن املرتت إ ا أستتلم َع َ

وماله وإن مل كم به حاكم[.4

(فائدة) مىت تتَرُّث الع الة للمذنب التائب
ستتبق الت يل عتتن التوبتتة وبيتتان ختتترو ها يف بيتتان آتترع العتتس متتن العلتتم يف الثصتتل ال تتاين متتن البتتاب ال تتاين متتن هتتذا الكتتتاب .والتوبتتة نوعتتان :اب تتة
وحكمية.
أمتتا البا تتة آهتتى املستتتوآية للشتتروط التتيت أختتتر إليهتتا متتن ال ت واإلقت ن عتتن التتذنب والعتتز علتتى عت العتوثة إليتته واالستتت ثار ابللستتان وأثاء حقتتوق
العباث إن تعلَّق الذنب هبا وخ ها ،آهذه التوبة املقبولة.
وأمتتا التوبتتة الكميتتة :آهتتى إ هتتار املتتذنب لتوبتتته ع ت ال تتا ابإلقت ن عتتن معصتتيته وإ هتتار ال ت  ،وادتلتتف العلمتتاء يف هتذا هتل تتترث إليتته ع التتته -
يتبس آيها ص حه على قولس:
آتقبل ختهاثته وتصح واليته يف ال كاح  -يف الال رجرث التوبة أ يشرتط ماي م ة ه

ااول :تتترث إليتته ع التتته يف التتال ،وثليلتته قولتته تعتتاىل (وهتتو الَّت ِتذي يت ْقبتتل التتَّوبتةَ عتن ِعبت ِ
تاث ِه)
َ َ َْ َ ْ َ
َ َ

َِ
جيعا) الزمر.٥٣ :

الشتتورى2٥ :

 ،وقولتته تعتتاىل (إِ َّن َّ ِ
وب
اّللَ يَت ْثتتر الت ُّتذن َ

والقول ال اين :يشرتط ماي م ة قبل أن ترث إليه ع التته ،آتإن ماتت عليته ست ة عمتل آيهتا صتالا بعت توبتته رثت إليته الع التة وتبيَّ تا صت ق توبتته.
وثليله:

• أن هللا تعاىل اخترتط لصاة التوبة أن يعقبها العمل الصاحل ،قال (ومن ََتب وع ِمل ص ِ
الا آَِإنَّه يتتتوب إِ َىل َِّ
اّلل َمتَتااب) الثرقتان ، ٧1 :وقتال تعتاىل
ََ َ َ َ َ َ
َ

(إِالَّ الَّ ِذين ََتبواْ ِمن بتع ِ َلِ َ وأَصلَاواْ آَِإ َّن هللا َخث ِ
يم) آل عمتران ، 89 :واآلايت يف هتذا املعتىن ك ت ة ،آتإ ا عمتل العبت صتالا بعت توبتته
َ ْ
َْ
م
تور َّرحت م
َ
تبي ا صاة توبته.
• أن أاببكتتر الص ت يق رضتتي هللا ع تته ملتتا َتب املرت ت ون م ت عهم متتن ركتتوب اخليتتل ومحتتل الس ت ح ،وقتتال لوآ ت بزادتتة  -وهتتم قتتو لياتتة ااس ت ي -
ي هللا دليثتة نبيته عليته الصت ة والست
(تتبعون أ ب اإلبل حىت يت ِر َ

واملهتاجرون أمترا يعتذرونكم بته) ٥أي ترعتون اإلبتل يف الباثيتة حتىت تظهتر صتاة

توبتكم ،قال ابن حجر ]والذي يظهتر أن املتراث ابل ايتة التيت أنظترهم إليهتا :أن تظهتر تتوبتهم وصت حهم ِبستن إست مهم[ .٦آهتذه ستهة دليثتة راختت

 1نقله ابن حجر يف (آتح الباري) 4٧٠ /4
 2انظر (الشثا) للقاضي عياع ،1٠2٥ - 1٠2٣ /2 ،ط الل
 .وحكى ابن تيمية أياا إجان الصاابة على وجوب استتابة املرت يف (الصار املسلول) ص  .٣2٣ويراجا أياا (آتح الباري)  ،2٦9 /12و (امل ين ما الشرح الكب )
 ،٧٦ /1٠و (ا مون) لل ووي  ،229 /19و (السيل اَّرار) للشوكاين  ،٣٧٣ /4و (الصار املسلول) ص  ٣21ومابع ا
 ٣انظر (املراجا السابقة)
( 4الثرون)  ،1٧2 /٦ط مكتبة ابن تيمية .وقوله (ختي ا) يعين ختيخ اإلس ابن تيمية
 ٥رواه الب اري ()٧221
( ٦آتح الباري) 211 /1٣
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وَتبعه الصاابة على ل  ،آهو إجان للصاابة.
• أن عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه ملا َتب صبي بن عسل  -بع مانثاه عمر لب عته  -أمر عمر أال ي َكلَّم إال بع س ة .وهذه أياا ستهة دليثتة
راخت .
آالذي يظهر مما سبق رجاان القول ال اين لقوة أثلتته ،وهتى أثلتة م َقيِهت ة اثلتة القتول ااول املطلقتة .وقت كتر ابتن ق امتة رمحته هللا القتولس ومل يترجح
بي همتتا .1وكتتذل كر تتا اباان ميميااة رمحتته هللا ومل يتترجح بي همتتا ،آقتتال ]وإ ا كتتان كتتذل وَتب الرجتتل ،آتتإن عمتتل صتتالا ست ة متتن الزمتتان ومل يت قض
التوبة ،آإنه يقبل م ه ل ودالَح وي َكلَّم .وأما إ ا َتب ومل َتض عليه س ة ،آللعلماء آيه قوالن مشهوران :م هم متن يقتول :يف التال دتالح وتقبتل
ختهاثته ،وم هم من يقول :الب من م ِ
اي س ة كما آعل عمتر بتن اخلطتاب بصتبي بتن عستل .وهتذه متن مستائل االجتهتاث ،آمتن رأي أن تقبتل توبتة
هتذا التائتتب ودتالح يف التتال قبتتل ادتبتاره آقت أدتذ بقت ِ
تول ستتائ  ،ومتن رأي أنتته يتؤدر مت ة حتتىت يعمتل صتتالا ويظهتر صت ق توبتتته آقت أدتتذ بقتتول
سائ وك القولس ليح من امل كرات[.2
تبس ل من ااثلتة رجاتان القتول ال تاين وأنته ي ب تي أن يترتبَّص بته مت ة لتبتس صت ق توبتته ،وهتذا أياتا متن السياستة الست ة ،آلتو رثت الع التة
وق ه
للتائب يف التال ودالطته املستلمون أو تتوىل واليتة علتى املستلمس ومل يتبتس صت ق توبتته امكتن أن يثست يف املستلمس داصتة إ ا كانتت ْمتته الترثة
والزن قة ،آالواجب أن يرتبص به وهتى ست ة اخللثتاء الراختت ين كمتا ستبق بيانته ،وقتال ابان ميمياة أياتا ]وال استتعمل عمتر قتط ،بتل وال أبتوبكر علتى
املستتلمس م اآقتتا ،وال استتتعم متتن أقارهبمتتا وال كتتان أتدتتذ ا يف هللا لومتتة الئتتم ،بتتل ملتتا قتتات أهتتل التترثة وأعتتاثوهم إىل اإلست

م عتتوهم ركتتوب اخليتتل

ومحل الس ح حىت تظهر صاة توبتهم ،وكان عمر يقول لسع بن أيب وقاص وهو أم العراق التستعمل أح ا م هم والتشاورهم يف الترب[ .٣آلتو
أن ا واليةِ ارت مث َتب آ ي ب ي أن يبقى يف واليته بع توبته.
( )1٠قويل  -يف قاع ة التكث ( -قبل استيثاء العقوبة من وي السلطان) هذا للمق ور عليه يف ثار اإلست  ،آتإن مل يتتب آقت استتوجب عقوبتة
املرتت يف ثمتته ومالتته ،والرجتتل واملترأة يف لت ستواء د آتتا لألح تتاف ،ويستتتويف العقوبتتة م تته يف ثار اإلست

وو الستتلطان متتن اإلمتتا ونوابته كتتالوايل

الشتترط ،ولتتيح لألآ تراث أن يستتتوآوا العقتتوابت أو أن يقيم توا ال ت وث أبنثستتهم يف ثار اإلس ت  ،قتتال مش ا
والقاضتتي وأع تواهنم متتن ُّ

الاادين باان مفلااح

احلنبلي] :حتر إقامة ح ه إال إلما أو ئبه[ .4وقال ابن قدامة ]وقتل املرت إىل اإلما حرا كان أو عبت ا ،وهتذا قتول عامتة أهتل العلتم ،إال الشتاآعي
يف أحت التتوجهس يف العبت آتتإن لستتي ه قتلتته لقتتول ال ت عليتته الصت ة والست
املسلمس وجري عليه العمل يف ثار اإلس

«أقيمتوا الت وث علتتى ماملكتتت أميتتانكم»[ .٥آهتتذا الدت ف عليتته بتتس

من ل ن رسول هللا عليه الصت ة والست

وإىل انقطتان ثار اإلست

متن اارع .٦وقتال الشايخ منصاور

البهوحل احلنبلي ]واليقتله إال اإلما أو ئبه حرا كان املرت أو عب ا ،انه قتل لق هللا تعاىل آكان إىل اإلما أو ئبته  -إىل قولته ( -وإن قتلته) أي
ِ
حمل خ معصو (سواء قتله قبتل
املرت (خ ه) أي خ اإلما و ئبه (ب إ نه أساء وعهزر) الآتياته على اإلما أو ئبه (ومل يامن) القاتل املرت انه م
االستتابة أو بع ها) انه مه ر ال يف اَّملة ورثته مبياة ل مه وهتى موجتوثة قبتل االستتتابة كمتا هتى موجتوثة بعت ها (إال أن يلاتق) املرتت (بت ار

( 1امل ين ما الشرح الكب ) 82 - 8٠ /12
( 2جممون الثتاوى)  .21٥ - 214 /28وانظر (جممون الثتاوى) 8٦ /٧
( ٣جممون الثتاوى) ٦٥ /٣٥
 4يف كتابه (الثرون) ج  ٦ص ٥٣
( ٥امل ين ما الشرح الكب ) 8٠ /1٠
 ٦وال يل الذي أورثه ابن ق امة رواه أبو ثاوث مرآوعا ،ورواه مسلم عن علي موقوآا
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حرب آلكل) أح ِ (قتله) ب استتابة (وأدذ مامعه من مال) انه صار حربيا[.1
وما كره الشيخ البهويت من أنه إ ا قتل املرتَ َ خ اإلما عهِزر ومل يامن ،مل خيتلف عليه أهل العلم وهو ختائا يف كتبهم ،ولك ه ي ب ي أن مل علتى

من استثاع كثره وثبت عليه ومل تعرف له توبة ،آهذا هو الذي إ ا قتله آحاث الرعية اليامن ثمه ،وق دب هذا على آحاث الرعيتة إ ا كتان اإلمتا

تاو َن اائمتتة يف
متهتتاو يف إقامتتة الت وث .ومتتن هتتذا البتتاب متتا نقتتل متتن حتتريض الستتلف علتتى قتتتل ب ْشتتر املريستتي ع ت ما أكثتتروه لقولتته ِبلتتق القتترآن وْت َ
عقابتته ،آثتتي هتتذا قتتال عباادامللك باان املا شااون  -صتتاحب اإلمتتا مالت ] -متتن قتتال القتترآن خملتتوق آهتتو كتتاآر ،وقتتال :لتتو وجت ت بشتتر املريستتي

لاربت ع قه[ وقال عبدهللا بن املبارك  -حمرضا على قتل بِشر ] -ديبة لألب اء أما آيهم أح م يثت ببشر[.2
( )11قويل  -يف قاع ة التكث ( -وإن كان ممت عا بشوكة أو ب ار الرب جاو لكل أح قتله وأدذ ماله ب

استتتابة ،وي ظتر يف هتذا إىل املصتلاة

واملثس ة )...آهذا حكم املرت املمت ا عن الق رة.
واالمت تتان يف الشتترن نوعتتان :ال تتون ااول :امت تتان عتتن العمتتل ابلشتريعة جزئيتتا أو كليتتا ،وهتتو التتذي ك تتر كتتره يف كت

ختتتيخ اإلست

اباان ميميااة ]أميتتا

ائثة امت عت عن ختريعة من خترائا اإلس [ أي مل تعمل هبا ،وال ون اآلدر :امت ان عن الق رة أي عن قت رة ستلطان املستلمس أن يوقثته و استبه،
والتت و بتتس ال تتوعس متتن االمت تتان ،آقت يكتتون املمت تتا عتتن العمتتل ابلشتريعة مقت ورا عليتته يف ثار اإلست كمتتن امت تا عتتن الصت ة أو الزكتتاة وهتتو آتترث
مق ت ور عليتته يف ثار اإلس ت  .آيجتتب التثريتتق بتتس ال تتوعس متتن االمت تتان .واالمت تتان التتذي نع يتته يف ك م تتا الستتابق هتتو االمت تتان عتتن ق ت رة س تلطان
املسلمس.
ويكون االمت ان عن الق رة يف ثار اإلست

ابلتظتاهر ابلست ح وااعتوان  -كمتا يثعتل احملتاربون قطتان الطترق  ،-كمتا يكتون االمت تان ابلثترار إىل ثار

التترب دارجتتا عتتن ستتلطان املستتلمس ،آهتتذه صتتور االمت تتان عتتن الق ت رة ،وق ت كرهتتا اباان ميميااة يف قولتته ]وأياتتا آإنتته إ ا امت تتا بطائثتتة أو ب ت ار
الرب[ ،٣ويف قوله ]وان املرت لو امت ا أبن يلاق ب ار الرب أو أبن يكون املرت ون وي ختوكة ميت عون هبا عن حكم اإلس [.4
واملرت املمت ا :ق يكون ارت يف ثار اإلس

وبقي آيها ممت عتا عتن قت رة الستلطان ابلست ح وااعتوان ،وقت يكتون ارتت يف ثار اإلست

الرب ،وق يكون مقيما ب ار الرب وقت ارت اثه وبقي آيها.

وآ هتر إىل ثار

آتتإ ا ثبتتتت رثتتته بشتتهاثة عت لس أو ابستثاضتتة بت ون ختتتبهة أو احتمتتال  -وهتتذا الي بتتت إال بقاتتاء قت ِ
تاع أو بثتتتوى مثتتتِ  -جتتاو لكتتل أحت قتلتته
وأدذ ماله ،ب

استتابة ،وهذا من الثروق بس املقت ور عليته واملمت تا ،وقت ستبق كت

الشتيخ البهتويت يف هتذا ،وقتال ابان قداماة رمحته هللا ]ولتو لتق

املرت ب ار الرب مل يزل ملكه ،لكن يباح قتلته لكتل أحت متن خت استتتابة وأدتذ مالته ملتن قت ر عليته انته صتار حربيتا حكمته حكتم أهتل الترب[.٥
وثليلته إهت ار ال ت ص لت عبت هللا بتن ستتع بتن أيب السترح ملتا ارتت وآ هتر إىل مكتة قبتتل آتاهتا ،آتامت ا بثتراره إىل ثار الكثتتر عتن ستلطان املستتلمس.٦

وقتال ابن ميمية رمحته هللا ]وان املرتت لتو امت تا  -أبن يلاتق بت ار الترب أو أبن يكتون املرتت ون وي ختتوكة ميت عتون هبتا عتن حكتم اإلست
يقتل قبل االستتابة ب ترثث[ ،٧وقال أياا ]على أن املمت ا اليستتاب ،وإمنا يستتاب املق ور عليه[.1
( 1كشاف الق ان عن منت اإلق ان) للبهويت ،1٧٥ /٦ ،ط ثار الثكر  14٠2هت
 2روا ا عب هللا بن أمح بن ح بل يف كتابه (الس ة) ص  4٠و  ،٣٧ط ثار الكتب العلمية 14٠٥هت
( ٣الصار املسلول) ص 2٧8
( 4الصار املسلول) ص ٣22
( ٥امل ين ما الشرح الكب )  ،82 /1٠و كر م له ابن مثلح ال بلي يف (الثرون) 1٧٦ - 1٧٥/٦
 ٦وقصته مروية أبساني صاياة ومذكورة ابلتثصيل يف (الصار املسلول) البن تيمية ،ص  ،118 - 1٠9ط ثار الكتب العلمية  1٣98هت
( ٧الصار املسلول) ص ٣22

 -آإنته
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وي دل يف هذا :املرت ون احملاربون هلل ولرسوله عليه الص ة والس
اإلس ت

ا اهرون بع ائهم لإلس

واملسلمس كالكا الطواخيت الاكمس ب ت ختتريعة

وج تتوثهم وأع تواهنم متتن الكتتتاب والصتتااآيس وخ ت هم يف ختتتىت بل ت ان املستتلمس اليتتو  ،آ ت ايرهم ثايرح ترب لكمهتتا بش ترائا الكثتتر .وهتتؤالء

الجترمهتتا الق توانس الوضتتعية .آاملرت ت يف هتتذه ال تب ث تمتتي بقواني هتتا
حكمهتتم حكتتم املرت ت املمت تتا ب ت ار التترب والتتيت اليؤادتتذ آيهتتا جبرميتتة التترثة التتيت ه
وجب وثهتتا املتتوكلس ابلت آان عتتن هتتذه القتوانس ،آهتتو ممت تتا بت ار التترب ،وقتتذا دتتوو لكتتل أحت ِ متتن املستتلمس قتتتل أم تتال هتتؤالء التتذين استتتثاع العلتتم
بكثرهم وكطى مرحلة االثبات الشرعي ،وهذا من اَّهاث يف سبيل هللا تعاىل ،واليبقى نظر مت ه ا إال ال ظر يف املصلاة واملثس ة املرتتبة علتى قتتلهم،
وما أن قتل املرت والكاآر هو يف اته مصلاة داصة إ ا كان ق جا بس الكثتر والصت عتن ستبيل هللا وإيتذاء املستلمس وآت تتهم آثتي قتلته مصتلاة

عظيمتة ،ولكتتن إ ا ترتتب علتتى قتلتته مثست ة أعظتتم علتى املستتلمس متتن هتذه املصتتلاة ،آيتؤدر قتلتته إىل أن تس الظترف امل استتب ،ان (ثرء املثاست
مق على جلب املصاحل) ،وانه (إ ا تعارضت مثس َتن احتملت أدثهما ل آا أعظمهما) ،وإ ا كانت املصلاة يف قتل هذا أرجتح متن املثست ة
املرتتبة على ل ق مت املصلاة .هذا وهللا تعاىل أعلم.
آهذه قاعت ة التكثت متا ختترح متوجز قتا ،ومتن لتب مزيت ا متن التثصتيل آل جتا إىل كتتايب (الجتة يف أحكتا امللتة اإلست مية) آثيته بستط كتل هتذا
أبثلته .وإمنا كرت هذا الشترح املتوجز ه تا ليستتعس بته الطالتب يف ثراستته ملوضتون اإلميتان والكثتر متن الكتتب امل تلثتة نظترا لتثترق مستائل املوضتون
املعس هى:
تثرقا يتعذر معه على الطالب املبت ئ جا ختتاته .وأخلهص ماسبق آأقول :إن املراحل أو اخلطوات  -املذكورة يف قاع ة تكث ه
( )1ال ظر يف السبب :وهو أن يستويف القول أو الثعل ختر ي التكث  ،أبن يكون صر ا يف ال اللة وثبت أنه مكثر ابل ليل الشرعي.
( )2ال ظر يف الشرط :وهو إما أن يكون يف الثاعل أو يف آعله أو يف ثبوت آعله.
( )٣ال ظر يف املانا :وهو إما أن يكون يف الثاعل أو يف آعله أو يف ثبوت آعله.
( )4الكم :ابلرثة ،ويتعلق به أهلية الاكم للاكم.
( )٥االستتابة - :على املعىن ال اين  -بع الكم ابلرثة ،و ل للمق ور عليه.
( )٦استيثاء العقوبة :من ي السلطان يف ثار اإلس

للمق ور عليه ،ومن كل أح ِ للممت ا.

املعس) آيستوجب ال ظر يف الشرط واملانا  -ابإلضتاآة إىل الستبب  -قبتل الكتم
وال ظر يف السبب آقط هو مايعرف (ابلتكث املطلق) ،أما (تكث ه

عليه.

هذا ما يتعلق بقاع ة التكث .

( 1الصار املسلول) ص ٣2٦ - ٣2٥
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املقلب الرابع :األخقاء الشائعة يف موضوع التكفري:
وهى أدطاء ختائعة وم تشرة ابلكتب ويف مقاالت املتكلمتس يف موضتون التكثت  ،وهتى قليلتة يف القت امي ك ت ة يف املعاصترين ،وهتذه اادطتاء تتؤثي
إىل تكث ت املستتلم أو إىل ع ت تكث ت الكتتاآر ،وم هتتا :التكث ت ابل ت ليل احملتمتتل ،والتكث ت ابلعمتتل احملتمتتل ،واخلل تط بتتس قص ت العمتتل املك ِهثتتر وقص ت
الكثر ،واخللط بس سبب الكثر ونون الكثر ،واخترتاط كثر القلب للاكم ابلكثر .وهذا عرع موجز قا:

الصي اليت أختر إىل بعاها من قبل يف ختروط وصف القول أو الثعل أبنه مك ِهثتر ،كالتذنوب التيت
( )1التكث اباثلة الشرعية حمتملة ال اللة :وهى ه
يوصف آاعلها أبنه (اليؤمن) أو (آق كثر) أو (ليح م ا) وحنوها .آق محل اخلوارج كل هتذه الصتي  -بتل كتل صتي الوعيت  -علتى الكثتر ااكتس
ما أهنا حتتمله وحتتمل ماثونه .وتثصيل هذا كله بكتايب (الجة يف أحكا امللة اإلس مية).
تابوب لتته العلمتتاء بع توان (إكثتتار املتتتأولس) ومستتألة
( )2التكث ت اباعمتتال (ااق توال وااآعتتال) حمتملتتة ال اللتتة ثون ال ظتتر يف قص ت آاعلهتتا :وهتتو مت ه
(الو املذهب) كما كرته من قبل يف خترح قاع ة التكث .
( )٣اخللط بس قص العمل املك ِهثر وقص الكثر.

اخترتط البعض قص الكثر للاكم ابلتكث  ،وأن الش ص مهما أتى من ااقوال وااآعال املك هثرة اليكثر مامل يقص أن يكثر هبذا ،وقت يبت و هتذا
الشرط صاياا ابثي الرأي لقوله عليه الص ة والس (إمنتا ااعمتال ابل يتات وإمنتا لكتل ام ِ
تريء متانوى)  ،1ولكتن التثريتق بتس نتوعس متن ال يتة أو
يبس أنه خترط اب ل .آتال ون ااول متن القصت هتو أن يتتكلم اإلنستان ك متا مكثترا قاصت ا لته أي متعمت ا خت خمطتيء،
القص  -ما أثلة أدرى  -ه
آهذا القص معتس والب من اخترتا ه ملؤادذة صاحبه بك مه ،وال ظر يف قرائن الال املصاحبة للك

له أثر هتا يف َتييتز العامت متن امل طتيء كمتا

تعمت ه ،آهتذا القصت خت
أضل راحلته ،وال ون ال اين متن القصت هتو أن يقصت اإلنستان الكثتر بك مته املكثتر التذي ه
سيأيت يف ح يل الرجل الذي ه
معتتتس ولتتيح ختتتر ا للاكتتم ابلكثتتر علتتى صتتاحبه كمتتا س ت ذكره أبثلتتته .ولتقريتتب املستتألة نتتذكر ماقالتته القاضااي شااهاب الاادين الق ارايف يف قاع ت ة
(مايشتترتط يف الط ت ق متتن ال يتتة وبتتس قاع ت ة متتاال يشتترتط) قتتال رمح ته هللا ]اعلتتم أن ال يتتة ختتترط يف الص تريح إجاعتتا وليستتت ختتتر ا آيتته إجاعتتا ويف
اخترتا ها قوالن وهذا هو متاصل الك الذي يف كتب الثقهاء وهو اهر الت اقض وال ت اقض آيه ،آايل قال الثقهاء إن ال ية ختترط يف الصتريح
آ ي ون القص إلنشاء الصي ة احرتاوا من سبق اللستان لِ َمتا مل يقصت م تل أن يكتون اْسهتا ارقتا آي اثيهتا آيستبق لستانه آيقتول قتا اي تالق آت يلزمته
ختيء انه مل يقص اللثظ ،وحيل قالوا ال ية ليست ختر ا يف الصريح آمراثهم القص الستعمال الصي ة يف معىن الط ق آإهنا التشترتط يف الصتريح
إجاعا وإمنا ل متن دصتائص الك تاايت أن يقصت هبتا معتىن الطت ق وأمتا الصتريح آت [ .2آكتذل الكت

صتريح ال اللتة علتى الكثتر يشترتط آيته

قص الك أي تعم ه احرتاوا من سبق اللسان وال يشرتط قص الكثر به .وحىت أن القص املعتس يف تعيس املراث متن ااعمتال حمتملتة ال اللتة علتى
الكثتتر لتتيح هتتو قص ت الكثتتر هبتتا وإمنتتا القص ت التتذي تتميتتز بتته ،آلتتو أن رج ت بتتح ع ت قتتس ومل يعتترف ملتتن يتتذبح ،وستتتِل عتتن قص ت ه ،آقتتال :ا بتتح
لصتاحب القتس عستى أن يثترج كتربيت لكثتر بتذل  ،واليشترتط أن يستتل بعت لت هتل تقصت الكثتر بثعلت هتذا أ ال  ،وقت أختترت إىل هتذا ع ت
الك

يف احملتم ت.

تب هللا ورستوله ،أو قتتال متتاأ ن أن هللا يبعتتل َمت ْتن يف القبتتور ،أو قتتال متتاأ ن
أمتتا ع ت التتذين يشتترت ون قصت الكثتتر ابلعمتتل املكثتتر :آَتلَت ْتو أن رجت َست َّ

الساعة قائمة ،أو قال إن هللا هو املسيح بن مر  ،وحنو ل من ااقوال املكثرة ،وقال مل يعتق قل على ختيء من ل وماانشترح صت ري ابلكثتر

وماأرثت الكثر هبذه ااقوال ،آهذا الرجل اليكثر ع الذين يشرت ون قص الكثر ابلعمل املكثر وأنه البت أن يقصت أن يكتون كتاآرا ،وهتذا ختترط
 1ال يل متثق عليه
( 2الثروق) 1٦٣/٣

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

495

آاست وميكتتن أن يكتتون حيلتتة يت رأ هبتتا كتتل كتتاآر عتتن نثستته مهمتتا أتتتى متتن الكثتتر ،والصتتايح أن متتن قتتال ختتتيتا متتن ااقتوال الستتابقة كثتتر وإن قتتال مل
أقص الكثر ،واخترتاط قص الكثر ابلعمل املكثر خترط اب ل ترثه ال صوص الشرعية ،وقال عليه الص ة والس

(من عمل عم ليح عليته أمتر

رث)  ،1وال ليل على بط ن هذا الشرط:
آهو ه

ِ
ِ
ِ
ِ
آايتِت ِه َوَرس تول ِه ك تتت ْم تَ ْس تتَت ْه ِزئو َن ،الَ تَت ْعتَت ِتذرواْ قَت ْ َك َثت ْترمت بَت ْع ت َ
أ  -قولتته تعتتاىل ( َولَتتتن َس تأَلْتَته ْم لَيَتق تول َّن إَّمنتَتا كَّتتا َخنتتوع َونتَ ْل َعتتب قت ْتل أ َِاب هّلل َو َ
إِميَانِك ْم) التوبتة ، ٦٦ - ٦٥ :آهؤالء املذكورون قالوا ك ما مكثرا  -وهو االستتهزاء املتذكور  -ومل يقصت وا أن يكثتروا بته بت ليل اعتتذارهم أبنته (إَِّمنَتا كَّتا
َخنوع َونَت ْل َعب) التوبة ٦٥ :ومل يكذهبم هللا يف اعتذارهم آ ل على أهنم كانوا يلعبون ومل يقص وا الكثر بك مهم ،ولكن هتذا العتذر مل مي تا متن الكتم
بكثتترهم رجتترث ك مهتتم كمتتا قتتال تعتتاىل (الَ تَت ْعتَت ِتذرواْ قَت ْ َك َثت ْترمت بَت ْعت َ إِميتَتانِك ْم) التوبتتة .٦٦ :قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا يف هتتذه اآلايت ]آقت أدتتس -
سباانه وتعاىل  -أهنم كثروا بع إمياهنم ما قوقم :إ تكلم ا ابلكثر من خ اعتقاث لته بتل ك تا خنتوع ونلعتب ،وبتس أن االستتهزاء َبايت هللا كثتر،

واليكون هذا إال ممن خترح ص ره هبذا الك  ،ولو كان اإلميان يف قلبه م عه أن يتكلم هبذا الكت [ .2و كتر ابان ميمياة نثتح اآلايت الستابقة وقتال
آبس أن االستتهزاء ابهلل وآايتته ورستوله كثتر يكثتر بته صتاحبه بعت
]آ هل على أهنم مل يكونوا ع أنثسهم ق أتوا كثرا ،بل وا أن ل ليح بكثر ،ه

إميانه ،آ هل على أنه كان ع هم إميان ضعيف ،آثعلتوا هتذا احملتر التذي عرآتوا أنته حمتر  ،ولكتن مل يظ توه كثترا ،وكتان ك ْثترا كثتروا بته ،آتإهنم مل يعتقت وا
جتواوه[ .٣آهتتذه اآلايت نتتص يف موضتتا ال تزان يبطتتل اختترتاط قصت الكثتتر للاكتتم ابلكثتتر ،أي يبطتتل اختترتاط نيتتة الكثتتر ،كمتتا يت ل الت ص علتتى أن
املرجا يف الكم على ااقوال وااآعال إىل الشريعة ال إىل مايظ ه ال ا أبعماقم.

ب  -ثليتتل آدتتر :هتتو أنتته قت ثبتتت ابل صتتوص القرآنيتتة أن ك ت ا متتن الكتتاآرين ست ون الظتتن أبعمتتاقم وابعتقتتاثاْم التتيت هتتم عليهتتا ويظ تتون أبنثستتهم
د ا ،وأهنم أ َْه ى من الذين آم وا سبي  ،وإ ا رأوا الذين آم وا قالوا إن هؤالء لاالون ،وكانوا م هم يست رون ،آتإ ا أجري تا هتذا الشترط الثاست علتى
هؤالء الكاآرين ،وقلت اح هم أتري الكثر را أنت عليته لقتال بتل حنتن مهتت ون أو حنتن أب تاء هللا وأحبتاؤه .آتإ ا التزمتت ابلشترط الثاست وصت قته
يف قوله لك هذبت َبايت هللا ودس هللا تعاىل ولصرت أنتت متن الكتاآرين بتكتذيب خلتس هللا .وهتذا يكثتي لبيتان آستاث هتذا الشترط .وقت نبهته علتى هتذا

َّ ِ
ِ
الَيَ ِاة ال ُّ نْتيَا َوه ْتم َْ َستبو َن أ ََّهن ْتم
ض َّل َس ْعيته ْم ِيف ْ
ين َ
املثسرين الطسي يف تثس ه لقوله تعاىل (ق ْل َه ْل نتَتبِهتك ْم ِابْا ْ
ختيخ ه
ين أ َْع َماال ،الذ َ
َد َس ِر َ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ
امت ِتة َوْو ) الكهتتف .1٠٥ - 1٠٣ :قتتال اباان
ين َك َثتتروا َِب َايت َرههبت ْتم َول َقائتته آَ َابِطَت ْ
تت أ َْع َمتتاق ْم آَت َ نقتتيم َقت ْتم يَت ْتوَ الْقيَ َ
ْست و َن صتْعا ،أولَتت َ التتذ َ
أثل ال الئل على دطتأ قتول متن وعتم أنته اليكثتر ابهلل أحت إال متن حيتل يقصت إىل الكثتر بعت العلتم
رير القرب رمحه هللا يف تثس ها]وهذا من ه
بوح انيته ،و ل أن هللا تعاىل ِ ْكره أدس عن هؤالء التذين وصتف صتثتهم يف هتذه اآليتة أن ستعيهم التذي ستعوا يف الت نيا هتب ضت ال ،وقت كتانوا
سبون أهنم حمس ون يف ص عهم ل  ،وأدس ع هم أهنم هم الذين كثروا َبايت رهبم ،ولو كان القول كما قال الذين وعموا أنه اليكثر ابهلل أح م إال
متتن حيتتل يعلتتم ،لوجتتب أن يكتتون هتتؤالء القتتو يف عملهتتم التتذي أدتتس هللا عت هم أهنتتم كتتانوا ستتبون آيتته أهنتتم ست ون صت عه م تتابس متتأجورين عليتته،
ولكتتن القتتول ِب ت ف ماقتتالوا ،آتتأدس َجت َّتل ث تتاؤه ع ت هم أهنتتم ابهلل كثتترة وأن أعمتتاقم حابطتتة[ .4كمتتا نبهتته علتتى هتتذا أياتتا ش ايخ اسس ا ا حممااد باان

عبدالوهاب يف ك مه عمن نطق بكلمة الكثر وال يعرف أهنا تك هثره ،آقال ]وأما كونه اليعرف أهنا تكثره ،آيكثي آيه قوله (الَ تَت ْعتَ ِذرواْ قَ ْ َك َث ْترمت
 1رواه مسلم
( 2جممون الثتاوي) 22٠ /٧
( ٣جممون الثتاوى) 2٧٣/٧
( 4جاما البيان) ٣٥ - 4٣/1٦
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بَت ْع َ إِميَانِك ْم) التوبة ، ٦٦ :آهم يعتذرون من ال عليه الص ة والس انس أهنا التك ِهثرهم .والعجب ممن ملهتا علتى هتذا وهتو يستما قولته ( َوه ْتم
ون ِ
الشتتيا ِ ِ ِ
ِ
ِ
اّلل َوَْ َستتبو َن أ ََّهنتتم ُّم ْهتَت و َن) ااعترافَ ( ، ٣٠ :وإِ َّهنت ْتم
َْ َستتبو َن أ ََّهنت ْتم ْست و َن صتْعا) الكهتتف( ، 1٠4 :إِ َّهنتتم َّاكَتتذوا َّ َ َ
س أ َْوليَتتاء متتن ث ه
الس تبِ ِيل وَْستتبو َن أ َّ
َهنتتم ُّم ْهتَ ت و َن) الزدتترف ، ٣٧ :أيظتتن هتتؤالء ليس توا كثتتارا  ،والتستتت كر اَّهتتل الواضتتح قتتذه املستتائل اجتتل
لَيَص ت َ
ُّوهن ْم َع ت ِن َّ َ َ
خربتها[.1

ِ
اّلل وأ ِ
ِ
َحبَّتاؤه)
وق أضثت إىل ك مه مواضا اآلايت وأرقامها .وأضيف إىل ما كره من آايت :قوله تعتاىل ( َوقَالَتت الْيَتهتوث َوال َ
َّص َتارى َْحنتن أَبْتَتاء ه َ

تارى) البقترة ، 111 :آاعتقتاث الكتاآر أبنته حمس متن وأنته مهتت ِ أو أنته متن
املائت ة ،18 :وقولته تعتاىل ( َوقَتالواْ لَتن يَت ْ د َل ْ
اَََّّتةَ إِالَّ َمتن َكتا َن هتوثا أ َْو نَ َ
صَ

أهتتل اَّ تتة المي تتا متتن تكثت ه إ ا ثبتتت كثتتره ابلت ليل ،وأضتتيف إىل لت  :أن اعتقتتاثه أبنتته حمست متن هتتو يف اتتته عقوبتتة ق ريتتة لتته متتن هللا ليستتتمر علتتى

ا ا َقم قترَ ء آَتزيتَّ وا َقم َّما ب ِ
تت ِمتن قَتْبلِ ِهم
س أَيْ ي ِه ْم َوَما َد ْل َثه ْم َو َح َّتق َعلَ ْتي ِهم الْ َق ْتول ِيف أ َمت ِم قَت ْ َدلَ ْ
َْ َ
ض له وخوايته كما قال تعاىل ( َوقَتيَّ ْ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
اإلنت ِ ِ َّ
اَِّت ِتن و ِْ
ينَ ،وإِ َّهنت ْتم
ين) آصتتلت ، 2٥ :وقتتال تعتتاىل ( َوَمتتن يَت ْعتتش َعتتن ْكت ِر الت َّتر ْمحَ ِن نت َقتتيِه ْ
ض لَتته َختتْتيطَا آَتهت َتو لَتته قَت ِر م
همت َتن ْ ه َ
تح إهنت ْتم َكتتانوا َداست ِر َ
السبِ ِيل وَْسبو َن أ َّ
َهنم ُّم ْهتَ و َن) الزدرف .٣٧ - ٣٦ :آكيف تعتس هذه العقوبة الق رية مانعا من الكم الشرعي عليهم ابلكثر .
لَيَص َ
ُّوهن ْم َع ِن َّ َ َ
ج  -ثليل اثلل :وهو قوله تعاىل (من َك َثر ِاب ِ
ّلل ِمن بَت ْع ِ إميَانِِه) ال ال 1٠٦ :وسيأيت ماآيها يف ك ابن تيمية بع قليل إن ختاء هللا.
َ َ ه

تعم ه ،القص الكثر به ،وق َّبس ابن ميمية هذا الثرق أبوجز عبارة آقال رمحه
وام صة :أن القص املعتس يف التكث هو قص العمل املكثر أي ه
هللا ]وابَّملة آمن قال أو آعل ماهو ك ْثر َك َثَر بتذل  ،وإن مل يقصت أن يكتون كتاآرا ،إ اليقصت الكثتر أحت م إال ماختتاء هللا[ .2وقت ب هتوب الب تاري
رمحه هللا قذه املسألة  -ع اخترتاط قص الكثر للاكم ابلكثر  -يف كتاب اإلميتان متن صتاياه يف ابب (دتوف املتؤمن متن أن تبط عملته وهتو

اليشعر) .٣ويف خترح أحاثيل اخلوارج وآيها قال رسول هللا عليه الص ة والس

(ميرقون متن الت ين كمتا ميترق الستهم متن الرميهتة)  ،4قتال ابان حجار

]وآيه أن من املسلمس من خيرج من ال ين من خت أن يقصت اخلتروج م ته ،ومتن خت أن خيتتار ثي تا علتى ثيتن اإلست [ .٥آالقصت املعتتس كشترط يف
ِ
تعمت الكثتتر هبتتذا العمتل آ ت معتتتس.
تعمت اتيتتان العمتتل املك هثتتر كمتتا نَتبَّه تتا عليتته يف ختتتروط الكتتم وموانعتته يف ختتترح قاعت ة التكثت  ،أمتتا ه
التكثت هتتو ه
الع ْم  -كشرط للتكث يؤثي إىل ع تكث أص اف من ال ا :
واعتبار القص هبذه الصثة  -أي َ
أ  -كمن القص له معتس يف الشريعة :كالص

خ املميز وا ون وال ائم مهما أتوا.

ب  -ومن أتى عم حمتمل ال اللة على الكثر ،آ ب من تبس قص ه من العمل.
ج  -وامل طتتال :وهتتو املكلتتف التتذي أتتتى عمت صتريح ال اللتتة علتتى الكثتتر ولكتتن علتتى وجتته اخلطتتأ ال العمت  .كالتتذي قتتال (اللهتتم أنتتت عبت ي وأ
ِ
ح َعلَ ْتيك ْم
رب ) آهذا قول مك هثر ،ولكن ال عليه الص ة والس وصثه أبنه (أدطأ متن ختت ة الثترح) .٦واخلطتأ معثتو ع ته كمتا قتال تعتاىل ( َولَ ْتي َ
ج ِ
ِ ِ
ت قتلوبك ْم) ااحزاب.٥ :
َدطَأْمت بِه َولَكن َّما تَت َع َّم َ ْ
اح آ َيما أ ْ
َم
( 1ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية ،ج  ،8كتاب املرت  ،ص )1٠٥
( 2الصار املسلول) ص 1٧8 - 1٧٧
( ٣آتح الباري) 1٠9 /1
 4ال يل
( ٥آتح الباري) ٣٠2 - ٣٠1 /12
 ٦ال يل متثق عليه
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ث  -و هِ
أتوال سائ ا يعذر به كما كرت يف املوانا آنثا ،انه خ متعم .
املتأول امل طيء :ه
آهذا هو القص املعتس يف التكث  :قص العمل املك هثر ال قص الكثر.
وهذا اخلطأ  -وهو اخترتاط قص الكثر  -وقا آيه بعض الق امى وك من املعاصرين ،ومن هؤالء:
شعرو َن) الجترات 2 :روجتب أن يكثتر اإلنستان وهتو اليعلتم،
أ  -آمن الق امى :القرطيب رمحه هللا قال ]وليح قوله (أَن َْحتبَ َ
ط أ َْع َمالك ْم َوأَنت ْم َال تَ ْ
آكما اليكون الكاآر مؤم ا إال ابدتياره اإلميان على الكثتر ،كتذل اليكتون املتؤمن كتاآرا متن حيتل اليقصت إىل الكثتر والخيتتاره ذجتان ،كتذل ال

يكون الكاآر كاآرا من حيل اليعلم[ .1وك مه ليح صر ا يف اخترتاط قص الكثر ،آقوله (إال ابدتياره  -والخيتاره) آاالدتيار ياتاث اإلكتراه ولتيح
تعمت ه ،آهتذا هتتو ا متا عليتته لت يل (ااعمتتال
هتو موضتوع ا ه تتا ،وقولته (متتن حيتل اليقصت إىل الكثتر) تمتل أنتته يريت قصت العمتل املكثتتر أي ه
ابل يتتات) وكمتتا يف كت القترايف الستتابق ،أمتتا أن يريت القتتر بك متته هتتذا اختترتاط قصت الكثتتر نثستته آاحتمتتال بعيت واآليتتة نثستتها موضتتا التثست
تبطله ابإلضاآة ملا سبق كره من أثلة ،ولكن بعض املعاصرين محل ك
القر

القر

على أنه يشترتط قصت الكثتر ،وقتذا كرتته ه تا ،والحجتة يف كت

ما ال صوص اليت كر ها ويكثي م ها قوله تعاىل (الَ تَت ْعتَ ِذرواْ قَ ْ َك َث ْرمت بَت ْع َ إِميَانِك ْم)

التوبتة ، ٦٦ :وقولته تعتاىل (وَْستبو َن أ َّ
َهنتم ُّم ْهتَت و َن) ااعتراف ، ٣٠ :وأ كتر الطالتب رتا كرتته يف البتاب الرابتا متن هتذا الكتتاب متن أن أقتوال العلمتاء
َ َ
تل قا وال تل هبا ،آهى ليست أثلة خترعية ت تهض ل حتجاج بل هى أقوال خ معصومس تثتقر ل حتجاج.

ب  -وممتتن وقتتا يف هتتذا اخلطتتأ  -وهتتو اخت ترتاط قص ت الكثتتر للاكتتم ابلكثتتر  -الشااوكاين رمحتته هللا يف قولتته ]قتتال هللا عزوجتتل (ولَت ِ
تكن َّمتتن َختت َتر َح
َ
ص ْ را) ال اتل ،1٠٦ :آ ب من خترح الص ر ابلكثر و مأني تة القلتب بته ،وستكون الت ثح إليته ،آت اعتبتار رتا يقتا متن توارق عقائت الشتر،
ِابلْك ْث ِر َ
الستتيما متتا اَّهتتل ر الثتهتتا لطريقتتة اإلست  .وال اعتبتتار بصت ور آعتتل كثتتري مل يتترث بتته آاعلتته اخلتتروج عتتن اإلست

تلثظ به املسلم ي ل على الكثر وهو اليعتق مع اه[.2وك

الشوكاين هذا أخت من ك

القتر

إىل ملتتة الكثتتر ،وال اعتبتتار بلثتتظ

التذي ميكتن تثست ه رتا يواآتق الصتواب ،أمتا كت

الشوكاين آاخلطأ آيته تاهر ،واآليتة التيت استت ل هبتا وماآيهتا متن انشتراح الصت ر ابلكثتر ،آلتيح هتذا ختتر ا للاكتم ابلكثتر إال يف حتال اإلكتراه آقتط
تعمت اتيتتان قتتول أو آعتتل مكثتتر آقت ختتترح
ي أنتته ستتبب نزولتته ،أمتتا يف خت اإلكتراه آكتتل متتن َّ
كمتتا يت ل عليتته الت ص ويثستتره حت يل عمتتار التتذي رِو َ

ِ
ص ْ را) ال اتل ، 1٠٦ :قيل :وهذا مواآق اوقا ،آإنه من
ابلكثر ص را .قال ابن ميمية رمحه هللا ]آإن قيل :آق قال تعاىل ( َولَتكن َّمن َختَر َح ِابلْك ْث ِر َ
كثر من خت إكتراه آقت ختترح ابلكثتر صت را ،وإال قتض أول اآليتة آدرهتا ،ولتو كتان املتراث رتن كثتر هتو الشتارح صت ره ،و لت يكتون بت إكتراه ،مل

يست ن املكره آقط ،بل كان دب أن يست ين املكره وخ املكره إ ا مل يشترح صت ره ،وإ ا تكلتم بكلمتة الكثتر وعتا آقت ختترح هبتا صت را وهتى كثتر.

ِ
ِِ
ِ
ِ
ِج َّمتا َْحتت َذرو َنَ ،ولَتتِن
وق ثل على ل قوله تعاىل ( َْ َذر الْمَاآقو َن أَن تتَتَّزَل َعلَْي ِه ْم س َورةم تتَتبِهتته ْم رَا ِيف قتلتوهبم ق ِتل ْ
استتَت ْه ِزئواْ إ َّن ا هّللَ خمْتر م
ِ
ِ
آايتتِ ِته َوَرستولِِه ك تتت ْم تَ ْستتَت ْه ِزئو َن ،الَ تَت ْعتَت ِتذرواْ قَت ْ َك َثت ْترمت بَت ْعت َ إِميتَتانِك ْم إِن نت َّْعتتف َعتتن
َستأَلْتَته ْم لَيَتقتول َّن إَّمنتَتا كَّتتا َخنتتوع َونَت ْل َعتتب قت ْتل أ َِاب هّلل َو َ
ِ
ِ
ِ
ِِِ
س) التوبتة ،٦٦ - ٦4 :آقت أدتس أهنتم كثتروا بعت إميتاهنم متا قتوقم :إ تكلم تا ابلكثتر متن خت اعتقتاث
ب َآئ َثة ِأب ََّهن ْم َكانواْ ْجمت ِرم َ
َآئ َثة هم ك ْم نت َع هذ ْ
لتته ،بتتل ك تتا خنتتوع ونلعتتب ،وبتتس أن االستتتهزاء َبايت هللا كثتتر ،واليكتتون هتتذا إال ممتتن ختتترح صت ره هبتتذا الكت  ،ولتتو كتتان اإلميتتان يف قلبتته م عتته أن

( 1تثس القر ) ٣٠8 /1٦
( 2السيل اَّرار)  ،٥٧8 /4ونقله ع ه ص يق حسن دان يف (الروضة ال ية)  ،289/2ط ثار ال وة اَّ ي ة 14٠8هت ،ونقل حمم بن إبراهيم الووير اليماين يف كتابه
(اي ار الق على اخللق) ص  ،٣9٥أن هذا قول بعض املعتزلة واست لوا ب ثح اآلية اليت است ل هبا الشوكاين رمحه هللا
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يتكلم هبذا الك [ .1وقال أياا ]آمن تكلم ب ون اإلكراه مل يتكلم إال وص ره م شرح به[ ،2وقال ابن ميمية أياا ]قال سباانه( :متن َك َثتر ِاب ِ
ّلل
َ َ ه
تكن َّمتن ختترح ِابلْك ْثت ِر صت ْ را آَتعلَتي ِهم َخاتب ِمتن ِ
ان ولَ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ظتيم) ال اتل:
َ َْ ْ َ م هَ ه
اّلل َوَق ْتم َعت َذ م
ََ َ
اب َع م
من بَت ْع إميَانه إالَّ َم ْن أ ْك ِرَه َوقَت ْلبه مطْ َمتن ابإلميَ َ

 1٠٦ومعلو أنه مل يرث ابلكثر ه ا اعتقاث القلب آقط ،ان ل اليكره الرجل عليه ،وهو قت استت ىن متن أكتره ومل يترث متن قتال واعتقت  ،انته استت ىن

اليكره على العق والقول ،وإمنا يكره على القول آقط ،آعلم أنه أراث من تكلم بكلمة الكثر آعليه خاب متن هللا ولته عتذاب عظتيم وأنته
املكَْرَه وهو َ
كاآر بذل إال من أكره وهو مطمتتن ابإلميتان ،ولكتن متن ختترح ابلكثتر صت را متن املكترهس آإنته كتاآر أياتا ،آصتار متن تكلتم ابلكثتر كتاآرا إال متن

أكره آقال بلستانه كلمتة الكثتر وقلبته مطمتتن ابإلميتان ،وقتال تعتاىل يف حتق املستتهزئس (الَ تَت ْعتَ ِتذرواْ قَت ْ َك َث ْترمت بَت ْعت َ إِميَتانِك ْم) التوبتة ، ٦٦ :آبتس أهنتم
كثار ابلقول ما أهنم مل يعتق وا صاته[.٣
ود صة ما تت ل عليته اآليتة ومايريت ه ابتن تيميتة رمحته هللا :هتو أن ختترح الصت ر ابلكثتر  -أي كثتر القلتب  -ختترط للاكتم ابلكثتر يف حالتة اإلكتراه
آقتتط ،آمتتن أكت ِره علتتى االتيتتان ركثتتر تتاهر متتن قتتولِ أو آعتتل ،يقتتال لتته :كيتتف جتت قلبت

ي يف حت يل عمتتار بتتن ايستتر  -آتتإن قتتال:
 -كمتتا رِو َ

مطمتتتن ابإلميتتان ،آت ياتتره ماآعتتل ،وإن قتتال :رضتتيت رتتا آعلتتت أو انشتترح صت ري بتته ،كتتم عليتته ابلكثتتر رختتم وقتتون اإلكتتراه عليتته ،هتتذا هتتو معتىن

اآلية .أما يف خ اإلكراه ،آكل من أتى رك هثر اهر من قولِ أو آعلِ متعم ا آقت ختترح صت ره ابلكثتر  -أي كثتر بقلبته  -لإلجتان علتى أن متن
أدس هللا بكثره ركثر اهر آهو كاآر اهرا واب ا ،آشرح الص ر ابلكثر خترط للتكث يف حالة املكره ولك ه الو للكثر يف خ املكره.
وق تكلم الشيخ محد بن عتيق النجد رمحه هللا  1٣٠1ه ت يف نثتح املستألة يف رثه علتى أحت دصتو ثعتوة الشتيخ حممت بتن عبت الوهاب ،آقتال
صم  -عما بعل هللا به رستوله متن الكتتاب والست ة وماعليته الصتاابة ومتن بعت هم متن أهتل العلتم آقولته :آمتن ختترح ابلكثتر
]وأما دروجه  -أي اخلَ ْ
ووستتعه وارتت عتتن الت ين و ابتتت نثستته ابلكثتتر آتتذل التتذي نت ين هللا بتكثت ه ،هتتذه عبارتتته ،وصتتر ها أن متتن قتتال الكثتتر أو آعلته
صت را أي آتاتته ه

اليكون كاآرا وأنه اليكثر إال من آتح ص ره للكثر ووسعه ،وهذا معارضتة لصتريح املعقتول وصتايح امل قتول وستلوك ستبيل خت ستبيل املتؤم س ،آتإن
كتتتاب هللا وس ت ة رس توله عليتته الص ت ة والس ت

وإجتتان اامتتة ق ت اتثقتتت علتتى أن متتن قتتال الكثتتر أو آعلتته َك َثتتر وال يشتترتط يف ل ت انش تراح الص ت ر

ووستتعه و ابتتت نثستته بتته ورضتتي آهتتذا كتتاآر عت و هلل ولرستتوله وإن مل
ابلكثتتر واليستتت ىن متتن لت إال املكتتره ،وأمتتا متتن ختتترح ابلكثتتر صت را أي آتاتته ه
يتتتلثظ بتتذل بلستتانه والآعلتته جبوارحتته ،هتتذا هتتو املعلتتو ب اللتتة متتن الكتتتاب والست ة وإجتتان اامتتة ،ونبتتس لت متتن وجتتوه[ مث كتتر عشتترة أثلتتة علتتى
ك مه كر بعاها آيما ماى.4
تص
ومن املعاصرين الذين وقعوا يف هذا اخلطأ :ماورث يف رسالة ماجست بع وان (ضوابط التكث ع أهل الس ة) لعبدهللا بان حمماد القارين ،حيتل ن ه
صتراحة علتى أن القصت املعتتتس يف التكثت لتيح هتو جمتترث القصت إىل الثعتل بتتل خايتة الثاعتل متن آعلتته وأنته البت لتكثت ه متتن أن يقصت الكثتر التتذي
حصره يف عباثة خ هللا وهتذا كلته ِبت ف ماتت ل عليته ااثلتة كمتا أستلث ا القتول ،آقتال املؤلتف]:آتالكم علتى الثعتل الظتاهر أبنته كثتر متعلتق ببيتان
الكم الشرعي مطلقا ،وأما الثاعل آ ب من ال ظر إىل قصت ه رتا آعتل والتب هتس عتن حالته يف لت قبتل اَّتز بتكثت ه .ولتيح املتراث ابلقصت ه تا جمترث
القصت إىل الثعتتل آتتإن هتتذا اليت لتتف ع تته عمتتل أصت  -دت عمتتل ا تتون وال تتائم وحنو تتا  -وهتتو يف حقيقتتته اإلراثة اَّاومتتة لتاقيتتق الثعتتل ِبيتتل

يكتتون اإلنستتان معهتتا خمت ا أن يثعتتل الثعتتل أو أال يثعلتته .وهتتذا القصت هتتو م تتاط التكليتتف .وإمنتتا املتراث ابلقصت ه تتا القصت ابلثعتتل التتذي هتتو خايتتة
( 1جممون الثتاوى) 22٠ /٧
( 2جممون الثتاوى) ٥٦1/٧
( ٣الصار املسلول) ص ٥24
 4وراجا بقيتها يف رسالته (ال آان عن أهل الس ة واالتهبان) ط ثار القرآن الكر 14٠٠هت ،ص 2٣ - 22
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الثاعل من آعله والباعل له عليه ،وال اآا له على حتقيقه ومراثه م ه[ 1مث است ل لك مه ِب يل (إمنا ااعمال ابل يات وإمنا لكل امريء مانوى) .
آصل قوله أن املراث ابلقص هو خاية الثاعل من آعله والباعل له عليه أبنه قص عباثة خ هللا ،آقال:
مث َّ
]آهل كل من تلتبهح بعم ِتل متن أعمتال الشترك الظتاهرة أو حكتم ابلقتوانس الوضتعية البت أن يكتون كتاآرا رجترث آعلته الظتاهر إن تا البت أن نثترق ه تا

بس أحكا الكثر على القيقة وبس الكم على املعس ابلكثر يف الظاهر ،و ل أنه ليح كل من عمل عم من أعمال الشرك يف الظاهر البت أن
يقص به عباثة خ هللا إ ق يثعله على خ جهة التقرب إىل خ هللا تعاىل ،آ ب قبتل الكتم بكثتره متن تبتس حالته إلوالتة هتذا االحتمتال ،إال إ ا
كان آعله ال تمل مطلقا إال أن يكون عباثة وتقراب إىل خ هللا آإنه كتم بكثتره حي تتذ لعت االحتمتال يف القصت [ .2آهتو قت اعتتس قصت الكثتر

(عباثة خ هللا) ختر ا للتكث  ،وهذا دطأ من وجهس:
التبس املطلوب يف ااعمال حمتملة ال اللة هو تبتس هتل هتى
ااول :أن القص املعتس هو تعم آعل العمل املكثر القص الكثر به كما سبق بيانه ،و ُّ
صر ة أ ال ال تبس قص الكثر هبا .آمن ثعا ع قس نسأله َم ْن ت عو ورتا ا تت عو آتإن قتال أثعتو امليتت أن يثترج كتربيت علم تا أن عملته صتريح
ال اللة على الكثر .وال نقول له بع ل هل تقص الكثر أ ال  .وق سبق أن نقل ا قول ابن ميمية ]وابَّملتة آمتن قتال أوآعتل متا هتو ك ْثتر َك َثتر
بذل وإن مل يقص أن يكون كاآرا ،إ اليقص الكثر أح إال ماختاء هللا[.٣
الوجه ال اين :حصره الكثر يف عباثة خ هللا والتقرب إليه ،آالكثر أسبابه أعم من هذا ،آمن ألقى املصتاف يف القتذر أو ستب هللا ورستوله أو أنكتر
البعل بع املوت وحنوه كثر بذل وليح يف ل عباثة خ هللا أو التقرب إليه.
ويف الرسالة املشار إليها أدطاء أدرى نذكرها آيما بع إن ختاء هللا تعاىل.
( )4ومن اادطاء الشائعة يف موضون التكث  :اخللط بس سبب الكثر ونون الكثر.
ستتبق الت بيتته علتتى هتتذه املستتألة ع ت الكت

يف قتتول اسماااا القحاااو رمحتته هللا ]والخيتترج العبت متتن اإلميتان إال جباتتوث ماأثدلتته آيتته[ .و كتترت ه تتاك

الثرق بس أسباب الكثر وأنواعه ،وأن أحكا ال نيا اليت جتري على الظاهر مرتتبة على ااسباب ال اانوان.
أما أسباب الكثر :آهى  -وكما سبق يف تعريف الرثة  -على القيقة أربعة أسباب :قول مكثر أو آعل مكثر أو اعتقاث مكثر أو خت مكثتر .أمتا

ِ
يف أحكا ال نيا آأسباب الكثر اث ان الاثلتل قمتا :قتول مكثتر أو آعتل مكثتر .والقتول هتو عمتل اللستان والثعتل عمتل اَّتوارح ،كمتا قتال تعتاىل (ملَ
تَتقولو َن ما َال تَت ْثعلو َنَ ،كس م ْقتا ِع َ َِّ
اّلل أَن تَتقولوا َما َال تَت ْث َعلو َن) الصف ، ٣ - 2 :أما االعتقاث والش آهى من أعمال القلب.
َ
ََ
َ
وأما أنوان الكثر آك ة إ ي قسم الكثر أبك ر من اعتبار إىل أقسا م ها:

أ  -آباعتبتتار البواعتتل القلبيتتة علتتى الكثتتر ،ي قستتم إىل ااقستتا التتيت كتتر متتن قبتتل :ككثتتر التكتتذيب وكثتتر اَّاتتوث وكثتتر االستتتكبار وكثتتر الش ت
والريب وكثر التقلي وكثر اَّهل.
ب  -وابعتبتتار هتتور الكثتتر ودثائتته :ي قستتم إىل كثتتر تتاهر وهتتو متتا هر يف قتتول أو آعتتل ،وإىل كثتتر دثتتي وهتتو ماكتتان ابالعتقتاث ا تترث متتا ا هتتار
صاحبه لإلس

وهذا كثر ال ثاق.

ج  -وابعتبار ثبوت حكم اإلس

من قبل للكتاآر ،ي قستم الكثتر إىل :كثتر أصتلي :وهتو متامل يكتن صتاحبه مستلما متن قبتل ،وهتؤالء أقستا مخستة

َّ ِ
جعتهم آية سورة الل (والَّ ِذين هاثوا و َّ ِ
ين) التل ، 1٧ :وكثتر تاريء :وهتو كثتر الت ِرهثة وهتو ماكتان صتاحبه
الصابِت َ
س َوال َ
َ َ َ َ
َّص َتارى َوالْ َمجتو َ َوالتذ َ

( 1ضوابط التكث ع أهل الس ة) لعب هللا بن حمم القرين ص 2٦1
 2املرجا السابق ص .٣٠9
( ٣الصار املسلول) ص 1٧8 - 1٧٧
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حمكوما ذس مه قبل كثره.
آم واْ مثَّ َك َثرواْ مثَّ ْاوَثاثواْ ك ْثترا) ال ستاء ، 1٣٧:وقتال
ث  -وابعتبار الزايثة وال قصان ،ي قسم الكثر إىل كثر جمرث وكثر مزي  ،قال تعاىل (مثَّ َك َثرواْ مثَّ َ

تعاىل (إَِّمنَا ال ِ
َّسيء ِوَاي َثةم ِيف الْك ْث ِر) التوبة.1 ٣٧ :

هت  -وابعتبار اإل ق والتعيس :ي قسم الكثر إىل :كثر ال ون (التكث املطلق) ،وكثر العس (تكث املعس).

و  -وابعتبتار متايتعلق بتته ستبب الكثتر ،ي قستتم الكثتر إىل أقستتا م تل :ختترك يف الربوبيتتة (وم ته ختتترك التصترف وااستباب ،وختتترك اللتول) وختتترك يف
االوهية (وم ه خترك ال عاء وخترك الطاعة وخترك احملبة وخترك اخلوف) وخترك يف الصثات.
و  -وابعتبار كونه خمرجا من امللة أ ال  :ي قستم الكثتر إىل كثتر أكتس خمترج متن امللتة وت ت رج حتتته كتل ااقستا الستابقة ،وكثتر أصت ر خت خمترج متن
امللة أو كثر ثون كثر وهو كل معصية أ لق عليها الشارن اسم الكثر ما بقاء اسم اإلميان لثاعلها.
وكل هذه ااقسا واانوان ق ثلت عليها ااثلة الشرعية وأثبتها العلماء يف كتبهم.
ومن جهة اخللط بس ااسباب واانوان آأك ر مايقا ل بس أسباب الكثر وأنواعه اليت هى بواعل قلبية على الكثر.
نون من أنوان الكثتر املتذكورة أعت ه ،وهتذا ختترط آاست وتلبتيح يتؤثي
آق هب البعض إىل أنه ال كم على أح ِ ابلكثر إال أن ي رج عمله حتت ِ
إىل ع تكث الكاآر وإلباسه دلعة اإلميان وتركه خيالط املسلمس على أنه م هم .آتج يف ومان ا هذا متن يلتتمح ااعتذار للكتاآرين ويقتول لت إن
هذا الذي أكثرته مل دا أو مل يرث ال ص وحنو ل من ودرف القول الذي خي عون به العتوا لصترآهم عتن تكثت الكتاآر .ومتن هتذا ماآعلته بعتض
املشت تتايخ امل ت توالس للاكومت تتة الكت تتاآرة يف مصت تتر (م ت ت هم حمم ت ت متت تتويل الشت تتعراوي وحمم ت ت ال ت تزايل ويوست تتف القرضت تتاوي وآدت تترون) إ أص ت ت روا بيت تتا يف
 ، 1989/1/1وقالوا آيه (إهنم يعتق ون يف إميان املستولس رصر ،وأهنم اليَتترهثون علتى هللا حكمتا ،والي كترون لإلست

مبت أ) ،2هتذا ك مهتم ،وآيته

الَ َّتق
تلبيح وكتمان ،واليتمكن عامل السوء من تاليل ال ا إال بتلبتيح التق ابلبا تل أو بكتمتان التق أو هبمتا معتا ،كمتا قتال تعتاىل ( َوالَ تَت ْلبِستواْ ْ
الَ َّق َوأَنت ْم تَت ْعلَمو َن) البقترة ، 42 :أما تلبيسهم ودلطهم آإيهتامهم ال تا أن الكتم ابلكثتر يرتتتب علتى نوعته والتذي قصتروه علتى
ِابلْبَا ِ ِل َوتَكْتمواْ ْ

رث ال صتتوص متتا أن الكثتر أنتوان ك ت ة كمتتا ستتبقت اإلختتتارة ،وأمتتا متتاكتموه متتن التتق آهتتو أن الكتتم ابلكثتتر يرتتتتب علتتى ستتببه وهتتو يف حتتق هتتذه
ه
الكومتة االمت تان عتتن الكتم بشتريعة اإلست  ،وإجتتاوة الكتم ابلقتوانس الوضتعية امل رتعتة ،وإلتزا ال تا ابلكتتم هبتا والتاتتاكم إليهتا ،وخت

لت متتن

ااسباب.

آي ب تي أن يتتتثطن التتب العلتتم قتتذه الشتتبهات امل ِ
اتلة ،ودتتب أن يعلتتم أن أنتوان الكثتتر املتتذكورة بكتتب االعتقتتاث الثدتل قتتا يف موضتتون التكثت متتن

الوجهتتة الكميتتة القاتتائية ،وقتتذا الجتت قتتا كترا يف أبتواب الت هترثة واملرتت يف كتتتب الثقتته ،وأن التتذي كتتم بتته ابلكثتتر يف الت نيا :قتتول مك هثتتر أو آعتتل

مك هثر (وم ه الرتك واالمت ان).

أما أنوان الكثر اليت كر هتا آهتى وصتف للباعتل التذي قتا بقلتب الكتاآر ومحلته علتى الكثتر كتالكس والست والشت آهتذه أعمتال قلبيتة قت تقتوى
حىت حتمل صاحبها على الكثتر ،وقت كتر ابتن القتيم عشترة أنتوان قتذه البواعتل الاملتة علتى الكثتر .٣وهتذه البواعتل ختتال آدتر خت ستبب الكثتر،
وليح قا ثدل يف الكم على صتاحبها ابلكثتر يف الت نيا .ولتقريتب املستألة ناترب م تاال برجتل قتتل آدتر عمت ا ،والباعتل لته علتى لت إمتا عت اوة
أو تعج للم اث أو كان مأجورا لقتله أو قتله ختثقة عليه من مرع مؤمل أو خ
 1وتكلم ختيخ اإلس ك ا يف هذين القسمس يف كتابه (الصار املسلول)
 2من (صايثة اإلحتاث) 1989 /1/2
 ٣يف كتابه (مثتاح ثار السعاثة)  ،98 - 9٦ /1ط ثار الثكر

ل من البواعل ،مث حكم القاضي علتى القاتتل ابلقتتل قصاصتا،
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آما الذي نظر إليه القاضي كسبب لكمه الخت يف أن القاضي نظر إىل الثعتل (القتتل وكونته عمت ا) هتذا هتو ستبب الكتم ومل ي ظتر القاضتي إىل
أ ِي من البواعل املذكورة .آ كلط بس ااسباب والبواعل ،وللتثريق بي هما يف الكم ابلكثر نذكر اام لة التالية:
آإبليح لع ه هللا َك َثر ابالمت ان عن السجوث (وهذا تَت ْرك مت مك ِهثر) ،أما الباعل له على هذا االمت ان والرتك آهو االستكبار آك ْثره كثر استتكبار ،هتذا
ِ
ِ
ِ
ين) البقترة .٣4 :ومعتىن (أَ َىب)
تج واْ إِالَّ إِبْلتيح أ ََىب َو ْ
نون كثره ،أما سبب كثره آهتو االمت تان عتن اامتر .قتال تعتاىل (آَ َس َ
استتَ ْك ََس َوَكتا َن م َتن الْ َكتاآ ِر َ

َ

أي امت ا ،آق جعت هذه اآلية بس سبب الكثر (وهو االمت ان عن آعل اامر) وبس نون الكثر (وهو االستكبار).
وكثار مكة امت عوا عن اإلقرار ابلشهاثتس (وهذا ترك مت مك ِهثر) وهو سبب كثرهم ،والباعل قم على هذا هو االستكبار وهو نون كثرهم ،كما قتال

ستتتَكِْسو َن) الصتتاآات .٣٥ :واليهتتوث مت لهم وواثوا علتتيهم متتن جهتتة الباعتتل ابلست كمتتا قتتال تعتتاىل
تعتتاىل (إِ َّهنت ْتم َكتتانوا إِ َا قِيت َتل َقت ْتم َال إِلَتتهَ إَِّال َّ
اّلل يَ ْ

الِ ِه) ال ساء.٥4 :
( َح َس ا ِهم ْن ِع ِ أَنث ِس ِهم) البقرة ، 1٠9 :وقال تعاىل (أَ ْ َْس و َن الَّا َ َعلَى َما َ
اّلل ِمن آَ ْ
آَتهم ه
وع توا ال صتتارى يكثتترون ابلقتتول املك ِهثتتر (إن هللا هتتو املستتيح) أو (إن هللا اثلتتل ث ثتتة) ،كمتتا يكثتترون ابلثعتتل املك ِهث تر كطتتاعتهم لألحبتتار والرهبتتان يف

ِ
ضتلُّواْ ِمتن
التشريا امل الف .هذا سبب كثرهم ،أما نون كثرهم آهو كثر تقلي است آهم الاتالس كمتا يف قولته تعتاىل ( َوالَ تَتتَّبِعتواْ أ َْه َتواء قَت ْتو قَت ْ َ
ِ
السبِ ِ
يل) املائ ة.٧٧ :
ضلُّواْ َعن َس َواء َّ
َضلُّواْ َك ا َو َ
قَتْبل َوأ َ
ِ
ِِ
ّلل و ِ ِ
ستتَت ْه ِزئو َن) التوبتتة، ٦٥ :
والتتذين استتتهزءوا ابلصتتاابة يف ختتزوة تبتتوك ،ستتبب كثتترهم القتتول املك هثتتر كمتتا قتتال تعتتاىل (قت ْتل أ َِاب ه َ َ
آايتتته َوَرستوله ك تتت ْم تَ ْ
والباعل قم على ل كثر ال ثاق والش القائم بقلوهبم .كما قتال تعتاىل ( َْت َذر الْمَتاآِقو َن أَن تتَت َّتزَل َعلَ ْتي ِه ْم ست َورةم تتَتبِهتتته ْم ِرَتا ِيف قتلتوهبِِم ق ِتل
حت َذرو َن) التوبة ، ٦4 :آهذا نون كثرهم وهو كثر ال ثاق الذي محلهم على االستهزاء .وأتمل قولته تعتاىل (ِرَتا ِيف قتلتوهبِِم)
ِج َّما َْ
استَت ْه ِزئواْ إِ َّن ه
ْ
اّللَ خمْر م

ِج) التوبة ٦4 :لت رك الثرق بس الباعل (وهو نون الكثر) وبس الستبب ،وأن الباعتل يكتون يف القلتب (وهتو ال ثتاق ه تا)،
التوبة ٦4 :وقوله (إِ َّن ه
اّللَ خمْر م
أما الستبب آهتو متاخيرج وميكتن إثراكته يف الظتاهر متن قتول أو آعتل (وهتو االستتهزاء ه تا) .آهتذه اآليتة متن أوضتح متايبس لت الثترق بتس الباعتل أو

ال ون وأنه أمر اب ن وبس السبب وهو أمر اهر.
هذا كله يف بيان الثرق بس سبب الكثر ونون الكثر ،وأن ااول (سبب الكثر) هو املعتس يف أحكا ال نيا انه أمر اهر م ابط ،أما نون الكثتر
آ اعتبار له يف أحكا ال نيا انه أمر دثي ال ي ابط ،وأحكا الشريعة مب ية على ماي ابط.
( )٥ومن اادطاء الشائعة يف موضون التكث  :حصر أسباب الكثر يف الكثر االعتقاثي
ستتبق  -يف تعريتتف التترثة  -بيتتان أن الكثتتر يقتتا بستتبب متتن ث ثتتة :قتتول مكثتتر (وهتتو عمتتل اللستتان) أو آعتتل مكثتتر (وهتتو عمتتل اَّتتوارح) أو اعتقتتاث
مكثر (وهو عمل القلب) وم ه الش .
تول آاست  ،آقت َثلهتت
آذهب البعض إىل أنه الك ْثر إال ابالعتقاث واليكثر أح من جهة العمل ويع ون بذل أقتوال اللستان وأآعتال اَّتوارح .وهتذا ق م

نصوص الشريعة وأجا العلماء على كثر من قال أقواال معي ة أو آعل أآعتاال معي تة أو اعتقت اعتقتاثات معي تة ،وأبتواب ال هِترثة بكتتب الثقته مشتاونة

ابام لة على ل  ،آاصر أسباب الكثر يف االعتقاث املكثر آقط دطأ آاحش.

أضتتف إىل ل ت أن أصتتااب هتتذا القتتول الثاس ت يشتتكل علتتيهم أن صتتاحب االعتقتتاث املكثتتر هتتو مستتلم يف أحكتتا ال ت نيا متتاثا مل يظهتتر اعتقتتاثه،
والحنكم بكثره إال إ ا أ هر اعتقاثه يف قول أو آعل ،آ بت أنه اليكثر أح يف أحكا ال نيا إال بقول أو آعل وهو ماي كره أصااب هذا القول.
والقائلون أبنه اليكثر أح إال ابالعتقاث ،وإن ادتلثت عباراْم إال أهنتا ترجتا إىل أصتل واحت وهتو اختترتاط كثتر القلتب للاكتم ابلتكثت وهتذا قتول
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خ ة املرجتة  -كما سبق بيانه يف التعليق على العقي ة الطااوية  -الذين اعتسوا كثر القلب امل َع َّس ع ه ذنكتار أو استتا ل ابللستان ختتر ا مستتق
للتكث ابلذنوب املكثرة ،يف حس اعتس مرجتة الثقهاء واملتكلمس كثر القلب الوما للتكث اباعمال الظاهرة املكثرة.

وإلي أم لة للقائلس أبنه الك ْثر إال ابالعتقاث:

أ  -الشيخ االباين يف تعليقه على منت العقي ة الطااوية ،ع ت قتول القحااو ]والنك ِهثتر أحت ا متن أهتل القبلتة بتذنب متامل يستتاله[ ،قتال األلبااين:
]إن ختتتارح العقي ت ة الطااويتتة نقتتل عتتن أهتتل الس ت ة القتتائلس أبن اإلميتتان قتتول وعمتتل يزي ت وي ت قص ،أن التتذنب أي نتتب كتتان هتتو كثتتر عملتتي ال
اعتقتتاثي ،وأن الكثتتر ع ت هم علتتى مراتتتب كثتتر ثون كثتتر كاإلميتتان ع ت هم[ 1تعلتتم أنتته أراث ابلكثتتر العملتتي :الكثتتر ااص ت ر خ ت امل تترج متتن امللتتة.
وحاصل ك

االباين أن أي نب كان اليكثر آاعلته إال أن يستتاله استتا ال قلبيتا اعتقتاثاي  -حستبما َع َّترف االستتا ل يف املصت ر املشتار إليته

 -آإن مل يستاله كان كثرا أص ر .ونعلق على هذا بقول ا:

• إن االباين مل يكن أمي ا يف ال قل عن ابتن أيب العتز ،آ ستب إليته أنته قتال (إن التذنب أي نتب كتان هتو كثتر عملتي ال اعتقتاثي) ومل يقتل ابتن أيب
العز هذا الك  ،وإمنا وصف ابن أيب العز الكثر ااص ر (كثر ثون كثر) ابلكثر العملي .وليست هذه هى املرة ااوىل اليت رف آيهتا االبتاين يف
ال قتتل ،آق ت كتترت يف كت تايب (العم ت ة يف إع ت اث الع ت ة) يف رثي علتتى ختتتبهة لأللبتتاين قتتال آيهتتا إن الواجتتب حنتتو حكتتا اليتتو هتتو الصتتس واالختتتت ال
ابلرتبية ال اخلروج عليهم ،كرت أن االباين است ل لقوله هذا ب قل عن ابن أيب العز ب ه ل آيه آوضا االباين كلمة (الرتبية) متن ع ت ه بت ال متن كلمتة
(التوبة) يف ك

ابن أيب العز .2وهذا التاريف الذي يثعله االباين لي صر به آراءه هتو كمتا قتال ابان حازا رمحته هللا ]ولتيعلم متن قترأ كتاب تا هتذا أن تا

النستال مايستاله من الد آيه من تقويل أح مامل يقله نصا ،وإن آل قوله إليه ،إ قت اليلتز ماي تجته قولته آيت تاقض ،آتاعلموا أن تقويتل القائتل
كاآرا كان أو مبت عا أو خمطتا ماال يقوله نصا كذب عليه ،وال ل الكذب على أح [.٣
• أما قول القحاو ]والنكثر أح ا من أهتل القبلتة بتذنب متامل يستتاله[ آقت ستبق بيتان مع تاه الصتايح ع ت أهتل الست ة يف تعليقتي علتى العقيت ة
الطااويتتة ،وأن املتراث ابلتتذنوب يف هتتذه العبتتارة هتتى التتذنوب خت املكثتترة كتتالز وختتترب اخلمتتر التتيت ي َك ِهثتتر هبتتا اخلتوارج ،ونقلتتت أقتوال العلمتتاء يف ختتترح
هذه العبارة ،ومل يقتل أحت (إن التذنب أي نتب كتان )...كمتا قتال االبتاين ،بتل قت قتال ابان أيب العاز ِبت ف هتذا التذي نستبه إليته االبتاين ،آقتال
]وقذا امت تا ك ت متن اائمتة عتن إ ت ق القتول أب النكثتر أحت ا بتذنب ،بتل يقتال النكثترهم بكتل نتب كمتا تثعلته اخلتوارج[ .4هتذا كت

الشتارح

آتأمل الثرق ! وقول الشارح إنه ق امت ا ك من اائمة عن ا ق القول أب ال نكثتر أحت ا بتذنب .قلتت :ومت هم أمحاد بان حنبال رمحته هللا آيمتا
نقلتته ع تته اخل ت هل قتتال] :أنبتتأ حمم ت بتتن هتتارون أن إستتااق بتتن إب تراهيم ح ت ه ثهم قتتال :حاتترت رج ت ستتأل أاب عب ت هللا آقتتال :ايأاب عب ت هللا ،إجتتان
املسلمس على اإلميان ابلق ر د ه وختره قال أبو عب هللا :نعم .قال :والنكثر أح ا بذنب  ،آقال أبو عب هللا :اسكت ،من ترك الص ة آق كثتر،
ومتتن قتتال القتترآن خملتتوق آهتتو كتتاآر[ .٥وبت هتوب الب تتاري قتتذه املستتألة يف كتتتاب (اإلميتتان) متتن صتتاياه يف ابب (املعاصتتي متتن أمتتر اَّاهليتتة واليكثتتر
صاحبها ابرتكاهبا إال ابلشرك) ومل يقل (وال يكثر إال ابالستا ل) ان قوله (ابلشرك) يعم االستا ل وخ ه من اامور املك ِهثرة ،وهذا من ختتثوف
نظتتر الب تتاري رمحتته هللا .وق ت ستتبق تثصتتيل هتتذا ع ت ك متتي يف بيتتان الثتترق بتتس متتا يشتترتط للتكث ت بتته متتن التتذنوب أن يكتتون آاعلهتتا جاح ت ا أو
( 1العقي ة الطااوية خترح وتعليق االباين) ط املكتب اإلس مي  1٣98هت ،ص  .41 - 4٠ورراجعة (خترح العقي ة الطااوية) البن أيب العز ،ص  ،٣٦٣ - ٣٦2ط
املكتب اإلس مي 14٠٣هت
 2وك ابن أيب العز يف (خترح العقي ة الطااوية) ص  ،4٣٠وال قل احملرف يف تعليق االباين على منت العقي ة الطااوية ص 4٧
( ٣الثصل) البن حز ٣٣/٥ ،
( 4خترح العقي ة الطااوية) ص ٣٥٦ - ٣٥٥
( ٥املس ) لإلما أمح بن ح بل ،بتاقيق أمح ختاكر٧9/1 ،
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يف أدطتتاء التكثت  ،آراجعهتتا ،و كتترت آيهتتا أن

التثريق بس هتذين القستمس متن التذنوب اثبتت ابلكتتاب والست ة وإجتان الصتاابة .أمتا االبتاين آت يثترق بي همتا بتل ع ت ه التذنب أي نتب كتان -
كما قال  -هو كثر عملي واليكثر آاعله إال أن يستاله استا ال قلبيا ،آ هو كر مراث أهل الس ة هبذه العبارة (النكثر مستلما بتذنب )...وال
هو نقل ك

ابن أيب العز آيهتا نقت صتاياا .وقت ستبق يف تعليقتي علتى قتول القحااو رمحته هللا ]والخيترج أحت متن اإلميتان إال جباتوث متا أثدلته

آيه[ بيان أن َج ْعل اَّا  -ويف مع اه االستا ل كما سبق بيانه  -ختر ا مستتق للتكثت ابلتذنوب املكثترة هتو قتول خت ة املرجتتة التذين أكثترهم
الستتلف  ،1وهتتذا القتتول أدبتتل متتن قتتول اَّهميتتة التتذين قتتالوا إن متتن نتتص الشتتارن علتتى كثتتره آهتتو كتتاآر يف أحكتتا الت نيا ودتتوو أن يكتتون مؤم تتا يف
البا ن.
آااصتل قتول األلباااين هتو قتول خت ة املرجتتة ،إ إنتته يشترتط االستتا ل االعتقتتاثي للتكثت أبي نتبِ كتتان ثون تثريتق بتس التتذنوب املكثترة وخت
ِ
صر الكثر يف االنكار (وهو اَّا ) و ل يف قوله ]ولكين أقول إن القاتاء علتى التذين كمتون ب ت متاأنزل هللا ستواء
املكثرة ،ويف قول آدر له َح َ
كتان حكمهتتم يتتؤثي هبتتم إىل الكثتر الكلتتي أو الكثتتر العملتتي اليهم تا يف ك ت أو قليتتل هتتذا الثصتل بتتس اامترين .اآلن متتن حيتة العقيت ة متتن التتذي

يكثر ع هللا هو الذي ي كر ماخترن هللا[ .2وإ ا كان االبتاين يشترتط االستتا ل أو االنكتار للتكثت آمتا ا أبقتى ام تال حمماد متاوي الشاعراو
الذي قال يف كتابه (أنت تسأل واإلس

ديب)] :أي إنسان مهما كان علمه اليستطيا أن درتيء على واح يعلن ال إله إال هللا ويقول ع ه :إنته

كاآر ،جائز أن يقول :إنه اليلتز يف أعمالته أبمتور الت ين ،أقتول قتم :هتل التذين يشت ون إليته بتذل اليقتو بت ثيتذ أحكتا هللا إنكتارا أ كست  ..إن
كتتان كس ت نستتتمهله حتتىت آدتتر يتتو يف حياتتته والنك ِهثتتره ،وأمتتا إن كتتان م ك ترا قتتذه ااحكتتا آيكتتون كثتتره لتتيح انتته اليطيتتا وإمنتتا انتته ي كتتر هتتذه
ااحكا [ .٣وهذا الذي كره الشعراوي هو ثي ه الذي تعلمه يف ااوهر ،وعم ْم يف ل على (خترح جوهرة التوحي ) للبيجوري ،آثتي ك مته عتن
صتتل
ااعمتتال هتتل هتتى ختتترط يف صتتاة اإلميتتان أ ال قتتال البيجااور ]وهتتذا ختتترط كمتتال علتتى امل تتتار ع ت أهتتل الست ة ،آمتتن أتتتى ابلعمتتل آقت َح َّ

الكمال ،ومن تركه آهو مؤمن ،لك ه َّآوت على نثسه الكمال ،إ ا مل يكن ما ل استا ل أو ع اث للشارن أو خت ه يف مشروعيته وإال آهتو كتاآر
آيما علِ َم من ال ين ابلارورة[ ،4وقوله (ع أهل الس ة) يعين ااختتاعرة كمتا يستمون أنثستهم ،وقت علمتت متن قبتل أن ااختتاعرة يكثترون ابلتذنوب
املكثتترة تتاهرا واب تتا م ت لهم يف ل ت م تتل أهتتل الس ت ة ومرجتتتة الثقهتتاء ،أال أن ااختتتاعرة ومرجتتتة الثقهتتاء قتتالوا :إن اتيتتان الش ت ص ابلتتذنب املكثتتر
ع مة على أنه جاح أو مستال بقلبه أي مكذب بقلبه ،ان اَّا واالستا ل مرجعهما إىل التكذيب كما سبق بي ه .أما املتأدرون من أم ال
االباين والشعراوي آجعلوا اَّا واالستا ل خترو ا مستقلة للتكث ومل يعرآوا مراث الق امى يف كتاابْم آذهبوا بذل مذهب خ ة املرجتة.
وقذا آإنين أحذر الك ين من الشبان املقل ين لأللباين ا م هم أنه يقول بقتول أهتل الست ة يف هتذه املستائل  -مستائل اإلميتان والكثتر  -آقت تبتس
أن قوله هو قول خ ة املرجتة التذين صترون الكثتر يف اَّات واالستتا ل ويعتتسون لت ختتر ا مستتق للتكثت ابلتذنوب املكثترة بتذاْا .متا أنته
ماآيتء ي عو إىل تصايح العقيت ة وت قيتة الترتاث كمتا كتر يف مق متته لكتتاب (خمتصتر العلتو) للتذه  ،وكمتا نقلته ع ته حممت بتن إبتراهيم الشتيباين يف
كتابه (حياة االباين وآاثره) ،آهل يتثق ك مه يف اإلميان والكثر  -وهى من أهم مسائل ال ين  -ما ثعوته لتصايح العقي ة  .وكذل أحتذر متن
الشذو الثقهي لأللباين آإن له م هجا ختا ا يف االست الل واالستت باط ستوف أختت إليته إن ختتاء هللا تعتاىل يف املباتل الستابا اخلتاص ب راستة الثقته
 1كما قال ابن تيمية (جممون الثتاوى)  2٠٥ /٧و 2٠9
 2من كتاب (حياة االباين وآاثره) حملم إبراهيم الشيباين ،ط ال ار السلثية 14٠٧هت ج  2ص ٥18
 . ٣نق عن كتاب (أختهر قاااي االختياالت السياسية) حملموث كامل العروسي ،ط ثار الزهراء لإلع  ، 1989ص ٦٣٦ - ٦٣٥
( 4حتثة املري خترح جوهرة التوحي ) ص 4٥

اجلامع يف طلب العلم الشريف

504

ويف املبال ال امن ع ك مي يف أحكا الجاب .ول ا أياا تعليق على كرداته ال ي ية يف املبال الرابا إن ختاء هللا.
• بقيتتت مستتألة هامتتة ي ب تتي الت بيتته عليهتتا تعقيبتتا علتتى قتتول األلباااين ]إن التتذنب أي نتتب كتتان هتتو كثتتر عملتي ال اعتقتتاثي[ أال وهتتى التاتتذير متتن
اخللط بس الكثر العملي والكثر ابلعمل ،را يوهم أهنما مرتاثآان.
آتتالكثر العملتتي يطلتتق يف كت

العلمتتاء ويتراث بتته الكثتتر ااصت ر خت امل تترج متتن امللتتة ،أو كثتتر ثون كثتتر ،قتتال اباان القاايم رمحتته هللا ]آاإلميتتان العملتتي

يااثه الكثر العملي ،واإلميتان االعتقتاثي ياتاثه الكثتر االعتقتاثي ،وقت أعلتن ال ت عليته الصت ة والست

رتا قل تاه يف قولته يف الت يل الصتايح

«سباب املستلم آستوق وقتالته كثتر» آث هترق بتس قتالته وستبابه ،وجعتل أحت ا آستوقا اليكثتر بته واآلدتر كثترا ،ومعلتو أنته إمنتا أراث الكثتر العملتي ال
االعتقتتاثي ،وهتتذا الكثتتر الخيرجتته متتن الت ائرة اإلست مية وامللتتة ابلكليتتة ،كمتتا الخيتترج التزاين والستتارق والشتتارب متتن امللتتة وإن وال ع تته استتم اإلميتتان[.1

وقتتال الشتتيخ حااافظ حكمااي رمحتته هللا ]الكثتتر كث تران :كثتتر أكتتس خيتترج متتن اإلميتتان ابلكليتتة وهتتو الكثتتر االعتقتتاثي امل تتايف لق تول القلتتب وعملتته أو
اح ا .وكثر أص ر ي ايف كمال اإلميان والي ايف مطلقه وهو الكثر العملتي التذي الي تاقض قتول القلتب وال عملته واليستتلز لت [ .2وقتال حاافظ
حكمي أياا ]ماالكثر العملي الذي الخيرج من امللة  .هو كل معصية أ لق عليها الشارن اسم الكثر ما بقاء استم اإلميتان علتى عاملته ....اخل[.٣
هذا الكثر العملي.
أما الكثر ابلعمل :آهى ااعمال (أقوال اللسان وأآعتال اَّتوارح) التيت يكثتر آاعلهتا كثترا أكتس .قتال ابان القايم ]آكمتا يكثتر ابالتيتان بكلمتة الكثتر
ادتيارا وهى ختعبة من ختعب الكثر ،آكذل يكثر بثعل ختتعبة متن خت َتعبه كالستجوث للصت م واالستتهانة ابملصتاف[ ،4وقتال أياتا ]أمتا كثتر العمتل

وسبهه يااث اإلميان[ .٥وقال الشيخ حافظ حكماي
آي قسم إىل مايااث اإلميان وإىل ماال يااثه ،آالسجوث للص م واالستهانة ابملصاف وقتل ال َ
تب الرستول واقتزل ابلت ين وحنتو لت هتذا كلته متن الكثتر العملتي آيمتا يظهتر ،آلِ َتم
]سؤال :إ ا قيل ل ا هل الستجوث للصت م واالستتهانة ابلكتتاب وس ه
عرآتم الكثر ااص ر ابلعملي  .اَّواب :اعلم أن هذه ااربعة وماختاكلها ليح هى من الكثر العملي إال متن جهتة كوهنتا
كان خمرجا من ال ين وق ه
واقعة بعمل اَّوارح آيمتا يظهتر لل تا  ،ولك هتا التقتا إال متا هتاب عمتل القلتب متن نيتته واد صته وحمبتته وانقيتاثه اليبقتي معهتا ختتيء متن لت ،

آهتتى وإن كانتتت عمليتتة يف الظتتاهر آإهنتتا مستتتلزمة للكثتتر االعتقتتاثي والبت  -إىل قولتته  -وحنتتن مل نعتترف الكثتتر ااصت ر ابلعملتتي مطلقتتا بتتل ابلعملتتي
احملض الذي مل يستلز االعتقاث والي اقض قول القلب وال عمله[ .٦آهذا الكثر اباعمال من ااقوال وااآعال املكثرة.
ومن هذا يتبس أن الكثر العملي وهو كثر أص ر خ الكثر ابلعمل الذي هو كثر أكسواقا بقول اللسان أو آعل اَّوارح.
وأ أثعو أهل العلم و به يف ومان ا وآيما بع ه من ااوم ة إىل ع استعمال مصطلح الكثر العملي وأن يستعملوا ب ال م ه ماورث عن الستلف يف
مع اه ،لسببس:
أح ت ا :أنتته مصتتطلح حتتاثث استتتعمله املتتتأدرون ومل يتترث عتتن الستتلف متتن الصتتاابة والتتتابعس وإمنتتا التتذي ورث ع ت هم يف وصتتف الكثتتر ااص ت ر هتتو
مصطلح (كثر الي قل عن امللة) ،ومصطلح (كثر ثون كثر) وهو الذي أورثه الب اري يف كتاب اإلميان من صاياه ،ومصطلح (كثر ال عمة).
الستتبب ال تتاين :أن وصتتف الكثتتر ااصت ر ابلكثتتر العملتتي يتتوهم أنتته اليكثتتر أحت متتن جهتتة العمتتل وأنتته الكثتتر إال ابالعتقتتاث ،وهتتذا متتذهب املرجتتتة،
( 1الص
( 2أع
( ٣املص
( 4الص
( ٥الص
( ٦اع

ة) ص 2٦
الس ة امل شورة) ص  ،8٠ط ثار ال ور أبملانيا 14٠٦هت
ر السابق) ص 82
ة) ص 24
ة) ص 2٥
الس ة امل شورة) ص 8٣
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ولكن املتأدرين ختر من املرجتة ،آإن املرجتة قالوا إن ااعمال الظاهرة املكثرة هى ع مات على كثر البا ن أي كثر االعتقتاث والتزمتوا أن متن حكتم
الشارن بكثره هو كاآر اهرا واب ا ،يف حس قال أهل الس ة إن ااعمال الظاهرة املكثرة هى كثر يف اْا ومستلزمة لكثر البا ن كما قتال حاافظ
حكمي ]آهى وإن كانت عمليتة يف الظتاهر آإهنتا مستتلزمة للكثتر االعتقتاثي والبت [ ،و لت ان متن حكتم الشتارن بكثتره بقتولِ أو آعتل آ بت أن
يكون كاآرا اهرآ واب ا ،وق سبق بيان هذا يف التعليق على العقي ة الطااوية ،أما املتأدرون آقالوا الكثر إال ابالعتقاث جبا أو استتا ل مهمتا
عمل من معاصي كما قال األلباين ]إن الذنب أي نب كتان هتو كثتر عملتي ال اعتقتاثي[ .آتستمية الكثتر ااصت ر ابلكثتر العملتي والكثتر ااكتس
ابلكثر االعتقاثي يوهم أنه ال يكثر أح من جهة العمل ،كما يوهم أن الكثر ااكس هو كثر االعتقاث آقط .وق ستبق يف تعريتف الترثة أن الكثتر
يقا بقولِ أو آعل أو اعتقاث ،وأن االعتقاث اليؤادذ به يف أحكا ال نيا إال إ ا هر يف قول أو آعل ،وبتذل احنصترت أستباب الكثتر ااكتس  -يف
أحكتتا الت نيا  -يف ااقتوال وااآعتتال املكثتترة ،كمتتا قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا ]وابَّملتتة آمتتن قتتال أو آعتتل متتاهو ك ْثتتر َك َثتتر بتتذل  ،وإن مل يقصت أن
يكون كاآرا[ .1
واخل صة :أنين أحذر من اخللط بس الكثر العملي والكثر ابلعمل ،كما أثعو إىل ع استتعمال مصتطلح الكثتر العملتي واستتب اله ابلكثتر ااصت ر
أو كثر ثون كثر رآعا ل لتبا يف هذا الشأن.
وق كان هذا كله يف التعليق على ك

االباين.

ب  -ومم تتن قيه ت الكث تتر ابالعتق تتاث :س اااِل البهنس اااو ق تتال ]إن ال تتذين يس تتتعي ون ابلص تتالس م تتن اام توات ب ت ائهم أو التوس تتل هب تتم إىل هللا لقا تتاء
الاجات اليعتق ون ق رة ااموات على تصريف اامر ،وابلتايل آالكم بكثرهم هو احنراف عن آهم حكتم اإلست  ،ومتن ابب أوىل متن َح َكتم قتم
ابإلميان اليصبح كاآرا ب عوى أنه مل ي َك ِهثر الكتاآر  -إىل قولته لقت قتالوا إن م تاثاة الصتالس ليستت مصتاوبة ابعتقتاث أهنتم ميلكتون ضترا والنثعتا بتل
على أسا أهنم أحياء ع رهبم يسمعون وي عون هللا وْساعهم وثعاؤهم مل ي كره أح [.2
وهذا املؤلف اليثرق بس توحي الربوبية وتوحي االوهية ،آاعتقاث من وصثهم أبنته اليقت ر علتى تصتريف اامتور إال هللا هتذا متن توحيت الربوبيتة ،أمتا
ثعاؤهم خ ه آهذا ي اقض توحي االوهية وهو إآراث هللا تعاىل ابلعباثات وم ها ال عاء ،آهم كثروا بثعلهم ما ي قض توحي االوهية وإن أقروا بتوحي
الربوبية.
وهتتذه التتال التتيت كرهتتا البه ستتاوي هتتى حتتال أهتتل اَّاهليتتة التتذين أكثتترهم هللا وقتتاتلهم الرستتول عليتته الصت ة والست  ،آقت كتتانوا يت عون ااص ت ا

الس َتم ِاء َواا َْر ِ
ع أ ََّمتن ميَْلِت
ويتوسلون هبم ما اعتقاثهم أن تصتريف اامتور إىل هللا كمتا وصتف هللا حتاقم يف قولته تعتاىل (ق ْتل َمتن يَت ْتروقكم ِهم َتن َّ
السما وااَبصار ومن خيْرِج ْ ِ
ِ
تل أَآَت َ تَتتتَّقتو َن) يتونح ٣1 :آقت
ت ِم َن ْ
الَ َّي م َن الْ َميِهت َوخيْرِج الْ َميَّ َ
الَ ِهي َوَمتن يت َ بِهر اا َْم َتر آَ َستيَتقولو َن ه
َّ ْ َ ْ َ َ َ َ
اّلل آَتق ْ

كانوا مقرين بتوحي الربوبيتة ولكت هم أختتركوا يف العبتاثة ،واآلايت يف هتذا املعتىن ك ت ة .أمتا قتول البه ستاوي إهنتم  -أي هتؤالء املشتركس  -اليعتقت ون

َّ ِ
ين َّاكَتتذوا ِمتتن ثونتِ ِته أ َْولِيَتتاء َمتتا نَت ْعبت ه ْم إَِّال
الاتتر وال ثتتا يف اامتوات آكتتذب ،بتتل يعتقت ون لت آتتيهم ولتتوال لت متتاثعوهم .قتتال تعتتاىل ( َوالتتذ َ

( 1الصار املسلول)  .1٧8 - 1٧٧ويراجا يف هذه املسألة أياا ما كره الشوكاين يف كتابه (ال ر ال اي ) ص  49ط ثار الق بص عاء يف رثه على الص عاين ،وماكتبه
ص يق حسن دان يف كتابه (ال ين اخلالص)  ،92 - 8٧ /4ط مكتبة ثار الرتاث ابلقاهرة ،ورث أياا الشيخ حمم بش السهسواين اق ي على أمح ويين ثح ن مثيت
مكة يف تثريقه بس كثر العمل وكثر االعتقاث والقول أبن كثر العمل هو كثر أص ر ثائما و ل يف كتابه (صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ ثح ن) ص ،٣٦8 - ٣٦٧
ط مكتبة ابن تيمية ابلقاهرة 141٠هت
 2يف كتابه (الكم وقاية تكث املسلم) ص 1٧1
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ِ
ِ
لِيت َق ِربوَ إِ َىل َِّ
تار) الزمتر ، ٣ :آأكتذهبم هللا يف قتوقم
اّللَ َْكم بَتْيتَته ْم ِيف َما ه ْم آِ ِيه َخيْتَلِثو َن إِ َّن َّ
اّلل ولْ َثى إِ َّن َّ
اّللَ َال يَت ْه ي َم ْن ه َو َكا م
ب َك َّث م
ه
إهنم يتقربون هبم إىل هللا اهنم ماآعلوا ل إال اهنم يعتق ون آيهم الار وال ثا ولذل عب وهم ابل عاء وخ ه .قال اسماا الصنعاين رمحته هللا ]آتإن

قلتتت :هتتؤالء القبوريتتون يقولتتون :حنتتن النشتترك ابهلل تعتتاىل والجنعتتل لتته نت ا ،واإللتجتتاء إىل ااوليتتاء واالعتقتتاث آتتيهم لتتيح ختتتركا .قلتتت :نعتتم (يَتقولتتو َن
ِأبَآْتو ِ
اه ِهم َّما لَْيح ِيف قتلتوهبِِ ْم) آل عمتران 1٦٧ :لكتن هتذا جهتل مت هم رعتىن الشترك ،آتإن تعظتيم ااوليتاء وحنترهم ال اتائر قتم ختترك .وهللا تعتاىل يقتول
َ
َ
َن الْمس ِ
ّلل آَت َ تَت ْ عوا متا َِّ
تاج َ َِِّ
(آَ َ ِ ِ
َحت ا) اَّتن .18 :وقت
اّلل أ َ
ََ
ص ِهل لَربته َ َو ْاحنَ ْتر) الكتوثر 2 :أي الل ت ه كمتا يثيت ه تقت الظترف ،ويقتول تعتاىل ( َوأ َّ َ َ
عرآتتت رتتا قت م اه قريبتتا أنتته عليتته الصت ة والست

قت ْستتى الترايء ختتتركا ،آكيتتف رتتا كتتر آهتتذا التتذي يثعلونتته اوليتتائهم هتتو عتتس ماآعلتته املشتتركون

ب قوقم[.1
وصاروا به مشركس ،والي ثعهم قوقم :حنن النشرك ابهلل ختيتا ،ان آعلهم أَ ْك َذ َ
وهذا الذي كره البه ساوي هو مااعتذر به دصو ثعوة ختيخ اإلس

ومن هؤالء اخلصو الشيخ ثح ن املشار إليه آنثا.2

حمم بن عب الوهاب للمشركس عبهاث القبور أهنم اليعتقت ون التتأث ل ت هللا،

وق كر البه ساوي يف أك ر من موضا بكتابه أن املعاصي اليكثر أح بشيء م ها والخيرج من امللة إال ابلكثر االعتقاثي.٣
وأعوث آأ كر الطالب أبن الكتم ابلكثتر يف الت نيا مرتتتب علتى االتيتان بق ِ
تول مكثتر أو آعتلِ مكثتر ،آمتن ثعتا خت هللا آيمتا اليقت ر عليته إال هللا أو

ِ
ِ
تار) الزمتر ، ٣ :وأحكتا الت نيا جاريتة علتى
بح له آق كثر ،آإن قال مل يعتق قل آهو كا ب ،قال تعاىل (إِ َّن َّ
اّللَ َال يَت ْهت ي َم ْتن هت َو َكتا م
ب َك َّث م

الظاهر ال على االعتقاثات البا ة ،وما ل آإن كل من كثر بسبب تاهر آهتو كتاآر اب تا إ ا انتثتت موانتا التكثت يف حقته ،ان متن أدتس هللا
بكثره ِ
لسبب ما آ ب أن يكون كاآرا حقيقة أما نون الكثر الذي قا بقلبه آ تعلق احكا ال نيا به.
وهذا كله يف بيان دطأ قول البه ساوي وماختاهبه من أقوال ،آ ان نذكر أدطاء بعض املؤلثس كأم لة للرث عليها وعلى مايشبهها.

ج  -وممن قيه الكثر ابالعتقاث :جاعة (اَّماعة اإلس مية رصتر) يف كتاهبتا (الرستالة الليمانيتة يف املتواالة) لقلعات فاؤاد قاسام ،حيتل قتال يف ص
 - 1٣يف حكم مواالة املسلم للكاآر – ]القاع ة ال انية :وهى وجوب ال ظر يف آعل املواالة نثسه :هل هو مواالة ابلظتاهر آقتط متا ست مة القلتب
والعق  ،أ مواالة ابلظاهر والبا ن معا  ،آااوىل التوجب كثرا من ابب املواالة .وال انية ق توجب كثرا خمرجا من امللة[  .وكان املؤلف قت ع َّترف
املواالة الظاهرة أبهنا ]هى ااقوال وااآعال اليت حتمل معىن املواالة املم وعة لكن ابلظتاهر آقتط متا ست مة القلتب والعقت [ كمتا ع هترف متواالة البتا ن

أبهنا ]هى هذه ااآعال وااقوال ولكن مقرتنة ابلرضا القل والتصويب واحملبة[ ص  .11آاملؤلف جعل املتواالة الظتاهرة خت مكثترة وقيت التكثت هبتا
ابلكثر االعتقاثي أو كثر القلب أو كثر البا ن .وق كر أن متاورث الت ص بكثتر آاعلته اليعتتس آيته قصت آاعلته ،وقت ورث الت ص بكثتر متن يتتوىل

َّ ِ
ِ
َّصت َارى أ َْولِيَتتاء بَت ْعاتته ْم أ َْولِيَتتاء بَت ْعت ِ
تض َوَمتتن يَتتَ ت َتوَّقم ِهمت ك ْم آَِإنتَّته
ين َآم تواْ الَ تَتتَّ تتذواْ الْيَتهت َ
توث َوال َ
الكتاآرين ،و لت يف قولتته تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
ِم تْته ْم) املائ ت ة .٥1 :وهتتذا الكتتتاب (الرستتالة الليمانيتتة يف امل تواالة) س ت ثرثه ابل ق ت يف آدتتر هتتذا املبا تل إن ختتتاء هللا نظ ترا مل تا انطتتوي عليتته متتن أدطتتاء
وختبهات يف مسألةِ هى من نواول العصر.

وبع  ،آق كانت هذه أم لة ملن أدطأ يف موضون التكث آاصر أسبابه يف كثر االعتقاث.

( 1تطه االعتقاث) للص عاين ص 24 - 2٣
 2آراجا أقواقم والرث عليها يف كتاب (ثعاوي امل اوئس ل عوة الشيخ حمم بن عب الوهاب) لعب العزيز العب اللطيف ،ط ثار يبة  14٠9هت ،ص  19٣وما بع ها
 ٣انظر كتابه (الكم وقاية تكث املسلم) ص  4٥و  ٥4و ٥٥
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( )٦ومن اادطاء الشائعة يف موضون التكث  :اعتبار اَّا أو االستا ل ختر ا مستق للتكث ابلذنوب املكثرة.
املرجتة  -وكما سبق القول  -هم الذين خيرجون العمل من حقيقة اإلميان ،وق ترتب على هذا القول جترئة ال ا علتى املعاصتي ،حتىت قتال إباراهيم
ين أرق من ثوب سابري[.1
النخعي رمحه هللا ]تركت املرجتة ال َ

وق أثرت ب عة اإلرجتاء أتثت ا عميقتا يف كتتاابت املتتأدرين وأآكتارهم كمتا أثترت ابمل تل يف ستلوك ك ت متن املستلمس ،ومتن أهتم أستباب أتثتر كتتاابت

املتتتأدرين هبتتذه الب عتتة ،تتتويل املرجتتتة  -متتن الثقهتتاء وااختتتاعرة  -ملعظتتم م اصتتب اإلآتتتاء والقاتتاء والت ت ريح والتتوعظ يف عصتتور اإلس ت

املتتتأدرة،

آأصتبات أقتواقم هتتى املعروآتتة املشتتهرة ،لت ى ال ارستتس واملتؤلثس ،يف حتتس أصتبات أقتوال الستتلف خريبتتة مهجتورة واليع تتر عليهتتا الباحتتل إال بشتتق
اانثح ،وررا وج ها خمتلطة أبقوال املرجتتة وررتا وجت ها مثترثة آاتاول التوآيتق بي هتا وبتس أقتوال املرجتتة .ويف هتذا يقتول ابان ميمياة رمحته هللا ]وك ت
من املتأدرين المييزون بس مذاهب السلف وأقوال املرجتة واَّهمية ،الدت ط هتذا هبتذا يف كت ك ت مت هم ممتن يف اب ته يترى رأي اَّهميتة واملرجتتة
يف اإلميان وهو م َع ِظهم للسلف وأهل ال يل آيظن أنه دما بي هما ،أو دما بس ك أم اله وك السلف[.2
وقت علمتتت ممتا ستتبق أن اإلميتتان ع ت املرجتتتة حملته القلتتب وكتتذل ضت ه ونقياتته وهتتو الكثتر حملتته القلتب ،وقت أثى التتتأثر هبتذا القتتول إىل الوقتون يف
ع ة أدطاء يف موضون التكث ترجا كلها إىل اخترتاط كثر القلب اجل الكم ابلكثر ،ومن هذه اادطاء:
• اخللط بس قص العمل املك ِهثر وقص الكثر ،واخترتاط خترح الص ر ابلكثر اجل الكم ابلكثر ،وق سبق الرث على هذا اخلطأ.
• وم ها حصر أسباب الكثر يف كثر االعتقاث وهو كثر القلب ،أو تقيي الكثر بكثر القلب ،وق سبق الرث على هذا اخلطأ.
• وم هتتا القتول أبنتته الكثتتر إال ابَّات أو االستتتا ل ومرجعهمتتا إىل التكتتذيب ابل صتتوص كمتتا ستتبق بيانتته يف تعليقتتي علتتى العقيت ة الطااويتتة ،يف
التعقيب على قول القحاو ]والخيرج العب من اإلميان إال جباوث ماأثدله آيه[.
وما حصرهم الكثر يف اَّا واالستا ل اختكل على املرجتة أن ه اك أقواال وأآعاال نص الشارن على كثر آاعلها ،آانقسمت املرجتة إىل وائتف
كما كرت من قبل:

أ  -آم هم من قال :كل من نص الشارن على كثره آهو كاآر تاهرا واب تا ،لتيح ابلعمتل املك ِهثتر ،ولكتن ان العمتل املكثتر أمتارة علتى أنته مكتذب
بقلبه.وهذا قول ااختاعرة وااح اف الذين هم مرجتة الثقهاء.٣
ب  -وم هم من قال :إن كل من نص الشارن علتى كثتره آهتو كتاآر يف الظتاهر ،ودتوو أن يكتون مؤم تا يف البتا ن ،وهتذا قتول اَّهميتة وهتو قتول يف
خاية الثساث ،ان من أدس هللا بكثره إلتيانه بقول معس أو بثعل معس آهو كاآر اهرا واب ا ان دس هللا تعاىل اليكتون إال علتى القيقتة ال علتى
الظاهر آقتط ،وقتذا َّ
كثتر الستلف أصتااب هتذه املقالتة ملتا ت طتوي عليته متن تكتذيب ِبتس هللا تعتاىل ،وللجهميتة قتول آدتر يف هتذه املستألة م تل قتول
ااختاعرة وااح اف.4
نص الشارن على كثره ال كم عليه ابلكثر إال أن يصرح ابَّا  -وهو اإلنكتار الظتاهر ابللستان  -أو االستتا ل.
ج  -وم هم من قال :إن من ه

 1رواه عب هللا بن أمح بن ح بل يف كتابه (الس ة) ص  ،84أثر  ،4٣8ط ثار الكتب العلمية  14٠٥هت .وال وب السابري هو الرقيق الذي يشف عما حتته حىت يكون
البسه بس املكتسي والعراين ،كره أبو م صور ال عال يف كتابه (آقه الل ة)
( 2جممون الثتاوى) ٣٦4 /٧
 ٣انظر (الثصل) البن حز ج  ٣ص  2٣9و  2٥9وج  ٥ص  ،٧٥و(جممون آتاوي ابن تيمية) ج  ٧ص  14٧و  ٥٠9و  ٥48و  ،٥82و(حاختية ابن عاب ين) ج
 ٣ص 284
 4انظر (جممون الثتاوى) ج  ٧ص  189 - 188و  4٠٣ - 4٠1و  ،٥٥8و (الصار املسلول) ٥24 - ٥2٣
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وهؤالء ك هثرهم السلف ان قوقم تكذيب صريح ب صوص الشارن.1
هتذا جممتتل متذاهب املرجتتتة التذين يشتترت ون كثتر القلتتب اجتل الكتتم ابلكثتتر  -وقت كرْتتا بشتيء متتن التثصتيل متن قبتل  -آمت هم متن جعتتل كثتتر
القلب الوما للكثر الظاهر كااختاعرة ومرجتة الثقهتاء ،ومت هم متن جعتل كثتر القلتب  -يف صتورة التصتريح الظتاهر ابَّات أو االستتا ل  -ختتر ا
مستق للاكم ابلكثر مهما أتى الش ص من كثر اهر بقول أو آعل.
وهذا القسم ااد هو اخلطأ الشائا ل ى بعض املؤلثس وك من ال ا يف ومان ا هذا ،وق ثدل اخلطأ على أصااب هذا القول من سوء آهمهم
لقاع ة (النك هثر مسلما بذنب متامل يستتاله) كمتا نقلتته عتن االبتاين يف الترث علتى اخلطتأ الستابق .وقت كترت يف تعليقتي علتى العقيت ة الطااويتة أن
هذه القاع ة صاياة ولك ها داصة ابلتذنوب خت املكثترة ،آجعلهتا أصتااب هتذا املتذهب الثاست قاعت ة عامتة يف التذنوب املكثترة وخت املكثترة.
كمتتا ثدتتل اخلطتتأ علتتيهم متتن متتتابعتهم للقحاااو يف قولتته ]وال خيتترج العب ت متتن اإلميتتان إال جباتتوث ماأثدلتته آيته[ متتا محلهتتم قتتذه العبتتارة علتتي خت
متتاأراثه الطاتتاوي ،آهتتو ومرجتتتة الثقهتتاء جعل توا اَّا ت الومتتا للاكتتم ابلكثتتر الظتتاهر أمتتا املتتتأدرون آجعل توا اَّا ت ختتتر ا مستتتق للاكتتم ابلكثتتر
الظاهر ،وقوقم هذا خمالف للكتاب والس ة واإلجان ،بل هو تكذيب ابل صوص الاكمة بكثر من أتى املكثرات ثون تقيي جبا أو استا ل.
والرث على أصااب هذا الشرط الثاس هو ما كرته من قبل يف الت بيه اقا  -املذكور بتعليقي على العقي ة الطااوية  -يف بيان الثرق بس:
ما يشرتط للتكث به من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا أو مستا  ،وهى الذنوب اليت مل ي ص الشارن على كثر آاعلها.
وما ال يشرتط للتكث به من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا أو مستا  ،وهى الذنوب اليت نص الشارن على كثر آاعلها.
وستتوف تتترى أن اخللتتل ثدتتل علتتى متتن وقتتا يف هتتذا اخلطتتأ  -تقييت الكثتتر ابَّات أو االستتتا ل  -بستتبب عت َتييتزهم بتتس هتتذين القستتمس متتن
الذنوب (املكثرة وخ املكثرة) وابلتايل مل يثرقوا بس ختروط التكث يف كل قسمِ م هما ،وهذا يظهر من أقواقم ،وم هم:
أ  -الشيخ األلباين :وق نقلت هذا ع ه من قبل ،وهو قوله ثولكين أقول إن القااء على الذين كمون ب

ماأنزل هللا سواء كان حكمهتم يتؤثي

هبتتم إىل الكثتتر الكلتتي أو العملتتي ال يهم تتا يف ك ت أو قليتتل هتتذا الثصتتل بتتس اامترين .اآلن متتن حيتتة العقيت ة متتن التتذي يكثتتر ع ت هللا هتتو التتذي
صت َتر الكثتتر علتتى اإلنكتتار وهتتو اَّات  ،وقتتذا آثتتي تعليقتته علتتى متتنت العقيت ة الطااويتتة مل يعلتتق االبتتاين علتتى قتتول القحاااو
ي كتتر َ
ماختت َترن هللا[ .2آ َق َ

]والخيرج العب من اإلميان إال جباوث ما أثدله آيه[ متا أن هتذا هتو صتريح متذهب املرجتتة ومل يبي ته االبتاين انته جتارِ علتى أصتوله يف الصتورة ،أمتا
يف القيقة آمرجتة الثقهاء وااختاعرة جعلوا اَّا الوما الي ثت عتن الكتم ابلكثتر الظتاهر ،وأمتا املتتأدرون آجعلتوا اَّات ختتر ا مستتق للتكثت
ابلذنوب املكثرة .كما سبق قول االباين يف اخترتاط االستا ل للتكث (أبي نبِ كان).
ب  -أح ت ميذ االباين وهو حممد إبراهيم شقرة أراث أن يت َعلِهم املسلمس ال َّتق يف موضتون التكثت  ،وقت متأل كتابته هتذا ابلستباب للجهتال التذين
يتكلمتتون يف موضتتون التكث ت ب ت علتتم ،ومتتن أهتتون ماقالتته يف ل ت ]ومتتاأك ر متتا لَتتبهح اَّب تتاء ممتتن نصتتبوا أنثستتهم أوصتتياء م ظ ترين علتتى عبتتاث هللا

ال تتاآلس  -إىل قولتته  -وإ ا أآتترثت الكتابتتة يف هتتذا املوضتتون املهتتم اخلطت  ،آلتعريتتف املستتلمس علتتى خمتلتتف ترائقهم ومستتتوايْم واجتاهتتاْم ابملت هل

العلمتتي التتق يف ثراستتة املستتائل وحت هتل املشتتاكل ،وِباصتتة يف م تتل هتتذه املستتألة الشتتائكة[ .٣وبع ت ما ق ت ه هبتتذا الك ت  ،متتاالق التتذي قالتته يف هتتذا

املوضون قال]اإلنسان إ ا نطتق ابلشتهاثة ،وصت ق هبتا قلبته ،واعتقت ها جاومتا ،وآمتن ِبقهتا كلته ،آهتو متؤمن ،وإن اجترتح املعاصتي كلهتا ،متا هر

 1انظر (جممون الثتاوي) ج  ٧ص  2٠٥و 2٠9
 2من كتاب (حياة االباين وآاثره) حملم بن إبراهيم الشيباين ،ط ال ار السلثية 14٠٧هت ،ج  2ص ٥18
 ٣ص 2٣يف كتابهِ (جمتمع ا املعاصر بس التكث اَّائر واإلميان الائر) ط املكتبة اإلس مية ابارثن  1411هت
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م ها ومابطن ،مامل يصاحبها جاوث أو نكران[.1
وأقول :هذا الذي أراث أن يعلم ال ا الق مذهبه يف اإلميان هو مذهب مرجتة الثقهاء إ قصتر اإلميتان علتي ال طتق ابلشتهاثتس والتصت يق ابلقلتب،
أمتتا مذهبتته يف الكثتتر آهتتو متتذهب خت ة املرجتتتة التتذين دعلتتون اَّات ختتتر ا مستتتق للتكثت ابملعاصتتي املك ِهثتترة ،آقولتته ]املعاصتتي كلهتتا متتا هر م هتتا
نص عا ي دل آيه ماكان م ها كثرا وماثونه ،وهذا كاخترتاط ختي ه االباين االستا ل القل للتكث (أبي نبِ كتان) ،آالتلميتذ علتى
ومابطن[ م
مذهب ختي ه .وااعجب من هذا قوله ]كل دطأ ي تثر لإلنسان إ ا أدطأ إال اخلطأ يف العقي ة ومتعلقاْا[ ،2وقتال أياتا ]آإنته الي تثتر لته جهلته
يف أصول

ثي ه[٣

أيتثق هذا التوبيخ ما مذهبه يف اإلميان والكثر .

ج  -جاعة (اَّماعة اإلس مية رصر) لعصاا درابلة وعاصم عبداملا د] ،أميا ائثة ات ختوكة َتت ا عن ختريعة من خترائا اإلس

الظاهرة

الواجبة آإهنا تت َقاتَل عليها  -إىل قوله  -وهذه الطائثة ال تكثر املا أهنا مل جتا وجوب ماامت عت ع ه ،أما إ ا جا وا آق صاروا ابَّاوث
مرت ين[  .4وق تكرر هذا الك يف أك ر من موضا هبذا الكتاب .وهذا دطأ .آالواجبات الشرعية قسمان:
• م ها ماي دل يف أصل اإلميان آيكثر َتركها رجرث االمت ان ع ها ،جا ها أو مل دا ها ،ومن هذا الباب كثر َترك الص ة ومانعي الزكاة ذجتان
الصاابة كما كرته من قبل .آتقيي التكث يف هذا القسم ابَّا هو مذهب خ ة املرجتة.
• وم ها ماي دل يف اإلميان الواجب آ يكثر َتركها رجرث االمت ان ع ها ،آإ ا جا وجوهبا َك َثَر سواء آعلها أو امت ا ع ها.

آتعميم القول أبن َترك الواجب اليكثر إال ابَّا  -ثون تثريق بس ماخيل أبصتل اإلميتان ومتا خيتل ابإلميتان الواجتب  -هتو قتول خت ة املرجتتة كمتا

نقل اه من قبل عن ابن تيمية.٥
وهذا الكتاب (القول القا ا) س ثرثه ابل ق يف آدر هذا املبال إن ختاء هللا.
وكما ترى آإن اخللل ثدل على كل من سبق كرهم بع تثريقهم بس الذنوب املكثرة وخ املكثرة ومايشرتط للتكث بكل م هما.

ِ
اّلل آَأ ْولَ تتتِ َ ه تتم
ث  -حس اان اهلض ااييب  -املرخت ت ال تتاين َّماع تتة (اإلدت توان املس تتلمس)  ، -يف ك م تته يف قول تته تع تتاىل ( َوَم تتن َّملْ َْك تتم رَتتا أَن ت َتزَل ه
الْ َكتتاآِرو َن) املائت ة ، 44 :قتتال ]ولقت ستتبق أن قت م ا السهتتان متتن كتتتاب هللا وست ة رستتوله عليتته الصت ة والست  .علتتى أن العامتتل متتن املستتلمس علتتى
د ف أمر هللا تعاىل اليكون كاآرا إال مااست ين ب صِ داص يقاي أبن آاعله ي تثي ع ه اسم اإلميان رخم نطقته ابلشتهاثتس ،ومتن مث دترج التاكم
بعمله من عمو نص اآلية الكرمية إال أن يكون جاح ا  -إىل أن قال  -إ إجان أهل الس ة على أن الاكم رعىن امل ثذ لألمر أو اآلمتر بت ثيتذ أمتر
على د ف حكم هللا الي تثي ع ه اسم اإلميان إال أن يكون جاح ا[ ،٦مث قال]إن الصاايب اَّليل ابن عبتا رضتي هللا ع همتا التذي ضتمه رستول
هللا عليتته الصت ة والست وثعالتته قتتائ «اللهتتم علمتته التأويتتل» والتتتابعي اَّليتتل تتاوو اليمتتاين قتتاال :إن اآليتتة ليستتت علتتى اهرهتتا وإ قهتتا ،وأن
الس هِي وعطاء وجيتا
الكاآر هو من حكم ب ماأنزل هللا جاح ا ،وأن من أقر ِبكم هللا وحكم يف اامر على د آه آهو امل آاسق ،وبذل قال ُّ

 1ص  ٣٧املرجا السابق
 2ص  1٠٧املرجا السابق
 ٣ص  1٠8املرجا السابق
 4يف كتاهبا (القول القا ا آيمن امت ا عن الشرائا)
حيل ورث يف ص  1٣من هذا الكتاب
 ٥انظر (جممون الثتاوى)  2٠9 /٧و 2٠٥
 ٦ص  1٥٧ - 1٥٦يف كتابه (ثعاة القااة) ط ثار الطباعة وال شر اإلس مية ابلقاهرة
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آقهاء أهل الس ة[.1
كر اقاي يف ك مه هذا قاع ة عامة وهى أن العاصي (والذي وصتثه ابلعامتل علتى دت ف أمتر هللا) بترتك واجتب أو آعتل حمتر اليكتون كتاآرا إال
مااست ين ب صِ داص .وهذا حق وهو يف هذا أآال ممن سبق كرهم آإنته بقولته (إال مااستت ين بت ص )....آ هترق بتس التذنوب املكثترة وخت املكثترة،

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) املائت ة 44 :آهتذا
ولك ه مل َيدذ رتا قتال ،آتإن َترك الكتم رتا أنتزل هللا كتاآر بت ص هتذه اآليتة ( َوَمتن َّملْ َْكتم رَتا أَن َتزَل ه
إ ن مما است ين من القاع ة  -اليت كرها  -ب ص داص .وهو ق أ هك هذا حيل قتال ]آممتا الختت آيته أن ختتريعة هللا قت حت ه ثت أقتواال وأعمتاال
إ ا قاقا املسلم أو عملها درجت به من اإلس
الرستتول عليتته الص ت ة والس ت

ووضتاها
وارت هبا إىل الكثر ،والتذي نقتول بته إن تلت ااقتوال وااعمتال قت حت ه ثها هللا عزوجتل ه

آلتتيح ل تتا أن نزي ت آيهتتا أو ن ت قص م هتتا[ .2وك متته هتتذا هتتو صتتثة التتذنوب املك هثتترة التتيت يكثتتر آاعلهتتا رجتترث آعلهتتا،

وحسب ك مه هذا آإن ترك الكم را أنزل هللا  -والرتك آعل كما ستبق بيانته  -هتو متن ااعمتال التيت يرتت آاعلهتا لتوروث الت ص أبنته (آَأ ْولَتتتِ َ هتم
الْ َكاآِرو َن) املائت ة 44 :آهذا الرتك إ ن من الذنوب املكثرة .أما احتجاجته أبن اآليتة ليستت علتي اهرهتا إلستقاط حكتم الكثتر آيهتا آاحتجتاج اب تل
سيأيت بيانه إن ختاء هللا.
وأما قوله أبن الكاآر هو من حكم ب

ماأنزل هللا جاح ا ومن مل دا اليكثر ونسبته هذا إىل جيا آقهاء أهل الس ة واعتباره أن هذا إجتان آهتذا

قول ال أصل له ،ومل ي قل أح اإلجان علتى ختتيء يف تثست هتذه اآليتة ،آتإن ادتت ف ااقتوال يف تثست ها هتو متن أختتهر ااختتياء ع ت أهتل العلتم،
أتول اآليتة علتى تترك الكتم رتا أنتزل هللا جاحت ا لته ،وهتو قتول عكرمتة ،وهتو أتويتل
أما متا كره اقاتي متن اَّات آقت قتال ابان القايم ]ومت هم متن ه

مرجوح ،آإن نثح جاوثه ك ْثر ،سواء َح َكم أو مل كم[ .٣آهذا التثريق بس اَّا وع مه إمنا يرث يف الذنوب خ املكثرة.

والك

يف هذه املسألة (مسألة الكم ب

ماأنزل هللا) حمله يف املبال ال امن من هتذا البتاب إن ختتاء هللا تعتاىل ،وه تاك بستط القتول آيته ،وأمتا ه تا

 آعلى سبيل اإلداو  -ي ب ي أن يعلم الب العلم القائق اآلتية آيما يتعلق بتثس هذه اآلية:أوال :أن الكثر يف هذه اآلية هو الكثر ااكس ،انه ورث معرآا ابالف وال  ،وكل كثتر ورث بصتي ة اإلستم املعرآتة آهتو ااكتس ،وكتل قتول أبنته كثتر
ثون كثتتر آهتتو دطتتأ ،وستتوف َيتيت بيتتان هتتذا يف املباتتل ال تتامن إن ختتتاء هللا ،ويكثيت ه تتا قتتول أيب حيااان األندلسااي] :وقيتتل املتراث ك ْثتتر ال عمتتة،
ِ
ف أبن الكثر إ ا أ لق انصرف إىل الكثر يف ال ين[.4
وض هع َ

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتتم الْ َكتتاآِرو َن)
اثنيتتا :أن الكتتم ابلكثتتر ااكتتس يف هتتذه اآليتتة مرتتتتب علتتى تعمت تتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا ( َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَا أَنتَتزَل ه
املائ ة ، 44 :ومل يرتتب على الكم ب ماأنزل هللا ،آإ ا حكم ب ما أنتزل هللا آهتذا م تاط مك ِهثتر آدتر  -خت جمترث الترتك  -وثليلته قولته تعتاىل ( َوإِ َّن

الشتتيا ِ س لَيوحتتو َن إِ َىل أَولِيتتآئِ ِهم لِيجت ِ
تاثلوك ْم َوإِ ْن أَ َ ْعتمتتوه ْم إِنَّكت ْتم
َّ َ َ
َْ ْ َ
ون ِ
ِ ِ
اّلل) التوبة .٣1 :آرتك الكم را أنزل هللا كثر أكس والكم ب ماأنزل هللا كثر أكس آدر ،وم اله:
همن ث ه
ن) اانعتتا 121 :
لَم ْشت ِركو َ

تاهن ْم أ َْرَاباب
َحبَت َتاره ْم َورْهبَت َ
 ،وقولتته تعتتاىل ( َّاكَتتذواْ أ ْ

لو أن رج ضبِط يف حالة س ْك ِر بس يف ملهتى متردص بشترب اخلمتر آيته ،وأ ِ
حاتر هتذا الرجتل إىل القاضتي التاكم ابلقتانون الوضتعي ،آإنته روجتب
ه

هذا القانون مل يرتكب الرجل جرمية ولن يعاقب بشيء ،يف حس أن الشرن يوجتب إقامتة حت اخلمتر عليته جبلت ه مثتانس جلت ة .آه تا القاضتي مل كتم

خمصص لآلية املرجا السابق
 1يف ص  .1٥9مث يف ص  1٥8اعتس أن هذا اإلجان
م
 2يف موضا آد ِر من كتابه ص ٣٦ - ٣٥
( ٣م ارج السالكس) ج  1ص  ،٣٦٥ط ثار الكتب العلمية
 4يف تثس ه (البار احمليط) 49٣ /٣
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را أنزل هللا ،أي ترك الكم الشرعي ومل كم بشيء آدر .آرتتب كثر القاضي ه ا على سبب واح .
ولو أن رج ضبط يف حالة س ْك ِر ِهبس يف الشارن العا  ،آإن القاضي الوضعي سياكم عليته ابلتبح ستتة أختتهر .آه تا تترك القاضتي الكتم الشترعي
(ح َكم ب ماأنزل هللا) ،آرتتب كثر القاضي ه ا علتى ستببس ك تا مك ِهثتر ،يكثتي كتل
وهو اَّل (آلم كم را أنزل هللا) وحكم ب ه وهو البح َ
م هما إلدراجه من امللة رثرثه.
ِ
تب هللا والرستول عليته
واخل صة :أن جمرث تعم ترك الكم را أنزل هللا كثر أكس ،آرتك الكم نتب م َك هثتر  -ختتأنه يف لت ختتأن تترك الصت ة أو س ه
الص ة والس  -آهذه نوب مك ِهثرة يكثر آاعلها رجرث آعلها ،ومن اخترتط اَّا أو االستا ل للتكث هبتذه التذنوب املكثترة آقت قتال بقتول
 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [أقول :بل الصواب أن مثل هذا هو من حكاا اجلاهلية ومن قضاة القاغوت ،وقد حكم بدري ما أنزل هللا ،وذلك بعمله ابملادة
القانونية اليت منص على أنه ال عقوبة أو ال رمية إال بنص قانوين ،ومربئته لشارب اممر يف امللهى املرخص لي

إال حكماً ذا النص الكفر  ،فاحلكم يكون اترة

ابلتجرمي واترة ابلترب ء ،فمن بَارأ أو َ را وفقاً ومتابعة لدري أحكاا هللا ،فقد حكم القاغوت وحتاكم إليه
يصلح التمثيل لرتك حكم هللا
فذلك القاضي الذ مثل به املصنف ،امع دون شك جلرمية مرك حكم هللا ،و رمية احلكم بدري ما أنزل هللا ،وهو ال شك كافر ،وإمنا ّ
اجملرد ،ابلقاضي احلاكم بشرع هللا ،والذ هو دينه الذ يلتزمه ويدين به  -كما يف عبارات السلف  -وإذا خالفه يف احلكومة أو الواقعة علم أنه ارمكب معصية.
ض منه ر ّش َوة أبن يكذب ويدل ويزعم أن السرقة مث ً ِل مكن من ِح ّرز ف حيكم ابلققع بل ابلتعزير.
كأن يرتك منزيل احلد الشرعي مث ً على قرابته أو من قَابَ َ
فهذه الصورة يصلح أن ميثل ا على مرك احلكم طا أنزل هللا الذ هو من كبائر الذنوب واملعاصي ،إذ هو مرك حلكم هللا ،متابعة للهو والتدلي والرشوة ،ممن هو

يف أصل دينه وحكمه ملتزماً بشرع هللا.

وهذه هي الصورة اليت اختلف فيها السلف؛ فقال بعضهم بظاهر اآلية ،فكفر فاعلها كما ورد عن ابن مسعود رضي هللا عنه ،واألكثرون على أنه كفر دون كفر ،ما

ِل يستحل ذلك ،شأنه شأن سائر الكبائر والذنوب غري املكفرة كفراً أكرب].النكت اللوامع ص ()13-14

احلكم طا أنزل هللا ،ذنب

 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [قلت :لو قال :أن اسعرا) عن احلكم طا أنزل هللا أو التوي عن احلكم طا أنزل هللا ،أو مرك ن
مكفر شأنه شأن مرك ن الص ة ،أو اسعرا) والتوي عنها ،لكان ذلك كفر ابالمفاق ،ألنه كفر ٍ
مول وإعرا) ،ومرج بذلك من اسشكال الذ وقع فيه حيث
اضقر أن ِ
خيقىء طائفة من العلماء املتقدمني واملتأخرين؛ كي يصحح ما ذهب إليه من مكفري امللتزا بشرع هللا ،الذ ال يدين إال به وال حيكم إال بظل أحكامه،
إذا ما َّ
زل أو عصى فرتك احلكم الشرعي ،وِل ينزله يف الواقعة لشهوة أو رشوة أو قرابة وهو يعلم أنه مقرتأ بذلك ذنباً ،دون أن حيكم بشرع سواه.

وهي الصورة اليت متكرر يف ك ا كثري من العلماء حني ميثلون ابحلكم بدري ما أنزل هللا كمعصية وذنب من الذنوب غري املكفرة ،إذ هي وإن كانت مركاً جمرداً
للحكم ،ولي فيها حتاكم لدري شرع هللا ،لكنها ملا كانت حتكيماً للهو والشهوة أو الرشوة ،از أن مسمى حكماً بدري ما أنزل هللا ،ولكن لي ابملعىن الكفر
االستبداي التشريعي ،أو الذ فيه حتكيم وحتاكم إىل القواغيت ،فهذا ِل ختتلف مقاالت السلف يف كونه كفراً أكرب ،أما النوع األول الذ يتكلم فيه املصنف هنا

فمعلوا خ فهم فيه وقد اعرتأ بذلك ام أ مث ر ح قول ابن مسعود ،وهذا الرت يح الذ ر حه عله خيقىء بعد ذلك ،كل من خالفه من املتقدمني
واملتأخرين.

ويف (ص )522استشكل ك ا ابن القيم الذ صرح فيه أبنه يتكلم على احلكم بدري ما أنزل هللا يف الواقعة ،حيث َع َدل عن احلكم فيها عصياانً مع اعرتافه أبنه

مستحق للعقوبة ،فمع أن ك ا ابن القيم صريح أبنه يعر احلاكم العاصي ،الذ ِل يتحاكم إىل غري شرع هللا ،إال أن املصنف استشكل َ ّعل ابن القيم ذلك كفراً
أصدر ،فقال (ص( :)522الذ ذكره ابن القيم غري صحيح فإنه عل احلكم بدري ما أنزل هللا من الذنوب غري املكفرة كالزان وشرب اممر ،فهذه اليت ال يكفر

فاعلها إال جبحد واستح ل ،وهو قد اشرتط لتكفري احلاكم بدري ما أنزل هللا أن يكون احداً) أها.

وك ا ابن القيم هذا إمنا يشكل على مذهب املصنف حيث عل مرك احلكم ابلصورة املتقدمة اليت يذكرها السلف على أهنا كفر أصدر علها كفراً أكرب كالتحاكم

إىل القوانني.

أما من يفرق بني هذا وذاك ،فلن يستشكل ك ا ابن القيم وال غريه ،وسيحمل ك مه هذا على الصورة غري املكفرة ،وابلتاي فلن يستنكر اشرتاطه للجحد يف
التكفري فيها.

وهذه الصورة غري املكفرة ضابقها كما عرفت ما ورد يف عبارات السلف من أن يكون املرء ملتزماً بشرع هللا وأن ذلك دينه الذ يدين به ومعىن هذا أنه ال
يتحاكم عند مركه احلكم يف الواقعة إىل غري شرع هللا وأن أصل حكمه وعمومه هو حكم هللا ،وأنه إذا خالف عرأ أنه قد ارمكب ذنباً ،ومعىن ذلك أنه ِل يرتك
ن

حكم هللا وال موىل عنه أو أعر) ابلكلية ،ولذلك اقرتحنا يف أول هذا التنبيه أن يقول" :فرتك ن

احلكم طا أنزل هللا أو اسعرا) والتوي عنه ذنب مكفر
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خ ة املرجتة  -الذين أكثرهم السلف  -من حيل ي ري أو من حيل الي ري.
واعلم أن هذا اخلطأ الذي وقا آيه اقاي ق وقا آيه معظم املعاصترين مقلت ين يف لت البتن أيب العتز يف ختترحه للعقيت ة الطااويتة والبتن القتيم يف
تاب الرستول
م ارج السالكس وأقواقم كلها ال أصل قا والتقو على ثليل معتس ،بل هى كمتا قتال ابان ميمياة  -آتيمن اختترتط االستتا ل لتكثت س ه

] -إن الكاية املذكورة عن الثقهاء أنه إن كان مستا كثر وإال آ  ،ليح قا أصل ،وإمنا نقلها القاضي من كتاب بعتض املتكلمتس التذين نقلوهتا

عن الثقهتاء ،وهتؤالء نقلتوا قتول الثقهتاء رتا توه جتاراي علتى أصتوقم ،أو رتا قت ْسعتوه متن بعتض امل تستبس إىل الثقته ممتن اليعت قولته قتوال[ .1وهبتذا
تعلتتم أن القتتول أبن التتاكم ب ت متتاأنزل هللا إن استتتال لت أو جات حكتتم هللا كثتتر أمتتا إ ا آعلتته لشتتهوة أو هتتوى مل يكثتتر هتتو قتتول آاست وتقستيم
ماأنزل هللا به من سلطان ،وهو قول معظم املعاصرين إن مل يكن جيعهم ،وإمنتا يقتال هتذا التقستيم يف التذنوب خت املكثترة التلت التيت نتص هللا علتى
أن آاعلها كاآر كثرا أكس كرتك الكم را أنزل هللا والكم ب ماأنزل هللا.
اثل ا :أن اآلية عامة يف حق كل من ترك الكم را أنزل هللا اهنا مص ه ره ِ(رَ ْن) الشر ية وهى أبل صي العمو .2

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة 44 :أن كل متن تعمت تترك الكتم رتا أنتزل هللا
َنزَل ه
وهبذا تعلم أن املعىن الصايح لقوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
آهتتو كتتاآر كث ترا أكتتس ،آكيتتف إ ا اناتتاف إىل هتتذا الت ِ
ترتك الكتتم ب ت ه .قتتال اباان القاايم  -يف هتتذه اآليتتة ] -ومت هم متتن أتوقتتا علتتى الكتتم ر الثتتة

شأنه شأن مرك ن

الص ة أو اسعرا) والتوي عنها" ليخرج بذلك القاضي العاصي أو الفاسق أو الظاِل الذ يلتزا حكم هللا يف قضائه وِل يرتكه أو ينسلخ عنه

وإمنا يرتك منزيل حكم هللا يف الواقعة كمعصية أحياانً دون أن ُحيكم شرعاً سواه ،وهي الصورة اليت ميثل ا السلف ،وفيها ورد ام أ ،شأن ذلك شأن اترك

الص ة ،فمعلوا خ فهم فيمن مرك ص ة واحدة حىت خيرج وقتها واألصل أنه من املصلني ،ومفريق كثري منهم بني هذا وبني من مرك ن
وننبه هنا حىت ال يُساء الفهم ،أننا نعر برتك ن

احلكم ،لي

الص ة ابلكلية.

مرك عموا أحكامه وحدوده ،فالقواغيت اليوا كما يرقع هلم من يرقع ،يزعمون أنه ال ختلو قوانينهم

من أشياء موافق حكم هللا  -أو مأخوذة منه بزعمهم  -وهذا مع أنه ال اعتبار له ألهنم ِل أيخذوا بذلك استس ماً حلكم هللا وانقياداً ألمره ،بل ألنه اء موافقاً
ألهوائهم وألن الدستور والقانون قد نص عليه فهم يتابعون بذلك أمر الدستور ال أمر هللا وإال حلكموا بكافة شرع هللا إن ِل يكن األمر كذلك ،مث إن ملك األحكاا
اليت يزعمون أهنا من الشرع؛ حمكومة أوالً وآخراً بدسامريهم الوضعية اليت هتيمن على كافة القوانني حبيث مُفهم ومُفسر مجيع القوانني بناء على مبادئه الكفرية ووفقاً
مقوطه العلمانية.
أقول :مع هذا فلي مرادان برتك ن احلكم هنا ،مرك عموا احلدود واألحكاا الشرعية ،بل من مرك ن حكم أو حد واحد منها فهو كافر كفر إعرا) و ٍ
مول
أو ٍ
إابء وامتناع عن ذلك احلد ،شأنه شأن من مرك ن ص ة واحدة كص ة العصر مث ً ،ف أظن أن أحداً من السلف كان سيختلف يف كفر صاحب هذه

الصورة.

ومنه معلم مسرع املصنف يف قوله (ص( :)522هذا امقأ الذ وقع فيه اهلضييب ،قد وقع فيه معظم املعاصرين مقلدين يف ذلك البن أيب العز يف شرح العقيدة
القحاوية والبن القيم يف مدارج السالكني ،وأقواهلم كلها ال أصل هلا ،وال مقوا على دليل معترب) أها.
فالصحيح أن مفصيل األئمة صواب يف مناطه ،وأن امقأ الذ وقع فيه أكثر املعاصرين هو خلقهم ألقاويل األئمة يف مرك احلكم طا أنزل هللا ابلصورة القدمية،

بصورة احلكم بدري ما أنزل هللا القاغومية التشريعية يف زماننا.

 )11خلط املصنف (ص )529بني موضوع مرك حكم الشرع وبني احلكم بدريه ،وخقَّأ صاحب كتاب (ضوابط التكفري) حني نصر املذهب القائل( :إن احلاكم

امللتزا ابحلكم ابلشريعة إذا حكم بدري العدل يف مسألة معينة أنه ال يكفر إال إذا استحل ما فعل) ،وقد بني صاحب الضوابط أنه يفرق بني واقع اليوا التشريعي وما

كان الك ا عنه يف زمن ابن عباس ،وك مه بني ،أنه يريد هنا الرتك اجملرد كمعصية ،ملن كان ملتزماً بشريعة هللا ،ف مشاحة ،ما داا املعىن واضح واللفظ حيتمل ف

شك أن حكم اهلو واملعصية ،حكم بدري العدل ،وحكم بدري ما أنزل هللا ،واحلكم الشرعي إمنا يتنزل على احلقيقة ال على املسمى فقد يتبدل املسمى ويتدري يف

عرأ الناس أو يصقلحون على غريه ،ومع هذا فاحلكم الشرعي يبقى متناوالً للحقيقة وال يتدري بتديري الناس للمسميات كما يف حديث( :ليشربن انس من أميت
اممر يسموهنا بدري امسها)].النكت اللوامع ص ()14-17

( 1الصار املسلول) ص ٥1٦
2كما قال ابن تيمية رمحه هللا انظر (جممون الثتاوى) ج  1٥ص  ،82و ج  ،24ص ٣4٦
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ال ص ،تعم ا من خ جهل به وال دطأ يف التأويل ،حكاه الب وي عن العلماء عموما[ ،1وقال الشوكاين  -يف نثح اآلية ] -آهذه اآلايت الكرمية
مت اولة لكل من مل كم را أنزل هللا[.2
وهذا الكم ابلكثر ااكس يعم كل من ترك حكم هللا وكل من حكتم ب ت ه ،ستواء كتان كتم ابلشتريعة يف ااصتل كقاتاة الشترن أو كتان كتم ب ت
الشريعة يف ااصل .واليست ىن من هذا الكم أح م إال ا ته امل طيء من قااة الشرن آإن املأمث مرآون ع ه ب ص ح يل عمرو بتن العتاص مرآوعتا
(وإ ا حكم آاجته آأدطأ آله أجر).٣
ويت دل يف هتذا الكتم ثدتوال أوليتا القاتتاة التاكمس ابلقتوانس الوضتعية ،آتإهنم ملتزمتون روجتتب ال ستتور والقتانون أن يرتكتوا الكتم رتا أنتتزل هللا وأن
كموا ب

ماأنزل هللا ابلقوانس الوضعية ،وهم يثعلون هذا عام ين واعية وادتيتارا مت هم للعمتل هبتذه امله تة ،عتاملس ر الثتة متا كمون بته لشتريعة

هللا ِبكتم ثراستتتهم للشتريعة يف كليتتات القتتوق وخت

لت  ،آهتتؤالء القاتتاة كثتتار كثترا أكتتس ،والنتترى أي احتمتتال لوجتتوث متتانا متتن موانتتا التكثت يف

حق أيِ م هم ،هذا هو الصواب يف هذه املسألة ،وهللا تعاىل أعلم.
هذا ،وسوف َييت ِبل مسألة الكم ب

ماأنزل هللا بشيء من التثصيل يف املبال ال امن من هذا الباب إن ختاء هللا تعاىل.

وبعد:
آهتتذا متتا أرثت الت بيتته عليتته متتن أهتتم اادطتتاء الشتتائعة يف موضتتون التكثت  ،والتتيت لشتتيوعها يكتتاث ك ت متتن ت ب العلتتم والعتوا يتترون أهنتتا هتى التتق
والصواب ،إ اليرون خ ها يف ك من الكتب املت اولة.
ولعتتل أدطتتر هتتذه اادطتتاء تلت املتتتأثرة بب عتتة اإلرجتتاء متتن اختترتاط كثتتر القلتتب يف صتتورة جات أو استتتا ل أو اعتقتتاث كشتترط مستتتقل للتكثت ،
وكذل اخللط بس الكثر العملي والكثر ابلعمل .آإن العمل هبذه اادطاء من الب ن امل همرة لألمتة اإلست مية إ يرتتتب عليهتا عت َتييتز املستلم متن
الكتتاآر كمتتا يرتتتتب عليهتتا اثدتتال ك ت متتن الكثتتار يف امللتتة واعتبتتارهم يف عت اث املستتلمس وال خيثتتى الثستتاث العظتتيم املرتتتتب علتتى هتتذا داصتتة إ ا كتتان

هؤالء الكثار هم أصتااب اَّتاه والستلطان وأصتااب القيتاثة والتوجيته يف بت ث املستلمس ،وقت ستبق يف أوائتل هتذا املباتل القتول يف أ يتة موضتون
اإلميان والكثر را ي ين عن إعاثته.
وال يثوتين يف هذا املقا أن أح هذر من كتاابت ك ِ من املعاصترين يف هتذا املوضتون ،آتإن معرآتة التق آيته أصتبات عزيتزة ،وإن ك ت ا ممتن يظ تون أهنتم
يقولون بقول أهل الس ة آيه ،إمنا يقولون بقول خ ة املرجتة ،وأمرهم كما قال ابن ميمية رمحه هللا ]وك ت متن املتتأدرين المييتزون بتس متذاهب الستلف
وأقتوال املرجتتتة واَّهميتتة الدتتت ط هتتذا هبتتذا يف كت ك ت مت هم ممتتن هتتو يف اب تته يتترى رأي اَّهميتتة واملرجتتتة يف اإلميتتان وهتتو م َع ِظهتتم للستتلف وأهتتل
ال يل آيظن أنه دما بي هما ،أو دما بس ك أم اله وك السلف[.4
وهبذا خنتم هذه اإلختارة ملوضون التكث وأدطائه ،وتثصيل املوضون وبسطه بكتايب (الجة يف أحكا امللة اإلس مية).

( 1م ارج السالكس) ج  1ص  ،٣٦٥ط ثار الكتب العلمية
( 2القول املثي يف أثلة االجتهاث والتقلي ) ص  ،4٧ضمن (الرسائل السلثية) للشوكاين ،ط ثار الكتب العلمية
 ٣ال يل متثق عليه
( 4جممون الثتاوي) ٣٦4/٧
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املسألة الرابعة :أهم مرا ع موضوع اسميان والكفر.
وق كرت ل إن هذا املوضون يبال يف كتب االعتقاث ويف كتب الثقه (أببواب الرثة وال عاوي والبي ات) .وسوف يقتصر ك م ا ه ا على كتب
االعتقتتاث .أمتتا املباحتتل الثقهيتتة املتعلقتتة ابملوضتتون آت ت ر ع ت ثراستتة الثقتته .علتتى أن بعتتض الكتتتب التتيت س ت ذكرها ه تتا ككتتتاب (الشتتثا) يتعتترع
للجانب القاائي ملوضون التكث أحيا .
قستهما إىل ث ثتة أقستا  ،وهتى الكتتب ااساستية يف املوضتون التيت البت متن أن يقرأهتا الطالتب لياتيط علمتا
أما كتب االعتقتاث التيت ست ذكرها ه تا آ ه
جبوانب موضون اإلميان والكثر ،مث نذكر بعض الكتب املمه ة ل راسة الكتب ااساسية ،مث نذكر كتب أدرى يف املوضون نثسه.

أوال :الكتب األساسية يف موضوع اسميان والكفر.
وهى أربعة كتب :ا ل السابا من جممون آتاوى ابن تيمية ،و(الصار املسلول) له ،و(الثصل) البن حز  ،و (الشثا) للقاضي عياع.
 - 1ا ل السابا من جممون آتاوي ابن تيمية  ٧28هت ،وهتذا ا لت دتاص كلته ابإلميتان ،والي تين ع ته كتتاب (اإلميتان) املطبتون ابملكتتب اإلست مي
آإنه جزء من ا ل السابا والب من ثراسة هذا ا ل كله ،وهو يشتمل على كتاب (اإلميان الكب ) من ص  ،4٦٠ - 4وكتاب (اإلميان ااوستط)
من ص .٦8٦ -4٦1
ويف هتتذا ا لت كتتر ختتتيخ اإلست

متتذهب أهتتل الست ة ومتتذاهب الثتترق امل الثتتة متتن املعتزلتتة واخلتوارج واملرجتتتة بثتترقهم الك ت ة كااختتتاعرة وااح تتاف

واَّهمية وخ هم ،وق كر أقوال هذه املذاهب يف معظتم مستائل موضتون اإلميتان التيت سترثْا متن قبتلِ .بيتل أن متن يقترأ هتذا ا لت اليثوتته ختتال
يذكر يف موضون اإلميان .ولكن ملتا كانتت كتتاابت ختتيخ اإلست

يعيبهتا التكترار وك ترة االستتطراث وا تال التقاستيم وتثترق أ تراف املستألة الواحت ة يف

عت ة مواضتتا ،آإنتته ي ب تتي التمهيت ل راستتة هتتذا ا لت ب راستتة بعتتض امل تصترات التتيت ستتأ كرها بعت قليتتل إن ختتاء هللا تعتاىل ابستتم (الكتتتب املمهت ة
ل راستتة الكتتتب ااساستتية) .وأنصتتح قبتتل ثراستتة هتتذا ا ل ت الستتابا  -ولتاصتتيل أقصتتى استتتثاثة م تته  -أن يعمتتل الطالتتب ل ثستته آهرستتا رستتائل
موضون اإلميان والكثر ،وق ق مت سرثا ملسائل اإلميان قب ويستكمل الطالب تثاريعها من الكتب املمه ة ،مث يشرن يف ثراسة هتذا ا لت الستابا
ويكتب أما كل مسألة يف آهرسه اخلاص مواضعها يف هذا ا ل  ،آيستكمل بذل أ راف املسائل املت اثرة هبذا ا ل  .كما أنصح بقتراءة هتذا ا لت
أك ر من مرة ملزي من االستثاثة ،آإن ه اك آروعا ثقيقة ق الي رك الطالب أ يتها من القراءة ااوىل.
 - 2كتاب (الصار املسلول على ختامت الرسول) البن تيمية .وق وصثه ابان ميمياة بقولته ]وأ قت صتهثت كتتااب كبت ا ْسيتته «الصتار املستلول علتى
ختامت الرسول» و كرت يف هذه املسألة مامل أعرف أح ا سبق إليه ،وكذل هذه «القواع اإلميانية» ق كتبتت آيهتا آصتوال هتى متن أنثتا ااختتياء يف
أمر ال ين[ ،1كره َبدر م ا رة الواسطية.
وقول ختيخ اإلس
سبق إىل الك

إنه كر يف مسألة سب الرسول عليته الصت ة والست

متامل يستبق إليته ،قولته صتايح متن جهتة بستط القتول يف املستألة وإال آقت

آيها القاضي عياع  ٥44هت يف كتابه (الشثا) ،وع ته نقتل ابتن تيميتة ك ت ا يف (الصتار ) .والقاضتي عيتاع نثسته مستبوق (ابلشتثا)

البن سبا.
وق كر ختيخ اإلس

يف (الصار ) ث ثة مواضيا أساسية:

• موضون سب الرسول عليه الص ة والس  ،وحكم الساب من مسلم وكاآر.
سب.
• وموضون ختروط عق الذمة ونواقاه وحكم الذمي إ ا َّ
• وموضون ضوابط التكث  ،داصة توضياه ان الكثر يقا بقول مكثر أو آعل مكثر ثون ال ظتر إىل قصت آاعلته ،وثون ال ظتر إىل استتا ل متن
( 1جممون الثتاوى) 2٧٧ /٣
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الثقهاء من مذهب اَّهمية.

ب هللا تعاىل وسب أوواج ال عليه الص ة والس
كس ه
ملسائل أدرى كبعض أحكا املرت ين و َ

وأصاابه.

واملوضون املتعلق أبحكا اإلميتان والكثتر متن (الصتار ) هتو موضتون ضتوابط التكثت  ،ولكتن دتب قتراءة الكتتاب كلته لت تاثر مستائل هتذا املوضتون يف
الكتاب وا ية مواضيا الكتاب كلها.

 - ٣كتاب (الثصل يف امللل وااهتواء وال اتل) البتن حتز  4٥٦هتت ،وقت علمتت متن قبتل أن هتذا الكتتاب يف ِ
الثتَرق ومقاالْتا ،ولك ته ع ت عرضته
ملقاالت الثرق تعرع ملسائل اإلميان والكثر وادتت ف الثترق آيهتا ،ونقت مقتاالت املعتزلتة واخلتوارج واملرجتتة يف هتذه املستائل نقت ا جيت ا يف معظمته،

وإال آإنه وقا يف بعض اادطاء لتبهيه مذهب املرجتة يف بعض املسائل.
أما املواضا اليت تكلم آيها يف اإلميان والكثر من كتابه ،آهي يف بعة الكتاب ب ار اَّيل 14٠٥هت ،على ال او التايل:
• ج  ٣ص ( ٣٠2 - 22٧كتاب اإلميان والكثر والطاعات واملعاصي والوع والوعي ).
• ج  4ص ( 99 - ٧9الك

يف الوع والوعي ).

• ج  ٥ص  ( 98 - ٣٣كر العظائم امل رجة إىل الكثر أو إىل احملال من أقوال أهل الب ن :املعتزلة واخلوارج واملرجتة والشيا).
وأما مذهب ابن حز يف اإلميان آهو مرجتال ،ولته متذهب دتاص يف اإلرجتاء ،آجميتا آترق املرجتتة كترج العمتل متن اإلميتان ،أمتا ابان حازا آإنته خيترج
العمل من أصل اإلميان وي دله يف اإلميان الواجب.
أما ال ليل على أنه خيترج العمتل متن أصتل اإلميتان :آقولته ]آأمتا اإلميتان التذي يكتون الكثتر ضت ا لته آهتو العقت ابلقلتب واإلقترار ابللستان آتإن الكثتر
صتره علتى اعتقتاث القلتب
ض قذا اإلميان[ ،1وقوله ]اإلميان الذي يكون الكثر ض ا له[ آهذه صثة أصل اإلميان ،آأدرج العمل من أصل اإلميان وقَ َ

مايصرح به ابن حزا آقتال]ومتن
وإقرار اللسان كقول مرجتة الثقهاء د آا اهل الس ة ،ويرتتب على هذا أنه اليكثر أح م ت بشال من العمل ،وهذا
ه

ضيها ااعمال كلها آهتو متؤمن عتاص قتص اإلميتان اليكثتر[ ،2ويت ل علتى إرجائته أياتا جتتويزه قتول ]أ متؤمن مستلم قطعتا ع ت هللا تعتاىل[ هكتذا
ب ون است اء بل على وجه القطا واَّز  .٣وهذه كلها أقوال املرجتة ب ريب.

وأما ال ليل على أنه ي دل العمل يف اإلميان الواجب واإلميان املستاب ،آقوله ]وأما اإلميان الذي يكون الثسق ض ا له ال الكثتر ،آهتو ماكتان متن
ااعمال آرضا آإن تركته ضت للعمتل وهتو آستق الكثتر .وأمتا اإلميتان التذي يكتون الترتك لته ضت ا آهتو كتل ماكتان متن ااعمتال تطوعتا آتإن تركته ضت
العمل به وليح آسقا والكثرا[ .4واإلميان الذي ياتاثه الثستق هتو اإلميتان الواجتب ،واإلميتان التذي ياتاثه الترتك خت املكثتر وال املثستق هتو اإلميتان
املستاب.
وهبذا تعلم أن ابن حز واآتق املرجتتة يف مستائل وواآتق أهتل الست ة يف مستائل ،وقتذا آتإن قولته ]اإلميتان واإلست

ختتال واحت  -إىل قولته  -كتل لت

عق ابلقلب وقول ابللسان وعمل ابَّوارح ،يزي ابلطاعة وي قص ابملعصية[ ،٥ك مه هذا وإن كان مواآقا اهتل الست ة يف تاهره إال أنته خمتالف قتم
يف القيقة إ الي ِدل العمل يف أصل اإلميان كما هر من ك مه السابق ،آأمره ماطرب.٦
( 1الثصل) 2٥٥/٣
( 2احمللى) 4٠/1
( ٣الثصل) 2٧1/٣
( 4الثصل) 2٥٥ /٣
( ٥احمللى) ٣8/1
 ٦وقذا آق اعتس ابن اَّووي الظاهرية آرقة من آرق املرجتة يف كتابه (تلبيح ابليح) ط مكتبة امل ين ،ص 28

اجلامع يف طلب العلم الشريف

516

وهذا ختأن ابن حز رمحه هللا يف معظم العلتو ستواء م هتا االعتقتاث أو أصتول الثقته أو الثقته ،أمتره ماتطرب ،وك مته دمتا بتس التق والبا تل ،وقتذا
دتب التوقتتف يف قبتول متتاانثرث بته متتن آراء وأحكتا حتتىت ي ظتر آيهتتا ،وي ب تي أال يبت أ التب العلتتم ثراستته بقتراءة كتتب ابتتن حتز كاإلحكتتا واحمللتتى
على ماآيهما من آوائ  ،وأ أنصح بقراءْما ،ولكن يف مرحلة متق مة بع قراءة خ ا من الكتب ليستثي الطالب را آيهمتا متن آوائت متا توقِهيته متا
آيهما من أدطاء.
ويف وصف حال ابن حز وبيان سبب اضطرابه ،قال ابن ميمية ]وكذل أبو حمم بن حز آيمتا صت ثه يف امللتل وال اتل إمنتا يستتام رواآقتة الست ة
وال يل م ل ما كره يف مسائل الق ر واإلرجاء وحنو ل ِ ،ب ف ماانثرث به من قوله يف التثايل بس الصاابة  -إىل قوله  -وإن كان أبو حمم
بن حز يف مسائل اإلميان والق ر أقو من خ ه وأعلتم ابلت يل وأك تر تعظيمتا لته واهلته متن خت ه ،لكتن قت دتالط متن أقتوال الث ستثة واملعتزلتة يف
مسائل الصثات ماصرآه عن مواآقة أهل الس ة يف معاين مذهبهم يف ل  ،آواآق هؤالء يف اللثظ وهؤالء يف املعىن .ور ل هتذا صتار يذمته متن يذمته
من الثقهاء واملتكلمس وعلماء ال يل ابتباعه لظاهر الاب ن له ،كما نثي املعاين يف اامر وال هي واالختتتقاق ،وكمتا نثتي دترق العتاثات وحنتوه متن
عباثات القلب ،ماموما إىل مايف ك مه من الوقيعة واإلستراف يف نثتي املعتاين وثعتوى متابعتة الظتواهر[ ،1آهتذا حتال ابتن حتز مالَته وماعليته .ومتا
هذا آك مه يف اإلميان ج ير ابلقراءة ما معرآة ما أدطأ آيه.
 - 4كتاب (الشثا بتعريف حقوق املصطثى عليه الص ة والس ) للقاضي عياع بن موسى الياص  ٥44هت .وق حت ثت عن هذا الكتاب يف
موضون (حقوق ال عليه الص ة والس ) ،و كرت ه اك أنه مقسم اربعة أقسا  ،والذي يهم ا م ها يف موضون اإلميتان والكثتر هتو القستم الرابتا
تب ال ت عليتته الصت ة والست  ،وهتتذا القستتم يف الطبعتتة التتيت وهكي اهتتا ( بعتتة عيستتى اللت  ،حتقيتتق البجتتاوي) يف ج  2متتن ص
اخلتتاص ِبكتتم متتن ست ه
ساب ال عليه الص ة والس هو ااصل ملن كتب بع ه يف هتذا املوضتون.
 92٦إىل آدر الكتاب .ويعتس ما كره القاضي عياع يف أحكا
ه
آق نقل ع ه ختيخ اإلس

ابتن تيميتة يف (الصتار املستلول) ،ونقتل ع ته القاضتي برهتان الت ين بتن آرحتون املتالكي ٧99ه ت يف أبتواب ال هترثة متن كتابته

(تبصرة الكا ) ،ونقل ع ه ابن حجر املكي اقيتمي 9٧4هت يف كتابه (اإلع

بقوا ا اإلس ) املطبون َبدتر كتابته (الزواجتر يف ال هتي عتن اقترتاف

الكبائر) ،وخ هم ك  ،حتىت قتال ابان فرحاون ]وقت استتوعب القاضتي عيتاع رمحته هللا الكت

يف هتذا وماأختتبهه ومل يترتك ل ت ه مقتاال[ وقتال أياتا

]واستيثاء أحكا هذا الباب حملها كتاب الشثاء للقاضي عياع[.2
وإ ا كان ختيخ اإلست

تب ،آتإن القاضتي عيتاع قت أوجتز آيته املقتال ،ولكتل متن البستط واإلدتاو مزيتته.
ابتن تيميتة قت بستط القتول يف موضتون الس ه

تاب ال ت عليته الصت ة والست
ولكن أ ية كتاب (الشثا) واعتباره من الكتب ااساسية ل راسة موضتون اإلميتان والكثتر الترجتا إىل ت اولته حكتم س ه
وإمنا ترجا إىل ت اوله موضون ضوابط التكث داصة من اَّانب القاائي ،آق أبرو يف القسم الرابا املشار إليه ع ة مسائل يف هذا اَّانب م ها:
أ  -أن الكم ابلكثر على خت صِ ما يف ال نيا إمنا يكون بص ور ِ
قول مكث ِر م ه أو آعل مكث ِر.

املعس ال كم عليه ابلكثر يف ال نيا إال إ ا ثبت عليه السبب بطرق ال بوت الشرعية الصاياة.
ب  -أن الش ص ه
ماْستتاه (إكثتتار املتتتأولس) وع هق تب هتتذا الثصتتل بثصت ِتل (يف بيتتان متتاهو متتن
ج  -التثريتتق بتتس الكثتتر الص تريح والكثتتر احملتمتتل أو الكثتتر ابملتتآل ،وهتتو ه
املقاالت كثر ،ومايتوقف أو خيتلف آيه ،وما ليح بكثر) .وهذا ي رج حتته ما كرته ل من قبل ابسم ااعمال حمتملة ال اللة على الكثر.
ث  -أ َّ
تبس قص الثاعل معتس يف حمتمل ال اللة وال اعتبار له يف الكثر الصريح.
َن ُّ
هت  -ولعل أهم مااختتمل عليه ك

القاضي عياع يف هذا القسم هى التطبيقات العملية التيت أورثهتا متن أحكتا القاتاة وآتتاوي املثتتس يف مستائل

( 1جممون الثتاوي) 19 - 18/4
 2انظر (تبصرة الكا ) 281 - 28٠ /2
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الكثر امل تلثة ،وبقراءة هذه التطبيقتات تت رك مت ى إستراف بعتض املعاصترين يف اعتبتار موانتا التكثت كالعتذر ابَّهتل وخت ه إستراآا يكتاث أن يتؤثي
إىل إسقاط التكليف جلة.
وبع بيان أ ية كتاب (الشثا) يف موضون اإلميان والكثر ،بقي الت بيته علتى ماآيته متن أدطتاء ،ولتن ن بته علتى ماآيته متن أحاثيتل ضتعيثة آهتذه قت
نبهه احملقق على أك رها ،وإمنا يهم ا ه ا الت بيه على اادطاء يف موضون اإلميان ،وهى بع متا كر ه قتب لتن كثتى علتى الطالتب ،وهتى ترجتا إىل أن
القاضتتي عيتتاع مذهبتته يف اإلميتتان هتتو متتذهب ااختتتاعرة  -وهتتم إحت ى آتترق املرجتتتة  -التتذين خيرجتتون العمتتل متتن اإلميتتان ،وأن العبت اليكثتتر بعمتتل
(قول أو آعل) وإمنا يكثر بكثر القلب ،واتثقوا ما أهل الست ة يف أن متن أتتى قتوال أو آعت ثل الت ليل علتى كثتره آهتو كتاآر تاهرا يف الكتم واب تا
يف القيقتتة ،ولكت هم ادتلثتوا متتا أهتتل الست ة يف تثست كثتتره ،آقتتالوا إنتته مل يكثتتر بت ثح القتتول أو الثعتتل ولكتتن ان اتيانتته قتتذا القتتول أو الثعتتل أمتتارة
على أنه كاآر بقلبه .واجل اتثاقهم ما أهل الس ة يف الكم كان كتاب (الشثا) مثي ا يف ثراسة اَّانب القاائي ملوضون التكث .
وبع هذه اإلختتارة يستتطيا الطالتب أن يكتشتف بستهولة اادطتاء ااختتعرية يف كتتاب (الشتثا) ،وهتى إمتا أدطتاء للقاضتي عيتاع أو أدطتاء ل ت ه،
وإلي أم لة م ها:
أمتتا أدطتتاء القاضتتي نثستته ،آكقولتته يف تثس ت اإلميتتان إنتته تص ت يق ابلقلتتب وإق ترار ابللستتان ومل يتتذكر ااعمتتال )٥٣9 /2( .يف بعتتة الل ت  ،و كتتر
القاضي عيا) بعض ااآعال املكثرة مث قال ]آق أجا املسلمون أن هذا الثعل ال يوجت إال متن كتاآر ،وأن هتذه االآعتال ع متة علتي الكثتر وإن
صرح آاعلها ابإلس [ .1آقوله اإلميان تص يق وإقرار ،وقوله (ع مة على الكثر) هذا قول املرجتة كما كرت من قبل.
وأمتا أدطتاء خت ه التيت نقلهتا وستكت ع هتا ،آم هتا قولته ]قتال القاضتي أبتو بكتر :القتول ع ت ي أن الكثتر ابهلل هتو اَّهتل بوجتوثه ،واإلميتان ابهلل هتو
ِ
تص هللا ورستوله أو أجتتا املستتلمون أنتته
العلتتم بوجتتوثه ،وأنتته اليكثتتر أحت بقتتولِ وال رأي إال أن يكتتون هتتو اَّهتتل ابهلل ،آتتإن عصتتى بقتتول أو آعتتلِ نت ه
اليوج ت إال متتن كتتاآر ،أو يقتتو ثليتتل مت علتتى ل ت  ،آق ت َك َثتتر ،لتتيح اجتتل قولتته أو آعلتته لكتتن ملتتا يقارنتته متتن الكثتتر[ ،2والقاضتتي عيتتاع وستتائر
ااختاعرةإ ا أ لقوا قول القاضي آاملقصوث به أبو بكر الباق ين من متق مي ااختاعرة بل كب هم وهو واضا قواع علم الك كمتا كترت هتذا متن

قبتتل ،تتتويف البتتاق ين يف 4٠٣ه تت .وقتتول البتتاق ين إن الكثتتر ابهلل هتتو اَّهتتل بوجتتوثه هتتو ص تريح متتذهب اَّهتتم بتتن صتتثوان ت 128ه تت ،وهتتو رأ
اَّهمية ،٣وقول الباق ين (لكن ملا يقارنه من الكثر) هو كقول خ ه إن القول والثعل ع مة على الكثر.
هذه أم لتة لألدطتاء ااختتعرية (ابلشتثا) تعترف هبتا بقيتهتا .ومتا اتثتاق ااختتاعرة متا أهتل الست ة يف الكتم بكثتر متن أتتى قتوال مكثترا أو آعت مكثترا
يكتتون دطتتبهم أهتتون متتن خ ت ة املرجتتتة املعاص ترين التتذين يعتتتسون كثتتر القلتتب ختتتر ا مستتتق للتكث ت لتتيح ختتتر ا الومتتا لتته كقتتول ااختتتاعرة ومرجت تة
الثقهاء ،وحاصل قول املعاصرين هو ع تكث الكاآر كما كرت من قبل.
هذا مايتعلق بكتاب (الشثا) ،وهو رابا الكتب ااساسية يف ثراسة موضون اإلميان والكثر.
اثنيا :الكتب املمهدة لدراسة الكتب األساسية.
ما بسط الشرح يف الكتب ااساسية السابقة تايا أحيا رؤو املستائل متن الطالتب ،ومتا عت ترتيتب العترع يف الكتتب ااساستية يثقت أحيتا
بعتتض أج تزاء املستتائل ،ومتتن ه تتا رأي تتا أن ي ت ر الطالتتب موضتتون اإلميتتان والكثتتر متتن بعتتض الكتتتب امل تصتترة ليتتتمكن بتتذل متتن حصتتر مستتائل
املوضون ،وملعرآة د صة القول يف كل مسألة م ها.
( 1الشثا) 1٠٧٣ /2
( 2الشثا) 1٠8٠/2
( ٣انظر «الثصل» البن حز )22٧/٣
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وق ق مت آنثا سرثا ملسائل اإلميان مث خترحا لاوابط التكث وهذا أياا مما يساع الطالب على ثراسة الكتب ااساسية.
أما الكتب املمه ة اليت نوصي ب راستها قبل ثراسة الكتب ااساسية آهى:
 - 1مسائل اإلميان يف كتاب (معارج القبول) لاآظ حكمي ،وموضعها يف بعة املكتبة السلثية رصر ،ابَّزء ال اين يف موضعس م ه:
من ص  1٧إىل  :4٦وآيه تكلم عن حقيقة اإلميان ،وأنوان الكثر ،والثرق بس اإلميان واإلس
ومن ص  4٠٥إىل  :444بع وان (ست مسائل تتعلق رباحل ال ين) وهذا اَّزء بعته مستق مكتبة السواثي جب ة ،ولك ته اليت تاول كتل مستائل
اإلميان داصة مسألة حقيقة اإلميان اليت هى أصل مسائل اإلميان كلها كمتا كرتته متن قبتل ،آابتذا لتو بتا اَّتزء اخلتاص ِبقيقتة اإلميتان (- 1٧/2
 )4٦ما هذه املسائل الست مستقب ليكتمل املوضون.
 - 2مسائل اإلميان يف كتاب (لواما اانتوار البهيتة) للستثاريين ،وهتو أك تر استتيعااب ملستائل اإلميتان متن (معتارج القبتول) .ومستائل اإلميتان يف (لوامتا
اانوار) موضعها يف بعة املكتب اإلس مي 1411هت ،ابَّزء ااول من ص .44٦ - ٣٥2
هذا مايتعلق ابلكتب املمه ة وآائ ْا حصر مسائل املوضون ومعرآة د صة القول آيها ،مث يبين عليها الطالب من الكتب ااساسية.
اثلثا :كتب أخر يف موضوع اسميان والكفر.
بعت ثراستتة الكتتتب املمه ت ة مث الكتتتب ااساستتية ،ه تتاك كتتتب أدتترى يف نثتتح املوضتتون ي ب تتي للطالتتب يف مرحلتتة الت صتتص و لتتب االجتهتتاث (يف
املرتبة ال ال ة) أن يقرأها من أجل توكي أو توضيح بعض ماثرسه يف الكتب ااساسية ،ومن هذه الكتب:
 - 1كتاب اإلميان بصايح الب اري :وق كر آيه معظم مسائل اإلميان على مذهب أهتل الست ة ،وقت أثتىن عليته ابان ميمياة آقتال ]وهتذا أياتا ممتا
استشه به الب اري يف «صاياه» آإن كتاب «اإلميان» التذي اآتتتح بته «الصتايح» قترر متذهب أهتل الست ة واَّماعتة ،وض هتم ه الترث علتى املرجتتة

آإنه كان من القائمس ب صر الس ة واَّماعة مذهب الصاابة والتابعس قم ذحسان[.1
ات ِهتمن كتابتته التترث علتتى املرجتتتة آقتتط بتتل رث أياتتا علتتى املعتزلتتة واخلتوارج .وكتتان ااوىل البت ء ب راستتة اإلميتتان ابلب تتاري قبتتل متتا
والتتق أن الب تتاري مل ي َ
كر ه من كتب َتهي ية وأساستية ،إال أن الطالتب قت كثتى عليته ك ت متن آوائت ه إ ا بت أ بته داصتة متا إدت ل ابتن حجتر بشترحه ،آتإن ابتن حجتر
أختعري املذهب وق أثى هذا به إىل التقص واإلد ل بشرح اإلميان للب اري من وجهس:
أح ا :تقص ه يف بيان م اسبة تراجم اابواب ملوضون اإلميان ومسائله امل تلثة.
والوجه ال اين :خترحه للكتاب على مذهب ااختاعرة وهم مرجتة ما أن الب اري أراث به نصر مذهب أهل الس ة ،وأضرب ل أم لة على ل :
أ  -آمتتن ل ت قولتته يف (آتتتح البتتاري) ط ثار املعرآتتة .ج  1ص  ،4٦إن الستتلف يف قتتوقم إن اإلميتتان (هتتو اعتق تاث ابلقلتتب ونطتتق ابللستتان وعمتتل
اباركان) أهنم آراثوا بذل أن ااعمال خترط يف كماله .هذا ك مه ،وليح هذا قول السلف وال مذهبهم.
أمتا أنته لتتيح قتول الستتلف ،آتإن متتن ع هترف اإلميتان مت هم هبتذه العبتتارة قتال إنتته (اعتقتاث ابلقلتب ونطتتق ابللستان وعمتتل ابَّتوارح) لتتيح عمت اباركتتان
آقط ،وبي هما آرق كرته من قبل.

وأمتتا أنتته لتتيح متتذهب الستتلف ،آمتتذهبهم أن العمتتل متتن حقيقتتة اإلميتتان لتتيح ختتتر ا يف كمالتته آقتتط ،واإلميتتان ع ت هم ث ت ث مراتتتب :أصتتل وكمتتال
واجب وكمال مستاب ،والعمل ي دل يف املراتب ال ث.
آما كان من العمل تركه كثر آهو من أصل اإلميان.
وما كان من العمل تركه آسق آهو من اإلميان الواجب ،كأثاء الواجب وترك الرا .
( 1جممون الثتاوى) ٣٥1/٧
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وما كان من العمل اليذ َتركه واليعاقب آهو من اإلميان املستاب ،كال واآل.
آقول ابن حجر ]إن السلف قالوا إن ااعمال خترط يف كمال اإلميان[ خ صايح ،بل هذا هو قول املرجتة  ،1قال البيجور ] إن العمل خترط

صل الكمال ،ومن تركه آهو مؤمن لك ه َّآوت على نثسه الكمال[  ،ويف خترح قول
كمال على امل تار ع أهل الس ة ،آمن أتى ابلعمل آق َح َّ

اللقاين (واإلس اخترحن ابلعمل) قال البيجور ]والتق ير :واإلس اخترح ه ابلعمل الصاحل ،أي ابالمت ال لذل واإل عان الظاهري له ،سواء
َع ِم َل أو مل يعمل ،آمعىن اإلس خترعا :االمت ال واالنقياث ملا جاء به ال عليه الص ة والس مما علِ َم من ال ين ابلارورة[ .2وقوله (ع أهل
الس ة) يعين ااختاعرة ،هكذا يسمون أنثسهم كما قال الزبيد ]إ ا أ لِ َق أهل الس ة واَّماعة آاملراث هبم ااختاعرة واملاتري ية[ .٣وهى تسمية يف
خ حملها كما تبس ل من هذا املبال.
ب  -ومن ل قول ابن حجر]آمن أقر أجريت عليه ااحكا يف ال نيا ومل كم عليه بكثر إال إن اقرتن بته آعتل يت ل علتى كثتره[ .4آقولته (آعتل
ي ل على كثره) هو كقول املرجتة إن آعله ع مة على كثره ،وق علمت من قبل أن هذا ِب ف قول أهل الس ة الذين يقولون إنه كثتر بثعلته ،كمتا
علمت من قبل أن سبب قول املرجتة هذا هو أن الكثتر ع ت هم اليكتون إال ابلقلتب ،وأن العمتل لتيح متن حقيقتة اإلميتان آت يكثتر بته ،والتزمتوا أن
من حكم الشارن بكثره بثعل يكون كاآرا وأن آعله هذا ع مة على كثر قلبه.
تب اديته متا تب ل ثسته) قتال ]واملتراث ابل ثتي
ج  -ومن لت قتول ابان حجار يف صتي ة نثتي اإلميتان التوارثة يف حت يل (ال يتؤمن أحت كم حتىت َّ
كمتتال اإلميتتان[ .٥وهتتذا لتتيح صتتاياا ،آ ثتتي اإلميتتان صتتي ة وعيت  ،والوعيت اليتترث إال يف حتتق متتن تتترك واجبتتا إمتتا متتن أصتتل اإلميتتان وإمتتا متتن اإلميتتان
الواجب ،أمتا متن تترك ختتيتا متن اإلميتان املستتاب آت وعيت يف حقته ،وقتذا آتإن كتل آيتة أو حت يل ورث آيته نثتي إميتان ،آإمتا أن يتراث بته نثتي أصتل
اإلميتتان آيكتتون صتتاحبه كتتاآرا ،وإمتتا أن يتراث بتته نثتتي اإلميتتان الواجتتب أي كمالتته الواجتتب آيكتتون صتتاحبه آاستقاَ .هتتذا حاصتتل متتا كره ابتتن تيميتتة يف
ثالالت صي نثي اإلميان  ،٦ويتم التثريق بس ال اللتس (هل نثي اإلميان يعين الكثر أ الثستق ) بقترائن متن نثتح الت ص املشتتمل علتى صتي ة نثتي
اإلميان أو من نصوص أدرى ،وقذا آق كرت يف قاع ة التكث أن صي ة نثي اإلميان حمتملة  -ليست قطعية  -ال اللة على الكثر.
ث  -ومن ل قول ابن حجر يف ابب (الياء من اإلميان) قال ]إن إ ق كونه من اإلميان جماو[ ،وقال إنه ]أثر من آاثر اإلميان[ .٧وهذا والتذي
قبلتته كلتته جتتار علتتى مذهبتته ااختتتعري أن العمتتل لتتيح متتن اإلميتتان علتتى القيقتتة ،وأن العمتتل إ ا ْستتي إميتتا آعلتتى ستتبيل ا تتاو أو انتته مثتترة متتن مثترات
اإلميان  ،8وهذا كله خمالف ملذهب أهل الس ة .وقذا مل ن صح ابلب ء ب راسة اإلميان من صايح الب اري نظرا قذه اادطاء وحنوهتا .ولكتن ثراستته
مهمة وتؤدر بع ثراسة الكتب ااساسية والتمهي ية إال أن د الطالب من يشرحه له على مذهب أهل الس ة.
 - 2كتاب اإلميان بصايح مسلم ،وخترح ال ووي له .وي ر متا اإلميتان ابلب تاري أو عقبته .ومتا التشتابه بتس الكتتابس ومتا أن ابتن حجتر نقتل يف
خترحه عن ال ووي ،إال أن هذا ال ي ين عن ثراسة اإلميان بصايح مسلم لسببس:
ااول :تثتترث مستتلم أببتواب مل يورثهتتا الب تتاري يف كتتتاب اإلميتتان ،إمتتا تثتترث مطلتتق ،وإمتتا ان الب تتاري أورثهتتا يف كتتتب أدتترى ،كأحاثيتتل الشتتثاعة:
 1وهو ما كره الشيخ إبراهيم البيجوري 12٧٧هت يف خترحه (َّوهرة التوحي ) إلبراهيم اللقاين 1٠41هت
( 2حتثة املري خترح جوهرة التوحي ) ص 4٧ - 4٥
( ٣إحتاف الساثة املتقس) ٦/2
( 4آتح الباري) ج  1ص 4٦
( ٥آتح الباري) ج  1ص ٥٧
 ٦انظر (جممون الثتاوي) ج  ٧ص  1٥ - 14و  42 - ٣٧و ٣٣٧
 ٧ج  1ص ٧٥ - ٧4
 8انظر (جممون آتاوي ابن تيمية) 19٥/٧
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أورثها مسلم ابإلميان يف حس أورثها الب اري ابلرقاق والتوحي .
ال اين :جا مسلم للرواايت املتع ثة للا يل يف نثح الباب ،ومايرتتب على هذا من آوائ كتثصيل ا مل ومعرآة وايثات ال قات وخ

ل .

ومذهب ال ووي يف اإلميان كابن حجر ،إال أن أدطاءه يف الشرح أقل.
 - ٣أمتتا كتتتب اإلميتتان يف بقيتتة الكتتتب الستتتة (وهتتى ست ن أيب ثاوث والرتمتتذي وال ستتائي وابتتن ماجتتة) آلتتيح آيهتا آوائت أك تر ممتتا ورث بكتتتايب اإلميتتان
ابلصاياس ،ولكن ي ب ي قراءْا من ابب استكمال ثراسة املوضون من الكتتب الستتة ،وستتج أن أحاثيتل اإلميتان ابلست ن هتى تكترار احاثيتل
الصاياس بل أقل مما ابلصاياس بك .
 - 4وما قلته يف اإلميان ابلس ن ااربا أقوله أياا يف كتاب اإلميان بشرح الس ة للب وي ،ليح آيه آائ ة أك ر مما ابلصاياس بل هو ثوهنما بك ،
وإن واث الب تتوي يف آدتتر كتتتاب اإلميتتان بعتتض أب تواب يف الق ت ر والصتتثات واالعتصتتا آهتتذه أآرثهتتا الب تتاري بكت تب مستتتقلة يف صتتاياه ،كمتتا أهنتتا
ليست من صلب موضون اإلميان .وق نقل ابن حجر يف خترحه بعض الثوائ عن الب وي رمحة هللا عليهم أجعس.
 - ٥وما قلته يف كتب اإلميان يف الس ن ااربا وخترح الس ة للب وي ،أقوله أياا يف كتاب (اإلميان) البتن م ت ه (حممت بتن إستااق) ٣9٥هتت ،آلتيح
آيتته ختتتال أك تتر ممتتا بكتتتايب اإلميتتان ابلصتتاياس علتتى ولتته ابستتت اء بعتتض الثوائت يف تتراجم أبوابتته ،وق ت نقتتل ع تته ابتتن حجتتر جت يست ة يف ختترحه
لكتاب اإلميان ابلب اري ،وكتاب اإلميان البن م ه بعته مؤسسة الرسالة بتاقيق وكريل ث .علي بن صر الثقيهي.
 - ٦كتاب (مسائل اإلميان) للقاضي أيب يعلى الثتراء ال بلتي  4٥8هتت ،وهتو صتاحب (ااحكتا الستلطانية) وهتو َعلتم متن أعت

املتذهب ال بلتي،

وإ ا أ ل تتق ال ابل تتة لث تتظ القاض تتي آه تتو امل تراث ،وكت تتاب أيب يعل تتى (مس تائل اإلمي تتان) مطب تتون بتاقي تتق س تتعوث ب تتن عب ت العزيز اخلل تتف ،ط ثار العاص تتمة

141٠هتت .والكتتتاب جيت ومثيت داصتتة يف التترث علتتى املرجتتتة علتتى ادتتت ف آتترقهم ،كمتتا أن تعليقتتات حمققتته وإضتتاآاته مثيت ة جيت ة وآيهتتا أدطتتاء
يس ة م ها :أن القاضي كر أن الصاابة أجعوا على أن مانعي الزكاة مرت ون آاعرتع احملقق على لت (ص  )٣٣٠وقتول القاضتي هتو الصتواب،
وق سبق ك

ابن تيمية يف هذه املسألة ،وال اعتبار لل

ف ال اختيء بع إجان الصاابة .وم ها :قوله إن الكا ب

متاأنزل هللا يف عصتر كثتار

آستتره علتتى أنتته العتقتتاثهم عت صت حية حكتم هللا ورث ختتترعه (ص  .)٣42أي جعلته كثترا أكتتس انتته كثتتر اعتقتتاث،
كثترا أكتتس ،وهتتذا حتتق ،ولك تته ه

وهذا ميكن أن ي اون آيه البعض ،وق كرت ل من قبل أن الكم ابلكثر يرتتب على سببه ال على نوعه وبواع ه ،والسبب يف آيتة املائت ة هتو جمترث

ترك الكم ابلشريعة ،آكيف إ ا انااف إليه الكم ِب آه  .وسيأيت ختيء من التثصيل يف هذه املسألة يف املبال ال تامن متن هتذا الثصتل إن ختتاء
هللا.
 - ٧كتاب (اإلميان) ايب بكر ابن أيب ختيبة 2٣٥هت ،ليح آيه آائ ة تذكر ،وهو مطبون ،ط ثار اارقم 14٠٥هت.
 - 8كتتتاب (اإلميتتان) ايب عبيت القاستتم بتتن ست

224هتت ،مطبتتون متتا الكتتتاب الستتابق ،وآيتته آوائت ك ت ة ،ونقتتل ع تته ابتتن تيميتتة يف اإلميتتان (ا لت

الستتابا) ،كمتتا نقتتل ع تته ابتتن حجتتر يف اإلميتتان (ابلثتتتح) .ولكتتن بك ت

أيب عبيت رمحتته هللا دطتتأ ي ب تتي الت بيتته عليتته وه تو قولتته (وال يكثتتر املستتلم إال

قص َتر الكثتر علتى القتول املك هثتر آقتط ،وقت علمتت متن قبتل أن الكثتر علتى
بكلمة الكثر داصة) يف ص  9٧من الطبعة املشار إليها ،هتذا دطتأ إ َ
القيقة يقا بقول أو آعل أو اعتقاث أو خت  ،وأنه يف أحكا ال نيا يقا بقول أو بثعل .وق أجا الصاابة على كثر َترك الص ة ،وهذا ترك جمرث،

صر أيب عبي التكث على االتيان ابلقول املكثر آقط هو دطأ ب ريب.
آ َق ْ

 - 9كتتتب ختتتعب اإلميتتان ،وهتتى كتتتب َم ْع يتتة ببيتتان ختتتعب اإلميتتان ال توارثة يف ح ت يل (اإلميتتان باتتا وستتتون ختتتعبة) ال ت يل ،و ل ت علتتى ستتبيل

الصر ،و ا كتاابن:

أ  -كتاب (امل هاج يف ختعب اإلميان) ايب عب هللا اللِيمي 4٠٣هت ،ط ثار الثكر 1٣99هت بتاقيق حلمي حمم آوثة.
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ب  -كتتتاب (ختتتعب اإلميتتان) للبيهقتتي (أبتتو بكتتر أمحت بتتن الستتس)  4٥8هتت ،ط ثار الكتتتب العلميتتة 141٠هتت ،بتاقيتتق أيب هتتاجر بتتن بستتيوين
وخلتتول .وهتتو كتتتاب كبت يف  ٧جملت ات كبت ة متتا آهتتار يف جملت ين .واعتمت البيهقتتي آيتته علتتى كت

الليمتتي يف (امل هتتاج يف ختتتعب اإلميتتان) وبتتين

عليه .وهو ليح من الكتب ااساسية يف ثراسة موضون اإلميتان ،آمتن وجت متستعا متن الوقتت قترأه .وقت اعتتىن الب تاري ومستلم يف كتتايب (اإلميتان)
متتن صتتايايهما ابلك ت

يف ختتتعب اإلميتتان ولكتتن لتتيح علتتى ستتبيل الصتتر واالستتتيعاب كمتتا آعتتل الليمتتي والبيهقتتي ،وإمنتتا كتتر الشتتي ان بعتتض

الشعب ل ست الل على صاة مذهب أهل الس ة وللرث على املرجتة واملعتزلة واخلوارج .وعلتى هتذا آمتن أراث معرآتة هتذه الشتعب علتى ستبيل الصتر
تقريبا آل جا إىل كتاب الليمي أو كتاب البيهقي.
وأنبه ه ا على أن ماقاله البيهقي يف اإلميان ليح هو قول أهل الس ة ،وإمنا يشبه قوله قول ابتن حتز التذي كتر ه آنثتا متن حيتل أنته جعتل ااعمتال
والطاعات كلها من اإلميان ولك ها ليست ثادله يف أصل اإلميان ،ويبس هذا قول البيهقي (ابب الت ليل علتى أن التصت يق ابلقلتب واإلقترار ابللستان
أصل اإلميان) ج  1ص  ،٣8مث قال (ابب ال ليل على أن الطاعات كلها إميان) ج  1ص  .4٣آاتثق ما املرجتة يف قوله ااول ودتالثهم يف ال تاين
كابن حز  ،وإن كان البيهقي حمسواب يف اَّملة من ااختاعرة.1
 - 1٠كتتتب االعتقتتاث اَّامعتتة التتيت كتبهتتا الستتلف أبستتاني هم ،أختتتر إليهتتا يف ال تتون ااول متتن كتتتب االعتقتتاث يف املرتبتتة ال ال تتة .وجيتتا هتذه الكتتتب
تشتتتمل علتتى أبتواب يف مستتائل اإلميتتان ،وإ ا قرأْتتا وقترأت ا لت الستتابا متتن آتتتاوي ابتتن تيميتتة ستتتج ه قت جتا أهتتم متتا ورث هبتتذه الكتتتب يف اإلميتتان
صتته متتا حتتذف ااستتاني  .ومؤلثتتو هتتذه الكتتتب م ت هم متتن يستترث ااحاثيتتل واآلاثر ثون أن يعلتتق عليهتتا وم ت هم متتن يعلتتق بعبارتتته للشتترح
أحيتتا ب ه
واإليااح وهذه أك تر آائت ة ،كتاآلجري يف كتابته (الشتريعة) وابتن بطتة يف كتابته (اإلابنتة) ،وابتن دزميتة يف (التوحيت ) ،وإْساعيتل التيمتي يف (الجتة يف

بيان احملجة).
 - 11كتتتاابت ابتتن القتتيم يف موضتتون اإلميتتان والكثتتر .وهتتو مل يكتتتب آيتته علتتى وجتته االستتتيعاب وإمنتتا كتتتب يف توضتتيح بعتتض مستتائله ،داصتتة أنتوان
الكثر ،والك يف الكثر والشرك والظلم والثسق وال ثاق وخ هتا وتقستيم كتل م هتا إىل أكتس خمترج متن امللتة وأصت ر خت مك ِهثتر ،ومتن كتبته التيت كتر
هذا آيها:
أ  -كتاب (الص ة) له ،يف املسائل من ااوىل إىل الرابعة ،من أول الكتاب إىل ص  ،٣٣بعة ثار الكتب العلمية.
ب  -كتاب (م ارج السالكس) اب ل ااول يف آدر ك مه عن التوبة ،ص  ٣٦4ومابع ها ،ط  ،1ثار الكتب العلمية.
ج  -كتاب (مثتاح ثار السعاثة) له ،ج  1ص  ،1٠4 - 8٧ط ثار الثكر.
ث  -كتاب ( ريق اقجرتس) له،الثصل اخلاص بطبقات املكلثس َبدتر الكتتاب متن الطبقتة ااوىل إىل الستابعة عشترة ،بته مباحتل إميانيتة هامتة ،ص
 ،414 - ٣49ط ثار الكتب العلمية 14٠2هت.
(تعقيب على كتاابت ابن القيم رمحه هللا)
• كر ابن القيم يف كتابه (الص ة) ص  24و ( ٣٠أن املعاصي كلها متن خت َتعب الكثتر كمتا أن الطاعتات كلهتا متن ختتعب اإلميتان)  ،وهتو يف هتذا

متابا البن تيمية كما ورث يف (جممون الثتاوى)  .٦٣٣ /٧أما أن الطاعات كلها آرضها ونثلهتا متن ختتعب اإلميتان آصتايح ،وأمتا أن املعاصتي كلهتا

من ختعب الكثر آ

صايح ،بل ال ليل ِب ف قوله ،آق قال تعاىل (وَكَّره إِلَيكم الْك ْثر والْثس َ ِ
صتيَا َن) الجترات ، ٧ :وقت كترت هتذه
توق َوالْع ْ
َ َ ْ
ََ

اآلية من قبل ونقلت قول اإلمتا حممد بن نصر املاروز آيهتا وهتو قولته ]ملتا كانتت املعاصتي بعاتها كثتر ،وبعاتها لتيح بكثتر ،آ هترق بي هتا آجعلهتا
 1انظر (جممون الثتاوى) البن تيمية٥٣ /٦ ،

اجلامع يف طلب العلم الشريف

522

كرههتتا كلهتتا إىل املتتؤم س[ .1ويف
ث ثتتة أن توان :نتتون م هتتا كثتتر ،ونتتون م هتتا آستتوق ولتتيح بكثتتر ،ونتتون عصتتيان ولتتيح بكثتتر والآستتوق ،وأدتتس أنتته َّ
الصايح (سباب املسلم آسوق وقتاله كثر) آَت َثَّرق بي هما.
• أما ك

ابن القايم يف حتق التاكم ب ت متا أنتزل هللا يف كتابته (الصت ة) آثيته لَ ْتبح وخت واضتح ،ولك ته يف كتابته (مت ارج الستالكس) تكلتم بكت

واضح ولك ه خ صايح.

أما يف كتابه (الص ة) آقال يف ص ] 2٥آالاكم ب

متاأنزل هللا كتاآر ،وَترك الصت ة كتاآر بت ص رستول هللا عليته الصت ة والست  ،ولكتن هتو كثتر

عمل ال كثر اعتقاث[  .مث قال عقب هذا يف ص ] 2٦ومعلو أنه إمنا أراث الكثر العملي ال االعتقاثي ،وهتذا الكثتر الخيرجته متن الت ائرة اإلست مية
وامللة ابلكلية[  ،وحاصل هذا الك

أن الكم ب

ماأنزل هللا كثر أص ر خ خمرج من امللة ،متا أنته قرنته بترتك الصت ة التذي قترر أنته كثتر أكتس يف

ص ر كتابه هذا ،آتأمل الت اقض.
ولك تته يف كتابتته (مت ارج الستتالكس) تكلتتم بكت

واضتتح آقتتال ]والصتتايح أن الكتتم ب ت متتاأنزل هللا يت تتاول الكثترين ااصت ر وااكتتس ِبستتب حتتال

الاكم:
وع َ ل ع ه عصيا  ،ما اعرتاآه أبنه مستاق للعقوبة ،آهذا كثر أص ر.
آإنه إن اعتق وجوب الكم را أنزل هللا يف هذه الواقعة َ
وإن اعتق أنه خ واجب وأنه خم ه آيه ،ما تيق ه أنه حكم هللا ،آهذا كثر أكس.
وإن جهله وأدطأه ،آهذا خمطيء له حكم امل طتس[.2
والصايح الذي كره ابن القيم خ صايح ،آإنه جعل الكم ب

متاأنزل هللا متن التذنوب خت املكثترة كتالز وختترب اخلمتر آهتذه هتى التيت اليكثتر

آاعلها إال جبا أو استا ل ،وهو ق اخترتط لتكث الاكم ب

ماأنزل هللا أن يكون جاح ا ،آقال (إن اعتق أنته خت واجتب) وهتذا هتو اَّات

وهو انكار الوجوب .ما أنه انتق هذا القول قبل ك مه هذا بسطور آقال ]وم هم من أتول اآلية على ترك الكم را أنزل هللا جاح ا له ،وهتو قتول
عكرمة ،وهو أتويل مرجوح ،آإن نثح جاوثه ك ْثر ،سواء حكم أو مل كم[  .هذا ك مه ،وهذا الذي انتقت ه هتو نثتح متاوقا آيته آ تاقض نثسته،

و ل ان هذا الك ال أصل له يف ثين هللا تعتاىل ،بتل هتى حمتض آراء العلمتاء وهتذا هتو ستبب الت تاقض واالدتت ف ،قتال تعتاىل ( َولَ ْتو َكتا َن ِم ْتن
ِع ِ َخ ِ ِ
ِِ
ادتِ َآا َكِ ا) ال ساء .82 :والصواب يف هذا أن جمرث ترك الكم را أنزل هللا عم ا كثر أكس ،وكذل الكم ب متاأنزل
اّلل لََو َج واْ آيه ْ
ْ ه
هللا كثر أكس كما كرته يف نق ك

حسن اقاي ع ك مي السابق يف أدطتاء التكثت  ،ان هتذه التذنوب قت ثبتت ابل صتوص أهنتا كثتر أكتس،

وماكان كتذل اليشترتط للتكثت بته جات أو استتا ل كمتا كرتته يف الت بيته اقتا املتذكور عقتب تعليقتي علتى قتول القحااو ]والخيترج العبت متن
اإلميان إال جباوث ماأثدله آيه[.
بقي أن يعلم الطالب أن ك

ابن القيم املذكور يف (م ارج السالكس) آتيمن َح َكتم ب ت متاأنزل هللا ،بتقستيماته التيت متاأنزل هللا هبتا متن ستلطان ،هتو

نثح ما كره ابن أيب العز يف (خترحه للعقي ة الطااوية) يف نثح املسألة وكأنه نقله عن ابن القيم بتصرف انته متتأدر ع ته يف الوآتاة  ،٣وهتو مانقلته
االبتتاين واستاس ت ه يف تعليقتته علتتى متتنت العقي ت ة الطااويتتة ص  .41وعلتتى هتتذا القتتول والتقستتيم معظتتم أهتتل العلتتم املعاص ترين إن مل يكتتن جتتيعهم
وستأيت أقواقم يف املبال ال امن ،وآيه ِبل هذه املسألة بشيء من التثصيل إن ختاء هللا تعاىل.
 - 12كتاب (اإلع

بقوا ا اإلس ) البن حجر املكي اقيتمي 9٧4هت ،ومعىن (قوا ا اإلس ) أي متايقطا اإلست

 1نق عن (جممون آتاوى ابن تيمية) 42 /٧
 2ج  1ص  ،٣٦٥ط ثار الكتب العلمية
 ٣انظر (خترح الطااوية) ص  ،٣٦4 - ٣٦٣ط املكتب اإلس مي 14٠٣هت

متن اامتور املك هثترة ،وهتو

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

523

كتاب ليح آيه ك آائ ة ،ونقل ك ت ا عتن (الشتثا) للقاضتي عيتاع ،وهتو مطبتون َبدتر كتابته (الزواجتر يف ال هتي عتن اقترتاف الكبتائر) ،وي تين ع ته
كتاب (الشثا).
 - 1٣كتاب (تطه االعتقاث عن أثران اإللاث) حملم بن إْساعيل اام الص عاين 1182هت ،وهو صاحب كتاب (ستبل الست ) .وكتابته (تطهت
االعتقاث) عبارة عتن رستالة خمتصترة مثيت ة ،و كتر آيته أن الصت احملكتو ذست مه إ ا أثرك البلتول وهتو كتاآر أنته يعتتس كتاآرا أصتليا لتيح مرتت ا ،لتبتس
ع صاة إس مه السابق ،والصايح أنه يصح إس

الص املميز وتصح رثته وال يؤادذ هبا حىت يبل  ،انظر (امل ين ما الشرح الكبت ) 91 /1٠

  ،92وهذا الرأي مل ي ثرث به الص عاين كما يظ ته التبعض ،آقت قتال الع متة حممت بشت السهستواين يف كتابته (صتيانة اإلنستان عتن وسوستة الشتيخثح ن) ص  ،421 - 42٠ط مكتبة ابن تيمية 141٠هت إن الص عاين انثرث هبذا القول متابعتا يف لت بعتض علمتاء جنت  ،وهتذا خت صتايح بتل
هو مسبوق يف هذا ،آق نسب ابن القيم هتذا الترأي لتبعض علمتاء الستلف يف كتابته (أحكتا أهتل الذمتة)  ،٥٠٧/2ودلتص الصت عاين متن هتذا إىل
أن أعراب الباثية الواقعس يف اامور املكثرة والذين اليعرف قم إس

صايح من قبل أهنم كثار أصليون.

وكتابه (تطه االعتقاث) اختتمل على الرث على بعض الشبهات اليت يظ ها البعض موانا من التكث  ،وهذه الرثوث هى أهم ما آيه.
 - 14كتتتاب (ال ت ر ال اتتي يف إد ت ص كلمتتة التوحي ت ) للشتتوكاين (حمم ت بتتن علتتي)  12٥٠ه تت ،وهتتى رستتالة خمتصتترة مثي ت ة هبتتا كشتتف لتتبعض
الشتبهات وم هتا ختتبهة التثريتق بتتس كثتر العمتل وكثتر االعتقتاث نستتبها للصت عاين ،وأستهب الشتوكاين يف الترث عليتته وك مته جيت إال أنته كتان ي ب تتي أن
يبس أن الكم ابلكثر يف ال نيا ال يكون إال بقول أو بثعل ،ما أنته كتر هتذا يف موضتا متقت بت ثح الكتتاب (ص  )٣9قبتل تعرضته قتذه الشتبهة
(ص  .)49وهذه اارقا بطبعة الكتاب بت ريل علي املهذري ،ط ثار الق

بص عاء 14٠٧هت.

وق رث على الص عاين أياا :ص يق حسن دتان الق توجي يف كتابته (الت ين اخلتالص) ط مكتبتة ثار الترتاث ابلقتاهرة ،ج  4ص  .92 - 8٧وك مته
يشبه ك

الشوكاين وهو من م رسته ،وص يق حسن دان هو صاحب (الروضة ال ية) خترح (ال رر البهية) للشوكاين.

 - 1٥كتاابت علماء ال عوة ال ج ية يف موضون اإلميان والكثر ،وم ها:
أ  -كتاب (التوحي حق هللا على العبيت ) حملمت بتن عب الوهاب،وختترحه (آتتح ا يت ) لثيت ه عبت الرمحن بتن حستن .وقت ستبق الت بيته عليهمتا ضتمن
كتب املرتبة ال انية ،وكل ماورث هبذين الكتابس  -وأبم اقما  -من التكث هو من ابب التكثت املطلتق ،أمتا ت زيتل أحكتا الكثتر هتذه علتى املعي تس
آيجري وآق ما كرته يف قاع ة التكث .
ب  -كتاب (كشف الشبهات يف التوحي ) حملم بن عب الوهاب.
ج  -كتاب (الرسائل الش صية) حملم بن عب الوهاب ،وهم القسم اخلامح من مؤلثاته اليت بعتها جامعة اإلما حمم بن سعوث.
ث  -كتتتاب (التوضتتيح عتتن توحيت اخلت هق) لستتليمان بتتن عبت هللا بتتن حممت بتتن عبت الوهاب ،وهتتو صتتاحب كتتتاب (تيست العزيتتز الميت ) ،ويف كتابتته
(التوضيح) نقل ك

ابن القيم يف كتابه (الص ة) .وَتبعه يف أدطائه.

هت  -كتاب (جمموعة الرسائل واملسائل ال ج ية) موعة من علماء ال عوة.
و  -كتتتاب (الت رر الست ية يف ااجوبتتة ال ج يتتة) وهتتو عت ة أجتتزاء ،وموضتتوع ا يف اَّتتزء ال تتامن م هتتا وهتتو (كتتاب املرتت ) ،وبعاتته يف اَّتتزء الستتابا
(كتاب اَّهاث).
وكتاابت علماء ال عوة ال ج ية مب ية يف ااسا على ك ابن تيمية وابن القيم يف هذا املوضون .وأهم مايف كتتاابت علمتاء الت عوة ال ج يتة رمحهتم
هللا هو :بياهنم لقيقة التوحي  ،ومعىن الطاخوت والكثر به ،والت بيه على اامور املك ِهثرة املتلبح هبا ك من ال ا  ،مث رثهم على ك متن الشتبهات
الوارثة يف موضون التكث داصة الرث على أمور يظ ها البعض أعذارا خترعية مانعة من التكث  ،وهى ليست كذل .
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 - 1٦كتاب (أع

الس ة امل شورة) لاآظ حكمي ،وق سبقت اإلختارة إليه.

 - 1٧كتاب (اي ار الق على اخللق) البن الووير (حمم بن إبتراهيم التووير)  84٠ه ت صتاحب (التروع الباستم يف التذب عتن ست ة أيب القاستم عليته
الص ة والس ) ،وكتابه (إي ار الق) ما الكتب السابقة اليبقي آيه ك آائ ة.
 - 18كتتتاب (اإلميتتان :أركانتته  -حقيقتتته  -نواقاتته) لألستتتا حممااد نعاايم ايسااني ،وك متته يف ختتترح أركتتان اإلميتتان الستتتة جي ت  ،وكتتذل ك متته يف
نواقض اإلميان جي ابست اء دطأ وقا آيه يف أول ك مه يف ال واقض س ذكره إن ختاء هللا ،أما ك مه يف حقيقة اإلميان آبه ع ة أدطاء .وأ كر آيمتا
يلي أهم اادطاء الوارثة هبذا الكتاب  -و ل حسب بعة ثار عمر بن اخلطاب:
أ  -يف ص  :8٥قتال املؤلتتف إن التتذين قتتالوا ]إن اإلميتتان إقترار ابللستتان وتصت يق ابلقلتتب وعمتتل اَّتوارح[ هتتم معظتتم أهتتل الست ة،وهذا الكت

دطتتأ

من ع ة أوجه،وهى:
• مل يذكر املؤلف إال تثس ا واح ا لإلىمان على مذهب أهل الس ة ،وق جرت عاثة الستلف يف أتليتف الكتتب التيت تقتصتر علتى كتر قتول واحت
يف املتتذهب  -س تواء كتتان متتذهبا اعتقتتاثاي أو آقهيتتا  -جتترت عتتاثْم علتتى كتتر القتتول ال تراجح يف املتتذهب ليكتتون ه تو أول متتا يعرآتته الطالتتب آيتته،
وليرتسخ ع ه قبل معرآة اخل ف وااقوال اادرى.
وقذا كان ي ب ي أن يذكر املؤلف القول الراجح ع أهل الس ة يف تثس اإلميان ،آإن القول الذي كره ليح راجاا والمشهورا بل هو قول ختا .
أما القول الراجح ع أهل الس ة آهو أن اإلميان قتول وعمتل يزيت ويت قص ،وقتال ابان حجار إن ال لكتائي روى بست ه الصتايح عتن الب تاري قتال
]لقيت أك ر من ألف رجل من العلماء ابامصار آما رأيت أح ا م هم خيتلف يف أن اإلميان قول وعمل ،ويزي وي قص[.1
• أن القول الذي كره املؤلف ليح من ااقوال املتثق عليها ع أهل الس ة بل هو قتول ختتا وقتذا مل يتذكره ابان ميمياة يف أقتوال أهتل الست ة ،آقت
قتتال رمحتته هللا ]ومتتن هتتذا البتتاب أقتوال الستتلف وأئمتتة الست ة يف تثست اإلميتتان ،آتتتارة يقولتتون :هتتو قتتول وعمتتل ،وَترة يقولون:قتتول وعمتتل ونيتتة ،وَترة
يقولون هو قول وعمل ونية واتبان الست ة ،وَترة يقولتون :قتول ابللستان واعتقتاث ابلقلتب وعمتل ابَّتوارح .وكتل هتذا صتايح  -إىل أن قتال  -إن متن
قال من السلف :اإلميان قول وعمل أراث قول القلب واللسان وعمل القلب واَّتوارح .ومتن أراث االعتقتاث رأي أن لثتظ القتول ال يثهتم م ته إال القتول
الظاهر أو داف ل آزاث االعتقاث ابلقلب .ومن قال :قول وعمل ونية ،قال :القول :يت اول االعتقاث وقول اللستان ،وأمتا العمتل آقت ال يثهتم م ته
ال يتتة آ تزاث ل ت  .ومتتن واث اتبتتان الس ت ة آتتألن ل ت كلتته ال يكتتون حمبتتواب هلل إال ابتبتتان الس ت ة .وأولت ت مل يري ت وا كتتل قتتول وعمتتل ،وإمنتتا أراثوا ماكتتان
مشروعا من ااقوال وااعمال .ولكن كان مقصوثهم الرث على املرجتة الذين جعلوه قوال آقط ،آقالوا :بل هو قول وعمل[.2
• أما القول الذي كره املؤلف ]أن اإلميان قول ابللسان وتص يق ابلقلب وعمل ابَّوارح[ آهو قول ختا  ،والشذو هو خمالثة ال قتة لل قتات ،وهتو
ابإلضاآة إىل ختذو ه قول دطأ .٣وهذا التعريف دطأ انه يسقط بعض آروع القلب اإلميانية.
يتبس رعرآة أن أمور اإلميان الواجبة على القلب ث ثة :وهى املعرآة (أو العلم) والتصت يق وأعمتال القلتب ،وكلهتا متن
• ووجه اخلطأ يف هذا التعريف ه
أصل اإلميان وختروط صاته.

آمتتن قتتال إن اإلميتتان قتتول وعمتتل :أراث ابلقتتول :قتتول القلتتب (وهتتو معرآتتته وتص ت يقه) وقتتول اللستتان ،وأراث ابلعمتتل :عمتتل القلتتب وعمتتل اَّ توارح.

( 1آتح الباري) 4٧/1
( 2جممون الثتاوى) 1٧1 - 1٧٠ /٧
 ٣وممن انثرث هبذا القول من السلف :أبو ثور (نسبه إليه ال لكائي يف كتابه خترح اعتقاث أهل الس ة ،)849 /2 ،وابن بطة يف كتابه (اإلابنة عن ختريعة الثرق ال اجية) /2
 ،٧٦٠وق َتبا ابن بطة يف هذا ختي ه اآلجري يف (الشريعة) ص  1٠٥و 119
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آاختتمل هذا التعريف لإلميان على واجبات القلب ال ثة.
ومن قال إن اإلميان قول ابللسان واعتقاث ابلقلب وعمل ابَّوارح ،آأراث ابعتقاث القلب معرآته وتص يقه وأعماله.
أما من قال إن اإلميان قول ابللسان وتص يق ابلقلب وعمل ابَّوارح ،آق أسقط من اإلميان معرآتة القلتب وأعمالته ،و تا متن أصتل اإلميتان وختتروط
صاته ،وهبذا يتبس دطأ هذا التعريف ،وقذا آإن أاب عبدهللا ابن بقة ملا كر هذا التعريتف الشتا أعقبته بقولته ]اعلمتوا رمحكتم هللا أن هللا جتل ث تاؤه
وتق ه ست أْساؤه آَتَرع على القلب املعرآتة بته والتصت يق لته ولرستله ولكتبته وبكتل ماجتاءت بته الست ة ،وعلتى االستن ال طتق بتذل واإلقترار بته قتوال،

وعلتتى اابت ان واَّتوارح العمتتل بكتتل متتا أمتتر بتته وآَتَرضتته متتن ااعمتتال ،الجتتتزئ واحت ة متتن هتتذه إال بصتتاحبتها ،واليكتتون العبت مؤم تتا إال أبن دمعهتتا

كلها[ ،1آذكر معرآة القلب يف ك مه هذا ،كمتا كتر أعمتال القلتب يف قولته ]وأمتا متاآ ِرع علتى القلتب آتاإلقرار واإلميتان واملعرآتة والتصت يق والعقتل
والرضا والتسليم[ ،2آالرضا والتسليم من أعمال القلب .٣آكل من كر من أهل الس ة  -يف تعريف اإلميان  -لثظ (تص يق ابلقلب) هبس يف ختترحه

يتبس ل أن من قال من أهل الس ة يف اإلميتان
أن معرآة القلب وعمله من لواو هذا التص يق .وهذا ما بَتيَّ ه الشيخ حافظ حكمي بقوله ]ومن ه ا ه
هو التص يق على اهر الل ة أهنم إمنا ع وا التص يق اإل عاين املستلز ل نقيتاث تاهرا واب تا ب ختت  ،مل يع توا جمترث التصت يق[ .4وقولته مل يع توا جمترث
التص ت يق أي التص ت يق اخلتتسي :تص ت يق اخلَت َتس وامل ْ ت ِتس .والشتتيخ حتتاآظ حكمتتي متتتابا يف قولتته ه تذا الباان القاايم يف قولتته ]آتتإن اإلميتتان لتتيح جمتترث
التصت يق  -كمتتا تقت بيانتته  -وإمنتتا هتتو التصت يق املستتتلز للطاعتتة واالنقيتتاث[ .٥والتتق أن التصت يق وهتتو أحت أعمتتال القلتتب اليت ل علتتى خت ه متتن

التامن ،وإمنا ميكن أن يت ل عليهتا ب اللتة اللتزو  ،وقتذا قتال حاافظ حكماي ]التصت يق
أعمال القلب كاالنقياث واحملبة ال ب اللة املطابقة وال ب اللة ه
اإل عاين املستلز ل نقياث[ وقال ابن القيم ]التص يق املستلز للطاعة واالنقياث[ ،وهذا اللزو ليح ب و إ ق كلف االنقياث عن التصت يق يف كثتر
االستكبار ككثر إبليح ،آليح االنقياث ب وِ ثائما للتص يق ،وقذا كان قول جهتور أهتل الست ة أكمتل وهتو قتوقم إن اإلميتان قتول وعمتل ،داصتة
وأن بعض املرجتة قال يف تثس التص يق ر ل ماقال ابن القيم وحاآظ حكمي ،آق قال ساعد الادين التفتاازاين]ولتيح حقيقتة التصت يق أن يقتا يف
القلب نسبة الص ق إىل اخلس أو امل ِس من خ ا عان وقبول ،بل هو ا عان وقبول ل ِبيل يقا عليه اسم التسليم [.٦
ويف بيتتان وجتتوب معرآتتة القلتتب وعملتته ابإلضتتاآة إىل تصت يقه كشتتروط لصتتاة اإلميتتان قتتال اباان ميميااة ]الوجتته ال تتاين متتن خلتتط املرجتتتة ت هم أن متتايف
القلتتب متتن اإلميتتان لتتيح إال التص ت يق آقتتط ثون أعمتتال القلتتوب كمتتا تق ت عتتن جهميتتة املرجتتتة[ ،٧وقتتال أياتتا ]والب ت أن ي ت دل يف قولتته :اعتقتتاث
القلب أعمال القلب املقارنة لتص يقه م ل حب هللا ودشتية هللا والتوكتل علتى هللا وحنتو لت  ،آتإن ثدتول أعمتال القلتب يف اإلميتان أوىل متن ثدتول
أعمال اَّوارح ابتثاق الطوائف كلها[ ،8وقال أياا ]وأمح رضتي هللا ع ته آ هترق بتس املعرآتة التيت يف القلتب وبتس التصت يق التذي يف القلتب  -إىل أن

قال  -آعلم أنه أراث تص يق القلب ومعرآته ما اإلقرار ابللسان[ .9أما ااثلة من الكتاب والس ة على وجتوب هتذه اامتور كلهتا آتجت ها يف املراجتا

( 1اإلابنة) ٧٦1 - ٧٦٠/2
( 2اإلابنة) ٧٦٦/2
 ٣وكذل ختي ه اآلجري قال م له يف (الشريعة) ص 119
( 4معارج القبول) ص  ،2٣ط السلثية2٠٠9/٠1/٠4
( ٥الص ة) البن القيم ،ص 2٥
 ٦يف (خترح العقائ ال سثية) ص  ، 4٣٣ور ل هذا قال البيجوري أياا يف (حتثة املري خترح جوهرة التوحي ) ص .4٣
( ٧جممون الثتاوي) 2٠4/٧
( 8جممون الثتاوي) ٥٠٦/٧
( 9جممون الثتاوي) ٣9٦ - ٣9٥/٧
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ااساسية والتمهي ية اليت أوصيت هبا ،كما جت ها يف كتايب (الجة يف أحكا امللة اإلس مية).
ب  -يف ص  ،8٥بع ما كر القول السابق ،قال ااستا حمم نعيم ايسس :أن بعض أهل العلتم قتالوا إن اإلميتان إقترار ابللستان وتصت يق ابلقلتب،
وليح العمل م ه ،مث قال يف ص  :8٦إن اخل ف بي هم وبس أهل الس ة د ف صوري نظري.ومل يذكر أصااب هذا القتول ،وقت علمتت متن قبتل
أهنتم مرجتتة الثقهتاء محتاث ابتن أيب ستليمان وأبتو ح يثتة وأتباعهمتا ،وقت كترهم ابان ميمياة مث قتال ]مث إن الستلف واائمتة اختتت انكتارهم علتى هتتؤالء
وتب يعهم وت ليظ القول آيهم[ .1ولو كان اخل ف صوراي ملا اختت نك السلف علتيهم ،آاالنكتار اليكتون إال ملتا هتو م كتر متن تترك واجتب أو آعتل
حمر ال لشيء صوري .ويف ص  8٧اعتس املؤلف مرجتة الثقهاء متن أهتل الست ة يف قولته ]وأجتا أهتل الست ة  -إىل قولته  -وجعلتوا اَّتزء اآلدتر متن
مقتاياته ومثاره[  .ومل يقل أح من السلف إن مرجتة الثقهاء من أهل الس ة وإن تساهل املتأدرون يف هذا.
ج  -ويف ص  :8٧قال املؤلف ]والكل متثقون على ع التكث برتك العمتل[  .وهتذا دطتأ آتاحش بتل ه تاك أعمتال هتى ختترط يف صتاة اإلميتان
يكثر َتركها ،كتارك الص ة هو كاآر ذجان الصاابة وإن كتان مقترا بوجوهبتا .كمتا نقلتته يف الت بيته اقتا املتذكور عقتب التعليتق علتى قتول القحااو
]والخيرج العب من اإلميان.[....
ث  -ويف ص  :99قال املؤلف ]من قال قوال أو آعل آع ي ل على انكار ختال مما تق يكون ق نقتض إقتراره الستابق ابلشتهاثتس ودترج متن ثيتن
أدطتأ آيته آقتال عقتب ك مته الستابق ]آتإن كتان

هللا سباانه[ .وهذا الك صايح بشرط ع حصر الكثر يف االنكتار آقتط ،ولك ته قيهت ه بكت
قوله أو آعله مطابقا لقيقة نيته واعتقاثه كان كاآرا يف ال نيا واآلدرة آيعامل أبحكا الكثار يف ال نيا وتطبتق عليته أحكتا الترثة[  .آقولته ]متن قتال
قتتوال  -إىل  -ودتترج متتن ثيتتن هللا[ هتتذه صتتثة ااق توال وااآعتتال املكثتترة صتتر ة ال اللتتة ،وق ت كتترت ل ت أن هتتذه اليستتأل آاعلهتتا عتتن قص ت ه وال
اعتقتتاثه وأن هتتذا ختتترط آاس ت  ،بتتل متتن قتتال أو آعتتل متتاهو كثتتر ص تريح آهتتو كتتاآر تتاهرا واب تتا ولتتو اثعتتى أنتته مل يقص ت الكثتتر ،آالتتذين استتتهزأوا
ابلصاابة يف خزوة تبوك ك هثرهم هللا رجرث قوقم ،واثعوا أهنم كانوا يلعبون ومل يقص وا الكثر ،ومل يكذهبم هللا يف اثعائهم هتذا ،آعلِ َتم أهنتم صتاثقون يف
عتتذرهم وأهنتتم مل يقصت وا أن يكثتتروا ،ولكتتن هللا أبطتتل هتتذا العتتذر ومل يقبلتته ،آت ه ل هتتذا علتتى أن قصت الكثتتر لتتيح ختتتر ا للتكثت  ،وإمنتتا العتتسة بقصت

ِ
ِ
ِ
ِ
آايتتِ ِته َوَرس تولِِه ك تتت ْم تَ ْس تتَت ْه ِزئو َن ،الَ
اتيتتان القتتول أو الثعتتل املك هثتتر ،قتتال تعتتاىل ( َولَتتتن َس تأَلْتَته ْم لَيَتق تول َّن إَّمنتَتا كَّتتا َخنتتوع َونَت ْل َعتتب قت ْتل أ َِاب هّلل َو َ
تَت ْعتَ ِتذرواْ قَت ْ َك َث ْترمت بَت ْعت َ إِميَتانِك ْم) التوبتة .٦٦ - ٦٥ :وقتال ابان ميمياة رمحتته هللا ]وابَّملتة آمتن قتال أو آعتل متاهو ك ْثتر َك َثتر بتذل  ،وإن مل يقصت أن
يكون كاآرا ،إ اليقص الكثر أحت إال ماختتاء هللا[ ،2وقتال أياتا ]آلتو ختتتم هللا ورستوله كتان كتاآرا اب تا و تاهرا ع ت هم كلهتم[ .٣بتل إن الشت ص

إ ا قال أو آعل ماهو كثر صريح واثعى أنه اليعتق بصاة ماقالته َك َثتر أياتا ،كمتا نقتل ال لكتائي عتن أيب ثاور رمحهمتا هللا قولته ]ولتو قتال :املستيح
هو هللا وجا أمر اإلس  ،قال مل يعتق قل على ختال من ل أنه كاآر ذ هار ل وليح رؤمن[ .4وق تكلمت يف هذه املسألة ابلتثصتيل يف
أدطاء التكث يف بيان (الثرق بس قص العمل املكثر وقص الكثر به).
وهبذا تعلم أن القي التذي كتره املؤلتف ]آتإن كتان قولته أو آعلته مطابقتا لقيقتة نيتته واعتقتاثه [...هتو قيت خت صتايح مل يقتل بته ال أهتل الست ة وال
مرجتة الثقهاء وال مرجتة املتكلمس ااختاعرة ،وإمنا هو خترط آاس اخترت ه بعض خت ة املرجتتة ومت هم املرجتتة املعاصترون التذين يقولتون ابختترتاط كثتر
القلب  -جبا أو استا ل أو اعتقاث  -كشرط للاكم ابلكثر ،وهو خترط يؤثي إىل ع تكث ك من الكاآرين.
( 1جممون الثتاوي) ٥٠٧/٧
( 2الصار املسلول) ص 1٧8 - 1٧٧
( ٣جممون الثتاوي) 4٠٣/٧
( 4خترح اعتقاث أهل الس ة) ط ثار يبة849/2 ،
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آهذه أهم اادطاء بكتاب (اإلميان) لألستا حمم نعيم ايسس ،وه اك أمور أدرى كتالثقرات التيت نقلهتا متن العقيت ة الطااويتة ومل ي بته علتى ماآيهتا
من ولل ،وم ها تعريف اإلميان الذي نسبه ملعظم أهل الس ة آق َتبا آيه ختارح العقي ة الطااوية ،وك ا أدطأ .وق نبهتت علتى دطتأ الشتارح يف
تعليقي على (العقي ة الطااوية) بكتب املرتبة ال انية.
 - 19رسالة ماجست بع وان (ضوابط التكث ع أهل الس ة) لعبدهللا بن حممد القرين ،صاثرة من جامعة أ القرى ،كلية ال عوة ،قستم العقيت ة،
يف 141٠ه تت ،وتقتتا يف  4٠٠صتتثاة مصتتورة عتتن نس ت ة علتتى اآللتتة الكاتبتتة .وآيهتتا تكلتتم املؤلتتف يف ث ثتتة موضتتوعات أساستتية وهتتى :اإلس ت
وضا قذه املوضوعات ع اوين أدترى .وهبتذا مل أتت الرستالة
الكمي ،وأنوان الشرك والكثر ،وموانا التكث من اَّهل والتأول والتقية واإلكراه ،وإن َ

مستوآية ملسائل موضون ضوابط التكث  ،ولعل أهم أوجه التقص آيها وجهان:

ااول :أنتته مل يبتتس الثتترق بتتس أستتباب الكثتتر وأنواعتته ،وأن الكتتم ابلكثتتر يف الت نيا اليكتتون إال بقتتول أو بثعتتل ،كمتتا قتتال شاايخ اسسا ا ]وابَّملتتة
آمن قال أو آعل ماهو ك ْثر َك َثر بذل [ .1وإمنا اقتصر ك املؤلف على أنوان الكثر وما ل آهو مل يستوعبها.
الوجتته ال تتاين :أن تته مل يتتتكلم يف اَّان تتب القا تتائي ملوضتتون التكث ت  -ابس تتت اء ِك ت ِره ل تتبعض املوان تتا  -آلتتم ي تتتكلم يف االثبتتات وخ ت ه م تتن الش تتروط،
واالستتابة ،واستيثاء العقوبة ،والثرق بس املق ور عليه واملمت ا ،وصثة الاكم.
هذه أهم أوجه التقص يف هذه الرسالة داصة وأن مؤلثها ْسهاها (ضوابط التكث ) ،أما اادطاء الوارثة آيها ،آم ها مايلي:

أ  -يف ص  ،1٧8نثى املؤلف وجوث كثر التكذيب وقال إنه كله كثر جاوث ،وق بيه ت الثرق بي همتا يف التعليتق علتى العقيت ة الطااويتة وأن كثتر

التكتتذيب تكتتذيب ابلبتتا ن والظتتاهر ،وأن كثتتر اَّاتتوث تكتتذيب ابلظتتاهر متتا تصت يق البتتا ن .آقتتال املؤلتتف ]اليكتتون كثتتر التكتتذيب واالستتتا ل
ابعتقاث أن الرسول عليه الص ة والس كا ب ،وإمنا يكون تكذيبا ابللسان ما العلتم ابلتق يف البتا ن ،و لت أن التكتذيب اليتاقتق إال ممتن َعلِ َتم
وأتول آ يكون مكذاب وال ر هاثا للاق[  .آأقول :اعلم أن من واجبات القلب اإلميانية :العلتم رتا
الق ه
آرثه ،وأما من مل ه
يتبس له الق وكان له ختبهة ه
جاء به الرسول عليه الص ة والس

إجاال والتص يق به ،وض العلتم :اَّهتل ،وضت التصت يق :التكتذيب ويقتا ابلقلتب واللستان ،آلتيح التكتذيب

ض ا للعلم كما قال املؤلف ،ولك ه ض للتص يق.
آمن مل يعلم ختيتا عن الرسول عليه الص ة والس

وماجاء به آهو كاآر كثر جهل.

ومن علم ماجاء به الرسول عليه الص ة والس

ومل يص قه بقلبه والبلسانه آهو كاآر كثر تكذيب.

ومن علم ماجاء به الرسول عليه الص ة والس

وص قه بقلبه وك هذبه بلسانه آهو كاآر كثر جاوث.

ومن علم ماجاء به الرسول عليه الص ة والس

وك هذبه بقلبه وص ه قه بلسانه آهو كاآر كثر نثاق.

وق نثى املؤلف تكذيب القلب  -وهو موجتوث يف كثتر التكتذيب وكثتر ال ثتاق  -واعتتس أن العلتم ابلتق يف البتا ن ي تايف اعتقتاث أن الرستول كتا ب
واليقا معه إال تكذيب اللسان ،آ لط بذل بس العلم والتص يق ،والصواب أنه دتما يف القلب العلم را جاء به الرسول واعتقتاث كذبته يف البتا ن

اءك الْم اآِقو َن قَالوا نَ ْشه إِنَّ لَرسول َِّ
اّلل يَ ْش َته إِ َّن
اّلل َوا َّّلل يَت ْعلَتم إِنتَّ َ لََرستوله َو َّ
كما يف كثر التكذيب وكثر ال ثاق .قال تعاىل (إِ َا َج َ َ
َ َ َ
ِِ
س لَ َكا ِ بو َن) امل اآقون ، 1 :آما تص يقهم أبلس تهم ال ي صرف كتذهبم إال إىل قلتوهبم ،آستبب كتذهبم أهنتم يقولتون متاال يعتقت ون بقلتوهبم كمتا
الْمَاآق َ
ِِ
ِ ِ ِِ
ترتَّثثو َن) التوبتة .4٥ :آاعتقتاث
ح ِيف قتلوهب ْم) الثتح ، 11 :ووصثهم هللا أبهنتم ( َو ْارََتبَ ْ
تت قتلتوهب ْم آَته ْتم ِيف َريْتبِ ِه ْم يَ ََ
قال تعاىل (يَتقولو َن أبَلْسَتهم َّما لَْي َ
( 1الصار املسلول) ص 1٧٧
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كذب الرسول عليه الص ة والس

ابلقلب اثبت ابل صوص وال سبيل إىل نثيه.

ب  -ويف ص  1٧9قال املؤلف ]وكثر التكذيب واالستا ل هذا هو حقيقة الكثر ع املرجتة إ اليكون الكثتر ع ت هم إال رتا ي تاقض االعتقتاث
والتص يق الذي جعلوه حقيقة اإلميان[ مث قال يف ص ] 19٦إن املرجتة ملا قرروا أن العمل ليح ثاد يف مسمى اإلميان التزموا أن متن تترك العمتل
ابلكلية ليح كتاآرا ،وأن متن قتض االلتتزا الظتاهر رجترث العمتل اليكثتر أياتا بتل البت يف التالس متن إ هتار مايت ل علتى كثتره ابل طتق الت ال علتى
االستا ل والتكذيب ،وأن جمرث الرث ابلعمل سواء كان ل ابلرتك أو ابلثعل اليكون كثرا لذاته مطلقا[  .وأقول :كان ي ب ي أن ي بته املؤلتف علتى
الثرق بس أقوال آرق املرجتتة يف هتذه املستألة وهتو متامل يثعلته يف رستالته كلهتا ،آتإن التذين يشترت ون التصتريح ابالستتا ل أو التكتذيب ابللستان هتم
خ ة املرجتة الذين أكثرهم السلف ،أما مرجتة الثقهاء واملتكلمس آإهنم اليشرت ون لت بتل إهنتم متثقتون متا أهتل الست ة علتى أن متن قتال أو آعتل
ماهو كثر َك َثتر تاهرا واب تا ويكتون عملته املك ِهثتر الظتاهر ع متة علتى أنته مكتذب بقلبته ،آالتكتذيب ع ت هتؤالء الو للكثتر الظتاهر ،وع ت أولتت
خترط مستقل للتكث ابلعمل الظاهر املك ِهثر ،وق نبههت على هذا الثرق يف أك ر من موضا من قبل.

ج  -ويف ص  ،181نثى املؤلف وجوث كثر اَّهل ،آقال ]ااصل يف الكثر مطلقا أنه إمنا يكون عن ع اث واستكبار وإعراع عن الق بع معرآته
وقيا الجة به[  .وليح كل كاآر عرف الق أو قامت عليه الجة ،بل ه اك من يعيش وميوت وهو مل يعترف التق ومل يستما بته ،وم تل هتذا خيتتسه
هللا يو القيامة .والذي محل املؤلف على قوله هذا أنه قال إن الجة تقو على ال ا ابلثطرة كما أنكر املؤلف مسألة ادتبار من مل تبل ه الجة يو
القيامتتة ،وك متته هتتذا كلتته خمتتالف ملتتذهب أهتتل الست ة وستتيأيت ك متته ب صتته متتا نقت ه بعت قليتتل إن ختتتاء هللا .والاصتتل :أنتته لتتيح كتتل كتتاآر قت بل تتته
الجتة وم تتل هتذا يكتتون ك ْثتتره ك ْثتر جهتتل كمتتا قتال اباان القاايم رمحتته هللا ]واإلست

هتتو توحيت هللا وعباثتته وحت ه الختتري لته ،واإلميتتان ابهلل وبرستوله

واتباعه آيما جاء به ،آمامل َيت العب هبذا آليح رسلم ،وإن مل يكن كتاآرا معانت ا آهتو كتاآر جاهتل[ .1وقت نقتل املؤلتف قتول ابتن القتيم هتذا يف ص
 ٣٠٧من رسالته .
ث  -ويف ص  214 - 211قال املؤلف إن من ترك ص ة واح ة أو بعض صلوات اليكثر ،وإمنا الذي يكثر بترتك الصت ة هتو التتارك قتا ابلكليتة.
واستتت ل لتتذل ِبت يل عبتتاثة بتتن الصتتامت مرآوعتتا (مختتح صتتلوات كتتتبهن هللا عزوجتتل علتتى العبتتاث ،آمتتن جتتاء هبتتن مل ياتتيا مت هن ختتتيتا استتت ثاآا
ِبقهتتن ،كتتا لتته ع ت هللا عهت أن ي دلته اَّ تتة ،ومتتن مل َيت هبتتن آلتتيح لتته ع ت هللا عهت إن ختتتاء عذبتته وإن ختتتاء أثدلتته اَّ تتة) .2كتتر املؤلتتف هتتذا
ال يل مث قال  -يف ص ] - 214آال يل صريح على أن االنتقاص من الص ة بعت االتيتان ببعاتها متا االلتتزا هبتا يف اَّملتة لتيح كثترا ،وأن
من حتقق م ه ل آهو حتت املشيتة ،ومن كان كذل اليكون كاآرا ،ان الكاآر حمكو عليه ابخللوث يف ال ار[  .وهذا الذي قالته املؤلتف  -دطتأ،
آإنه الي ب ي آهم ااحاثيل رعزل عن قول السلف يف املسألة ،وال ابت عن السلف أن من ترك ص ة واح ة متعم ا حىت درج وقتها من خ عتذر
آق كثر ،وق نقلت هذا عن ابن القيم من قبل ومن ل مانقله عن حمم بن نصر عن ابن املبارك قال ]من أدر ص ة حىت يثتوت وقتته متعمت ا
من خ عذر آق َك َثر[وقال أياا ]وكذل كان رأي أهتل العلتم متن لت ن ال ت عليته الصت ة والست
عذر حىت يذهب وقتها كتاآر[ .٣وعلتى هتذا آقولته عليته الصت ة والست

إىل يوم تا هتذا أن َترك الصت ة عمت ا متن خت

 -يف الت يل الستابق ( -ومتن مل َيت هبتن) يتعتس محلته علتى متن انتتقص

من صثة الص ة ختيتا كأن اليتم ركوعها أو سجوثها ،ال من انتقص من ع ثها ختيتا.
ولو كان القول على ماقاله املؤلف  -من أن ترك ص ة أو بعض صتلوات اليك ِهثتر  -لثتتِ َح بتذل ابب الت عتب اباحكتا الشترعية علتى مصتراعيه،
 ( 1ريق اقجرتس) ص  ،411ط ثار الكتب العلمية 14٠2هت
 2رواه مال وأبو ثاوث وال سائي ونقل الشوكاين تصاياه عن ابن عب الس (نيل ااو ار)٣٧٣ /1 ،
( ٣الص ة) البن القيم ص  ،٣1ط ثار الكتب العلمية
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إ اليكون ه اك سبيل لتكث من تترك الصت ة يف أحكتا الت نيا ،ولكتان تترك الصت ة متن ااعمتال حمتملتة ال اللتة علتى الكثتر ،إ ذمكتان كتل متن
يراث مؤادذته على ترك الص ة أن تل على القاضي أبنه يصلي ختهرا ويرتك ختهرا أو يصلي أسبوعا ويرتك أسبوعا أو أنه يصلي اَّمعة آقتط أو أنته
يذكر أنه كان يصلي م ذ ع ة س وات ،وهو يف كل هذه الصور خ َترك للصت ة ابلكليتة ،آت ستبيل إىل تكثت ه حستب قتول املؤلتف ،ويصتبح تترك
الص ة بذل خ صريح يف الكثر بل حمتمل ال اللة ،وآساث هذه اللواو ي بت عن آساث القول املستلز قا.
هذا ،وأحب أن أنبه ه ا على أن ختيخ اإلس
الص ت ة والس ت

ابن تيمية ق ت اقض ك مه يف هذه املستألة ،آتذكر حت ي ا رعتىن متا كره املؤلتف ه تا ،وهتو قولته عليته

(مختتح صتتلوات كتتتبهن هللا علتتى العب ت يف اليتتو والليلتتة ،متتن حتتاآظ علتتيهن كتتان لتته عه ت ع ت هللا أن ي دلتته اَّ تتة ،ومتتن مل تتاآظ

عليهن مل يكن له ع هللا عهت إن ختتاء ع هذبته وإن ختتاء خثتر لته) الت يل ،و كتر أن التذي يف املشتيتة  -رتا يعتين أنته خت كتاآر  -هتو متن مل تاآظ
وآسر ع احملاآظة بتأد الصت ة عتن وقتهتا وضترب لتذل م تاال أبمتراء بتين أميتة وكتانوا يؤدروهنتا آلدتر وقتهتا البعت دتروج
على الص ة ال َتركها ،ه
وقتها كما كره الب اري يف كتاب مواقيت الص ة من صاياه .آهتذا الت يل اليعتين أن َترك الصت ة خت كتاآر يف املشتيتة ،إال أن ابتن تيميتة قتال
بعت لت إن متتن يصتتلي أحيتتا ويت ن الصت ة أحيتتا آيتته نثتتاق وجتتتري عليتته أحكتتا اإلست

الظتتاهرة ،وهتتذا ت تتاقض .1وقت أضتتثت توضتتياا بشتتأن

اامراء وأهنم كانوا يصلون يف آدر الوقت البع ه.
هت  -اضطرب املؤلف يف مسألة الكم ب

ماأنزل هللا وت اقض ك مه آيها ،آق قال يف ص  - 22٠م كرا على من قال إنه اليكثتر إال متن جات

يبس آساث هذا القول أن هللا ق جعتل الكتم ب ت الشتريعة هتو م تاط الكثتر ومل يتذكر االستتا ل واَّاتوث ،بتل اَّاتوث كثتر
أو استال ] -والذي ه
ولو مل يكن معته حتكتيم ل ت الشتريعة ،آاَّاحت املستتال كتاآرَ ،خت َترن متن ثون هللا أو مل يشترن .آت هل هتذا علتى أن القتول أبن املتراث يف معتىن اآليتة يف

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة :44 :ومن مل كم جاح ا م كرا ،ت زيل لكم هللا على خ م ا ه التذي هتو
قوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أَ َنزَل ه
ااصل يف معىن اآلية وهو جمرث التشريا والكم ب الشريعة التزاما ب ها[ .وهذا الك وإن أدطأ آيه لك ه ك س ي ابل سبة إىل ك خت ه متن
توجب عليه ،أما الكم ب الشريعة آهتذا
املعاصرين ،أما دطؤه آثي حت ي امل اط ،آامل اط املك ِهثر يف هذه اآلية هو جمرث ترك الكم ابلشريعة حيل َّ
آصلت هذا يف نق ك
م اط مكثر آدر ،وق َّ
على من حكم ب

حسن اقاي من قبل ،وملا كتان هتذان امل ا تان يت ومتان عتاثة آقت تستامح التبعض يف محتل اآليتة

ماأنزل هللا ما أهنا آيمن مل كم را أنزل هللا.

ولكن ومتا ااستف ،آمتا انكتاره علتى متن اختترتط اَّات أو االستتا ل للتكثت ه تا ،قتض املؤلتف نثسته ووقتا آيمتا أنكتره علتى خت ه ،و لت يف
قوله  -يف ص ]- 21٧ - 21٦ويستمس هتؤالء أبقتوال ورثت يف حكتم متن َح َكتم ب ت متاأنزل هللا يف قاتية معي تة ،وأن القاضتي والتاكم التذي
حتقق م ه ل اليكثر إال بشرط االستا ل ،وك

السلف ه ا صايح لكن آهم املرجتة املعاصرين قاصر عن إثراك حقيقتته وم ا ته ،آتابن عبتا

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة :44 :إنه كثر ثون كثر ،مل يكن يقص من
َنزَل ه
رضي هللا ع ه ملا قال يف معىن قول هللا تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
َحنَّى الشريعة وحتاكم إىل القوانس الوضعية انه مل يكتن يف عصتره متن آعتل لت  ،وإمنتا يقصت التاكم املستلم امللتتز ابلكتم بشتريعة هللا لك ته قت دتور
آياكم ب

الع ل يف مسألة معي ة آهذا اليكثتر إال إ ا استتال ماآعتل[  .كمتا قتال يف ص ] 2٥٦وثاللتة اآلىتة علتى الكثتر ااكتس علتى الصتايح

هتو املعتىن املقصتوث هبتا أصت  ،وقتول ابتتن عبتا رضتي هللا ع همتا الي تاقض لت والمي تا أن يكتتون التاكم يف قاتية معي تة ب ت الشترن اجتل الشتتهوة
كاآرا كثرا أص ر[ .
وهبذا ترى أن املؤلتف قتض نثسته آقت أنكتر علتى متن جعتل االستتا ل هتو م تاط تكثت التاكم ب ت الشتريعة ،مث قتال إنته هتو امل تاط ولكتن آتيمن
 1وانظر ك مه يف (جممون الثتاوى)  ٥٧9 - ٥٧8 /٧و ٦1٧ - ٦14
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حكتتم يف قاتتية معي تتة ،وقت تكلمتتت يف هتتذه املستتألة متتن قبتتل علتتى ستتبيل اإلختتتارة وستتيأيت ختتتيء متتن التثصتتيل آيهتتا يف املباتتل ال تتامن إن ختتتاء هللا.
و كتترت متتن قبتتل أن هتتذه التقستتيمات التتيت كرهتتا ابتتن القتتيم وابتتن أيب العتتز ونقلهتتا ع همتتا معظتتم املعاص ترين وركب توا علىهتتا قتتول ابتتن عبتتا  ،هتتذه
التقسيمات ماأنزل هللا هبا من سلطان وهى حمض آراء العلماء .وأنبه ه ا على بعض اامور:
• آاعلم أنه الآرق بس من حكم يف قاية واح ة وبس من حكم يف جيا القاااي ب ماأنزل هللا ،كما أنه الآرق بس من َسَرق مرة ومن سرق مائة
مرة ،هذا سارق وهذا سارق ،ومما يؤك آساث هذا التثريق خمالثته لسبب ال زول آإن الكم ابلكثر يف آية املائ ة ترتب على ترك الكم ابلشريعة يف
قاية واح ة وهى حكم الزاين احملصن .آالتثريق بس الكم يف قاية معي ة وبس الكم يف كل القاااي هو تثريق وتقسيم ماأنزل هللا به من
 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [وهذا غري سديد ،فإن الناظر يف سبب النزول يتضح له أن احلكم مرمب على مرك ن
التواطؤ على غري حد هللا يف هذا الباب ،فها هنا رميتان ك مها مكفر:

مرك ن

احلد يف الزاين احملصن ،والتشريع أو

حد هللا يف الزان (التوي واسعرا) عنه) ،أ (عدا التزامه).

والتشريع أو التواطؤ واال تماع أو متابعة والتزاا مشريع آخر يف عقوبة الزان.

وهذا هو الكفر الذ حتدثت عنه اآلايت وسواء بعد ذلك ،طبق التشريع املبدل مرة واحدة أو مرات عديدة ،أو ِل يقبق يف بعض األحوال ،فذلك اسعرا) عن
الكفر الوارد يف سبب

ن حد من حدود هللا ابلكلية كفر أكرب ،والتشريع لعقوبة أخر فيه كفر أكرب أيضاً ،ومتابعة ذلك التشريع والتزامه كفر أكرب .ولي
النزول هو ما قاله املؤلف مراراً ،جملرد مرك حكم الشريعة يف قضية واحدة ،فأدخل يف ك مه هذا ،القاضي امللتزا بشرع هللا أص ً ،يدين به وال يتبع مشريعاً غريه
وإمنا صالفته مكون برتك منزيل احلكم الشرعي أحياانً للهو والرشوة وحنوها ،وهي الصورة اليت اختلفت فيها مقاالت السلف وهذا يندرج حتت مرك بعض القاعة
( زء القاعة) ال االخن ع عن نسها الذ يعرأ بكفر التوي واسعرا).
وحىت أ لي الفرق بني النوعني :أر عك إىل حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنه يف صحيح مسلم والذ حيكي سبب نزول اآلايت:

أتمل قول عاملهم فيه أوالً( :جنده الر م ،ولكنه كثر يف أشرافنا ،فكنا إذا أخذان الشريف مركناه وإذا أخذان الضعيف أقمنا عليه احلد) فإىل هنا كانت رميتهم هي
والسحت ،ولكن من دون التوي عن
مرك احلكم طا أنزل هللا يف رمية زان احملصن أحياانً ظلماً و وراً ومعصية سواء أل ل القرابة أو مراعاة لألغنياء أو أك ً للرشوة ُّ
ِ
احلد ابلكلية أو امباع لتشريع آخر فيه.
ن
فأول بعضهم الكفر يف مناظراهتم ملن أنزل آية املائدة على ذلك ،فقالوا( :كفر دون كفر) أو:
وهي الصورة اليت اختلفت مقاالت السلف يف شيء قريب منهاَّ ،

(لي

الكفر املخرج من امللة) ،وقال ابن مسعود رضي هللا عنه( :أهنا الكفر) ،وهو النوع الذ خيلط فيه ويلب

مر ئة العصر فينزلون أقاويل السلف فيه على

واقع اليوا التشريعي القاغوحل فيحشرونه يف غري مناطه ،ومن مث يتهمون من كفر طواغيت العصر أبنه احنرأ عن سبيل املؤمنني وكفر عصاة املسلمني وسلك
مسلك اموارج.

وهي الصورة اليت يتبىن فيها املصنف ظاهر قول ابن مسعود رضي هللا عنه وخيقىء أل ل ذلك كثرياً من املتقدمني واملتأخرين القائلني خب فه.

مث أتمل قوهلم بعد ذلك يف حديث مسلم( :قلنا :معالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ،فجعلنا التحميم واجللد مكان الر م ) أها.

فها هنا ارمكبوا رميتني كل منهما مكفر:
ِ
حد هللا يف الزاين احملصن ابلكلية واسعرا) عنه وعدا التزامه( .أ مرك ن
األوىل :مرك ن

احلكم طا أنزل هللا والتوي عنه يف هذا الباب).

والثانية :التشريع مع هللا أو مبديل حد من حدود هللا ،أو التزاا شرع غري شرع هللا (أ  :حكموا بدري ما أنزل هللا وحتاكموا إىل القاغوت).

يكفر ما طواغيت العصر ،ولكن بصورة أخبث وأوسع ،فإن اليهود يف هذا امرب مركوا ن
وهذا عني اجلرميتني اللتني ُ
على مشريع آخر فيه ،فكفروا كفراً أكرب.

حكم هللا يف الزان وأعرضوا عنه ومواطأوا

أما طواغيت العصر فقد مارسوا ذلك وفعلوه لكن يف مجيع حدود هللا وأحكامه.
فرتك ن حكم هللا ولو يف ٍ
حد واحد من حدود هللا كفر أكرب.

والتواطؤ على مشريع غري مشريع هللا والتزامه ولو يف ابب واحد من أبواب احلكم الشرعي اسهلي ،كفراً أكرب صرج من امللة،
وهذه هي صورة سبب نزول قوله معاىل( :ومن َّمل َ كم ِرَا أَنزَل اّلل آَأولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائدة( ،44 :الظَّالِمو َن) ( ،الْ َث ِ
اسقو َن) .كما قال الرباء( :يف الكفار كلها)،
ََ ْ ْ
َ ه ْ
فاملراد ا مجيعاً الكفر املخرج من امللة.
ولي

سبب نزوهلا هو الرتك اجملرد لتنزيل حكم هللا كمعصية أحياانً ملن كان ملتزماً بشرع هللا وال يدين بشرع سواه يف أ حكم من أحكاا هللا.

ولنا أن نلخص ما مقدا أبن نقول:
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سلطان ،هذا آا عن أنه مل يرث آيه ختيء عن ابن عبا  ،وإمنا الذي ورث عن ابن عبا (إنه ليح بكثر ي قل عن امللة) آامله بعاهم على
الكم يف قاية معي ة إ مل يتصور أن يكون َترك الكم جبميا الشريعة ك ْثره كثر أص ر ،كما مل يتصور أن يكون ابن عبا ق أدطأ يف قوله هذا،
آااول التوآيق ،آجعل قول ابن عبا آيمن ترك حكما واح ا وإن مل يصرح ابن عبا بذل  ،وجعل عمو الكم ابلكثر ااكس يف اآلية يف حق
من ترك الكم جبميا الشريعة .وق نقل املثسرون هذا الرأي عن عب العزيز بن ي الك اين أن الكاآر هو من ترك الكم جبميا ماأنزل هللاَ ،ورَّثه
ِ
ف أبنه لو كان كذل مل يت اول هذا الوعي اليهوث بسبب خمالثتهم حكم هللا يف الرجم وأجا املثسرون على أن
أبوحيان األندلسي بقوله ]وض هع َ
هذا الوعي يت اول اليهوث بسبب خمالثتهم حكم هللا يف واقعة الرجم آ هل على سقوط هذا[.1
• واعلتم أن الكثتر يف آيتة املائت ة هتو الكثتر ااكتس انته معترف أبل كمتا قتال صتاحب الرستالة ]وثاللتة اآليتة علتى الكثتر ااكتس علتى الصتايح هتو
املعىن املقصوث هبا أص [  .ويرتتب على ل أمران:
اامتتر ااول :أن ختتترط االستتتا ل أو اَّات لتكثت متتن تتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا أو َح َكتتم ب ت ه هتتو ختتترط اب تتل ،بتتل هتتو قتتول خت ة املرجتتتة التتذين

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ
أكثرهم السلف ،ان هللا تعاىل ن ه
تص علتى أن هتذه التذنوب مكثترة بتذاْا ،آقتال تعتاىل  -يف تترك الكتم – ( َوَمتن َّملْ َْكتم رَتا أَن َتزَل ه
هم الْ َكاآِرو َن) املائت ة ،44 :وق سبق بيتان أنته كثتر أكتس ،وماكتان كتذل آهتو مك ِهثتر بذاتته اليثتقتر إىل ختترط االستتا ل أو اَّات ليصتبح مكثترا،

آصلت القول يف هذا يف الت بيه اقا ه املذكور بتعليقي على العقي ة الطااوية .وسواء َح َكم يف قاية أو أك ر الآرق يف ل  ،وسواء كتان ملتزمتا
وق ه

ابلكم ابلشريعة أص أو ملتزما ابلكم ب ها.

واامر ال اين :أنه إ ا ثبت أن الكثر يف اآلية هو ااكس آإن قول الصاايب ال هِوله إىل كثر أص ر ،ال يف صورة معي تة انته كصتيص وقتول الصتاايب
الخيصص عمو القرآن ،واليف كل الصور انه نسخ وقول الصتاايب الي ستخ القترآن .قتال الشايخ حمماد األماني الشانقيقي ]واعلتم أنته التاقيتق أنته

الخيصص ال ص بقول الصتاايب إال إ ا كتان لته حكتم الرآتا ،ان ال صتوص الكصتص ابجتهتاث أحت اهنتا حجتة علتى كتل متن دالثهتا[ .2وأمتا أن
قول الصاايب ال ي سخ القرآن آألن اإلجان ال ي س ه ،آقول الصاحب الواح الي س ه من ابب أوىل .٣
وهذا كله على آرع أن قول الصاايب صايح من جهة ال قل ،صريح يف ال اللة ،سامل من املعارع ،وهذه الشروط مل تكتمتل لقتول ابتن عبتا ولتو
اكتملت ملا صلح قوله ال لل سخ وال الت صيص كما أسلثت.
أما تاعيف قول ابن عبا من جهة ال قل آسأ كره يف املبال ال امن إن ختاء هللا.
إن آية املائدة مع بيان سبب نزوهلا؛ نص يف احلكم بدري ما أنزل هللا بنوعه الشركي القاغوحل.
وإن ظاهرها وعمومها يدخل فيه النوع اآلخر الذ اختلف فيه السلف.

فالنوع الشركي القاغوحل هو مناط اآلية وسبب نزوهلا ولذلك أبقى العلماء الكفر فيها على حقيقته ،ألن األصل يف ألفاظ القرآن حقيقتها ،وكذلك األصل يف

الكفر املعرأ يف اللدة ،حقيقة الكفر وال يصرأ إىل اجملاز أ ( :الكفر األصدر) إال بدليل.
أما النوع اآلخر الذ هو لي

ابلكفر األكرب إال أن ُمسماه داخل حتت عموا لفظ اآلية ،ولذلك استدل ا عليه من استدل من اموارج ،وِل يعتربوا مفسري سبب

وأول السلف الكفر فيها عند ردهم على اموارج الذين
النزول هلا حىت قاا بعضهم بتكفري كل من عصى هللا ،إذ كل من عصى فقد حكم بدري ما أنزل هللا عندهمَّ ،
أنزلوها يف غري مناطها فقالوا هلم( :لي

الكفر الذ مذهبون إليه) فهذه املقالة وأمثاهلا ليست مفسرياً من السلف لآلية ،فقد عرفت مفسري اآلية من سبب النزول،

وإمنا ذلك رد منهم على اموارج الذين وضعوها يف غري مناطها.

مؤول يف غري مناطها .ومر ئة العصر اموالفَّ ،أولوها يف مناطها ويف غري مناطها ،وخلقوا النوع
فاحلق أن مبقى على ظاهرها يف مناطها وصورة سبب نزوهلا ،وأن َّ
األول ابآلخر].النكت اللوامع ص ()17-19
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وأما ثاللته على املسألة حمل ال زان آ

صر ة ،آ يصلح قوله ل حتجاج آيها ،آهو مل يقل أبن قوله آيمن قاى يف قاية معي ة ومل يصرح أبن قوله

كثر ثون كثر هو يف الكم رعىن القااء ب

ما أنزل هللا .وإمنا مل قوله هذا على أنه رث على اخلوارج املكثرين رطلق املعاصي ِبجة أن كتل متن

عصتتى هللا آق ت حكتتم ب ت متتاأنزل هللا ،وم تتا رات ابتتن عبتتا لل توارج ورثوثه علتتيهم مشتتهورة يف كتتتب العلتتم ،وي ت ل علتتى ل ت م تتا رة أيب جملتتز
لل وارج.
وأمتتا متتن جهتتة الس ت مة متتن املعتتارع ،آتتاعلم أن قتتول الصتتاايب اليصتتح االحتجتتاج بتته  -آيمتتا يصتتلح ل حتجتتاج بتته آيتته  -إال إ ا كتتان ستتاملا متتن
ع قولته بقتول ابتتن مستعوث التذي قتال إن التتاكم إ ا تترك حكتم هللا بستبب الرختتتوة  -وهتى ثادلتة يف تترك الكتتم
املعتارع ،ويف هتذه املستألة قت عتوِر َ

للشهوة  -آذاك الكثر .1وقول ابن مسعوث هتذا م بتت يف جيتا التثاست يف تثست آيتة املائت ة ( )44واملعاصترون الي قلونته وي قلتون قتول ابتن عبتا

آقط ،آاعلم أن أقوال الصاابة إ ا ادتلثت آ حجة يف أح ها ووجب الرتجيح بي ها وهذا إجان اهل العلم الخيتلثون آيه .2وسيأيت تثصتيل هتذا
يف املبال ال امن إن ختاء هللا.
وعلى هذا آالصواب يف هذه املسألة هو مانقله ابن القيم يف قوله ]وم هم من أتوقا على الكم ر الثة ال ص تعم ا من خت جهتل بته وال دطتأ يف
التأويل ،حكاه الب وي عن العلماء عموما[.٣
وأنبهتته ه تتا علتتى مستتألة الكتتم ب ت متتاأنزل هللا يف قاتتية معي تتة خت وارثة يف حتتق الكتتا والقاتتاة يف التتب ث احملكومتتة ابلقتوانس الوضتتعية ،إ إن هتتؤالء

ملتزمتتون روجتتب ال ستتتور الوضتتعي ابلكتتم ب ت متتاأنزل هللا يف ااصتتل ،وإمنتتا تَت ِرث هتتذه املستتألة يف حتتق التتاكم املتلتتز ابلكتتم ابلشتريعة يف ااصتتل مث
دالثها يف بعض ااحكا  ،آإن تعم امل الثة آق َك َثر.
و  -ويف ص  22٧قال املؤلف ]وأما العامل بلزو االلتزا ابلشريعة لتاقيق ختهاثة أن حمم ا رسول هللا لكن حتققت م ه امل الثتة يف الظتاهر اباللتتزا
ورثهتتا ،بتتل قت يكتتون عتتن ت هتن أبن آعلتته الي تتاقض حقيقتتة االلتتزا  .وه تتا البت متتن إقامتتة الجتتة علتتى
ب ت الشتريعة لكتتن ال علتتى جهتتة رآتتض الشتريعة ه

املعس ورث ختبهته حىت يعلم أن مايثعله هو رث لشريعة هللا آإن أصر على آعله َك َثر انه حي تتذ يكتون قت آعتل متا آعتل رثا ورآاتاَ للشتريعة ،وهتذا هتو
ه
م اط التكث ه ا[  .وهذا الك

يت تاقض متا قولته التذي أثبتُّته آنثتا وآيته قتال  -يف ص ] - 22٠إن القتول أبن املتراث يف معتىن اآليتة يف قولته تعتاىل

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة 44 :ومن مل كم جاح ا م كترا ،ت زيتل لكتم هللا علتى خت م ا ته التذي هتو ااصتل يف
َنزَل ه
( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
معىن اآليتة وهتو جمترث التشتريا والكتم ب ت الشتريعة التزامتا ب هتا[  .آجعتل امل تاط يف قولته ااول رث الشتريعة ورآاتها ،ويف قولته ال تاين جعلته التشتريا
والكتم ب ت الشتريعة ،وهتتو وإن أدطتأ يف قولتته ال تتاين هتتذا كمتا نبَّهتتت عليتته متتن قبتل إال أنتته صتتايح يف اَّملتتة :آالتشتريا متتن ثون هللا م تتاط مكثتتر،
والكم ب

الشريعة م تاط مكثتر ،وكتذل آتإن جمترث تترك الكتم ابلشتريعة م تاط مكثتر ،وهتذه امل ا تات هتى أستباب تاهرة م اتبطة ميكتن التا هقتق

م ها وقذا تصلح ان ت اط هبا ااحكا  ،آإنه ميك

اَّز أبن هتذا التاكم تترك حكتم الشترن أو أنته حكتم ب ت ه أو أنته خت َّترن ِب آته .أمتا رث الشترن

ورآاتته آهتتذه مصتتطلاات مائعتتة خت م اتتبطة الدتتوو أن ت تتاط هبتتا ااحكتتا  ،داصتتة وأن املؤلتتف قتتال يف ص  1٧٦متتن رستتالته ]آكثتتر التترث إمتتا أن
يكون ابلتكذيب واالستا ل امل اقض للتص يق ،وإما أن يكون ابلتويل واإلعراع امل اقض ل لتزا سواء االلتزا البا ن أو االلتزا الظتاهر[  .آصتثة
كثر الرث هذه ميكن لكل مت عب ابلشريعة أن ي ثيهتا عتن نثسته آي ثتي أنته مكت هِذب أو معت ِرع ،وقت كترت يف أدطتاء التكثت  -ع ت الت بيته علتى
اخللتتط بتتس أستتباب الكثتتر وأنواعتته  -كتترت قتتول بعتتض املشتتايخ املتوالس للاكومتتة الكتتاآرة يف مصتتر (إهنتتم يعتقت ون يف إميتتان املستتتولس رصتتر ،وأهنتتم
 1ورواه الطساين ع ه ذس اث صايح كما قال ابن حجر اقيتمي يف كتابه (الزواجر)  ،189 /2ط ثار املعرآة 14٠2هت
 2انظر (اع املوقعس)  118 /4ومابع ها
( ٣م ارج السالكس)  ،٣٦٥ /1ط  ،1ثار الكتب العلمية

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

اليَترهثون على هللا حكما ،والي كرون لإلس
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مب أ)  .آم ل هذه اامور املائعة التصلح إل ة ااحكا هبا وهى من أنوان الكثر ال أسبابه ،واخللط

بي هما دطأ سبق الت بيه عليه.

و  -ومن اادطاء الوارثة يف هذه الرسالة ،قول املؤلف يف ص ] 2٥8ومن الت الالت علتى الشترك والكثتر ااصت ر أن َييت م كترا خت م َع َّترف ،آتإن
جاء معرآا أبل َث َّل على أن املقصوث به الكثر امل رج من امللة[  .آقوله إن الكثر املعرف أبل هتو ااكتس صتايح ،وقولته إن الكثتر إ ا جتاء بصتي ة

اإلسم ال كرة آهو ااص ر خ صايح ،بل إ ا كان نكترة احتمتل أن يكتون كثترا أصت ر أو أكتس ،ومعرآتة ثاللتته علتى أيهمتا يكتون ابل ظتر يف القترائن
واَّمتتا بتتس ااثلتتة ،وهتذا الكت

الست ة (الت يل) ،أمتتا يف القتترآن آكتتل كثتتر آيتته آهتتو الكثتتر ااكتتس ستواء ورث
ي طبتتق علتتى الكثتتر ال كتترة التوارث يف ُّ

بصي ة الثعل أبوم ته امل تلثة أو بصي ة االسم ال كرة أو املعرآة.

تاب لَتتو ي تترُّثونَكم ِمتتن بتعت ِ
ِ ِ
ِ ِ
ه َْ
ومتتن أم لتتة الكثتتر بصتتي ة االستتم ال كتترة يف القتترآن ،وثاللتتته علتتى الكثتتر ااكتتس ،قولتته تعتاىل ( َوَّث َك ت م همت ْتن أَ ْهت ِتل الْكتَت ْ َ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ت َوه َو َكاآِمر) البقرة ،21٧ :وقوله تعاىل ( َولَيَ ِزي َ َّن َكِ ا ِهمتْتهم َّمتا أنت ِزَل
إِميَانك ْم كثَّارا) البقرة ، 1٠9 :وقوله تعاىل ( َوَمن يَت ْرتَ ْث م ك ْم َعن ثي ه آَتيَم ْ
إِلَي َ ِمن َّربِ َ ْيا وك ْثرا) املائ ة ،٦4،٦8 :وقوله تعاىل (الَّ ِذين َك َّذبواْ ختعيبا َكتأَن َّمل يت َْتتواْ آِيهتا الَّ ِتذين َك َّتذبواْ ختتعيبا َكتانواْ هتم ْ ِ
ين،
َْ
َْ
ْ
َْ ْ َ
ه
اخلَاست ِر َ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ين) ااعتتراف ، 9٣ - 92 :وقولتته تعتتاىل
آَتتَ ت َتوَّىل َعتْته ْم َوقَت َ
صت ْات لَكت ْم آَ َكْيت َ
تال َاي قَت ْتو لََقت ْ أَبْتلَ ْتتتك ْم ِر َستتاالَت َرِهيب َونَ َ
تف َ
آستى َعلَتتى قَت ْتو َكتتاآ ِر َ
وهتا إِ َّ ِرتَا أ ْرِست ْلتم بِ ِته َكتاآِرو َن) ستبأ.٣4 :
( َوَكا َن الشَّْيطَان لَِربِه ِته َكثتورا) اإلستراء ، 2٧ :وقولته تعتاىل ( َوَمتا أ َْر َست ْلَا ِيف قَت ْريَ ِتة ِهمتن نَّ ِتذي ِر إَِّال قَ َ
تال م ْ َرتآ َ

آهذه كلها أْساء نكرة (كثارا ،كاآر ،ك ْثرا ،كاآرين ،كثورا ،كاآرون) وكلها ت ل على الكثر ااكتس ،وهكتذا كتل كثتر يف القترآن كمتا كترت يف ختترح

قاع ة التكث .
أما الكثر بصي ة االستم ال كترة يف الست ة آياتمتل الكثتر ااكتس أوااصت ر .آقولته عليته الصت ة والست
كتترت هتتذا الت يل يف ختتترح قاعت ة التكثت ع ت الكت

(ستباب املستلم آستوق وقتالته ك ْثتر)  ،1وقت

يف ااثلتتة حمتملتتة ال اللتتة وأن الكثتتر آيتته هتتو ااصت ر ان قاتتتل العمت اليكثتتر بت ليل قولتته

تعاىل (آَمن ع ِثي لَه ِمن أ ِ
َدي ِته َختتيءم) البقترة 1٧8 :كمتا أن الب تاة اليكثترون متا االقتتتال كمتا يف آيتة الجترات (وإن ائثتتان متن املتؤم س اقتتلتوا).
ْ
َْ
َ

ْ

أما الكثر ال كرة يف قوله عليه الص ة والس (إال أن تروا كثرا بواحا)  ،2آهو الكثر ااكس ،والقري ة ال الة على ل وصثه ابلبتواح وهتو الصتريح،
وه تتاك قري تتة أدتترى وهتتى عمتتو ااحاثيتتل اآلمتترة ابلصتتس علتتى أئمتتة اَّتتور متتا لمهتتم وآستتقهم آعلِت َتم أنتته ال يقيت هتتذا اامتتر ابلصتتس إال وقتتوعهم يف
الكثتتر .وكتتذل الكثتتر ال كتترة يف قولتته عليتته الصت ة والست (ابثروا اباعمتتال آت تتا كقطتتا الليتتل املظلتتم ،يصتتبح الرجتتل مؤم تتا وميستتي كتتاآرا ،أو ميستتي

مؤم ا ويصبح كاآرا يبيا ثي ه بِ َعَرعِ متن الت نيا)  ،٣آتالكثر آيته هتو ااكتس بقري تة أنته جعلته ضت ا لإلميتان ،وبقري تة قولته عليته الصت ة والست
ثي ه).

(يبيتا

وااصل أن مل كل ك ْثر أبي صي ة ورث على الكثر ااكس حىت تقو القري ة الصارآة له إىل ااص ر ،ان هذا أصل وضا اللثتظ ،وان ال ت عليته
الص ة والس

ملا قتال يف حت يل موعظتة ال ستاء ( -يكثترن) ،قتال الصتاابة (يكثترن ابهلل ) ،آاملته الصتاابة علتى الكثتر ااكتس ،حتىت ب هتس قتم

ختتيخ اإلست

حممت بتن عبت الوهاب ]ولثتظ الظلتم واملعصتية والثستوق والثجتتور واملتواالة واملعتاثاة والركتون والشترك وحنتو لت متن االثتا التوارثة يف

الرسول عليه الص ة والس

 1متثق عليه
 2ال يل متثق عليه
 ٣رواه مسلم

أنه الكثر ااص ر بقوله (يكثرن العش ) ،ويف بيان هذا ااصل قال الشيخ عبداللقيف بن عب الرمحن بتن حستن ابتن
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سماها املطلق وحقيقتها املطلقة ،وق يراث هبا مطلق القيقة ،وااول هو ااصل ع ااصوليس ،وال اين ال متل الكت
الكتاب والس ة ق يراث هبا م َّ

عليه إال بقري ة لثظية أو مع وية ،وإمنا يعرف ل ابلبيان ال بوي وتثس الست ة ،قتال تعتاىل (ومتا أَرست ْل ا ِمتن َّرس ِ ِ ِ ِ ِ ِ
تس لَته)
ََ ْ َ َ
تول إِالَّ بِل َستان قَت ْومته ليتبَ ِه َ

إبراهيم.1 [4 :

ح  -ومن اادطاء الوارثة يف هذه الرسالة ،اخترتاط قص الكثر (بعباثة خ هللا) للاكم على املكلف ابلكثر .يف ص  2٦1و  ٣٠9هبتذه الرستالة
كمتتا نقلتتته عتتن املؤلتتف يف أدطتتاء التكثت وه تتاك رثثت عليتته .وقت رتتتب املؤلتتف علتتى هتتذا اخلطتتأ أن نستتب إىل الصت عاين أنته التبستتت عليتته بعتتض
اامور .واملؤلف أوىل ابخلطأ يف هذا من الص عاين (ص .)٣21 - ٣19
ط  -ومن اادطاء الوارثة يف هتذه الرستالة ،قتول املؤلتف إن الثطترة هتى ااصتل يف الجتة علتى ال تا ابلتوحيت  ،أماحجتة الرستل آهتى آيمتا ي تاقض
االلتتزا التثصتتيلي ابلش تريعة .آقتتال]بتتل الثطتترة هتتى ااصتتل يف الجتتة علتتى جيتتا ال تتا ابلتوحي ت  ،و ل ت أن هللا تعتتاىل قت دلتتق ال تتا لكمتتة هتتى

عباثته وح ه ،كما قال تعاىل (وما دلَ ْقتت ِْ
اإلنتح إَِّال لِيتعبت ِ
ون) التذارايت ، ٥٦ :ولتيح كتل إنستان تبل ته الجتة ابلرستل ،آلتز إ ن لتاقيتق
اَّ َّتن َو ِْ َ َ ْ
ََ َ
تلت الكمتتة أن يكتتون معهتتم أصتتل هتتو م تتاط تكلتتيثهم إ ا مل تتتبل هم ثعتتوة الرستتل ،وتلت هتتى الثطتترة علتتى التوحيت  -مث كتتر حت يل (كتتل مولتتوث
يول على الثطرة )....إىل أن قتال  -وهتذه الثطترة علتى التوحيت هتى مقتاتى اإلختتهاث التذي أدتذه هللا تعتاىل علتى جيتا بتين آث حتس أدتذهم متن

ِ
آث َ ِمتتن هتتوِرِه ْم هِريتَّ تتَته ْم َوأَ ْختت َته َ ه ْم َعلَ تى أَنث ِس ت ِه ْم أَلَ ْستتت بِت َتربِهك ْم قَتتالواْ بَتلَتتى
َد ت َذ َربُّت َ متتن بَت ِتين َ
هتتور آابئهتتم  -مث كتتر اآليتتة ( َوإِ ْ أ َ
َختت ِه ْ َ ) ااعتراف ، 1٧2 :إىل أن قتال  -وهتتذا يعتتين أن اإلختتهاث علتتى التوحيت لتتيح تترث إقامتة الجتتة بتتل هتو أياتتا م تتاط للتكليتف وخمالثتتته تقتاتتي
التعذيب ولو مل يكن ب ل عتن ريتق الرستل .ويؤيت لت ماجتاء يف الت يل املتثتق عليته وآيته «دتاء ابلكتاآر يتو القيامتة آيقتال لته :أرأيتت لتو كتان
ل ملء اارع هبا أك ت مثت اي به آيقول نعم ،آيقول :قت أرثت م ت أهتون متن هتذا وأنتت يف صتلب آث أال تشترك ،آأبيتت إال الشترك »[
ص .٣٠1 - ٣٠٠
قلت :والصواب يف هتذا  -كمتا ستبق تثصتيله يف البتاب الستاث متن هتذا الكتتاب  -أن الجتة إمنتا تقتو علتى اخللتق يف التوحيت والشتريعة ابلرستل،
ويف هتذا قتال الشاايخ حممااد األماني الشاانقيقي ]واآلايت القرآنيتة مصتترحة بك ترة أبن هللا تعتتاىل اليعتذب أحت ا حتىت يقتتيم عليته الجتتة ابنتذار الرستتل،

ِ
تل َرستوال) اإلستراء، 1٥ :
س َح َّتىت نَتْبت َع َ
وهو ثليل على ع االكتثاء را نصب من ااثلة ،وماركز من الثطرة ،آمن ل قوله تعاىل ( َوَمتا كَّتا م َعت هذبِ َ

ِ
ِِ
ين لِتتَ َّ يَكتو َن
ين َوم تذر َ
آإنه قال آيها :حىت نبعل رسوال ومل يقل حىت خنلق عقوال ون صب أثلة ونركز آطرة .ومن لت قولته تعتاىل ( ُّرست ُّمبَ هشت ِر َ
لِلَّا ِ علَى ِ
آصرح أبن الذي تقو به الجتة علتى ال تا وي قطتا بته عتذرهم هتو إنتذار الرستل ،النصتب ااثلتة
اّلل ح َّجةم بَت ْع َ ُّ
َ ه
الرس ِل) ال ستاء 1٦٥ :ه
واخللق على الثطرة .ومن ل أنه تعتاىل ص هترح أبن جيتا أهتل ال تار قطتا عتذرهم يف الت نيا ذنتذار الرستل ،ومل يكتتف يف لت ب صتب ااثلتة ،كقولته

اّلل ِمن َختي ِء)
تعاىل (كلَّ َما ألْ ِق َي آِ َيها آَت ْو مج َسأَ َق ْم َدَزنَتتت َها أََملْ ََيْتِك ْم نَ ِذ مير ،قَالوا بَتلَى قَ ْ َجاء َ نَ ِذ مير آَ َك َّذبْتَا َوقت ْلَا َما نَتَّزَل َّ
ْ
املل .2 [9-8:
ون به على بعض اادطاء التثصيلية الوارثة يف ك مه السابق:

• آم ها قوله ]الثطترة هتى ااصتل يف الجتة علتى جيتا ال تا ابلتوحيت [  ،وقت ثبتت ابلت ص أن التوحيت هتو أول ماثعتا إليته الرستل كمتا قتال تعتاىل

(ولََق ْ بتع ْتَا ِيف ك ِل أ َّم ِة َّرستوال أ َِن ْاعبت واْ اّلل و ِ
وت) ال اتل .٣٦ :وهتذا يت ل علتى أن إقامتة الجتة ابلتوحيت يت دل ضتمن الجتة
اجتَ بتواْ الطَّتاخ َ
هَ َ ْ
َ ََ
ه
( . 1الرسائل املثي ة) للشيخ عب اللطيف ،جا سليمان بن سامان ،ص 22 - 21
( 2أضواء البيان) ٣٣8 - ٣٣٦ /2
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الرسالية.
• وم ها قوله إن هللا دلق ال ا لعباثته وليح كل انسان تبل ه حجة الرسل آلز أن تكون الجة عليهم ابلثطرة ،هذا مل تص ك مته ،وقت أثاه إىل
هذا انكاره ل يل ادتبار من مل تبل هم ثعوة الرسل بعرصات القيامة  -كما سيأيت قوله  -آوقا بذل يف ث ثة أدطاء :انكاره للا يل متا تقريتر
أهتتل الست ة لتته ،وحصتتره للعتتذاب املرتتتتب علتتى تكتتذيب الرستتل يف عتتذاب الت نيا وهتتذا دطتتأ آتتاحش ستتيأيت كتتره ،واعتبتتاره أن الثطتترة واملي تتاق حجتتة
مستقلة وهذا دطأ لسببس:

ااول :أن الثطرة واملي اق (اإلختهاث) لو كا حجة مستقلة لكان كل أح ِ يذكر ا يف هذه ال نيا ،آإن هللا ال يكلف اخللق را ال يعلمونه ،وق ثبتت

أن اإلنسان خيرج إىل ال نيا اليعلم ختيتا حىت أتتيه حجة الرسل ،قال تعاىل (واّلل أَدرجكم ِمن بط ِ
ون أ َّم َهاتِك ْم الَ تَت ْعلَمو َن َختْيتا) ال ال.٧8 :
َ ه َْ َ ه

الستتبب ال تتاين :أن الثطتترة واملي تتاق لتتو كتتا حجتتة مستتتقلة علتتى اخللتتق ابلتوحيت وعت الشتترك كمتتا قتتال املؤلتف ]وخمالثتته  -أي اإلختتتهاث  -تقتاتتي

التعذيب ولو مل يكن ب ل عن ريق الرسل[  ،لو كان كذل لوجب أن تل دزنة جه م على أهل ال تار ابملي تاق والرستل ،انته لتيح كتل أحت قت
بل تتته ثعتتوة الرستتل آمتتن مل تبل تته آاملوجتتب لتعذيبتته  -حستتب قتتول املؤلتتف  -خمالثتتة املي تتاق ،آوجتتب أن تتتل اخلزنتتة علتتى أهتل ال تتار ر الثتتة املي تتاق

والرسل ،ولكن القرآن ق ورث ِب ف قوله وأن املوجب لعذاب أهل ال ار هو خمالثتهم للرسل كما قال تعاىل (و ِس َّ ِ
ين َك َثروا إِ َىل َج َهت ََّم وَمترا
َ َ
يق الذ َ
ِ
ِ
ح َّىت إِ َا جاؤ ِ
آاي ِت َربِهك ْم َوي ِذرونَك ْم لَِقاء يَت ْوِمك ْم َهت َذا قَتالوا
وها آت َا ْ
َ َ
ت أَبْت َواهبَا َوقَ َال َق ْم َدَزنَتتت َها أََملْ ََيْتك ْم رس مل هم ك ْم يَتْتتلو َن َعلَْيك ْم َ
َ
ِ
بتلَى ولَ ِكن حق ِ
ِ
آبس قم اخلزنة أن املوجب لعذاهبم خمالثة الرسل الخمالثة الثطرة واملي اق.
ين) الزمر ، ٧1:ه
َ َ ْ َ ْ
َّت َكل َمة الْ َع َذاب َعلَى الْ َكاآ ِر َ
وق سبق يف الباب الساث بيان أن املي اق (اإلختهاث) حجة (ب ليل آية ااعراف  ،1٧2وب ليل ال يل الذي كره املؤلتف «آأبيتت إال الشترك»)

ولك ه حجة خ مستتقلة بت ليل أن هللا أدترج ال تا متن بطتون أمهتاْم اليعلمتون ختتيتا (آيتة ال اتل  )٧8وبت ليل أن دزنتة ال تار احتجتوا علتى أهلهتا
ر الثة الرسل ال املي اق .وكون املي اق حجة خ مستقلة مع اه أنه ِباجة إىل متن يتذ هكِر ال تا بته يف الت نيا ويعترآهم بتثاصتيل مادتب علتيهم ،وهتذه

ِ
ِ
تت مت َذ هكِمر) ال اختتية ، 21 :وحنوهتا متن اآلايت ،وهبتذا أجتاب أهتل العلتم عتن
هى حجة الرسل ،آالرسل يتذ هكرون ابملي تاق كمتا قتال تعتاىل (آَت َذ هك ْر إَِّمنَتا أَن َ
الت يل التتذي أورثه املؤلتتف وآيتته (قت أرثت م ت أهتتون متتن هتتذا وأنتتت يف صتتلب آث أال تشتترك) الت يل ،أن آيتته ثاللتتة اقتاتتاء وهتتى (قت أرثت
م  ...أال تشرك) وق أرسلت إليكم رسلي يذكرونكم بذل  .ولو مل تكن ثاللة االقتااء هذه الومة لقال هتذا املشترك احملتتل عليته ابملي تاق :ايرب

تح جتت ِ
تاثل َعتتن نتَّ ْث ِست َتها) ال اتتل .111 :آ اللتتة االقتاتتاء هتتذه البت م هتتا،
أدتترجتين متتن بطتتن أمتتي ال أعلتتم ختتتيتا .آقت قتتال تعتتاىل (يَت ْتوَ َأتِْيت كت ُّتل نَت ْثت ِ َ
وهى وارثة يف أحاثيل ك ة كتل ال الة على أن (من قال ال إله إال هللا ثدل اَّ ة) و (من مات وهو يعلم أن ال إله إال هللا ثدتل اَّ تة) .وبعتض
متن يقتول الشتهاثة ويعلتتم مع اهتا حنتن نقطتتا أبنته كتاآر مشتترك اليت دل اَّ تة أبت ا ،آقت كتان مستتيلمة الكتذاب واتباعته يقولوهنتتا وكتانوا يصتلون ،آت ل
على أن معىن هذه ااحاثيل أنه ي دل اَّ ة إ ا أتتى رتا تستتلزمه الشتهاثة متن واجبتات ومل َيت رتا ي اقاتها ،والاتابط اَّتاما يف هتذه ااحاثيتل
وحنوهتتا (أنتته يرتتتتب الكتتم علتتى الستتبب إ ا تتتوآرت الشتتروط وانتثتتت املوانتتا) .آقتتول (ال إلتته إال هللا) والعلتتم رع اهتتا أستتباب لكتتم وهتتو ثدتتول اَّ تتة،
ولكتتن اليرتتتتب الكتتم علتتى ستتببه حتتىت تتتتوآر ختتترو ه (كاالتيتتان أبصتتل اإلميتتان واإلميتتان الواجتتب لي ت دل اَّ تتة ابت ت اء) وت تثتتي موانعتته (متتن الكث تر
والثسق لي دل اَّ ة ابت اء) على التثصيل الذي كرته من قبل يف ثدول اَّ ة ابت اء ومآال.1
هذا وق ترتب على قول املؤلف إن الثطرة واملي اق حجة مستقلة دلط واضطراب ك يف رسالته متن ص  299إىل ص  .٣2٣وقولته هتذا خمتالف
ملذهب أهل الس ة.
 1وانظر (معارج القبول) ط السلثية ج  1ص  ٣8٧وما بع ها
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ي  -ومن أدطائه قوله يف ص ] ٣٠2والتعتارع بتس كتون الثطترة هتى م تاط التكليتف والتعتذيب ملتن مل تتبل هم ثعتوة الرستل وبتس قولته تعتاىل ( َوَمتا
ِ
تل َرستتوال) اإلستراء 1٥ :آتتإن امل تراث هبتتذه اآليتتة علتتى الصتتايح أن هللا اليعتتذب عتتذاب استتصتتال يف ال ت نيا إال بع ت اإلعتتذار
س َحت َّتىت نَتْبت َعت َ
كَّتتا م َع ت هذبِ َ
ذرستتال الرستتل[  .والصتتايح التتذي قالتته خت صتتايح بتتل هتتذا دطتتأ آتتاحش ونصتتوص القتترآن تتترثه ،آتتإن العتتذاب يف اآليتتة عتتا يشتتتمل علتى عتتذاب
ال نيا وعذاب اآلدرة ،آ عذاب يف ال نيا ابلقتل على الكثر وال يف اآلدرة ب دول ال ار إال ملن بل ته ثعوة الرسل .وق است ل املؤلف لقوله بتذكر

اآلايت ال الة على أن هللا اليهل ال ا يف ال نيا إال بع إرسال الرسل إليهم كقوله تعاىل ( َوَمتا أ َْهلَ ْكَتا ِمتن قَت ْريَ ِتة إَِّال َقَتا م ِتذرو َن) الشتعراء، 2٠8 :

ومل يذكر املؤلف آية واح ة تت ل علتى أن عتذاب اآلدترة متوقتف علتى بلتول ثعتوة الرستل ان هتذه اآلايت تبطتل قولته ،واآلايت يف هتذا ك ت ة ،م هتا

آية الزمر  ٧1اليت كرْا آنثا ،وم ها قوله تعاىل (كلَّ َما ألْ ِق َي آِ َيها آَت ْو مج َسأَ َق ْم َدَزنَتتت َهتا أََملْ ََيْتِكت ْم نَ ِتذ مير ،قَتالوا بَتلَتى قَت ْ َجتاء َ نَ ِتذ مير آَ َك َّتذبْتَا
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
وقت ْلَا ما نَتَّزَل َّ ِ
ف َعَّا يتوما ِمن الْعت َذ ِ
اب ،قَتالوا
ين ِيف الَّا ِر خلََزنَة َج َه ََّم ْاثعوا َربَّك ْم خيَهث ْ َ ْ ه َ َ
َ َ
اّلل من َخت ْيء) املل  ، 9 - 8 :وقوله تعاىل ( َوقَ َال الذ َ
َّ ِ
ِ
ِ
تاثعوا ومتا ث َعتاء الْ َكتاآِ ِرين إَِّال ِيف َ ِ
ين َك َثتروا
أ ََوَملْ تَ َأتْتتيك ْم رستلكم ِابلْبَتيِهَتات قَتالوا بَتلَتى قَتالوا آَ ْ َ َ
ضت َ ل) ختاآر ،٥٠ - 49 :وقولته تعتاىل ( َوالتذ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
َد ِر ْجَتتا
َقت ْتم َ ر َج َهت ََّم َال يت ْق َ
صتطَ ِردو َن آ َيهتتا َربتََّتتا أ ْ
اتتى َعلَت ْتي ِه ْم آَتيَموتتوا َوَال خيََّثتتف َعتْتهم همت ْن َعت َذاهبَا َكت َذل َ َْجنت ِزي كت َّتل َكثتتوِرَ ،وهت ْتم يَ ْ
الا َخ الَّ ِذي كَّا نتَعمل أَوَمل نتع ِمركم َّما يتت َذ َّكر آِ ِيه من تَ َذ َّكر وجاءكم ال ِ
نتَعمل ص ِ
َّذير آَذوقوا آَما لِلظَّالِ ِمس ِمتن ن ِ
َّصت ِ ) آتا ر٣٧ - ٣٦ :
ََ
َ
َْ ْ َ
َ ََ
َ
َ
َْ
ْ َ َ ْ َ هْ
اَِّت هِتن َوا ِإلنت ِ
آايِيت َوي ت ِتذرونَك ْم لَِقتتاء يَت ْتوِمك ْم َه ت َذا قَتتالواْ َختت ِه ْ َ َعلَتتى
 ،وقولتته تعتتاىل ( َاي َم ْع َشت َتر ْ
تح أََملْ ََيْتِكت ْتم رست متل ِهمت ك ْم يَتق ُّ
صتو َن َعلَتْيك ْم َ
ِ
ِ
ِ ِ َّ
ين) اانعتتا  .1٣٠ :آت عتتذاب يف الت نيا وال يف اآلدتترة إال ملتتن بل تتته ثعتتوة
أَنث ِستَا َو َخت َّترْْم ْ
الَيَتتاة الت ُّ نْتيَا َو َختته واْ َعلَتتى أَنثسته ْم أَهنت ْتم َكتتانواْ َكتتاآ ِر َ
الرسل ،هذا مات ل عليه ال صوص ،ومن دالف يف هذا آهو خمطيء قطعا ،ومن مل تبل ه ثعوة الرسل حىت مات ادتس يو القيامة.

ك  -ومن اادطاء الوارثة يف هذه الرسالة تاعيف املؤلف ل يل ادتبار من مل تبل ه ثعوة الرستل يف الت نيا يف عرصتات يتو القيامتة (ص - ٣٠٣
صااه وهذا تقص يف التاقيق ،آقت نقتل تصتايح
 ٣٠٦برسالته) ،و كر أقوال من َّ
ضعف ال يل من العلماء كابن عب الس ،ومل يذكر قول من ه
ال يل ورث على ابن عب الس كل من.1

ل  -وقال املؤلف ]ومما تق من ك

الشتيخ اإلمتا  -حممت بتن عبت الوهاب  -ومتن كت

علمتاء الت عوة بعت ه يتبتس :أن م هجته يف تكثت املعتس

هو م هل أهل الس ة ،والذي اليلز آيه إ ا مل نعتذر ابَّهتل يف الشترك علتى القيقتة أن حنكتم علتى كتل متن تلتبهح بشتيء متن أعمتال الشترك الظتاهرة

تبس حاله وإقامة الجة عليه أبن مايثعله هو عبتاثة التصتح إال هلل ،انته قت دهتل أهنتا عبتاثة مت  .وهتذا اليعلتم إال بت ليل
أنه مشرك ،بل الب من ه
داص ال رجرث الجة العامتة ابلثطترة واإلقترار ا متل[ ص  .٣1٦ - ٣1٥وهتذا الكت

أمنتو ج الضتطراب املؤلتف يف مستألة العتذر ابَّهتل ،آهتو

ق ت اعتتتس أن املي تتاق والثطتترة حجتتة ويعتتس ع هتتا ابإلق ترار ابلشتتهاثتس وأن كتتل متتن أقت َّتر آق ت قامتتت عليتته الجتتة (ص  ٣٠9برستتالته) ولتتذل اليعتتذر
أصتلها والتيت بيه تا دطتأه آيهتا .وقت نقتل عتن
ابَّهل يف الشرك ،مث ه
آرق بس أحكا القيقة وحكم املعس ،وهو تثريتق ال حمتل لته حستب قاع تته التيت ه

الشيخ حمم بن عب الوهاب أقواال متع ثة يعذر ابَّهل يف التوحي يف بعاها واليعذر يف البعض اآلدر ،وآهمهتا حستب تقستيمه الستابق .واملتتواتر

عن الشيخ حسب ال صوص امل قولة ع ه وحسب مانقله ع ه علماء ال عوة أنه اليعذر ابَّهتل يف التوحيت متن بل ته القترآن ،وأنته اليعتذر إال حت يل
العه ابإلس

أو يف املسائل اخلثية ،وك مه يف هذا متثق ما سائر الثقهاء يف أنه يرجا العذر ابَّهل من ع مه إىل التمكن من التعلم من ع مته،

 1ابن القيم يف ( ريق اقجرتس) ص  ،4٠1 - ٣9٦ط ثار الكتب العلمية 14٠2هت ،وابن ك يف تثس قوله تعاىل (وماك ا معذبس حىت نبعل رسوال) (تثس ابن
ك )  . ٣1 - 28/٣آ ق أنه مروي ذس اث صايح عن البزار والبيهقي ،وقال بصاته الاآظ عب الق اإلختبيلي والبيهقي .وق احتل ختيخ اإلس ابن تيمية هبذا
ال يل يف مواضا م ها يف (جممون الثتاوى) ج  ،٣٠9 - ٣٠٧ /1٧و ج  .٣٧٣ - ٣٧2 /24وم ها يف (اَّوب الصايح ملن ب ه ل ثين املسيح) ٣12 /1
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مل يتمكن من التعلم بع وكذل املسائل اخلثية اليصل علمها إىل ك من العامة .قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحته هللا

]آإن الذي مل تقم عليه الجة هو الذي ح يل عه ذس  ،والذي نشأ بباثية بعي ة ،أو يكون يف مسائل دثيتة متن الصترف والعطتف آت يكثتر
حىت يت َعَّرف ،أما أصول ال ين اليت أوضاها هللا وأحكمها يف كتابه آإن حجة هللا هو القرآن ،آمن بل ه آق بل تته الجتة[ .1هتذه قاعت ة الشتيخ يف
علماء ال عوة ،وأي ك

العذر ابَّهل من تتبعي لك مه وك

آدر مطلق له مل على هذه القاع ة.

 يف ص  ٣٧1قال املؤلف ]وأما مايكون املكلف معذورا آيه ابَّهل مما اليعلم إال ابلجتة الرستالية آهتو معتذور ابلتتأول آيته إ ا أمكتن أن يكتونخ مكذب للرسول عليه الص ة والس
و  .٣٦9وهتتذا الك ت

وال مستتال لثعلته ،وأمتا إ ا مل ميكتن لت آت يعتذر بشتبهته[  .وقتال ك متا قريبتا متن هتذا يف ص ٣49

صتتايح ولكتتن كتتان ي ب تتي أن يوضتتاه املؤل تف آتتإن تتاهره يتتوهم أبنتته حصتتر الكثتتر يف التكتتذيب واالستتتا ل وهتتذا قتتول

املرجتتة .ولكتتن املؤلتتف يعتتين  -آيمتتا يظهتر يل  -أن املتتتأول اليكثتتر إال إ ا كتتان مكتتذاب أو مستتتا  ،وهتذا اليعلتتم إال إ ا أقيمتتت عليتته الجتتة آأصتتر
أتولته .وم تال لت  :حاثثتة ق امتة بتن مظعتون ،آإنته إ ا
على آعله املكثر الذي أتول له ،انه إ ا أصر يكون مكذاب ابلجة وهى ال ص الذي يبطتل ه
كتتان قت أصت هتر علتتى أن اخلمتتر حتتتل لتته بعت بيتتان عمتتر بتتن اخلطتتاب لتته ،لصتتار مستتتا االستتتا ل املك ِهثتتر املتاتتمن للتكتتذيب ابلت ص التتا ر .وقت
كرت قصته يف هذا املبال من قبل.
هذا مايتعلق ابلت بيه على بعض اادطاء الوارثة برسالة (ضوابط التكث ع أهل الس ة) ،وهللا تعاىل أعلم.
وحقيقتة اإلميتان) لعب ا يت الشتا يل ،بتا جامعتة أ القتري 14٠4ه ت وهتذا الكتتاب أ كتره أياتا للت بيته علتى ماآيته متن

(ح ه اإلست
 - 2٠كتاب َ
أدطاء ،آمؤلثه ادتلطت عليه أمور ك ة يف صلب املوضون الذي كتب آيه وهو موضتون اإلميتان واإلست  ،وابلترخم متن أن املؤلتف أك تر متن ال قتل
عن ابن تيمية إال أنه است بط است با ات الَتت ملا نقله بصلة .ومن اادطاء الوارثة يف كتابه:
أ  -قال املؤلف ]إن اإلميان إ ا اقرتن ابإلس

يف نصتوص الكتتاب والست ة ،آتاملراث ابإلميتان التوحيت القتويل ،وابإلست

التوحيت العملتي[صتثاة ج

ابملق مة ،وص .229 - 22٣ - 221
وأراث املؤلف ابلتوحيت القتويل :توحيت الربوبيتة بت ليل أنته ْستاه (التوحيت العلمتي املعتريف اخلتسي االعتقتاثي) ص  ،1٠٥وْستاه (توحيت الصتثات) ص
 ،1٠8وْساه (التوحي يف االعتقاث)
ص .1٠8
وأراث املؤل تتف ابلتوحي ت العمل تتي :توحي ت االوهي تتة ب ت ليل أن تته ْس تتاه (توحي ت العب تتاثة) ص  ،22٣وْس تتاه (التوحي ت العمل تتي اإلراثي القص ت ي الطل ت )
ص.1٠٥
مث قال املؤلف ]وق يقرتن اإلس

ب اللته هذه على أصل ال ين أي على التوحي ب وعيه القتويل والعملتي ،بلثتظ اإلميتان ب اللتته علتى آعتل الواجتب

وترك احملر وايثة على التوحي  .آيكون اإلس
وق حاول املؤلف االستت الل اقوالته هتذه بكت

هو التوحي  ،واإلميان ماواث على ل من العمل[ ص .2٣1
البتن تيميتة رمحته هللا الميتت ملتا كتره املؤلتف بصتلة ،وم تل هتذا الكت

اليقولته ابتن تيميتة ولتو قالته

لكان خمطتا.
مث إنتين أقتتول إن هتتذا الت ين مبتتين علتتى ال قتل العلتتى االبتكتتار واالدترتان ،والعصتمة آيتته تكتتون ابتبتان اآلدتتر ملتتا كتان عليتته ااول ،والتج يت يف الت ين
يكون ابلعوثة بته إىل حالتته يتو كتان ج يت ا يف ومتن ال ت عليته الصت ة والست
( 1ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية  -ج  - 8كتاب املرت  -ص )9٠

مل تش ْتبه ختتائبة ب عتة أو رأي ،وهكتذا نقلته إلي تا الصتاابة رضتي هللا
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ع هم والتابعون قم ذحسان وهم سلف هذه اامة .آمن من السلف قال هبتذا الكت

التذي كتره االستتا  /عب ا يت الشتا يل  .وإليت بيتان متايف

ك مه السابق من خمالثات.
• آعلي قوله إن اإلميان هو توحي الربوبية  -والذي هْساه ابلتوحي القويل  -يكون من أيت ابإلميان آقط كتاآرا .ان العلمتاء مل خيتلثتوا يف أن متن أتتى
آستره كتاآرا .وهتذا متن أستوأ مايلزمته ابصتط حاته اَّ يت ة التيت وضتعها .قتال ختتارح
بتوحي الربوبية آقط أنته كتاآر ،آيكتون متن أتتى ابإلميتان حستبما َّ
العقي ة الطااوية]آلو أقتر رجتل بتوحيت الربوبيتة التذي يقتر بته هتؤالء ال ظهتار ويثتين آيته ك ت متن أهتل التصتوف ،ودعلونته خايتة الستالكس ،كمتا كتره
صاحب «م اول الستائرين» خت ه ،وهتو متا لت إن مل يعبت هللا وحت ه ويتتسأ متن عبتاثة ماستواه كتان مشتركا متن جت ح أم الته متن املشتركس[ .1وقتال
حممااد باان عباادالوهاب ]أمتتا توحيت الربوبيتتة آهتتو التتذي أقتتر بتته الكثتتار علتتى ومتتن رستتول هللا عليتته الصت ة والست
رسول هللا عليه الص ة والس

ومل يت دلهم يف اإلست

وقتتاتلهم

واستال ثماءهم وأمواقم.[2

• مث إن ااس تتتا الش تتا يل اس تتت ل لقول تته إن اإلمي تتان هتتو التوحي ت الق تتويل بقول تته تعتتاىل (قول تواْ آمَّتتا ِاب ِ
ّلل َوَمتتا أن ت ِزَل إِلَْيتَتتا َوَم تا أن ت ِزَل إِ َىل إِبْ ت َتر ِاه َيم
َ ه
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َح ت ِ ِهم تْته ْم َوَْحنتتن لَتته
تا َ
يستتى َوَم تا أ ِويتَ الَّبِيُّتتو َن م تن َّرههبت ْتم الَ نت َثت هِترق بَت ْ َ
توب َو ْ
اق َويَت ْعقت َ
َوإ ْْسَاعيت َتل َوإ ْست َ
تس أ َ
ااستتبَاط َوَمتتا أ ِويتَ م َ
وستتى َوع َ
سلِمو َن) البقرة ، 1٣٦ :وق علمت مما سبق أن من أتى بتوحي الربوبية آقط أنه كتاآر ،آهتل إ ا قتال رجتل كتاآر رتا يف هتذه اآليتة  -التيت استت ل هبتا
مْ
على التوحي القويل  -مث مات ،هل الحنكم له ابإلس

 .وهذا أياا من اادطاء السيتة اليت تلزمه.

• مث إن أح ا من السلف مل يست ل َبية (قولوا آم ا) على مااست ل لته ،وإمنتا استت ل هبتا الستلف علتى وجتوب اإلقترار ابللستان كأحت ختتروط صتاة
اإلميان كاجة على بعض آرق املرجتة الذين قالوا اإلميان هو التص يق آقط واليشرتط اإلقرار.٣
الكرامية وهتم
• مث إنه ابست الله َبية (قولوا آم ا) على اإلميان ولو يف حالة اقرتانه ابإلس  ،مع اه أنه قصر اإلميان على جمرث اإلقرار ،وهذا هو قول ه
إح ى آرق املرجتة.

• مث إن االستتتا الشتتا يل قتتال إن التوحي ت القتتويل  -وهتتو االستتم التتذي أ لقتته علتتى توحي ت الربوبيتتة  -إنتته توحي ت الصتتثات .ومعلتتو اهتتل العلتتم أن
توحي الربوبية هو توحي هللا تعاىل يف اته وأآعاله وأْسائه وصثاته ،آلما ا قصره على توحي الصثات .
• مث إن االستتتا الشتتا يل يف ك متته الستتابق كتتر قتولس مت اقاتتس يف حالتتة واحت ة وهتتى حالتتة اقترتان اإلست
آقال مرة :إن املراث ابإلميان التوحي القويل واملراث ابإلس

واإلميتتان يف نصتتوص الكتتتاب والست ة،

التوحي العملي (ص  ،)22٣ومترة أدترى قتال :إن املتراث ابإلست

التوحيت ب وعيته القتويل

والعملي واملراث ابإلميان ماواث عن ل من العمل (ص  22٣و  )2٣1وهذا كله يف حالة اقرتاهنما ،آتأي قوليته هتو الصتواب  .وبكتل أستف آتإن
ك قوليه دطأ ،والذي عليه جهور علماء الستلف أن اإلست
أي اعتقتتاث القلتتب كمتتا يف حت يل جسيتتل عليتته الست

واإلميتان إ ا اقترت آتاملراث ابإلست

ااعمتال الظتاهرة واملتراث ابإلميتان ااعمتال البا تة

(مااإلست  .....ومتتا اإلميتتان ......ومتتا اإلحستتان)  .قتتال اباان حجاار رمحتته هللا  -يف ختتترح

ح يل جسيل ] -وهبذا است ل املزين وأبتو حممت الب توي آقتال يف الكت

علتى حت يل جسيتل هتذا :جعتل ال ت عليته الصت ة والست

اإلست

ه تا

إْسا ملا هر من ااعمال ،واإلميان إْسا ملا بطن من االعتقاث ،وليح اك ان ااعمال ليست من اإلميان ،وال ان التص يق لتيح متن اإلست  ،بتل
 1ط املكتب اإلس مي 14٠٣هت ،ص 8٣
( 2الرسالة املثي ة)ص  ،٣4مطبوعة ما (كشف الشبهات) له ،ط الرائسة العامة 14٠4هت
 ٣هذا ماقاله أبو عبي القاسم بن س

يف (اإلميان) ط ثار اارقم ص  ،٧9واآلجري يف (الشريعة) ط أنصار الس ة ص  ،12٠ - 119وابن بطة يف (اإلابنة) ط ثار

الراية
 ،٧٦2/2وحاآظ حكمي يف (معارج القبول) ط السلثية  ،18/2وخ هم ،آهذه اآلية من أثلة وجوب اإلقرار
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اك تثصيل َّملة كلها ختال واح وجاعها ال ين ،وقذا قال عليه الص ة والس
اإلميتتان متتا اإلست  ،جعتتل اإلست

«أَتكم يعلمكم ثي كم»[  ،1وقال ابن ميمية أياا ]آلمتا كتر

هتتو ااعمتتال الظتتاهرة :الشتتهاثَتن والصت ة والزكتتاة والصتتيا والتتل ،وجعتتل اإلميتتان متتايف القلتتب متتن اإلميتان ابهلل

وم ئكته وكتبه ورسله واليتو اآلدتر[ .2وكتون اإلميتان ع ت االقترتان يت ل علتى اعتقتاث القلتب هتو عكتح ماقالته االستتا الشتا يل متن أن اإلميتان ع ت
االقرتان هو العمل ،وق است ل آيمتا استت ل بته رتا نقلته ابتن تيميتة عتن الزهار أنته قتال ]آ ترى أن اإلست

الكلمتة ،واإلميتان العمتل[ (ص ،)2٣1

وهذا قول ختا  ،واملؤلف مل ي قل نقت ابان ميمياة قتذا القتول ،آقت قتال رمحته هللا ]لكتن التاقيتق ابتت اء هتو مابيه ته ال ت عليته الصت ة والست ملاستتل
ه
آثسر اإلس اباعمال الظاهرة ،واإلميان ابإلميان اباصول اخلمسة ،آليح ل ا إ ا جع ا بس اإلس واإلميتان أن جنيتب ب ت
عن اإلس واإلميان ،ه
تص علتتى
ماأجتتاب بتته ال بيعليتته الصت ة والست [ .٣وقولتته (ااصتتول اخلمستتة) هتتو دطتتأ مطبعتتي خالبتتا ،أو ستتبق قلتتم م تته ،وإال آتتإن حت يل جسيتتل نَت َّ
ورجتح تصتايثه  ،4وقتال حاافظ حكماي أياتا ]وقت قت ه م اأن اإلست
أركان اإلميان الستة .كما انتقت الشتيخ حتاآظ حكمتي رمحته هللا قتول الزهتري ه

هو ااركان الظتاهرة ع ت التثصتيل واقرتانته ابإلميتان ،واإلميتان إ اك هتو ااركتان البا تة ،واإلحستان هتو حتستس الظتاهر والبتا ن ،أمتا ع ت اإل ت ق

آكتتل م هتتا يشتتمل ثيتتن هللا كلتته[ .٥هتتذا قتتول أهتتل الست ة علتتى أن كت

الزهتتري رمحتته هللا ميكتتن تثست ه ثون الاجتتة إىل ثعتتوى تصتتايثه ،وهتتو أن

الش ص يسمى مسلما إ ا أتى ابلكلمة وهى اإلقرار ابلشهاثتس ،واليستاق وصف اإلميان إال إ ا عمل ابلشرائا وهذا ما كره الزهر نثسه ،آقت
قال ]ك ا نقول اإلس

ابإلقرار ،واإلميان ابلعمل ،واإلميان قول وعمل قري ان الي ثا أح ا إال ابآلدر[ .٦وهذا ما كره ابان ميمياة أياتا يف تثست
جمتترث الكلمتتة ،بتتل املتراث أنتته إ ا أتتتى ابلكلمتتة ثدتتل يف ثيتتن

كت الزهتتري آقتتال ]ومعلتتو أنته علتتى القتتول بكثتتر َترك املبتتاين ميت تتا أن يكتتون اإلست
ِ
تف اإلست واإلميتتان إ ا اقتترت ب ت متتاورث يف حت يل جسيتتل عليتته
اإلست  ،وهتتذا صتتايح ،آإنتته يشتته لته ابإلست [ .٧ومتتا لت آلتتيح ل تا أن نَصت َ
الس  ،أما ماقاله االستا الشا يل يف هذا آقول حم ث ال أصل له ،وهو قول مرثوث خ مقبول لقوله عليه الصت ة والست (متن عمتل عمت لتيح
عليه أمر آهو َرث) .8
مث ن تقل إىل آقرة أدرى من ك

االستا  /عب ا ي الشا يل.

ب  -قال االستا الشا يل إن اإلميان واإلس

ثل كتل م همتا علتى أصتل الت ين وهتو التوحيت ب وعيته القتويل
إ ا انثرثا يف نصتوص الكتتاب والست ة ،ه

والعملي ،أي أهنما إ ا اجتمعا اآرتقا وإ ا اآرتقا اجتمعا.9
وك مه هذا د ف الكتاب والس ة ود ف قول السلف .والصواب يف هذا أن اإلميتان أو اإلست

إ ا انثترث يف الت ص آإنته يت ل علتى الت ين كلته ال

على أصله آقط وال على التوحي آقط .كما أن أصل ال ين ليح مراثآا للتوحي ب وعيه ،بل يشتمل أصل ال ين على التوحي وعلى أمور أدرى.
ونب أ ببيان أن اإلميان واإلس

إ ا انثرثا َث َّل كل م هما على ال ين كله ال على التوحي آقط ،آ قول إن التوحي ب وعيه هى معتىن ختتهاثة أن ال إلته
يف (جممون الثتاوى)٣٦٠ - ٣٥9/٧ ،

( 1آتح الباري)  ،11٥/1وق كر ابن تيمية هذا الك
( 2جممون الثتاوى) 14/٧
( ٣جممون الثتاوى) 2٥9/٧
 4انظر (معارج القبول) ٣4 - ٣٣/2
( ٥معارج القبول) ٣99/2
 ٦نقله ابن تيمية يف (جممون الثتاوى) 29٥ /٧
( ٧جممون الثتاوى) 2٥9 /٧
 8رواه مسلم
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إال هللا ،ي ل على هتذا حت يل مبتاين اإلست

البتن عمتر آتذكر أن التركن ااول هتو الشتهاثَتن يف روايتة متثتق عليهتا ،ويف روايتة ملستلم وصتف التركن

ِ
يوح
ااول بقوله عليه الص ة والس (على أن ه
مات عوهم إليه ختهاثة أن ال إله إال هللا وأن حممت
الص ة والزكاة .وهو ح يل متثق عليه.

هللا) .كمتا يت ل عليته حت يل ابتن عبتا يف بعتل معتا إىل التيمن آثتي إحت ى رواايتته (لتيكن أول
ِ
يوحت وا هللا) الت يل مث كتر
ا رستول هللا) ويف روايتة أدترى للب تاري (لتيكن أول ماتت عوهم إىل أن ه

وخنلص من هذا إىل أن التوحي الذي ت ل عليه ختهاثة أن ال إله إال هللا هو الركن ااول من أركان اإلست

ال اإلست كلته ،وهتو التركن ااول متن

أركان اإلميان الستة كما يف ح يل جسيل ال اإلميان كله ،وهو الشعبة ااوىل من ختعب اإلميان املذكورة يف قوله عليه الصت ة والست

(اإلميتان باتا

وستتتون ختتتعبة آأآاتتلها قتتول ال إلتته إال هللا وأث هتتا إما تتة اا ى عتتن الطريتتق)  ،1قتتال الع متتة الساافارير رمحتته هللا ]قتتال يف القتتامو  :التوحيت إميتتان
ابهلل وح ه[ .2واإلميان ابهلل وح ه هو الركن ااول من أركان اإلميان ال اإلميان كله.
وإ ا أراث االستا الشا يل جعل التوحي مراثآا لإلميان ،وإ ا كان السلف أجعوا على أن اإلميان باا وستون ختعبة وأنته يزيت ويت قص ،آهتل التوحيت
باا وستون ختعبة  ،وهل التوحي يزي وي قص .
آلثظا اإلس

ثل كتل م همتا علتى
واإلميان ليسا مراثآس للثظ التوحي  ،بل التوحي ركن من أركاهنما وجزء من أجزائهما .وهذان اللثظان إ ا انثترثا ه

ال ين كله را يف ل التوحي وبقية أركان اإلميان وختعبه.

اّلل ا ِإلس ت َ ) آل عمتران ، 19 :وقولتته تعتتاىل (الْي تتو يتتتِ َّ ِ
وثليلتته ابل ستتبة لإلس ت  ،قولتته تعتتاىل (إِ َّن ال ت هِ ِ ِ
ين َك َثتترواْ ِمتتن ِثي تِك ْم آَت َ
ين ع ت َ ه ْ
ح التتذ َ
َ
َ َْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َكْ َشتتوهم واد َ ِ
ِ
آستتمي هللا تعتتاىل ال ت ين
ْ َْ ْ
شت ْتون الْيَ ت ْتوَ أَ ْك َم ْلتتت لَكت ْتم ثيتَك ْم َوأََْتَ ْمتتت َعلَت ْتيك ْم ن ْع َمت ِتيت َوَرضتتيت لَكتتم اإل ْست َ َ ثي تتا) املائت ة ، ٣ :ه
الكامل ابإلس

ومل يقصر اإلس

على أصل ال ين آقط كما قال الشا يل.

َّ
تس
ح الِْ َّ
وثليله ابل سبة لإلميان :ح يل ختعب اإلميان السابق ،و كر الب اري يف (ابب أمور اإلميتان) يف كتتاب اإلميتان متن صتاياه قولته تعتاىل (ل ْتي َ
توهك ْم) البقتترة ، 1٧٧ :وقولتته تعتتاىل (قَت ْ أَآْتلَت َتح الْم ْؤِم تتو َن) املؤم تتون .1 :وم تته أياتتا قولتته تعتتاىل (إَِّمنتَتا الْم ْؤِم تتو َن) اانثتتال ، 2 :وقولتته (إَِّمنتَتا
أَن تت َولُّتواْ وجت َ
الْم ْؤِم و َن) الجرات .1٠ :آاختتمل اإلميان على كل خترائا ال ين.٣
آبأي حجة قصر االستا الشا يل اإلميان واإلس

على التوحي وهو ركتن متن أركتان الت ين ال الت ين كلته .قتال السايوطي رمحته هللا ]ولتيح اإلست

إْسا للتوحي آقط ،بل مون الشريعة بثروعها وأعماقا[ .4هذا يف بيان أن اإلس
ويتبس أياا مما سبق أن اإلس

أو اإلميان ليح هو التوحي آقط.

ثل كل م هما على ال ين كله ال على أصل ال ين كما قال الشا يل.
واإلميان إ ا انثرثا ه

ويتبس أياا أن أصتل الت ين هتو أصتل اإلميتان ،وهتذا لتيح هتو التوحيت آقتط كمتا قتال املؤلتف ،بتل يشتتمل أصتل اإلميتان علتى اإلميتان أبركتان اإلميتان
الستة وعلى بعض أعمال القلب واَّوارح اليت يكثر َتركها إ كان أصل اإلميان ض ا للكثر.
ج  -مث َتاثي الشا يل يف اخلطأ يف نثح املسألة ،آقال إن اإلس

 -الذي إ ا أ لق ت اول التوحي ب وعيه  -هو اإلس

ال بيتتس والتتذي كتلتتف ثاللتتته عتتن ثاللتتة حت يل جسيتتل (ص  22٣متتن كتابتته) .آتتأقول :ومتتن قتتال إن اإلست
اإلس

العتا التذي هتو إست

إ ا ا لتتق آهتتو اإلس ت

العتتا ولتتيح

اخلاص الذي بعل به حمم عليه الص ة والس  ،أبي ثليل يقول هذا بتل إن العكتح هتو الصتايح ولتو قتال يهتوثي أستلمت مث مل يلتتز

 1ال يل رواه مسلم
( 2لواما اانوار البهية) ٥٧/1
 ٣كما قال ابن تيمية (جممون الثتاوى) 29٣ /19
( 4الاوي للثتاوي) للسيو ي ،ج  2ص  ،22٥ط املكتبة العصرية بب وت 1411هت
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العتا ثيتن إبتراهيم وموستى ،لكتم عليته ابل هِترثة ،الخيتلتف العلمتاء يف هتذا قتال ابان قداماة ]كتل متن

خترائا اإلس

وقتال اليهتوثي قصت ت اإلست

تل هثظ ابإلس

تص عليته أمحت يف مواضتا[ ،1ان اإلست
أو أدس عن نثسه به مث أنكر معرآته را قال مل يقبل انكاره وكان مرت ا ،ن ه

إ ا أ لتق أريت

ِ ِ ِ
تل ِمْته) آل عمتران .8٥ :وحتىت لتو واآق تاه علتى قولته أن املتراث
قال تعاىل ( َوَمن يَتْبتتَ ِ َخ ْ َ اإل ْس َ ثي تا آَتلَتن يت ْقبَ َ

به ثين حمم عليه الص ة والس

هو اإلس العا آهو دطأ أياا انه من قال إن إس ال بيس عليهم الس هو التوحي آقط ،أمل تكن قم خترائا كمتا قتال تعتاىل (لِك ِهتل َج َع ْلَتا
ِم ك ْم ِخت ْر َعة َوِمْت َهاجا) املائ ة ، 48 :أكانت خترائعهم هذه من إس مهم أ ليست م ه .

ث  -وقال االستا الشا يل إن اإلميان  -التذي إ ا أ لتق ت تاول التوحيت ب وعيته  -هتو اإلميتان ا متل (ص  )22٣وأراث ابإلميتان ا متل أصتل اإلميتان
كما ي ل عليه ك مه وستيأيت بتمامته .آتأقول :أبي حجتة قتال إن اإلميتان إ ا أ لتق أريت بته أصتل اإلميتان  ،هتذه ثعتوى بت ثليتل ،آلثتظ اإلميتان إ ا
أ لتتق  -كمتتا يف ك ت

املؤلتتف َ -ث هل علتتى ال ت ين كلتته جبميتتا ختتتعبه ،ولتتيح اح ت أن يصتتثه ب ت ماوصتتثه بتته رس تول هللا عليتته الص ت ة والس ت

يف

حت يل خت َتعب اإلميتان كمتا أن ثعتوى املؤلتف أنته أراث ابإلميتان املتراثف للتوحيت أنته اإلميتان ا متل هتى ثعتوى خت م َستلَّمة ،انته جعتل هتذا اإلميتان
مراثآا لإلس

إ ا انثرثا وقسيمه إ ا اجتمعا ،والسلف إمنا قالوا هبذا  -االنثراث واالجتمان  -عن اإلميان الذي هو ال ين كله أي اإلميان الكامل أو

اإلميان املطلق ال أصل اإلميان آقط الذي هْساه املؤلف ابإلميان ا مل ،آهذا الذي ص عه املؤلف دلط واضطراب.
وإ ا ستلهم ا بقتتول االستتا الشتتا يل إنته أراث بلثتتظ اإلميتتان امل ثترث أصتتل اإلميتان  -التتذي هْستاه اإلميتتان ا متتل  -وأنته متراثف للتوحيت  .آ قتتول إن أصتتل
اإلميان ض ه الكثر ،وهو الخيتلف مع ا يف هذا ،ونقول أجا الصاابة علتى أن تترك الصت ة كثتر ،آ بت أن تكتون الصت ة ثادلتة يف أصتل اإلميتان،
إ ن آلم يقتصر أصل اإلميان على التوحي آقط ،وماقل اه يف الص ة يقال يف اإلميان ابمل ئكة واإلميان ابليو اآلدر ،وهى أمور وائت ة علتى التوحيت .
آتبس أن قوله ]اإلميان  -حىت لو أراث به أصل اإلميان أو اإلميان ا مل  -إنه هو التوحي [ هو قول دطأ.
ه

وقبل أن ن تقل إىل آقرة أدرى من ك مه ،نقول :قال السلف :إن اإلميان قول وعمل ،أو إنه قول ابللسان واعتقتاث ابلقلتب وعمتل ابَّتوارح ،وحنوهتا

من ااقوال اليت نقل اها عن ابن تيمية يف الك

عن كتاب (اإلميان) حملم نعيم ايسس .آهذه أقوال السلف يف اإلميان .آمن متن الستلف قتال بقتول

االستتتا الشتتا يل :إن اإلميتتان هتتو التوحي ت القتتويل أو توحي ت الصتتثات ع ت اقرتانتته ابإلست  ،وإن اإلميتتان هتتو التوحي ت ب وعيتته ع ت اإل ت ق  .بكتتل
أسف هذا قول خمرتن ليح له أصتل يف كت

الستلف آات عتن أن يكتون لته أصتل يف الكتتاب والست ة ،وهتذا الت ين مبتين علتى ال قتل كمتا أستلثت.

وإ ا اتثق السلف على ِ
قول آلتيح احت متن اامتة أن خيترج ع ته أو أن ت ث خت ه ،وإ ا ادتلثتوا علتى قتولس أو ث ثتة آلتيح احت أن ت ث قتوال
ج ي ا وائ ا ع هم انه يعين أن الق خاب عن السلف وأثركه املتأدر ،وهذا م كر عظيم ،انه يعين أن اامة كانتت علتى ضت لة حتىت أثرك املتتأدر
الق ،واامة الجتتما على ض لة ابإلجان والب آيها من ائثة على التق ثائمتا وأبت ا ،آتإ ا ادتلثتوا علتى أقتوال آتالق يف واحت ِ م هتا لتيح دارجتا
َّ
ع ها ،وإ ا أتى املتأدر بقول دارج عن أقواقم آهو دطأ قطعا إ الق يف واح من أقتواقم .2وبتطبيتق هتذا ااصتل تعلتم أن التثست ات التيت وضتعها
ااستا الشا يل لإلميان واإلس

هى دطأ ب ريب خلروجها عما قال به السلف يف ل .

مث ن تقل إىل آقرة أدرى من ك مه.
ه ت  -قتتال االسااتاذ الشاااذي ]ولثتتظ اإلميتتان هبتتذه ال اللتتة هتتو اإلميتتان ا متتل ،مث قت يقتترن ابإلميتتان الواجتتب يف آيتتة واحت ة ،آتتإ ا هتتب بعتتض اإلميتتان
يتبس من ك مته هتذا
اليتبعض[ (ص  22٣من كتابه) .ه
الواجب برتك بعض الواجبات أو بثعل بعض احملرمات ،بقي بعاه وبقي معه اإلميان ا مل ه
 1انظر (امل ين ما الشرح الكب )91 /1٠ ،
 2انظر يف الك عن هذه املسألة (جممون آتاوى ابن تيمية) ج  1٣ص ٦٠ - ٥9
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أنه أراث ابإلميان ا مل أصل اإلميان انه هو الذي يبقي بع هاب اإلميان الواجب .ول ا ه ا تعليقان:
التعليتق ااول :تعبت ه عتن أصتتل اإلميتان بلثتتظ اإلميتان ا متتل خت ثقيتتق ،آهمتا ليستتا مرتاثآَ ْتس .آتتإن الستلف يستتتعملون أصتل اإلميتتان كجتزء يف مقابتتل
اإلميان الواجب واإلميان الكامل ،يف حس يستعملون اإلميان ا مل يف مقابل اإلميان املثصل،

قتتال اباان ميميااة عتتن اإلميتتان ]وهتتو مركتتب متتن أصتتل اليتتتم ب ونتته ،ومتتن واجتتب يت قص بثواتتته نقصتتا يستتتاق صتتاحبه العقوبتتة ،ومتتن مستتتاب يثتتوت
علو ال رجة[.1
بثواته ه
وقال ختارح العقي ة الطااوية ]آمن وجب عليه التل والزكتاة مت دتب عليته متن اإلميتان أن يعلتم متاأ ِمَر بته ،ويتؤمن أبن هللا أوجتب عليته متاال دتب
علتتى خ ت ه اإلميتتان بتته إال جمم ت  ،وهتتذا دتتب عليتته آيتته اإلميتتان املثصتتل[ ص  .٣٧8 - ٣٧٧آهتتذه استتتعماالت الستتلف ملصتتطلاي أصتتل اإلميتتان،
واإلميتتان ا متتل ،وقت ستتبق القتتول أبن كتتل عمتتل يكثتتر َتركتته آهتتو ثادتتل يف أصتتل اإلميتتان ،إ إن أصتتل اإلميتتان هتتو القت ر التتذي ي جتتو بتته العبت متن
الكثتر ،ومتن هتتذه ااعمتال :الصت ة ذجتتان الصتاابة كمتا أستتلث ا القتول ،وماوجتب متتن ااعمتال البت متتن أن يتؤمن بته العبت إميتا مثصت بكيثيتتته
ومايصح به وما يثس ه ،آاإلميان املثصتل ابلصت ة ثادتل يف أصتل اإلميتان بت ختت  ،آلتم يقتصتر أصتل اإلميتان بتذل علتى اإلميتان ا متل واليراثآته.
وهبتتذا يتبتتس لت دطتتأ املؤلتتف يف تعبت ه عتتن أصتتل اإلميتتان ابإلميتتان ا متتل .آأصتتل اإلميتتان يشتتتمل علتتى اإلميتان ا متتل أبمتتور واإلميتتان املثصتتل أبمتتور
أدري.
أمتتا التعليتتق ال تتاين :آهتتو علتتى قول ته ]وبقتتي معتته اإلميتتان ا متتل اليتتتبعض[ ،وق ت تبتتس أنتته أراث ابإلميتتان ا متتل أصتتل اإلميتتان ،آقولتته إن أصتتل اإلميتتان
اليتبعض دطأ بل هو قول املرجتة ،آإنه يتتبعض ختتأنه يف لت ختتأن اإلميتان كلته .آأصتل اإلميتان  -التذي هتو ضت الكثتر  -يتكتون متن ختتعب كتل
ختعبة م ها إميان وهذا ي ل على أنه يتبعض إال أنه اليصح إال ابكتمال هذه الشعب ،آه اك آرق بس ع التبعض وع الصاة.
أما ختعب أصل اإلميان والذي ال يصح إال ابكتماقا آهى:
على القلب :املعرآة والتص يق وبعتض أعمتال القلتب كتاإلد ص واحملبتة واخلشتية واالنقيتاث والرضتا والتستليم هلل ،واملقصتوث ابملعرآتة أي معرآتة معتىن ال
إله إال هللا وماتت ل عليته كمتا نتص عليته يف حت يل ع متان بتن عثتان ع ت مستلم ،ومعرآتة ماجتاء بته الرستول عليته الصت ة والست

إجتاال ،واملقصتوث

ابلتص يق تص يقه يف كل ماجاء به جلة وعلى ال يب .ويتبا املعرآة :التص يق را عرآه وأعمال القلب والتيت أ هتا الرضتا واإل عتان ملتا عرآته وصت ه ق
به واي اره على ماع اه وهى احملبة ،ودشية هللا ثون ماسواه .هذا مادب على القلب .وإ ا قامت هذه ااعمتال ابلقلتب علتى الوجته الصتايح آ بت
أن يتبعها عمل اَّوارح.
وعلتتى اللستتان :اإلقترار ابلشتتهاثتس .وهتتذا اإلقترار يثتترتع أنتته إدبتتار عتتن تصت يق القلتب وعتتن إنشتتاء االلتتزا بستتائر ختترائا اإلميتتان ،آمتتن مل يقتتر متتا
ب إقترار اللستتان اعتقتتاث القلتتب نثعتته إقتراره ع ت هللا تعتتاىل يف اآلدتترة ،وإن أقتتر
القت رة آهتتو كتتاآر ،ومتتن أقتتر آهتتو مستتلم يف أحكتتا الت نيا ،آتتإن صت َ
تاح َ
بلسانه ثون قلبه آهو مسلم يف الظاهر كاآر على القيقة وهو امل اآق ال ثاق ااكس.

وعلى اَّوارح :أعمال اَّوارح اليت يكثر َتركها كالص ة.
آهتتذه الشت َتعب تت ل علتتى أن أصتتل اإلميتتان يتتتبعض ،وقت نقتتل االستتتا الشتتا يل مايت ل علتتى لت  -يف ص  21٧متتن كتابتته  -عتتن اباان ميميااة قولتته

]آإن اإلميان أصله معرآة القلب وتص يقه ،والعمل َتبا قذا العلم والتص يق م و له ،واليكون العب مؤم ا إال هبما[  .كما نقل الشا يل  -يف ص
 2٥4من كتابه  -رث أمح بن ح بل على املرجتتة التذين يزعمتون أن اإلميتان اليكتون إال ختتيتا واحت ا ،أبهنتم إ ا أقتروا أبنته البت يف اإلميتان متن املعرآتة

( 1جممون الثتاوى) ٦٣٧/٧
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رثه وإال قتالوا قتوال عظيمتا .1كمتا نقتل الشتا يل عتن ابان ميمياة قولته ]والبت أن يكتون متا
والتص يق واإلقرار آق أقروا ابلتع ث وأن هذا اليستطيعون ه
التص يق ختال من حب هللا ودشية هللا ،وإال آالتص يق الذي اليكون معه ختال من ل ليح إميا البته ،بتل هتو كتصت يق آرعتون واليهتوث وإبلتيح،

تبعض أصل اإلميان ما ما نقله .
وهذا الذي أنكره السلف على اَّهمية[ .2آكيف ي كر املؤلف ه

واخل صتتة :أن أصتتل اإلميتتان يتتتبعض د آتتا لقتتول املؤلتتف ،وأن الكتتاآر ق ت تكتتون معتته مختتتعبة متتن ختتتعب أصتتل اإلميتتان ،إال أن اإلميتتان اليصتتح إال

تاءك الْمَتاآِقو َن
ابكتمال ختعب أصل اإلميان ،آامل اآق ال ثاق ااكس معه بعض ختعب أصل اإلميان وهو اإلقرار ابللسان كما يف قوله تعتاىل (إِ َا َج َ
قَتالوا نَ ْشته إِنتَّ لَرستول َِّ
اّلل) امل تاآقون ، 1 :واليهتوث معهتم بعتض ختتعب أصتل اإلميتان وهتو التصت يق ب ب هتوة الرستول عليته الصت ة والست كمتا قتال
َ َ َ
َّ ِ
ِ
الَ َّق َوه ْم يَت ْعلَمو َن) البقرة ، 14٦ :وآرعون معه بعتض
اب يَت ْع ِرآونَه َك َما يَت ْع ِرآو َن أَبْتَاءه ْم َوإِ َّن آَ ِريقا ِهمْته ْم لَيَكْتمو َن ْ
ين آتَتْيتَاهم الْكتَ َ
تعاىل (الذ َ
ِ
استتَتْيت َقَتْتت َها أَنثسته ْم) ال متل ، 14:وإبلتيح
نبوة موسى وصاة ماجاء به عليه الس كما قال ( َو َج َات وا هبَتا َو ْ
ختعب أصل اإلميان وهو تيق ه بصاة ه
تال ر ِب آَتأ ِ
َنظ ْرِين إِ َىل يَت ْتوِ يتْبت َع تو َن) ص ، ٧9 :ومتتا لت
معته بعتتض ختتتعب أصتتل اإلميتتان وهتو اإلميتتان ابلربوبيتتة وبيتتو البعتتل كمتا يف قولتته تعتتاىل (قَت َ َ ه
آهؤالء كلهم كثار إ مل تكتمل ل يهم جيا ختعب أصل اإلميان ،وهذا معىن قوله تعتاىل (وما يتؤِمن أَ ْك ترهم ِاب ِ
ن) يوستف1٠٦ :
ّلل إِالَّ َوهتم ُّم ْشت ِركو َ
ََ ْ
َ ْ ه
 ،أورث ابن القيم هذه اآليتة مث قتال ]أثبتت  -ستباانه وتعتاىل  -قتم إميتا بته ستباانه متا الشترك[ .٣وقتال ابان ميمياة ]كمتا اليكتون مؤم تا إ ا كتان
معه أصل الكثر وبعض آرون اإلميان[.4
تبعض أصل اإلميان د آا لقول املؤلف.
وهذا كله يف بيان ه
مث ن تقل إىل آقرة أدرى من ك مه.

َّ ِ
ِ ِ
الس ْل ِم َكآآَّة) البقرة ، 2٠8 :قال ]يت عوهم ابستم اإلميتان
و  -قال االستاذ عبداجمليد الشاذي يف تثس قوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ين َآم واْ ْاثدلواْ يف ه

ا متتل لياققتوا اإلميتتان الواجتتب الكامتتل ابلت دول يف جيتتا الطاعتتات ووجتتوه التتس  -راجتتا ابتتن ك ت ص  .٥[248والتعليتتق ه تتا علتتى قولتته (اإلميتتان
الواجب الكامل) وأحال يف ك مه على تثس ابن ك آلم أج هذا املصطلح به وإمنا قال ابن كثري ]وهو أهنم أمروا كلهتم أن يعملتوا جبميتا ختتعب
اإلميان وخترائا اإلس

وهي ك ة ج ا مااستطاعوا م ها[٦آرتجم االستا الشا يل ك

عس عن معىن اآلية وال عن معىن ك
املصطلح الي ه

ابن ك ت هتذا يف مصتطلح (اإلميتان الواجتب الكامتل) .وهتذا

ابن ك يف تثس ه.

وبيان ل أن اإلميان له ث ث مراتب  -وق كرْا يف تعليقي على العقي ة الطااوية  -وأوجزها ه ا آأقول:

• املرتبة ااوىل :أصل اإلميان  -وتكلم ا ع ه يف الثقرة السابقة  -ويسمى أياا (مطلق اإلميان) ،وبه ال جاة من الكثر آأصل اإلميتان ماتاث للكثتر،
وبه ي دل العب يف عمو امل ا بس بقوله تعاىل (ايأيها الذين آم وا) ،وبه يستاق العب أن خيرج من ال ار إ ا ثدلها بتقص ه يف اإلميان الواجب ومل
يشأ هللا أن ي ثر له.
• املرتبة ال انية :اإلميان الواجب ،وهتو متاواث عتن أصتل اإلميتان متن آعتل الواجبتات وتترك احملرمتات ،ويستمى أياتا (كمتال اإلميتان الواجتب) ،وال تا
 1وك أمح هذا كره ابن تيمية يف (جممون الثتاوي) ٣9٦ - ٣9٥/٧
 2ص  2٥٧بكتاب الشا يل ،وص  ٣٠٧اب ل السابا رجمون الثتاوي
( ٣الص ة) ص 28
( 4جممون الثتاوى)  ،28٣/1٥ويراجا أياا (جممون الثتاوى) ٣1٧/٧
( ٥ح اإلس ) ص  ،22٥هذا ك مه
( ٦تثس ابن ك )248/1 ،
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آيه على ثرجتس:

ال رجة ااوىل :املقصرون آيه ،برتك واجب أوآعل حمتر  ،وهتم أصتااب الكبتائر أو مايستمى ابلثاستق املِلهتي ،وهتم أصتااب الوعيت  ،ومتن متات مت هم

ِ
ِ
خ َتئب آهو يف مشىتة هللا إن ختاء خثر له وإن ختاء عذبه مث خيرجه متن ال تار رتا معته متن أصتل اإلميتان ،وهتذه ثرجتة (آَمتْته ْم َتاملم

لهَِت ْث ِ
س ِته) آتا ر:

 ، ٣2وإ ا خثر هللا له ثدل اَّ ة ابت اء ب سابقة عذاب.

ال رجتتة ال انيتتة :التتذين هأثوا اإلميتتان الواجتتب بتمامتته مل يقصتتروا آيتته ومل يزيت وا عليتته ،وهتتذه مرتبتتة (وِمتْتهم ُّم ْقتَ ِ
صت م ) آتتا ر ،٣2 :وهتتؤالء هتتم املستتتاقون
َ
للوع الساملون من الوعي  ،أي أهنم يستاقون ثدول اَّ ة ابت اء ب سابقة عذاب بثال هللا وبرمحته حسب وع ه الصاثق ،ويف هؤالء أياا قوله

عليه الص ة والس

 -آيمن اقتصر على آعل الواجب –

(أآلح إن ص ق) .1وأصااب هذه ال رجة ق أتوا ابإلميان الواجب الكامل ،وهذا هو املصطلح الذي كره االستا الشتا يل ،وهتو اليع هتس عتن كتل
خترائا اإلس

ِ ِ
يعس هذا املصطلح عن الواجب آقط من هذه الشرائا والي دل آيته
الس ْل ِم َكآآَّة) البقرة 2٠8 :وإمنا ه
املذكورة يف قوله تعاىل ( ْاثدلواْ يف ه

املستابات .قال ابن ميمية ]واإلميان املؤلف من ااقوال الواجبة وااعمال الواجبة البا ة والظاهرة هو ا مون الواجب الكامل[.2

• املرتبتتة ال ال تة :اإلميتتان املستتتاب ،وهتتو متتاواث عتتن اإلميتتان الواجتتب متتن آعتتل امل ت وابت واملستتتابات وتتترك املكروهتتات واملشتتتبهات ،وهتتذه ثرجتتة

(وِمْتهم سابِق ِاب ْخل ِ
ات) آا ر ، ٣2 :وهم احملست ون وأصتااب هتذه ال رجتة يت دلون اَّ تة ابتت اء بت ستابقة عتذاب برمحتة هللا تعتاىل يف ثرجتة أعلتى
َ ْ َ م َْ َ

ِ
ِ
ات وأَ ْكس تَت ْث ِ
اي ) اإلسراء ، 21 :وتسمى هذه املرتبة أياا ررتبة كمال اإلميان املستاب.
من املقتص ينَ ( ،ولَآلدَرة أَ ْك َس َث َر َج َ َ

هتتذه مراتتتب اإلميتتان الت ث ،وجمموعهتتا يستتمى :اإلميتتان الكامتتل .وهتتو ماع تتاه عماار باان عباادالعزيز رضتتي هللا ع تته بقولتته ]إن لإلميتتان آترائض وختترائا
وح ت وثا وس ت ا ،آمتتن اس تتتكملها آق ت استتتكمل اإلميتتان ،وم تتن مل يستتتكملها مل يستتتكمل اإلميتتان[ رواه الب تتاري تعليقتتا يف أول كتتتاب اإلميتتان م تتن
صاياه ،وقوله ]آق استكمل اإلميان[ هى مرتبة اإلميان الكامل ،وهى املرتبة اليت ع اها ابن كثري يف قولته ]أن يعملتوا جبميتا ختتعب اإلميتان وختترائا
اإلس [ وهذا الك

يشتمل على مراتب اإلميان ال ث :أصله وكماله الواجب وكماله املستاب ،أما املصطلح الذي است مه االستتا الشااذي

وهو ]اإلميان الواجب الكامل[ آإنه اليشتمل على كمال اإلميان املستاب وابلتايل آإن مصتطلاه هتذا اليعتس عتن معتىن اآليتة التيت استت ل هبتا ،كمتا
اليعس عن معىن ك

عس املؤلف عن مرتبةِ رصتطلح دتاص ررتبتة أثى م هتا ،وقتذا آقت كتان ي ب تي أن يستت
ابن ك  ،آق ه

مصتطلح (اإلميتان

الكامل) أو (اإلميان الواجب واملستاب) ب ال من قوله ]اإلميان الواجب الكامل[.
مث ن تقل إيل آقرة أدرى من ك مه.

و  -يف الصتتثاات متتن  ٣11إىل  ٣1٧متتن كتابتته كتتر وقتتائا نقتتض بتتين ال ات وبتتين قريظتتة وكثتتار مكتتة عهتتوثهم متتا ال ت عليتته الصت ة والست
آقاتلهم وأجرى على الساكت م هم حكم ال اقض اهنتم كتانوا وائتف ممت عتس بشتوكة .كمتا كتر أن الترثء لته حكتم املباختتر يف احملاربتة واَّهتاث .هتذا
حاصل ك مه ،وهذا كله صواب الخبار عليه .والرثء هو املعس على القتال ب

مباخترة م ه له.

مانصته ]ومتن هتذه القاعت ة يتب هتس أن تطبيتق مبت أ أال يؤدتذ أحت جبريترة خت ه يف حالتة ااآتراث
ولكن اإلختكال يف تعليقه على هذه الوقتائا ،آقت قتال ه

الذين ت اقم الق رة وتصل إليهم الي  ،الب أن يتقيه ابلقيوث املقتاية لإل راث يف حالة ال ور اليت ميت ا آيها أهلها بستلطان آيكتون حكتم الترثء حكتم

 1ال يل متثق عليه
( 2جممون الثتاوي) 2٧٦ /18
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املباختتتر ،وحكتتم املقتتر والستتاكت حكتتم ال تتاقض واحملتتارب ،متتا أنتته مل يباختتتر ال ت قض والتترب كتتل آتترث متتن ال تتا [ .1واإلختتتكال يف ك متته هتتذا يف
موضعس:
املوضا ااول :تعميمه حكم املعاهت ين علتى كتل ثار ميت تا أهلهتا بستلطان :آتالكم التذي كتره دتاص أبهتل العهت متن الكثتار ااصتليس إ ا نقتض
بعاهم العهت ومل ي كتر البتاقون آهتؤالء هتم التذين دتري علتى الستاكت آتيهم حكتم ال تاقض مت هم .قتال السايوطي رمحته هللا  -يف قواعت ه الثقهيتة -
]القاع ة ال ام ة عشرة «ال ي سب للساكت قول» .هذه عبارة الشاآعي رضي هللا ع ه  -إىل قوله  -ودترج عتن هتذه القاعت ة صتور :م هتا لتو نقتض
بعض أهل الذمة ومل ي كر الباقون بقول وال آعل ،بل سكتوا ،انتقض آيهم أياا[ .2آتعميم هذا الكم على خ هذه الصورة خ صايح .آإن ال
عليه الص ة والس

قتل جيا الرجال املقاتلة حكما يف بين قريظة ،يف حتس ورث الشترن ابل هتي عتن قتتل الرهبتان والشتيو والث حتس ممتن اليقتاتلون

آع وإن كانوا من املقاتلة حكما و ل يف أهل الرب وهم من أهل امل عة كما هو مقرر يف آقه اَّهاث.
املوضتتا ال تتاين :تعميمتته ااحكتتا يف قولتته (ح ْكتتم ...ح ْكتتم ...ح ْكتتم )...آق ت أهبتتم امل تراث ابلكتتم ،هتتل أراث بتته أحكتتا القتتتال أ أحكتتا اإلميتتان
والكثتر  .آالوقتتائا التيت كرهتتا آيهتا التستتوية يف أحكتتا القتتال ،أمتتا أحكتا اإلميتتان والكثتر آلهتتا أستتباب وعلتل أدتترى .وقت ترتتتب علتى إهبتتا املؤلتتف
للاكتتم امل تراث يف ك متته أن استتت إليتته التتبعض يف تكث ت ع توا املستتلمس الستتاكتس يف التتب ث التتيت كمهتتا ب ت متتاأنزل هللا حكتتا مرت ت ون ممت عتتون
ابلشوكة ،ان املؤلف أجرى على الساكت حكتم احملتارب يف الت اير املمت عتة ،آكتان دتب عليته التثصتيل يف هتذا املوضتا ونظترا ا يتة املستألة وكوهنتا
من ال واول ولك رة اَّ ل القائم حوقتا أعترع قتا ذدتاو آيمتا يلتي متن جهتتس :متن جهتة أحكتا اإلميتان والكثتر ومتن جهتة أحكتا القتتال ،وك متي
ه ا عن الساكتس هبذه الب ث وهم جهور أهلها ،أما من هرت م ه مواآقتة ورضتا أو إعانتة للاكتا الكتاآرين علتى كثترهم آتالك

آيته َييت إن ختتاء

هللا ع ت نقت كتتتاب (الرستتالة الليمانيتتة يف املتواالة) كمتتا وعت ت متتن قبتتل .أمتتا ابل ستتبة للستتاكتس عتتن إعانتة الكتتا الكثتتار وعتتن االنكتتار علتتيهم وهتتم
ااخلبية الصامتة هبذه الب ث ،آأحكامهم على ال او التايل:
أوال :من جهة أحكا اإلميان والكثر.
آالساكت هبذه الب ث الخيلو حاله من حال من ث ث :أن يكون اهره الكثر أو يكون اهره اإلس

أو

أو ال يظهر م ته ختتيء يت ل علتى إست

كثر.
 - 1آمن كان اهره الكثر من كاآرِ أصلي أو مرت .
سب ال ين أو عباثة املقبتورين ابلت عاء واالستت اثة وال تذر والتذبح أو
آهو كاآر حكما ،كال صراين واليهوثي والشيوعي امللا واملرت برتك الص ة أو ه
الرثة.
خ ها من أسباب ه
 - 2ومن كان اهره اإلس .

آهو مسلم حكما ،وهو املسمى ابملسلم مستور الال ،وهو من هترت م ته ع متة متن ع متات اإلست
ان ع مات اإلس

ومل يعترف ع ته قتض متن نواقاته .و لت

تاهر أقتوى
هى أسباب اهرة رتب عليها الشارن الكم لصاحبها ابإلس  ،آي بتت لته حكمته ،إال أن يعتارع هتذا الظتاهر م

م تته كإتيانتته ب تتاقض لإلست

آت َ َّجح عليتته ،آمتتا مل يعتترف ع تته قتتض لإلست

آاكتتم اإلست

اثبتتت لتته .قتتال رستتول هللا عليتته الصت ة والست

(متتن

صتلهى صت ت ا واستتتقبل قبلت تتا وأكتتل بيات تتا آتتذل املستتلم)  ،٣وقتتال اباان حجاار يف ختتترحه ]وآيتته أن أمتتور ال تتا حممولتتة علتتى الظتتاهر ،آمتتن أ هتتر
 1ص  ٣1٧من كتابه (ح اإلس )
( 2ااختباه وال ظائر يف قواع وآرون آقه الشاآعية) للسيو ي ،ص  ،2٦٧ - 2٦٦ط ثار الكتاب العريب 14٠٧هت
 ٣ال يل رواه الب اري ()٣91
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ختعائر ال ين أجريت عليه أحكا أهله مامل يظهر م ه د ف ل [.1
وق أدطأ يف حكم املسلم مستور الال ائثتان:
أ  -ائثتة ك هثتترت املستلم مستتتور التال لستتكوته عتن التتاكم الكتاآر ،ابعتبتتار أن الستتكوت ثليتل رضتتا .وهتؤالء قتتم ستلف متتن بعتض آتترق اخلتوارج -
وهم العوآية والبيهسية  -الذين قالوا إ ا كثر اإلما آق كثترت الرعيتة ال ائتب مت هم والشتاه  .2وهتذا قتول آاست  ،وقت ستبق بيتان أنته (الي ستب إىل
قول) ويؤك هذا قول رستول هللا عليته الصت ة والست
ساكتِ م

(متن رأي مت كم م كترا آلي ت ه بيت ه ،آتإن مل يستتطا آبلستانه ،آتإن مل يستتطا آبقلبته

و ل أضعف اإلميان) ،٣آق ثل هذا ال يل على أن الساكت بلسانه ق يكون م كرا بقلبه ،وهو بذل ماوال مؤم ا ،ومن هذا الباب أياا قوله
عليه الص ة والس (إنه يستعمل عليكم أمراء آتعرآون وت كرون ،آمن َك ِره آق بريء ،ومن أنكر آق َسلِ َم ،ولكن من رضي وَتبتا) قتالوا :ايرستول
صلهوا)  ،4وقال النوو يف خترحه ]آأما رواية من روي «آمن كره آق بريء» آظاهرة ،ومع اه من كره ل امل كتر آقت
هللا أال نقاتلهم قال (ال ،ما َ
بريء من إمثه وعقوبتته ،وهتذا يف حتق متن اليستتطيا انكتاره بيت ه وال لستانه آليكرهته بقلبته وليتسأ[ .٥ومتاثا حتال الستاكت قت ثدلته االحتمتال آت

دتوو تكثت ه بتل متتل حالته علتتى االحتمتتال الستن متتاثا مستلما مستتتور التتال وقت ستتبق يف ختترح قاعت ة التكثت بيتان أنتته الدتوو التكثت ابامتتور
حمتملة ال اللة وم ها السكوت املشار إليه ه ا.
ب  -والطائثتتة ال انيتتة التتيت أدطتتأت يف هتتذا املقتتا  :هتتى الطائثتتة التتيت توقثتتت يف اثبتتات حكتتم اإلست

للمستتلم مستتتور التتال هبتتذه التتب ث واختتترت ت

وجتتوب تبتتس حالتته وادتبتتار اعتقتتاثه اجتتل الكتتم ذس ت مه .وهتتذا يواآتتق قتتول ائثتتة متتن اخل توارج  -وهتتم ااد ستتية  -يف التوقتتف والتبتتس .٦وهتتذا
التوقف يف ختأن مستور الال ب عة ،وال ليل على أنه ب عة أن ال صوص ال الة على اثبات حكم اإلس

ملن أ هتر ع متات اإلست

ورث معظمهتا

يف ختأن أ

يف ثار الرب أو يف أث اء الرب ،آ ل هذا على أن وجوث من أ هتر اإلست

حكم اإلس

له ،ولو متات علتى حالته هتذا لعومتل معاملتة املستلمس ،الدت ف بتس العلمتاء يف هتذا ،وكمتا مل خيتلتف العلمتاء يف أن املستلم معصتو

ال واملال والذرية ذس مه سواء كان يف ثار اإلس

يف ثار الترب بتس الكثتار ال يوجتب التوقتف يف اثبتات

أو ثار الكثر.٧ومن هذه ال صوص املشار إليها .حت يل أستامة بتن ويت (أقتلتته بعت ما قتال ال

إله إال هللا)  ،8وح يل ابن عمر يف قتل دال بن الولي اسارى بين جذمية بع ما قالوا :صبأ صتبأ  -وتعتين ع ت هم أستلم ا ،وإنكتار ال ت عليته
الصت ة والست

عليتته ،وح ي تته ابلب تتاري ،وحنوهتتا متتن ال صتتوص .قتتال احلااافظ اباان ر ااب احلنبلااي رمحتته هللا ]ومتتن املعلتتو ابلاتترورة أن ال ت عليتته

الص ة والس كان يقبل من كل من جتاءه يريت الت دول يف اإلست

الشتهاثتس آقتط ،ويعصتم ثمته بتذل ودعلته مستلما ،آقت أنكتر علتى أستامة

بتن ويت قتلتته ملتن قتال «ال إلتته إال هللا» لَ َّمتا رآتتا عليته الستيف واختتتت نكت ه عليتته ،ومل يكتن ال ت
اإلس  ،مث إنه يلز الص ة والزكاة[.9
التبس قم بعض الشبهات:
والذين قالوا ابلتوقف و ُّ
( 1آتح الباري) 49٧ /1
 2انظر (مقاالت اإلس ميس) ايب السن ااختعري 192 /1 ،و 194
 ٣رواه مسلم
 4رواه مسلم
( ٥صايح مسلم بشرح ال ووي) 24٣ /12
 ٦انظر (مقاالت اإلس ميس) ايب السن ااختعري18٠ /1 ،
 ٧انظر (امل ين ما الشرح الكب ) ٣٣٥ /9
 8ال يل متثق عليه
( 9جاما العلو والِكم) ص  ،٧2ط ثار الثكر

عليتته الصت ة والست

ليشترتط علتى متتن جتاءه يريت
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• م هتتا أنتته ال يكثتتي اإلقترار ابلشتتهاثتس للاكتتم ذست

ختت صِ متتا بتتل البت متتن تبت ُّتس التزامتته ابلشتريعة . ،والتتق أن هتتذا االلتتزا البت م ته لصتتاة

صت َّتل آلتتيح رستتلم ،ولكتتن الص تواب التتذي ثلهتتت عليتته ال صتتوص هتتو أنتته كتتم ذس ت الشت ص رجتترث اإلقترار واليتوقتتف يف
اإلست آمتتن أقتتر ومل ي َ
ص ِهل ح ِك َم برثتته ويستتتاب .قتال ابان ميمياة
الكم عليه حىت س وقت الص ة لي ظر هل يصلي أ ال  .بل إ ا جاء وقت الص ة أل ِزَ هبا ،آإن مل ي َ
رمحه هللا]وااعراب وخ هم كانوا إ ا أسلموا على عه ال عليه الصت ة والست أل ِزمتوا اباعمتال الظتاهرة :الصت ة والزكتاة والصتيا والتل ،ومل يكتن
أح يرتك رجرث الكلمة ،بل كان من أ هر املعصية يعاقب عليها[ .1وإمنا ي َلز ابلص ة يف وقتها ويعاقب على تركها ان إقراره ابلشتهاثتس متاتمن
ل لت تزا اباحكتتا  ،وهتتذا هتتو الثتترق بتتس قتتول الستتلف التتذين قتتالوا إن اإلق ترار هتتو إدبتتار عتتن تص ت يق القلتتب وإنشتتاء لإللت تزا ابلش تريعة وبتتس قتتول
تبس االلتزا ختر ا مستق للاكم ابإلس  ،وال صوص اليت أختر إليها أع ه وك
املعاصرين الذين اليرون اإلقرار متام ا ل لتزا بل يعتسون ه
رجب يبس صاة قول السلف ودطأ قول املعاصرين ،وقال ابن ر ب أياا ]من أقر ابلشهاثتس صار مسلما حكما ،آإ ا ثدل يف اإلس

ابتن
بتذل

أل ِزَ ببقيتة دصتال اإلست [ .2ويف بيتان تا ُّتمن اإلقرارااللتتزا ابلشتريعة قتال ابان ميمياة رمحته هللا ]ومتراثه ابإلقترار االلتتزا ال التصت يق كمتا قتال تعتاىل

ِ ِ ِ ِ
تال أَأَقْ تَترْر ْمت
ْمت ِتة مثَّ َجتتاءك ْم َرست م
صت هِ مق لهِ َمتتا َم َعكت ْتم لَت ت ْتؤِم َّن بِت ِته َولَتَ صتترنَّه قَت َ
اّلل ِميَت َ
تاق الَّبِيِهت ْ َ
َدت َذ ه
( َوإِ ْ أ َ
تول ُّم َ
تس لَ َمتتا آتَتْي تتتكم همتتن كتَتتاب َوحك َ
تال آَا ْختتته واْ وأَ َْ معكتتم ِمتتن َّ ِ ِ
ِ
ين) آل عم تران 81 :آاملي تتاق املتتأدو علتتى أهنتتم يؤم تتون بتته
ص ت ِري قَتتالواْ أَقْ ت َترْرَ قَت َ
َد ت ْذ ْمت َعلَتتى َلكت ْتم إِ ْ
َوأ َ
الشتتاه َ
َ َ ََ ه َ
وي صتترونه ،وقت ِأمتتروا هبتتذا ،ولتتيح هتتذا اإلقترار تصت يقا آتتإن هللا مل خيتتسهم ِبتتس ،بتتل أوجتتب علتتيهم إ ا جتتاءهم لت الرستتول أن يؤم توا بتته وي صتتروه،

آص ه قوا هبذا اإلقرار والتزموه ،آهذا هو إقرارهم  -إيل أن قال  -ولثظ اإلقرار يت اول االلتزا والتص يق والب م هما[.٣
• ومتن ختتتبهات متتن قتتالوا ابلتوقتتف والتبت ُّتس :القتتول أبن التتال ت ت َّ  ،وال تا اليتتو يقولتتون الشتتهاثة واليعرآتتون مع اهتتا ،آ بت متتن ادتبتتارهم يف آهمهتتم
ملع اهتتا وماتت ل عليتته متتن ال ثتتي واالثبتتات ،أي الكثتتر ابلطتتاخوت واإلميتتان ابهلل .وهتتذا الشتترط اليت ل عليتته ثليتتل ختتترعي بتتل خيتتالف ماكتتان عليتته ال ت
عليتته الص ت ة والس ت
والس

والصتتاابة إ مل يتوقث توا يف اثبتتات اإلس ت

ملتتن أقتتر ابلشتتهاثتس حتتىت خيتتتسوه يف آهمتته املعتتىن امل تراث هبمتتا ،وقتتال عليتته الص ت ة

(كل خترط ليح يف كتاب هللا آهو اب ل)  ،4وقال عليه الص ة والس

رث) .٥كما أن أصااب هتذا
(من عمل عم ليح عليه أمر آهو ه

الشتترط يشتتكل علتتيهم ح ت يل ات أن تواط ،آالتتذين ستتألوا الرستتول عليتته الص ت ة والس ت

أن دعتتل قتتم ات أن تواط مل يعلم توا أن هتتذا ي تتاقض معتتىن

الشهاثتس .والصواب يف هذا أن العلم رعىن الشهاثة كما يف ح يل ع مان بن عثان ع مسلم واالد ص آيها واليقتس وخ هتا متن ختتروط صتاة
ختهاثة «ال إله إال هللا» املذكورة بكتب االعتقاث ،هذه ختروط صاة اإلس

القيقي الذي ي ثا صاحبه يف اآلدرة...

( 1جممون الثتاوى) 2٥8 /٧
( 2جاما العلو والكم) ص 21
( ٣جممون الثتاوى)  ،٣9٧ - ٣9٦ /٧وم له يف ٥٣1 - ٥٣٠ /٧
 4ال يل رواه الب اري
 ٥رواه مسلم


قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [فهذا التعميم يف مجيع شروط ال إله إال هللا ،فيه نظر .فالصواب أن من شروط ال إله إال هللا ،ما هي شروط صحة لإلس ا

احلقيقي النافع يف اآلخرة وهي الشروط غري الظاهرة ،اليت ال يعلمها إال هللا.

ومن ذلك ما هو شرط لصحة اسس ا احلقيقي واحلكمي أيضاً.
مثل شرط "االنقياد حلقوقها أو ملا دلت عليه."..
الص ََة َوآتَتواْ َّ
ور َّرِح ميم) التوبة.5 :
كما قال معاىل( :آَِإن ََتبواْ َوأَقَامواْ َّ
الزَكا َة آَ َ لُّواْ َسبِيلَه ْم إِ َّن ه
اّللَ َخث م
لص ََة َوآتَتواْ َّ
الزَكا َة) أ  :انقادوا حلقوقها( ،آَِإ ْد َوانك ْم ِيف ال هِي ِن
ويف اآلية األخر ( :آَِإن ََتبواْ) أ من الشرك وأقروا ابلتوحيد وشهدوا أن ال إله إال هللاَ ( :وأَقَامواْ ا َّ
ِ
اآلاي ِت لَِق ْوِ يَت ْعلَمو َن) التوبة.11 :
َونت َث ه
صل َ
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الكمتي ي بتت

 ...وق أخترت إىل هذا يف بيان آرع العس من العلم ابلثصل ال اين من الباب ال اين هبذا الكتتاب .1أمتا يف أحكتا الت نيا آاإلست
صر يف ثي ه بع ل ح ِك َم عليه ِبكمه الشترعي متن ك ْثترِ أو آستقِ بشترو ه كمتا قتال ابان ميمياة ]ومل يكتن أحت يترتك
ابل طق ابلشهاثتس ،ومن قَ َّ
رجتترث الكلمتتة ،بتتل كتتل متتن أ هتتر املعصتتية يعاقتتب عليهتتا[ ،2ويعتتين ابلكلمتتة اإلق ترار ابلشتتهاثتس .قتتال الشاايخ سااليمان باان عباادهللا باان حممااد باان
عبدالوهاب رمحهم هللا ]وأما قول اإلنسان «ال إله إال هللا» من خ معرآة ملع اها والعمتل بته ،أو ثعتواه أنته متن أهتل التوحيت وهتو اليعترف التوحيت
بتتل ررتتا خيلتتص ل ت هللا متتن عباثتتته متتن ال ت عاء واخلتتوف والتتذبح وال تتذر والتوبتتة واإل بتتة وخ ت

ل ت متتن أن توان العبتتاثات آ ت يكثتتي يف التوحي ت  ،بتتل

اليكتتون إال مشتتركا والالتتة هتتذه[ .٣وأتمتتل قولتته (آ ت يكثتتي يف التوحي ت  )...ومل يقتتل (آ ت يكثتتي للاكتتم ذس ت مه) ،آتتالكم ي بتتت لتته أبيِ متتن
ع مات اإلس  ،أما على القيقة آتإن أتتى ببقيتة ختتروط صتاة الشتهاثتس نثعتته يف اآلدترة وإال آت  ،والدتب علي تا ادتبتاره يف الت نيا للتاقتق متن
اتيانتته هبتتذه الشتتروط بتتل ي بتتت لتته حكتتم اإلس ت
ابإلس

مث استتب علتتى تقص ت ه آيتته .وك ت ا متتا ي ت دل اخلطتتأ علتتى التتبعض متتن ع ت التمييتتز بتتس الكتتم

يف الظاهر الذي جتري عليه أحكا ال نيا من عصمة ال واملال وصاة الت اكح والتوارث ،وبس اإلس

القيقي الذي جتري عليه أحكتا

اآلدرة من ال واب والعقاب ع هللا تعاىل .قتال ابان ميمياة رمحته هللا ]آتإن ك ت ا ممتن تكلتم يف «مستائل اإلميتان والكثتر»  -لتكثت أهتل ااهتواء  -مل
يلاظ توا هتتذا البتتاب ،ومل مييهتتزوا بتتس الكتتم الظتتاهر والبتتا ن ،متتا أن الثتترق بتتس هتتذا وهتتذا اثبتتت ابل صتتوص املت تواترة واإلجتتان املعلتتو  ،بتتل هتتو معلتتو
فتأمل كيف علق سبحانه عصمة الدا واملال واألخوة يف الدين وذلك من اسس ا احلكمي ،ابلتوبة الظاهرة من الشرك ،وابلتزاا حقوق ،شهادة التوحيد الظاهرة،
من ص ة وزكاة .وكذلك يف احلديث الذ يرويه البخار ومسلم أنه  قال( :أمرت أن أقامل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا ،ويقيموا
الص ة ويؤموا الزكاة ،فإن فعلوا ذلك عصموا مر دماءهم وأمواهلم إال حبق اسس ا ،وحسا م على هللا عز و ل).

ص َم مر
ولذلك قال الصديق رضي هللا عنه ملا احتج عليه عمر رضي هللا عنه حبديث( :أمرت أن أقامل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا فمن قال ال إله إال هللا َع َ
ماله ونفسه إال حبقه ،وحسا م على هللا عز و ل).

فقال أبو بكر رضي هللا عنه( :فوهللا ألقاملن من فرق بني الص ة والزكاة فإن الزكاة حق املال ،وهللا لو منعوين عناقاً كانوا يؤدوهنا إىل رسول هللا  ، لقاملتهم على

منعها) رواه البخار ومسلم.

فاملنافق مث ً :أيحل ابلشروط الظاهرة من حقوق ال إله إال هللا ،فيعصم بذلك دمه يف الدنيا ويعقى اسس ا احلكمي فيعامل معاملة املسلمني ،أما يف اآلخرة فإهنا ال

مقبل منه ألنه ِل يستكمل شروط اسس ا احلقيقي األخر  ،خصوصاً منها غري الظاهرة (كالصدق املنايف للكذب) و (احملبة هلذه الكلمة وملا دلت عليه) وغري
ذلك.
مث استشهد املصنف بك ا الشيخ سليمان آل الشيخ ليثبت أن شروط ال إله إال هللا كلها لإلس ا احلقيقي ،فنقل قوله( :وأما قول اسنسان :ال إله إال هللا من غري
معرفة ملعناها وال عمل به ،أو دعواه أنه من أهل التوحيد ،وهو ال يعرأ التوحيد بل رطا خيلص لدري هللا يف عبادمه ،من الدعاء واموأ والذبح والنذر والتوبة

واسانبة وغري ذلك من أنواع العبادات ف يكفي يف التوحيد ،بل ال يكون إال مشركاً واحلالة هذه) أها.

قال املصنف بعده :وأتمل قوله( :ف يكفي يف التوحيد - ..وِل يقل" :ف يكفي للحكم إبس مه"  -فاحلكم يثبت له أب من ع مات اسس ا) أها.
ومعلوا أن هناك فرق بني ثبوت اسس ا احلكمي ابتداء ،واستمرار ذلك له ،فالثبوت يكون ابسميان أب ع مة من ع مات اسس ا كما ذكر املصنف ،أما

استمرار حكم ذلك فيكون ابلتزاا حقوقه وعدا اسميان بناقض ،وك ا الشيخ سليمان ال يصلح ل ستشهاد على مراد املصنف يف أن مجيع شروط ال إله إال هللا
هي لإلس ا احلقيقي.

فقد قال الشيخ( :بل ال يكون إال مشركاً واحلالة هذه).

وقد ذكر الشيخ يف ك مه العمل ب إله إال هللا ،وذكر عبادة غري هللا ودعائه والنذر وأمور أخر من شروط وحقوق أو نواقض ال إله إال هللا الظاهرة ،اليت متعلق

ابسس ا احلكمي يف الدنيا]النكت اللوامع ص ()30-32

 1وتراجا ختروط صاة ختهاثة (ال إله إال هللا) يف (معارج القبول) ط السلثية ،٣8٦ - ٣٧٧ /2 ،ويف (آتح ا ي ) يف خترح ابب (ال عاء إىل ختهاثة ال إله إال هللا) ص
 88يف ط ثار الثكر 1٣99هت
( 2جممون الثتاوى) 2٥8 /٧
( ٣تيس العزيز المي ) ص  ،14٠ط املكتب اإلس مي 14٠9هت
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ابالضطرار من ثين اإلس [ ،1وقال الشيخ حافظ حكمي رمحه هللا ]مث اعلتم ايأدتي أرختت هللا وإايك أن التتزا الت ين التذي يكتون بته ال جتاة متن
دزي ال نيا وعذاب اآلدترة وبته يثتوو العبت ابَّ تة ويزحتزح عتن ال تار إمنتا هتو ماكتان علتى القيقتة يف كتل متا كَِر يف حت يل جسيتل ومتايف مع تاه متن
اآلايت وااحاثيل ،ومامل يكن م ه على القيقة ومل يظهر م ه ماي اقاته أجريتت عليته أحكتا املستلمس يف الت نيا ووكِلَتت ستريرته إىل هللا تعتاىل ،قتال

الص ت َةَ َوآتَتتواْ َّ
الزَكتتاةَ آَ َ لُّتواْ َس تبِيلَه ْم)
هللا تعتتاىل (آَتِإن ََتب تواْ َوأَقَتتامواْ َّ

التوبتتة٥ :

ويف اآليتتة اادتترى (آَتِإ ْد َوانك ْم ِيف ال ت هِ ي ِن) التوبتتة ،11 :وخ هتتا متتن

اآلايت[ .2والاصل أنه التوقف والتبس ما املسلم مستور الال ،واليتوقف الكم ذس مه على تعلمه بعض مسائل ال ين  -بل كم ذس مه مث
دب عليه تعلم ال ين كمتا ستبق يف بيتان آترع العتس متن العلتم يف البتاب ال تاين متن هتذا الكتتاب  -ولتيح هتذا التتعلم ختتر ا للاكتم ذست مه .قتال
حرروهتتا آهتتو كتتاآر،
اباان حجاار رمحتته هللا ]قتتال ال ت هتزايل :أستترآت ائثتتة آك هثتتروا عتوا املستتلمس ووعمتوا أن متتن مل يعتترف العقائت الشتترعية اباثلتتة التتيت ه

الرث علتى قائلته ،ونقتل عتن
آايقوا رمحة هللا الواسعة وجعلوا اََّّة خمتصة بشر مة يس ة من املتكلمس .و كر حنوه أبو املظثر بن السمعاين وأ ال يف ه

أك ر أئمة الثتوى أهنم قالوا :الدوو أن تكلف العوا اعتقاث ااصول ب الئلها ،ان يف ل من املش هقة أختت متن املشت هقة يف تعلتم الثترون الثقهيتة- .
إىل أن قال ابن حجر  -قال القر  :هذا الذي عليه أئمة الثتوى ومن قبلهم من أئمة السلف ،واحتل بعاهم را تق متن القتول يف أصتل الثطترة
ورتتا تتواتر عتتن ال ت عليتته الصت ة والست
ابلشهاثتس والتزا أحكا اإلس

مث الصتتاابة أهنتتم حكمتوا ذست

متتن أستتلم متتن جثتتاة العتترب ممتتن كتتان يعبت ااواثن ،آقبلتوا مت هم اإلقترار

من خ إلزا بتعلهم ااثلة[.٣

التبس :أنه ق ثبت عن ال عليته الصت ة والست
• ومن ختبهات الذين قالوا ابلتوقف و ه
حق ولك ه الي ل على العمو ولو كان هو القاع ة اجراه ال عليه الص ة والس

التب هتس كمتا يف حت يل اَّاريتة وكمتا يف آيتة املمتا تة ،وهتذا

مث اائمة من بع ه ما كتل متن يت دل يف اإلست  .والصتواب

التبس يف هذه ااحتوال كتان استباب معيَّ تة وستتأيت اإلختتارة إليهتا يف القستم التتايل وهتذا متن التبتس الشترعي ،أمتا تب هتس حتال املستلم مستتور التال
أن ه
تبس ب عي.
آهذا ُّ

• ومن ختبهات التذين قتالوا ابلتوقتف والتب هتس :اختترتاط ختتروط معي تة اجتل الكتم ابإلست

لشت صِ متا .م تل أن يكتون يف جاعتة إست مية ومبايعتا

امت هتتذه اَّماعتتة ستواء كانتتت جاعتتة معي تتة أو مطلقتتة .وهتتذا قت دتتب أحيتتا كمتتا كرتتته يف كتتتايب (العمت ة) ولك تته لتتيح ختتتر ا لصتتاة اإلست

الحكما وال حقيقة ومن أثلة ل :
أن الرجل إ ا أستلم بت ار الترب ومل يهتاجر  -إمتا لعجتزه وإمتا لتمك ته متن إقامتة ثي ته هبتا  -آهتو مستلم رختم أنته لتيح جبماعتة وال مبايعتا امت  .وقت

َو َصتف هللا متن كتان هتذا حالته ابإلميتان  -واملقصتوث اإلميتان الكمتي  -كمتا قتال تعتاىل (آَتِإن َكتا َن ِمتن قَت ْوِ َعت هِو لَّك ْتم َوه َتو
ِ
ِ
وقال تعاىل (ولَوَال ِرج م ِ
ات َّملْ تَت ْعلَموه ْم) الثتح.2٥ :
ال ُّم ْؤم و َن َون َساء ُّم ْؤمَ م
َْ َ

ْم ْتؤِمن) ال ستاء92 :

م

،

ومتتن أثلتتته وصتتف البتتاخي ابإلميتتان :وهتتو املستتلم اخلتتارج علتتى جاعتتة املستتلمس وإمتتامهم ،آلتتم يبايعتته أو ابيعتته آ تترج عليتته ونقتتض بيعتتته وختتتق عصتتا

تان ِمتتن الْمتتؤِمِس اقْتتتتتلتوا آَأ ِ
تت إِ ْحت َ ا َا َعلَتتى
اعتتته ،آهتتو متتا بَت ْيتته هتتذا متتاوال مستتلما كمتتا قتتال تعتتاىل ( َوإِن َائَِثتَت ِ َ ْ َ َ َ
َصتتلاوا بَتْيتَته َمتتا آَتِإن بَت َت ْ
ْ
ِ َّ ِ
آسماه مؤم ا ما الب ي .وهبذا يتبس أن اَّاهلية يف قولته عليته الصت ة والست (متن متات ولتيح يف ع قته
ْاا ْدَرى آَت َقاتلوا ال ِيت تَتْب ي) الجرات ، 9 :ه

( 1جممون الثتاوى) 4٧2/٧
( 2معارج القبول) ٣٧/2
( ٣آتح الباري) ٣٥2 - ٣49 /1٣
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بيعة مات ميتة جاهلية)

1

أن املتراث هبتتا متتات عاصتتيا ،ولتتيح كتتاآرا ،إ البتتاخي كتتذل وهتتو مستتلم ،وقت بت هتوب الب تتاري قتتذه املستتألة يف كتتتاب (اإلميتتان) متتن صتتاياه يف ابب
(املعاصي من أمر اَّاهلية وال يكثر صاحبها ابرتكاهبا إال ابلشرك) و كر آيه ح يل أيب ر مرآوعا (إن امرؤ آي جاهلية).
ومتتن أثلتتته حت يل حذيثتتة بتتن اليمتتان قتتال (آتتإن مل يكتتن قتتم جاعتتة وال إمتتا ) قتتال عليتته الصت ة والست
آبس أن اإلس
أبصل ختجرة حىت َيتي املوت وأنت على ل ) .2ه

املسلمس .ومل يقل له ال عليه الص ة والس

إن اإلس

وق أسلم ك من ال ا يف حياة ال عليه الص ة والس
عليه الص ة والس
هذا يف إس

(آتتاعتزل تلت الثتترق كلهتتا ولتتو أن تعتتض

يصح رخم خياب جاعة املسلمس  -ابملعىن السياسي الشترعي  -وخيتاب إمتا

اليصح يف هذه الال .والدوو أتد البيان عن وقت الاجة.
ومل يروه ومل يبايعوه ومل يقيموا ب ار اإلس

يف امل ي تة ،ومتن هتؤالء متن متات يف حياتته

كال جاختي مل البشة رضي هللا ع ه ،وم هم من عاه بع وآاته عليه الص ة والست

وهتم التتابعون امل اترمون ،ومل يقت ح

أ ِي من الثريقس.

آهذا مايتعلق ابلرث على بعض ختبهات القائلس ابلتوقف يف الكم ذس

املسلم مستور الال.

وقت رتتب التبعض علتتى التوقتف يف ختتأن املستتلم مستتور التال تتترك الصت ة دلثته ،وهتتذه ب عتة أدترى ،آقت قتتال ابان ميميااة رمحته هللا ]وجتتوو الصت ة
دلف كل مسلم مستتور ابتثتاق اائمتة ااربعتة وستائر أئمتة املستلمس ،آمتن قتال :ال أصتلي جعتة أو جاعتة إال دلتف متن أعترف عقي تته يف البتا ن
آهتتذا مبتت ن خمتتالف للصتتاابة والتتتابعس قتتم ذحستتان وأئمتتة املستتلمس ااربعتتة وخ ت هم .وهللا أعلتتم[ .٣وقتتال أياتتا ]دتتوو للرجتتل أن يصتتلي الصتتلوات
اخلمح واَّمعة وخ

ل دلف من مل يعلم م ه ب عة والآسقا ابتثاق اائمة ااربعة وخ هم من أئمة املسلمس ،ولتيح متن ختترط االئتمتا أن يعلتم

املأمو اعتقاث إمامه وال أن ميتا ه آيقول :ما ا تعتق  ،بل يصلي دلف مستور الال[ .4أما إ ا علم من إمتا الصت ة آستق أو ب عتة آاكمته كمتا
قال ابن ميمية ]ماوال املسلمون من بع نبيهم يصلون دلف املسلم املستور ،ولكتن إ ا هتر متن املصتلي ب عتة أو آجتور وأمكتن الصت ة دلتف متن
يعلم أنه مبت ن أو آاسق ما إمكان الص ة دلف خ ه ،آتأك ر أهتل العلتم يصتااون صت ة املتأمو  ،وهتذا متذهب الشتاآعي وأيب ح يثتة ،وهتو أحت
القولس يف مذهب مال وأمح  ،وأما إ ا مل ميكن الص ة إال دلف املبت ن أو الثاجر كاَّمعة التيت إمامهتا مبتت ن أو آتاجر ولتيح ه تاك جعتة أدترى
آهذه تصلى دلف املبت ن والثاجر ع عامة أهل الس ة واَّماعة .وهذا مذهب الشاآعي وأيب ح يثة وأمحت بتن ح بتل وخت هم متن أئمتة أهتل الست ة
ب د ف ع هم .وكان بعض ال ا إ ا ك رت ااهواء ب أن اليصلي إال دلف من يعرآه على سبيل االستاباب كما نقل لت عتن أمحت أنته
كتر لت ملتن ستتأله .ومل يقتل أمحت إنته التصتتح إال دلتف متن أعترف حالتته[ .٥وقت نقتل ختتارح العقيت ة الطااويتة معظتم كت

ابتتن تيميتة هتذا ع ت

خترحه لقول القحاو ]ونرى الص ة دلف كل بر وآاجر من أهل القبلة وعلى من مات م هم[.٦
وحتتىت لتتو كتتان املستتلم مستتتور التتال هتتو يف القيقتتة كتتاآرا  -كتتبعض الشتتيوعيس والعلمتتانيس واحملتتاربس هلل ولرستتوله  -و هتترت م تته ع متتة اإلس ت
وصلَّى دلثه وهو اليعلم حقيقته وأنه كاآر كثرا اهرا آص ته صاياة ،قتال ابن قدامة رمحته هللا ]إ ا
كالص ة آاكم رجل ذس مه را هر م هَ ،

تأ كثتره وكونته د تى مشتك  ،ان الظتاهر متن املصتلس اإلست
صلى دلف من خت يف إست مه أو كونته د تى آصت ته صتاياة متامل يَ ْ
 1رواه مسلم
 2ال يل متثق عليه
( ٣جممون الثتاوى) ٥42/4
( 4جممون الثتاوى) ٣٥1 /2٣
( ٥جممون الثتاوى)  .28٠/٣ولشيخ اإلس ك مبسوط يف هذه املسألة يف (جممون الثتاوى) ٣٥9 - ٣4٠ /2٣
( ٦خترح العقي ة الطااوية) ص  ،42٦ - 421ط 14٠٣هت

ستيهما إ ا
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كان إماما ،والظاهر الست مة متن كونته د تى ستيهما متن يتؤ الرجتال ،آتإن تبتس بعت الصت ة أنته كتاآر أو د تى آعليته اإلعتاثة علتى مابيه تا .وإن كتان

اإلمتتا ممتتن يستتلم َترة ويرتت أدتترى مل يصتتل دلثتته حتتىت يعلتتم علتتى أي ثيتتن هتتو[ .1آتتإ ا كانتتت صت ته دلتتف متتن يشت يف كثتتره صتتاياة ،آصت ته
دلف من دهل كثره صاياة من ابب أ َْوىل.

هذا ما يتعلق ابملسلم مستور الال وهو من أ هر ع مات اإلس

(فائدة) ع مات اإلس

الكمي.

آا ِك َم ذس مه واليعرف ع ه قض من نواقض اإلس .

وهى الع متات التيت إ ا هترت متن ختت صِ حكتم لته ابإلست  ،ودتب أن تكتون متن دصتائص اإلست

التيت اليشتارك أهلَته آيهتا خت هم متن أهتل

امللل اادرى .آالص قة وبر الوال ين وإخاثة امللهوف كلها متن ختتعب اإلميتان ولكتن الخيتتص بثعلهتا املستلم بتل يثعلهتا املستلم والكتاآر ،ويت ل علتى
ل ح يل حكيم بن حزا أنه قال لرسول هللا عليه الص ة والس  :أرأيت أمورا ك ت أحت ل هبا يف اَّاهلية من صت قةِ أو عتتقِ أو صتلة رحتم،
أآيها أجر آقال رسول هللا عليه الص ة والس

(أسلمت على ما أسلثت من د ) .2آ ب أن تكون ع مات اإلس مي الكمي متن دصتائص

اإلس  .قال ابن ميمية رمحه هللا ]وكل حكم علِهتق أبْستاء الت ين متن إست

صتر إمنتا ي بتت ملتن اتصتف ابلصتثات
ورثة وْ هتوث وت ُّ
وإميتان وكثتر ونثتاق ه

املوجبة لذل [ .٣وقال ختارح العقي ة الطااوية ]وه ا مسائل تكلم آيها الثقهاء كمن صلى ومل يتكلم ابلشهاثتس ،أو أتى ب
اإلست

لت متن دصتائص

ومل يتتتكلم هبمتتا هتتل يصت مستتلما أ ال والصتتايح أنتته يصت مستتلما بكتتل متا هتتو متتن دصتتائص اإلست [ .4وع متتات اإلست

الكمتتي

قسمان :ع مات تكثي بذاْا ،وقرائن ال كم هبا إال بع التبس وهذا بياهنا ابدتصار:
أما الع مات اليت تكثي بذاْا الثبات حكم اإلس

لصاحبها ،آم ها.

أ  -ال طتتق ابلشتتهاثتس :للات يل (أمتترت أن أقاتتتل ال تتا حتتىت يشتته وا أن ال إلتته إال هللا وأن حممت ا رستتول هللا)  ،٥وحت يل أستتامة بتتن ويت (أقتلتتته
بع ما قال ال إله إال هللا)

٦

.

ب  -قتتول الش ت ص (إين مستتلم) كمتتا يف ح ت يل آ ترات بتتن حيتتان ع ت أمح ت وأيب ثاوث (نيتتل ااو تتار .)1٥4/8 ،أو قولتته (أستتلمت هلل) كمتتا يف
حت يل املقت اث بتتن ااستتوث (أرأيتتت إن لقيتتت رجت متتن الكثتتار آاقتتل تتا) .٧أو قولتته مايت ل علتتى إراثة اإلست كمتتا يف حيتتل قتتتل دالت بتتن الوليت
اسارى بين َج ِذمية بع قوقم صبأ (نيل ااو ار.)9 /8 ،
ج  -الص ة م ثرثا أو يف جاعة :ل يل أنح (من صلى ص ت ا واستقبل قبلت ا وأكل بيات ا آذل املسلم).8
رثثه ،انه متامن للشهاثتس (آتح الباري .)9٠ /2 ،وآيه ح يل أنح يف ال زو والكف عمن يسما م هم اا ان.9
ث  -اا ان :رآعه أو ه
هت  -الل :وآيه د ف ان املشركس كانوا جون يف اَّاهلية ،والصايح أنه ع مة ان ال ت عليته الصت ة والست

مت عهم عتن لت عتا 9ه ت إ

( 1امل ين ما الشرح الكب ) ٣4/2
 2متثق عليه ،والتا ل :التعب
( ٣جممون الثتاوى) 22٧ /٣٥
( 4خترح العقي ة الطااوية) ط املكتب اإلس مي 14٠٣هت ،ص ٧٥
 ٥ال يل متثق عليه
 ٦ال يل متثق عليه ،وخ ها ك  ،وآيها تثصيل راجعه يف (نيل ااو ار  )12 /8و(امل ين ما الشرح الكب ) 1٠2 - 1٠٠ /1٠
 ٧ال يل متثق عليه
 8ال يل رواه الب اري .ونقل القر عن إسااق بن راهويه اإلجان على ل (تثس القر )  .2٠٧ /8وانظر (امل ين ما الشرح الكب ) 1٠٣ - 1٠2 /1٠
 9رواه الب اري .وراجا (نيل ااو ار) ٦9/8
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أعلمهم أبن (ال ل بع العا مشرك)  ،1آأصبح الل من دصائص اإلس .2
و  -ختهاثة رجل مسلم له :كشهاثة ال عليه الص ة والس
إال حي تذ ،وح ي ه متثق عليه .وكشهاثة ابن مسعوث ذس

لل جاختي أصامة ملا صلى عليه ص ة اَّ اوة يو وآاتته ومل يعلتم الصتاابة ذست مه
سهيل بن بيااء يف قصة أسارى ب ر.٣

و  -التبعية للوال ين املسلمس أو أح ا :وهذه كم هبا ذس

اا ثال ثون البلول.

أما القرائن اليت ال كم هبا إال بع الت بت ،آم ها:
أ  -حتية اإلس  :آمن ألقى حتية اإلس

(الس

عليكم) آهتى قري تة علتى إست مه وليستت قا عتة إ قت يقوقتا الكتاآر عتاثة أو تقيهتة أو جماملتة

آيلتتز الت بتتت .4يف تثس ت قولتته تعتتاىل (إِ َا ضتتربتتم ِيف س تبِ ِيل ِ
تت م ْؤِم تتا) ال ستتاء 94 :متتا
اّلل آَتتَتبَتيَّت تواْ َوالَ تَتقول تواْ لِ َمت ْتن أَلْ َقتتى إِلَت ْتيكم َّ
الس ت َ َ لَ ْست َ
ه
َ َْ ْ َ
ح يل ابن عبا املتثق عليه يف سبب نزوقا وأهنا آتيمن ألقتى التايتة آَت َعت َ ا عليته بعتض املستلمس آقتلته .وإمنتا مل تكتن التايتة قا عتة ان خت املستلم
ق يقوقا كما يف ح يل أنح (إ ا سلهم عليكم أهل الكتاب آقولوا :وعلكيم).٥

ب  -اق ي الظاهر (السيما) من ال ياب واللاية والشعر والعمامة وخ ها ،قال حممد بن احلسن الشيباين رمحته هللا]وإ ا ثدتل املستلمون م ي تة متن
م ائن املشركس َع توة آت أب أن يقتلتوا متن لقتوا متن رجتاقم إال أن يتروا رجت عليته ستيماء املستلمس أو ستيماء أهتل الذمتة للمستلمس آاي تتذ دتب
علتيهم أن يت بتتوا يف أمتره حتىت يتبتس قتتم حالته[ .٦قتال الشتارح اسماااا السرخساي ]ان حتكتيم الستيما أصتل آيمتتا اليوقتف علتى حقيقتته ،قتال تعتتاىل

( ِستيماهم ِيف وج ِ
توه ِهم)
َ ْ

الثتتح29 :

ِِ
تيماه ْم)
 ،وقتال تعتاىل (تَت ْعت ِرآتهم بس َ

البقترة2٧٣ :

ِِ
تيماه ْم) الترمحن ،41 :ومتىت
 ،وقتال تعتاىل (يت ْع َترف الْم ْج ِرمتو َن بس َ

وقا ال لط يف القتل الميكن ت اركه ،وليح يف أتد ه إىل أن يتبس اامر تثويت ختتيء علتى املستلمس ،آلهتذا ي ب تي قتم أن يت بتتوا يف أمتره حتىت يتبتس
قم حاله ،وهذا ان السيماء يف كونه حمتم اليكون ثون دس الثاسق ،وق أ ِمر ابلت بت ه اك ،آها ه ا أوىل[.٧
وه اك أمور أدرى يست ل هبا على اإلس

الكمي كت وة القرآن ،والقيا ابامر ابملعروف وال هي عن امل كر وخ ه من الو ائف الشرعية ،واَّهتاث

يف سبيل هللا تعاىل ،ويف كل هذا تثصيل .وميكن تقسيم هذه الع مات والقرائن أبك ر من ريقة ،وبسط هذا بكتايب (الجة يف أحكا امللة).
 -وهتو متن

آهذا ما يتعلق رستور الال  -وهم القسم ال تاين متن أقستا الستاكتس بتب ث املستلمس التيت كمهتا حكتا مرتت ون ب ت ختتريعة اإلست
كان اهره اإلس واليعرف ع ه قض من نواقاهِ .
وْسهتي هتذا رستتور التال انته مل خيْتَ َتس حقيقتة أمتره وع التته البا تة ،وقت بَتيَّتْتت معتىن (الع التة
البا ة) يف الباب اخلامح من هذا الكتاب ع الك يف ختروط املثيت .وهل دب البال عن ع الته البا ة  .واَّواب :دب البال ع ها آيما
تشرتط له الع الة البا ة كتزكيتة الشتهوث ع ت القاضتي ،ويف التوالايت العامتة كاإلمامتة الكتسى والقاتاء .8و ترق معرآتة الع التة البا تة هتى كمتا قتال
ابن ميمية ]ومعرآة أحوال ال ا َ :ترة تكون بشهاثات ال ا  ،وَترة تكون ابَّرح والتع يل وَترة تكون ابالدتبار واالمتاان[.9

 1ال يل رواه الب اري
 2وانظر (امل ين ما الشرح الكب ) 1٠٣ /1٠
وحس ه (نيل ااو ار)148/8 ،
 ٣وح ي ه رواه الرتمذي ه
 4كره القر يف تثس ه ( )٣٣9 /٥وابن حجر يف الثتح ()2٥9/8
 ٥متثق عليه
 ٦يف (الس الكب )
( ٧الس الكب ) 1444 /4
 8وانظر يف هذا (ااختباه وال ظائر) للسيو ي ،ص  ،٦1٦ - ٦12وص  ،٧٥٠ط ثار الكتاب العريب 14٠٧هت
( 9جممون الثتاوى) ٣٣٠ /1٥
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آهذا القسم ال اين من الساكتس ،مث نتكلم يف القسم ال الل وهو من مل يظهر م ه ختيء.
 - ٣من مل يظهر م ه ختيء ي ل على إس

أو كثر.

سمى جمهول الال ،وال يقال( :املسلم جمهول الال) كما قل ا يف القسم ال اين (املسلم مستتور التال) ،ان تا إ ا قل تا (املستلم) آقت حكم تا لته
آهذا ي َّ
ابإلس

ومل يبق حاله جمهوال.

وحكم جمهول الال يف هذه الب ث :هو التوقف يف الكم عليته واليستصتاب لته أصتل معتس ،واليباتل عتن حالته ،إال أن تت عو الاجتة إىل معرآتة
آيتبس أمره ،وال كم عليه إال بظاهر ،وع العجز التا عن اثبات الظاهر كم له ِبكم ال ار ما اعتبار حال سكاهنا.
حكمه َّ
وابدتصار ميكن القول أبن جمهول الال يف هذه الب ث :يتوقف يف الكم عليه ويتبس أمره ع الاجة.
وهذا خترح موجز للعبارة ااوىل:
أ  -أما التوقف يف الكم عليه :آألن الشارن رتب الكم ابإلس

أو الكثر على أسباب اهرة ،وهذا مل يظهر م ه ختيء آ ي بت لته حكتم ،وقت

قال تعاىل ( َوالَ تَت ْقف َما لَْيح لَ َ بِِه ِع ْل مم) اإلسراء.٣٦ :
َ
ب  -وأما أنه ال يستصاب له أصل معس :آألن االستصااب أضعف ااثلة والي بت به حكم إال ع العجز عن اثبات اهر كم به ،واثبتات
الظاهر ابل سبة هول التال ال هتي ممكتن ابلتبتس والتاتري آت يعمتل ابستصتااب ااصتل .وتثصتيل هتذا الكت  :هتو أن ااصتل التذي يستصتاب
الثقهاء هو حكم ال ار ما اعتبتار ثاينتة ستكاهنا ،آتا هول يف ثار اإلست

للمجهول يف ك

الذمتتة يف ثار اإلست

كتم ذست مه ،ومتا لت آتإن اللقتيط يف قترى أهتل

كتتم بكثتتره انتته مت هم يف ال التتب ،وا هتتول يف ثار الكثتتر كتتم بكثتتره ،ومتتا لت آتتإن اللقتتيط يف ثار الكثتتر التتيت يقط هتتا

بعتتض املستتلمس حمكتتو ذست مه يف وجتتهِ ت ليبتتا لكتتم اإلست  .آااصتتل املستصتتاب للمجهتتول هتتو حكتتم الت ار متتا اعتبتتار ثاينتتة ستتكاهنا .1ومتتا
ل آلم يقل أح من العلماء ابلعمل هبتذا االستصتااب إال ع ت العجتز التتا عتن اثبتات ع متة تاهرة يعمتل هبتا ،آلتم كمتوا هبتذا االستصتااب
إال يف اللقيط وامليت ا هول الذي ليح عليه ع مة ،قال ابن قدامة رمحته هللا ]ثار اإلست
أصل ثي ه حكم اإلس

كتم ذست

يف الص ة عليه وثآ ه وتكثي ه متن الوقتف املوقتوف علتى أكثتان متوتى املستلمس[ .2آهتذه متن الصتور التيت يعجتز آيهتا عتن

اثبات اهر آيعمل اباصل .وم اله أياا ماقاله ابن ر ب احلنبلي رمحه هللا ]لو وج يف ثار اإلس
اإلس

لقيطهتا وي بتت للميتت آيهتا إ ا مل يعترف

وال الكثر أو تعارع آيه ع مة اإلس

ميت جمهول ال ين :آتإن مل يكتن عليته ع متة

ص عليه ،آإن كان عليه الكثتر داصتة آمتن ااصتااب متن قتال يصتلي عليته
والكثر صلى عليه نَ َّ

وامل صوص عن أمح أنه اليصلي عليه وي آن ،وهذا يرجتا إىل تعتارع ااصتل والظتاهر إ ااصتل يف ثار اإلست
ولو كان امليت يف ثار الكثر آتإن كتان عليته ع متات اإلست

اإلست

والظتاهر يف هتذا الكثتر،

صتلى عليته وإال آت  ،نتص عليته أمحت يف روايتة علتى بتن ستعي  ،وهتذا تترجيح للظتاهر

تص عليتته) أي أمحت بتتن ح بتتل إمتتا املتتذهب ،وهبتتذا تتترى أن الظتتاهر يقت ثائمتتا علتتى
علتتى ااصتتل هتتا ه تتا كمتتا رجاتته يف الصتتورة ااوىل[ ،٣ومعتتىن (نت ه

استصااب ااصل الذي اليعمل به إال ع العجز عن اثبات الظاهر .أما الع مات اليت يستت ل هبتا علتى ثيتن امليتت آم تل اخلتتان واقت ي الظتاهر
كما قال ابن ُمفلح احلنبلي ]قال أمح يف املقتول أبرع حرب «يستت ل عليته ابخلتتان وال يتاب» آ بتت أن للستيما حكمتا يف هتذه املواضتا يف ابب

الكتتم ابإلس ت

والكثتتر[ .4أال تتترى كيتتف ق ت الستتيما يف الكتتم علتتى امليتتت قبتتل اعتبتتار ااصتتل متتا أن الستتيما متتن الق ترائن التتيت حتتتتاج إىل تبت ُّتس

 1انظر (امل ين ما الشرح الكب )  ،٣٧٥ /٦و(أحكا أهل الذمة) البن القيم ،٥19 - ٥18/2 ،ط ثار العلم للم يس 198٣
( 2امل ين ما الشرح الكب ) 21٥/12
( ٣القواع الثقهية) البن رجب ،ص  ،٣4٥ط ثار املعرآة
( 4الثرون) 1٦8 /٦
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وليستتت متتن الع متتات املستتتقلة ،وكتتذل اخلتتتان لتتيح متتن دصتتائص املستتلمس ،آق ت كتتان العتترب يف اَّاهليتتة خيتت تتون وكتتذل اليهتتوث كمتتا ورث يف
ح يل هرقل ،وآيه قال (آمن خيتنت من هذه اامة قالوا :ليح خيتنت إال اليهوث  -إىل قوله  -وسأله عن العرب ،آقال :هم خيتت ون).1
آلم يقل العلماء ابستصااب حكم ال ار إال ع العجز عن اثبات اهر كم به كما يف اللقيط وامليت الذي لتيح عليته ع متة ،آتإ ا كانتت عليته
ع متة  -ولتتو كانتتت قري تة كاخلتتتان والستتيماء  -حكتم هبتتا ت ليبتتا للظتاهر علتتى ااصتتل ،قتال اباان ميميااة رمحتته هللا ]الظتاهر يقت علتتى االستصتتااب،
وعلى هذا عامة أمور الشرن  -إىل قوله  -إن التمس رجرث استصااب حتال العت أضتعف ااثلتة مطلقتا ،وأثى ثليتل يترجح عليته[ .2وقتال ابان
ميمية أياا ]أجا املسلمون وعلم ابالضطرار من ثين اإلس  :أنه الدوو اح أن يعتق ويثيت روجب هذا االستصتااب وال ثتي إال بعت الباتل
وحرمته هللا ورستوله م َتِه قتذا االستصتااب ،آت يوثتق بته إال بعت ال ظتر يف
عن ااثلة اخلاصة إ ا كان من أهل ل  ،آإن جيا ماأوجبه هللا ورستوله َّ
أثلة الشرن ملن هو من أهل ل [ .٣وك ختيخ اإلس ه ا وإن كان يف العمل ابالستصااب ك ليل خترعي :أنه ال كم به يف إابحة أو حتر إال
بع البال عن خ ه من ااثلة انه أضعثها وكل ثليل خت ه مقت عليته ،آك مته هتذا جتا ِر أياتا يف مستألت ا هتذه :أنته اليقتال ابستصتااب حكتم
ال ار يف اثبات إس

أو كثر إال بع البال عن الع متات الظتاهرة امل َت ة لألصتل ان هتذه الع متات هتى أستباب ختترعية وضتعها الشتارن لرتتيتب

ااحكتتا عليهتتا ،أمتتا االستصتتااب آهتتو العمتتل اباصتتل لع ت وجتتوث ثليتتل م َ ت لتته ،آتتإ ا هتتر أثى ثليتتل رجتتح عليتته .وقتتذا آإنتته حيتتل يعمتتل
ابالستصتتااب يف اثبتتات إس ت أو كثتتر آتتإن أي ثليتتل يظهتتر يقت َّ عليتته وي ت حكمتته ،كمتتا قتتال اباان قدامااة يف حكتتم اللقتتيط ]ويف املوضتتا التتذي
كاآر بيه ة أنه َولَ َ ه ولِ َ على آِراخته حكم ا له به[.4
حكم ا ذس مه إمنا ي بت ل اهرا ال يقي ا انه تمل أن يكون َولَ َ كاآرِ  ،آلو أقا م
والاصل :أن جمهول الال ال يستصاب يف الكم عليه أصل معس ،و ل لسببس:
أح ا :أن استصااب ااصل (حكم ال ار ما اعتبار ثاينة سكاهنا) اليعمل به يف اثبات إس

أو كثر إال ع العجز عن اثبات اهر كم بته

 -كما يف اللقيط وامليت ا هول  -وآيما ع ا هاتس الصورتس آإنه ميكن اثبات تاهر هتول التال ال هتي بتب ُّتس أمتره ،آت يعمتل ابالستصتااب متا

إمكتتان اثبتتات الظتتاهر كمتتا كتتره ابتتن تيميتتة ونقتتل آيتته اإلجتتان .ون بتته ه تتا علتتى أن العمتتل ابالستصتتااب يف امليتتت ا هتتول إمنتتا يكتتون يف اامتتور التتيت
الت اون آيها وال ضرر آيها على أح كالص ة عليته وثآ ته ،أمتا إ ا ترتتب علتى اثبتات ثي ته ت تاون أو دصتومة كالت تاون يف م اثته إ ا ادتلتف الورثتة يف
ِ
ض ْعف االستصااب ك ليل.
يبس ل َ
ثي ه آ يصح استصااب ااصل والب من البال عن البي ات والشهوث .٥وهذا مما ه
والستتبب ال تتاين :أن ااصتتل التتذي يستصتتاب حكمتته يف هتتذه ااحتوال (وهتتو حكتتم الت ار متتا اعتبتتار ثاينتتة ستتكاهنا) قت ثدلتته ادتتت ط كبت جعتتل
صتتثته خت م اتتبطة ،وهتتذا ابإلضتتاآة إىل الستتبب الستتابق دعل تتا نؤكت أنتته اليعمتتل هبتتذا ااصتتل إال يف حالتتة العجتتز التتتا عتتن اثبتات تتاهر كتم بتته،
وهذا يف اللقيط وامليت ا هول كما سبق بيانه ،وأما االدت ط التذي ثدلته آاكتم الت ار (التيت كمهتا حكتا كتاآرون أبحكتا كتاآرة) أهنتا ثار كثتر
وهذا هو حكم الب ث اليت نتكلم ع ها  -وستأيت إختارة موجزة آيما بعت احكتا الت اير إن ختتاء هللا  -وأمتا ستكاهنا آهتم دلتيط متن املستلمس وخت
املسلمس ،آهذه الب ث كانت من قبل ثار إس

يتميز آيهتا املستلم عتن خت املستلم ،إال أنته ومتا تطبيتق القتوانس الوضتعية ادتتلط املستلم ب ت املستلم

ب َتيز لسببس:
الشتتعر واملراكتتب وااْستتاء والكتتىن  -إلستتقاط العمتتل بعقت الذمتتة
أحت ا :عت إلتزا أهتتل الكتتتاب ابل يتتار التتذي مييِهتتزهم عتتن املستتلمس  -يف ال يتتاب و َّ
 1ال يل متثق عليه
( 2جممون الثتاوى) 1٦ - ٥1/2٣
( ٣جممون الثتاوى) 1٦٦ /29
( 4امل ين ما الشرح الكب ) ٣٧٦ /٦
 ٥انظر (امل ين ما الشرح الكب ) 21٦ - 214 /12
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روجب ال سات والقوانس الوضعية اليت ساوت بس السكان يف القوق والواجبات على أسا مب أ املوا ة وأل ت مب أ اقوية ال ي ية .ولتبح ال يتار
ممتتا مييتتز بتتس ال تتا يف ثار اإلست كمتتا قتتال اباان القاايم رمحتته هللا ]إن الشتتروط املاتتروبة علتتى أهتتل الذمتتة تات هتم ت َتييتتزهم عتتن املستتلمس يف اللبتتا

عامل الكاآر معاملة املسلم ،آَس َّت هذه الذريعة ذلزامهم التميز عن املسلمس[.1
والشعور واملراكب وخ ها لت تثاي مشاهبتهم إىل أن ي َ
الرثة يف القوانس الوضعية ،أما يف ثار اإلست
وال اين :إقرار املرت ين على ماهم عليه بسبب ع جتر ه

علتتى رثتتته يف ثار اإلست [ .2وقت ستتبق بيتتان معتتىن هتتذا الكت

آتاامر كمتا قتال ابان قداماة ]إن املرتت اليقتر

يف قاعت ة التكثت وأن املرتت يف ثار اإلست

يستتتتاب آتتإن َتب وعتتاث إىل اإلست

وإال قتل ،وبذل اليبقى مرت رثة اهرة يف ثار اإلس  .أما اآلن آ ان نقطا بوجتوث ك ت متن املرتت ين هبتذه التب ث متن َتركتي الصت ة والستادرين
ابل ين وأهله ومن الذين يسبهون ال ين ومن الشيوعيس والعلمانيس وعباث القبور وخ هم.
آمتتا التميتتز يف ثار اإلست يكتتون جمهتتول التتال  -التتذي ليستتت عليتته ع متتة َتيتزه  -هتتو خالبتتا مستتلم ،لعت إقترار املرتت هبتتا ولتميتتز التتذمي ابل يتتار،
وقذا قال عليه الص ة والس
التتال ب ت ار اإلس ت

(تقرأ الس

على من عرآت ومن مل تعرف)  ،٣آهذا ما هنيه عن بت اءة أهتل الكتتاب ابلست

يت ل علتى أن جمهتول

حمكتتو ذس ت مه .أمتتا يف هتتذه التتب ث اليتتو متتا اد تت ط املستتلم ابلكتتاآر وع ت التميُّتتز مل يبتتق أصتتل م اتتبط يستصتتاب هتتول

الال ،ويكون الكم عليه ذس

أو كثر ضرب من الت ُّرص والت مس.

اجل هذا كله آإن ا نرى أن جمهول الال اليستصاب له أصل يف اثبات إس

أو كثر إال يف أضيق ال وث و ل يف حالة اللقيط وامليتت ا هتول

الذي ليح عليه ع مة.
ونتابا خترح العبارة اليت كر ها يف حكم جمهول الال ،وق خترح ا معىن قول ا (يتوقف يف الكم عليه واليستصاب له أصل معس) مث قل ا:
تبس أمتره) .أمتا عت الباتل عتن حتال جمهتول التال آألنته مل دتر عليته العمتل
ج ( -وال يبال عن حاله ،إال أن ت عو الاجة إىل معرآة حكمه آي َّ
(متن حستن إست

املترء تركته متاال

بس املسلمس ،آلم يكونوا يعرتضون كل جمهول ليتبي وا حاله ،وهتذا م ت رج حتتت عمتو قولته عليته الصت ة والست
يع يه) .4أما اعرتاع ال ا وتبس أحواقم آهو ختأن اخلوارج كما هو اثبت ع هم يف كتب ِ
الثَرق.
وقول تتا (إال أن تت عو الاجتتة )....آهتتذا هتتو التتذي جتترى عليتته العمتتل :التبت ُّتس للااجتتة ،وعليتته تت ل ااثلتتة ،واملقصتتوث ابلتبت ُّتس ه تتا :تبت هتس ثيتتن جمهتتول

الال ،ومن املواضا اليت تاج آيها إىل ل :

ِ
ا ِرير َرقَتبَ ِة ُّم ْؤِمَ ِة) ال ستاء ، 92 :أما العب الكاآر آ دزيء حتريره يف مواضا،
• العتق :ملا أوجبه هللا من حترير الرقبة املؤم ة يف مواضا ،قال تعاىل (آَتتَ ْ

كما أنه مكروه عموما إ ق يلاق بع حريته بت ار الكثتر ويبقتى علتى كثتره أمتا بقتاؤه بتس املستلمس آثيته تعتريض لته ابإلست  .آتالعتق متن املواضتا

صتكة ،آعظتم لت علتى رستول هللا
اليت دب آيهتا تَب هتس ثيتن الرقيتق ،عتن معاويتة بتن الكتم الستلمي قتال :قلتت :ايرستول هللا ،جاريتة يل صتككتها َ
عليه الص ة والس  ،آقلت :أآ أعتقها قال (ائتين هبتا) ،قتال :آجتتت هبتا ،قتال (أيتن هللا) قالتت :يف الستماء ،قتال (متن أ )  ،قالتت :أنتت
رستتول هللا .قتتال (اعتقهتتا آإهنتتا مؤم تتة) .٥نقتتل ابتتن تيميتتة عتتن أيب عثمااان الصااابوين قولتته]وإمام تتا أبتتو عبت هللا الشتتاآعي احتتتل يف كتابتته «املبستتوط» يف
مسألة اعتاق الرقبة املؤم ة يف الك هثارة ،وأن الرقبة الكاآرة اليصح التكث هباِ ،بس معاوية بن الكم ،وأنه أراث أن يعتق اَّاريتة الستوثاء عتن الكثتارة،
( 1اع املوقعس) 1٥٧ /٣
( 2امل ين ما الشرح الكب ) 214 /12
 ٣ال يل متثق عليه
 4قال ال ووي :ح يل حسن رواه الرتمذي وخ ه
 ٥ال يل رواه مسلم
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وسأل ال عليه الص ة والس

عن اعتاقته إايهتا ،آامتا هتا ليعترف أهنتا مؤم تة أ ال[ .1وحت يل اَّاريتة هتذا يستت ل بته علتى أن التبتس إمنتا يكتون

ع الاجة وأن من أقر را أقرت به حكم له ابإلس  ،وأدطتأ يف االستت الل بته آريقتان :آريتق استت ل بته علتى إ ت ق التبتس متا عمتو ال تا وأنته
ال كم اح ابإلس

إال بع امتاانه وهذا دطأ ان التبس يف ال يل كان لسبب ،وآريق است ل به على أن اإلميان هو اإلقرار  -وهم آريق من

املرجتتتة  -ان ال ت عليتته الصت ة والست

حكتتم قتتا ابإلميتتان ذقرارهتتا ،واملقصتتوث ابإلميتتان يف الت يل اإلميتتان الكمتتي املتراثف لإلست

الكمتي ال

اإلميتتان القيقتتي ،قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا ]اإلميتتان التتذي علهقتتت بتته أحكتتا ال ت نيا هتتو اإلميتتان الظتتاهر وهتتو اإلس ت  ،آاملستتمى واح ت يف ااحكتتا
الظاهرة ،وقذا ملا كر ااثر امح احتجاج املرجتة بقول ال عليه الص ة والس

«اعتقها آإهنا مؤم تة» أجابته أبن املتراث حكمهتا يف الت نيا حكتم

ر إ ا لقيتتته رجتترث هتتذا اإلقترار[ ،2وقت ستتبقت اإلختتتارة إىل الثتترق بتتس اإلميتتان الكمتتي

املؤم تتة ،مل يتترث أهنتتا مؤم تتة ع ت هللا تستتتاق ثدتتول اَّ تتة بت
واإلميان القيقي عقب ِكر مراتب اإلميان يف الت بيه اقا املذكور يف التعليق على العقي ة الطااوية.
• اثبتتات إس ت

الشتتهوث ع ت القاضتتي :هتتذا متتن املواضتتا التتيت دتتب آيهتتا تبتتس ثيتتن جمهتتول التتال ،ان اإلس ت

ختتترط يف صتتاة الشتتهاثة  -علتتى

تثصتتيل  -وإ ا آت َّترط القاضتتي يف هتتذا توجتته اللتتو إليتته ووقتتا ضتتمان اخلطتتأ عليتته .قتتال اباان قدامااة ]قتتال القاضتتي :والب ت متتن معرآتتة إس ت
و صل ل أبح أربعة أمور (أح ها) إدباره عن نثسه أنه مسلم أو اتيانه بكلمة اإلس

الشتتاه

(ال تاين) اعترتاف املشتهوث عليته ذست مه (ال التل) دتسة

تبس ثين جمهول الال.
الاكم (الرابا) بيِه ة تقو به[ ،٣وآيه كر رق ُّ
ويف اَّملة آإن كل ما يشرتط له معرآة ال ين دتب آيته تب هتس ثيتن جمهتول التال ،كال كتاح واإلجتارة والشتركة ومصتارف الزكتاة والوقتف التذي الدتوو
صرآه إال ملسلم ،ومواضا وجوب ال ية كأن تقتل رجت دطتأ ِبتاثث ستيارة أو خت ه وهتو جمهتول لت  ،آيجتب تبتس ثي ته وثيتن أوليائته آتإن ثبتت أنته

مستتلم وجبتتت عليت ال يتتة  -علتتى عاقلتت  -اوليائتته املستتلمس إال أن يعثتوا كمتتا جتتتب عليت الكثتتارة ،آتتإن كتتان أوليتتاء القتيتتل املستتلم كتتاآرين آت

ِ ِ
ِ
ا ِريتر َرقَتبَ ِتة ُّم ْؤِمَ ِتة) ال ستاء .492 :آتإن كتان القتيتل نصترانيا
جتب ال ية وإمنا الكثارة آقط لقوله تعاىل (آَِإن َكا َن من قَت ْو َع هِو لَّك ْم َوه َتو ْم ْتؤم من آَتتَ ْ
أو مرت ا أو وانيا حمص ا آ دب علي ال ثية وال كثارة انه مه ر ال  .وحيل وجبت ال ية جتب وإن مل كم هبتا قتاعِ كمتا هتو التال يف ك ت
من الب ث احملكومة ابلقوانس الوضعية ،والقاتل مستول ع ها أما هللا .ويف هذه الصورة اليكثي استصااب ااصل للمقتول دطأ ملا يرتتب عليه من
ت اون وحقوق ِب ف امليت ا هول الذي يستصاب لته ااصتل يف حكتم الصت ة عليته وثآ ته إ الضترر يف لت علتى أحت  .٥آهتذه اامتور وحنوهتا
التبس الشترعي (تبتس ثيتن جمهتول التال ع ت الاجتة إىل لت ) يف مقابتل التب هتس البت عي
تبس ثين ا هول .وهذا هو ه
من املواضا اليت تاج آيها إىل ه

التبس الثبات اإلس
الذي كر ه قب (وهو ه

الكمي للمسلم مستور الال).

ومن اامور املتعلقة رجهول الال واليت اثر اَّ ل حوقا هذه اااي حكم الذابئح هبذه التب ث متا جهالتة حتال التذابح واحتمتال كونته مرتت ا بستبب

( 1جممون الثتاوى) 192/٥
( 2جممون الثتاوى) 41٦/٧
( ٣امل ين ما الشرح الكب )  419 /11ابدتصار


قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [قلت :ال حا ة إىل مسوية اس ارة والشركة ابلنكاح يف و وب مبني الدين واشرتاط معرفته ،ولو قال ابستحباب ذلك لكان

أقرب ،وذلك جلواز مؤا رة ومشاركة املشركني ،وقيده البعض ابلضرورة.

وانظر يف ذلك صحيح البخار (كتاب اس ارة) (ابب استئجار املشركني عند الضرورة ،أو إذا ِل يو د أهل اسس ا وعامل النيب  يهود خيرب) وابب (هل

يؤا ر الر ل نفسه من مشرك يف أر) احلرب) وكتاب (الشركة) (ابب مشاركة الذمي واملشركني يف املزارعة) ].النكت اللوامع ص ()27
 4انظر (تثس ابن ك  )٥٣٥/1 ،و (تثس القر  )٣24/٥ ،و (امل ين ما الشرح الكب )٣4٠ /9 ،
( ٥راجا امل ين ما الشرح الكب  ،21٦ - 21٥ /12 ،وآيه أن العمل اباصل يكون آيما الت اون آيه)
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إقرار املرت ين على رثْم هبذه الب ث احملكومة ابلقوانس الوضعية .آهل يتوقف عن أكل الذابئح هبذه الب ث وهل دب على من يري ختراء اللاتم أن
يتبس حال الذابح وق يكون الذابح خ البائا .
واَّواب :أن الك

يف هذه املسألة مبين على حتر بياة املرت  ،وهو الصواب ،و هب الشوكاين رمحه هللا إىل أن بياة الكاآر مباحتة إ ا َْسَّتى هللا

عليها وأنه اليوج ثليل رمها .1وهذا دطأ وثليتل التاتر متا كره الشايخ منصاور البهاوحل يف قولته ]والتبتاح كتاة مرتت  ،وإن كانتت رثتته إىل ثيتن

َّ ِ
ِ
تاب ِحتل لَّك ْتم)
ين أوتتواْ الْكتَ َ
أهل الكتاب ،والجموسي والوثين والونت يق وكتذا الت روو والتيام تة وال صت ية ابلشتا لقولته تعتاىل ( َو َ َعتا التذ َ
آمثهومه حتر عا خ هم من الكثار[ .2وعلى هذا آالذابئح هبذه الب ث ث ثة أقسا :

املائت ة٥ :

• إ ا علم أن الذي كاها مسلم مستور الال أو كتايب (يهوثي أو نصراين) آهذه ح ل.
• وإ ا علم أن الذي كاها كاآر كمرت أو وثين آهذه عس الرا وهى كامليتة يف التار .
آقت أجتا العلمتاء علتى ختتراء اللاتم املوجتوث اباستواق ثون

• وإ ا جهتل حتال التذي كاهتا آهتذا موضتا الستؤال :آتإ ا كتان لت يف ثار اإلست
س تؤال عتتن ِحلهتته ،ومتتا أن ااصتتل يف اللاتتو الظتتر  ٣إال أن الظتتاهر أن املستتلمس اليقتترون بيتتا متتاال تتل أبس تواقهم وحتتاقم حممتتول علتتى الصتتاة
والس مة آق هِ هذا الظاهر على ااصل ومن ه ا أجعوا على ختراء اللام ب ار اإلس ثون سؤال عتن ِحلهته ،حتىت قتال الشايخ منصاور البهاوحل يف
مذبوحت م بو  ،أي ملقى روضا ل بح أك تر أهلته ،ولتو جهلتت تستمية التذابح ،انته يتعتذر الوقتوف علتى كتل بتحِ وعمت
خترح اإلق ان ]و ل
م
ابلظاهر[ .4وأما يف الب ث اليت نتكلم ع ها ،والتيت تمتل أن يكتون بعتض التذاِبس آيهتا مرتت ين ،آالِ هتل والرمتة متوقثتان علتى قتوة الشتبهة وضتعثها:
آإ ا ك ر املرت ون يف موضاِ ما قويت الشبهة يف اللاو ا هولة وق هِ الظر آ يشرتى من هذا املوضتا ،وإ ا ق َّتل املرتت ون يف موضتاِ متا ضتعثت
الشتتبهة يف اللاتتو ا هولتتة ان ابئتتح املرتت ين وهتتى كامليتتتة ادتلطتتت رتتاال ي اصتتر متتن التتذابئح املباحتتة آجتتاو الشتراء .قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا ]إ ا
ادتلط الرا ابل ل يف ع ث الي اصر :كادت ط أدته أبهل بل  ،وادت ط امليتة وامل صوب أبهل بل ة ،مل يوجب ل حتر متايف البلت  ،كمتا إ ا
ادتلطت اادت اباج بية و َّ
املذكى ابمليت ،آهذا القت ر املتذكور اليوجتب حتتر ابئاهتم ا هولتة التال[ ،٥وقتال أياتا ]والترا إ ا ادتتلط ابلت ل
آهذا نوعان:
أح ت ا أن يكتتون حمرمتتا لعي ته كامليتتتة واادتتت متتن الرضتتاعة ،آهتتذا إ ا اختتتتبه رتتاال صتتر مل تتر  ،م تتل أن يعلتتم أن يف البل ت ة الث نيتتة أدتتتا لتته متتن
الرضاعة واليعلم عي ها ،أو آيها من يبيا ميتة اليعلم عي هتا ،آهتذا ال تر عليته ال ستاء وال اللاتم .وأمتا إ ا اختتتبهت أدتته أبج بيتة أو املتذكى ابمليتت
َحرَمتا جيعتتا[ .٦وقولتته]وأمتتا إ ا اختتتتبهت [...يعتتين بتته إ ا اختتتتبهت بعت ث م اصتتر أي قليتتل آه تتا تكتتون الشتتبهة قويتتة ويقت التاتتر  .وهتتذه القاعت ة
(اإلابحة إ ا ادتلط الرا بع ث الي اصر  -كب  -من ال ل ،والظر إ ا ادتلط الرا بع ث م اصر  -قليل  -من ال ل) قال هبتا معظتم أهتل

( 1السيل اَّرار)٦4 /4 ،
 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [ي مبحث قدمي نصرت فيه ما ذهب إليه الشوكاين دون اشرتاط التسمية ،والشوكاين ليذكرهتم يف مبحثي]
( 2كشاف الق ان) 2٠٥ /٦
( ٣جاما العلو والِكم البن رجب ص  ،٦٠وامل ين ما الشرح الكب )٣٠8/4
( 4كشاف الق ان) 212/٦
( ٥جممون الثتاوى) ٥٣2/21
( ٦جممون الثتاوى) 2٧٦ /29

هو أول من قال بذلك بل له سلف
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العلم.1
آالواجتتب علتتى املستتلم هبتتذه التتب ث :أن يتاتترى ختتراء اللاتتم ممتتن ي تتق ب ي تته متتن التتذاِبس ،آتتإن تعتتذر ستتأل متتن يشتترتي م تته اللاتتم عتتن حتتال التتذابح
وثاينته ،آإن تعذر عمل بقاع ة ادتت ط الترا رتا ي اصتر ومتاال ي اصتر متن الت ل .وال دتزيء عتن هتذا التاتري والتب هتس جمترث التستمية ع ت أكتل

اللاتتم ،آتتإن حت يل (ْسهتوا عليتته أنتتتم وكلتتوه) قت ورث آيمتتا إ ا علت َتم أن التتذابح مستتلم ولكتتن ختت يف هتتل َْسَّتتى هللا وقتتت التتذبح أ ال  ،ومل يتترث هتتذا
ال يل يف جهالة ثين التذابح ،آعتن عائشتة رضتي هللا ع هتا قالتت :إن قومتا قتالوا لل ت عليته الصت ة والست  :إن قومتا َيتون تا بلاتمِ النت ري أ كِ َتر
اسم هللا عليه أ ال .آقال (ْسهوا عليته أنتتم وكلتوه) ،قالتت :وكتانوا حت ي ي عهت ابلكثتر  2أي أن التذاِبس كتانوا حت ي ي اإلست قتري العهت ابلكثتر
وررتا دهلتون وجتتوب التستمية ع ت التذكاة .٣هتذا وال ي ب تتي أن تكتون مستتألة التذابئح ا هولتة وااكتتل م هتا حمتتل دصتومة ونتزان بتتس املستلمس ،اهنتتا
مسألة اجتهاثية ،آق يرى خت ص أن الشبهة قوية يف موضا آ َيكل من ابئاه ويكتون رأي اآلدتر ِب آته ،ومتاثا اامتر حمتتم  ،آت انكتار يف
احملتم ت ،وإمنا ي كر يف ختيء صريح واضح كمن َيكل من بياة مرت

اهر الرثة آهذا كأكل امليتة ي كر عليه.

وق كان هذا كله يف خترح قول ا يف حكم جمهول الال إنه (اليبال عن حاله ،إال أن ت عو الاجة إيل معرآة حكمه آيتبس أمره).
ث  -مث قل ا (وال كم عليه إال بظاهر ،وع العجز التا عن اثبات الظاهر كم له ِبكم ال ار ما اعتبار حال ستكاهنا) .هتذا الكت

ستبق ختترحه

وهو توكي ملا قل تاه متن أن االستصتااب ال كتم بته إال ع ت العجتز عتن اثبتات الظتاهر كمتا يف اللقتيط وامليتت ا هتول آيمتا الت تاون آيته ،وآيمتا عت ا
ل ت ال كتتم إال بظتتاهر يف اثبتتات ثيتتن ا هتتول آتتإن ال ت عليتته الص ت ة والس ت
القاضي يف تبي ه إلس

الشهوث مل يستصاب قم أص معي ا كما أسلث ا.

هذا ما يتعلق ِبكم جمهول الال وهو من مل يظهتر م ته إست
كتتاآرون أبحكتتا الكثتتار والتتيت كانتتت متتن قبتتل ثاير إس ت
ااحكا الذي ورث يف ك

حكتتم للجاريتتة ابإلق ترار ومل يستصتتاب ق تا أصتتل معتتس ،وكتتذل

أو كثتر ،وهتو القستم ال التل متن أقستا الستاكتس يف هتذه التب ث التيت كمهتا حكتا
ومتتاوال يستتك ها ك ت متتن املستتلمس .وقت كتتان هتتذا التثصتتيل إلوالتتة اإلختتتكال يف تعمتيم

ااستا عب ا ي الشا يل ،داصة وأنته مل يثترق بتس أحكتا اإلميتان والكثتر وأحكتا القتتال ،أمتا أحكتا اإلميتان والكثتر

آق سبق بياهنا آيما ماى .اثنيا :وأما من جهة أحكا القتال.
آاملستتلم معصتتو ذس ت مه أي متتا وجت يف ثار اإلس ت

أو ثار التترب  ،4وال دتتوو قتلتته أث تتاء قتتتال الكثتتار  -إ ا كتتان خمتلطتتا هبتتم وميكتتن َتييتتزه  -إال

لارورة ،وهذه هي (مسألة ترت الكثار ابملسلمس) .وإ ا كان خمتلطا هبم وال ميكن َتييزه ع هم بع مة آ مؤادذة يف قص ه ابلقتل والال هتذه ،٥
واست ل قا ِب يل اَّيش الذي خيسف به ابلبي اء ،ويبعل كل أحت ِ علتى نيتته .أمتا إ ا كتان املستلم يف هتذه التب ث مميتزا وخت خمتتلط ابلكثتار حتال
القتال آ سبيل إىل قتله .هذا وهللا تعاىل أعلم.
آهذه بعض املواضا من كتاب (ح اإلس ) لعب ا ي الشا يل ،اليت أرثت أن أنبه على ماآيها من أدطاء وأمور ادتلطت على املؤلتف ،والتق أن
هذا ليح حصرا ادطاء الكتاب ولكين أرثت آقتط أن أنبته علتى أدطائته يف موضتون اإلميتان والكثتر ،وإال آتإن الكتتاب بته أدطتاء أدترى أعرضتت

عن كرها ،وم ها م يف ك مه عن يوسف عليه الس (يف ص  )422قال إنه كرسول الب أن يكون مطاعا للقاعت ة (ومتا أَرست ْلَا ِمتن َّرس ِ
تول
ََ ْ َ

 1انظر (امل ين ما الشرح الكب )  ،٥1/1و (ب ائا الثوائ ) البن القيم ( ،2٥8/٣القواع ) البن رجب ال بلي ص ( ،241االنصاف) لع ء ال ين املرثاوي - ٧8/1
( ،٧9رسالة كشف الشبهات عن املشتبهات) للشوكاين ص  1٦ضمن (الرسائل السلثية) له
 2رواه الب اري ()٥٥٠٧
 ٣وانظر (جممون آتاوى ابن تيمية) 24٠ /٣٥
( 4امل ين ما الشرح الكب ) ٣٣٥ /9
 ٥وهذه الصورة كرها ابن تيمية يف (جممون الثتاوي) ٥4٧ - ٥٣٦/28
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إِالَّ لِيطَان ذِِ ْ ِن ِ
اّلل) ال ستاء ،٦4 :والحجة له يف هذه اآليتة ان اإلراثة آيهتا إراثة ختترعية وهتذه ليستت متاتمتة الوقتون وليستت إراثة ق ريتة متاتمتة
َ
ه
الوقتتون ،وي ت ل علتتى أهنتتا ليستتت متاتمتتة الوقتتون أن بعتتض اانبيتتاء مل يتتؤمن هبتتم أح ت م متتن أق توامهم كمتتا قتتال رستتول هللا عليتته الص ت ة والس ت

 -يف

ح يل سبق هبا عكاختة (وَييت ال وليح معه أح )  ،1آهذا ن َييت يو القيامة وح ه انه مل يؤمن به أح من قومه ،آمعتىن قولته تعتاىل (إِالَّ
ِ
عصى ،وال يطيعه إال من كتب هللا له ل يف علمته آتتثتق اإلراثة الق ريتة يف حتق
ليطَ َ
ان) ال ساء ٦4 :أي أمر هللا بطاعته خترعا ،ولك ه ق يطان وق ي َ
املطيا ما اإلراثة الشرعية ،ولذل أعقب هللا ل بقوله (ذِِ ْ ِن ِ
اّلل) ال ستاء ٦4 :أي اليطيا الرسول أحت إال متن ختتاء هللا أن يتؤمن وأ ِ َن لته يف لت
ه
ق را .ومن اادطاء أياا :ع ك مه يف قصتة حا تب بتن أيب بلتعتة قتال إن ماآعلته لتيح متواالة للكثتار وهتذا ِبت ف الت ص آثيته نتزل صت ر ستورة
املمتا ة ابتثاق أهتل العلتم وقتال هللا آيهتا (َال تَتتَّ ِ تذوا َعت هِوي َو َعت َّوك ْم أ َْولِيَتاء) املمتا تة ،1 :آت ص علتى أن ماآعلته متواالة ،ولكتن ااستتا الشتا يل
وح هتل هتذا اإلختتكال ستيأيت يف نقت ي لكتتاب
أختكل عليه أن املواالة مل توصف ب ت الكثتر يف القترآن وحا تب مل يكثتر آقتال إن آعلته لتيح متواالةَ ،
(الرسالة الليمانية يف املواالة) إن ختاء هللا ،هذا وهللا تعاىل أعلم.
وهبتتذا أدتتتم الك ت

يف الكتتتب اخلاصتتة روضتتون اإلميتتان والكثتتر ،وهتتى آدتتر مانتتذكره متتن كتتتب االعتقتتاث اخلاصتتة ابملرتبتتة ال ال تتة متتن مراتتتب ال راستتة

الشرعية .وابهلل تعاىل التوآيق.
بقيتتت ث ثتتة موضتتوعات أرجتتأت الكت

تايب (القتتول القتتا ا آتتيمن
آيهتتا إىل آدتتر هتتذا املباتتل كمتتا كتترت يف د لتته ،وهتتى أحكتتا الت اير ،ونقت كتت َ ْ

امت ا عن الشرائا) و (الرسالة الليمانية يف املواالة) .وهذا بياهنا...

 1ال يل متثق عليه
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املوضوع األول:أحكاا الداير
وآيه مخح مسائل:
 - 1أسا تقسيم العامل إىل ثارين.
 - ٣تعريف ثار اإلس وثار الكثر.
 - ٥ااحكا املرتتبة على ادت ف ال اير.
وهذا خترح موجز قذه املسائل:

 - 2ااثلة على هذا التقسيم.
 - 4ت ه صثة ال ار.

املسألة األوىل :أساس مقسيم العاِل إىل دارين.
اعلتتم أن أستتا تقستتيم العتتامل إىل ثاريتتن  -ثار اإلس ت وثار الكثتتر  -هتتو عمتتو بع تتة ال ت عليتته الص ت ة والس ت إىل ال تتا كاآتتة :عمومتتا مكانيتتا
وصت ْ ِع ِه ب عوتته عليته الصت ة والست
َّميا أهل اارع ،وعموما ومانيتا متن وقتت بع تته عليته الصت ة والست وإىل يتو القيامتة ،ومتا عمتو بع تته َ
انقستم اخللتق إىل متتؤمن بته وكتتاآر ،مث آترع هللا تعتتاىل علتى املتتؤم س اقجترة متن بتتس الكتاآرين ،وقتتيض هللا قتم أنصتتارا ابمل ي تة آكانتتت هتي ثار اقجتترة
وجمتما املهاجرين وهبا أنشأ رسول ثولة اإلس  ،و ل آرع اقجرة إىل امل ي تة قائمتا حتىت آتتح مكتة ،مث لتت آرياتة اقجترة علتى كتل مستلم يقتيم
بس الكاآرين ،آتميزت ال اير بتذل إىل ثار اإلست

وهتي جمتمتا املستلمس وموضتا ستلطاهنم وحكمهتم ،وثار الكثتر وهتي جمتمتا الكتاآرين وموضتا

سلطاهنم وحكمهم ،مث آرع هللا على املؤم س قتال الكثار إىل قيا الساعة آسميت ثارهم أياا ثار الرب.
أما ااثلة على ل :

ِِ ِ
ِ
ِ ِ
س نَ ِتذيرا) الثرقتان،1 :
آااثلة على عمو بع ته عليه الص ة والس ك ة م ها :قوله تعاىل (تَتبَ َارَك الَّذي نَتَّزَل الْث ْرقَتا َن َعلَتى َعْبت ه ليَكتو َن ل ْل َعتالَم َ

وقال تعاىل (ق ْل َاي أَيتُّ َها الَّا

ِ
اّلل إِلَيكم َِ
ِ
اك إَِّال َكاآَّتة لهِلَّتا ِ بَ ِشت ا َونَ ِتذيرا) ستبأ،28 :
جيعا) ااعراف ،1٥8 :وقال تعاىل ( َوَمتا أ َْر َست ْلَ َ
إِهين َرسول ه ْ ْ

ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
آج َ
وقال تعتاىل (آَإ ْن َح ُّ
َستلَمواْ آَت َقت ِ ْاهتَت َ واْ
تاب َواا هميِه َ
َستلَ ْمت ْم آَتِإ ْن أ ْ
تس أَأ ْ
وك آَتق ْل أ ْ
ين أ ْوتتواْ الْكتَ َ
َسلَ ْمت َو ْجه َي هّلل َوَمت ِن اتَّتبَت َع ِن َوقتل لهلَّتذ َ
ِ ِ ِ
اآلدترِة ِمتن ْ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َّ َِّ
است ِرين) آل
اخلَ َ
َّوإن تَت َول ْواْ آَإمنَا َعلَْي َ الْبَ َل) آل عمتران ،2٠ :وقال تعاىل ( َوَمن يَتْبتتَ ِ َخ ْ َ اإل ْس َ ثي تا آَتلَتن يت ْقبَ َتل مْته َوه َتو يف َ َ

عمران .8٥ :وحنوها من اآلايت .وقال رسول هللا عليه الص ة والس (أ ِ
عطيت مخسا مل يعطهن أح م من اانبياء قبلي :ن ِ
صترت ابلرعتب مست ة ختتهر،
وجعلت يل اارع مسج ا و َهورا ،وأميا رجلِ من أميت أثركتته الصت ة آليص ِتل ،و ِ
أحلتت يل ال تائم ،وكتان ال ت يبعتل إىل قومته داصتة وبع تت إىل
َه

ال ا كاآة ،وأعطيت الشثاعة)  ،1وعمو البع ة من املعلو من ال ين ابلارورة.
وأما انقسا اخللق ب عوته عليه الص ة والس

إىل مؤمن به وكاآر ،آهذه س ة هللا الق رية ما جيا الرسل ،كما أهنا س ته يف دلقه والبت متن وجتوث

الثتريقس :املتؤم س والكتتاآرين يف اارع إىل قبيتل قيتتا الستاعة  -حتتىت ْتب التريح الطيبتة  -لتتاقتتق ست ة االبتتت ء قتال تعتتاىل ( َولََقت ْ بَت َع ْتَتتا ِيف كت ِهتل
أ َّم ِة َّرسوال أ َِن ْاعب واْ اّلل واجتَِبواْ الطَّاخوت آَ ِمْتهم َّمن ه َ ى ِ
الات لَة آَ ِست واْ ِيف اا َْر ِ
تف
تت َعلَْي ِته َّ
اّلل َومْتهم َّمت ْن َح َّق ْ
ع آَتانظرواْ َكْي َ
َ
ْ َ
ه
هَ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س) الثرقان ،٣1 :وقال تعاىل ( َولَ ْو َختتاء َربتُّ َ ََََّع َتل
س) ال ال ،٣٦ :وقال تعاىل ( َوَك َذل َ َج َع ْلَا لك ِهل نَِ ِه َع هوا هم َن الْم ْج ِرم َ
َكا َن َعاقبَة الْم َك هذبِ َ
ِِ
ِ
تألن جهتَّم ِمتن ِْ ِ
ِ
س ،إِالَّ من َّرِحم ربُّ َ ولِ َذلِ َ َدلَ َقهم وََتَّ ْ ِ ِ
تس)
اََّّتة َوالَّتا ِ أَ ْجَع َ
الَّا َ أ َّمة َواح َ ة َوالَ يَتَزالو َن خمْتَلث َ َ
َْ
ََ َ
تت َكل َمتة َربته َ ا َْم َّ َ َ َ َ

هوث .119 - 118 :ويف ال يل (وحمم م َّآرق بس ال ا )  ،2ويف ال يل الق سي (وقاتل رن أ اعت متن عصتاك) رواه مستلم عتن عيتاع بتن محتار.

 1رواه الب اري عن جابر رضي هللا ع ه
 2رواه الب اري عن جابر ()٧281
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ِ ِ
اّلل َالنتَ ِ
اتكم بِتبَت ْع ِ
ض)
آ ب من وجوث املؤمن والكاآر يف اخللتق لتتاقتق ست ة االبتت ء كمتا قتال تعتاىل ( َولَ ْتو يَ َشتاء َّ
ص َتر متْته ْم َولَكتن لهيَتْبتل َتو بَت ْع َ
َ

ض آِْتتَتة أَتَص ِتسو َن وَكتا َن ربتُّ َ ب ِ
اك ْم لِبَت ْع ِ
صت ا) الثرقتان ،2٠ :ويف الت يل الق ستي قتال هللا عزوجتل لل ت عليته
حممت  ،4 :وقال تعاىل ( َو َج َع ْلَا بَت ْع َ
ْ َ َ َ
الص ة والس (إمنا بع ت ابتلي وابتلي ب ).1
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِِ
ِِ
تيم ك تت ْم قَتالواْ كَّتا
وأما آرع اقجرة على املسلم من بس الكاآرين ،آمن أثلته قوله تعاىل (إ َّن الذ َ
ين تَت َوآَّاهم الْ َمآلئ َكة َالمي أَنْتثسته ْم قَتالواْ آ َ
ِ ِ
مست ْ ِ
ِ
ع قَالْواْ أََمل تَكن أَرع ِ ِ
تاءت م ِ
صت ا) ال ستاء ،9٧ :آالوعيت التوارث
َْ
ا َعث َ
س ِيف اا َْر ِ َ ْ ْ ْ ه
اّلل َواس َعة آَتتت َهاجرواْ آ َيها آَأ ْولَتت َ َمأْ َواه ْم َج َهتَّم َو َس ْ َ
يف اآليتتة علتتى تتترك اقجتترة ي ت ل علتتى وجوهبتتا  -ان متتاورث يف تركتته وعي ت آهتتو واجتتب  -إال متتن عتتذر كمتتا يف اآلايت التاليتتة قتتا ،ويت ل عليتته أياتتا

الوعيت التوارث يف ااحاثيتل اآلمتترة ابقجتترة كقولته عليتته الصت ة والست
عليه الص ة والس

(أ بتتريء متتن كتل مستتلم يقتتيم بتس أ هتتر املشتتركس ،التتراءى ر تتا) .2وقتتال

(الت قطا اقجرة ماثا الع و يقاتل).٣

ِ
س َحْيتتل َو َجت َُّتوه ْم) التوبتتة ،٥ :وقولتته تعتتاىل( َوقَتتاتِلواْ
وأمتتا آتترع قتتتال الكتتاآرين علتتى املستتلمس آأثلتتته معروآتتة ،وم هتتا قولتته تعتتاىل (آَتتاقْتتتلواْ الْم ْشت ِرك َ
ِ
س َكآآَّتة) التوبتتة ،٣٦ :وقولتته عليتته الص ت ة والس ت (أمتترت أن أقاتتتل ال تتا حتتىت يشتته وا أن ال إلتته إال هللا) ،4وقولتته عليتته الص ت ة والس ت
الْم ْش ت ِرك َ
(بع ت بس ي ي الساعة ابلسيف حىت يعب هللا وح ه).٥

وه تتا ت بيتته هتتا  :آت ان إ قل تتا إن عمتتو الرستتالة هتتو أستتا تقستتيم العتتامل إىل ثاريتتن ،آإنتته ال يشتترتط وجتتوث الت ارين معتتا ثائمتتا يف الت نيا ،واليشتترتط
لصاة وصف ثارِ ما أبهنا ثار كثر أن توج يف ال نيا ثار إس  ،آليح هذا ثاد يف م اط الكم على ال اير كمتا ستيأيت بيانته إن ختتاء هللا .بتل
ق كلو اارع من ثار اإلس

يف وقتِ ما واليوج آيها إال ثار الكثر ،كما كان الال يف ص ر اإلس

قبل اقجرة إىل امل ي ة ،وكما هو التال

يف ومان تتا هتتذا ،ويشت إليتته حت يل حذيثتتة بتتن اليمتتان يف الثتتنت وآيتته قتتال (آمتتا أتمتترين إن أثركتتين لت قتتال رستتول هللا عليتته الصت ة والست  :تلتتز
جاعة املسلمس وإمامهم ،قلت :آإن مل يكن قم جاعة وال إما  ،قال عليه الص ة والس  :آاعتزل تل ِ
الثترق كلهتا ولتو أن تعتضه أبصتل ختتجرة
حىت ي رك املوت وأنت على ل ).٦
هذا ما يتعلق أبسا تقسيم العامل إىل ثارين.

 1رواه مسلم عن عياع بن محار
 2ال يل رواه أبو ثاوث والرتمذي ذس اث صايح مرس
 ٣رواه أمح  ،وقال اقي مي رجاله رجال الصايح
 4ال يل متثق عليه
 ٥ال يل رواه أمح
 ٦ال يل متثق عليه
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املسألة الثانية :األدلة على هذا التقسيم.
هتتب بعتتض املعاص ترين  -م تتل ث .وهبتتة الزحيلتتي يف كتابتته (آاثر التترب يف الثقتته اإلس ت مي)  -إىل أن تقستتيم العتتامل إىل ثاريتتن ال أستتا لتته متتن
الكتاب والس ة وإمنا هو اجتهاث من الثقهاء بع عصر ال بوة وعصر الصاابة.
ودتتب أن يكتتون معلومتتا أن هتتذا التقستتيم جممتتا عليتته بتتس علمتتاء اامتتة متتن الستتلف واخللتتف .وأن اإلجتتان الب ت أن يستتت إىل ثليتتل متتن الكتتتاب
أوالس ة كما قال ابن تيمية رمحه هللا ،1وحنن نذكر ه ا بعض ااثلة على هذا التقسيم:

َّ ِ
تال
ين َك َثرواْ لِرسلِ ِه ْم لَ ْ ِر َجَّتكم ِهم ْن أ َْر ِضَا أ َْو لَتَتعتوث َّن ِيف ِملَّتَِتا) إبتراهيم ،1٣ :وقولته تعتاىل (قَ َ
 - 1آمن كتاب هللا تعاىل :قوله تعاىل ( َوقَ َال الذ َ
ِ
َّ ِ
ِ ِِ
آم واْ َم َع َ ِمن قَت ْريَتَِا أ َْو لَتَتعوث َّن ِيف ِملَّتَِا) ااعراف .88 :آاإلضاآة يف كلمتيت
ين ْ
استَك َْسواْ من قَت ْومه لَ ْ ِر َجَّ َ َاي خت َعْيب َوالَّذي َن َ
الْ َمأل الذ َ

(أَر ِ
ضَا) و ( ِملَّتَِا)  -وهي إضاآة اارع والقرية إىل ضم املتكلمس ( )  -هتي إضتاآة َتلت  ،آأرضت ا وقريت تا تعتين أرع الكتاآرين وقريتة الكتاآرين
ْ

اليت ميلكها الكثار ويتاكمون آيها ابامر وال هي والسلطان وقذا ه ه ثوا رسلهم ،وهذه هي صثة ثار الكثر.

وقولتته تعتتاىل (إِ َّن الَّت ِتذين تَتوآَّتتاهم الْمآلئِ َكتتة َتتالِ ِمي أَنْتث ِس ت ِهم قَتتالواْ آِتيم ك تتتم قَتتالواْ كَّتا مست ْ ِ
ع قَتالْواْ أََمل تَكتتن أَرع ِ
اّلل
َْ
ات َتعث َ
س ِيف اا َْر ِ َ ْ ْ ْ ه
َ ْ
ْ
َ
َ َ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
اجر ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل أ َْعلَتم ذِِميَتاهنِِ َّن آَتِإ ْن
ات آَ ْتامتَ ِا وه َّن َّ
َواس َعة آَتتت َهاجرواْ آ َيها) ال ساء ،9٧ :وقوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ين َآم توا إ َا َجتاءكم الْم ْؤمَتات م َهت َ
ات آَ َ تَترِجعوه َّن إِ َىل الْكثَّا ِر) املمتا تة ،1٠ :وقوله تعاىل (والَّ ِذين آم واْ وَمل يته ِ
علِمتموه َّن مؤِمَ ِ
اجرواْ َما لَكم ِهمتن َوالَيَتتِ ِهم ِهمتن َخت ْتي ِء َح َّتىت
ْ
َ َ َ َْ َ
َْ
ْ
يتهت ِ
تاجرواْ) اانثتتال ،٧2 :آهتتذه ال صتتوص اخلاصتتة ابقجتترة تت ل ثاللتتة واضتتاة علتتى الت ارين ثار اإلست وثار الكثتتر إ اقجتترة إ ا أ لقتتت يف نصتتوص
َ
الشرن تعين االنتقال من ثار الكثر إىل ثار اإلس .

ِِ
س) ااعراف.14٥ :
ومن ال صوص يف هذا أياا قوله تعاىل ( َسأ ِريك ْم َث َار الْ َثاسق َ

 - 2ومتتن الست ة :ااحاثيتتل التوارثة يف وجتتوب اقجتترة وهتتي تت ل علتتى تقستتيم العتتامل إىل ثاريتتن ،وم هتتا ااحاثيتتل املتتذكورة يف املستتألة ااوىل وم هتتا
أياتتا قولتته عليتته الص ت ة والس ت

(كتتل مستتل ِم علتتى مستتلمِ حمتتر  ،أد توان نص ت ان ،اليقبتتل هللا عزوجتتل متتن مشتتركِ بع ت ما أستتلم عم ت أو يثتتارق

املشركس إىل املسلمس).2
وابإلضاآة إىل أحاثيل وجوب اقجرة ،آمن ال صوص ال الة على هذا التقسيم:
• عن ابن عمر رضي هللا ع هما (أن رسول هللا عليه الص ة والس

هنى أن يساآر ابلقرآن إىل أرع الع و) متثق عليه.

• وم هتتا حت يل ابتتن عبتتا الطويتتل يف التترجم وآيتته أن عبت الرمحن بتتن عتتوف قتتال لعمتر بتتن اخلطتتاب رتتىن (آأمهتتل حتتىت تقت امل ي تتة آإهنتتا ثار اقجتترة
والس ة).٣
• وم ها مارواه ال سائي ذس اث صايح عن ابن عبا رضي هللا ع هما قال [إن رسول هللا عليه الص ة والس

وأاب بكر وعمر كتانوا متن املهتاجرين

اهنم هجروا املشركس وكان من اانصار مهاجرون ،ان امل ي ة كانت ثار خترك ،آجاؤا إىل رسول هللا عليه الص ة والس
• وم ها ح يل أيب هريرة يف قصة هجرته قال [ :ملا ق ِ مت على ال عليه الص ة والس قلت يف الطريق:
وعَائِها
ايليلة من وقا َ

 1انظر (جممون الثتاوى) ٣9 /٧
 2رواه ال سائي ذس اث حسن عن هبز بن حكيم عن أبيه عن ج ه
 ٣رواه الب اري ٦8٣٠

 . .على أهنا من ثارة الكثر َجنتِ

ليلة العقبة].
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قال :وأبق مين خ م يل يف الطريق ،قال آلما ق مت على ال عليه الص ة والس

آبايعته ،آبي ا أ ع ه إ لا ال ت  ،آقتال يل رستول هللا عليته

الص ة والس  :ايأابهريرة ،هذا خ م  .آقلت :هو حره لوجه هللا ،آأعتقته].1
• وم ها ح يل عائشة يف قصة اَّاريتة املهتاجرة التيت اْمتت يف الوختتاح ،وآيته عتن عائشتة رضتي هللا ع هتا أن وليت ة كانتت ستوثاء ل هتيِ متن العترب
آأعتقوها آكانت معهم .قالت[ :آ رجت صتبية قتم عليهتا وختتاح أمحتر متن ستيور ،قالتت :آوضتعته  -أو وقتا م هتا  -آم هترت بته حت َ ايةم وهتو ملقتى
آاسبته لما آ طثته ،قالت :آالتمسوه آلم د وه ،قالت :آاْموين بته ،قالتت :آطثقتوا يثتشتون حتىت آتشتوا قتبلهتا ،قالتت :وهللا إين لقائمتة معهتم

مرت ال اية آألقته ،قالت :آوقا بي هم ،قالت :آقلت هتذا التذي اْمتمتوين بته وعمتتم وأ م ته بريتتة وهتو ا هتو ،قالتت :آجتاءت إىل رستول هللا
إ َّ
عليتته الصت ة والست

تلمت .قالتتت عائشتتة :آكتتان قتتا دبتتاءم يف املستتج أو حثتتشم  ،قالتتت :آكانتتت أتتيتتين آتات ث ع ت ي ،قالتتت :آت جتلتتح
آأست ْ

ع ي جملسا إال قالت:

ويو الوِ ختاح من تعاجيب رب ا

..

أال إنه من بل ةِ الكثر أجناين

قالت عائشة :آقلت قا ماختأن ال تقع ين معي مقع ا إال قلت هذا قالت :آا ثتين هبذا ال يل].2
آهذه ال صوص ت ل على أن تقسيم العامل إىل ثارين ثار اإلس وثار الكثر اثبت ابلكتاب والس ة وم قول عن الصاابة .وأن اقجرة واجبة من
ال انية إىل ااوىل .بل ق ورثت املصطلاات اخلاصة هبذه ال اير يف الكتاب والس ة  -يف ال صوص السابقة  -أبلثا خمتلثة م ل :ثار الثاسقس -
أرع الع و  -ثار اقجرة والس ة  -ثار خترك  -ثارة الكثر  -بل ة الكثر .وهذا كله يف الرث على من وعم إن تقسيم العامل إىل ثارين أمر أح ثه
الثقهاء ابجتهاثهم.

 1رواه الب اري ( .)4٣9٣قال ابن م ظور (وال ارة :ل ة يف ال ار) (لسان العرب)  ،298 /4ط ثار صاثر
 2رواه الب اري (ح يل  .)4٣9وبل ة الكثر هي ثار الكثر كما قال ابن حجر يف خترحه (وآيه آال اقجرة من ثار الكثر) (آتح الباري) ٥٣٥ /1
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املسألة الثالثة :معريف دار اسس ا ودار الكفر
يظهتتر متتن ااثلتتة املتتذكورة يف املستتألتس الستتابقتس أن ثار اإلس ت
اخلاضعة لسلطان الكاآرين وحكمهم ،وإلي

أقوال العلماء يف هذا:

قال ابن القيم رمحه هللا ]قال اَّمهور :ثار اإلس
ثار إس

هتتي التتب ث اخلاضتتعة لستتلطان املستتلمس وحكمهتتم ،وأن ثار الكثتتر هتتي التتب ث

هي اليت نزقا املستلمون وجترت عليهتا أحكتا اإلست  ،ومتامل جتتر عليته أحكتا اإلست

وإن الصقها ،آهذه الطائف قريبة إىل مكة ج ا ومل تصر ثار إس

مل يكتن

بثتح مكة[.1

الس َر ّخسااي احلنفااي رمحتته هللا ]ع ت أيب ح يثتتة رمحتته هللا تعتتاىل إمنتتا تصت ثارهتتم ثار التترب بت ث ختترائط ،أحت ها :أن تكتتون متامختتة
وقتتال اسماااا َّ

أرع التترتك لتتيح بي ه تا وبتتس أرع التترب ثار للمستتلمس ،وال تتاين :أن اليبقتتى آيهتتا مستتلم آمتتن ذميانتته وال متتي آمتتن أبمانتته ،وال التتل :أن يظهتتروا

أحكا الشرك آيها .وعن أيب يوسف وحمم رمحهما هللا تعتاىل إ ا أ هتروا أحكتا الشترك آيهتا آقت صتارت ثارهتم ثار حترب ،ان البقعتة إمنتا ت ستب
إلي تتا أو إلتتيهم ابعتبتتار القتتوة وال لبتتة ،آكتتل موضتتا هتتر آيتته حكتتم الشتترك آتتالقوة يف ل ت املوضتتا للمشتتركس آكانتتت ثار حتترب ،وكتتل موضتتا كتتان
الظاهر آيه حكم اإلس

آالقوة آيه للمسلمس[ .2آجعل الصاحبان امل اط :هو ال لبة وااحكا .

ومل يعتس العلماء الشروط اليت كرها أبو ح يثة رمحه هللا ،حىت دالثه صاحباه :القاضي أبو يوسف وحمم بن السن الشيباين كما كتر السردستي،
و كتتره أياتتا ع ا ء الاادين الكاساااين وعلتتل قوقمتتا بقولتته ]إن كتتل ثار ماتتاآة إمتتا إىل اإلست
بقت آيها أحكامه ،وتااف إىل الكثر إ ا بقت آيها أحكامه ،كما تقول اَّ ة ثار الس
ال ار ،وان هور اإلس

وإمتتا إىل الكثتتر ،وإمنتتا تاتتاف الت ار إىل اإلس ت

إا

وال ار ثار البوار ،لوجتوث الست مة يف اَّ تة والبتوار يف

أو الكثر بظهور أحكامهما[ .٣آجعل الكاساين م اط الكم على ال ار هو نون ااحكا املطبقة آيها.

وانتق ابن ق امة ال بلي أياا ختروط أيب حنيفة آقال ]ومتىت ارتت أهتل بلت وجترت آيته أحكتامهم صتاروا ثار حترب يف اخت تا أمتواقم وست

راريهتم

الاثثس بع الرثة ،وعلى اإلما قتاقم آإن أاببكر الص يق رضي هللا ع ه قاتل أهل الرثة جبماعة الصاابة ،وان هللا تعتاىل قت أمتر بقتتال الكثتار يف
مواضا من كتابه وهؤالء أحقهم ابلقتال ان تتركهم ررتا أخترى أم تاقم ابلتشتبه هبتم واالرتت اث معهتم آيك تر الاترر هبتم ،وإ ا قتاتلهم قتتل متن قت ر عليته
ويتبا م برهم وداو على جر هم وت م أمتواقم ،وهبتذا قتال الشتاآعي .وقتال أبتو ح يثتة :التصت ثار حترب حتىت جتتمتا آيهتا ث ثتة أختتياء :أن تكتون
متامخة ل ار الرب الختيء بي هما من ثار اإلس

(ال اين) أن اليبقى آيها مسلم وال مي آمن (ال الل) أن جتري آيها أحكامهم - .قال ابتن ق امتة

 ول ا أهنا ثار كثار آيها أحكامهم آكانت ثار حرب[ .4آجعل ابن ق امة م اط الكم على ال ار نون ااحكا اَّارية آيها.وقال السرخسي يف خترحه لكتاب (الس الكب ) [وال ار تص ثار املسلمس ذجراء أحكا اإلس ].٥
وللقاضتتي أيب يعلااى احلنبلااي ]كتتل ثار كانتتت ال لبتتة آيهتتا احكتتا الكثتتر ثون أحكتتا اإلست

آهتي ثار الكثتتر[ .٦وقتتال الشاايخ منصااور البهااوحل

]وجتب اقجرة على من يعجز عن إ هار ثي ه ب ار الرب وهي ماي لب آيها حكم الكثر[.٧
( 1أحكا أهل الذمة) البن القيم ،٣٦٦ /1 ،ط ثار العلم للم يس 198٣
( 2املبسوط) للسردسي ،ج  1٠ص  ،114ط ثار املعرآة
( ٣ب ائا الص ائا) للكاساين ،4٣٧٥ /9 ،ط وكراي علي يوسف
( 4امل ين ما الشرح الكب ) 9٥ /1٠
( ٥الس الكب ) 219٧ /٥
( ٦املعتم يف أصول ال ين) ايب يعلى ص  ،2٧٦ط ثار املشرق بب وت  ،19٧4ولعب القاهر الب اثي م له يف (أصول ال ين) له ،ص  ،2٧٠ط ثار الكتب العلمية ط
2
( ٧كشاف الق ان) له4٣ /٣ ،
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مناط احلكم على الدار
م اط الكم هتو ِعلهتته ،وْسيتت العلتة م ا تا اهنتا مكتان نو ته أي تعليقته ،وْسيتت ِعلتة اهنتا أثترت يف احملتل كعِلهتة املتريض ،آالعلتة هتي الوصتف التذي
علِهق عليه الكم ،آإ ا وِج َ الوصف وِج َ الكم وإال آ  ،وهذا هو معىن قول العلماء (الكم ي ور ما ِعلته وجوثا وع ما).
وق تام ت أقوال العلماء السابقة ِكر سببس للاكم على الت ار :ااول (القتوة وال لبتة) كمتا قتال أباو يوساف وحمماد بان احلسان ]ان البقعتة إمنتا
ت سب إلي ا أو إليهم ابعتبار القوة وال لبة[ .والسبب ال اين (نون ااحكا املطبقة آيها) كمتا ورث يف كت ستائر متن نقل تا عت هم .وع ت التاقيتق آتإن
السببس يرجعان إىل ختيء واح هو م اط الكم على ال ار ،والت اقض بس السببس :ان ال لبتة وااحكتا قري تان ،آت يكتون املت لِهتب مت لبتا إال إ ا
كان هو صاحب اامر وال هي ،آاامر وال هي ا من أهتم مظتاهر ال لبتة والستلطان ،آالستلطان املستلم يطبتق أحكتا اإلست

وإال ملتا كتان مستلما،

والسلطان الكاآر يطبق أحكا الكثر .وهبذا يكون م اط الكم علتى الت ار هتو نتون ااحكتا املطبقتة آيهتا والتيت تت ل علتى متن لته ال لبتة آيهتا ،كمتا
قال الصتاحبان  -آيمتا نقلته السرخساي ]-آكتل موضتا هتر آيته حكتم الشترك آتالقوة يف لت املوضتا للمشتركس آكانتت ثار حترب ،وكتل موضتا
كان الظاهر آيه حكم اإلس
و لت أحكا اإلس

آالقوة آيه للمسلمس[ .وسوف َييت يف مسألة استي ء الكثار على ثار اإلس

يبس أن امل اط يرجا إىل ااحكا
مطبقة (وهو االستي ء ال اقص) آهي ثار إس  ،مما ه

بيان أنه إ ا ت لتب كتاآر علتى الت ار
املطبقة.

تف م استتب للتعليتتل ،و لت ان ااحكتتا  -ال التتاكم  -هتي التتيت تصتتب الت ار
وي حتتظ أن كتتون امل تتاط :نتتون ااحكتتا املطبقتتة يف الت ار ،هتتو وصت م
بصب تها ،آأحكا اإلس

را أتمر به وت هى ع ه تصب ال ار بصب ة إس مية ،وأحكا الكثر را أتمر به وتبياه ورتا ت هتى ع ته تصتب الت ار بصتب ة

الكثتر متن إابحتة الترثة واإللتاث وستب الت ين والطعتن آيته بت راثن أو عقوبتة ،ومتن إابحتة التراب والتز واخلمتر والتتسج واالدتت ط ،ومتن عت مؤادتتذة
َترك الصت ة والصتتيا والزكتتاة ،ومتتن معاقبتتة متتن َيمتتر ابملعتتروف وي هتتى عتتن امل كتتر داصتتة بيت ه ،وختتتيون هتتذا كلته وخت ه هتو متتن صتتثات ثار الكثتر.
آااحكا هي اليت تصب ال ار بصب تها ال الاكم ،الذي لو أراث ختيتا من ل آإنه اليتمكن م ته إال ابامتر وال هتي ،وهتذه هتي ااحكتا آهتي إمتا
أمر أو هني أو إابحة ،والاكم ي ثذ ل بشوكته.
ومن ااثلة على أن م اط الكم على ال ار :نون ااحكا املعسة عن أصااب ال لبة آيها:

• قولتته تعتتاىل (إِ َّن الَّت ِتذين تَتوآَّتتاهم الْمآلئِ َكتتة َتتالِ ِمي أَنْتث ِست ِهم قَتتالواْ آِتتيم ك تتم قَتتالواْ كَّتتا مست ْ ِ
ع قَتتالْواْ أََمل تَكتتن أَرع ِ
اّلل
َْ
ات َتعث َ
س ِيف اا َْر ِ َ ْ ْ ْ ه
َ ْ
ْ
َ
َ َ
و ِاسعة آَتتته ِ
اجرواْ آِ َيها) ال ساء .9٧ :آكون املسلم امل ا ب ابقجرة مستاعثا يف أرعِ ما ي ل على أن ال لبة آيها للكثار ،وم له قوله تعاىل (قَ َال
َ َ َ
ِ
َّ ِ
ِ ِِ
آم واْ َم َع َ ِمن قَت ْريَتَِتا أ َْو لَتَتعتوث َّن ِيف ِملَّتَِتا) ااعتراف ،88 :آاإلضتاآة يف كلمتة
ين ْ
استَك َْسواْ من قَت ْومه لَ ْ ِر َجَّ َ َاي خت َعْيب َوالَّذي َن َ
الْ َمأل الذ َ
(قَت ْريَتَِا) هي إضاآة نسبة وَتل  ،أي قرية الكاآرين املستكسين ،وي ل على َتلكهم قا وخلبتهم عليها ْ يت هم املتؤم س ابإلدتراج م هتا رتا يعتين أهنتم
أصااب اامر وال هي آيها ،آ َّل هذا على أن ثار الكثر ماكانت ال لبة آيها للكثار وماكان اامر وال هي آيها للكثار واامر وال هي ا ااحكتا

و ا مظهر ال لبة والسلطان .وم ل هذه اآلية قوله تعاىل (وقَ َال الَّ ِذين َك َثرواْ لِرسلِ ِهم لَ ِرجَّتكم ِمتن أَر ِ
ضتَا أ َْو لَتَتعتوث َّن ِيف ِملَّتَِتا) إبتراهيم.1٣ :
ْ ْ َ هْ ْ
َ
َ
ويقال آيها ماقيل يف اآلية السابقة .آ ل جممون هذه اآلايت على أن ثار الكثر هي ماكانت ال لبة وااحكا آيها للكثار.

• وقول رسول هللا عليه الص ة والس
ثار كثر حىت الثتح ،آصارت ثار إس

 بعت آتتح مكتة ( -الهجترة بعت الثتتح) الت يل متثتق عليته ،وكانتت اقجترة واجبتة متن مكتة اهنتا كانتتوسقط آرع اقجرة م ها ،والذي ت

ابلثتح وت ت معه أحكا مكة هتو ت ت اليت ال البتة عليهتا متن يت

الكثار إىل ي املسلمس وما تبا ل من ت ت ااحكتا  ،آت هل هتذا علتى أن م تاط الكتم علتى الت ار هتو اليت ال البتة عليهتا وااحكتا تبتا قتا ،آتإن
الكاآر كم أبحكتا الكثتار واملستلم كتم أبحكتا اإلست

وإال لكتان كتاآرا .ويف بيتان هتذا امل تاط قتال ابان حازا رمحته هللا ]ان الت ار إمنتا ت ستب
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لل الب عليها والاكم آيها واملال قا[ .1هذا م اط الكم على ال ار.
منقيح مناط احلكم على الدار
قال الشيخ حممد األمني الشنقيقي ]الت قيح يف الل ة :التهذيب والتصثية ،آمعىن ت قيح امل تاطْ :تذيب العلتة وتصتثيتها ذل تاء متاال يصتلح للتعليتل
واعتبار الصاحل قا[.2
وقت أدطتتأ التتبعض يف هتتذا املقتتا آظ توا أن إقامتتة ك ت متتن املستتلمس بتتبعض البلت ان متتا أمت هم وقت رْم علتتى إ هتتار ختتتعائر ثيت هم كتتاا ان والصت ة
والصو وخ ها كافِ يف اعتبار البل ثار إس  ،حىت قال البعض :كيف تقولتون إن البلت الثت ين ثار كثتر ويف عاصتمته مايزيت عتن ألتف مستج
وهذا كله ال اعتبار له وق بيه ا أن م اط الكم على ال ار هو الي ال البة عليه وااحكا اَّارية آيه ،وماعت ا لت

متن ااوصتاف آت اعتبتار لته يف

الكم على ال ار ،ومن ااوصاف اليت دب إل اؤها يف هذا املقا ت قياا للم اط ،مايلي:
 - 1ال ثدل ل اينة أك رية السكان يف الكم على ال ار.
وثليلتته أن ديتتس كتتان يستتك ها اليهتتوث وملتتا آتاهتتا ال ت عليتته الص ت ة والس ت

عتتا  ٧ه ت أقتترهم آيهتتا ليقوم توا علتتى وراعتهتتا ،٣وبعتتل علتتيهم أمت ا متتن

اانصتتار ،4آكتتان معظتتم أهلهتتا اليهتتوث  -حتتىت أج هتتم عمتتر بتتن اخلطتتاب رضتتي هللا ع تته يف د آتتته  -ومل مي تتا هتتذا متتن كتتون ديتتس متتن ثار اإلست
لكوهنا يف قباة املسلمس جتري آيها أحكامهم .ويف هذا قال ابن حازا ]وقتول رستول هللا عليته الصت ة والست
يبس ما قل اه ،وأنه عليه الس
أ هر املشركس» ه

إمنا َعىن بذل ثار الرب ،وإال آق استعمل عليته الست

«أ بتريء متن كتل مستلم أقتا بتس

عمالته علتى ديتس وهتم كلهتم يهتوث ،وإ ا

كان أهل الذمة يف م ائ هم المياوجهم خ هم آ يسمى الساكن آتيهم إلمتارة علتيهم أو لتجتارة بيت هم كتاآرا وال مستيتا ،بتل هتو مستلم حمستن وثارهتم
ثار إس
اإلس

ال ثار خترك ،ان ال ار إمنا ت سب لل الب عليها والاكم آيها واملال قا[ .٥وقال أباو القاسام الرافعاي الشاافعي ]ولتيح متن ختترط ثار
أن يكون آيها مسلمون بل يكتثى كوهنا يف ي اإلما وإس مه[.٦

 - 2وال ثدل لظهور ختعائر اإلس
آق كان رسول هللا عليه الص ة والس

أو الكثر يف الكم على ال ار.
يظهر ال ين ركة ويت عو إليته ودتاهر املشتركس ابلعت اوة والتساءة مت هم وممتا يعبت ون متن ثون هللا ،وهتذا قبتل

اقجترة متن مكتتة ،وكتذل كتتان بعتض الصتاابة يظهتترون الصت ة وتت وة القترآن ،ومل تصتبح مكتتة ثار إست

هبتتذا بتل هتاجر املستتلمون م هتا إ كانتتت

ال لبتتة آيهتتا للكثتتار ،وهتتذا ممتتا يبتتس دطتتأ املاااورد رمحتته هللا يف قولتته ]إ ا قت ر علتتى إ هتتار الت ين يف بلت متتن بت ث الكثتتر آقت صتتارت البلت بتته ثار
إس  ،آاإلقامة آيها أآال من الرحلة م ها ملا يرتجى من ثدول خت ه يف اإلست [ .٧ونقتل الشتوكاين هتذا القتول وانتقت ه آقتال ]والخيثتى متايف هتذا
الرأي من املصاثمة احاثيل الباب القاضية بتار اإلقامة يف ثار الكثر[.8
والعكح صايح آإقامة بعض الكثتار  -كأهتل الذمتة  -بت ار اإلست

( 1احمللى) 2٠٠ /11
( 2مذكرة أصول الثقه) ص 292
( ٣ح يل  4248ابلب اري)
( 4ح يل  424٦ابلب اري)
( ٥احمللى) 2٠٠ /11
( ٦آتح العزيز خترح الوجيز) للراآعي14 /8 ،
( ٧آتح الباري) 229/٧
( 8نيل ااو ار) 1٧8 /8

وإ هتارهم ختتعائر ثيت هم الدعلهتا ثار كثتر ،إ إن هتور ختتعائر الكثتر لتيح
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بشوكة الكثار بل ذ ن املسلمس.
آ ثدل إل هار الشعائر يف الكم على ال ار ،كما قال الشوكاين] :االعتبار بظهور الكلمتة ،آتإن كانتت ااوامتر والَّتواهي يف الت ار اهتل اإلست
ِبيتتل اليستتتطيا متتن آيهتتا متتن الكثتتار أن يتظتتاهر بكثتتره إال لكونتته متتأ و لتته بتتذل متتن أهتتل اإلس ت آهتتذه ثار إس ت  ،والياتتر هتتور اخلِصتتال
الس تتاك س يف امل ت ائن
ص ت ْتولتهم كم تتا ه تتو مش تتاه يف أه تتل الذم تتة م تتن اليه تتوث وال ص تتارى واملعاه ت ين َّ
الكثري تتة آيه تتا اهن تتا مل تظه تتر بق تتوة الكث تتار ،وال بِ َ
اإلس مية ،وإ ا كان اامر ابلعكح ،آال ار ابلعكح[.1

 - ٣وال ثدل اَمن آريق من السكان يف الكم على ال ار.
آالكثار الذميون َيم ون يف ثار اإلس

والخيل هذا بكوهنتا ثار إست  ،واملستلمون املهتاجرون ِأم توا ابلبشتة وكانتت ثار كثتر ،و ِأم َتن املستلمون علتى

(من صلح ال يبية حىت آتح مكة) حىت أثوا عمرة القاتاء د قتا ومل مي تا هتذا اامتن متن

أنثسهم ركة م ة عه هم ما ال عليه الص ة والس

كتون مكتة لتت ثار كثتر حتىت آتاهتا ،آقتال رستول هللا عليته الصت ة والست

(الهجترة بعت الثتتح) .ومل يقتل الهجترة بعت الصتلح ،آب َّتس أن امل تاط

الذي خ َّ حكم ال ار هو ال لبة ال جمرث اامن.
هذا ما يتعلق بت قيح امل اط ومعرآة م اط الكم على ال ار .وم ه تعلم أن الب ث اليت أك ر أهلها من املسلمس ولكن كمها حكا مرت ون أبحكا
الكثار ابلقوانس الوضعية هي اليو ثاير كثر وإن كان أك ر أهلهتا مستلمس ميارستون ختتعائر ثيت هم كإقامتة اَّمتا واَّماعتات وخ هتا يف أمتان ،آهتي
ثاير كثتتر ان ال لبتتة وااحكتتا آيهتتا للكثتتار ،أمتتا ا هتتار املستتلمس لشتتعائر ثيت هم آلتتيح هتتذا راجعتتا إىل ختتتوكة املستتلمس ولكتتن انتته متتأ ون آيتته متتن
التتاكم الكتتاآر ،ولتتو أراث أن يبت ل أمت هم دوآتتا وآت تتة بشتتوكته وج تتوثه لثعتتل كمتتا هتتو واقتتا يف ك ت متتن التتب ث اليتتو ابستتم حماربتتة اإلرهتتاب والتطتترف
ال يين.
(فائدة) ااقسا الثرعية ل ار الكثر.
ت قسم ثار الكثر إىل ع ة أقسا أبك ر من اعتبار ،واإلسم اَّاما قا هو ثار الكثر أو ثار الشرك .وأقسامها هي:
 - 1من جهة كون الكثر آيها ق ميا أو ارائ ،ت قسم إىل:
أ  -ثار الكثتتر ااصتتلي :وهتتي التتيت مل تكتتن ثار إس ت

يف وقتتت متتن ااوقتتات م تتل اليتتاابن وختتترق الصتتس واجنلتترتا وقتتارات أمريكتتا الشتتمالية وأمريكتتا

اَّ وبية واسرتاليا.
ب  -ثار الكثر الطاريء :وهتي التيت كانتت ثار إست

يف وقتت متن ااوقتات مث استتوىل عليهتا الكثتار ااصتليون م تل اانت لح (إستبانيا والست تال)

وآلسطس وثول خترق أوراب اليت كانت حتت حكم ال ولة الع مانية م ل رومانيا وبل اراي ويوخوس آيا واليو ن وألبانيا.
ج  -ثار الرثة :وهي آرن متن ثار الكثتر الطتاريء ،وهتي التيت كانتت ثار إست

يف وقتتِ متا مث ت لهتب عليهتا املرتت ون وأجتروا آيهتا أحكتا الكثتار،

م ل ال ول املسماة اليو ابإلس مية وم ها ال ول العربية .وق مترت معظتم هتذه الت ول ررحلتة كوهنتا ثار كثتر تاريء ع ت ما استتوىل عليهتا املستتعمر
الصلي وآرع عليها القوانس الوضعية مث رحل ع ها وحكمها من بع ه املرت ون من أهل هذه الب ث .وه اك بعض الثروق يف ااحكتا الثقهيتة بتس
ثار الكثر وثار الترثة .2وأنبته ه تا علتى أنتين ك ت ا ماأصتف هتذه التب ث يف كتتاابيت بتب ث املستلمس و لت ابل ظتر إىل حتال أخلتب ستكاهنا ،واليتراثف
ورثة .وجهتتاث حكامهتتا الكتتاآرين آتترع عتتس علتتى أهلهتتا املستتلمس كمتتا بيه تتاه يف أك تتر متتن
تطلح (ثار اإلست ) بتتل هتتي ثاير كثتتر ه
هتتذا الوصتتف مصت َ

موضا.

( 1السيل اَّرار) ٥٧٥ /4
 2كرها املاورثي يف كتابه (ااحكا السلطانية) ص  ،٥٧ط الل

اجلامع يف طلب العلم الشريف

568

 - 2ومن جهة ع قتها ب ار اإلس  ،ت قسم ثار الكثر إىل:
أ  -ثار الرب :وهي اليت ليح بي هتا وبتس ثار اإلست

صتلح أو ه نتة ،واليشترتط قيتا الترب آعليتا لصتاة هتذه التستمية ،بتل يكثتي عت وجتوث

صلح كما كر  ،را يعين أنه دوو للمسلمس قتال أهل هذه ال اير وقتما ختاءوا ،ومن ه ا ْسيت ثار حرب.
ب  -ثار العه ت  :وهتتي التتيت بي هتتا وبتتس ثار اإلس ت

مواثع تة وصتتلح وه نتتة ،كمتتا كانتتت مكتتة آيمتتا بتتس صتتلح ال يبيتتة وآتتتح مكتتة ( 8 - ٦ه تت).

الست ْل ِم
والجتوو مواثعة الكثار على الصلح وترك الرب إال ابل ظر إىل مصلاة املسلمس كأن يكون هبم ضعف لقوله تعاىل (آَ َ َِْ توا َوتَت ْ عوا إِ َىل َّ

َعلَ ْو َن) حمم  ،٣٥ :و ل ان هللا آرع علي ا قتال الكثار حىت يكون ال ين كله هلل ،مل يثرع علي تا مستاملتهم ومصتالتهم إال ع ت حاجت تا
َوأَنتم ْاا ْ

ِ
س َحْيل َو َج َُّتوه ْم) التوبة ،٥ :وقتال تعتاىل ( َوقَتاتِلوه ْم َح َّتىت الَ تَكتو َن آِْتتَتةم َويَكتو َن الت هِ ين كلُّته ِهّلل)
لذل  ،قال تعاىل (آَاقْتتتلواْ الْم ْش ِرك َ

اانثتال:

 .1٣9والدوو عق اق نة إال من إما املسلمس أو من ي يبه ،ونظرا ل ياب هذا اإلما يف ومان ا هذا آت اعتبتار اي معاهت ات ثوليتة يعقت ها الكتا
الكاآرون لص ورها ممن ليست قم والية خترعية على املسلمس ،آوجوثها كع مها ،إ املع و حكما كاملع و حقيقة.
 - ٣ومن جهة أمن املسلم على نثسه آيها ،ت قسم ثار الكثر إىل:
أ  -ثار اامن :وهي اليت َيمن املسلم آيها على نثسه ،م ل البشة يف ص ر اإلس

ملا هاجر إليها الصاابة آرارا من بطش كثار مكة.

ب  -ثار الثت ة :وهي اليت الَيمن املسلم آيها على نثسه ،م ل مكة يف ص ر اإلس  ،وم ل معظم ثاير الرثة اليو .
(فائدة أخر ) ااقسا الثرعية ل ار اإلس
ترث أحيا مصطلاات داصة أبقسا آرعية ل ار اإلس

يف كتب أهل العلم ،م ل:

 - 1دار البدي :وهي ماإ ا انثرث الب تاة أو اخلتوارج ببلت يف ثار اإلست

واستتقلوا ذجتراء ااحكتا آيهتا .ويقابلهتا ثار العت ل وهتي التيت حتتت حكتم

إما املسلمس.
 - 2دار الفسق :وهي ماإ ا ختان الثسق ببل يف ثار اإلس  ،قال الشوكاين ]وق هب جعثر بتن مبشتر وبعتض اقاثويتة إىل وجتوب اقجترة عتن
ثار الثسق قياسا على ثار الكثر ،وهو قيا ما الثارق والق ع وجوهبا من ثار الثسق اهنا ثار إس [ .2قلت :ولكن يستاب م تاثرة البلت ة
التتيت تك تتر آيهتتا املعاصتتي كمتتا يف حت يل قاتتتل املائتتة ،وآيتته أدتتسه العت ِتامل أن ممتتا يعي تته علتتى التوبتتة التاتتول عتتن بلت ه التتيت وصتتثها أبهنتتا أرع ستتوء وأن
يذهب إىل بل ة هبا قو صالون يعب هللا معهم.
 - ٣دار أهل الذمة :وهي خ ثار العه والصلح آهذه من أقسا ثار الكثر ،أما ثار أهتل الذمتة آهتي ثار إست كمتا كانتت ديتس بعت ما آتاهتا
املسلمون يف عه ال عليه الص ة والس ِ .
وصثة ثار أهل الذمة هي كما قال حممد بان احلسان رمحته هللا ]وإن حاصتر أمت العستكر أهتل م ي تة
من م ائن الع و ،آقتال بعاتهم نستلم ،وقتال بعاتهم نصت متة والنتسح م اول تا ،آتإن كتان املستلمون يقتوون علتى أن دعلتوا معهتم ِمتن املستلمس َمتن
يقتتوى علتتى قتتتال متتن اتتر هبتتم متتن أهتتل التترب و كتتم آتتيهم ِبكتتم اإلس ت  ،آعتتل ل ت اام ت [ قتتال الشااارح السرخسااي ]ان إج تراء أحكتتا
املسلمس يف ثارهم ممكن ،وال ار تص ثار املسلمس ذجراء أحكا املسلمس ،آيجعلها اإلما ثار إس  ،ودعل القو أهل مة[.٣
هذا ،واملقصوث من كر هذه ااقسا تعريف الطالب هبا إ ا قرأها يف كتب العلم.

( 1انظر امل ين ما الشرح الكب )  ،٥1٧/1٠و(الس الكب ) حملم بن السن1٦89/٥ ،
( 2نيل ااو ار) 1٧9/8
( ٣الس الكب ) 219٧ - 219٦/٥
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املسألة الرابعة :مدري صفة الدار وحكمها
صثة ال ار ليست من الصثات ال ومة املؤب ة بل هي صثة عارضة قابلتة للت ت ه ِبستب اليت ال البتة عليهتا وااحكتا اَّاريتة آيهتا ،آقت تكتون الت ار
ثار كثر يف وقت ما مث تصبح ثار إس كما كانت مكة يف أول اإلس  ،وق تكون ثار إس مث تصبح ثار كثر كاان لح وآلسطس.
اباان ميميااة رمحتته هللا ]آتتإن كتتون اارع «ثار كثتتر» أو «ثار إس ت

قتتال ختتتيخ اإلس ت

أو إميتتان» أو ثار ستتلم» أو «حتترب» أو «ثار اعتتة» أو

«معصية» أو «ثار املؤم س» أو «الثاسقس» أوصاف عارضة ،ال الومة ،آق ت تقل من وصفِ إىل وصفِ كما ي تقل الرجل ب ثسه من الكثتر إىل
اإلميان والعلم ،وكذل ابلعكح[.1
وق هب ابن حجتر املكتي اقيتمتي يف كتابته (حتثتة احملتتاج لشترح امل هتاج) يف آقته الشتاآعية إىل أن ثار اإلست
أحكامهم ،واست ل لذل ِبت يل (اإلست
الكثار وأجروا آيها
َ

التصت ثار كثتر وإن استتوىل عليهتا

يعلتو وال يعلتى) .2وقت نقتل قتول ابتن حجتر املكتي هتذا صت يق حستن دتان .٣وقت

هب إىل رأي ابن حجر هذا بعض املعاصرين ،والخيثى بط ن هذا القول آإن ااثلة اخلاصة على أن م اط الكتم علتى الت ار هتو ال لبتة وااحكتا

 -وق كر ها يف بيان امل اط  -هذه ااثلة اخلاصة ترجح على ااثلة العامة كاليت است ل ابن حجر .آق أجتا العلمتاء علتى تقت

قول ته تعتتاىل (وأوَالت ْاا ْ ِ
ات ْتع َن َمحْلَهت َّتن)
َجلهت َّتن أَن يَ َ
َْ
َمحَتتال أ َ

علتتى العتتا  ،كتق ت

الط ت

الت ليل اخلتاص

صت َتن ِأبَنث ِس ت ِه َّن
ق ،4 :علتتى قولتته تعتتاىل ( َوالْمطَلَّ َقتتات يَََرتبَّ ْ

ثَ َثَتةَ ق تترَوِء) البقتترة .228 :الخيتلتتف العلمتتاء يف هتتذا .ولتتو صتتح قتتول ابتتن حجتتر املكتتي َّتتاو القتتول أبن املستتلم اليكثتتر أب ت ا وإن قتتا بتته الكثتتر ان
(اإلس

يَعلو وال يعلى) وهذا د ف ال ص واإلجان ،وق قال عليه الص ة والس

(من ب ل ثي ه آاقتلوه).4

آهذا ال ص العا الذي است ل به ابن حجتر الي ب تي أن تعتارع بته ال صتوص اخلاصتة يف كتل مستألة ،وال ي ب تي أن ترتتب عليته م تل هتذه ااحكتا .
وقوله أبن ثار اإلس

ال ت قلب ثار كثر ما مصاثمته لألثلة خمالف لقول جهور الثقهاء.

وإ ا اآرتض ا صاة قوله لوجب أن تكون إسبانيا ال صرانية ثار إس
مسلم إىل ثار اإلس

اليو اهنا كانت ثار إس

من قبل (اان لح) .وهذا يعين وجوب هجرة كتل

يف إستبانيا وأن يقبتل واعيتة جبتراين أحكتا الكثتار آيهتا عليته ،وأنته تر علتى املستلمس اقجترة متن إستبانيا انته الهجترة متن

ثار اإلس  ،وأنه ر على املسلمس خزو إسبانيا ال صرانية اهنا ثار إس  ،ولو هجم الكثار على إستبانيا لوجتب علتى كتل مستلم أن يهتب ليت آا
عن ثار اإلس

يف إسبانيا ،إىل آدر لواو قول ابن حجر ،وهي لواو الم اص م ها ،وآساث هذا القول ولواومه ي ين عن إآساثه.

(فصل) أثر استي ء الكفار على دار اسس ا
وهو نوعان:
 - 1االستي ء التاا :وهو ماإ ا ت لهب الكثار علتى ثار إست

وأجتروا آيهتا أحكتا الكثتر .آهتذه تصت ثار كثتر لتاقتق امل تاط آيهتا كمتا كتر يف

تعريف العلماء ل ار الكثر ،وي دل يف هذا ب ث املسلمس احملكومة ابلقوانس الوضعية هي ثاير كثر.
وهذا القسم وصثه الشيخ سليمان بن سحمان ال ج ي 1٣49هت بقوله:
وحلَّ هبا الوجل
لب  ..على ثار إس
َ
كاآر مت م
إ ا ما توىل م
وأ هرها آيها جهارا ب مهل
وأجرى هبا أحكا َ كثرِ ع نيا . .
( 1جممون الثتاوى)  ،4٥ /2٧وكرر هذا يف ج  18ص  ،284 - 282وج  2٧ص 144 - 14٣
 2رواه ال ارقطين ذس اث حسن عن عائذ بن عمرو مرآوعا  -ورواه الب اري معلقا يف كتاب اَّ ائز (آتح الباري) 22٠ - 218 /٣
 ٣يف كتابه ]العسة آيما ورث يف ال زو والشهاثة واقجرة[ص  ،24٠ط ثار الكتب العلمية14٠٥ ،هت
 4رواه الب اري
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وأ َْوَهى هبا أحكا خترن حمم ِ . .
آذى ثار كثر ع كل حمقق ..

وما كل َم ْن آيها يقال بكثره ..

ومل يَظهر اإلس آيها وي تال
كما قاله أهل ال راية ابلِال
ب امريء آيهم على صاحل العمل.1
آر َّ

وستِل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ (هل جتب اقجرة من ب ث املسلمس التيت كتم آيهتا ابلقتانون ) آأجتاب ]البلت التيت كتم آيهتا ابلقتانون
ليست بل إس  ،جتب اقجرة م ها ،وكتذل إ ا هترت الوث يتة متن خت نكت وال خت ه ت آتجتب اقجترة ،آتالكثر بثش هتو الكثتر و هتوره ،هتذه بلت

كثر[.2

 - 2االساتي ء الناااقص :وهتو متا إ ا ت لتتب الكثتار علتتى ثار إست

ولكتن بقيتتت أحكتا اإلست

هتي اَّاريتة يف الت ار .ومتن أم لتتة هتذا :استتتي ء

التتتتار علتتى الشتتا يف أوادتتر القتترن الستتابا اقجتتري ،آال ابتتت َترخييتتا أهنتتم أقتتروا القاتتاة علتتى الكتتم ابلشتريعة بتتس املستتلمس متتا تكثت العلمتتاء للتتتتار
لكمهم آيما بي هم بقانون كب هم ج كيز دان (الياسق) .٣آامل قول عن آقهاء ل العصر أن ال ار التص ثار كثر هبذا ماثامت أحكتا الشتريعة
قائمة.4
والق أنه إ ا استوىل الكثار على ثار اإلس

و لتت أحكتا اإلست

قائمتة ،آإنته دتب التثريتق بتس متا إ ا كانتت قائمتة بستبب ختتوكة املستلمس أ

بسبب إ ن الكثار بذل .
آتتإ ا لتتت أحكتتا اإلست

جاريتتة بستتبب ختتتوكة املستتلمس آهتتي ثار إست  ،وهتتي الصتتورة الستتابقة التتيت حت ثت يف بت ث الشتتا متتا استتتي ء التتتتار،

وال ث هذا إال م اه ة من الكاآر املت لب حىت اليستثز املسلمس إ ا أبطل أحكا اإلس  ،والي اهن الكاآر إال ما عت ق رتته علتى َتتا ال لبتة
واالستي ء ،وكان هذا هو الوضا ابلشا آق كانت الرب سجال بس التتار وبس أهل الشا ومصر كما .٥
وحار ختيخ اإلست

ابتن تيميتة بعتض هتذه التروب ،ومتا عت َتتا ال لبتة ومتا جتراين أحكتا اإلست

كاآرا ،كما أن ثار اإلس

تبقتى الت ار ثار إست  ،وإن كتان الستلطان

تظل كما هي إ ا ارت حاكمها املسلم ومل ي ت ختتيتا متن ااحكتا  ،ويف كت التالس دتب علتى املستلمس قتتال الستلطان

الكاآر (املت لب أو املرت ) خللعه ونصب إما مسلم ،وقتاله آرع عس انه جهاث ثآا.
أما إ ا لت أحكا اإلس

جارية يف ال ار ما استي ء الكثار لكوهنا مأ و هبا من الكاآر املت لب البسبب ختوكة املسلمس ،آهي ثار كثتر ،ان

لو أراث أن يبطلها ابطلها ،وهذه الصورة وقعت ابان لح يف ب اية استي ء ااسبان عليها كما كر حممد بان عفار الكتااين قتال ]ختتروط معاهت ة
ف أهل اانت لح عت هم بعت حتروب ك ت ة وحصتار عظتيم ،تان أهتل
تسليم أهل اان لح لألسبان :وانظر آإهنم ملا ضيقوا على أهل اان لحَ ،
وضع َ
اان لح ابل دول حتت أايلتهم وحكمهم بشروط اخترت وها عليهم وهي حنو من مخسة ومخستس وقيتل ستبعة وستتس ،م هتا أتمتس الصت

والكبت يف

ال ثح وااهل واملال ،وإبقتاء ال تا يف أمتاك هم وثورهتم ورابعهتم وعقتارهم ،وإقامتة ختتريعتهم علتى متا كانتت وال كتم علتيهم أحت إال هبتا ،وأن تبقتى
ثمتترهم هللا أن اامتتر قت مت قتتم وأن املستتلمس قت ثدلتوا حتتتت عقت متتتهم وأهنتتم
املستتاج كمتتا كانتتت وااوقتتاف كتتذل  ...إىل أن قتتال ...آلمتتا رأوا ه
َتك وا م هم ،ب أ خ رهم ،وأدذوا يف نقض تلت الشتروط التيت اختترت ها علتيهم املستلمون أول مترة ختتر ا ختتر ا وآصت آصت  ،إىل أن نقاتوا جيعهتا

 1نق عن (املواالة واملعاثاة) حملما اَّلعوث٥22 /2 ،
 2من (آتاوى ورسائل الشيخ حمم بن إبراهيم آل الشيخ) جا حمم بن عب الرمحن بن قاسم ،ط 1٣99ه ركة املكرمة ،ج  ٦ص 188
 ٣انظر (العسة) لص يق حسن دان ص  ،2٣2وكتاب (واثئق الروب الصليبية وال زو امل ويل) حملم ماهر محاثة
 4انظر (العسة) لص يق حسن دان ص  2٣2وما بع ها
 ٥كره ابن ك يف أول اَّزء الرابا عشر من (الب اية وال هاية)
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ووالتتت حرمتتة املستتلمس ابلكليتتة وأثركهتتم اقتوان العظتتيم والذلتتة الك ت ة  -إىل قولتته  -مث محلتوا جيتتا املستتلمس علتتى الت صتتر والت دول يف ثيت هم وتتترك
ختعائر اإلست كلهتا ابملترة[ .1آكانتت أحكتا الشتريعة قائمتة يف أول اامتر ذ ن الكتاآر وهتذا ال مي تا متن وصتف الت ار أبهنتا ثار كثتر ،كمتا أن إ ن
الاكم املسلم اهل الذمة رمارسة ختعائرهم أو ابلتاتاكم إىل قساوستتهم يف بعتض اامتور المي تا متن أن الت ار ثار إست  .قتال صاديق حسان خاان
]آمىت علم ا يقي ا ضروراي ابملشاه ة أو السمان تواتر أن الكثار استولوا على بل من ب ث اإلس
قم إبراو كلمة اإلس

اليت تليهم وخلبوا عليها وقهروا أهلها ِبيل اليتتم

إال جبتوار متن الكثتار صتارت ثار حترب وإن أقيمتت آيهتا الصت ة[ ،2ومعتىن ك مته أنته إ ا استتوىل الكثتار علتى بلت وقهروهتا

آإن كان أهلها ال يظهرون ختترائا اإلست إال جبتوار متن الكثتار  -أي ذ ن مت هم  -آهتي ثار حترب ،وكترر هتذا يف قولته ]ورتا حترر ه تب هتس لت أن
َع َ ن وما واالها إن هرت آيها الشهاثَتن والصلوات  -ولو هرت آيها اخلصال الكثرية  -ب جوار آهي ثار إس  ،وإال آ ار حرب[ .٣وقوله
هذا يف م ي ة ع ن ابليمن ملا استوىل عليها االجنليز يف م تصف القرن التاسا عشر املي ثي.
(فائدة) مسألة الدار املركبة.
هب ختيخ اإلس

ابن تيمية إىل القول بقسم اثلل من أقسا ال اير وهي ال ار املركبة ،آق ستِل رمحه هللا [عن بل مارثين هل هي بلت حترب أ

بل سلم ،وهل دب على املسلم املقيم هبا اقجرة إىل ب ث اإلس
هل َيمث يف ل

أ ال وإ ا وجبت عليه اقجرة ومل يهاجر وساع أع اء املسلمس ب ثسته أو مالته

وهل َيمث من رماه ابل ثاق وسبهه به أ ال ].

آأجاب ]الم هلل .ثماء املستلمس وأمتواقم حمرمتة حيتل كتانوا يف «متارثين» أو خ هتا .وإعانتة اخلتارجس عتن ختتريعة ثيتن اإلست

حمرمتة ستواء كتانوا

أهل مارثين ،أو خ هم .واملقيم هبا إن كان عاجزا عن إقامة ثي ه وجبت اقجرة عليه .وإال استابت ومل جتب.
ومساع ْم لع و املسلمس ابانثح وااموال حمرمة عليهم ،ودب عليهم االمت ان من ل  ،أبي ريق أمك هم ،من ت يب ،أو تعريض أو مصانعة،
آإ ا مل ميكن إال ابقجرة تعيَّ ت.
وال تتل ستتبهم عمومتتا ورمتتيهم ابل ثتتاق ،بتتل الستتب والرمتتي ابل ثتتاق يقتتا علتتى الصتتثات املتتذكورة يف الكتتتاب والست ة ،آيت دل آيهتتا بعتتض أهتتل متتارثين
وخ هم.
وأما كوهنا ثار حرب أو سلم آهي مركبة :آيها املع يان :ليست ر زلة ثار السلم اليت جتري عليها أحكتا اإلست  ،لكتون ج ت ها مستلمس ،وال ر زلتة
ثار الرب اليت أهلها كثار ،بل هي قسم اثلل يعامل املسلم آيها را يستاقه ،ويقاتل اخلارج عن ختريعة اإلس

را يستاقه[ .4هتذا وتقتا متارثين

اليو ج وب خترق تركيا قرب ح وثها ما سوراي.
والذي يتاصل من السؤال واَّواب :أن مارثين استوىل عليها الكثار (أع اء املسلمس) ،وأهنتا ال جتتري عليهتا أحكتا اإلست

والج ت ها مستلمس،

وأن سكاهنا دليط من املسلمس والكثار ،آهذه ثار حترب بت ريتب ،واليشترتط يف ثار الترب أن يكتون أهلهتا كثتار كمتا قتال ختتيخ اإلست  ،آقت
ستتبق بيتتان م تتاط الكتتم علتتى الت ار وأنتته العتتسة بت ين الستتكان .وختتتيخ اإلست

حمجتتوج يف إح اثتته قستتما اثل تتا للت اير ذجتتان العلمتتاء قبلتته علتى أن

ال اير نوعتان ال ث ثتة .وقتذا آقت اعترتع علمااء الادعوة النجدياة علتى قولته أبهنتا قستم اثلتل ،آقتالوا ]وأمتا البلت التيت كتم عليهتا أبهنتا بلت كثتر،
آقتتال ابتتن مثلتتح :وكتتل ثار خلتتب عليهتتا أحكتتا املستتلمس آت ار إست

وإن خلتتب عليهتتا أحكتتا الكثتتر آت ار كثتتر وال ثار خ تتا .وقتتال الشتتيخ تقتتي

 1يف كتابه (نصياة أهل اإلس ) ط مكتبة ب ر ابلرابط  14٠9هت ،ص 1٠٣ - 1٠2
( 2العسة آيما جاء يف ال زو والشهاثة واقجرة) ص 2٣٦
( ٣املص ر السابق) ص 2٣٧
( 4جممون الثتاوى) 241 - 24٠ /28

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

573

ال ين  -ابن تيمية  -وستل عن مارثين هل هتي ثار حترب أو ثار إست

قتال :هتي مركبتة آيهتا املع يتان ليستت ر زلتة ثار اإلست

التيت جتتري آيهتا

أحكا اإلس

لكون ج وثها مسلمس وال ر زلة ثار الرب اليت أهلها كثار بل هي قسم اثلل يعامتل املستلم آيهتا رتا يستتاقه ويعامتل اخلتارج عتن

ختريعة اإلست

يف إح اثته لقستمِ اثلتل يف الت اير إ اتثتق

رتا يستتاقه .واا َْوَىل هتو التذي كتره القاضتي وااصتااب[ .1آلتم يواآقتوا ختتيخ اإلست

العلماء قبله على أن ال اير قسمان ال خ .

وقتتال الشتتيخ ستتليمان بتتن ستتامان إن متتارثين التتيت أآتتىت آيهتتا ختتتيخ اإلست
الكثار استي ء قصا ،ولو صح هذا و لت أحكا اإلس
أسلث ا .ولكن آتوى ابن تيمية تبس أن أحكا اإلس

تقتتي الت ين ابتتن تيميتتة مل جتتتر عليهتا أحكتتا الكثتتار وإمنتتا استتتوىل عليهتتا

جارية آيها آهي إما ثار إس

أو ثار كثر ِبسب سبب جراين أحكتا اإلست كمتا

مل تكن جارية يف مارثين د آا ملا قال الشيخ سليمان بن سامان:

ومل جتر للكثار أحكا ثي هم
وماكان آيها اَّانبان على السوى
يعامل آيها املسلمون ِبقهم
آ تعط حكم الكثر من كل جانبِ

على أهلها لكن هبا الكثر ق حصل
آقال تقي ال ين يف ل احملل
و ا الكثر ما ق يستاق من العمل
وال الكم ابإلس

يف قول من َع َ ل.2

والذي ن به عليه ه ا أن ال اير قسمان ال ث ثة ،وأن ال ار املركبة ميكن أن تكون وصثا لال السكان ال حكما ،ومعاملة كل إنستان رتا يستتاقه ال
د ف آيه وق سبق بيان أن املسلم معصو ال واملال أي ما كان ،ولكن هذه املعاملة ال وعية الجتعل ال ار قسما اثل ا.
رثة ومتن استتي ء العبَتْيت يس (املس َّتمون ابلثتا ميس) عليهتا ،بستبب كتوهنم و ثقتة مرتت ين ،٣متا أن أحكتا
وابن تيمية نثسه نقتل أن مصتر كانتت ثار ه
الشريعة كانت جارية رصر م ة ملكهم اليت امت ت متائتس ونيتف ومثتانس ست ة ،4ومتا أن جهتور أهتل مصتر هتم املستلمون ،ولكتن الت ار صتارت ثار
رثة بسبب استي ء العبي يس التا عليها ومل يؤثر يف هذا إ هنم ابلكم ابلشتريعة .قتال ابان ميمياة رمحته هللا ]وتكترر ثدتول العستكر إليهتا متا صت ح
ه
الت ين التتذي آتتتح مصتتر ،آتتأوال ع هتتا ثعتتوة العبيت يس متتن القرامطتتة البا يتتة وأ هتتر آيهتتا ختترائا اإلست  ،حتتىت ستتك ها متتن حي تتتذ متتن أ هتتر هبتتا ثيتتن

اإلس  -إىل قوله  -واجل ماكانوا عليه من الزن قة والب عة بقيت الب ث املصرية م ة ثولتهم حنو مائيت س ة ق انطثأ نور اإلس واإلميان ،حتىت
رثة ونثاق ك ار مسيلمة الكذاب[ .٥وقال ختيخ اإلس حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا ]ولتو هب تا نت َعت هِث متن
قالت آيها العلماء :إهنا كانت ثار ه
كثَّره العلماء ما اثعائه اإلس وأآتوا برثته وقتله لطال الك  ،ولكن من آدر ماجرى قصة بين عبي ملوك مصتر و تائثتهم وهتم يت ه عون أهنتم متن
أهتتل البيتتت ،ويصتتلون اَّمعتتة واَّماعتتة ونصتتبوا القاتتاة واملثتتتس ،أجتتا العلمتتاء علتتى كثتترهم ورثْتتم وقتتتاقم وأن ب ثهتتم بت ث حتترب دتتب قتتتاقم ولتتو
كتتانوا مكتترهس مب اتتس قتتم[ .٦وقولتته ]ولتتو كتتانوا مكتترهس مب اتتس قتتم[ أي ولتتو كتتان أهتتل مصتتر مب اتتس لكتتامهم العبيت يس آهتتذا المي تتا متتن أن
ب ثهم ب ث حرب.
رثة وحتترب ومتتن العبي ت يس متتا نصتتبهم لقاتتاة الش تريعة ،آتتإن صتتورة متتارثين املتتذكورة أس توأ متتن هتتذا إ مل جتتتر عليهتتا أحكتتا
آتتإ ا كانتتت مصتتر ثار ه

اإلس ت  ،آهتتي ثار حتترب كمتتا أستتلثت إ ا كانتتت علتتى الصتتثة املتاصتتلة متتن الثتتتوى .واليوج ت يف ال ت اير مايستتمى ابل ت ار املركبتتة  -إال متتن جهتتة
( 1ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية) جا ابن قاسم ،ج  ،٧كتاب اَّهاث ،ص ٣٥٣
 2هذا ال ظم للشيخ سليمان بن سامان نقلته عن كتاب (املواالة واملعاثاة) حملما اَّعلوث٥22 /2 ،
( ٣جممون الثتاوى) 1٧8 /1٣
( 4الب اية وال هاية)2٦٧ /12 ،
( ٥جممون الثتاوي) 1٣9 - 1٣8 /٣٥
( ٦مؤلثات ختيخ اإلس حمم بن عب الوهاب  -القسم اخلامح  -الرسائل الش صية) ص  ،22٠ط جامعة اإلما حمم بن سعوث
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الوصف ال الكم  -وال اير قسمان ال ث ثة كما سبق بيانه ،وكما نقله علماء جن عن ابن مثلح  -وهو من ت ميذ ابن تيمية  -أن ال اير إما ثار
إس

أو ثار كثر وال ثار خ ا ،هذا وهللا تعاىل أعلم.
آهذا مايتعلق بت

صثة ال ار ،وأثر استي ء الكثار على ثاير اإلس  .وابهلل تعاىل التوآيق.

املسألة امامسة :األحكاا الشرعية املرتمبة على اخت أ الداير
ااحكا الشرعية املرتتبة على ادت ف الت اير هتي مثترة الباتل يف هتذا املوضتون ،وقت قتال الشاوكاين رمحته هللا ]اعلتم أن التعترع لتذكر ثار اإلست
وثار الكثر قليل الثائ ة ج ا ملا ق ه م ا ل يف الك على ثار الرب ،وأن الكاآر الريب مبَاح ال واملال علتى كتل حتال متامل يت َتؤَّم ْن متن املستلمس،
وأن مال املسلم وثمه معصومان بعصمة اإلس يف ثار الرب وخ ها[ .1ورخم قول الشوكاين هذا آإن ه تاك أحكامتا مرتتبتة علتى ادتت ف الت اير،
وأ ها أحكا اقجرة واَّهاث ،ومن هذه ااحكا :
 - 1وجوب اقجرة من ثار الكثر إىل ثار اإلس
متتن الت نيا كمتتا كانتتت هجتترة البشتتة يف صت ر اإلست

ع الق رة على ل  ،أو إىل ثار اامن (وهتي ثار الكثتر ااقتل آت تة) إ ا عت ِ مت ثار اإلست
وكمتتا هتتو التتال اليتتو  ،وقت قت م ا بعتتض ال صتتوص ال التتة علتتى وجتتوب اقجتترة .2ويتثتترن عتتن

وجوب اقجرة بعض ااحكا م ها:
أ  -سقوط وجوب امل ْاَر لسثر املرأة املهاجرة من ثار الكثر سواء كانت كاآرة أسلمت أو أس ة مسلمة كلهصت ،آلها السثر من ثار الكثر بت ون
َ
حمر إن تع هذر ،ان مثس ة بقائها بس الكثار أعظم من مثس ة سثرها ب ون حمر  ،آاحتملت أثى املثس تس ل آا أعظمهما.٣
ب  -وم هتتا أن ِعت ه ة املهتتاجرة إ ا كانتتت كتتاآرة أستتلمت وووجهتتا كتتاآر بت ار التترب ،عت ْا حياتتة واحت ة ،وقتتا أن تت كح مستتلما بعت ها إن أراثت،
وثليله ح يل ابن عباس [وكان إ ا هتاجرت امترأة متن أهتل الترب مل كطتب حتىت حتتيض وتطهتر ،آتإ ا َهترت ح هتل قتا ال كتاح ،آتإن هتاجر ووجهتا

ِ
َّ ِ
تاجر ِ
ِ
ِ
اّلل أ َْعلَتم ذِِميَتاهنِِ َّن
ات آَ ْتامتَ ِا وه َّن َّ
قبل أن ت كح رهثت إليه] ،4وهتذا تثست لقولته تعتاىل ( َاي أَيتُّ َهتا التذ َ
ين َآم توا إ َا َجتاءكم الْم ْؤمَتات م َه َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تاح َعلَت ْتيك ْم أَن
آَتإ ْن َعل ْمتمتتوه َّن م ْؤمَتتات آَت َ تَت ْرجعتتوه َّن إ َىل الْك َّثتتار َال هت َّتن حتتل َّقت ْتم َوَال هت ْتم َ لُّتتو َن َق ت َّن َوآتتتوهم َّمتتا أَن َثق توا َوَال جَت َ
ِ
ِ
وره َّن) املمتا ة.٥1٠ :
تَ كاوه َّن إ َا آتَتْيتتموه َّن أج َ

ج  -وم ها أنه إ ا أسلم بعض عبي الكثار وهاجروا صاروا أحرارا وميلكون مادرجوا به من أموال أهل الرب ،وهو يف حت يل ابان عبااس الستابق

[وإن هاجر عب م م هم أو أمةم آهما حَّران ،وقما ما للمهاجرين] ال يل .وم اله آرار الصاايب أيب بكترة نثيتا بتن التارث متن حصتن الطتائف أث تاء
حصار ال عليه الص ة والس له بع خزوة ح س ،آت ىل أبو بكرة من الصن بواسطة بكرة ،آس ِهمى هبا وقصته ابلب اري يف خزوة الطائف.٦
ث  -وم هتتا أنتته تتر ستتثر املستتلم إىل ثار التترب وإقامتتته هبتتا ل ت ضتترورة ،ان اقجتترة جتتتب علتتى متتن أستتلم هبتتا ،آ ت يستتاآر املستتلم إليهتتا ابت ت اء إال

اّلل و ِاستعة آَتتته ِ
ِ
تاجرواْ آِ َيهتا آَأ ْولَتتتِ َ َمتأْ َواه ْم َج َهتَّم
لارورة جتارة أو ع ج وحنو ل  ،قال تعاىل  -آيمن أقتا بتس الكثتار – (أََملْ تَك ْتن أ َْرع ه َ َ َ

( 1السيل اَّرار) ٥٧٦ /4
 2تراجا بقية أحكا اقجرة يف (امل ين ما الشرح الكب )  ،٥1٥ - ٥1٣/1٠و (نيل ااو ار) 1٧9 - 1٧٦/8
 ٣انظر (امل ين ما الشرح الكب )  192/٣و  ،٥2٧ /1٠و(آتح الباري)  ٥٦8 /2و ٧٦ /4
 4ال يل رواه الب اري ()٥28٦
 ٥انظر (أحكا أهل الذمة) البن القيم  ٣٣9 /1و ٣٦٥
 ٦املسألة مذكورة يف (نيل ااو ار)  ،1٥٧ /8ويف (الس الكب ) حملم بن السن 228٦/٥ ،ومابع ها
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اءت م ِ
ص ا) ال ساء .9٧ :واإلقامة بس الكثار من أعظم أسباب الثت ة يف الت ين وأستهب ابتن تيميتة يف كتابته (اقتاتاء الصتراط املستتقيم) يف بيتان
َو َس ْ َ
مارة خمالطة الكثار وأن هذا يؤول إىل التشبه هبم والت لق أبد قهم اهرا واب تا وقت قتال بعتض العلمتاء بكثتر متن عتز علتى اإلقامتة بت ار الكثتر
لقبوله جبراين أحكا الكثار عليه واعية ،آهذا حتاكم وعي م ه إىل الطاخوت وقذا آمن اضطر للسثر إىل هذه الب ث ي ب ي أال يعز علتى اإلقامتة
هبا وأن يستصاب ثائما نية م اثرْا مىت تيسر له ل  .وق َع هم الب ء ابلسثر إىل ب ث الكثار ااصليس كأوراب وأمريكا يف هذا الزمان ل ت ضترورة
الرثة كالب ث العربية واملسماة ابإلس مية د من ثاير الكثر ااصلية وإن كانت كلهتا
إال االستك ار من متان ال نيا ،واإلقامة بس املسلمس يف ثاير ه

ثاير كثر ،ولكن بعض الشر أهون من بعض .ومن أهم أسباب استتمرار الت هل العلمتاين يف بت ث املستلمس تتويل هتؤالء التذين تعلمتوا يف بت ث ال ترب
وتطبعوا ِ
بطباع ِه للم اصب اقامة يف ب ث املسلمس من السياسة واالقتصاث والتعليم واإلع .
ه
هذا ،وكان أح املسلمس ق سألين عن مسألة التَّج ح جب سية ب ث الكثار ااصليس ،وحاصل املسألة أن املستلم املقتيم بتب ثهم إ ا استتوَف ختترو ا
معي ة جاو له لب اَّ سية ،وأنه المي اها حتىت يقستم قَ َستم والء لل ولتة أنته ملتتز بقواني هتا وملتتز بعت اإلضترار هبتا وأبن يت اآا ع هتا وحنتو لت

آأجبته أبن هذا ال َق َسم كثر صريح ومن قاله ب إكراه َك َثر ،آإن يلتز بذل أن يتااكم واعية إىل الطاخوت (وهتو ه تا ختترائا الكثتار) ،وإن التتز
هبذا كثر ،وهذا ِب ف قوانس الكثتر املثروضتة عليته رخمتا ع ته يف ثاير الترثة ،كمتا أنته بعت جت ِ
ُّس ِته ملتتز  -إمتا هتو وإمتا أب تاؤه  -ابخل متة يف جتيش

الكثار واخلروج يف قتاقم ،وهذا مك ِهثتر انته قتتال يف ستبيل الطتاخوت ،وقتال تعتاىل (والَّ ِتذين َك َثترواْ يت َقتاتِلو َن ِيف ستبِ ِيل الطَّتاخ ِ
وت) ال ستاء ،٧٦ :ويف
َ
َ َ

اَّملة آإن هذا ال َق َسم متواالة مكثترة ،وستيأيت بيتان معتىن املتواالة يف نقت كتتاب (الرستالة الليمانيتة يف املتواالة) .وقتال يل الستائل :هتب أن رجت علتم

هذا الكم وقال إنه يكثر مخح ثقائق حس أثاء ال َق َسم مث يتوب آأجبتته :إنته إن قتال :إنته ستيكثر مت ة القستم ،كثتر بقولته هتذا ولتو مل يقستم إ مل
خيتلف العلماء يف أن من نوي الكثر يف اآلجل َك َثر يف الال ،ونقلت هذا يف خترح قاع ة التكث عن صاحب (كثاية ااديار) قوله ]ولتو قتال إن

ْوثت أو ت صرت َك َثر يف الال ،[1وماي ريه أنه يعتيش حتىت يتتوب آقت ميتوت أو يصتاب ابَّ تون يف التال وتثوتته التوبتة وقت قتال تعتاىل
مات ابين َّ

ِ َّ ِ
الستيِت ِ
ات أَن َخيْ ِستف ِِ
ِ
ع أ َْو ََيْتتِيَتهم
ين َم َكترواْ َّ هَ
َ ه
اّلل َو ه
( َوَم َكرواْ َوَم َكَر ه
اّلل هبتم اا َْر َ
ين) آل عمران ، ٥4 :وقال تعتاىل (أَآَتأَم َن التذ َ
اّلل َد ْ الْ َماك ِر َ
شعرو َن) ال اتل .4٥ :ويف اَّملة آتإن التجت ح املترتبط أبثاء هتذا القستم الدتوو ،وقتال الشتيخ محاد بان عتياق النجاد ]أن
الْ َع َذاب ِم ْن َحْيل الَ يَ ْ
يواآقهم  -أي الكثار  -يف الظاهر ما خمالثته قم يف البا ن ،وهو ليح يف سلطاهنم ،وإمنا محلته علتى لت إمتا متا يف رايستة أو متالِ أو مشتاة

بو ن أو عيال ،أو دوف مما ث يف املآل ،آإنه يف هذه الال يكون مرتت ا والت ثعته كراهتته قتم يف البتا ن ،وهتو ممتن قتال هللا آتيهم ( َلِت َ ِأب ََّهنتم
ِ
ِ
اليا َة الْ ُّ نْتيا علَى ِ
اآلدَرِة َوأ َّ
ين) ال ال.2 [1٠٧ :
َ َ
َن ه
ْ
استَ َابُّواْ ََْ
اّللَ الَ يَت ْه ي الْ َق ْوَ الْ َكاآ ِر َ
وقال ختيخ اإلست

حمماد بان عبادالوهاب ]إن كانتت املتواالة متا مستاك تهم  -أي الكثتار  -يف ثايرهتم واخلتروج معهتم يف قتتاقم وحنتو لت  ،آإنته

كم على صاحبها ابلكثر ،كما قال تعاىل ( َوَمن يَتتَت َوَّقم ِهم ك ْم آَِإنَّه ِمْته ْم) املائ ة .٣[٥1:هذا وهللا تعاىل أعلم.

هت  -ومن ساآر إىل ب ث الكثار لسبب مباح َك ِرَه أك ر أهل العلم أن يتزوج يف ب ثهم .وإ ا خلبته الشهوة ودشي على نثسه الز يتتزوج مستلمة إن

أمكن وإال آكتابية ،ويف كل ااحوال يعزل عن ووجته دشية على الول أن ي شأ على ثين الكثتار ويت لتق أبد قهتم .4والواقتا يشته رتا حت هذر م ته
( 1كثاية ااديار) 12٣ /2
 2من رسالته (بيان ال جاة والثكاك من مواالة املرت ين وأهل اإلختراك) ضمن (جمموعة التوحي ) ط ثار الثكر ،ص 418
 ٣من رسالته (أوثق عرى اإلميان) ضمن (جمموعة التوحي ) ص 1٧٥
 4انظر (امل ين ما الشرح الكب )  ،٥12 /1٠و(الس الكب ) حملم بن السن  ،18٣8 /٥و(أحكا أهل الذمة) البن القيم 4٣1 /2
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آقهاء السلف :آإن قوانس الكثار َت ح ال ساء وااب اء حرية يتعذر معها ت شتتتهم نشتأة إست مية ،وللمترأة مت هم التق يف االحتثتا أبب ائهتا معهتا إ ا
أراث التزوج املستتلم م تتاثرة ب ثهتم .وأ أعلتتم واقعتتة رجتل مستتلم كتتان متزوجتتا متن نصترانية أمريكيتتة يف أمريكتا ولتته ث ثتتة أ ثتال ،آمتتات الرجتتل آقامتتت
ووجته بت ص أب ائه ،وآشل أهل الرجل  -وكانوا دارج أمريكا  -يف است قا أب ائه.
و  -ومن ثدل ب ث الكثار أبمان م هم آ

ِ ِِ
ستؤوال)
ل له أن خيوهنم يف أنثسهم وأمتواقم ،لقولته تعتاىل ( َوأ َْوآتواْ ابلْ َع ْهت إ َّن الْ َع ْهت َ َكتا َن َم ْ

اإلستراء:

 ،٣4قال أبو القاسم امِرقي يف خمتصره ]ومتن ثدتل أرع العت و وأبمتان مل خيت هم يف متاقم ومل يعتاملهم ابلتراب[ قتال ابان قداماة يف ختترحه ]أمتا حتتر
الراب يف ثار الترب آقت كتر ه يف التراب ،متا أن قتول هللا تعتاىل (وحتر التراب) وستائر اآلايت واادبتار ال التة علتى حتتر التراب عامتة تت تاول التراب يف كتل
مكان وومان ،وأما ديانتهم آمارمة اهنم إمنا أعطوه اامان مشرو ا برتكه ديانتهم وأ َْمِ ِه إايهم متن نثسته ،وإن مل يكتن لت متذكورا يف اللثتظ آهتو
معلو يف املعىن ،ولذل متن جتاء مت هم أبمتان آ ان تا كتان قاتا لعهت ه .آتإ ا ثبتت هتذا مل حتتل لته ديتانتهم انته خت ر ،واليصتلح يف ثي تا ال ت ر،
وق قال ال عليه الص ة والس
أراببه إىل ثار اإلس
مسلم[.1

رث ماأدذ إىل أراببته ،آتإن جتاء
«املسلمون ع خترو هم» آإن داهنم أو سرق م هم أو اقرتع ختيتا وجب عليه ه

رث ماأدتذ كمتا لتو أدتذه متن متال
رثه عليهم وإال بعل به إليهم انه أدتذه علتى وجته َحترَ عليته أدتذه ،آلزمته ه
أبمان أو إميان ه

قلتتت :وهتتل تعتتتس أتخت ت ة ال ت دول (الثي تزا) التتيت صتتل عليهتتا مستتلم ل ت دول ب ت ث الكثتتار ااصتتليس عق ت أمتتان واَّ تواب :أن التتذي يظهتتر يل أهنتتا
كذل  ،آتإن املستلم إ ا ثدتل ب ثهتم هأم توه علتى نثسته ومالته ،ولتو اعتت ى عليته أحت م يف نثسته ومالته ا هتروا االهتمتا ولكمتوا لته ابلتعتويض عتن

تب عقت اامتان ،آوجتب
اإلصابة و ه
لرثوا لته املتال املستروق كمتا يهتمتون أبب تاء ثيت هم ،وهتذا يت ل علتى أن املستلم بتب ثهم حمترت الت ثح واملتال وهتذا ل ه
ِ
تزورة
استَ ِقيمواْ َق ْم) التوبة ،٧ :وحىت لو ثدل ب ثهم بتأخت ة م َّ
عليه معاملتهم ابمل ل ه
استَت َقامواْ لَك ْم آَ ْ
آيؤم هم على أنثسهم وأمواقم ،قال تعاىل (آَ َما ْ

وهتا صتتاياة لوجتتب عليتته الوآتاء قت ضتترب حممت بتن الستتن الشتتيباين رمحتته هللا قتذا صتتورا آراجعهتتا بكتابتته (الست الكبت ) .2وهتتذا الكتتم دتتاص

بت دول املستتلم بت ث الكثتتار ااصتتليس ،وبستتط هتتذا املوضتتون حملتته كتتتاب (الست الكبت ) املشتتار إليتته .أمتتا إ ا ثدتتل أحت الكثتتار إىل بت ث املستتلمس
والتتيت هتتي ثاير كثتتر ورثة اليتتو  ،آإنتته اليت دلها إال بعت حصتتوله علتتى أتختت ة ثدتتول (آيتزا) متتن الستتلطة الاكمتتة هبتتذه التتب ث ،وهتتذا اليعتتتس أمتتا لتته
يعصتتم ثمتته ومالتته هبتتذه التتب ث ،لصت ور هتتذا اامتتان متتن كتتاآر مرتت وهتتو الستتلطة الاكمتتة املرتت ة التتيت ليستتت قتتا واليتتة ختتترعية علتتى املستتلمس وأمتتان
الكاآر للكاآر خ ملِز للمسلم ،وأما إ ا ثدل أح الكثار هذه الب ث ب اء على ثعوةِ من مسلم  -ولو كان آاستقا  -آتإن هتذا يعتتس أمتا ختترعيا
له دب على املسلمس احرتامه لقوله عليه الص ة والس

( مة املسلمس واح ة ،آمن أدثر مسلما آعليته لع تة هللا وامل ئكتة وال تا أجعتس اليقبتل

ترف وال عت ل)  ،٣ومعتتىن أدثتتر أي نقتتض عهت ه ،والت يل مع تتاه أن أمتتان أي مستتلم ملتتز َّميتتا املستتلمس دتتب علتتيهم احرتامتته ،آتتإن َّأمتتن
م تته صت م
تلم كتتاآرا َحتترَ علتتى املستتلمس التعتترع لتته ،4ومعلتتو أنتته حتتىت يف هتتذه التتال لتتن ي ت دل التتب ث إال بتأخت ت ة متتن الستتلطات وهتتذا اليتتؤثر يف الكتتم
مست م

املذكور لقوله عليه الص ة والس

(اإلس

يعلو واليعلى) ال يل .هذا وهللا تعاىل أعلم.

آهذه بعض ااحكا املتثرعة عن وجوب اقجرة ومايست ىن م ها من السثر املباح إىل ب ث الكثار.

ِ َّ ِ
َّ ِ
ين
ين َآم واْ قَاتلواْ الذ َ
 - 2ومن ااحكا املرتتبة على ادت ف ال اير :وجوب خزو الكثار يف ثارهم ،وهو جهاث الطلب ،قال تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
( 1امل ين ما الشرح الكب ) ٥1٦ - ٥1٥ /1٠
( 2الس الكب )٥٠8 - ٥٠٧ /2
 ٣ال يل رواه الب اري
 4انظر (آتح الباري) 8٦ /4
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يَتلتونَكم ِهمت َتن الْك َّثتا ِر َولْيَ ِجت واْ آِتتيك ْم ِخ ْلظَتة) التوبتتة .12٣ :وقتال العلمتتاء :وأقتل مايثعلتته إمتا املستتلمس ختتزو الكثتار يف ب ثهتتم مترة يف العتتا  .1وقت

است بطت هذا العت ث متن قولته (أَوالَ يَتترْو َن أ ََّهنتم يت ْثتَت تو َن ِيف ك ِتل َعتاِ َّم َّترة أ َْو َم َّترتَ ْ ِ
س مثَّ الَ يَتتوبتو َن َوالَ ه ْتم يَ َّتذ َّكرو َن) التوبتة ،12٦ :و كترت ثاللتة
ْ
َ َ
ه
اآلية على ل يف كتايب (العم ة).
تبس حاله ،كما كرته يف حكم جمهول الال.
 - ٣ومن ااحكا املرتتبة :استصااب حكم ال ار هول الال ع تع هذر ه

 - 4ومتتن أحكتتا ثار الكثتتر :وجتتوب التاتتري ع ت ختتراء اللاتتم كمتتا كرتتته يف حكتتم جمهتتول التتال .ومتتن أحكامهتتا :جتواو قتتتل املرتت املمت تتا بت ار
الكثر وأدذ مامعه من مال ب استتابة كما كرته يف خترح قاع ة التكث .
هذا ،وق رتب ااح اف أحكاما ك ة على ادت ف ال ارين مل يواآقهم عليها جهور الثقهاء ،وم ها:
 إابحة أدذ الراب من الربيس يف ثار الرب برضاهم ،2ورتب عليه بعض املعاصرين جواو إي ان املسلم مالته ابلب توك ااج بيتة وأدتذ الثائت ة (التراب)عليه .وقول ااح اف مرجوح بل اب ل.٣
 وم ها سقوط ال وث عن املسلم إ ا ارتكب ح ا ب ار الرب .4واَّمهور ِب آه.٥ وم هتا أن الكتتاآرة إ ا أستلمت وهتتاجرت متن ثار التترب تقتتا الثرقتة بي هتتا وبتس ووجهتتا الكتاآر املقتتيم بت ار الترب رجتترث هجرْتا ،وقتتال اَّمهتتور:رثت إليه ابل كاح ااول.٦
الب من أن حتيض وتطهر أو تاا محلها ،آتال لل كاح ،وإ ا أسلم ووجها ولق هبا ومل تكن ق نكات ه
 -وم ها انقطان التوارث بتباين ال ارين ،آلو أن كتابيا ميا مات ب ار اإلس

آ يرثه قريبه املقيم ب ار الرب ،وقال اَّمهور :يرثه.٧

وبوجه عا آق رتب ااح اف أحكاما ع ة على ادت ف ال ارين اليصح أك رها.
هذا ،ويعتس موضون أحكا الت اير متن املوضتوعات التيت تعرضتت لتاريتف ختت ي يف هتذا العصتر متن أثعيتاء االجتهتاث ممتن أتثتروا ابملستشترقس ولَهثتوا
لَهثهم يف حماولة للتوآيق بس أحكا اإلس

وأحكا الكثار داصة مايسمي م ها ابلقوانس ال ولية ومواثيق اامم املتا ة وخ ها تل اليت تت عو إىل

مايسمى ابلتعايش السلمي بس الشعوب وحتر الروب اقجومية ،وهي كلها أوهتا خيت عون هبتا الشتعوب الاتعيثة وم هتا ستائر الشتعوب اإلست مية
ي قواي والاعيف ضعيثا ،آإ ا ماسعى املسلمون يوما َّهاث الكثار اْموا ِبرق القوانس ال ولية واستاقوا العقوابت ال ولية ،وكان ممتا َّتأ
ليبقى ال َق ِو ُّ
إليتته الكتتاآرون لتاتتليل املستتلمس ود ت اعهم حتريتتف أحكتتا اإلس ت

داصتتة متتايتعلق م هتتا ابَّهتتاث ،ونظ ترا ل رتبتتاط الوثيتتق بتتس أحكتتا ال ت اير وبتتس

ِ ِ
اتلُّونَكم ومتا ي ِ
تاب لَتو ي ِ
ِ ِ
اتلُّو َن إِالَّ أَنث َسته ْم َوَمتا
ْ ََ
اَّهاث ،آق ل هذا املوضون نصيبه من التاريف ،قال تعتاىل ( َوَّثت َّآئ َثتةم هم ْتن أ َْه ِتل الْكتَ ْ
شتعرو َن) آل عمتران ،٦9 :ومتن هتذا التاريتف  -التذي بتذر بتذوره املستشترقون مث تتواله ابلرعايتة بعتض أثعيتاء االجتهتاث  -قتوقم :إن تقستيم العتتامل إىل
يَ ْ
ثارين المست له ،وقوقم إن ب ث الكثار التسمى ثار حرب إال إ ا قامت الرب آع بي ها وبس املسلمس ومتامل تقتم وكتان الصتلح هتو الستائ آت

ثار حرب ،وقوقم إن استي ء الكثار وإ هارهم أحكا الكثر يف بت ث املستلمس الدعلهتا ثار كثتر متاثا املستلمون يظهترون ختتعائر ثيت هم آهتي ثار
 1انظر (امل ين ما الشرح الكب ) ٣٦8 - ٣٦٧/1٠
 2انظر (الس الكب )  148٦/4وما بع ها
 ٣وانظر يف هذا (امل ين ما الشرح الكب )  ،1٦٣ - 1٦2/4و (ا مون) لل ووي  ،٣92 - ٣91 /9و (اا ) للشاآعي  ،٣٥8 - ٣٥٧ /٧و (كشاف الق ان) للبهويت
2٧1 /٣
 4انظر (الس الكب ) 18٥1/٥
 ٥انظر (اا ) ٣٥9 - ٣٥٦ /٧
 ٦انظر (أحكا أهل الذمة) البن القيم ٣٦4 - ٣٦٣ /1
 ٧انظر (أحكا أهل الذمة) البن القيم 444 /2
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إس

وماثامت كذل آ جهاث يف ثار اإلس  .وخ

آيما سبق.

ل من التاريثتات التيت يتراث هبتا تاتليل املستلمس وصترآهم عتن ثيت هم ،وقت بيه تا آستاثها

وهذا آدر ما أ كره يف أحكا ال اير وابهلل تعاىل التوآيق.
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املوضوع الثاين :نقد كتاب (القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع)
ص ر هتذا الكتتاب علتى أنته متن املعتامل الشترعية والثكريتة للجماعتة اإلست مية رصتر ،إعت اث :ااستتا ين عصتا ثرابلتة وعاصتم عب املاجت  .وموضتون
الكتاب :هو ِبل حكم الاكم الذي كم ب

ختريعة اإلس

هو و ائثته اليت ت صره واليت ْسهوها ابلطائثة املمت عة ،وانتهتى الباتل إىل أنته دتب

قتال هذه الطائثة وأن الاكم بعي ه كاآر أما أآراث الطائثة آ يكثر م هم أح م ت إال جبا ماامت عت ع ه الطائثة وهو ه ا الكم را أنزل هللا.

وق اختتمل الكتاب على ع ة أدطتاء نبههتت علتى أحت ها يف (أدطتاء التكثت ) وهتو اختترتاط اَّات للتكثت ابلتذنوب املكثترة ،وه تا ن بته علتى هتذا
وعلى خ ه من اادطاء.

آ قول وابهلل التوآيق:
أوال :مواضع النقد يف الكتاب على التفصيل
 - 1جتاء يف ص ] 1٣أميتتا ائثتتة ات ختتتوكة َتت تتا عتتن ختتريعة متتن ختترائا اإلست

الظتتاهرة الواجبتتة آإهنتتا تقاتتتل عليهتتا  -إىل قولتته  -وهتتذه الطائثتتة

التكثتتر املتتا أهنتتا مل جتات وجتتوب ماامت عتتت ع تته ،أمتتا إ ا جات وا آقت صتتاروا ابَّاتتوث مرتت ين[ .1والتعمتتيم املتتذكور يف هتتذه العبتتارة دطتتأ ،إ إن
الواجبات الشرعية قسمان:
أ  -متتا ي ت دل يف أصتتل اإلميتتان ،آهتتذه الواجبتتات يكثتتر َتركهتتا رجتترث االمت تتان ع هتتا ،جا ت ها أو مل دا ت ها ،ومتتن هتتذا البتتاب كثتتر َترك الص ت ة
ومانعي الزكاة ذجان الصاابة كما كرته يف الت بيته اقتا املتذكور عقتب تعقيت علتى قتول القحااو ]والخيترج العبت متن اإلميتان إال جباتوث ماأثدلته
آيه[ .آتقيي التكث يف هذا القسم  -وهي الذنوب املكثرة  -ابَّا هو مذهب خ ة املرجتة.
ب  -وما ي دل يف اإلميان الواجب ،آهذه الواجبات اليكثر َتركها رجرث االمت ان ع ها ،آإ ا جا وجوهبا َك َثر سواء آعلها أو مل يثعلها.
آتعميم القتول أبن َترك الواجتب اليكثتر إال ابَّات كمتا ورث هبتذا الكتتاب  -ثون تثريتق بتس ماخيتل أبصتل اإلميتان وماخيتل ابإلميتان الواجتب  -هتو
قتتول خت ة املرجتتتة ،داصتتة وأن أصتتااب كتتتاب (القتتول القتتا ا) اختتترت وا ا تتاهرة ابَّات كشتترط للتكثت  ،آقت قتالوا يف ص ]2٣أمتتا إ ا كانتتت متتا
امت اعها جاح ة آق جاهرت ابَّاوث آتص مرت ة[.
وق سبق أن نقل ا عن ابن ميمية تكث السلف ملن قال هبذا ،ومن هذا قوله رمحه هللا ]قال ح بل :ح ث ا المي ي قال :وأ ِ
دست أن ستا يقولتون:
من أقر ابلص ة والزكاة والصو والل ومل يثعل من ل ختيتا حىت ميوت ،ويصلي مست بر القبلة حىت ميوت ،آهو مؤمن مامل يكن جاح ا ،إ ا علتم
أن تركه ل آيه إميانه ،إ ا كتان مقترا ابلثترائض واستتقبال القبلتة ،آقلتت :هتذا الكثتر الصتراح ودت ف ست ة رستوله وعلمتاء املستلمس ،قتال هللا تعتاىل

ِ
(وما أ ِمروا إَِّال لِيتعب وا َّ ِ ِ
ين) البي ة ٥ :اآلية .وقال ح بلْ :سعت أاب عب هللا أمح بن ح بل يقول :من قال هذا آق كثر ابهلل َورهث
اّللَ خمْلص َ
َْ
ََ
س لَه ال ه َ
على هللا أمره وعلى الرسول ماجاء به عن هللا[.2

تاث هل الت ليل الشترعي علتى كثتر آاعلته (متن تترك واجتب أو آعتل حمتر )
وإمنا َكثَّر السلف من قال إنه ال يكثر برتك هتذه الواجبتات إال اَّاحت  ،ان م َ
آ دوو تقيي كثره جبا واستتا ل و لت ب اللتة الكتتاب والست ة وإجتان الصتاابة كمتا كرتته يف الت بيته اقتا املشتار إليته ،آمتن امت تا متن تكثت

هذا حىت دا آق َرهث على هللا أمره وعلى الرسول ما جاء به عن هللا كما قال أمح بن ح بل ،ومن رث أمر هللا ورسوله آق كثر.

ونقل ابن ميمية أياتا عتن أمحت بتن ح بتل ذست اثه عتن معقتل بتن عبيت هللا العبستي أنته قتال ل تاآا  -متوىل ابتن عمتر ] -إهنتم يقولتون :حنتن نقتر أبن

 1وتكرر هذا يف ص  2٣و  44و 14٣
( 2جممون الثتاوى) 2٠9 /٧
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الص ة آرع والنصلي ،وأبن اخلمر حرا ونشرهبا ،وأن نكاح اامهات حرا وحنن ن كح ،آَتَتَر ي ه من ي ي وقال :من آعل هذا آهو كاآر[.1
وقال ابن ميمية أياا ]إنه لو ق هِر أن قوما قالوا لل عليه الص ة والس  :حنن نؤمن را ِجتت ا به بقلوب ا من خ خت  ،ونقر أبلست ت ا ابلشتهاثتس،
صت ق الت يل ،والنتؤثي اامانتة ،والنثتي ابلعهت  ،والنصتل
إال أ ال نطيع يف ختيء مما َ
وهنيت ع ه ،آ نصلي ،وال نصو  ،والحنتل والنَ ْ
أمرت به َ
التترحم ،والنثعتتل ختتتيتا متتن اخلت التتذي أمتترت بتته ،ونشتترب اخلمتتر ،ونت كح وات احملتتار ابلتتز الظتتاهر ،ونقتتتل متتن قت ر عليتته متتن أصتتااب وأمتت ،
وأندذ أمواقم ،بل نقتل أياتا ونقاتلت متا أعت ائ  ،هتل كتان يتتوهم عاقتل أن ال ت عليته الصت ة والست

يقتول قتم :أنتتم مؤم تون كتاملوا اإلميتان

رجتى لكتتم أن اليت دل أحت مت كم ال تتار  .بتل كتل مستتلم يعلتم ابالضتتطرار أنته يقتول قتتم :أنتتم أكثتتر ال تا رتتا
وأنتتم متن أهتتل ختتثاعيت يتتو القيامتة وي َ

جتت به ،ويارب رقاهبم إن مل يتوبوا من ل [.2

آتتإ ا نظ تر إىل املوضتتون حمتتل الباتتل يف هتتذا الكتتتاب (القتتول القتتا ا) جن ت ه االمت تتان عتتن الكتتم ابلش تريعة  -ص تثاة ب رق متتة الكتتتاب  ،-آمتتن

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة.44 :
َنزَل ه
التقص الواضح أن خيلو الكتاب من الك يف قوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
وقت ستتبق الت بيتته متتن قبتتل  -يف نقت كت حستتن اقاتتي  ،ويف نقت رستتالة (ضتوابط التكثت ع ت أهتتل الست ة)  -علتتى أن تتترك الكتتم ابلشتريعة متتن
الذنوب املكثرة ،وكذل الكم ب هتا ،وتثصتيل املستألة ابملباتل ال تامن إن ختتاء هللا .آتإ ا كتان االمت تان عتن الكتم ابلشتريعة متن التذنوب املكثترة،
آإن التكثت بته ال يت َقيَّت ابَّات كمتا كرتته يف الت بيته اقتا املتذكور يف تعليقتي علتى العقيت ة الطااويتة يف بيتان مايشترتط للتكثت بته متن التذنوب أن
يكون آاعلها جاح ا أو مستا  ،وماال يشرتط آيه ل  .و كرت أن هذا التثريق بس ال وعس من التذنوب  -املكثترة بتذاْا وخت املكثترة  -اثبتت
ابلكتاب والس ة وإجان الصاابة ،ول بوته كثَّر السلف خ ة املرجتتة التذين اختترت وا اَّات للتكثت ابلتذنوب املكثترة كمتا نقلتته عتن ابتن تيميتة آنثتا.
وإ ال العمل هبذه القاع ة يرتتب عليه اثدال ك من الكثار يف امللهة.
والاصل أن القول أبن املمت ا عن الكم ابلشريعة اليكثتر إال ابَّات كمتا تقتول هتذه اَّماعتة يف كتاهبتا (القتول القتا ا) هتو قتول خمتالف للكتتاب
والس ة واإلجان ،وهو قول خ ة املرجتة كما أثبته آنثا.
بل ق قال العلماء إن من يثعل الذنوب املك ِهثترة لتو اثعتى أنته م ِقتر بوجوهبتا ،آتإن هتذا المي تا متن تكثت ه ،بتل يكتون كتا اب يف ثعتواه هتذه ،كمتا قتال
ابن ميمياة رمحته هللا ]واليتصتور يف العتاثة أن رجت يكتون مؤم تا بقلبته ،مقترا أبن هللا أوجتب عليته الصت ة ،ملتزمتا لشتريعة ال ت عليته الصت ة والست
وماجاء بهَ ،يمره ويل اامر ابلص ة آيمت ا ،حىت يقتل ،ويكون ما ل مؤم ا يف البا ن قط ال يكون إال كاآرا ،ولتو قتال أ مقتر بوجوهبتا خت أين
تش ويقتول :أختته أن ماآيته كت
ال أآعلها كان هذا القول ما هذه الال كذاب م ه ،كما لو أدذ يلقي املصاف يف ال ه

هللا ،أو جعتل يقتتل نبيتا متن

اانبياء ويقول أخته أنه رسول هللا ،وحنو ل من ااآعال التيت ت تايف إميتان القلتب ،آتإ ا قتال أ متؤمن بقلت متا هتذه التال كتان كتا اب آيمتا أ هتره

من القول[.٣
ومتتن كت

ختتتيخ اإلست

هتتذا تعلتتم أن التتذنوب املكثتترة كتترتك الصت ة وتتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا وخ هتتا ال مي تتا متتن التكثت هبتتا قتتول آاعلهتا إنتته مقتتر

بوجوهبا خ جاح قا .آإن جمرث آعل الذنوب املكثرة ي ايف إميان القلب اهنا خملة أبصل اإلميان ،آإن أ هر بلسانه د ف ل كان كا اب .
وم له قول الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ]لو قال من َح َّكتم القتانون :أ اعتقت أنته اب تل ،آهتذا ال أثتر لته ،بتل هتو عتزل للشترن ،كمتا لتو قتال

( 1جممون الثتاوى) 2٠٥ /٧
( 2جممون الثتاوى) 28٧ /٧
( ٣جممون الثتاوى) ٦1٦ - ٦1٥ /٧
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أح م ت :أ أعب ااواثن واعتق أهنا اب ل[ .1آانظر كيف َس َّوى بتس حكتم القتانون وعبتاثة ااواثن ان ك تا آعتل مكثتر يكثتر آاعلته رجترث آعلته
ثون ال ظر إىل ماخيس به لسانه عن اعتقاثه.

وام صااة :أن االمت تتان عتتن الكتتم ابلش تريعة كثتتر أكتتس اليشتترتط لتكث ت آاعلتته أن يكتتون جاح ت ا ملتتا امت تتا ع تته ،وأن اختترتاط اَّا ت للتكثت هبتتذا
الذنب املكثر كما تقول هذه اَّماعة هو قول خ ة املرجتة.
احتجتتت احملكمتتة العستتكرية التتيت حكمتتت بقتتتل املستتلمس التتذين قتلتوا
وهبتتذه اخلراآتتة  -وهتتي تعمتتيم القتتول ابختترتاط اَّات للتكثت بتترتك الواجتتب  -ه

حاكم مصر السابق أنور الساثات عا  ، 1981أبنه وإن مل كتم ابلشتريعة إال أنته مل دات وجتوب الكتم هبتا وبتذل آهتو مل يكثتر ،وابلتتايل آإنته
قتِت َتل ب ت حتتق وقتلتتته يستتتاقون القصتتاص .وأتتتت احملكمتتة بقتتول للشتتيخ حمم ت متتتويل الشتتعراوي  -التتذي نقلتتته يف التترث الستتابق علتتى االبتتاين  -أنتته
اليكثتر َترك الواجتب إال إ ا أنكتر وجوبته ،وأتتت بقتول م لته للشتيخ حممت أيب وهترة ،مث قالتت احملكمتة [آتإ ا ما بق تا قواعت الشترن الستابق تثصتتيلها
والتتيت استتت

آيهتتا إىل كتتتاب هللا وست ة رستوله ،وآراء أهتتل التتذكر متتن آقهتتاء املستتلمس علتتى مانستتبه املتهمتتون للترئيح الراحتتل حممت أنتتور الستتاثات،

تكث ا له واستا ال ل مه جن ه  -رمحه هللا  -مل دا ماأنزله هللا يف كتابته الكتر وعلتى لستان رستوله عليته الصت ة والست  ،مل ي كتر ضترورة الكتم
رتتا أنتتزل هللا بت ليل نتتص املتتاثة ال انيتتة متتن ال ستتتور يف عهت ه ب تتاء علتتى استتتثتاء مت عتتا ( ،)198٠أصتتبات آيتته الشتريعة اإلست مية املصت ر الرئيستتي
للتشتريا وانعقت ت اللجتتان والوالتتت تعمتتل لتق تتس الشتريعة اإلست مية وإح قتتا حمتتل القتتانون الوضتتعي علتتى مستتتوى جملتتح الشتتعب وااوهتتر الشتريف،
وإن مانسبه املتهمون للمجين عليه متن إتيانته أمتورا خمالثتة للت ين اإلست مي ،آهتي أمتور إن صتات آتت دل يف ابب التذنوب واملعاصتي التيت الكرجته
عن ربقة اإلس ].2
وكمتتا تتترى آإنتته ر تتل هتتذه اخلراآتتات أصتتبح التتاكم الكتتاآر مستتلما معصتتو الت  ،وأصتتبح ا اه ت ون التتذين قتلتوه قتلتتة جمترمس يستتتاقون القصتاص.
وسوف َييت تث ي ختبهة اَّا هذه ع الك

يف موضون الكم ب

ماأنزل هللا ابملبال ال امن إن ختاء هللا.

 - 2وجاء يف صثاة ب ابملق مة ]والخيثى أن ا نت َثهِرق بس الكا املب هِ لس وأعيان ائثتهم اليت تعي ه وت صره ،آهؤالء الكا مرتت ون لتبت يلهم ختترن
هللا ،أما أعيان الطائثة آ

دافِ أنه دب التأك من حتقيق ختروط ااهلية وانتثاء موانعهتا وإقامتة الجتة قبتل الكتم بترثْم علتى التعيتس[ .ونعلتق

على هذه الثقرة را يلي:
أ  -جاء يف نثح الصثاة ]وهذه الطائثة التكثر املا أهنا مل جتا وجوب ماامت عتت ع ته ،أمتا إ ا جات وا آقت صتاروا ابَّاتوث مرتت ين[ ،آلمتا ا
مل يطبق قاع ته هذه يف تقيي الرثة ابَّا علتى الكتا املبت لس  ،آهتم متا حكمهتم ب ت الشتريعة يقترون يف ثستات هم أن ثيتن ال ولتة اإلست

وأن

الش تريعة هتتي املص ت ر الرئيستتي للتش تريا ويعتتتذرون أبن العمتتل جتتارِ لتق تتس الش تريعة وحنتتو ل ت  .آلمتتا ا أَ ْك َثت َتر الكتتا متتا إق ترارهم بوجتتوب تطبيتتق
الشريعة  ،هذا ت اقض والب أن أح قوليه أو ك ا دطأ ،وال خت يف أن قوله ااول  -وهو تقيي الكثر ابَّا  -هو اخلطأ.

برثة أعيان ائثتهم قبل تبس توآر الشروط وانتثاء املوانا ،آلمتا ا أكثتر الكتا قبتل تبتس تتوآر الشتروط وانتثتاء املوانتا
ب  -وقال إنه ال دوو الكم ه
ل يهم هذا ت اقض.

ج  -وأما قوله بوجوب تبس الشروط وانتثتاء املوانتا لت ى أعيتان الطائثتة قبتل الكتم بترثْم آقتول آاست خمتالف إلجتان الصتاابة ،ان هتذه الطائثتة
ممت عتتة عتتن القت رة ابلشتتوكة ،واملمت تتا اليستتتتاب واليتبتتس آيتته ختتتروط أو موانتتا كمتتا كرتتته يف قاعت ة التكثت  ،ونقلتتت ه تتاك قتتول اباان ميميااة رمحتته هللا
( 1آتاوى ورسائل الشيخ حمم بن إبراهيم) جا عب الرمحن بن قاسم ال ج ي ،ج  ٦ص  ،189ط  1٣99هت ركة املكرمة
 2نق عن كتاب (أختهر قاااي االختياالت السياسية) حملموث كامل العروسي ،ط الزهراء لإلع  ، 1989ص ٦٣٧ - ٦٣٦
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]وان املرتت لتتو امت تتا  -أبن يلاتتق بت ار التترب أو أبن يكتتون املرتت ون وي ختتتوكة ميت عتتون هبتتا عتتن حكتتم اإلست

 -آإنتته يقتتتل قبتتل االستتتتابة بت

ترثث[ ،1وقال أياا ]على أن املمت ا اليستتاب ،وإمنا يستتاب املق ور عليه[.2
و كرت ه اك أن ال عليه الص ة والس

أه ر ث عب هللا ابن أيب السرح ملا ارتت ولتق ركتة قبتل آتاهتا بت ون تبتس ختتروط وانتثتاء موانتا ،وعلتى

هذا انعق إجان الصاابة آإهنم حكموا برثة أعوان أئمة الكثر كمسيلمة الكذاب و لياة ااست ي وخت هم وْسهتوهم جيعتا ابملرتت ين وكتانوا ألوآتا ومل

يتبي وا خترو ا أو موانا يف أعياهنم ،وسيأيت تثصيل هذا يف نق الكتاب التايل ل ثح هذه اَّماعتة وهتو كتتاب (الرستالة الليمانيتة يف املتواالة) .آتالقول
بتبس الشروط واملوانا يف أعيان املمت عس عن الق رة كما تقول به هذه اَّماعة هو د ف الس ة ود ف إجان الصاابة رضي هللا عت هم التذي هتو
ه

سبيل املؤم س.

ث  -وورث أياا يف الثقرة السابقة قوقم ]والخيثى أن ا نثرق بس الكا املب ه لس وأعيان ائثتهم .[...وهذا التثريتق أياتا متاأنزل هللا بته متن ستلطان،
آتتإن التستتوية بتتس أآتراث الطائثتتة املمت عتتة يف ااحكتتا اثبتتت ابلكتتتاب والست ة واإلجتتان ،وستتوف َييت بستتط ااثلتتة علتتى لت يف نقت الكتتتاب التتتايل
(الرسالة الليمانية يف املواالة) إن ختاء هللا ،ولذل آإين أخت إىل هذه ااثلة ه ا إختارة موجزة:

ِ
ِِ
س) القصص ،8 :آجعل هللا حكم التابا واملتبون سواء.
 آ ليل التسوية من الكتاب :قوله تعاىل (إِ َّن آ ْر َع ْو َن َوَه َاما َن َوج َوث َا َكانوا َدا ت َ
 -وثليتتل التستتوية متتن الست ة :أن ال ت عليتته الصت ة والست أجتترى علتتى عمتته العبتتا حكتتم الكثتتار أبدتتذ الثت اء م تته ملتتا أ ِستَتر يتتو بت ر خلروجتته يف

صف الكثار ،آجعل حكمه كاكمهم.

 -وثليل التسوية متن اإلجتان :هتو إجتان الصتاابة علتى كثتر أنصتار أئمتة الترثة كمستيلمة و لياتة وخ تا ،وْسهتوهم جيعتا مرتت ين بت ون تثريتق بتس

َتبا ومتبون ،وخ موا أمواقم وسبوا نساءهم وقطعوا أبن قت هم يف ال ار ،وال ار ال يقطتا هبتا إال لكتاآر ،وقتت هم معي تون ،آقطعتوا بكثتر ااتبتان علتى
التعيس ،وبسط هذا يف نق (الرسالة الليمانية).
واجل وضوح أثلة هذه املسألة صارت التسوية بس املمت عتس يف ااحكتا قاعت ة آقهيتة ،وقت كرهتا ختتيخ اإلست

ابان ميمياة يف قولته]والطائثتة إ ا

انتصر بعاها ببعض حىت صاروا ممت عس آهم مشرتكون يف ال واب والعقاب  -إىل قوله  -آأعوان الطائثة املمت عة وأنصارها م ها آيمتا قتم وعلتيهم -
إىل قوله  -ان الطائثة الواح ة املمت ا بعاها ببعض كالش ص الواح [ .٣والعجب من أن أصااب كتاب (القول القتا ا) نقلتوا كت
آياتجتتون يف موضتتاِ بك ت
هتتذا يف ص  12٦متتن كتتتاهبم ومتتا لت قتتالوا ]إن تتا نثتترق بتتس الكتتا املبت لس وأعيتتان تتائثتهم)
ه

ابتن تيميتة

خيالثونتته يف موضتتاِ

آدر.

 - ٣ومن اادطاء الوارثة يف هذا الكتاب مانقلوه عن اخلطايب رمحته هللا متن أن متانعي الزكتاة علتى عهت أيب بكتر هتم متا إقترارهم بوجوهبتا ب تاة وإمنتا
ْسهوا مرت ين يف ل الزمان دصوصا ل دوقم يف خمار أهل الرثة .4ويف نثتح املستألة كتروا أن متانعي الزكتاة ع ت ابتن تيميتة وع ت أك تر أهتل العلتم

ليسوا كثارا.٥

هذا ما أهنم نقلوا يف نثح كتاهبم هذا يف ص  ٦1م ه قول ابن ميمية]وق اتثق الصاابة واائمتة بعت هم علتى قتتال متانعي الزكتاة وإن كتانوا يصتلون
( 1الصار املسلول) ص ٣22
( 2الصار املسلول) ص ٣2٦ - ٣2٥
( ٣جممون الثتاوى) ٣12 - ٣11 /28
( 4ص  18بكتاب القول القا ا)
( ٥ص  4٧بكتاب القول القا ا)
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اخلَ ْمح ويصومون ختتهر رماتان ،وهتؤالء مل يكتن قتم ختتبهة ستائ ة آلهتذا كتانوا مرتت ين ،وهتم يت َقتاتَلون علتى م عهتا وإن أقتروا ابلوجتوب[ ،1وقتال ابان

ميمية أياا ]وإ ا كان السلف ق ْسهوا متانعي الزكتاة مرتت ين متا كتوهنم يصتومون ويصتلون ومل يكونتوا يقتاتلون جاعتة املستلمس ،آكيتف رتن صتار متا
أعت اء هللا ورس توله قتتات للمستتلمس [ .2آهتتذا ك ت

ابتتن تيميتتة ِب ت ف مانستتبوه إليتته ،آالعجتتب متتن أهنتتم يف ص  4٧متتن كتتتاهبم قتتالوا إن ابتتن تيميتتة

اليكثر مانعي الزكاة ،مث يف ص  ٦1نقلوا قوله يف تكث هم وأنه إجان الصاابة.
آتتاعلم أن تكثت متتانعي الزكتتاة هتتو إجتتان الصتتاابة ،٣وقت نقلتتت هتتذه ااقتوال يف التت بيتته اقتتا املتتذكور عقتتب التعليتتق علتتى قتتول القحاااو ]والخيتترج
رثة ان الصت ه يق مل يثترق
رثة آأجتاب ]الصتايح أنته ه
العب من اإلميان [...وستل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ :قتال متانعي الزكتاة هتل هتو ه
بي هم وال الصاابة وال من بع هم[.4
وهبذا تعلم أن قول اخلطايب رمحه هللا يف مانعي الزكاة الذي نقلوه يف كتاهبم (القول القا ا) ،م ِقهِرين به ،هو دطأ خمالف إلجان الصاابة ،وأن القتول
أبن مانعي الزكاة ب اة إلقرارهم بوجوهبا أمنا هو جتا ِر علتى أصتول املرجتتة التذين ثدلتت ختتبههم علتى ك ت متن الثقهتاء كمتا قتال ابتن تيميتة .ودت ف
املتتتأدرين يف تكث ت متتانعي الزكتتاة  -بع ت إجتتان الصتتاابة عليتته  -الاعتبتتار لتته ،وهتتو كتتادت آهم يف تكث ت َترك الص ت ة بع ت إجتتان الصتتاابة علتتى
تكث ه ،وهؤالء املتأدرون وصثهم ابن ميمية بقوله ]وأما املتأدرون الذين مل يتاروا متابعتهم وستلوك ستبيلهم ،وال قتم دتسة أبقتواقم وأآعتاقم ،بتل هتم
يف ك ت ممتتا يتكلمتتون بتته يف العلتتم ويعملتتون بتته ،اليعرآتتون ريتتق الصتتاابة والتتتابعس يف لت  -إىل أن قتتال  -كمتتا جتت كتتتب أهتتل الكت

مشتتاونة

بذل  ،كون إجاعا ونزاعا واليعرآون ماقال الستلف يف لت البتته ،بتل قت يكتون قتول الستلف دارجتا عتن أقتواقم  -إىل أن قتال  -ان ك ت ا متن
ثت مبت ن يف اإلس
أصول املتأدرين حم َ م

مسبوق ذجان السلف على د آه ،وال زان الاثث بع إجان السلف دطأ قطعا[

٥

 .وقال أبو حامد الدزاي رمحه هللا  -آيما دب على الب العلم ] -وم ها أن يكتون ختت ي التهتوقي متن حمت اثت اامتور وإن اتثتق عليهتا اَّمهتور،
آ ي هرنه إ باق اخللق على ماأح ث بع الصاابة رضي هللا ع هم ،وليكن حريصتا علتى التثتتيش عتن أحتوال الصتاابة وست ْم وأعمتاقم  -إىل أن
قال  -واعلم حتقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقرهبم إىل الق أختبههم ابلصاابة وأعرآهم بطريق السلف ،آم هم أ ِد َذ ال ين  -إىل قوله  -آت ي ب تي أن
يكرتث ر الثة أهل العصر يف مواآقة أهل عصر رسول اللهعليه الص ة والس

[.٦

وأ أنصح كل مسلم عامة وكل مهتم ابلعلم الشرعي داصة أن يتارى أقوال السلف من الصاابة والتابعس ماوجت إىل هتذا ستبي قبتل أن ي ظتر يف
أقوال املتأدرين كقول اخلطايب هذا الذي اليَعرف ك مت من املعاصرين خ ه يف مسألة مانعي الزكاة .وابهلل التوآيق.
 - 4ومن اادطاء الوارثة يف هذا الكتاب (القول القا ا) يف ص  ،141حيل كروا ختبهة مثاثها ]إن اائمة والكا وإن امت عوا عن كل خترائا
اإلست

الدتتوو اخلتتروج علتتيهم وقتتتاقم متتاثاموا يصتتلون[ واستتت ل أصتتااب الشتتبهة أبحاثيتتل م هتتا قولتته عليتته الصت ة والست

(ديتتار أئمتتتكم التتذين

 1وهذا الك موجوث (رجمون الثتاوى) ٥19/28
( 2جممون الثتاوى) ٥٣1 /28
اَّصاص ال ثي يف (أحكا القرآن) يف تثس قوله تعاىل (آَ َ َوَربِه َ الَ يت ْؤِم و َن) ال ساء ، ٦٥ :ونقله القاضي
 ٣كما قال ابن تيمية ،وق نقل هذا اإلجان أياا :أبو بكر ه
أبو يعلى ال بلي يف كتابه (مسائل اإلميان) ص  ،٣٣2 - ٣٣٠ط ثار العاصمة  141٠هت ،وهو قول علماء ال عوة ال ج ية ،انظر (ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية) /8
1٣1
( 4آتاوى ورسائل الشيخ حمم بن إبراهيم) جا عب الرمحن بن قاسم ج  ٦ص 2٠2
( ٥جممون الثتاوى) 2٦ - 2٥ /1٣
( ٦إحياء علو ال ين) 9٥/1
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حتبتتوهنم و بتتونكم وتص تلهون علتتيهم ويص تلهون علتتيكم ،وخت ترار أئمتتتكم التتذين تب اتتوهنم ويب اتتونكم وتلع تتوهنم ويلع تتونكم) قتتال :قل تتا ايرستتول هللا أآ ت
ن ابذهم ع

ل  .قال (ال ،ما أقاموا آيكم الص ة).

ويف ح يل آدر :آقالوا :أآ نقاتلهم قال عليه الصت ة والست

ماصتلهوا) .1مث ختترن املؤلثتان يف الترث علتى هتذه الشتبهة والتذي تل تص يف أن
(الَ ،

إقامة الص ة إختارة إىل إقامة ال ين ،وماثا هؤالء الكا اليقيمون ال ين آ مانا من م ابذْم وقتاقم.
رثهم على هذه الشبهة صايح إال أنه رثت قاصر من وجهس:
وحاصل ه

ااول :أنه كان ي ب ي  -قبل الرث علي الشبهة  -الت بيته علتى أن هتذه ااحاثيتل ليستت نصتا يف حمتل ال تزان .آااحاثيتل التيت استت ل هبتا أصتااب

الشتتبهة وارثة يف حتتق أئمتتة املستتلمس ال يف هتتؤالء الكتتا املرتت ين ،بت ليل قولتته عليتته الصت ة والست

(أئمتتتكم) أي أئمتتة املستتلمس ان اإلضتتاآة يف

َّ ِ
ِ
ِ
ين َآم تواْ َخت َته َاثة بَتْيتِك ْم إِ َا
اللثظ تت ل علتى االدتصتاص ،كمتا يف قولته تعتاىل ( َوأ ْوِيل اا َْمت ِر مت ك ْم) ال ستاء ،٥9 :ويؤكت ه قولته تعتاىل (اي أَيتُّ َهتا التذ َ
ِ
تان َوا عت ْ ِل ِمت كم أَو آدتر ِ
ِ ِ ِ
ان ِمت ْن َخت ِْك ْم) املائت ة 1٠٦ :اآليتتة ،آمعتتىن ( ِهمت ك ْم) أي متتن املستتلمس،
َح َ
َحت َكم الْ َمت ْتوت حت َ
ات َتر أ َ
تس الْ َوصتيَّة اثْتَت َ َ ه ْ ْ َ َ
ومعىن ( ِم ْن َخ ِْك ْم) أي من خ املسلمس ،الد ف بس العلماء يف ل  ،آاإلضتاآة إىل ضتم امل تا بس يف قولته عليته الصت ة والست (أئمتتكم)
ويف قولتته تعتتاىل ( ِهمت ك ْم) تت ل علتتى االدتصتتاص ،أي أئمتتة املستتلمس ومتتن املستتلمس علتتى الرتتيتتب .واليكتتون أحت م ت إمامتتا للمستتلمس إال أن يستتتويف
ث ثة أختياء:

• ااول  :أن تتوآر آيه ختروط اإلمامة وعلى رأسها :الع الة يف ال ين والعلم الشرعي.
• وال اين  :أن ت عق إمامته روجب بيعة خترعية على الكتاب الس ة.
• وال التل  :أن يقتتو بواجبتات اائمتتة والتيت علتتى رأستها حثتتظ الت ين علتتى أصتوله املستتتقرة كمتا كتتر املتاورثي وأبتتو يعلتى يف كتابيهمتتا يف (ااحكتتا
السلطانية).
آهل استوَف هؤالء الكا املرت ون ختتروط اإلمامتة وهتل بويعتوا علتى الكتتاب والست ة أ بويعتوا علتى الكتم ابل ستتور والقتانون الوضتعيس أي الكتم
ابلطتتاخوت وهتتل يقومتتون بواجبتتات اائمتتة كاثتتظ الت ين علتتى أصتوله املستتتقرة أ أهنتتم يهت مون أصتتول الت ين  .آهتتؤالء الكتا مل ت عقت قتم بيعتات
ومحْتتل ال صتتوص التوارثة يف اائمتتة علتتى الكتتا املرتت ين َحْيت ة ودت ان وتلبتتيح ،كمتتن ت تتا ره يف مستتألة
ختتترعية متتن ااصتتل آليستوا أئمتتة للمستتلمسَ ،
آيعرتع علي ب ليل وارث يف مسألة أدرى ،وكان ي ب ي أن ي به أصااب كتاب (القول القا ا) على هذه الي ة والتلبيح.
والوجه ال اين :هو ع استيثاء أصااب كتتاب (القتول القتا ا) أثلتة املستألة حمتل الباتل ،آالتذي يتتكلم يف مستألة ي ب تي أن يستتويف أثلتهتا عامهتا
وداصتتها ،مطلقهتتا ومقيت ها ،و لت أنتته ابل ستتبة ائمتتة املستتلمس آتتإن جيتتا ااحاثيتتل اآلمتترة ابلصتتس علتتيهم وال اهيتتة عتتن اخلتتروج علتتيهم ،كالت ي س
اللذين است ل هبما أصااب الشبهة وكأحاثيل ابن عبا املتثق عليها (من رأى من أم ه ختيتا يكرهه آليصس )...الت يل ،هتذه ااحاثيتل كلهتا
مقي ة ِب يل عباثة بن الصامت (وأال ن اون اامر أهله ،قال :إال أن تروا كثرا بواحا ع كم من هللا آيه برهان).2
وقذا آإن الب اري رمحه هللا  -يف الباب ال اين بكتاب الثنت من صاياه  -ملا كتر أحاثيتل الصتس علتى اائمتة كأحاثيتل ابتن عبتا هتذه أتبعهتا
ِب يل عباثة ابن الصامت ،إختارة م ه إىل مايقي الصس وع اخلروج .وكذل ص ا مسلم رمحته هللا يف كتتاب اإلمتارة متن صتاياه .آالصتس وعت
اخلروج على اائمة مقي بع وقوعهم يف الكثر الصريح ،آتإ ا كثتروا آقت وجتب اخلتروج علتيهم .ومل يتذكر أصتااب كتتاب (القتول القتا ا) حت يل

 1روا ا مسلم يف كتاب اإلمارة
 2ال يل متثق عليه
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ختتترعوا يف التكلهتتف ِبمتتل قولتته عليتته الص ت ة

(ماأقاموا آيكم الص ة) على أن املتراث إقامتة الت ين ،وهتذا التأويتل خت صتايح ان إقامتة الصت ة أدتص متن إقامتة الت ين وإقامتة الت ين أعتم

من إقامة الص ة ،ومن ال احية ااصولية آإنه دوو أن يراث ابلعا اخلصوص ،ولكن اخلاص (كإقامة الص ة) اليراث به العا
(كإقامة ال ين) .والذي نقلوه عن ال ووي اليثي ل بل كر النوو رمحته هللا ]أنته الدتوو اخلتروج علتى اخللثتاء رجترث الظلتم أو الثستق متامل ي ت وا
ختيتا من قواع ال ين[.1
آلم يقل النوو إن إقامة الص ة إختارة إىل إقامة ال ين ،بل قال ]مامل ي وا ختيتا من قواعت الت ين[ يشت بتذل لت يل عبتاثة بتن الصتامت رضتي
هللا ع ه .أما الذي نقلوا ع ه أن إقامة الص ة إختارة إىل إقامة ال ين كله آهو ال كتور علي جريشة ،وليح هذا من ك

أهل العلتم ،مل الثتته لقواعت

ااصول.
وه اك ح يل صريح يف تقيي

اعة اائمة ذقامة ال ين كان ي ب ي كره ان ثاللة الت ص أقتوى متن ثاللتة اإلختتارة املتذكورة متا ماآيهتا متن تكلهتف،

وال يل هو مارواه الب اري بست ه عتن معاويتة رضتي هللا ع ته أن رستول هللا عليته الصت ة والست

قتال (إن هتذا اامتر يف قتريش اليعتاثيهم أحت م ت

ااوىل والصواب.
إال َكبَّه هللا يف ال ار على وجهه ،ماأقاموا ال ين) .2وتقيي هذا كله ِب يل عباثة بن الصامت (إال أن تروا كثرا بواحا) هو ْ
واعلم أنه الم اآاة بس قوله عليه الص ة والس

(إال أن تروا كثرا بواحتا) وبتس قولته (ال ماصتلهوا) .آثتي ااول هنتى عتن م ابتذة اائمتة وقتتاقم إال إ ا

كثروا ،ويف ال اين هني عن لت إال إ ا تركتوا الصت ة ،والتعتارع آتإن تترك الصت ة كثتر ذجتان الصتاابة كمتا ستبق بيانته ،آرتكهتا ستبب متن أستباب
الكثر ،وال ص على هذا الستبب متا عمتو قولته (كثترا بواحتا) هتو متن ابب الت ص علتى اخلتاص بعت العتا ا يتته وللت بيته عليته ،كمتا يف قولته تعتاىل

ِ ِ
ِِ
ّلل ومآلئِ َكتِ ِه ورسلِ ِه وِج ِس ِ
ِ
ين) البقرة ،98 :آإن جسيل وميكال من امل ئكتة ومتا لت أآرث تا
( َمن َكا َن َع هوا هه َ َ
يل َومي َكا َل آَإ َّن ا هّللَ َع و لهْل َكاآ ِر َ
َ َ ْ َ
هللا ابل ص للت بيه ،وكذل آإن ترك الص ة من الكثر وأآِرثت ابل ص ا يتها .ويعتس هذا من ااثلة على كثر َترك الصت ة آتإن ال ت عليته الصت ة
والس هنى عن اخلروج على اائمتة إال إ ا كثتروا وأجتاو اخلتروج علتيهم بترتك الصت ة آعلِ َتم أن تركهتا متن الكثتر املبتيح لل تروج علتيهم .أمتا إ ا كثتروا
بسبب آدر خ إقامة الص ة آإن اخلروج عليهم واجب أياا لعمو ح يل عباثة.
وام صة :أن كان ي ب ي الرث على أصااب هذه الشبهة من وجهس
ااول :أن ااحاثيل اليت است لوا هبا ( -ال ماأقتاموا آتيكم الصت ة)  -ليستت نصتا يف حمتل ال تزان ،آهتي يف حتق أئمتة املستلمس ال الكتا املرتت ين،
آاالست الل هبا حي ة.
ال تاين :أنتته لتتو اآرتضت ا جت ال أن هتتذه ااحاثيتتل ت طبتتق علتتى هتتؤالء الكتتا آهتتي م َقيَّت ة ِبت يل عبتتاثة بتن الصتتامت (إال أن تتتروا كثترا بواحتتا) .هتتذا
وابهلل التوآيق.
 - ٥وجتتاء بكتتتاب (القتتول القتتا ا) يف ص  122ختتتبهة تقتتول ]أبي ختتتيء استتتباتم ثمتتاء كتتل ائثتتة ممت عتتة عتتن خت ترائا اإلس ت
الص ة والس

وق ت قتتال عليتته

«ال ل ث امريء مسلم إال ذح ى ث ث :ال يب الزاين ،وال ثح ابل ثح ،والتارك ل ي ه املثارق للجماعة» آأين هذه الطائثتة متن

هذه ااص اف املذكورة [.
ْرب أصااب الكتاب من اإلجابة عتن هتذا الستؤال .آأآتاثوا أبن الت يل اليثيت الصتر وضتربوا أم لتة اصت اف دتوو قتتلهم خت م ت رجس يف
وق َّ
( 1صايح مسلم بشرح ال ووي) 24٣ /12
( 2ح يل )٧1٣9
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لثظ هذا ال يل ،وهذا صواب ،ولكن ااص اف اليت كروها ق ورث يف كل م هم ثليل من الكتاب أو الس ة يبتس مشتروعية قتلته ،آقتتل اَّاستو
آيتته ح ت يل حا تتب بتتن أيب بلتعتتة ،وقتتتل ال ت اعي للب عتتة آيتته أحاثيتتل اخل توارج ،وقتتتل ختتتارب اخلمتتر يف املتترة الرابعتتة آيتته حت يل ولك تته م ستتو ب ت
د ف ،وقتل من تزوج امرأة أبيه آيه ح يل الساء بن عاوب وأيب برثة بن نيار ،آاام لة املذكورة ق ورث يف كل م ها نص داص.
مث قتتالوا إن حت يل (ال تتل ث امتتريء مستتلم )....هتتو يف القتتتل ال القتتتال ومستتألتهم يف القتتتال آهتتو لتتيح نصتتا يف حمتتل ال تزان .وهتتذا صتتايح ولك تته
اليعتتين جتواو القتتتال بت ون مستتت متتن نتتص ختتترعي ،ومل يتتذكر أصتتااب كتتتاب (القتتول القتتا ا) نصتتا متتن كتتتابِ أو ست ةِ كت ليل علتتى قتتتال الطائثتتة
املمت عة حمل البال وهي الطائثة املمت عة عن الكم ابلشريعة والاكمة ابلقوانس الوضتعية كمتا كتروه يف صتثاة (ب) ابملق متة ،وإمنتا اعتمت وا آيمتا
قرروه من أحكا على أقوال العلماء ،وق سبق يف الباب الرابا متن هتذا الكتتاب  -ع ت الكت

يف آثاب املتتعلم  -بيتان أن أقتوال العلمتاء تتل قتا

وال تل هبا ،آأقواقم ليست حجة بذاْا وإمنا الجة يف ااثلة الشرعية ،وإ ا قال العامل قوال ب ليله آالجة يف ال ليل الذي كره ال يف قوله.
والاصل أن كتاب (القول القا ا) اتستم بتقصت ِ واضتح يف ِبتل املستألة التيت هتي صتلب الكتتاب وستبب أتليثته ،وهتو حكتم الطائثتة الاكمتة ب ت
ماأنزل هللا يف بل ِ بعي ه وهي مصر كما جاء يف صثايت (ب) و (ج) ابملق مة ،وجاء التقص يف صور م ها:
أ  -مل يبس أصااب الكتاب  -من أوله آلدره  -من أي ص ف هتذه الطائثتة حمتل الباتل ،آالطائثتة املمت عتة قت تكتون متن املرتت ين أو اخلتوارج أو
الب تتاة أو قطتتان الطتترق احملتتاربس ،ولكتتل ص ت ف متتن هتتؤالء أحكتتا داصتتة بقتالتته ،كتتروا بعاتتها بكتتتاهبم يف ص  ،1٥2 - 14٣ومل يبي توا متتن أي
ص ف قتال الطائثة حمل البال.
ب  -ومل يبس أصااب الكتاب  -من أوله آلدره  -هل الطائثة حمل البال مسلمة أ مرت ة  ،وإمنا علقوا حكمهتا علتى اَّات متن ع مته ،وهتو
خترط آاس وهو قول خ ة املرجتة كما أسلثت القول ،وما ل آلم يبي وا هل هي جاح ة أ ال  ،وحاصل هذا أهنم يثتون املسلمس بقتتال ائثتة
اليت رون هتتل هتتي كتتاآرة أ مستتلمة  ،أمتتا التثريتتق التتذي كتتروه بتتس التتاكم وأعوانتته  -كمتتا نقلتتت عت هم متتن قبتتل  -آتثريتتق آاست وخمتتالف للكتتتاب
وللس ة وإلجان الصاابة ،آالطائثة املمت عة كالش ص الواح كما قال ختيخ اإلس

رمحه هللا.

ج  -ومل يذكر أصااب الكتاب  -من أوله آلدره  -ثلي من كتاب أو س ة الستباحة ثماء هذه الطائثة ،وإمنا اعتم وا على أقوال لبعض العلمتاء
وال حجة آيها والتستباح هبا ال ماء وإمنا تستباح ال ماء ابل ليل الصايح السامل من املعارع.
وه تتاك آتترق بتتس الباتتل الثقهتتي ا تترث وبتتس الثتتتوى يف واقعتتة بعي هتتا ،والتتذي حنتتن آيتته آتتتوى يف واقعتتة معي تة وهتتو حكتتم الطائثتتة املمت عتتة عتتن الكتتم
ابلشريعة يف بل ِ بعي ه ،آيجب تعيس هل هذه الطائثة كاآرة أ مسلمة وما ثليل قتاقا يف كلِ من الالس  ،وهذا ماد م ه الكتاب.
وهبذا تعلم أن تسمية الكتاب (القول القا ا آيمن امت ا عن الشرائا) تسمية يف خ حملها ،كما تعلم أن (القول القا ا) خ قا ا يف موضوعه ،ملا
انطوى عليه من نقصِ .
 - ٦وجاء يف هذا الكتاب يف ص  1٥9 - 1٥٣بيان أبحكا ال اير ،اختتمل على ع ة أدطاء ،م ها:
يبس أصااب كتاب (القول القا ا) حكم الطائثة املقصوثة واليت هي حمل البال ،آكذل مل يبي وا حكتم الت ار املقصتوثة ،وهتي مصتر
أ  -كما مل ه
يف ل حكمها بقوانس الكثار ،وهذا من التقص إ ا مل يبي وا حكم ال ار حمل البال.

ب  -كر أصااب الكتاب قول ابن تيمية أبن مارثين قسم اثلل من ال اير وأهنتا (ثار مركبتة) ،ووصتثوا هتذا القتول أبنته رأي قتيهم .وهتو رأي دطتأ
كما سبق بيانه يف املوضون السابق اخلاص أبحكا الت اير ،إ إن الت اير قستمان ال اثلتل قمتا كمتا قتال ابتن مثلتح ال بلتي تلميتذ ابتن تيميتة ،ونقلته

وص َّوبوه.
ع ه علماء ال عوة ال ج ية َ
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ج  -قال أصااب الكتاب يف ص ] 1٥4 - 1٥٣وخيتلف املستشار علي جريشة متا أيب ح يثتة واَّمهتور يف حت وث ثار الترب ...آهتو يترى أن
كل بل ح ِك َم ابإلس آرتة من الزمان يظل اْسه ثار إس  ،ولو أويل ع ه حكم اإلس بعت لت  ..وإن انتثتى اامتان لت ى املستلمس آيته ..وإن
انتثت املتامخة ل ار اإلس  ..وإن أدرِج كل املسلمس م ه .وهو يثيت بذل حىت يظل اَّهاث السرتثاث هذه ااراضى آترع عتس  -وهتو كتذل -
وحىت اليظن أح أنه صار آرع كثاية إ ا ماأ لق ا على ال ار أهنا ثار كثر أو ثار حرب[.
وهتتذه ج ترأة علتتى خمالثتتة جهتتور أهتتل العلتتم ب ت ثليتتل ،آلتتو أن لتته ثلتتي صتتاياا لستتاخت امل الثتتة ،ولكتتن قول ته هتتذا جمتترث استاستتان ،وق ت قتتال
خترن[.
الشافعي رمحه هللا ]من استاسن آق َّ
وك مه هذا يف أحكا ال اير ك

آاس آق كرت يف املوضون السابق اخلاص أبحكا الت اير قتول ابتن تيميتة إن صتثة الت ار ليستت متن الصتثات
حال الش ص من الكثر إىل اإلس

وعكسه.

ال ومة املؤب ة ،بل حكم ال ار يت ِبسب ت ه م اط الكم ،كما يت
و كرت ه اك أن القول أبن ماكان ثار إس اليص ثار كثر أب ا هو قول ابن حجر املكي اقيتمي ،وكان ي ب ي أن ي سب الكت

اول متن قتال

بتته كمتتا جتترى علتتى هتتذا عمتتل أهتتل العلتتم ،و كتترت ه تتاك بعاتتا متتن لتواو هتتذا القتتول ،وقلتتت إن آستتاث هتتذا القتتول وآستتاث لواومتته ي تتين عتتن إآستتاثه.
آراجا ما كرته يف ل يف موضون أحكا ال اير .وليح ما كروه من أسباب كون اَّهاث آرع عس ،حىت كرتن م ا تات ج يت ة احكتا الت اير،
آثرع العس من اَّهاث له ث ثة أسباب معروآة يف كتب الثقه ،ليح م ها كون بل ما كان ثار إس

حكمه املسلمون يوما ما.1

اثنيا :التقييم اسمجاي لكتاب (القول القاطع).
واخل صة :أن كتاب (القول القا ا آيمن امت ا عن الشرائا) خ قا ا يف موضوعه ،ملتا اختتتمل عليته متن خمالثتات عقائ يتة وأدطتاء آقهيتة وتقصت
يف البال.
أما امل الثات العقائ ية :آتم لت يف تبين أصااب الكتاب لقول خ ة املرجتة يف تعميم اخترتاط اَّا كشرط مستقل للتكث  ،وهتذا القتول خمتالف
ختر من قول مرجتة الثقهاء وااختاعرة واَّهمية آق اتثق جيعهم متا أهتل الست ة علتى أن متن قتال أو
للكتاب والس ة وإجان الصاابة ،وهذا القول م

آعتتل متتا ثل ال ت ليل علتتى أنتته كثتتر آهتتو كتتاآر ثون قي ت أو ختتترط ،واتثتتق مرجتتتة الثقهتتاء وااختتتاعرة متتا أهتتل الس ت ة علتتى أنتته كتتاآر تتاهرا واب تا وإن
ادتلثوا يف تثس كثره على ال او الذي كرته من قبل ،وأما اَّهمية آلهم قوالن قول م ل قول مرجتة الثقهاء وااختتاعرة يف أنته كتاآر تاهرا واب تا

متا اتثتاقهم معهتم يف تثست كثتره ،وقتول آدتتر أنته كتاآر تتاهرا يف أحكتا الت نيا و تمتل أن يكتتون مؤم تا يف البتا ن واجتتل تتوقثهم يف تكثت ه اب تتا
أكثرهم السلف .آكيف رن يتوقف يف تكثت ه تاهرا واب تا ويقتول اليكثتر ال تاهرا وال اب تا إال أن دات  ،وقت علمتت متن قبتل حكتم متن قتال
هبتتذا ،كمتتا ستتبق تثصتتيل القتتول يف هتتذا املوضتتون يف تعليقتتي علتتى العقي ت ة الطااويتتة ،يف التعليتتق علتتى قتتول القحاااو رمحتته هللا ]والخيتترج العبت متتن
اإلميان إال جباوث ماأثدله آيه[ ويف الت بيه اقا املذكور عقب ل .
وأمتتا اادطتتاء الثقهيتتة ال توارثة بكتتتاب (القتتول القتتا ا) ،آتم لتتت يف خمالثتتة إجتتان الصتتاابة رضتتي هللا ع ت هم يف مواضتتا م هتتا :اخت ترتاط تبتتس خت تروط
التكثت وموانعته يف املمت عتتس ،والتثريتق بتس رءو الطائثتتة املمت عتة وأتبتاعهم يف ااحكتتا  ،وتبتين قتول ختتتا خمتالف إلجتان الصتتاابة يف حكتم متتانعي
الزكاة.
وأما التقص يف البال ،آق كان يف املوضون الذي هو صلب الكتاب والباعل على أتليثه ،ومن أوجه التقص :

تعس وجوب اَّهاث على سبيل امل ال يف (امل ين ما الشرح الكب ) ٣٦٦ /1٠
 1انظر يف أسباب ه
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•ع

كر حكم الطائثة حمل البال ،أمسلمة هي أ كاآرة .

•ع

كر ااثلة على قتال هذه الطائثة من الكتاب والس ة ،ما الي ة عن اإلجابة عن ل .

•ع

كر نون قتال هذه الطائثة ،من أي ص ف هو .

•ع

كر حكم ال ار حمل البال.

هذا ما يتعلق ب ق كتاب (القول القا ا) ،مث نعرج على نق كتاب آدر ل ثح اَّماعة وهو كتاب (الرسالة الليمانية يف املواالة) ،وابهلل تعاىل
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املوضوع الثالث :نقد كتاب (الرسالة الليمانية يف املواالة)
ومؤلثها :ااستا لعت آؤاث قاسم ،وهي أياا من املعتامل الشترعية والثكريتة للجماعتة اإلست مية رصتر ،وتعتتس هتذه الرستالة مكملتة لكتتاب (القتول
القتتا ا آتتيمن امت تتا عتتن الشترائا) التتذي ستتبق نقت ه ،آقت جتتاء يف صتتثاة ب متتن مق متتة كتتتاب (القتتول القتتا ا)] :والخيثتتى أن تتا نت َثت هِترق بتتس الكتتا
املبت هِ لس وأعيتتان تتائثتهم التتيت تعي ته وت صتتره ،آهتتؤالء الكتتا مرتت ون لتبت يلهم ختتترن هللا ،أمتتا أعيتان الطائثتتة آ ت دتتافِ أنته دتتب التأكت متتن حتقيتتق
ختروط ااهلية وانتثاء موانعها وإقامة الجة قبل الكم برثْم على التعيس[ .آجاء كتاب (الرسالة الليمانية) ليباتل حكتم أعيتان الطائثتة التيت تعتس
الاكم املرت وت صتره ،وانتهتى مؤلثهتا إىل متا انتهتى إليته أصتااب (القتول القتا ا) متن عت البتت يف حكتم هتذه الطائثتة ،وعت اثبتات حكتم معتس
اآراثها إال بع تبس أحوال أآراثها على التعيتس ،آقتال يف داَتتة هتذه الرستالة يف ص ] ٣8 - ٣٧ولكتن ي ب تي علتى كتل متن نصتب نثسته َحكمتا

كتتم علتتى ال تتا أن ي ظتتر أوال يف نتتون هتتذه املتواالة :هتتل هتتي اهريتتة آقتتط ،أ اب يتتة .آتتإن كانتتت اهريتتة  -ولتتيح ه الت أي آائت ة أو مصتتلاة

معتسة  -كان آاعلها آمثا عاصيا ِبسب ثرجة آعله ،أما إ ا كانت اب يتة آهتي كثتر وآاعلهتا يت ْعترف كثتره ذقامتة الجتة عليته .وعلتى هتذا النستتطيا
 -وال يصح  -أن حنكم على أي موال  -تعيي ا  -ابلكثر ،سواء كتان مواليتا لكثتار ،أو نظتا أو اي يولوجيتة كتاآرة قبتل اعتبتار متا كر ه متن قواعت .

نعتتم ،نطلتتق علتتى الثعتتل  -عمومتتا  -أنتته آعتتل كثتتري ،أو علتتى ال ظتتا أنتته نظتتا كتتاآر ،أمتتا تعيتتس أآتراثه آت يصتتح قبتتل اعتبتتار متتا كر  .آمت ال ظتتا
املصري الايل هو نظا كاآر ،أما أآراثه على التعيس  -ع ا رئيح ال ولة  -آيجب اعتبار ما كر قبتل الكتم بتكثت أي مت هم ،وإمنتا استت ين رئتيح
ال ولتتة ان كثتتره متتن وجتتوه أدتترى خت املتواالة ،وهتتو التتذي يتو َاىل ه تتا ،أمتتا إ ا كتتان يتراث الباتتل يف كثتتره ،آمواالتتته لل تترب أو اليهتتوث ت ستتاب عليهتتا
القواع السابقة .وكذا القول يف جهاو أمن ال ولة املصري الايل هو جهاو كاآر ،أما تعيس متن يعمتل آيته  -ممتن النعلتم حالته وال نعلتم نتون مواالتته
 آت حنكتم بتكثت ه قبتتل اعتبتتار متا كتتر [  .وقت وصتتف مؤلتتف الرستالة متتن يقتتول بكثتتر أعتوان التاكم علتتى التعيتتس أبوصتتاف م هتتا يف ص ]٣متتنأض تلهوا[ ،ويف ص ] ٦رأي تتا ك ت ا م تتن ائب
ا تلهوا و َ
ترثي يف د ت ق التكث ت [ ،ويف ص ] 4وق تتا يف مص تتي ة التكث ت اقرمي تتة[ ،ويف ص  4أيا تتا ]آَ َ
تت ه

الستباب التذي كالته املؤلتف يقتا أول متايقا علتى أيب بكتر
التكث ق درجت من أحراه أماكن كهتذه[  .وستوف تترى يف الستطور التاليتة أن هتذا ُّ

الص يق وجيا الصاابة معه رضي هللا ع هم إ إهنم ق أجعوا على تكث أنصار املرت على التعيس.
ِ
نقسم الك يف هذا املوضون إىل ث ثة أقسا وهي:
وسوف ه
القسم ااول :يف مق مات لبال املسألة.
والقسم ال اين :يف بيان حكم أنصار الطواخيت.
والقسم ال الل :يف نق كتاب (الرسالة الليمانية).
والقسم ااول وال اين ا تو تة وَتهي لل ق الوارث يف القسم ال الل.
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القسم األول :مقدمات حبث املسألة.
قبتتل بيتتان حكتتم أنصتتار الطواخيتتت نق ت لتتذل ب ت ث مق ت مات :يف بيتتان معتتىن الطتتاخوت وأنصتتاره ،وبيتتان جرميتتة أنصتتار الطواخيتتت ،وبيتتان كيثيتتة
االجتهاث يف ال واول ،وهذا بياهنا:
 - 1املقدمة األوىل :يف بيان معىن القاغوت وأنصاره.

ِ ِ ِ ِ
س َ ِابلْع ْرَوِة الْتوثْت َقى) البقترة ،2٥٦ :وهتذه
ال يصح إميان العب حىت يكثر ابلطاخوت ،قال تعاىل (آَ َم ْن يَكْث ْر ِابلطَّاخوت َويت ْؤمن ِاب هّلل آَت َق ْ
استَ ْم َ
َ
اآلية تثس لشهاثة (ال إله إال هللا) املشتملة على نثي واثبات:
وال ثي مع اه :نثي االوهية عتن كتل ماعبِت متن ثون هللا ،و قتق العبت هتذا ابعتقتاثه بطت ن عبتاثة خت هللا وأبن يترتك هتذه العبتاثة ويب اتها ويك ِهثتر
أهلها ويعاثيهم ،وهذا هو املراث ابلكثر ابلطاخوت ،وهذه صثته كما كرها الشيخ حمم بن عب الوهاب.
واالثبات مع اه :اثبات االوهية هلل تعاىل وح ه بصرف العب جيا أنوان العباثة هلل تعاىل وح ه ،وهذا هو اإلميان ابهلل تعاىل املذكور يف اآلية.

ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
صتا َ َقَتا) أي متن َدلَتا اانت اث
قال ابن كثاري رمحته هللا ]وقولته (آَ َم ْتن يَكْث ْتر ِابلطَّتاخوت َويت ْتؤمن ِاب هّلل آَت َقت ْ
استَ ْم َست َ ِابلْع ْترَوة الْتوثْت َق َى الَ انث َ

ِ
استَ ْم َس ت َ ِابلْعت ْترَوِة
وااواثن وماي ت عو إليتته الشتتيطان متتن عبتتاثة كتتل مايعب ت متتن ثون هللاَ ،وَو هح ت هللا َآعبَ ت ه وح ت ه وختتته أن ال إلتته إال هللا (آَت َق ت ْ
الْوثْت َقى) أي آق ثبت يف أمره واستقا على الطريقة امل لى والصراط املستقيم[ .مث نقتل ابتن ك ت عتن عمتر بتن اخلطتاب أن الطتاخوت هتو الشتيطان،
َ
وقتتال ابتتن ك ت  :معتتىن قولتته يف الطتتاخوت إنتته الشتتيطان ق توي ج ت ا آإنتته يشتتمل كتتل ختتتر كتتان عليتته أهتتل اَّاهليتتة متتن عبتتاثة ااواثن والتاتتاكم إليهتتا

واالست صار هبا.1
كهان ت زل عليهم الشيا س].
ونقل ابن ك عن ابر رضي هللا ع ه أن الطواخيت [ :ه

ونقل عن جماهد أن الطاخوت[ :الشيطان يف صورة إنسان يتااكمون إليه وهو صاحب أمرهم].
ونقل عن اسماا مالك أن الطاخوت[ :هو كل مايعب من ثون هللا عزوجل].

ويف تثس قوله تعاىل (أََمل تَتر إِ َىل الَّ ِذين يتزعمو َن أ ََّهنم آم واْ ِرَا أن ِزَل إِلَي َ وما أن ِزَل ِمن قَتبلِت َ ي ِريت و َن أَن يتتاتا َكمواْ إِ َىل الطَّتاخ ِ
وت َوقَت ْ
َ َْ
ْ
ََ َ
ْ ََ
ْ َ
ْ َ
ِِ
ِ
أعم من ل كله آإهنا هامة ملن َع َ ل عن الكتاب والس ة وحتتا َك َم إىل ماستوا ا متن البا تل،
أمرواْ أَن يَكْثرواْ به) ال ستاء ،٦٠ :قال ابن كثري[ :واآلية ه
وهو املراث ابلطاخوت ه ا].2

وقتتال اباان القاايم رمحتته هللا ]الطتتاخوت :كتتل ماجتتتاوو بتته العبت حت َّه متتن معبتتوث أو متبتتون أو مطتتانِ  ،آطتتاخوت كتتل قتتو ِ متتن يتاتتاكمون إليتته خت هللا
ورستتوله ،أو يعب ونتته متتن ثون هللا ،أو يتبعونتته علتتى خ ت بص ت ة متتن هللا ،أو يطيعونتته آيمتتا اليعلمتتون أنتته اعتتة هلل ،آهتتذه واخيتتت العتتامل إ ا أتملتهتتا
وأتملت أحوال ال ا معها رأيت أك رهم ع لوا من عبتاثة هللا إىل عبتاثة الطتاخوت ،وعتن التاتاكم إىل هللا وإىل الرستول إىل التاتاكم إىل الطتاخوت،
وعن اعته ومتابعة رسوله إىل اعة الطاخوت ومتابعته[.٣
وقال الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحته هللا ]الطتاخوت عتا  :آكتل ماعبت متن ثون هللا ورضتي ابلعبتاثة متن معبتوث أو متبتون أو مطتان يف خت

اعتة

( 1تثس ابن ك  .)٣11 /1 ،ويف  ٥12/1قال ابن ك إنه قال بقول عمر كل من ابن عبا وأيب العالية وجماه وعطاء وعكرمة وسعي بن جب والشع والسن
الس ي
والاااك و ه
( 2تثس ابن ك )٥19/1 ،
( ٣اع املوقعس) ٥٠ /1
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هللا ورسوله آهو اخوت ،والطواخيت ك ة ورءوسهم مخسة:

آث َ أَن َّال تَت ْعب وا الشَّْيطَا َن إِنَّه لَك ْم َع و
(ااول) الشيطان ال اعي إىل عباثة خ هللا ،وال ليل قوله تعاىل (أََملْ أ َْع َه ْ إِلَْيك ْم َاي بَِين َ

.٦٠

س) يح:
ُّمبِ م

ِ
ِ َّ ِ
ِ
ين يَت ْزعمتو َن أ ََّهنت ْم َآم تواْ ِرَتا أنت ِزَل إِلَْيت َ َوَمتا أنت ِزَل ِمتن قَتْبلت َ
(ال اين) الاكم اَّائر امل ه احكا هللا تعاىل ،وال ليل قوله تعتاىل (أََملْ تَت َتر إ َىل التذ َ
ِ
وت وقَ ْ أ ِمرواْ أَن يكْثرواْ بِِه وي ِري الشَّيطَان أَن ي ِ
ِ
ض َال بَعِي ا) ال ساء.٦٠ :
الَّه ْم َ
ْ
َ
َ
ي ِري و َن أَن يَتتَ َاا َكمواْ إ َىل الطَّاخ َ
ِ
َنزَل ا هّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة.44 :
(ال الل) الذي كم ب ماأنزل هللا ،وال ليل قوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
ِ
اتى ِمتن َّرست ِ
(الرابا) الذي يَ ه عي علم ال يب من ثون هللا ،وال ليل قوله تعاىل ( َع ِتامل الْ َْي ِ
ول آَِإنَّته
َحت ا ،إَِّال َمت ِن ْارتَ َ
تب آَت َ يظْ ِهتر َعلَتى َخْيبِته أ َ
ِ
ِ
ِِ
يسل ِمن ب ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
تس َوالْبَ ْات ِر
َْ
س يَ َ يْه َوم ْن َد ْلثه َر َ
ص ا) اَّتن ،2٧ - 2٦ :وقتال تعتاىل ( َوع ت َ ه َم َثتاتح الْ َْيتب الَ يَت ْعلَم َهتا إالَّ هت َو َويَت ْعلَتم َمتا ِيف الْ َه
َْ
ِ
ح إِالَّ ِيف كِتَ ِ
ِ ِِ
اب ُّمبِ ِ
ع والَ ر ْ ِ
ِِ
ب َوالَ َايبِ ِ
س) اانعا .٥9 :
َوَما تَ ْسقط من َوَرقَة إالَّ يَت ْعلَم َها َوالَ َحبَّة يف ل َمات اا َْر ِ َ َ
ِ
ِ
(اخلتتامح) التتذي يعبت متتن ثون هللا وهتتو راعِ ابلعبتتاثة ،والت ليل قولتته تعتتاىل ( َوَمتن يَتقت ْتل ِمتْته ْم إِِهين إِلَتتهم ِهمتتن ثونتِ ِته آَت َذل َ َْجن ِزيت ِته َج َهت ََّم َكت َذل َ
ِِ
س) اانبياء.1 [29 :
َْجن ِزي الظَّالم َ
وقال الشيخ حممد حامد الفقي يف تعريف الطاخوت ]التذي يستت لص متن كت

ماص َترف العبت وصت ه ه
الستلف رضتي هللا عت هم :أن الطتاخوت كتل َ

عن عباثة هللا واد ص ال ين والطاعة هلل ولرسوله ،سواء يف ل الشيطان من اَّن والشيطان من اإلنح وااختجار وااحجار وخ ها .ويت دل يف
ل ب خت  :الكم ابلقوانس ااج بية عن اإلس

وخترائعه وخ هتا متن كتل ماوضتعه اإلنستان لتياكم بته يف الت ماء والثتروج واامتوال ،وليبطتل هبتا

خت ترائا هللا متتن إقامتتة ال ت وث وحتتتر ال تراب والتتز واخلمتتر وحنتتو ل ت ممتتا أدتتذت هتتذه الق توانس حتللهتتا وحتميهتتا ب ثو هتتا وم ثتتذيها ،والق توانس نثستتها
ومروجوهتتا واخيتتت ،وأم اقتتا متتن كتتل كتتتاب وضتتعه العقتتل البشتتري ليصتترف عتتن التتق التتذي جتتاء بتته رستتول هللا عليتته الص ت ة
واخيتتت ،وواضتتعوها ه

والس

إما قص ا أو عن خ قص من واضعه ،آهو اخوت[.2

وقال الشيخ سليمان بن سحمان النجد ] :الطاخوت ث ثة أنوان :اخوت حكم و اخوت عباثة و اخوت اعة ومتابعة[.٣
وأخلص ما سبق آأقول :إن أجا قول يف معىن الطاخوت :هو قول من قال :إن الطاخوت هو كل مايعب من ثون هللا  -وهتذا قتول اإلمتا مالت -
وقول من قال :إن الطاخوت هو الشيطان  -وهو قول جهور الصاابة والتتابعس .وماعت ا هتذين القتولس آثترون م همتا .وهتذان القتوالن يرجعتان إىل
أصل واح له اهر وحقيقة ،آمن نظر إىل الظاهر قال الطاخوت :كل مايعب من ثون هللا ،ومن نظر إىل القيقة قال الطتاخوت :الشتيطان ،و لت

ِ
ان الشتتيطان هتتو الت اعي إىل عبتتاثة مايعبت متتن ثون هللا كمتتا أنتته الت اعي إىل كتتل كثت ِر ،قتتال تعتتاىل (أََمل تَتتر أَ َّ أَرست ْلَا َّ ِ
ين
الشتتيَا َ
ْ َ َْ
س َعلَتتى الْ َكتتاآ ِر َ
تَتؤوُّه ْم أ هَوا) مر  ،8٣ :آكل من َك َثر ،وكتل متن َعبَت خت هللا ،آبتتزيس الشتيطان ،وكتل متن َعبَت خت هللا آهتو إمنتا يعبت الشتيطان علتى القيقتة كمتا قتال
ِ
ِ
َّتيطَا َن)
تعاىل (أََملْ أ َْع َه ْ إِلَْيك ْم َاي بَِين َ
آث َ أَن َّال تَت ْعب وا الشَّْيطَا َن) يح ،٦٠ :وقتال تعتاىل  -عتن إبتراهيم عليته الست – ( َاي أَبَتت َال تَت ْعبت الش ْ
تال إِب تتر ِاهيم اَبِيت ِته آور أَتَتتَّ ِ تتذ أَصت اما ِ
ِ
آقتَتة) اانعتتا  .٧4 :آالشتتيطان هتتو الطتتاخوت
َْ
ََ
متتر  ،44 :متتا أن أابه كتتان يعبت ااصت ا كمتتا قتتال تعتتاىل ( َوإ ْ قَت َ ْ َ
 1من رسالة (معىن الطاخوت ورءو أنواعه) حملم بن عب الوهاب ،ضمن (جمموعة التوحي ) ط مكتبة الرايع ال ي ة ،ص 2٦٠
 2هامش ص  28٧من كتاب (آتح ا ي خترح كتاب التوحي ) لعب الرمحن بن حسن آل الشيخ ،ط ثار الثكر  1٣99هت
( ٣ال رر الس ية)2٧2 /8 ،

اجلامع يف طلب العلم الشريف

592

ااكس ،آكل من َعبَ ص ما من حجرِ أو ختجرِ أو بشرِ آهو إمنا يعب الشيطان ،وكل من حتتاكم إىل بشترِ أو قتانون أو ثستتور متن ثون هللا آهتو
إمنا يتااكم إىل الشيطان وهذا هو معىن حتاكمه إىل الطاخوت.
َجل ِبسب الظاهر قال الطاخوت :كل مايعب من ثون هللا ،ومن أجل ِبسب القيقة قال الطاخوت :الشيطان ،كما نقلته آنثا.
آمن أ ْ
آصتتل ِبستتب الظتتاهر قتتال كتتل معبتتوث أو متبتتون أو مطتتان أو متَاتتا َكم إليتته متتن ثون هللا ،وهتتو قتتول ابتتن القتتيم ،وقريتتب م تته قتتول ستتليمان بتتن
ومتتن َّ

سامان .وكل هذا يرجا إىل معىن العباثة ،آاالتبان والطاعة والتااكم كلها عباثات ي ب ي أال تصرف إال هلل تعاىل كمتا قتال تعتاىل (اتَّبِعتواْ َمتا أنت ِزَل
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
تب
الرس َ
اّللَ الَ ِ ُّ
اّللَ َو َّ
تول آتِإن تَت َولَّ ْتواْ آَتِإ َّن ه
إِلَْيكم همن َّربِهك ْم َوالَ تَتتَّبِعواْ من ثونه أ َْوليَاء) ااعتراف .٣:آهتذا يف االتبتان ،وقتال تعتاىل (ق ْتل أَ يعتواْ ه
ِ
ِِ
َح ت ا) الكهتتف ،2٦ :وهتتذا يف التاتتاكم .آتتإآراث هللا تعتتاىل ابالتبتتان
ين) آل عم تران .٣2:وهتتذا يف الطاعتتة ،وقتتال تعتتاىل ( َوَال ي ْش ت ِرك ِيف حكْمتته أ َ
الْ َكتتاآ ِر َ
والطاعتتة والتاتتاكم كتتل هتتذا ثادتتل يف إآتراثه ابلعبتتاثة  -التتذي هتتو توحيت االوهيتتة َ -تامتتا كتتإآراثه ابلصت ة والت عاء والهست  ،آهتتذه كلهتتا عبتتاثات،

ول إَِّال ن ِ
اعبت ِ
وق قال تعاىل (وما أَرس ْلَا ِمن قَتبلِ َ ِمن َّرس ِ
ون) اانبيتاء ،2٥ :آالعبتاثة استم جتاما لكتل ما بته هللا
وحي إِلَْي ِه أَنَّه َال إِلَتهَ إَِّال أَ َ آَ ْ
ْ
ََ ْ َ
ويرضاه من ااقوال وااعمال الظاهرة والبا ة.

آالقول اَّاما يف معىن الطاخوت ِبسب الظاهر أنه كل مايعب من ثون هللا ،وأما على التثصيل آق ورث يف الكتتاب والست ة الت ص علتى نتوعس متن
الطواخيت :اخوت العباثة و اخوت الكم.

َّ ِ
وها) الزمتر ،1٧ :وهو كل ماعبِت َ متن ثون هللا متن ختتيطان ،أو إنستان
اجتَتَتبوا الطَّاخ َ
وت أَن يَت ْعب َ
ين ْ
أ  -آطاخوت العباثة ،ورث يف قوله تعاىل ( َوالذ َ
حتي أو ميتت ،أو حيتوان ،أو جتاث متن ختتجر أو حجتتر ،أو كوكتب متن الكواكتب ،ستواء عبت َ بتقت

القترابس لته أو ب عائته أو ابلصت ة لته متتن ثون

هللا ،أو بطاعته واتباعه آيما خيالف خترن هللا .ويقيَّ [ماعب من ثون هللا] بلثظ [وهو راعِ بذل ] لي رج م ه م ل عيسى بن مر عليته الست

أو

خت ه متتن اانبيتتاء وامل ئكتتة والصتتالس آهتتؤالء عبت وا م تن ثون هللا وهتتم اليرضتتون بتتذل آ ت يستتمى أحت م ت مت هم تتاخوَت .قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا

ِ ِ ِ
ِ
تت َولِيُّتَتتا ِمتتن ثوهنِِتتم بَت ْتل َكتتانوا
]وقتتال تعتتاىل ( َويَت ْتوَ َْشتتره ْم َجيعتتا مثَّ يَتقتتول ل ْل َم َ ئ َكتتة أ ََهتتؤَالء إِ َّايكت ْتم َكتتانوا يَت ْعبت و َن ،قَتتالوا ست ْتب َاانَ َ أَنت َ
اَِّ َّن أَ ْكَترهم هبِِتم ُّم ْؤِم تو َن) ستبأ - 41 - 4٠ :يعتين أن امل ئكتة مل أتمترهم بتذل  ،وإمنتا أمترْم بتذل اَّتن ،ليكونتوا عابت ين للشتيا س التيت
يَت ْعب و َن ْ
تتم تتل قتتم ،كمتتا يكتتون لألص ت ا ختتتيا س ،وكمتتا ت تتزل الشتتيا س علتتى بعتتض متتن يعب ت الكواكتتب ويرص ت ها ،حتتىت ت تتزل عليتته صتتورة آت ا بتته ،وهتتو

سَ ،وأَ ْن ْاعبت ِوين َهت َذا ِص َترا مط
آث َ أَن َّال تَت ْعب وا الشَّْيطَا َن إِنَّه لَك ْم َع و ُّمبِ م
ختيطان من الشيا س .وقذا قال تعاىل (أََملْ أ َْع َه ْ إِلَْيك ْم َاي بَِين َ
ِ
َض َّل ِم ك ْم ِجبِ ه َكِ ا أَآَتلَ ْم تَكونوا تَت ْع ِقلتو َن) يتح – ٦2 - ٦٠ :وقتال (أَآَتتَتتَّ ِ ذونَته َو هِريتَّتَته أ َْولِيَتاء ِمتن ث ِوين َوه ْتم لَك ْتم َعت و
ُّم ْستَق ميمَ ،ولََق ْ أ َ
بِْت ِ ِ ِ
س بَ َ ال) الكهف.1 [٥٠ :
ح للظَّالم َ
َ
ب  -و تتاخوت الكتتم ،ورث يف قولتته تعتتاىل (ي ِري ت و َن أَن يتتاتتا َكمواْ إِ َىل الطَّتتاخ ِ
وت) ال ستتاء ،٦٠ :وهتتو كتتل متتاحتوكِ َم إليتته متتن ثون هللا متتن ثستتتور
ََ َ
وضعي أو قانون وضعي أو حاكم ب

متاأنزل هللا ستواء كتان ستلطا أو قاضتيا أو خ تا .ومتن آتتاوى املعاصترين يف هتذا :ماجتاء يف فتااو اللجناة

الدائمة للبحوث العلمية واسفتاء ابلسعودية رثا على سؤال عن معىن الطتاخوت يف قولته تعتاىل (ي ِريت و َن أَن يتتاتا َكمواْ إِ َىل الطَّتاخ ِ
وت)  ،آجتاء
ََ َ
يف اَّواب ]واملراث ابلطاخوت يف اآلية كل ماع ل عن كتاب هللا تعاىل وس ة نبيه عليه الص ة والس

إىل التاتاكم إليته متن نظتم وقتوانس وضتعية أو

تقاليت وعتتاثات متوارثتتة أو رؤستتاء قبائتتل ليثصتتل بيت هم بتتذل أو رتتا يتراه وعتتيم اَّماعتتة أو الكتتاهن ومتتن لت يتبتتس أن الت ظم التتيت وضتتعت ليتاتتاكم
( 1جممون الثتاوى) 1٣٦ - 1٣٥ /4
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إليها مااهاة لتشريا هللا ثادلة يف معىن الطاخوت[ ،1ورثا على سؤال :مىت نثرث خت صا ابْسه وعي ه على أنه تاخوت ،آجتاء يف اَّتواب ]إ ا ثعتا
إىل الشرك أو لعباثة نثسه أو اثعى ختيتا من علم ال يب أو َح َكم ب

ماأنزل هللا متعم ا وحنو ل [.2

بقي بع ل مسألتان:

وت ويتتؤِمن ِاب ِ
ِ
ِ
ااوىل :أن الطاخوت يؤمن به ويك َثر ،آقال تعاىل (يت ْؤِم و َن ِاب َِّْب ِ
ّلل)
ت َوالطَّاخوت) ال ساء ،٥1 :وقال تعاىل (آَ َم ْتن يَكْث ْتر ِابلطَّتاخ َ ْ
ه
َ
ْ

البقتترة .٣2٥٦ :واإلميتتان ابلطتتاخوت يكتتون بصتترف نتتون متتن أنتوان العبتتاثة لتته أو ابلتاتتاكم إليتته ،والكثتتر ابلطتتاخوت يكتتون بتترتك عباثتتته واعتقتتاث بط هنتتا
وبرتك التااكم إليه واعتقاث بط نه ،ورعاثاة عبي الطاخوت وتكث هم.
واملسألة اادرى :أن الكثر ابلطاخوت واإلميان ابهلل هو التوحي الذي بعل بته جيتا الرستل علتيهم الست  ،وهتو أول متا َث َعتواْ إليته ،كمتا قتال تعتاىل

(ولََق ْ بتع ْتَا ِيف ك ِل أ َّم ِة َّرسوال أ َِن ْاعب واْ اّلل و ِ
وت) ال ال.٣٦ :
اجتَ بواْ الطَّاخ َ
هَ َ ْ
َ ََ
ه
والطتتاخوت املقصتتوث يف ِب تتا يف مستتألة (حكتتم أنصتتار الطواخيتتت) هتتو تتاخوت الكتتم :وهتتو ه تتا ال ستتات والقتوانس الوضتتعية التتيت يتاتتاكم إليهتتا متتن
ثون هللا ،والكا الكاآرون الذين كمون ب

ما أنزل هللا.

وأنصار هذه الطواخيت :هم الذين ي اآعون ع ها وي صروهنا حىت القتتال متن ثوهنتا ابلقتول والثعتل ،آكتل متن نصترهم بقتول أو بثعتل آهتو متن أنصتار
الطواخيتتت ،ان القتتتال يكتتون بقتتول أو آعتتل ،كمتتا قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا  -يف ك متته عتتن قتتتال الكثتتار ااصتتليس ] -وأمتتا متتن مل يكتتن متتن أهتتل
املمانعتة واملقاتلتتة ،كال ستتاء والصتتبيان والراهتب والشتتيخ الكبت وااعمتتى والتَّتزِمن وحنتوهم آت يقتتتل ع ت جهتور العلمتتاء إال أن يقاتِتتل بقولتته أو آعلتته[،4
وقال أياا ]والتقتل نساؤهم إال أن يقاتلن بقولِ أو عمل ،ابتثاق العلماء[ ،٥وقال أياا ]احملاربتة نوعتان :حماربتة ابليت وحماربتة ابللستان  -إىل قولته
 وكذل اإلآساث ق يكون ابلي وق يكون ابللسان ،ومايثس ه اللستان متن ااثاين أضتعاف ماتثست ه اليت [ .٦وعلتى هتذا آأنصتار الطواخيتت يفِب ا ه ا هم:
أ  -امل اصرون اباقوال ،وَييت علتى رأستهم :بعتض علمتاء الستوء واملتعتاملس التذين يستب ون الشترعية اإلست مية علتى الكتا الكتاآرين ويت رأون عت هم
ْمة الكثر ويس ِهثهون املسلمس ا اه ين اخلارجس عليهم ويتهموهنم ابملروق والا ل وي ترون الكتا هبتم .كمتا يت دل يف امل اصترون ابلقتول :بعتض
الكتَّاب والصااآيس واإلع ميس الذين يقومون ب ثح هذا العمل.
ب  -امل اصرون اباآعال :وَييت على رأستهم ج توث الكتا الكتاآرين ،ستواء يف لت ج توث اَّتيش أو ج توث الشتر ة ،ال هِترثء مت هم واملباختتر ،آهتؤالء
م َع ه ون ِبكم ثسات هذه الب ث وقواني ها للقيا أبمور م ها:

• احملاآظة على ال ظا العا لل ولة را يعين استمرار العمل ابل سات والقوانس الوضعية الكثرية ،ومعاقبة كل من يعارع ل أو اول ت ي ه.
• محاية الشرعية ال ستورية :وهي عبارة تعين محاية الاكم الكاآر نثسه ،انه يع ع هم حاكما خترعيا روجب ال ستتور ،انته قت جترى نصتبه وآتق
اإلجراءات املبي ة ابل ستور الوضعي.
 1من الثتوى رقم 8٠٠8
 2من الثتوى رقم  ٠٥9٦٦إآتاء :عب هللا بن قعوث وعب هللا بن خ اين وعب الرواق عثيثي وعب العزيز بن ابو( .آتاوى اللج ة ال ائمة) ج  1ص  ،٥4٣ - ٥42جا أمح
عب الرواق ال ويش ،ط ثار العاصمة ابلرايع 1411ه
 ٣انظر (جممون آتاوى ابن تيمية) ٥٥9 - ٥٥8/٧
( 4جممون الثتاوى) ٣٥4 /28
( ٥جممون الثتاوى) 414 /28
( ٦الصار املسلول) ص ٣8٥
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• أتكي سياثة القانون :بت ثيذ مايوجبه ال ستور والقانون وي دل يف ل ت ثيذ ااحكا الصاثرة عن احملاكم الوضعية الطاخوتية.
وي دل يف أنصار الطواخيت كل من نصرهم بقول أو آعل ِمن خ من كر ه ا حىت ولو كان هذا امل ِ
اصتر حكومتة ثولتة أدترى آإنته يلاقهتا نثتح
َ
الكم.
آهذا هو الطاخوت وهؤالء هم أنصاره.
 - 2املقدمة الثانية :بيان رمية أنصار القواغيت:
اعلم أنه ال ميكن لكاآر أن يثس يف اارع أو أن يظلم أمة من ال ا إال أبعوان يعي ونه على لمه وإآساثه ومي عونه ممتن يريت أن يقتتص م ته ،آت

ِ َّ ِ
سكم الَّتار) هتوث ،11٣ :وقتال العلمتاء :الركتون هتو
ين َلَمواْ آَتتَ َم َّ
بقاء للكاآر وإآساثه إال أبعوانه وأنصاره ،ومن ه ا قال تعاىل ( َوالَ تَت ْرَك واْ إ َىل الذ َ

امليل اليس  ،وقال ابن ميمية رمحه هللا ]وكذل ااثر املروي« :إ ا كان يو القيامة قيل :أين الظلمة وأعواهنم  -أو قال :وأختباههم  -آيجمعون يف
توابيت من ر مث يقذف هبم يف ال ار» .وق قال خ واح من السلف :أعوان الظلمة من أعاهنم ،ولتو أهنتم الق قتم ثواة أو بترى قتم قلمتا ،ومت هم

من كان يقول :بل من ي سل ثياهبم من أعواهنم .وأعواهنم :هم من أوواجهم املذكورين يف اآلية ،آإن املعس على التس والتقتوى متن أهتل لت  ،واملعتس

ص ِ
ِ
اعة َستيِهتَة يَكتن لَّته كِ ْث متل
تيب همْت َهتا َوَمتن يَ ْشت َث ْا َختت َث َ
على ا ِإلمث والع وان من أهل ل  .قال تعاىلَّ ( :من يَ ْشت َث ْا َختت َث َ
اعة َح َستَة يَكتن لَّته نَ م
ِ
آستترت «الشتتثاعة الس ت ة» ذعانتتة املتتؤم س علتتى اَّهتتاث،
همْت َهتتا) ال ستتاء 8٥ :والشتتاآا التتذي يعتتس خ ت ه ،آيص ت معتته ختتتثعا بع ت أن كتتان وت ترا ،وقتتذا ه
و«الشثاعة السيتة» ذعانة الكثار على قتال املؤم س ،كما كر ل ابن جرير ،وأبو سليمان[.1

آ بقاء للااكم الكاآر والبقاء احكا الكثر ومايرتتب عليها من الثساث العظيم يف ب ث املسلمس إال أبنصار هؤالء الكا الطواخيت ،ستواء يف
ل ت أنصتتاره ابلقتتول التتذين ياتتلون ال تتا ويلبستتون علتتيهم ،أو أنصتتاره ابلثعتتل التتذين متتون الكتتا والق توانس ومي عتتوهنم ممتتن يري ت القصتتاص م ت هم
وي صروهنم عليه ،ولذل آ عجب من أن يصف هللا تعاىل ج توث التاكم الكتاآر اباوَتث ،اهنتم هتم التذين ي بتتون ملكته وحكمته ،وهتم ستبب بقتاء

الكثر ،و ل يف قوله تعاىل ( َوآِْر َع ْو َن ِ ي ْاا َْو ََت ِث) الثجر ،1٠ :قال ابن رير القرب رمحه هللا يف تثس هتذه اآليتة ]يقتول جتل ث تاؤه :أمل تتر كيتف
آعتتل رب ت أياتتا بثرعتتون صتتاحب ااوَتث ،وادتلتتف أهتتل التأويتتل يف معتتىن قولتته ( ِ ي ْاا َْو ََت ِث) وِملَ قيتتل لتته ل ت آقتتال بعاتتهم :معتتىن ل ت  :ي
اَّ وث الذين يت َق ُّوون له أمره ،وقالوا :ااوَتث يف هذا املوضا اَّ وث[.2
وهتتذا كلتته يف بيتتان جرميتتة أنصتتار الطواخيتتت وأهنتتم هتتم الستتبب القيقتتي ل ت وا الكثتتر والثستتاث ،آ ت ميكتتن لكتتاآر أن يثس ت أمتتة ويظلمهتتا إال أبع توان
ي صتترونه ،وإ ا كتتان رستتول هللا عليتته الصت ة والست

قت قتتال (أ بتتريء متتن كتتل مستتلم يقتتيم بتتس أ هتتر املشتتركس) آكيتتف رتن يعيت هم علتتى كثتترهم

وكيف رن يعي هم على إيذاء املسلمس وقتاقم .
ومن ال احية الواقعيتة آتإن معركتة املستلمس متا الكتا الطواخيتت اجتل دلعهتم ونصتب حتاكم مستلم هتي يف القيقتة معركتة متا أنصتارهم متن اَّ توث
وخ هم ،وقذا وجب معرآة حكم أنصار الطواخيت ،وهو موضون ِب ا ه ا.

( 1جممون الثتاوى) ٦4/٧
( 2تثس الطسي) 1٧9 /٣٠
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 - 3املقدمة الثالثة :كيفية اال تهاد يف النوازل.
كرت ختروط ا ته ع الك

يف ختروط املثيت يف الباب اخلامح من هذا الكتاب ،وه ا نذكر كيثية االجتهاث يف ال واول.

آإ ا نزلت ولة ابملستلمس أو أبحت هم وأراث َم ْتن هتو أهتل ل جتهتاث أن دتهت ملعرآتة حكمهتا الشترعي ،آتإن أول مادتب عليته أن ي ظتر هتل هتي متن
املسائل ا ما على حكمها أ هي حمل د ف بس العلمتاء و لت حتىت اليثتيت آيهتا ِبت ف اإلجتان آي ِ
اتل ابتباعته خت ستبيل املتؤم س .والدتوو
َ
أن يعم إىل ثليل من الكتاب أو الس ة ليست ل به يف املسألة ثون ال ظر يف أقوال العلماء آيهتا ،آقت يثهتم متن الت ليل خت مايت ل عليته ،وقت ياتا
ال ليل يف خ موضعه آيكون من الذين رآون الكلم عن مواضعه ،وسوف ترى يف نق

لكتاب (الرستالة الليمانيتة يف املتواالة) أن مؤلثهتا عمت إىل

االست الل ببعض ال صوص لتأيي وجهة نظره يف املسألة حمل ال زان قبل البال عن أقوال السلف آيها ما أهنا من املسائل اليت أجا الصتاابة علتى
حكمها ،بل ستج أنه است ل ب صوص يف خ حمل ال زان وأ ل َتاما ال صوص اليت هي حمل ال زان.
ومااحنرآت الثرق امل الثة اهل الس ة واَّماعة إال ابتبان هذا امل هل املعوج ،وهو االعتقاث قبل االست الل ،مث الباتل عتن ثليتل متن كتتاب أو ست ة
لتأيي املعتق ثون ال ظر يف أقوال السلف يف املسائل ،هبذا ضلت اخلوارج واملرجتة واملعتزلة وخ هم.
وحنن إ ا قل ا إنه دب الب ء ابل ظر يف اإلجان قبل ال ظر يف ااثلتة متن الكتتاب والست ة ،آلتيح هتذا تقت ميا لإلجتان علتى ال صتوص يف الرتبتة ،ولك ته
تق

يف العمل.1

وقال أبو حامد الدزاي ]دب على ا ته يف كل مسألة :أن يرث نظره إىل ال ثي ااصلي قبل وروث السما ،مث يبال عن ااثلة السمعية املقي ة.
 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [احتج املصنف هنا بقول الدزاي الذ نقله من املستصفى كما سيأحل( :فينظر أول شيء يف اسمجاع فإن و د يف املسألة إمجاعاً
مرك النظر يف الكتاب والسنة ،فإهنما يقب ن النسخ ،واسمجاع ال يقبله ،فاسمجاع على خ أ ما يف الكتاب والسنة ،دليل قاطع على النسخ ،مث ينظر يف الكتاب
والسنة املتوامر ...اخل).

فلو قال أن مثل هذا خيتاره ملن ِل يتمكن ِم ّن أدوات اال تهاد وخيشى عليه الدلط يف االستدالل ،لرطا كان له و ه ،على أن يكون متابعاً ملن كتبوا ومجعوا يف
مرامب اسمجاع ومواضعه ،ولكنه قال( :من هو أهل ل تهاد).
ومن هو أهل ل

تهاد ،يعلم ما يف اسمجاع من خ أ ،خصوصاً بعد مفرق الصحابة يف األمصار ،وما يدعيه كثري من الناس من إمجاعات ال مصح وال مستند

شرعي هلا ،يعرأ إكثارهم من استعمال اسمجاع السكوحل الذ فيه ام أ املعروأ.

واألوىل فيمن عرأ ذلك أن يقدا النظر يف الكتاب والسنة ،وقد قال شيخ اسس ا ابن ميمية يف الفتاو (( :)200/19وللصحابة فهم يف القرآن خيفى على
أكثر املتأخرين كما أن هلم معرفة أبمور من السنة ،وأحوال الرسول ال يعرفها أكثر املتأخرين ،فإهنم شهدوا الرسول والتنزيل وعاينوا الرسول ،وعرفوا من أقواله
وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم ما ِل يعرفه أكثر املتأخرين الذين ِل يعرفوا ذلك ،فقلبوا احلكم مما اعتقدوه من إمجاع أو قياس.)...

إىل قوله( :وقد قال اسماا أمحد رضي هللا عنه :إنه ما من مسألة إال وقد مكلم فيها الصحابة ،أو يف نظريها ،.إىل قوله :واسمجاع ِل يكن حيتج به عامتهم وال

حيتا ون إليه ،إذ هم أهل اسمجاع ،ف إمجاع قبلهم ،لكن ملا اء التابعون كتب عمر إىل شريح :إقض طا يف كتاب هللا ،فإن ِل جتد فبما يف سنة رسول هللا ،فإن ِل
جتد فبما به قضى الصاحلون قبلك ،ويف رواية :فبما أمجع عليه الناس ،وعمر قدا الكتاب مث السنة مث اسمجاع ،وكذلك ابن عباس كان يفيت طا يف الكتاب مث طا يف
السنة مث بسنة أيب بكر وعمر لقوله( :اقتدوا ابلل َذين من بعد أيب بكر وعمر" وهذه اآلاثر اثبتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس ،وهم من أشهر الصحابة ابلفتيا
والقضاء ،وهذا هو الصواب ،ولكن طائفة من املتأخرين قالوا :يبدأ اجملتهد أبن ينظر أوالً يف اسمجاع ،فإ ّن و ده ِل يلتفت إىل غريه ،وإن و د نصاً فخالفه اعتقد

أنه منسوخ بنص ِل يبلده ،وقال بعضهم :اسمجاع نَ َس َخه ،والصواب طريقة السلف .وذلك ألن اسمجاع إذا خالفه نص ،ف بد أن يكون مع اسمجاع نص معروأ به
أن ذلك منسوخ ،فأما أن يكون النص احملكم (أ الذ نسخ النص املخالف لإلمجاع) قد ضيعته األمة وحفظت النص املنسوخ (أ املخالف لإلمجاع) فهذا ال
يو د قط ،وهو نسبة األمة إىل حفظ ما هنيت عن امباعه وإضاعة ما أمرت ابمباعه وهي معصومة عن ذلك ،ومعرفة اسمجاع قد متعذر كثرياً أو غالباً ،فَ َمن ذا الذ

حييط أبقوال اجملتهدين؟ خب أ النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة) أها/19( .ص])202النكت اللوامع ص ()43-32
 1هذا ما كره أبو حام ال زايل رمحه هللا يف كتابه (امل ول) ص 4٦٦
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آي ظتتر أول ختتتيء يف اإلجتتان ،آتتإن وج ت يف املستتألة إجاعتتا تتترك ال ظتتر يف الكتتتاب والس ت ة ،آإهنمتتا يقتتب ن ال ستتخ واإلج تان اليقبلتته ،آاإلج تان علتتى
د ف مايف الكتاب والس ة ثليل قا ا على ال سخ ،إ ال جتتما اامة على اخلطأ.
مث ي ظر يف الكتاب والس ة املتواترة ،و ا على رتبة واح ة ،ان كل واح يثي العلم القا ا ،وال يتصتور التعتارع يف القطعيتات الستمعيات ،إال أبن
يكون أح ا س ا ،آما َو َج آيه نص كتاب أو س ة متواترة أدذ به.
مث ي ظر بع ل إىل عمومات الكتاب و واهره.

مث ي ظر يف خمصصات العمو  ،من أدبار اآلحاث وااقيسة ،آإن عارع قيا م ت عموما أو دس واح ِ عموما ،آق كر مادب تق ميه م ها.
آإن مل د لثظا نصا وال اهرا ،نظر إىل قيا ال صوص.

آإن تعارع قياسان أو دسان أو عمومان لب الرتجيح ،آإن تساواي ع ه توقَّف على رأي وك َّ على رأي[.1
وحنن بتوآيق هللا تعاىل بع ما كر معىن الطاخوت وأنصاره وبيه ا جرمية هؤالء اانصار نشرن يف بيان حكمهم الشرعي سالكس يف ل ِوآْق متا كره
أبو حام ال زايل من ال ظر يف اإلجان مث ااثلة من الكتاب والس ة.

1

(املستصثى) لل زايل ،٣92 /2 ،نق عن (الرث على من أدل إىل اارع) للسيو ي ،ص  ،1٦4 - 1٦٣ط ثار الكتب العلمية 14٠٣ه
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القسم الثاين :حكم أنصار القواغيت.
واملقصوث هبم :أنصار الكا املرت ين الذين كمون ب

ماأنزل هللا يف ختىت بل ان املسلمس اليو  ،وأنصارهم هم الذين موهنم ومي عوهنم وي صتروهنم

على متن يريت دلعهتم متن املستلمس ا اهت ين ،وأنصتارهم هتم التذين يتذبون عت هم ابلقتول ويقتاتلون ثوهنتم ابلست ح ،وهتم ستبب ثوا أحكتا الكثتر
هبذه الب ث ،كما سبق بيانه.
وحكم أنصار هؤالء الطواخيت هو آترن عتن الكتم علتى الطواخيتت ،وحكتم هتؤالء الكتا ب ت متاأنزل هللا أهنتم مرتت ون ،وستيأيت كتر أثلتة لت يف
املبال ال امن إن ختاء هللا تعاىل.
أما حكم أنصارهم من علماء السوء واإلع ميس واَّ وث وخ هم آهم كثَّار على التعيس يف الكم الظاهر ،وإلي ااثلة على ل :
 - 1الدليل األول :إمجاع الصحابة رضي هللا عنهم.
مل يقاتتتل رستتول هللا عليتته الص ت ة والس ت

املرت ت ين املمت عتتس يف حياتتته ،وإمنتتا قتتاتلهم الصتتاابة رضتتي هللا ع ت هم بع ت وآاتتته عليتته الص ت ة والس ت

د آتتة أيب بكتتر الصت يق ،آعتتن أيب بكتتر والصتتاابة تؤدتتذ تثاصتتيل أحكتتا هتتذه املستتألة .وقت قتتال رستتول هللا عليتته الصت ة والست

يف

(آإنتته متتن يعتتش

م كم آس ى ادت آا ك ا ،آعليكم بس يت وس ة اخللثاء الراخت ين امله يسَ ،عاوا عليها ابل واجذ وإايكم وحم اثت اامور آإن كل حم ثة ب عة وكل
ب عة ض لة وكل ض لة يف ال ار).1

وق أجا الصاابة على كثر أنصار أئمة هِ
وستبَواْ
الرثة كأنصار مسيلمة املت ء الكذاب وأنصار لياة ااس ي املت ء الكذاب ،آق خ موا أمتواقم َ
نساءهم وخته وا على قت هم أبهنم يف ال ار وهذا تكث م هم قم على التعيس ،وثليله:
مارواه طارق بن شهاب قال ]جاء وآ بتَزادة متن أست وخطثتان إىل أيب بكتر يستألونه الصتلح ،آ ت َّ هم بتس الترب امل ْجلِيَتة والستلم امل ْ ِزيَتة ،آقتالوا:
هذه امل ْجلِيَة قت عرآ اهتا آمتا امل زيتة  .قتال :تتْت َتزن مت كم الَْل َقتة والك َتران ،ونَت ْتَم متا أصتب ا مت كم ،وتَتترُّثون علي تا ماأصتبتم م تا ،وتَت ون قتت وتكتون
آعَرع أبو بكر ماقال على القو  ،آقتا
ي هللا دليثة رسوله واملهاجرين أمرا يعذرونكم به َ
قت كم يف ال ار ،وترتكون أقواما يتبعون أ ب اإلبل حىت ى ِر َ
عمر آقال :ق رأيت رأاي وس ش علي  ،أما ما كرت من الرب ا لية والسلم امل زية آَِ ْعم ما كرت ،وأما ما كرت أن ن م ماأصب ا مت كم وتترثون
ماأصتتبتم م تتا آتِ ْعم متتا كرت ،وأمتتا متتا كرت تت ون قتتت وتكتتون قتتت كم يف ال تتار ،آتتإن قتتت قاتلتتت آقتِلتتت علتتى أمتتر هللا أجورهتتا علتتى هللا لتتيح قتتا

ثايت قال :آتتابا القو على ماقال عمر[ .2

 1ال يل رواه الرتمذي وقال ح يل حسن صايح
2رواه السقاين على خترط الب اري .عن (نيل ااو ار) للشوكاين .22 /8 ،و كره ابن حجر يف الثتح مث قال (قال المي ي :ادتصره الب اري آذكر رآا م ه وهو قوله قم
«يتبعون أ ب اإلبل  -إىل قوله  -يعذرونكم به» وأدرجه بطوله السقاين ابإلس اث الذي أدرج الب اري ل
ابلب اري يف ابب (االست

الق ر م ه) (آتح الباري)  .21٠/1٣وأصل ال يل

ف) بكتاب ااحكا برقم ( .)٧221ووآ بتَزادة هم قو لياة ااس ي الذين قاتلوا معه ،آلما هزمهم الصاابة بع وا وآ هم إىل أيب بكر.

وق كر ابن حجر هذا ال يل وقال يف خترحه (و «ا لية» بام امليم وسكون اَّيم بع ها ال مكسورة مث حتتانية من اَّ ء بثتح اَّيم وكثيف ال ما امل ومع اها:
اخلروج عن جيا املال .و «امل زية» ِباء معجمة وواي بوون اليت قبلها :مأدو ة من اخلزي ،ومع اها :القرار على الذل والص ار ،و «اللقة» بثتح املهملة وسكون ال
بع ها قاف :الس ح ،و «الكَران» بام الكاف على الصايح وبت ثيف الراء :جيا اخليل .وآائ ة نزن ل م هم أن اليبقى قم ختوكة ليأمن ال ا من جهتهم ،وقوله
«ون م ما أصب ا م كم» أي يستمر ل ل ا خ يمة نقسمها على الثرياة الشرعية والنرث عليكم من ل ختيتا ،وقوله «وترثون علي ا ما أصبتم م ا» أي ماانتهبتموه من
عسكر املسلمس يف حالة احملاربة ،وقوله «ت ون» بثتح امل اة وكثيف ال ال املامومة :أي حتملون إلي ا ثايْم ،وقوله «قت كم يف ال ار» أي الثايت قم يف ال نيا اهنم
ماتوا على ختركهم ،آقتلوا ِبق آ ثية قم ،وقوله و «ترتكون» بام أوله ،و «يتبعون أ ب اإلبل» أي يف رعايتها اهنم إ ا نزعت م هم آلة الرب رجعوا أعرااب يف البواثي
العيش قم إال مايعوث عليهم من م اآا إبلهم ،قال ابن بطال :كانوا ارت وا مث َتبوا ،آأوآ وا رسلهم إىل أيب بكر يعتذرون إليه آأحب أبو بكر أن اليقاي بي هم إال بع
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والشاه من هذا :هو قول أيب بكر للمرت ين التائبس (وتكون قت كم يف ال تار) ومواآقتة عمتر وستائر الصتاابة رضتي هللا عت هم لته علتى لت  ،وهتذا
إجان م هم على تكث أنصار أئمة الرثة وج وثهم على التعيس ،إ الد ف يف أن القتلى أخت اص معي تون ،كمتا أنته الدت ف بتس أهتل الست ة يف
ملعس ابل ار إال املقطون بكثره ،أما املسلم مهما كتان آاستقا آاعتقتاث أهتل الست ة  -هتو كمتا كتره القحااو رمحته هللا ] -ونترى الصت ة
أنه اليشه َّ
دلف كل بَتهرِ وآاجرِ من أهل القبلة ،وعلى من مات م هم ،والنتْ ِزل أح ا م هم ج ة وال را[ .1أما من مات كاآرا آإنته يشته لته ابل تار وأنته متن
ض ْااتاح
عمته أىب التب ( -هتو يف َ
أهلها كما يف قوله عليه الص ة والس (إن أيب وأابك يف ال ار) ،2وكما يف قوله عليه الصت ة والست  -عتن ه
آبشره ابل ار).4
من ر) .٣وقال عليه الص ة والس (حي ما مررت بقس كاآرِ ِه
آهذا نقل صايح وإجان صريح من الصاابة على تكث أنصار أئمة الرثة وج وثهم علتى التعيتس ثون تبتس لتتوآر الشتروط وانتثتاء املوانتا يف حقهتم
ملا كانوا ممت عس ابلشوكة ،وق كانوا ألوآا ،آق كتر ابتن تيميتة أن اتبتان مستيلمة كتانوا حنتو مائتة ألتف أو أك تر (م هتاج الست ة ال بويتة)  ،21٧/٧وقت
سبق أن كر  -يف خترح قاع ة التكث  -أن تبس الشروط واملوانا إمنا يكون يف املقت ور عليته ال املمت تا ،وثليلته إجتان الصتاابة املتذكور ه تا ،قتال
ابن ميمية رمحه هللا ]وان املرت لو امت ا  -أبن يلاق بت ار الترب ،أو أبن يكتون املرتت ون وي ختتوكة ميت عتون هبتا عتن حكتم اإلست

 -آإنته يقتتل

قبل االستتابة ب ترثث[ ،٥وقال أياا ]على أن املمت ا اليستتاب ،وإمنا يستتاب املق ور عليه[ .٦وق سبق يف خترح قاع ة التكث أن تبتس الشتروط
واملوانا ثادل يف مسمى االستتابة.
(فوائد متعلقة ابسمجاع وحجيته وبيان كفر من خالف إمجاع الصحابة)
أ  -اسمجاااع - :كمتتا قتتال الشااوكاين ] -هتتو اتثتتاق جمتهت ي أمتتة حممت عليتته الصت ة والست  ،بعت وآاتتته ،يف عصتتر متتن ااعصتتار ،علتتى أمتترِ متتن
اامور ،واملراث ابالتثاق االخترتاك إما يف االعتقاث أو يف القول أو يف الثعل[.٧
ب  -كيااف يُعاارأ اسمجاااع؟ :قتتال امقيااب البدااداد رمحتته هللا ]اعلتتم أن اإلجتتان يعتترف بقتتولِ  ،وبثعتتلِ  ،وبقتتولِ وإق ترار ،وبثعتتل وإق ترار .آأمتتا

القول :آهو أن يتثق قول اَّميا على الكتم أبن يقولتوا كلهتم هتذا حت ل أو حترا  ،وأمتا الثعتل :آهتو أن يثعلتوا كلهتم الشتيء ،وأمتا القتول واإلقترار:

آهتو أن يقتتول بعاتتهم قتتوال وي تشتر يف البتتاقي آيستتكت عتتن خمالثتته ،وأمتتا الثعتتل واإلقترار :آهتو أن يثعتتل بعاتتهم ختتتيتا ويتصتل ابلبتتاقس آيستتكتوا عتتن
إنكاره[ .8من هتذا تعلتم أن إجتان الصتاابة يف مستألت ا هتذه  -حكتم أنصتار الطواخيتت  -هتو إجتان صتايح إ أجتا عليته جتيعهم ،وأنته قت ثبتت
ابلقول وابلثعل وابإلقرار ،أما القول :آهو قول أيب بكر [وتكون قت كم يف ال ار] وواآقه عمر وتتابا القو على قول عمر كما يف حت يل تارق بتن
ختتتهاب ،وأمتتا الثعتتل :آهتتو أن الصتتاابة قتتاتلوهم جيعتتا علتتى صتتثة واحت ة وهتتي صتتثة قتتتال أهتتل التترثة  -كمتتا ستتبق بيانتته يف أك تتر متتن موضتتا  -ومل
يثرقوا بس َتبا ومتبون ،وأما اإلقرار :آهو أنه اليعرف خمالف أو م ِكر من الصاابة آيما كر ه.
ه
املشاورة يف أمرهم ،آقال قم :ارجعوا واتبعوا أ ب اإلبل يف الصااري ،انتهى .والذي يظهر أن املراث ابل اية اليت أنظرهم إليها أن تظهر توبتهم وص حهم ِب ْسن إس مهم)
(آتح الباري) 211 - 21٠ /1٣
 1انظر (خترح العقي ة الطااوية) ط املكتب اإلس مي 14٠٣ه ،ص 42٦ - 421
 2ال يل رواه مسلم
 ٣ال يل رواه الب اري ()٣88٣
 4قال اقي مي (رواه البزار والطساين يف الكب ورجاله رجال الصايح) (جمما الزوائ ) 118 /1
( ٥الصار املسلول) ص ٣22
( ٦الصار املسلول) ص ٣2٦ - ٣2٥
( ٧ارختاث الثاول) ص ٦8
( 8الثقيه واملتثقه) للب اثي ،ط ثار الكتب العلمية 14٠٠ه ،ج  1ص 1٧٠
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واخل صة :أن إجان الصاابة يف هذه املسألة من أقوى اإلجاعات صاة وثبوَت.

ج ُ -ح ِجية اسمجاع :اإلجان هو ال ليل ال الل من أثلة ااحكا الشرعية  -بع الكتاب والس ة  -وااثلة على حجيته ك ة م ها:

َّ ِ
ِ
صتت هتذه اآليتة علتى ااثلتة ال ثتة اا َول متن
الرس َ
ول َوأ ْوِيل اا َْم ِر ِم ك ْم) ال ستاء ،٥9 :آ َّ
اّللَ َوأَ ِ يعواْ َّ
ين َآم واْ أَ يعواْ ه
• قوله تعتاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ِ
ول) وإجان العلماء ( َوأ ْوِيل اا َْم ِر ِم ك ْم) .وق سبق خترح ثاللتة هتذه اآليتة علتى
الرس َ
اّللَ) والس ة ( َوأَ ِ يعواْ َّ
أثلة ااحكا  :وهي الكتاب (أَ يعواْ ه
ل يف أك ر من موضا هبذا الكتاب.

ول ِمن بتع ِ ما تَتب َّس لَه ا ْق َ ى ويتتَّبِا َخ سبِ ِيل الْم ْؤِمِس نتولهِِه ما تَتتوَّىل ون ِ ِ
تمِ
صت ا)
• قوله تعاىل ( َوَمن ي َشاقِ ِق َّ
الرس َ َ ْ َ َ َ
َ َ َ َ َ ْ
صتله َج َهت ََّم َو َستاء ْ َ
َ َ ْ َْ َ

ال ستتاء ،11٥ :وإجتتان العلمتتاء متتن ستتبيل املتتؤم س والبت  ،وقت ورث الوعيت مل الثتته ،آت ل علتتى وجتتوب اتباعتته ،وهبتتذه اآليتتة استتت ل الشتتاآعي وخت ه متتن
العلماء على حجية اإلجان.1

• واست ل الشاآعي رمحه هللا أياا على حجية اإلجان ِب يل عمر مرآوعا (أال آمن َس َّتره َِْببَاتة اَّ تة آليلتز اَّماعتة ،آتإن الشتيطان متا الثتذ وهتو

من االث س أبع ) ،2آقال الشافعي إن املراث بلزو جاعة املسلمس لزو ماهم عليه من التاليل والتاتر والطاعتة آيهمتا ،إ الميكتن لتزومهم ابابت ان

ما تثرقهم يف البل ان ،قال ]ومن قال را تقول به جاعة املسلمس آق لز جتاعتهم ،ومتن دتالف متاتقول بته جاعتة املستلمس آقت دتالف جتاعتهم
اليت أ ِمَر بلزومها[.٣
قال ابن ميمية رمحه هللا]معىن اإلجان أن جتتما علمتاء املستلمس علتى حكتم متن ااحكتا  ،وإ ا ثبتت إجتان اامتة علتى حكتم متن ااحكتا مل يكتن
اح أن خيرج عن إجاعهم ،آإن اامة الجتتما على ض لة[.4
د  -إمجاع الصحابة حجة ققعية يكفر صالفها:
حجية إجان الصاابة مما الد ف آيه بس العلماء ،حىت من أنكر م هم إمكان انعقاث اإلجان بع عصر الصاابة بسبب تثرق العلمتاء يف البلت ان
كابن حز رمحه هللا آإنه متثق ما سائر العلماء على صاة إجان الصاابة وأنه حجة.٥
آتتإ ا ثبتتت إجتتان الصتتاابة آهتتو ثليتتل قطعتتي  ،٦واإلجتتان قطعتتي ال اللتتة هتتو متتاليح آيتته م تتاون ،كإجتتان الصتتاابة يف مستتألت ا هتتذه  -حكتتم أنصتتار
الطواخيت  -آلم خيالف آيها أح م ت من الصاابة رضي هللا عت هم .قتال ابان ميمياة رمحته هللا ]واإلجتان هتل هتو قطعتي ال اللتة أو تين ال اللتة آتإن
من ال ا من يطلق االثبات هبذا أو هذا ،وم هم من يطلق ال ثي قذا وقذا ،والصواب التثصيل بس مايقطا به من اإلجان ويعلم يقي ا أنه لتيح آيته
م اون من املؤم س أص  ،آهذا دب القطا أبنه حق ،وهذا الب أن يكون مما َّبس آيه الرسول اق ى[.٧

وم ل هذا اإلجان قطعي ال اللة يكثر خمالثه آ دوو اح أن خيرج عليه أو أن يثتيت ِب آته .قتال ابان ميمياة رمحته هللا ]وكتذل قولته تعتاىل ( َوَمتن
الرس َ ِ ِ
ِِ
تاق الرستول متن بعت متاتبس لته اقت ى
س) آإهنمتا مت ومتان ،آكتل متن خت ه
ي َشاقِ ِق َّ
س لَته ا ْقت َ ى َويَتتَّبِ ْتا َخت ْ َ َستبِ ِيل الْم ْتؤم َ
ول من بَت ْع َما تَتبَ َّ َ
 1انظر (املستصثى) لل زايل ،ط اام ية .1٧٥ /1 ،و (جممون آتاوى ابن تيمية) 1٧8 /19و 192
 2ال يل رواه أمح والرتمذي والاكم وصااه وواآقه الذه  ،انظر (كشف اخلثاء) للعجلوين برقم 12٦٥
( ٣الرسالة) للشاآعي ،بتاقيق أمح ختاكر ،ص 4٧٦ - 4٧٣
( 4جممون الثتاوى)  ،1٠ /2٠وتراجا املسألة يف نثح املص ر :ج  1٦/1و  ،1٧ج  ،٣٦8 /٣ج  91/19و  92و  1٧٦و  ،1٧٧ج 12٥ /28
 ٥انظر (احمللى) البن حز ٥4 /1
 ٦كما قال ابن تيمية (م هاج الس ة) 22٠/4
( ٧جممون الثتاوى) ٣9 /٧
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آق اتبا خ سبيل املؤم س ،وكل متن اتبتا خت ستبيل املتؤم س آقت ختتاق الرستول متن بعت متاتبس لته اقت ى ،آتإن كتان يظتن أنته متبتا ستبيل املتؤم س
وهو خمطيء آهو ر زلة من ن أنه متبا للرسول وهو خمطيء .وهذه اآلية ت ل على أن إجان املؤم س حجة متن جهتة أن خمتالثتهم مستتلزمة مل الثتة
نص عن الرسول ،آكل مسألة يقطتا آيهتا ابإلجتان وابنتثتاء امل تاون متن املتؤم س آإهنتا ممتا ب هتس هللا
الرسول ،وأن كل ماأجعوا عليه آ ب أن يكون آيه ه

آيه اق ى ،وخمالف م ل هذا اإلجان يكثر ،كما يكثر خمتالف الت ص الب ِهتس .وأمتا إ ا كتان يظتن اإلجتان واليقطتا بته آه تا قت اليقطتا أىاتا أبهنتا ممتا
تبس آيه اق ى من جهة الرسول ،وخمالف م ل هذا اإلجان ق اليكثر ،بل ق يكون ن اإلجان دطأ والصواب يف د ف هتذا القتول .وهتذا هتو

آصل اخلطاب آيما يكثر به متن خمالثتة اإلجتان ومتااليكثر[ .1وقتال القاضاي عياا) رمحته هللا ]أك تر املتكلمتس متن الثقهتاء وال ظتار يف هتذا البتاب

تول ِمتن بَت ْعت ِ َمتا
الرس َ
قالوا بتكث كل من دالف اإلجان الصايح اَّاما لشروط اإلجان املتثق عليه عموما .وحجتهم قوله تعاىل ( َوَمتن ي َشتاقِ ِق َّ
تَتب َّس لَه ا ْق َ ى ويتتَّبِا َخ سبِ ِيل الْم ْؤِمِس نتولهِِه ما تَتوَّىل ون ِ ِ
اءت م ِ
ص ا) ال ساء ،11٥:وقوله عليه الص ة والس «من دتالف
ََ
َ َ َ َ َ ْ
صله َج َه ََّم َو َس ْ َ
َ َ ْ َْ َ
اَّماعة قي ِختس آق دلا ربقة اإلس

من ع قه» ،وحكوا اإلجان على تكث من دالف اإلجان[.2

واخل صة :أن الكم بكثر أنصار الطواخيت املمت عس على التعيس ق ثبت ذجان الصاابة إجاعا قطعيا ليح آيه م اون ،وم ل هتذا اإلجتان يكثتر
خمالثه ،آمن دالف يف هذا الكم آق َك َثر واتبا خ سبيل املؤم س وآارق جاعتهم.
وقال عمر بن عبدالعزيز رضي هللا ع ه] َس َّن رسول هللا عليه الص ة والس

ووالة اامتور متن بعت ه ست ا اادتذ هبتا تصت يق لكتتاب هللا واستتعمال

لطاعتتة هللا ومعونتتة علتتى ثيتتن هللا ،لتتيح احت ت ي هتتا وال ال ظتتر يف رأي متتن دالثهتتا ،آمتتن دالثهتتا واتبتتا خت ستتبيل املتتؤم س والهه هللا متتاتوىل وأصت ه

جه م وساءت مص ا[.٣

ِ
ص يف املستألة
(فائدة) اإلجان حجة ولو مل يعلم ثليل ا تمعس من الكتاب أوالس ة ،آمجرث إجاعهم على حكمِ ما هو حجة يف اته ،آإ ا عل َتم الت ه
آهو ثليل آدر ،كما قال ابن ميمية]وحي تذِ آاإلجان ما ال ص ثلي ن كالكتاب والس ة[ ،4وإ ا مل يعلم ال ص آ دب البال ع ته إ إن اإلجتان

الصايح حجة يف اته ،قال الشوكاين ]قال ااستا أبو إسااق :الدب على ا تهت
ن ِقل إليه كان أح أثلة املسألة .قال أبو السن السهيلي :إ ا أجعوا على حكم ومل يعلم أهنم أجعوا عليته متن ثاللتة آيتة أو قيتا أو خت ه آإنته دتب
املص إليه اهنم الد ِمعون إال عن ثاللة والدب معرآتها[.٥
لتب الت ليل التذي وقتا اإلجتان بته ،آتإن هتر لته لت

أو

وما ل آإنه إ ا ثبتت اإلجتان علتى حكتمِ آ بت أن يكتون لته ثليتل متن الكتتاب أو الست ة ،كمتا قتال ابان ميمياة رمحته هللا ]متامن حكتم اجتمعتت
لقولتته هتتذا

تصِ موجتتوث ع ت اائمتتة ،لتتيح ممتتا َث َر علمتته[ .٦وقت استتت ل ختتتيخ اإلست
اامتتة عليتته إال وقت ه
ثل عليتته الت ص ،آاإلجتتان ثليتتل علتتى نت ه
ول )...ال ساء .٧11٥ :ومص اقا لقول ابتن تيميتة هتذا آت ان ن بتت آيمتا يلتي ااثلتة ال صتية متن الكتتاب والست ة علتى نثتح
الرس َ
ابآلية ( َوَمن ي َشاقِ ِق َّ
الكم الذي أثبت اه آنثا ذجان الصاابة ،وهذا الرتتيب يتثق ما كيثية االجتهاث اليت نقل اها قب عن أيب حام ال زايل رمحه هللا.

( 1جممون الثتاوى)  .٣9 - ٣8 /٧وله م له يف (جممون الثتاوى) 2٧٠ - 2٦9 /19
( 2الشثا) ج  2ص  ،1٠٧9ط الل بتاقيق البجاوي
 ٣رواه ال لكائي ذس اثه ع ه يف (خترح اعتقاث أهل الس ة) ط ثار يبة .94/1 ،ورواه اآلجري يف (الشريعة) ط أنصار الس ة ،ص 48
( 4جممون الثتاوى) 2٧٠ /19
( ٥ارختاث الثاول) ص ٧٦
( ٦م هاج الس ة) ٣44 /8
 ٧كما نقل اه ع ه آنثا من (جممون الثتاوى) ٣9 - ٣8/٧
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َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
اّلل والَّت ِتذين َك َثتترواْ يت َقتتاتِلو َن ِيف س تبِ ِيل الطَّتتاخ ِ
وت
َ
ين َآم تواْ يت َقتتاتلو َن يف َس تب ِيل ه َ َ
 - 2الاادليل الثاااين :متتن كتتتاب هللا تعتتاىل ،قولتته عزوجتتل (التتذ َ
ان إِ َّن َكي َ الشَّيطَ ِ
آَت َقاتِلواْ أَولِياء الشَّيطَ ِ
ضعِيثا) ال ساء.٧٦ :
ان َكا َن َ
ْ ْ
ْ
َْ
أمتتا الطتتاخوت آقت ستتبق بيتتان مع تتاه يف املقت مات وأنتته يت دل آيتته ابلت ص كتتل متتن حتتتوكم إليتته متتن ثون هللا متتن حتتاكمِ ب ت متتاأنزل هللا أو ثستتور أو

قانون كثري ،قال تعتاىل (أََمل تَتتر إِ َىل الَّ ِتذين يتزعمتو َن أ ََّهنتم آم تواْ ِرَتا أنت ِزَل إِلَيت َ ومتا أنت ِزَل ِمتن قَتبلِت َ ي ِريت و َن أَن يتتاتا َكمواْ إِ َىل الطَّتاخ ِ
وت
َ َْ
ْ
ََ َ
ْ ََ
ْ َ
ْ َ
ِ
ِ
وعَّرف القارب (ستبيل الطتاخوت) أبنته ] اعتة الشتيطان و ريقته
َوقَ ْ أمرواْ أَن يَكْثرواْ بِه) ال ستاء ،٦٠ :آكل ماحتوكم إليه من ثون هللا آهو اخوت َ
وم هاجه الذي خترعه اوليائه من أهل الكثر ابهلل[.1

آكل من قاتل ثآاعا عن حاكم كاآر أو ثستور أو قانون كاآر - ،كما يثعله أنصار الكا املرت ين  -آق قاتل يف سبيل الطاخوت ،وكتل متن قاتتل

يف سبيل الطاخوت آهو كاآر ،قال تعاىل عزوجل (الَّ ِذين آم واْ يت َقاتِلو َن ِيف سبِ ِيل ِ
اّلل)  ،وي دل يف هذا :القتال ابلقول أو الثعل كمتا نقل تاه عتن
َ ه
َ َ

ابن تيمية يف املق مات.

ِ ِ
الشتتيطَ ِ
ان) آإنتته ممتتا يبتتس لت أن الطتتاخوت علتتى القيقتتة هتتو الشتتيطان الت اعي إىل كتل كثتتر ،وأن متتن يقاتتتل يف
وأتمتتل قولتته تعتتاىل (آَت َقتتاتلواْ أ َْوليَتتاء َّ ْ

سبيل الطاخوت آهو إمنا يقاتل يف سبيل الشيطان على القيقة ،وهذا أياا من ابب توكي كثرهم آإن أوليتاء الشتيطان هتم الكتاآرون كمتا قتال تعتاىل

(والَّ ِذين َك َثرواْ أَولِيآؤهم الطَّاخوت) البقرة ،2٥٧ :وقال تعاىل (إِ َّ جع ْل ا الشَّيا ِ ِ ِ ِ
ين الَ يت ْؤِم و َن)
ََ َ َ َ
َْ
س أ َْوليَاء للَّذ َ
َ َ

ااعراف2٧ :

آهتتذا متتن أ هتتر ااثلتتة علتتى كثتتر أنصتتار الكتتا املرتت ين ابلقتتول كتتبعض علمتتاء الستتوء واإلع ميتتس وابلثعتتل كتاَّ وث علتتى ادتتت ف أصت اآهم ،أهنتتم
يقاتلون يف سبيل الطاخوت ،ومن قاتل يف سبيله آهو كاآر ،واليلز للاكم بكثر كل م هم أن يباختر القتال آع  ،أو أن يقا قتال ،بل كل متن كتان

م َع ا بواسطة هؤالء الكا للقتال ثآاعا ع هم وعن أنظمة حكمهم الكثرية  -اليت هي سبيل الطاخوت  -آهو كاآر .وإ ا كان هللا ق حكتم بكثتر
من يتااكم إىل الطاخوت آكيف رن يقاتل من ثونه ويف سبيله .

ِ ِ
 - 3الاادليل الثالااث :متتن كتتتاب هللا تعتتاىل ،قولتته عزوجتل (متتن َكتتا َن عت وا ِ ِ
ين)
ّلل َوَمآلئِ َكتِت ِه َورستتلِ ِه َوِج ِْسيت َتل َوِمي َكت َ
تال آَتِإ َّن ه
َ ه هه
َ
اّللَ َعت و لهْل َكتتاآ ِر َ
البقرة.98 :

قال املثسرون يف سبب نزول هذه اآلية :إن اليهوث ملا علموا أن جسيل عليه الس

هو الذي ي زل ابلوحي إىل ال عليه الص ة والس  ،قتالوا :إن

جسيل ي زل ابلعذاب وال قمة آإنه ع هو ل ا .آأنزل هللا هذه اآلية واليت قبلها يبس أن من عتاثى رستوال متن رستله آقت عتاثى رستله كلهتم متن امل ئكتة

صتطَِثي ِم َتن الْ َم َ ئِ َكت ِتة رست َوِمت َتن الَّتا ِ ) التتل ،٧٥ :ومتن عتتاثى رستل هللا آقت عتاثى هللا وكتتان متن الكتتاآرين
ومتن ال تا كمتتا قتال تعتتاىل ( َّ
اّلل يَ ْ

ِ ِ
ين).2
(آَِإ َّن ه
اّللَ َع و لهْل َكاآ ِر َ
آأي ع اوة هلل ولرسوله ول ي ه أعظم من هجر أحكا ختريعته واستب ال قوانس كاآرة هبا  ،وأي ع اوة هلل ولرسوله ول ي ه أعظم متن الست رية بشتعائر
ال ت ين كاللايتتة والجتتاب وخ تتا كم تتا تطثتتح بتته وستتائل إع ت

هتتؤالء الطواخيتتت  ،وأي ع ت اوة هلل ولرستتوله ول ي تته أعظتتم متتن معتتاثاة أولي تتاء هللا

املتمسكس ب ي هم وستج هم وتعتذيبهم وقتتلهم وحمتاربتهم يف أرواقهتم وأي عت اوة هلل ولرستوله ول ي ته أعظتم متن نصترة أنظمتة الكتم العلمانيتة الكتاآرة
( 1تثس الطسي) 1٦9 /٥
 2انظر (تثس ابن ك ) 1٣٣ - 1٣1/1
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ابلقتتول والثعتتل ،والقتتتال يف ستتبيل بقائهتتا وثوامهتتا ،والقتتتال ثآاعتتا عتتن أئمتتة الكثتتر التتذين كمتتون هبتتذه اانظمتتة ألتتيح هتتذا هتتو مايثعلتته الكتتا
املرت ون وأنصارهم وج وثهم  ،وأليست أآعاقم هذه هي صريح املعاثاة هلل ولرسوله ول ي ه  ،ومن كان عت وا هلل ولرستوله ول ي ته آهتو كتاآر( ،آتإن هللا
ع موت للكاآرين).

قال امفا ي]وقا بتونح أن رج قال آلدر :أ ع وك وع و نبي  ،آعق له جملح ،آأآىت بعض أئمة املالكية أبنه مرت يستتاب ،وأدذ كثره من

ِ ِ
قولتته تعتتاىل (متتن َكتتا َن ع ت وا ِ ِ
ين)  ،وأآتتىت بعاتتهم أبن كثتتره كثتتر ت قتتيص آ ت
ّلل َوَمآلئِ َكتِت ِته َورستتلِ ِه َوِج ِْسيت َتل َوِمي َكت َ
تال آَتِإ َّن ه
َ ه هه
َ
اّللَ َع ت و لهْل َكتتاآ ِر َ

يستتتتاب[ .1قلتتت :آتتإ ا كتتان العلمتتاء ق ت أكثتتروا هتتذا الرجتتل هبتتذه الكلمتتة آكيتتف رتتن ب ت ه ل ختتريعة ال ت عليتته الصت ة والس ت

جلتتة واستتتهزأ ب ي تته

وس ر من أهله وكيف رن أعانه على ل ونصره وثاآا ع ه .

َّ ِ
َِّ
اّللَ َوَرسولَه َويَ ْس َع ْو َن ِيف اا َْر ِ
ساثا أَن يت َقتتَّلواْ) املائت ة .٣٣ :وقت نزلتت هتذه اآلايت يف املرتت ين  -يف
ين َا ِربو َن ه
قال تعتاىل (إمنَا َجَزاء الذ َ
ع آَ َ

وآسر اَّمهور احملاربة يف هذه اآلية ابلذي يقطا الطريق على ال ا مسلما كان أو كاآرا .2آإ ا كان من يقطا الطريق على مستلم
حاثثة العرنيس َّ -
اجل سرقة وخ ها قت ِْسهتى حمتاراب هلل ولرستوله ،آكيتف رتن يقطتا الطريتق علتى ثيتن هللا ورستوله ذماتتة أحكتا ختتريعته وكيتف رتن يستعى يف إعت ء
خترائا الكثر يف اارع وحتكيمها يف ثماء املسلمس وأعراضهم وأمواقم وكيف رتن يعي ته وي صتره علتى لت  .آتأي عت اوة هلل ولرستوله ول ي ته أختت
الصت وِر) التتل .4٦ :ومتتن كتتان عت وا هلل
صتتار َولَ ِكتتن تَت ْع َمتتى الْقلتتوب الَّت ِتيت ِيف ُّ
متتن هتتذا  .ولكتتن اامتتر كمتتا قتتال هللا تعتتاىل (آَِإ َّهنتَتا َال تَت ْع َمتتى ْااَبْ َ

ولرسوله ول ي ه كهؤالء الكا وج وثهم آهو كاآر.

َّ ِ
ِ
ص َارى أ َْولِيَاء بَت ْعاه ْم أَْولِيَاء بَت ْع ِ
ض َوَمن
ين َآم واْ الَ تَتتَّ ذواْ الْيَته َ
وث َوالَّ َ
 - 4الدليل الرابع :من كتاب هللا تعاىل ،قوله عزوجل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
يتتَ تتوَّقم ِمت كم آَِإنتَّته ِمتْتهم إِ َّن اّلل الَ يتهت ِ ي الْ َقتتو الظَّتتالِ ِمس ،آَتترتى الَّت ِتذين ِيف قتلتتوهبِِم َّمتترع يستتا ِرعو َن آِتتي ِهم يتقولتتو َن َخنْ َشتتى أَن ت ِ
صتتيبَتَا
ْ هَ َ ْ
َْ
َْ
َ ََ
ََ ه ْ
َ
َ م َ
َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ ِِ
ِِ
ِ
ِ
ين
َس ُّترواْ ِيف أَنْتثست ِه ْم َ ثم َ
اّلل أَن ََيِْيتَ ِابلْ َثتْت ِح أ َْو أ َْمت ِر هم ْتن ع ت ه آَتي ْ
َثآئ َترةم آَت َع َستى ه
صتبِاواْ َعلَتى َمتا أ َ
ين َآم تواْ أ ََه تؤالء التتذ َ
تسَ ،ويَتقتول التذ َ
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ف
ين َآم تواْ َمتتن يَت ْرتَت َّ ِمت ك ْم َعتتن ِثيِت ِته آَ َست ْتو َ
أَقْ َستتمواْ ِاب هّلل َج ْهت َ أَْميتَتاهن ْم إِ َّهنت ْتم لَ َم َعكت ْتم َحبِطَت ْ
تت أ َْع َمتتاق ْم آَأ ْ
ينَ ،اي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
َصتتبَاواْ َداست ِر َ
ِ ِ
َعتَّزِة علَتتى الْ َكتتاآِ ِرين د ِ
اتتل ِ
اهت و َن ِيف ستبِ ِيل ِ
َيِْيت اّلل بَِقتتوِ ِ تبُّتهم و ِ بُّونَتته أَ ِ لَّت ِتة علَتتى الْمت ْتؤِمِ ِ
اّلل
سأ َ
َ
َ
اّلل َوالَ َخيَتتاآو َن لَ ْوَمتةَ آلئت ِم َلت َ آَ ْ ه
َ ه
َ َ
َ ه ْ
َْ
يتؤتِ ِيه من يشاء و ِ ِ
يم) املائ ة.٥4 - ٥1 :
ْ َ ََ َ ه
اّلل َواس ما َعل م

ورث ت هذه اآلايت يف بيان حتر مواالة املسلم للكاآرين وبيان حكم من توالههم ،وقبل الت يل عتن تثست ها وااحكتا املستتثاثة م هتا نقت ببيتان

معىن املواالة.
(متهيد يف بيان معىن املواالة يف اللدة والشرع)
الوْىل  -بسكون ال
أ  -يف الل ة :أصل املواالة من َ

 -وهو الق ْرب وال ُّ نت ْو ،وم ه قوله عليه الص ة والس

لل

كل مما يلي ) أي مما يقاربت ،
( ْ

وواىل بس ختيتسَ :تبَ َا بي هما ب تثرقة وم ه املواالة يف أعمال الوضوء أي املتابعة بي ها ب تثرقة .آأصل املواالة :القرب واملتابعة.
وض املواالة :املعاثاة ،وهي املباع ة وامل الثة.

ِ
الويل ض الع و ،و َِ
العْبت  ،وكتل متن قتا أبمتر آهتو َولِيُّته:
يل هو :ال اصر واملعس والليف واحملب والص يق والقريتب يف ال ستب ،واملعتتق ،واملعتَتق ،و َ
الو ه
وَه
 1نق عن (نسيم الرايع خترح الشثا للقاضي عياع)  ، ٣9٥ /4ط الل بتاقيق البجاوي ،ج  2هامش ص 9٥1
 2انظر (آتح الباري) ج  8ص  ،2٧4وج  12ص  ،11٠ - 1٠9وانظر (جممون آتاوى ابن تيمية) 8٥ /٧
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كويل اامر ،وويل املرأة يف ال كاح وويل اليتيم وحنوه.
العرب ،1وك ا يستعمل يف الثاعل (املوِايل ،بكسر ال ) واملثعول (املو َايل ،بثتح ال ).2

وقال الثراء :الوِ
يل وامل ْوىل واح يف ك
ه َه َ
وتقرب م ه ونصره.
ه
وتوىل آ منت آ  :أي اتبعه وأ اعه َّ

ع َعن َّمتن تَت َتوَّىل َعتن ِ ْكت ِرَ ) الت جم،29 :
ع و هب وانصرف ،آمع اها عكح ه
ه
(توىل) اليت تعىن اقرتب ،وم ه قوله تعاىل (آَأ ْ
أعر َ
َع ِر ْ
وتوىل ع ه :أي َ

ِ
ب َوتَت َتوَّىل)
وقوله تعاىل (آَتتَت َوَّل َعْته ْم) القمر ،٦ :وإ ا جاءت توىل رعىن أعرع وانصرف كما يف قوله تعتاىل (َال يَ ْ
صت َ َها إَِّال ْااَ ْختت َقى ،الَّتذي َك َّتذ َ
الليل ،1٦ - 1٥ :آيت َق َّر آيها (عن) حمذوآة بع ( َوتَت َوَّىل).٣

ب  -أما يف الشرن :آتطلق املواالة على ع ث من املعاين ،يعرف املراث م ها ِبسب السياق ،وجيا املعتاين الشترعية للمتواالة ترجتا إىل أصتلها الل توي
وهو القرب وال ُّ نت ْو ،ومن هذه املعاين:

( )1والء ال صرة :وهو أ هر معاين املتواالة يف الكتتاب والست ة حتىت أن خت ه متن معتاين التوالء  -كتوالء العتتق وال ستب  -يرجتا إليته أي إىل ال صترة.

ِ ِ
ون َِّ
وهنم ِمتتن ث ِ
تويل هتتو ال اصتتر وأن ال صتترة
ومتتن هتتذا البتتاب :قولتته تعتتاىل ( َوَمتتا َكتتا َن َقتتم همت ْتن أ َْوليَتتاء يَ صتتر َ ه
اّلل) الشتتورى ،4٦ :آت لهت اآليتتة علتتى أن الت ه

ِ
ين) آل عمتران ،1٥٠ :أي هللا صتتركم وهتتو دت ال اصترين ،وقولتته تعتتاىل (آَانصت ْترَ
متواالة بت ريتتب ،وقولتته تعتتاىل (بَت ِتل ه
اّلل َمت ْتوالَك ْم َوهت َتو َدت ْ الَّاصت ِر َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ّلل هتتو متوَالكم آَتِعم الْمتتوَىل ونِعتتم ال ِ
َّصت ) التل ،٧8 :وم تته قولتته
َعلَتى الْ َقت ْتو الْ َكتتاآ ِر َ
ين) البقترة 28٦ :أي أنتتت صتتر  ،وقولته تعتتاىل ( َو ْاعتَصتتموا اب َّ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َّ
تذين َك َثترواْ بَت ْعاته ْم أ َْولِيَتاء بَت ْع ِ
تعاىل ( َوالْم ْؤِم و َن َوالْم ْؤِمَات بَت ْعاه ْم أ َْولِيَاء بَت ْع ِ
تض) اانثتال:
ض) التوبة ،٧1 :أي أنصتار بعتض ،وقولته تعتاىل ( َوال َ
 ،٧٣أي أنصتتار بعتتض يت اصتترون آيمتتا بي ت هم ،وقولتته تعتتاىل ( َوَمتتن يَتتَ ت َتوَّقم ِهم ت ك ْم آَِإنَّتته ِم تْته ْم) املائ ت ة ،٥1 :مع تتاه متتن يتتتبعهم وي صتترهم ،وقتتال ابتتن

ِ
الس هِكيت :يقال هم على ِوالية أي جمتمعون يف الَّصرة .4واملعاين امل بتتة ه تا م قولتة متن خمتلتف التثاست ومتن املعتاجم امل بتتة أعت ه .واآلايت يف بيتان
ه
والء ال صرة ك ة ج ا.

ِ
ِِ
الرس َ ِ
س نت َولهِ ِته َمتا تَت َتوَّىل)
( )2والء الطاعة واملتابعة :وم ه قوله تعاىل ( َوَمتن ي َشتاقِ ِق َّ
تس لَته ا ْقت َ ى َويَتتَّبِ ْتا َخت ْ َ َستبِ ِيل الْم ْتؤم َ
تول متن بَت ْعت َمتا تَتبَ َّ َ

آبس أن اتبان خ سبيل املؤم س هو نون متن أنتوان الت ه
تويل (نت َولهِ ِته َمتا تَت َتوَّىل) وقولته تعتاىل (اتَّبِعتواْ َمتا أنت ِزَل إِلَ ْتيكم ِهمتن َّربِهك ْتم َوالَ تَتتَّبِعتواْ
ال ستاء ،11٥ :ه
ِمن ثونِِه أ َْولِيَاء) ااعتراف ،٣ :وت ل على أن من اتبا أح ا آقت اكتذه وليتا ،ومتن هتذا البتاب عبتاثة خت هللا كمتا قتال ثعلتب :كتل متن عبت ختتيتا متن
ثون هللا آقت اكتتذه وليتتا ،٥ويت ل علتتى لت قولتته تعتتاىل (والَّت ِتذين َّاكتتذوا ِمتتن ثونتِ ِته أَولِيتتاء متا نَتعبت هم إَِّال لِيت َق ِربتتوَ إِ َىل َِّ
اّلل ولْ َثتتى) الزمتتر .٣ :وممتتا
َ َ َ
َْ َ ْ ْ
ه
ي ل أياا على أن املواالة والتتويل يع يتان املتابعتة :قولته (وِمتن الَّتا ِ متن د ِ
ِ ِ ِ
تاثل ِيف َِّ ِ ِ ِ ِ ِ
تب َعلَْي ِته أَنَّته
َ َ
َ َ
اّلل ب َت ْ ع ْلتم َويَتتَّبتا ك َّتل َخت ْتيطَان َّم ِريت  ،كت َ
من تَتوَّاله آَأَنَّه ي ِ
الُّه) التل ،4 - ٣ :آتويل الشيطان ه ا (من تَتوَّاله) يعين متابعته كما آسرْا اآلية قبلها (ويتتَّبِا ك َّل َختتيطَ ِ
ان) .وم لهتا آيتة اانعتا
ْ
ه
ََ
َ َ
َ َ
 ،121وال ال .1٠٠

( 1لسان العرب) 4٠8/1٥
( 2املثرثات) للراخب ااصثهاين ص ٥٣٣
 ٣انظر( :لسان العرب) البن م ظور ،ط ثار صاثر ،41٥ - 4٠٦/1٥ ،و(ال هاية) البن ااث  ،2٣٠ - 22٧ /٥و (املثرثات) للراخب ااصثهاين  ،٥٣٥ - ٥٣٣و
(خمتار الصااح) للراوي ص  ،٧٣٦و (املعجم الوسيط) ما الل ة العربية رصر  ،1٠٥8 - 1٠٥٧/2و (جممون آتاوى ابن تيمية) 499 /2٠
( 4لسان العرب) 4٠٧/1٥
( ٥لسان العرب) 411 /1٥

اجلامع يف طلب العلم الشريف

604

ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
( )٣والء َّ
املوثة واحملبة :آوالء امل ه
وثة كما يف قوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ين َآم وا َال تَتتَّ ذوا َع هوي َو َع َّوك ْم أ َْوليَاء تت ْلقتو َن إلَ ْتيهم َ َ
َّ ِ
ِ
آابءكت ْتم َوإِ ْدت َتوانَك ْم أ َْولِيَتتاء إَ ِن ا ْستتتَ َابُّواْ الْك ْثت َتر
ين َآم تواْ الَ تَتتَّ تذواْ َ
 ،1آجعتتل املتتوثة متتن املتواالة ،ووالء احملبتتة كمتتا يف قولتته تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تب إِلَ ْتيكم ِهم َتن
َح َّ
َعلَى ا ِإلميَان َوَمن يَتتَت َوَّقم هم ك ْم آَأ ْولَتت َ هم الظَّتالمو َن ،ق ْتل إن َكتا َن آ َابؤك ْتم َوأَبْتَتآؤك ْم َوإ ْد َتوانك ْم)  -إىل قولته تعتاىل( -أ َ
ِ
اّلل َوَرسولِِه) التوبة 24-2٣:آجعل سباانه حمبة الكثار توليا قم .آاملوثة واحملبة من صور املواالة.
ه

ِابلْمتو َّث ِة) املمتا تة:

( )4والء التاالف واملؤادتاة :التذي كتان املهتاجرون واانصتار يتوارثتون بته قبتل أن ي ستخ بتوالء ال ستب ،وهتذا التوالء هتو املتذكور يف قولته تعتاىل (إِ َّن
اّلل والَّت ِتذين آوواْ َّونَصتترواْ أولَتتتِ بتعاتتهم أَولِيتتاء بتعت ِ َّ ِ
ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
اهت واْ ِأب َْمت َتواق ْم َوأَنثست ِه ْم ِيف َستبِ ِيل ه َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ
تاجرواْ َو َج َ
ين َآم تواْ َوَملْ
ين َآم تواْ َوَهت َ
تض َوالتتذ َ
التتذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
تاق)
َّصر إِالَّ َعلَتى قَت ْتوِ بَتْي تَك ْم َوبَتْي تَتهم ِهميَ م
صروك ْم ِيف ال ه ي ِن آَت َعلَْيكم ال ْ
يت َهاجرواْ َما لَكم همن َوالَيَت ِهم همن َخت ْيء َح َّىت يت َهاجرواْ َوإِن ْ
استَ َ
َّ ِ
ت أَْميتَتانكم آَتتآتوهم نَ ِ
اانثتتال .٧2 :آمعتتىن (بَت ْعاتته ْم أ َْولِيَتتاء بَت ْعت ِ
صتتيبَته ْم) ال ستتاء،٣٣ :
ين َع َقت َ ْ
ْ
ْ
تض) أي يف التتوارث ابحملالثتتة كمتتا يف قولتته تعتتاىل ( َوالتتذ َ
ومعىن (ما لَكم ِمن والَيتِ ِهم ِمن ختي ِء ح َّىت يته ِ
اجرواْ) أي التوارث بس من هاجر ومن مل يهاجر ولو كانوا من أويل اارحا  ،كما قتال ال َف َّاراء
ه َ َ ه َْ َ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
صتروك ْم )...آ ثتى عت هم والء التتوارث وأثبتت
]( َما لَكم همن َوالَيَت ِهم همن َخت ْيء) يري مالكم من مواري هم من ختتيء [ ،1مث قتال تعتاىل ( َوإِن ْ
استَ َ
تاب ِ
قم والء ال صرة .مث إن والء التوارث هتذا ن ِستخ بقولته تعتاىل (وأولتواْ ااَرحتاِ بتعاتهم أَوَىل بِتبتع ِ ِ
اّلل) اانثتال ٧٥ :وبقتي إعطتاء أوليتاء
َ
ْ َ َْ ْ ْ َ ْ
ض ِيف كتَ ِ ه
َْ
ِ
ِِ
تاب َِّ ِ
ض ِيف كِتَ ِ
احملالثة ختيتا من امل اث على االستاباب كما قال تعاىل ( َوأ ْولو ْاا َْر َحتاِ بَت ْعاته ْم أ َْوَىل بِتبَت ْع ِ
ين إَِّال
اّلل م َتن الْم ْتؤم َ
س َوالْم َهتاج ِر َ
أَن تَت ْث َعلوا إِ َىل أ َْولِيَائِكم َّم ْعروآا) ااحزاب .٦ :آصار امل اث اوىل اارحا وبقي آعل املعروف إىل ااولياء.

صبَة من ااقربس ،وبه التوارث كما يف اآلايت السابقة (اانثال  ،٧٥وااحزاب  ،)٦وكمتا يف قولته عليته الصت ة والست
الع َ
( )٥والء الَّسب :وهم َ
(ألقوا الثرائض أبهلها ،آما بقي آهو ا َْوَيل رجلم ت كر) أي اقرب رجل يف ال سب إىل هِ
املورث.2
ووالء ال سب به أياا والية ال ملن قتِل ب

حق كما قال تعاىل ( َوَمن قتِ َل َمظْلوما آَت َق ْ َج َع ْلَا لَِولِيِه ِه س ْلطَا ) اإلسراء.٣٣ :
(أميا امرأة نكات ب

إ ن وليهها آ كاحها اب ل).٣

ووالء ال سب به أياا الوالية يف ال كاح ،كما يف قوله عليه الص ة والس
( )٦والء العتتتق :آيستتمى املعتِتتق واملعتَتتق َمت ْتوىل ،وبتته يقتتا التتوارث بشتترو ه ،آمتتن أعتَتتق عبت ه ورثتته إن متتات وال وارث لتته ،وهتتو املتتذكور يف قولتته عليتته
الص ة والس (إمنا الوالء ملن أعتق).4
( )٧والء اإلس  :آيطلق على من أسلم على ي رجل إنه مواله ،والي بت هبذا الوالء ختيء من ااحكا على الراجح.

توىل» يف الت يل وهتتو استتم يقتتا علتتى جاعتتة ك ت ة ،آهتتو الت َّترب ،واملالت  ،والستتي  ،واملتِعم ،واملعتِتتق،
وقتتال اباان األثااري رمحتته هللا ]وقت تكتترر كتتر «املت َ
ِ
الصهر ،والعب  ،واملعتَق ،وامل َعم عليه .وأك رها ق جاءت يف ال يل آيااف كتل
وال اصر ،واحملب ،والتابا ،واَّار ،وابن العم ،والليف ،والعقي  ،و ه
ِ
يل أمراَ أو قا به آهو مواله ووليُّه[.٥
واح إىل مايقتايه ال يل الوارث آيه ،وكل من َو َ
يتاح مما سبق أن املواالة تطلق على امل اصرة واملواآقة واملتابعة والطاعة واملوثة واحملبة ،وأن كل دصلة من هذه تسمى مواالة.

( 1لسان العرب) 4٠٧/1٥
 2وال يل متثق عليه
 ٣ال يل أدرجه ااربعة إال ال سائي وصااه أبو عوانة وابن حبان والاكم
 4ال يل متثق عليه
( ٥ال هاية) 228 /٥
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َّ ِ
ِ
ب
واملواالة الواجبة خترعا هي صرف املسلم هذه اخلصال هلل ولرسوله وللمؤم س ،كما قال تعتاىل ( َوَمتن يَتتَ ت َوَّل ه
ين َآم تواْ آَتِإ َّن حت ْز َ
اّللَ َوَرستولَه َوالتذ َ
ِ
اّلل هم الْ َالِبو َن) املائ ة.٥٦ :
ه
َّ ِ
ين َآم توا َال تَتتَّ ِ تذوا َعت هِوي َو َعت َّوك ْم
واملواالة احملرمة خترعا هي صرف املسلم ختيتا متن هتذه اخلصتال إىل الكتاآرين ،كمتا قتال تعتاىل ( َاي أَيتُّ َهتا التذ َ
ِ
ت لَك ْتم أ ْس َتوةم
أ َْوليَاء) املمتا ة .1 :آإن هللا تعاىل ق أوجب على املؤم س أن يعاثوا الكثار ويب اوهم ويقاتلوهم مااستطاعوا كما قال تعاىل (قَ ْ َكانَ ْ
ون َِّ
حس تَةم ِيف إِب تتر ِاهيم والَّت ِتذين معتته إِ ْ قَتتالوا لَِقتتوِم ِهم إِ َّ ب تتراء ِم ت كم وِممتَّتا تَتعب ت و َن ِمتتن ث ِ
اّلل َك َثت ْترَ بِكت ْتم َوبَت َ ا بَتْيتَتَتتا َوبَتْيت تَكم الْ َع ت َ َاوة
َْ ْ
َْ َ َ َ ََ
ْ ْ َ
ََ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
س َوا ْخلت ْظ َعلَتْتي ِه ْم َوَمتأْ َواه ْم َج َهتَّم
َوالْبَت ْ َ
اتتاء أَبَت ا َحت َّتىت تت ْؤم توا ِاب َّّلل َو ْحت َ ه) املمتا تتة ،4:وقتتال تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا الَّتِ ُّ َجاهت الْك َّثت َتار َوالْمَتتاآق َ
وبِْتح الْم ِ
ص ) التوبة ٧٣ :التار  .9 :آمن قا ِب ف هتذا آأ تان الكتاآرين أو أحتبهم أو نصترهم آقت تتوالههم ،ومتن تتوالهم آقت كثتر لقولته تعتاىل -
َ َ َ
يف اآلايت موضتتا االستتت الل – ( َوَمتتن يَتتَ ت َتوَّقم ِهم ت ك ْم آَِإنتَّته ِم تْته ْم) املائت ة ،٥1 :ويتأك ت كثتتره إ ا متتا أ تتان الكتتاآرين أو نصتترهم آيمتتا ياتتر اإلس ت
واملسلمس كما يثعله أنصار الكا املرت ين ان هذه مشايعة قم آيما هم عليه من الكثر وإعانة على هور الكثر على اإلس  ،وسيأيت بيان هتذا
آيما يلي من أقوال العلماء إن ختاء هللا.
وبع هذا التمهي يف بيان معىن املواالة نعوث للا يل عن اآلايت املست ل هبا ،آ قول:
ِ
ف يف سبب نزول هذه اآلايت ومل يصح يف ل دسم تقو ر له حجة كما قال ابن ريار القارب رمحته هللا ]آتإن كتان لت كتذل آالصتواب
ادتل َ
ماع َّم  -إىل قوله  -خ أنته الختت أن اآليتة نزلتت يف م تاآق كتان يتوايل يهتوث أو نصتارى دوآتا علتى نثسته متن
أن كم لظاهر الت زيل ابلعمو على َ

ثوائر ال هر ،ان اآلية اليت بع هذه ت ل على ل  ،و ل قوله (آَرتى الَّ ِتذين ِيف قتلتوهبِِم َّمترع يستا ِرعو َن آِتي ِهم يتقولتو َن َخنْ َشتى أَن ت ِ
صتيبَتَا
َْ
ََ
َ
َ م َ
َثآئتِ َترةم )...املائت ة ،[٥2:وبت َّتس اباان رياار العمتتو التتذي تت ل عليتته اآليتتة بقولتته ]والصتواب متتن القتتول يف لت ع ت أن يقتتال :إن هللا تعتتاىل كتتره هنتتى

املتتؤم س جيعتتا أن يت تتذوا اليهتتوث وال صتتارى أنصتتارا وحلثتتاء علتتى أهتتل اإلميتتان ابهلل ورستوله ،وأدتتس أنتته متتن اكتتذهم نصت ا وحليثتتا ووليتتا متتن ثون هللا

التازب على هللا وعلتى رستوله واملتؤم س ،وأن هللا ورستوله م ته بريتتان  -إىل أن قتال  -يعتين تعتاىل كتره بقولته ( َوَمتن
ورسوله واملؤم س ،آإنه م هم يف ه
يَتتَت َوَّقم ِهم ك ْم آَِإنَّه ِمْته ْم) ومن يتول اليهوث وال صارى ثون املؤم س آإنه م هم ،يقول :آإن من توالهم ونصرهم على املؤم س ،آهتو متن أهتل ثيت هم
تولِ أح ت ا إال وهتتو بتته وب ي تته ومتتاهو عليتته راع ،وإ ا رضتتيه ورضتتي ثي تته آق ت عتتاثى مادالثتته وس ت طه ،وصتتار حكمتته
وملتتتهم ،آإنتته اليتتتوىل متت ه

حكمه[.1

وقتتال القاارطيب رمحتته هللا ]قولتته تعتتاىل ( َوَمتتن يَتتَ ت َتوَّقم ِهمت ك ْم) أي يعات هم علتتى املستتلمس (آَِإنتَّته ِمتْته ْم) بت هتس تعتتاىل أن حكمتته كاكمهتتم ،وهتتو مي تتا

اثبتات املت اث للمستلم متتن املرتت  ،وكتتان التذي تتتوالههم ابتن أ َهيب ،مث هتتذا الكتم ابق إىل يتتو القيامتة يف قطتتا املتواالة ،وقت قتال تعتتاىل ( َوالَ تَت ْرَك تواْ إِ َىل
ِ ِِ
الَّ ِذين َلَمواْ آَتتَم َّسكم الَّار) هوث ،11٣ :وقال تعاىل (الَّ يتتَّ ِ ِذ الْم ْؤِم و َن الْ َكتاآِ ِر ِ ِ
س) آل عمتران ،28 :وقتال تعتاىل (الَ
ين أ َْوليَتاء متن ث ْون الْم ْتؤم َ
َ
َ
َ
َ
تَتتَّ ِ ذواْ بِطَانَة ِهمن ثونِك ْم) آل عمران 118 :وقت ماتى القتول آيته .وقيتل :إن معتىن (بَت ْعاته ْم أ َْولِيَتاء بَت ْع ِ
تض) أي يف ال صترةَ ( .وَمتن يَتتَت َتوَّقم ِهمت ك ْم
آَِإنَّه ِمْته ْم) خترط وجوابه ،أي انه ق دتالف هللا تعتاىل ورستوله كمتا دتالثوا ،ووجبتت معاثاتته كمتا وجبتت معتاثاْم ،ووجبتت لته ال تار كمتا وجبتت
( 1تثس الطسي) 2٧٧ - 2٧٦ /٦
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قم ،آصار م هم أي من أصااهبم[.1
وقال الشوكاين رمحه هللا ]قوله تعاىل «ومن يتوقم م كم آإنه م هم» أي آإنه من جلتهم ويف عت اثهم ،وهتو وعيت ختت ي آتإن املعصتية املوجبتة للكثتر

َّ ِ
آم تواْ َمتن يَت ْرتَت َّ ِمت ك ْم َعتن ِثيِ ِته) املائت ة - ٥4 :وهتذا
ين َ
هي اليت ق بل ت إىل خاية ليح وراءهتا خايتة - .إىل أن قتال يف قولته تعتاىل ( َاي أَيتُّ َهتا التذ َ
خترون يف بيان أحكا املرت ين بع بيان أن مواالة الكاآرين من املسلم كثر ،و ل نون من أنوان الرثة[.2

َّ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ت َقت ْتم أَنثستته ْم أَن
َّم ْ
ح َم تا قَت َ
وقتتال اباان ميميااة رمحتته هللا ]وم لتته قولتته تعتتاىل يف اآليتتة اادتترى( :تَت َترى َك ت ا هم تْته ْم يَتتَت َولت ْتو َن التتذ َ
ين َك َثتترواْ لَبت ْتت َ
اب هتتم دالِت و َن ،ولَتتو َكتتانوا يت ْؤِم تتو َن ِابهلل والَّ تِ ِ ومتتا أن ت ِزَل إِلَيت ِته متتا َّاكَتتذوهم أَولِيتتاء ولَت ِ
تك َّن َكِ ت ا ِهم تْته ْم
َس ت ِ َ
ط ه
اّلل َعلَت ْتي ِه ْم َوِيف الْ َع ت َذ ِ ْ َ
ْ َ
ه ََ
َْ
ْ َْ َ
آَ ِ
استتقو َن) املائت ة .81- 8٠:آتتذكر «جلتتة ختتتر ية» تقتاتتي أنتته إ ا وجت الشتترط وجت املشتتروط ِبتترف «لتتو» التتيت تقتاتتي متتا الشتترط انتثتتاء املشتروط،
آقالَ ( :ولَ ْو َكانوا يت ْؤِم و َن ِابهلل والَِّ ِ َوَما أن ِزَل إِلَْي ِه َما َّاكَذوه ْم) .آ ل على أن اإلميان املذكور ي ثتي اكتا هم أوليتاء وياتاثه ،والدتمتا اإلميتان
ه
واكا هم أولياء يف القلب .وثل ل على أن من اكذهم أولياء ،ماآعل اإلميان الواجب من اإلميان ابهلل وال  ،وماأنزل إليه.

ِ
َّص َارى أ َْولِيَاء بَت ْعاه ْم أ َْولِيَاء بَت ْع ِ
تض َوَمتن يَتتَت َتوَّقم ِهمت ك ْم آَِإنَّته ِمتْته ْم) .آإنته أدتس يف تلت اآلايت أن
وم له قوله تعاىل (الَ تَتتَّ ذواْ الْيَته َ
وث َوال َ

متوليهم اليكون مؤم ا ،وأدس ه ا أن متوليهم هو م هم ،آالقرآن يص هِ ق بعاه بعاا[.٣

َّ ِ
ِ
توث
ين َآم تواْ الَ تَتتَّ تذواْ الْيَتهت َ
وقتتال اباان ميميااة أياتتا ]يبتتس ل ت أنتته كتتر هتتذا يف ستتياق ال هتتي عتتن م تواالة الكثتتار ،آقتتال تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َه تا التتذ َ
ِ
ِ
ض ومن يتتتوَّقم ِم كم آَِإنَّه ِمْتهم إِ َّن اّلل الَ يتهت ِ ي الْ َقتو الظَّتالِ ِمس ،آَ َّ ِ
ِِ
ع
ين ِيف قتلتوهبم َّم َتر م
ْ هَ َ ْ
َْ
َوال َ
َ ََ
َّص َارى أ َْوليَاء بَت ْعاه ْم أ َْوليَاء بَت ْع ِ َ َ ََ َ ه ْ
ترتى التذ َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
َست ُّترواْ ِيف أَنْتث ِست ِه ْم
اّلل أَن ََيِْيتَ ِابلْ َثتْت ِح أ َْو أ َْمت ِر همت ْتن ع ت ه آَتي ْ
ي َستتا ِرعو َن آتتي ِه ْم يَتقولتتو َن َخنْ َشتتى أَن تصتتيبَتَا َثآئتَترةم آَت َع َستتى ه
صتبِاواْ َعلَتتى َمتتا أ َ
َّ ِ
ِِ
اّلل بَِقت ْتوِ ِ تبُّته ْم َو ِ بُّونَتته) املائت ة .٥4-٥1:آامل تتا بون
ين َآم تواْ َمتتن يَت ْرتَت َّ ِمت ك ْم َعتتن ِثيِت ِته آَ َست ْتو َ
َ ثمت َ
ف ََيِْيت ه
تس)  -إىل قولتته – ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
ابل هي عن مواالة اليهوث وال صارى هم امل ا بون َبية الرثة .ومعلو أن هذا يت اول جيا قرون اامة.

وهو ملا هني عن مواالة الكثار وبس أن من توالهم من امل ا بس آإنه م هم بس أن من توالهم وارت عن ثين اإلس

اليار اإلس

ختيتا[.4

َّ ِ
ِ
َّص َتارى أ َْولِيَتاء بَت ْعاته ْم أ َْولِيَتاء بَت ْع ِ
تض َوَمتن يَتتَت َتوَّقم ِهمت ك ْم)
ين َآم تواْ الَ تَتتَّ تذواْ الْيَته َ
توث َوال َ
وقال ابن ميمية أياا ]قال هللا تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
آيواآقهم ويعي هم (آَِإنَّه ِمْته ْم

)[٥

وبع ت  :آق ت كتتر أق توال العلمتتاء يف آايت ستتورة املائ ت ة ( )٥4 - ٥1موضتتا االستتت الل ،إال أن ه تتاك ع ت ة مس تائل ي ب تتي الت بيتته عليهتتا يف مستتألة

مواالة املسلم للكاآر ،وهي:
أ  -إن هتتذه اآلايت يف ال هتتي عتتن متواالة الكثتتار عمومتتا ،ليستتت يف ال هتتي عتتن متواالة اليهتتوث وال صتتارى ثون خت هم متتن الكثتتار ،و لت ان لثتتظ
ارى) هو لقتب ،ومثهتو خمالثتة اللقتب الحجتة آيته ع ت جهتور العلمتاء .٦آتال هي عتن املتواالة يصت ق علتى اليهتوث وال صتارى وعلتى
(الْيَته َ
وث َوال َ
َّص َ
( 1تثس القر ) 21٧ /٦
( 2آتح الق ير) للشوكاين٥1 - ٥٠ /2 ،
( ٣جممون الثتاوى) 18 - 1٧ /٧
( 4جممون الثتاوى)  ،٣٠٠ /18وله م له يف ج 19٣ /28
( ٥جممون الثتاوى) .٣2٦ /2٥
 ٦انظر (ارختاث الثاول) للشوكاين ص  1٦٦و 1٦9
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ِ ِِ
خت هم متن الكثتتار كمتا ثلتتت عليته اآلايت اادتترى كقولته تعتتاىل (الَّ يتتَّ ِ ِتذ الْم ْؤِم تتو َن الْ َكتاآِ ِر ِ ِ
س) آل عمتران ،28 :وقولتته
ين أ َْوليَتتاء متن ث ْون الْمت ْتؤم َ
َ
َ

تعاىل (َال تَتتَّ ِ ذوا َع هِوي َو َع َّوك ْم أ َْولِيَاء) املمتا ة ،1 :وقذا قال أبو بكر بن العريب تثس ه آلية املائ ة هذه ]إن اآلية تثي نثي اكا ااولياء متن
الكثار جيعا[ .1آي دل يف هذا :ال هي عن مواالة الكا املرت ين آتإهنم متن جلتة الكتاآرين ،آتإن تستميته مرتت ا الَت تا متن أنته كتاآر كمتا قتال تعتاىل

ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
اّلل قَت ْوما َك َثرواْ بَت ْع َ إِميَتاهنِِ ْم) آل عمتران ،8٦ :وحنوهتا متن
( َوَمن يَت ْرتَ ْث م ك ْم َعن ثي ه آَتيَم ْ
ت َوه َو َكاآمر) البقرة ،21٧ :وقال تعاىل ( َكْي َ
ف يَت ْه ي ه
اآلايت .بل ق قال ابن ميمية رمحه هللا ]وكثر الرثة أخلظ ابإلجان من الكثر ااصلي[.2

ب  -وق أآاثت آايت سورة املائ ة موضا االست الل أبن من توىل الكثار آق َك َثر ،وق أتك كثره بع ة مؤك ات من نثح اآلايت ومن خ هتا،
ومن ل :

• قوله تعاىل ( َوَمن يَتتَتوَّقم ِهم ك ْم آَِإنَّه ِمْته ْم) املائ ة ٥1 :وأ هك أنه م هم ِبرف التوكي َّ
(إن).
َ

ِ
ين) املائ ة ،٥٣ :وحبوط العمل واخلسران بسبب الكثر.
• وقوله تعاىل ( َحبِطَ ْ
ت أ َْع َماق ْم آَأ ْ
َصبَاواْ َداس ِر َ

• وقوله تعاىل ( َمن يَت ْرتَ َّ ِم ك ْم َعن ِثيِ ِه) املائ ة ٥4 :آإهنا دطاب ل ثح امل ا بس ابل هتي عتن متواالة الكتاآرين كمتا قتال ابتن تيميتة والشتوكاين آيمتا
نقلته ع هما آنثا :إن املواالة نون من الرثة.

• وقوله تعاىل (الَّ يتتَّ ِ ِذ الْمؤِم و َن الْ َكتاآِ ِرين أَولِيتاء ِمتن ثو ِن الْمتؤِمِس ومتن يت ْثعتل َلِت آَتلَتيح ِمتن ِ
اّلل ِيف َختتي ِء) آل عمتران ،28 :قتال ابان
ْ
ْ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ه
ْ
َ َْ
َ
ْ
رياار القاارب يف تثس ت ها ]ومعتتىن ل ت  :التت تتذوا أيهتتا املؤم تتون الكثتتار ه ترا وأنصتتارا توالتتوهنم علتتى ثي ت هم وتظتتاهروهنم علتتى املستتلمس متتن ثون
املؤم س ،وت لوهنم على عوراْم آإنه من يثعل ل آليح من هللا يف ختيء ،يعين بذل آق برئ من هللا وبرئ هللا م ه ابرت اثه عتن ثي ته وثدولته يف
الكثر[.٣
(فائدة) يف وجوب َرهث املتشابه إىل احملكم.

َّ ِ
ِ
قال تعاىل (هو الَّ ِذي أَنزَل علَي َ الْ ِكتَ ِ
ات ه َّن أ ُّ الْ ِكتَ ِ
ين يف قتلتوهبِِ ْم َويْت م آَتيَتتَّبِعتو َن)
اب َوأ َدتر متَ َشتاهبَ م
ت ُّْحم َك َم م
آاي م
َ َ َ َْ
َ
اب مْه َ
ات آَأ ََّمتا التذ َ
آل عمران ،٧ :قال ابن كثري يف تثس ها ]خيتس تعتاىل أن يف القترآن آايت حمكمتات ه َّتن أ الكتتاب :أي بَتيِه تات واضتاات ال اللتة ال التبتا آيهتا علتى
وح َّكتم ْحمكمته علتى متشتاهبه ع ت ه
أح  ،وم ه آايت أدر آيها اختتباه يف ال اللة على ك من ال ا أو بعاتهم ،آمتن َرهث متا اختتتبه إىل الواضتح م ته َ

آق اهت ى ،ومن َع َكتح انعكتح[ .4واحملكتم واضتح ال اللتة يف مستألة حكتم متن تتوىل الكتاآرين هتو قولته تعتاىل ( َوَمتن يَتتَت َتوَّقم ِهمت ك ْم آَِإنَّته ِمتْته ْم)
املائت ة ،٥1 :آهذا نص صريح يف كثتره ،آيجتب َرهث املتشتابه يف نثتح املستألة إىل هتذا الت ص احملكتم ،واملتشتابه دثتي ال اللتة ه تا :ال صتوص ال التة علتى

نثتتي اإلميتتان عمتتن يتتتوىل الكتتاآرين ،آتتإن نثتتي اإلميتتان تمتتل نثتتي أصتتله آيكتتون آاعلتته كتتاآرا ،و تمتتل نثتتي كمالتته الواجتتب آيكتتون آاعلتته آاستتقا ،وقت

نقلت هذا من قبل عن ابن تيمية .٥ويتم تعيس املراث من نثي اإلميان ابلقرائن وم ها َرهث املتشابه إىل احملكتم يف موضتوعه .وعليته آتإن كتل نتص ورث آيته

نثي اإلميان عمن توىل الكاآرين آاملراث نثي أصله أي أنته كتاآر ب اللتة الت ص احملكتم يف نثتح املستألة (آإنته مت هم) ومتن ال صتوص املشتتملة علتى نثتي

 1يف (أحكا القرآن) البن العريب٦٣٠ /2 ،
( 2جممون الثتاوى)  ،4٧8 /28وله م له يف ج  ،٥٣4 /28وج 1٥9 - 1٥8 /٣٥
( ٣تثس الطسي) ٣1٣ /٦
( 4تثس ابن ك ) ٣44 /1
 ٥انظر (جممون الثتاوى)  1٥ - 14 /٧و  42 - ٣٧و ٣٣٧
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َّ َّ ِ
ِ ِ
ين َك َثرواْ)  -إىل قوله – ( َولَ ْو َكتانوا يت ْؤِم تو َن ِابهلل والَّتِ ِه َوَمتا أنت ِزَل إِلَْي ِته َمتا
اإلميان يف موضون املواالة قوله تعاىل (تَتَرى َك ا همْته ْم يَتتَت َول ْو َن الذ َ
َّاكتتذوهم أَولِيتتاء) املائت ة ،81-8٠:وقولتته تعتتاىل (َال َِجتت قَتومتتا يتؤِم تتو َن ِاب َِّ
اّللَ َوَرستولَه) ا اثلتتة ،22 :وحنوهتتا متتن
ّلل َوالْيَ ت ْتوِ ْاآل ِدت ِر ي ت َتو ُّاثو َن َمت ْتن َحت َّ
تاث َّ
ْ ْ
َ ْ َْ
اآلايت.

ج  -وق أآاثت آايت سورة املائ ة موضا االست الل أن هذا الكم ابلكثر عا  ،دتري علتى كتل مستلم تتوىل الكتاآرين ،و لت ان اآليتة املشتتملة
(م ْتن) الشتر ية ،قتال تعتاىل ( َوَمتن يَتتَت َتوَّقم ِهمت ك ْم آَِإنَّته ِمتْته ْم)  ،وقتال ابان ميمياة رمحته هللا
على هذا الكم هي من صي العمتو  ،اهنتا مصت َّرة ب َ

]ولثظ « َم ْن» أبل صي العمو  ،السيما إ ا كانت ختر ا أو استثهاما[.1
وهبتتذا تعلتتم أن هتتذا الكتتم جتتارِ علتتى أنصتتار التتاكم املرتت  ،التتذين ي صتترونه ابلقتتول والثعتتل آهتتذه متواالة للكتتاآرين بت ريتتب ،وأهنتتم ثادلتتون يف هتتذا
ال ص العا  ،آهم كثار ال حمالة.

(شاابهة) آتتإن قيتتل ِملَ َملْ دت ِر ال ت عليتته الصت ة والست أحكتتا املرتت ين علتتى التتذين نزلتتت آتتيهم هتتذه اآلايت التتيت نصتتت علتتى كثتترهم ( َوَمتن يَتتَ ت َتوَّقم
ِهم ك ْم آَِإنَّه ِمْته ْم)  .آاَّواب :أنه وكما قال ابن جرير الطسي مل يصح دسمت يف سبب نزول هذه اآلايت ،آلم يصح أهنا نزلت يف أ أبعيت هم،
َّ ِ
ِِ
ع) .وقت ستبق يف ختترح قاعت ة التكثت
ين ِيف قتلتوهبم َّم َتر م
وما ل آق اتثق املثسرون على أهنا يف قو من امل اآقس ب اللة قوله تعاىل (آَََرتى الذ َ
 -ع الك

يف ثبوت الرثة  -أبن امل اآقس على عه ال عليه الص ة والس كانوا ي ِسهرون الكثتر وال يظهرونته إال خلاصتتهم ،أو أنته كتان ي قتل

كثرهم الظاهر بشهاثة رجل واح أو ص را التقو ر له حجة يف االثبات الشترعي ومتا هتذا كتانوا لثتون أهنتم متاآعلوا لت  .ونقلتت ه تاك قتول
ابتتن تيميتتة والقاضتتي عيتتاع أن ال ت عليتته الصت ة والست

مل يستتتتب أحت ا مت هم علتتى التعيتتس لعت ثبتتوت كثتتره الظتتاهر ابلبي تتة الشتترعية .وهتذا هتتو

َس هتروا وأدثتوا يف
حال امل اآقس الذين نزلت آيهم آايت املواالة يف سورة املائ ة ،آتإهنم مل يظهتروا متواالة الكثتار ذعتانتهم ونصترْم والقتتال معهتم وإمنتا أ َ

ِ ِ ِِ
َسُّرواْ ِيف أَنْتث ِس ِه ْم
اّلل أَن ََيِْيتَ ِابلْ َثْت ِح أَْو أ َْم ِر هم ْن ع ه آَتي ْ
أنثسهم العز على آعل ل  ،ي ل على هذا قوله تعاىل (آَت َع َسى ه
صبِاواْ َعلَى َما أ َ
ِِ
تس) املائ ت ة ،٥2 :آق ت أدث توا م تواالْم ولتتو أ هروهتتا وثبتتتت علتتيهم ل ِكت َتم بتترثْم يف الظتتاهر ،وإال آق ت حكتتم هللا بكثتترهم علتتى القيقتتة كستتائر
َ ثمت َ

امل اآقس.

آتتإ ا كتتان هللا قت حكتتم بكثتتر هتتؤالء امل تتاآقس ،متتا أهنتتم أدثتوا متواالْم للكثتتار ،ومتتا أهنتتم كتتانوا داهت ون متتا ال ت عليتته الصت ة والست  ،آكيتتف
أبنصار الطواخيت الذين أ هروا مواالْم للاكا املرت ين وصاروا معهم ويف صثهم على اإلس

واملسلمس .

وه اك ختبهات أدرى يف مسألة املواالة َييت الرث عليها يف القسم ال الل (نق الرسالة الليمانية) إن ختاء هللا.
الست ة ،وهتتو إجتراء ال ت
 - 5الاادليل امااام  :متتن ُّ
عب املطلب ملا درج ما الكثار يو ب ر.

عليتته الصت ة والست

عمتته العبتتا بتتن
حكتتم الكثتتار  -يف أدتتذ الثت اء متتن ااستترى  -علتتى ه

وال يل أصله ابلب اري ،وآيه عن أنح رضي هللا ع ه أن رجاال من اانصار استأ نوا رسول هللا عليه الص ة والس
ادت ا عبا آ اءَه ،قال عليه الص ة والس

آقالوا :ائذن ل ا آل رتك البتن

(وهللا ال تذرون م ته ثر تا) .2وقتول اانصتار (ابتن ادت تا عبتا ) ان ج تته أ أبيته عبت املطلب كانتت

م هم أي من أهل ي رب.

( 1جممون الثتاوى) ج  ،82 /1٥وله م له يف ج ٣4٦ /24
( 2ح يل  4٠18بكتاب امل اوي)
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قال ابن حجر يف خترحه ]قوله (إن رجاال من اانصار) أي ممن ختته بت را ،ان العبتا كتان أ ِس َتر ببت ر كمتا ستيأيت ،وكتان املشتركون أدرجتوه معهتم
إىل ب ر ،آأدرج ابن إسااق من ح يل ابن عبا «أن ال عليه الص ة والس قال اصاابه يو ب ر ،ق عرآت أن رجاال من بين هاختم قت
أد ِرجوا كرها ،آمن لقي أح ا م هم آ يقتله  -إىل أن قال ابن حجر  -وأدرج ابن إسااق من حت يل ابتن عبتا أن ال ت عليته الصت ة والست
قال :ايعبا اِآْ ِ نثس وابن أدوي عقيل بن أيب الب ونوآل بن الارث وحليث عتبة بن عمرو آإن و مال ،قتال :إين ك تت مستلما ولكتن
القو استكرهوين ،قال عليه الص ة والس  :هللا أعلم را تقول إن ك ت ماتقول حقا إن هللا دزي  ،ولكن اهر أمرك أن ك ت علي ا[.1
ثل ال يل على أن ال عليه الص ة والس
وق ه

ق أجرى أحكا الكثار يف أدتذ الثت اء متن ااسترى علتى العبتا واعتتسه كتاآرا عي تا يف الكتم

الظاهر ،ملا درج يف صثوف الكثار لقتال املسلمس ،ومل يعتس ثعواه اإلكراه مانعة من إجراء حكم الكثار عليه.
وماثل عليه من حكم هو نصت يف حمل ال زان وثليل لقول ا إن أنصار الكا املرت ين كثار على التعيس يف الكم الظتاهر ،وقت نقل تا
وهذا ال يل ه
إجان الصاابة على هذا الكم يف ال ليل ااول.
واست ل ختيخ اإلس

ابن ميمية ِب يل العبا هذا على الكم بكثر كل من درج إىل القتال ما الكثار ولو كان مؤم ا مكرهتا يف القيقتة ،آقتال

]وق يقاتلون وآيهم مؤمن يكتم إميانه يشه القتال معهم والميك ه اقجرة ،وهو مكره علتى القتتال ،ويبعتل يتو القيامتة علتى نيتته ،كمتا يف الصتايح
ِ
تف هبتم ،آقيتل :ايرستول هللا ،وآتيهم املكتره،
تيشت هتذا البيتت ،آبي متا هتم ببيت اء متن اارع إ دس َ
عن ال عليه الص ة والس أنه قال «ي زو ج م
قال :يبع ون على نياْم» ،وهذا يف اهر اامر وإن قتِل وح ِك َم عليه را كم على الكثار آتاهلل يبع ته علتى نيتته ،كمتا أن امل تاآقس م تا كتم قتم يف
الظتتاهر ِبكتتم اإلست

ي أن العبتتا قتتال :ايرستتول هللا
ويبع تتون علتتى نيتتاْم .واَّتزاء يتتو القيامتتة علتتى متتايف القلتتوب ال علتتى جمتترث الظتواهر ،وقتتذا رِو َ

ك ت مكرها ،قال «أما اهرك آكان علي ا وأما سريرت آإىل هللا»[.2

وتعقيبا على قول ختيخ اإلس (وهو مكره على القتال)  ،ي ب ي الت بيه على أن اإلكراه  -وإن كان متصور الوقون  -إال أنته الي َس هِتول قتتل املستلمس
املكره على القتال يف صف الكثار ] -آ ريب أن هذا دب عليه إ ا أك ِره على الاتور أن اليقاتِتل
أو قتاقم ،آق قال ابن ميمية رمحه هللا  -عن َ
ِ
رجلت رج على قْتل مستلم معصتو  ،آإنته الدتوو لته
وإن قتله املسلمون ،كما لو أكرهه الكثار على حاور صثهم ليقاتل املسلمس ،وكما لو أكره م

قتله ابتثاق املسلمس وإن أكرهه ابلقتل ،آإنه ليح حثظ نثسه بقتل ل املعصو أوىل من العكح[ .٣وقال القرطيب رمحته هللا ]أجتا العلمتاء علتى

أن من أك ِره على قتل خ ه أنه الدوو له اإلق ا على قتلته وال انتهتاك حرمتته جبَْلت ِ أو خت ه ،ويصتس علتى التب ء التذي نتزل بته ،وال تل لته أن يثت ي
نثسه ب ه ،ويسأل هللا العاآية يف ال نيا واآلدرة[.4
آاخل صة :أن كل من قاتل يف صف الكثار أو نصرهم ابلقول والثعل  -ان هذه ال صرة قتال حكما  -آهو حمكو بكثره على التعيتس ،وهتذا هتو
حكم أنصار الكا املرت ين.
وقال ابن حزا رمحه هللا ]ولو أن كاآرا جماه ا خلَب على ثار من ثور اإلس
ضتتبطها وهتتو معلتتن بت ين خت اإلست

وأق َّتر املستلمس هبتا علتى حتاقم إال أنته هتو املالت قتا امل ثترث ب ثسته يف

ل َك َثتتر ابلبقتتاء معتته كتتل متتن عاونتته وأقتتا معتته وإن اثعتتى أنتته مستتلم[ .٥وقولتته (كتتاآرا جماهت ا) خت مستتتقيم يف

( . 1آتح الباري)  .٣22 /٧وال يل ااول الذي كره ابن حجر أصله ع أمح من ح يل علي بن أيب الب (املس )  ،89/1وال يل اآلدر رواه أمح من ريق
ابن إسااق به (املس )  .٣٥٣ /1ط املكتب اإلس مي  1٣98هت
( 2جممون الثتاوى)  ،22٥ - 224 /19وله م له يف (م هاج الس ة)  ،122 - 121 /٥حتقيق ث .حمم رختاث سامل
( ٣جممون الثتاوى) ٥٣9 /28
( 4تثس القر ) 18٣ /1٠
( ٥احمللى) 2٠٠ /11
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الشرن ولعله تصايف وصاته (كاآرا جماهراَ).
 - 6الدليل السادس :القاع ة الثقهية وهي أن الثرث يف الطائثة املمت عة عن الق رة له حكم رءو الطائثة.
وق سبق يف خترح قاع ة التكث بيان أن االمت ان يرث يف الشرن على مع يس:
أح ا :االمت ان عما وجب آعله من خترائا اإلس  ،كرتك الص ة والزكاة وحنو ل  ،وهذا االمت ان عن الشترن هتو التذي تترثث كتره ك ت ا يف كت
ختيخ اإلس

]أميا ائثة امت عت عن ختريعة من خترائا اإلس  [...واملمت ا عن الشرن ق يكون كاآرا أو آاسقا ِبسب ماامت ا ع ه.

واآلدر :االمت ان عن الق رة ،قال ابن ميمية ]ومعىن الق رة عليهم :إمكتان الت علتيهم ل بوتته ابلبي تة أو ابإلقترار وكتوهنم يف قباتة املستلمس[ ،1ولعتل
صاة العبارة (إمكان إقامة ال ) .وقتال أياتا ]وهتذا كلته إ ا قت ِ َر علتيهم ،آأمتا إ ا لتبهم الستلطان أو نوابته إلقامتة الت بت عت وان آتامت عوا عليته،
آإنتته دتتب علتتى املستتلمس قتتتاقم ابتثتتاق العلمتتاء حتتىت يقت ر علتتيهم كلهتتم[ .2وقتتال أياتتا ]العقتتوابت التتيت جتتاءت هبتتا الشتريعة ملتتن عصتتى هللا ورستوله
نوعان :أح ا عقوبتة املقت ور عليته متن الواحت والعت ث كمتا تقت  ،وال تاين :عقتاب الطائثتة املمت عتة كتاليت اليقت ر عليهتا إال بقتتال[ .٣واالمت تان عتن
القت رة يتتتأتى أبمترين :ابللاتتوق بت ار التترب حيتتل الستتلطان للمستتلمس ،أو ابالمت تتان بطائثتتة وختتتوكة أي أبعتوان وست ح ،و كتتر اباان ميميااة كيثيتتة
االمت تتان عتتن القت رة يف قولتته ]وان املرتت لتتو امت تتا  -أبن يلاتتق بت ار التترب ،أو أبن يكتتون املرتت ون وي ختتتوكة ميت عتتون هبتتا عتتن حكتتم اإلست

-

آإنه يقتل قبل االستتابة ب ترثث[.4
وانبه ه ا على ع ة أمور:
• أن املمت ا عن الشرن :ق يكون آرثا كتارك الص ة ،أو ائثة كمانعي الزكاة.
• وأن املمت ا عن الق رة :ق يكون آرثا كعبت هللا بتن ستع بتن أيب السترح التذي ارتت يف حيتاة ال ت عليته الصت ة والست

وامت تا ابللاتاق ركتة قبتل

آتاها وكانت ثار حرب ،وق يكون املمت ا عن الق رة ائثة كاحملاربس قطان الطريق وكاملرت ين املمت عس.
• أنتته الت ت و بتتس االمت تتان عتتن الشتترن واالمت تتان عتتن الق ت رة ،آلتتيح كتتل ممت تتا عتتن الشتترن ممت عتتا عتتن الق ت رة :كتتالثرث َترك الص ت ة املق ت ور عليتته،
وكالطائثة املق ور عليها كبقااي بين ح يثتة التذين استتتاهبم عبت هللا بتن مستعوث متن الترثة ابلكوآتة وقت كترت حت ي هم يف الت بيته اقتا املتذكور بتعليقتي
على العقي ة الطااوية وأصل ح ي هم بصايح الب اري أبول كتاب الكثالة وكان ع ث هؤالء الذين استتاهبم ابن مسعوث :مائة وسبعس رج .٥
• أمتتا املمت تتا عتتن القت رة آ بت أن يكتتون ممت عتتا عتتن الشتترن ،انتته اليوصتتف ابالمت تتان عتتن القت رة إال إ ا كتتان قت وجتتب عليتته حتتق هلل تعتتاىل أو حتتق
للعباث آطولب به آامت ا عن الق رة ،أو امت ا عن الق رة قبل املطالبة وبع وجوب الق عليه حىت اليؤادذ به.
بع بيان أنوان االمت ان يف الشريعة ،نقول إن الثرث له حكم الطائثة يف املمت عتس عتن القت رة والتذين ال يكونتون إال ممت عتس عتن الشترن أياتا ،وحكتم
الطائثة هو حكم رءوسها وأئمتها .وعلى هذا آإ ا كتان رأ الطائثتة مرتت ا كمستيلمة و لياتةِْ ،سهيتت ائثتته ابملرتت ين ،وحكتم علتى كتل آترث مت هم
تت إِ ْحت َ ا َا َعلَتتى ْاا ْدتَترى) الجترات ،9 :وقتتال عليتته الصت ة
ابلتترثة .وإ ا كتتان رأ الطائثتتة ابخيتتا ِْسهيتتت ائثتتته ابلب تتاة ،كمتتا قتتال تعتتاىل (آَتِإن بَت َت ْ
( 1الصار املسلول) ص ٥٠٧
( 2جممون الثتاوى) ٣1٧ /28
( ٣جممون الثتاوى) ٣49 /28
( 4الصار املسلول) ص ٣22
 ٥كما نقله ابن حجر عن ابن أيب ختيبة (آتح الباري) 4٧٠ /4
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(تقتتتل عمتتارا الثتتتة الباخيتتة) ويستتمى كتتل آتترث يف هتتذه الثتتتة ابخيتتا .1وهكتتذا القتتول يف خت هم متتن املمت عتتس كتتاخلوارج واحملتتاربس قطهتتان الطتترق

يسمي كل م هم دارجيا أو حماراب على الرتتيب.
ثل عليه الكتاب والس ة واإلجان.
وهذا الكم الذي كر ه وهو أن الثرث له حكم الطائثة يف املمت عس عن الق رة ،ه

ِ
ِ
ِِ
وث َتا
س) القصتص ،8 :وقولته تعتاىل ( َونت ِري آ ْر َع ْتو َن َوَه َامتا َن َوج َ
أ  -أما الكتاب :آال ليل قوله تعاىل (إِ َّن آ ْر َع ْو َن َوَه َاما َن َوج َ
وث َا َكانوا َدا ت َ
ِ
تيم ،آتانظر كيتف كتان عاقبتة الظتاملس) القصتص  ،4٠وقولته تعتاىل
مْتهم َّما َكانوا َْ َذرو َن) القصص ،٦ :وقوله تعتاىل (آأدتذ ه وج توثه آ بتذ هم يف ال َ
ِ
ِِ
وث َتا) قتم حكتم املتبتوعس
س) القصتص 4٠ :واآلايت تبتس أن ااتبتان ( َوج َ
وثه آَتَتبَ ْذ َ ه ْم ِيف الْيَِهم آَانظ ْر َكْي َ
َد ْذ َ ه َوج َ
ف َكا َن َعاقبَة الظَّتالم َ
(آَأ َ
ِ
ِِ
س) ويف الوعيت ( َّمتتا َكتانوا َْت َذرو َن) ويف العقوبتتة ال نيويتتة (آَتَتبَت ْذ َ ه ْم ِيف
(آ ْر َعت ْتو َن َوَه َامتتا َن)  ،آقت ست هتوى هللا تعتتاىل بيت هم يف اإلمث ( َكتتانوا َدتتا ت َ
ِ ِ
صرو َن)  ،ووصثهم هللا جيعا أبهنم (أَئِ َّمة يَ ْ عو َن إِ َىل الَّا ِر) ومل يثرق بس َتبا ومتبتون ،ومل يصتف
الْيَِهم) ويف العقوبة اادروية ( َويَت ْوَ الْقيَ َامة َال ي َ

ااتبان إال أبهنم ج وث املتبون ،وإمنا استاقوا حكم املتبون ملشاركتهم له يف إجرامه وإآستاثه ،إ مل يكتن املتبتون ليتتمكن متن اإلجترا إال جب توثه التذين
يطيعونه وي ثذون إراثته ،وهكذا ج وث الطاخية يف كل ومان ومكان.
آتتإن قيتتل إنتته الحجتتة يف هتتذه اآلايت علتتى تكث ت ج تتوث الكتتا املرت ت ين  -وآتتيهم متتن يظهتتر اإلس ت

 -ان ج توث آرعتتون كتتانوا كثتتارا أصتتليس،

آاَّواب :أن ال ص على كثر ج وث الكا املرتت ين مستتثاث متن ااثلتة الستابقة متن الكتتاب والست ة واإلجتان واليتؤثر يف هتذا الكتم إ هتار بعاتهم
لإلس  ،انه  -وكمتا ستبق القتول يف حكتم مستتور التال  -ال كتم لشت ص ابإلست
ب تتاقض متتن نتواقض اإلست  ،وه تتا اقتترتن هتتور ع متتات اإلست

الكمتي ذ هتاره لع متات اإلست

إال إ ا مل يقترتن لت

متتن بعاتتهم ب تتاقض وهتتو نصتترة الكثتتار علتتى كثتترهم وعلتتى املستلمس .أمتتا اآلايت

املذكورة ه ا آوجه االست الل هبا على كثر ج وث املرت ين هو من جهة ثاللة هذه اآلايت على التسوية بس التتابا واملتبتون متن كتل الوجتوه ،ومل دعتل
هللا تعاىل سبب هذه التسوية مشاهبة معتق التابا ملعتق املتبون ،بل مل ت ِشر اآلايت أثى إختارة إىل معتق ااتبان ،وإمنا جعل هللا م تاط هتذه التستوية
صتتر التكثت يف الكثتتر ابالعتقتتاث
وح ْ
هتو جمتترث املتابعتة يف الثعتتل ال املواآقتتة يف االعتقتاث ،ومل يصتتثهم هللا يف جيتتا هتذه اآلايت إال أبهنتتم ج توث آرعتتونَ .
آقتتط هتتو متتذهب املرجتتتة كمتتا كرتتته يف أدطتتاء التكثت  ،وعلتتى الصتتايح آتتإن الكثتتر يقتتا ابلقتتول والثعتتل واالعتقتاث ،وج تتوث الكتتا املرتت ين التتذين

ي صروهنم ابلقول والثعل إمنا كثروا ابلقول والثعل ثون ال ظر يف معتق هم.
والصاابة رضي هللا ع هم ع ما ْسهوا اتبان أئمة الرثة ابملرتت ين وحكمتوا بكثترهم إمنتا حكمتوا علتيهم رجترث اتبتاعهم ائمتة الترثة ونصترْم قتم ابلقتول

والثعل والقتال معهم ،ال اهنتم ادتتسوا معتقت هم ،آتإن هتذا مل يقتا ومل ي بتت متن جهتة ال قتل ،وقت ستبق أن كترت قتول ابتن تيميتة إن أتبتان مستيلمة

كانوا حنو مائة ألف أو أك ر ،2آكيف يتأتى تبتس معتقت هتذا العت ث متا امت تاعهم عتن القت رة آات عن خت هم متن أتبتان لياتة وستجاح والع ستي
وخ هم .ولو توقف الكم عليهم على تبس معتق هم اآاى هذا إىل ابطال اَّهاث .وهبذا تعلم أن كثتر أنصتار املرتت ين هتو متن جهتة القتول والثعتل
تري قتال :حت ث ا
إىل الس ه
المن جهة االعتقاث .بل ق كر ابن رير القارب رمحته هللا متايبس أن بعتض أتبتان مستيلمة كتان يقتر بكذبته ،آقتال]كتتب ه

ختعيب عن سيف عن دلَي بن آرة ال مري عن عم بن لاة ال مري عن أبيه ،أنه جاء اليمامة آقال :أين مسيلمة قتالواَ :م ْته رستول هللا! آقتال:
ال ،حىت أراه ،آلما جاءه ،قال :أنت مسيلمة قال :نعم ،قال :من َيتي  ،قال :رمحن ،قال :أيف نور أو يف لمة آقال :يف لمه ،آقتال :أختته

 1وح يل عمار متثق عليه ولثظه ملسلم ورواه الب اري ِ
بلثظ مقارب (ح يل )44٧
( 2م هاج الس ة) 21٧/٧
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أن ك هذاب وأن حمم ا صاثق ،ولكن ك هذاب ربيعة أحب إلي ا من صاثق مار ،آقتِل معه يو عقرابء[.1
والاصتتل :أن الصتتاابة مل يتبيه توا معتق ت أنصتتار أئمتتة التترثة ،ومل يكتتن هتتذا ممك تتا للم عتتة القائمتتة ،وإمن تا حكم توا بتترثْم بستتبب ال صتترة واملعاونتتة وهتتذا

سوى هللا بس آرعون وج ه.
يوجب التسوية بي هم وبس أئمتهم ورءوسهم يف ااحكا كما ه

ب  -وأما الس ة :آال ليل على أن الثرث له حكم الطائثة يف املمت عس هو إجراء ال عليه الص ة والس
ما جيش املشركس للقتال يو ب ر ،رخم ثعواه اإلس

ِ
عمه العبتا ملتا دترج
حكم الكثار على ه

توجب الكتم عليته رجترث آعلته ال ابل ظتر يف معتقت ه .آت هل علتى أن الثترث
واإلكراه ،وأنه ق ه

له حكم الطائثة .وق كر ح ي ه من قبل و كر مااست بطه ابن تيمية م ه.

ج  -وأما اإلجان :آ ليله إجان الصاابة  -املذكور يف ال ليل ااول  -على تكث أنصار أئمة الرثة يف عه أيب بكتر رضتي هللا ع ته .ومل يثرقتوا يف
ل بس َتبا ومتبون.

ومن هذا تعلم أنه يف املمت عس دتري علتى الثترث حكتم الطائثتة التذي هتو حكتم رءوستها ،كمتا قتال تعتاىل (يتتو نَت ْ عو ك َّتل أ َ ِ ذِِم ِ
تام ِه ْم)
ََْ
َ

 .٧1آأنصار الكا املرت ين الاكمس ب

ختريعة اإلس

اإلستراء:

يف ومان ا هذا هم مرت ون حكمهم حكتم أئمتتهم ،وهتذا الكتم دتري علتى اانصتار علتى

التعيس أي أن كل م هم كاآر بعي ه ،وثليل تكث هم على التعيس حكم ال عليه الص ة والس

علتى عمته العبتا علتى التعيتس ،وإجتان الصتاابة

على تكث من مات من أنصار املرت ين (وقت كم يف ال ار) والخت يف أن القتلى معيَّ ون.
وإلي بعض أقوال العلماء يف تقرير هذه القاع ة:
قتتال ختتتيخ اإلس ت

اباان ميميااة رمحتته هللا ]والطائثتتة إ ا انتصتتر بعاتتها بتتبعض حتتىت صتتاروا ممت عتتس آهتتم مشتترتكون يف ال تواب والعقتتاب  -إىل قولتته -

آأعوان الطائثة املمت عة وأنصارها م ها آيما قم وعليهم  -إىل قوله  -ان الطائثة الواح ة املمت ا بعاها ببعض كالش ص الواح [.2
وقال ختتيخ اإلست ابان ميمياة أياتا  -يف قتتال الكثتار ] -وقت يقتاتِلون وآتيهم متؤمن يكتتم إميانته يشته القتتال معهتم والميك ته اقجترة ،وهتو مكتره
على القتال ،ويبعل يو القيامة على نيته  -و كر ح يل اَّيش الذي خيسف بته ،مث قتال  -وهتذا يف تاهر اامتر وإن قتِتل وحكتم عليته رتا كتم
على الكثار آاهلل يبع ه على نيته[.٣
ومن آتاوى املعاصرين يف بيان أن الثرث له حكم الطائثة ماورث يف الثتتوى رقتم ( )924٧متن فتااو اللجناة الدائماة للبحاوث العلمياة ابلساعودية،
والستؤال (متتاحكم عتوا التترواآض اإلماميتتة اإلثتتىن عشترية وهتتل ه تتاك آتترق بتتس علمتتاء أي آرقتة متتن الثتترق اخلارجتتة عتتن امللتتة وبتتس أتباعهتتا متتن حيتتل
التكث أو التثسيق ) .آجاء يف اَّواب] :الم هلل وح ه والص ة والس

على رسوله وآلته وصتابه ..وبعت  :متن ختتايا متن العتوا إمامتا متن أئمتة
اع ِة) ااحتزاب ..٦٣ :إىل
َع ِن َّ
الس َ

الكثر والا ل ،وانتصر لساثْم وكسائهم ب يا وع وا ح ِك َم له ِبكمهم كثرا وآسقا قال هللا تعاىل (يَ ْسأَل َ الَّا
ِِ ِ
س ِمن الْع َذ ِ
اب َوالْ َعْته ْم لَ ْع تا َكبِت ا) ااحتزاب ٦8 - ٦٧ :واقترأ
أن قالَ ( :وقَالوا َربتََّا إِ َّ أَ َ ْعَا َس َاثتَتَا َوك ََساء َ آَأ َ
َضلُّوَ ال َّسبِي َ َ ،ربتََّا آْ ْم ض ْع َث ْ ِ َ َ
اآلية رقم  1٦٧ ،1٦٦ ،1٦٥من ستورة البقترة ،واآليتة رقتم  ٣9 ،٣8 ،٣٧متن ستورة ااعتراف ،واآليتة رقتم  22 ،21متن ستورة إبتراهيم ،واآليتة رقتم

 29 ،28متتن ستتورة الثرقتتان ،واآلايت رقتتم  ٦4 ،٦٣ ،٦2متتن ستتورة القصتتص واآلايت رقتتم  ٣٣ ،٣2 ،٣1متتن ستتورة ستتبأ ،واآلايت رقتتم  2٠حتتىت
 ٣٦من سورة الصاآات ،واآلايت  4٧حىت  ٥٠متن ستورة ختاآر وخت

لت يف الكتتاب والست ة ك ت  ،وان ال ت عليته الصت ة والست

املشركس وأتباعهم وكذل آعل أصاابه ومل يثرقوا بس الساثة وااتبان.
ار) (َتريخ الطسي)  ،2٧٧/2ط ثار الكتب العلمية  14٠8هت
إيل من كذاب م َ
 1ويف رواية (قال :ك هذاب ربيعة أحب ه
( 2جممون الثتاوى) ٣12 - ٣11 /28
( ٣جممون الثتاوى)  ،22٥ - 224 /19وق نقلت ك مه هذا بتمامه من قبل عقب كر ح يل العبا رضي هللا ع ه

قاتتل رؤستاء
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وابهلل التوآيق وصلى هللا على نبي ا حمم وآله وصابه وسلم[.1
آهذه أقوال بعض أهل العلم يف تقرير القاع ة ال ابتة ابلكتاب والس ة واإلجان وهي أن الثرث له حكم الطائثة يف املمت عس.
وبعد:
آق كرت آنثا ستة أثلة على كثر أنصار الكا املرت ين وسرثْا على ترتيب كيثية االجتهاث الذي كره أبو حام ال زايل رمحته هللا ،آبت أت بتذكر
إجان الصاابة يف املسألة مث ث ثتة أثلتة متن كتتاب هللا تعتاىل ،مث كترت ثلتي متن الست ة ،مث القاعت ة الثقهيتة الكليتة يف هتذه املستألة رتا اليت ن لت ى
مسلم أثى خت يف حكم أنصار الطواخيت الذين هم سبب ثوا الكثر وبقائه ،وق ثل إجان الصاابة والس ة على أهنم كثتار علتى التعيتس ،وهتذا
يف الكم الظاهر،

ويتبس من ااثلة السابقة اجتمان ع ة م ا ات يف تكث أنصار الطواخيت ،كل م ها مك ِهثر قم بذاته ،وهي:
ه

 - 1م تواالْم الكتتا الكتتاآرين :و ل ت ذعتتانتهم قتتم علتتى حتترب اإلس ت واملستتلمس ،وهتتذا م تتاط مكثتتر لقولتته تعتتاىل ( َوَمتتن يَتتَ ت َتوَّقم ِهم ت ك ْم آَِإنتَّته
ِمْته ْم) املائ ة ،٥1 :ولكم ال عليه الص ة والس على عمه العبا  ،وإلجان الصاابة على تكث أنصار أئمة الرثة ،وللقاعت ة الثقهيتة يف الكتم
على املمت عس.

 - 2قتاقم يف سبيل الطاخوت :وهو اخوت الكم املتااكم إليه من ثون هللا ،وهو ه ا ال سات والقوانس الوضعية والكا الكاآرون .وهتذا م تاط

مكثر لقوله تعاىل (والَّ ِذين َك َثرواْ يت َقاتِلو َن ِيف سبِ ِيل الطَّاخ ِ
وت آَت َقاتِلواْ) ال ساء.٧٦ :
َ
َ َ

 - ٣معتتاثاْم هلل ولرستتوله ول ي تتهِ :بترهبم لإلست

واملستتلمس وإمتتاتتهم لشتريعة اإلست

وإع ئهتتم لشترائا الكثتتر وقواني تته ،وهتتذا م تتاط مكثتتر لقولتته

ِ ِ
ِِ
ّلل ومآلئِ َكتِ ِه ورسلِ ِه وِج ِس ِ
ين) البقرة.98 :
يل َومي َك َال آَِإ َّن ه
تعاىل ( َمن َكا َن َع هوا هه َ َ
اّللَ َع و لهْل َكاآ ِر َ
َ َ ْ َ
آتتإن جنتوا متتن م تتاط مكثتتر ،وقعتوا يف ال تتاين ،وإن جنتوا متتن ال تتاين وقعتوا يف ال التتل ،آكيتتف وهتتم واقعتتون يف امل ا تتات ال ثتتة آهتتم متتن التذين كستتبوا
السيتات وأحا ت هبم دطاايهم.
وادتم هذا القسم (حكم أنصار الطواخيت) ببعض أقوال العلماء يف هذه املسألة.
 - 1قال ابن حزا رمحه هللا ]ولو أن كاآرا جماه ا خلب على ثار من ثور اإلس

وأقر املسلمس هبا على حاقم إال أنه هو املالت قتا امل ثترث ب ثسته

يف ضتتبطها وهتتو معلتتن بت ين خت اإلست  ،ل َك َثتتر ابلبقتتاء معتته كتتل متتن عاونتته وأقتتا معتته وإن اثعتتى أنتته مستتلم[ .2وستتبق القتتول أبن الصتواب (كتتاآرا
جماهرا) ال جماه ا.
 - 2وقال ابن حزا أياا  -يف ك مه عن وجوب اقجرة من ثار الكثر ]-وكذل متن ستكن أبرع اق ت والست والصتس والترتك والستوثان والترو
متتن املستتلمس آتتإن كتتان اليقت ر علتتى اخلتتروج متتن ه الت ل قتتل هتتر أو لقلتتة متتال أو لاتتعف جستتم أو المت تتان ريتتق آهتتو معتتذور ،آتتإن كتتان ه الت
حماراب للمسلمس معي ا للكثار ِب مة أو كتابة آهو كاآر[ .٣والب ث اليت كرها كانت ثاير كثر أصلي يف ومان ابن حز رمحه هللا .وحاصل الصتورتس
وعلهق ابن حز ك ْثره على جمترث اإلعانتة ال علتى املواآقتة القلبيتة كمتا يتزعم مؤلتف (الرستالة
اللتس كر ا أن من أعان الكثار على املسلمس آهو كاآرَ ،
 1بتوقيا :عب هللا بن قعوث ،وعب هللا بن خ هاين ،وعب الراوق عثيثي ،وعب العزيز بن ابو .من (آتاوى اللج ة ال ائمة للباوث العلمية واإلآتاء) جمل  ،2ص - 2٦٧
 ،2٦8جا أمح بن عب الرواق ال ويش ،ط ثار العاصمة ابلرايع  1411هت
( 2احمللى) 2٠٠/11
( ٣احمللى) 2٠٠ /11
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الليمانية) وسيأيت تث ي وعمه يف القسم ال الل إن ختاء هللا.
 - ٣وقال ختيخ اإلس

ابن ميمية رمحه هللا ]قال هللا تعاىل (ايأيها الذين آم وا التت ذوا اليهوث وال صارى أولياء ،بعاتهم أوليتاء بعتض ،ومتن يتتوقم

م كم) آيواآقهم ويعي هم (آإنه م هم)[.

1

 - 4وقال ابن ميمية أياا  -يف ك مه عن الكثار ] -وق يقاتِلون وآيهم مؤمن يكتم إميانه يشه القتال معهتم وال ميك ته اقجترة ،وهتو مكتره علتى
القتال ،ويبعل يو القيامة على نيته ،كما يف ال يل الصايح عن ال عليه الصت ة والست أنته قتال «ي تزو جتيش هتذا البيتت ،آبي متا هتم ببيت اء
ِ
ف هبم ،آقيل :اي رسول هللا ،وآيهم املكره ،قتال يبع تون علتى نيتاْم» .وهتذا يف تاهر اامتر وإن قتِتل وحكتم عليته رتا كتم علتى
من اارع إ دس َ
الكثتتار آتتاهلل يبع تته علتتى نيتتته ،كمتتا أن امل تتاآقس م تتا كتتم قتتم يف الظتتاهر ِبكتتم اإلست ويبع تتون علتتى نيتتاْم .واَّتزاء يتتو القيامتتة علتتى متتايف القلتتوب
العلى جمرث الظواهر ،وقذا روي أن العبا قال :اي رسول هللا ك ت مكرها ،قال «أما اهرك آكان علي ا وأما سريرت آإىل

هللا»[2

 - ٥وستتتل اباان ميميااة عمتتن يتعم ت قتتتل املستتلم بستتبب ثي تته وهتتو ي ت عي اإلس ت كمتتا يثعلتته الكتتا املرت ت ون وأنصتتارهم وج تتوثهم التتذين يقتلتتون
املسلمس بسبب ثي هم ويستالون قتلهم بقتوانس كتاآرة متاأنزل هللا هبتا متن ستلطان ،آأجتاب رمحته هللا ]أمتا إ ا قتلته علتى ثيتن اإلست  ،م تل مايقاتتل
ال صتراين املستتلمس علتتى ثيت هم ،آهتتذا كتتاآر ختتتر متتن الكتتاآر املعاهت  ،آتتإن هتتذا كتتاآر حمتتارب ر زلتتة الكثتتار التتذين يقتتاتلون ال ت عليتته الصت ة والست
وأصتتاابه ،وهتتؤالء خمل ت ون يف جه ت م كت لي ت خ ت هم متتن الكثتتار[ .٣قلتتت :ووجتته كثتتر الكتتا املرت ت ين وج تتوثهم يف هتتذه املستتألة هتتو االستتتا ل
املك ِهثر ،واالستا ل ه ا هو اعتبارهم قتل املسلمس املت ي س وا اه ين أمرا مشروعا مستباحا بل واجبا عليهم روجب قواني هم الوضعية اليت تعاقتب
ابلقتل من أراث قلب نظتا الكتم ولتو كتان هتذا القلتب هتو يف حقيقتته جهتاث يف ستبيل هللا ،آمتن استتال ث املستلم ب ت حتق هبتذه القتوانس الكتاآرة
آق كثر ان استا له هذا هو تكذيب ابل صوص املتتواترة ال التة علتى حرمتة ثمتاء املستلمس .وقتال ابان ميمياة ]واإلنستان متىت َحلهتل الترا امل ْجمتا

حر ال ل ا ما عليه أو ب َّل الشرن ا ما عليه كان كاآرا مرت ا ابتثاق الثقهاء[
عليه أو َّ

 - ٦ويف خترح ح يل ابن عمر مرآوعا (إ ا أنزل هللا بقو ِ عذااب أصاب العذاب من كتان آتيهم مث بع توا علتى أعمتاقم)  ،4قتال ابان حجار رمحته هللا
]ويستثاث من هذا مشروعية اقرب من الكثار ومن الظلمة ان اإلقامة معهم من إلقاء ال ثح إىل التهلكة ،هذا إ ا مل يعِتْهم ومل يترع أبآعتاقم ،آتإن
أعان أو رضي آهو

م هم[٥

 -٧و كتتر ختتتيخ اإلس ت

حممااد باان عباادالوهاب رمحتته هللا ضتتمن ن تواقض اإلست

ومعاونتهم على املسلمس ،لقوله تعاىل ( َوَمن يَتتَت َوَّقم ِهم ك ْم آَِإنَّه ِمْته ْم) [.٦

التتيت يكثتتر هبتتا املستتلم ،قتتال ]ال تتاقض ال تتامن :مظتتاهرة املشتتركس

 - 8وقال حممد بن عبدالوهاب أياا] :إن كانت املواالة ما مساك تهم يف ثايرهتم واخلتروج معهتم يف قتتاقم وحنتو لت  ،آإنته كتم علتى صتاحبها

تاب أَ ْن إِ َا َِْسعتتتم آاي ِت ِ
ابلكثتتر ،كمتتا قتتال تعتتاىل (ومتتن يتتَ تتوَّقم ِمت كم آَِإنتَّته ِمتْتهم)  ،وقولتته تعتتاىل (وقَت ْ نَتَّتزَل َعلَتْتيكم ِيف الْ ِكتَت ِ
اّلل ي َك َثتتر ِهبتَتا
ْْ َ ه
ْ
ْ
ََ َ َ ه ْ
َ

( 1جممون الثتاوى) ٣2٦ /2٥
( 2جممون الثتاوى)  ،22٥ - 224 /19وله م له يف (م هاج الس ة) .122 - 121 /٥
( ٣جممون الثتاوى) 1٣٧ - 1٣٦ /٣4
 4رواه الب اري ()٧1٠8
( ٥آتح الباري) .٦1 /1٣
٦

(جمموعة التوحي ) ط ثار الثكر  1٣99هت ،ص ٣٣
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ويستَتهزأ ِهبا آَ َ تَت ْقع واْ معهم ح َّىت َخيوضواْ ِيف ح ِ ِ
يل َخ ِِْه إِنَّك ْم إِ ا ِهم ْتله ْم) ال ساء.1 [14٠ :
َ ْ َْ َ
َ
ََ ْ َ
قلت :أليستت م ا تات التكثت املتذكورة يف كت ابتن حجتر الستابق وكت حممت بتن عبت الوهاب متاققتة يف ج توث الكتا املرتت ين وأنصتارهم ،متن
مظاهرْم ومعاونتهم قم على اإلس

واملسلمس  .وأتمل قول ابن حجر ]آإن أعان أو رضي آهو م هم[ آاإلعانة م اط مستقل للاكم عليه ،كمتا

أن الرضتتا م تتاط آدتتر ،وال دتتب اجتمتتان امل تتا س للاكتتم عليتته ،بتتل كتتل م تتاط م همتتا يكثتتي رثتترثه للاكتتم عليتته ل تيح كمتتا يتتزعم مؤلتتف (الرستتالة
الليمانيتتة) أن متتن أعتتان اليكثتتر إال إ ا رضتتي رتتا عليتته الكثتتار ،وستتيأيت عتترع ك متته ونقت ه يف القستتم ال التل إن ختتتاء هللا ،وإليت مزيت ا متن أقتوال
العلماء يف نثح املسألة:
 - 9قتتال الشتتيخ حممااد باان عباادالوهاب أياتتا  -خما بتتا اتباعتته وم تقت ا خلصتتو ثعوتتته ] -ولكت هم دتتاثلونكم اليتتو بشتتبهة واحت ة آاصت وا َّواهبتتا،
و لت أهنتتم يقولتتون كتتل هتتذا حتتق نشتته أنتته ثيتتن هللا ورس توله إال التكثت والقتتتال ،والعجتتب ممتتن خيثتتى عليتته جتواب هتتذا إ ا أقتتروا أن هتتذا ثيتتن هللا
وحبَ َسهم كيف اليكثر من أمر ِببسهم كيف اليكثر من جاء إىل أهل الشرك ت هم علتى لتزو
ورسوله كيف ال يكثر من أنكره وقَتتَل من أ ََمر به َ
ثي هم وتزي ه قم و هم على قتل املوح ين وأدذ متاقم كيتف اليكثتر وهتو يشته أن التذي تل عليته أن رستول هللا عليته الصت ة والست أنكتره
وهنى ع ه وْساه الشرك ابهلل ويشه أن الذي يب اه ويب ض أهله وَيمر املشركس بقتلهم هو ثين هللا ورسوله.
واعلم توا أن ااثلتتة علتتى تكث ت املستتلم الصتتاحل إ ا أختتترك ابهلل ،أو صتتار متتا املشتتركس علتتى املوحت ين ولتتو مل يشتترك أك تتر متتن أن حتصتتر متتن ك ت
وك

رسوله وك

هللا

أهل العلم كلهم[ .2وأتمل قول الشتيخ إن متن صتار متا املشتركس علتى املوحت ين َك َثتر بتذل ولتو مل يشترك ،وهتذا أياتا يترث علتى

مؤلتتف (الرستتالة الليمانيتتة) قولتته إن أنصتتار التتاكم املرت ت اليكثتترون ب صتترْم لتته إال أن يقتترتن هبتتذه ال صتترة اعتقتتاث مكثتتر رابتتة ماعليتته هتتذا التتاكم
والرضى به.
 - 1٠وقال الشيخ َمحَد بن عتياق النجاد رمحته هللا 1٣٠1ه ت] :قتال ختتيخ اإلست

ابتن تيميتة رمحته هللا :أتملتت املتذهب آوجت ت اإلكتراه خيتلتف

تص يف خت موضتا أن اإلكتراه علتى الكثتر
املكره عليه ،آليح اإلكراه املعتس يف كلمة الكثر كاإلكراه املعتس يف اقبة وحنوها ،آإن أمح قت ن َّ
ابدت ف َ
ال يكون إال ابلتعذيب من ضرب وقي واليكون الك

إكراها ،وقت نتص علتى أن املترأة لتو وهبتت ووجهتا صت اقها ميستكه آلهتا أن ترجتا ب تاء علتى

الَْب له إال إ ا داآت أن يطلقها أو يسيء عشرْا آَت َعلى دوف الط ق أو سوء العشرة إكتراه ولثظته يف موضتا آدتر أنته أكرههتا ،وم تل هتذا
أهنا َ

ال يكون إكراها على الكثر آإن ااس إ ا دشتي متن الكثتار أن ال يزوجتوه وأن ولتوا بي ته وبتس امرأتته مل يتبح لته التتكلم بكلمتة الكثتر  -انتهتى -
وم له ك يف ك

خ ه وإ ا تبس ل آق تق أن مظاهرة املشركس وثاللتهم على عورات املسلمس أو التذب عت هم بلستان أو رضتي رتا هتم عليته

كتتل هتتذه مكثترات ممتتن صت رت م تته متتن خت اإلكتراه املتتذكور آهتتو مرتت وإن كتتان متتا لت يتتب ض الكثتتار و تتب املستتلمس وقت تقت
موضا وإمنا كرر لعمو اَّهل به وخت ة الاجة إىل

لت يف خت

معرآته[٣

 -11وقال الشيخ سليمان بن سحمان النجد  1٣49هت  -نظما -
]ومن يَتتَ َّ
ول الكاآرين آم لهم

ومن ق يواليهم ويركن حنوهم

وال خت يف تكث ه ع من َع َقل
آ خت يف تثسيقه وهو يف َو َجل

( 1املرجا السابق) ص 1٧٦ - 1٧٥
( 2الرسائل الش صية) ص  ،2٧2وهى القسم اخلامح من مؤلثات الشيخ حمم بن عب الوهاب ،ط جامعة اإلما حمم بن سعوث
( ٣ال آان عن أهل الس ة واالتبان) للشيخ مح بن عتيق ،ص  ،٣2 - ٣1ط ثار القرآن الكر 14٠٠ه .وقوله (آَت َعلى دوف الط ق) صوابه (آجعل دوف الط ق)
والتصويب من (جمموعة التوحي ) ص .419
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وكل حمبِ أو معس و صر
آهم م لهم يف الكثر من خ ر ِ
يبة ..

ويظهر جهرا للوآاق على العمل
و ا قول من ي ري الصواب من الزلل[

1

 - 12ومن املعاصرين :الشيخ عبدالعزيز بن ابز قال] :إن الذين ي عون إىل االختترتاكية أو الشتيوعية أو خ تا متن املتذاهب اق امتة امل اقاتة لكتم
اإلس  ،كثَّار ض هل أكثر متن اليهتوث وال صتارى ،اهنتم م حت ة اليؤم تون ابهلل وال ابليتو اآلدتر ،والدتوو أن دعتل أحت م ت مت هم دطيبتا وإمامتا يف
مسج من مساج املسلمس ،والتصح الص ة دلثهم.
وح َّسن ماي عون إليه ،و َ َّ ثعاة اإلس
وكل من ساع هم على ض قم َ

وأيه ها يف لبها.
وق أجا علماء اإلس

مزهم آهو كتاآر ضتال ح ْكمته حكتم الطائثتة امللات ة التيت ستار يف ركاهبتا
ولَ َ

على أن من تاهر الكثتار علتى املستلمس وستاع هم علتيهم أبي نتونِ متن املستاع ة ،آهتو كتاآر مت لهم ،كمتا قتال ستباانه

ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّص َارى أ َْولِيَاء بَت ْعاته ْم أ َْولِيَتاء بَت ْع ِ
ين َآم واْ الَ تَتتَّ ذواْ الْيَته َ
تض َوَمتن يَتتَت َتوَّقم همت ك ْم آَِإنَّته متْته ْم إِ َّن ه
اّللَ الَ يَت ْهت ي الْ َق ْتوَ
وث َوال َ
( َاي أَيتُّ َها الذ َ
الظَّالِ ِمس) املائ ة ٥1 :وقتال تعتاىل (اي أَيتُّهتا الَّ ِتذين آم تواْ الَ تَتتَّ ِ تذواْ آابءكتم وإِدتوانَكم أَولِيتاء إَ ِن استتَابُّواْ الْك ْثتر علَتى ا ِإلميَ ِ
تان َوَمتن يَتتَت َتوَّقم
َ َ
َ
َ َ
ْ َ
َ ْ َ َْ ْ َْ
َ َ
ِهم ك ْم آَأ ْولَتتِ َ هم الظَّالِمو َن) التوبة.2 [2٣ :
وهذا اإلجان الذي نقله الشيخ ابن ابو هو إجان الصاابة الذي كرته يف ال ليل ااول وهو إجان قطعي يكثر خمالثه كما بيَّ ته ه اك.

وهذا الشيخ  -أعين ابن ابو  -من الذين أسرآوا علتى أنثستهم وتقلهبتت آتتاواه لتتثتق متا السياستة حيتل ثارت ،ومتن ه تا ادتلثتت آتتاواه وت اقاتت
يف املستتألة الواحت ة بتتس عتتا ِ وآدتتر ،انظتتر علتتى ستتبيل امل تتال ماقالتته يف مستتألة االستتتعانة ابملشتتركس يف كتابتته (نقت القوميتتة العربيتتة) وماقالتته يف نثتتح
املسألة يف حرب اخلليل ال انية  ، 199٠أسأل هللا أن يوآقه للتوبة ال صوح قبل موته ،آإمنا ااعمال ابخلواتيم.
تبس الشروط واملوانا).
(مسألة :كم على املمت عس عن الق رة ب ون استتابة ،أي ب ون ُّ
ستتبق يف ختتترح قاعت ة التكثت بيتتان أن االستتتتابة تطلتتق علتتى تبتتس تتتوآر الشتتروط وانتثتتاء املوانتتا قبتتل الكتتم ابلكثتتر ،كمتتا تطلتتق االستتتتابة علتى لتتب
التوبة من املرت بع الكم عليه ابلكثر ،ونقلت قول ابن تيمية يف ل .
كما كرت يف خترح قاع ة التكث ويف نق كتاب (القول القا ا) أن االستتابة إمنتا جتتب متا املقت ور عليته ال املمت تا عتن القت رة ،ونقلتت قتول ابان
ميمية ]وان املرت لو امت ا  -أبن يلاق بت ار الترب أو أبن يكتون املرتت ون وي ختتوكة ميت عتون هبتا عتن حكتم اإلست

 -آإنته يقتتل قبتل االستتتابة

ب ترثث[ ،٣وقال أياا ]على أن املمت ا اليستتاب ،وإمنا يستتاب املق ور عليه[ .4وي ل على هذا:
 - 1الس ة :ان ال عليه الص ة والس

حكم ب ِرَّثة عب هللا بن سع بن أيب السرح وأمر بقتله ب ون استتابة ملا أتتى متا هتو كثتر وامت تا بثتراره متن

امل ي ة إىل مكة قبل آتاها وكانت ثار حرب .وكذل أجرى ال

عليه الص ة والست

حكتم الكثتار علتى عمته العبتا ومل يقبتل عتذره كمتا ستبق

كره قريبا.
 - 2إجان الصاابة :على تكث أئمة الرثة وأنصارهم ،وإجاعهم على قتاقم ب ون استتابة.
ا ة السان) لسليمان بن سامان ص  ،1٣1نق عن (املواالة واملعاثاة حملما اَّلعوث.٥2٣ /2 ،
 1من ثيوانه (عقوث اَّواهر امل ه
 2نق عن (جممون آتاوى ومقاالت مت وعة للشيخ عب العزيز بن ابو) جا حمم بن سع الشويعر ،ج  1ص  ،2٧4ط 14٠8 ،2ه
( ٣الصار املسلول) ص ٣22
( 4الصار املسلول ص ٣2٦ - ٣2٥
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تبس ل هذا علمت أن الكم املذكور قب بتكث أنصار املرت ين على التعيس اليتوقف على تبس ختتروط التكثت وموانعته يف حقهتم ،وعلمتت
آإ ا ه
أياا أنه الدب علي ا البال يف هذه الشروط واملوانا لع توقف الكم عليها.
صتِه ه مقت ورا عليته ،وإمنتا
(منبيه) على الثرق بس امل ثرث واملق ور عليته ،آالواحت متن ج توث املرتت ين إ ا ابتعت عتن معستكره أو مقتر عملته آتإن هتذا الي َ
يسمى هذا ابمل ثرث وهو الشا  ،كما يف ح يل الرجل الذي قتل نثسه ملا أث ته اَّراح وآيه أنه كان (اليت ن متن املشتركس ختتا هة وال آتا هة إال اتبعهتا
آاترهبا بستيثه) 1والشتا هتو امل ثتترث عتن جاعتة ،والثتا هتتو امل ثترث التذي مل يكتن يف جاعتة قتتب  .آاَّ ت ي التذي ابتعت عتتن معستكره هتو م ثترث ختتتا
وهو ما هذا ماوال ممت عا عن الق رة ان ائثته ميك هتا جن تته وإخاثتته وتتعقتب متن يتعترع لته وت تصتر لته بعقتاب متن تع َّترع لته ،ومتاثا ممت عتا آإنته
كم عليه ب ون تبس الشروط واملوانا ،أما املق ور عليته آقت ستبق بيتان أنته متن كتان يف قباتة املستلمس وميكتن للستلطان أو نوابته أن يطلبتوه إلقامتة
الت أو العقوبتتة عليتته آت ميت تتا مت هم .2آوجتتوث ج تتوث املرتت ين بتتس املستتلمس وخمتتالطتهم قتتم دتتارج معستتكراْم يف بعتتض ااحيتتان اليصتِه هم مقت ورا
عليهم.

(مسااألة) آتتإن قيتتل :آهتتل الكتتم بكثتتر أنصتتار املرتت ين علتتى التعيتتس هتتو علتتى الظتتاهر أ علتتى القيقتتة أي هتتل هتم كثتتار يف الكتتم الت نيوي الظتتاهر
آقط أ كثار اهرا يف ال نيا واب ا على القيقة معذبون يف اآلدرة .
واَّواب :أن كل من أتتى كثترا وانتثتت املوانتا يف حقته آ بت أن يكتون كتاآرا تاهرا واب تا كمتا ستبق بيانته تصت يقا خلتس هللا التذي اليكتون إال علتى
القيقة .وملا كان الكم ابلكثر يقا على املمت عس ب ون تبتس الشتروط واملوانتا ،آاكْم تا بكثترهم إمنتا هتو علتى الظتاهر والنقطتا بكثترهم كممت عتس
على القيقة الحتمال قيا مانا من التكث يف حق بعاتهم ،متا التتذك أبنته الدتب علي تا الباتل عتن هتذه املوانتا .آتالكم علتيهم إمنتا هتو علتى

( 1ح يل  )42٠٧ابلب اري
 2انظر (جممون الثتاوى)  ،٣1٧ /28و (الصار املسلول) ص ٥٠٧

 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [والصواب أن يقال :أن األصل فيمن ملب بنصرة الشرك واملشركني أنه كافر بعينه على احلقيقة ما ِل يظهر لنا حبقه مانع.
ألنه إذا موىل الشرك وأهله حقاً فهو منهم (أ مشرك) بنص حكم هللاَ ( :وَمن يَتتَت َوَّقم ِهم ك ْم آَِإنَّه ِمْته ْم) املائدة ، 51 :فأحكاا هللا ال مكون إال على احلقيقة .وأما من
ظهر يف حقه مانع من املوانع فهو لي بكافر ال يف الباطن وال يف الظاهر .ومن ِل يظهر لنا مانع يف حقه ف نعمل االحتماالت يف األحكاا الشرعية بل يبقى حكم
هللا الظاهر هو األصل وال دخل لنا ابلسرائر واملديبات ،واألصل أننا معذورون ،بل مأ ورون ،يف امقأ يف اال تهاد إن امقينا هللا ،وطلبنا احلق ،وامبعنا الدليل،

وحكمنا ابلظاهر.

ولو قال املصنف :أن املمتنع إن قاا يف حقه مانع ِل نقلع عليه ،أو ِل يظهر لنا ،فنحن معذورون يف معاملته معاملة الكفار من قتل وغنم مال وحنوه ،ويبعث يوا

القيامة على نيته ،لكان أضبط وأقرب إىل ظاهر حديث أا املؤمنني يف اجليش الذ يدزو الكعبة ،وكذلك قصة أسر العباس عم النيب صلى هللا عليه وسلم يف بدر.
ولكان أقرب إىل ك ا شيخ اسس ا الذ استشهد به.

وأبعد عن مقاالت اجلهمية واملر ئة ،اليت مومهها عبارة( :كافر يف الظاهر ،مؤمن على احلقيقة أو يف الباطن).

حيث قال( :فإذا و د مانع فهو كافر حكماً ،مسلم يف الباطن ،وإذا ِل يو د مانع فهو كافر ظاهراً وابطناً) أها.

وكذلك قال( :فمن كانت بينه وبني أحد هؤالء اجلنود معاملة من هذه وأمكنهُ مبني حاله من هة موفر شروط التكفري وانتفاء موانعه ،أوعلم منه قياا مانع معترب

شرعاً مينع من مكفريه ،فيعامله كمسلم ،ويكون هذا اجلند كافراً يف الظاهر مسلماً يف الباطن ،وإذا ِل جيد لديه مانعاً معترباً فهو كافر ظاهراً وابطناً) أها
(ص.)615

فتأمل يف قوله( :كافراً يف الظاهر ،مسلماً يف الباطن) أها.
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الظاهر كما قال ابان ميمياة  -آيمتا نقلتته ع ته آنثتا ] -وقت يقتاتِلون وآتيهم متؤمن يكتتم إميانته يشته القتتال معهتم والميك ته اقجترة ،وهتو مك َتره علتى

تيشت هتتذا البيتت ،آبي متتا هتتم ببيت اء متتن
القتتال ،ويبعتتل يتتو القيامتتة علتى نيهتتته ،كمتتا يف الصتتايح عتتن ال ت عليتته الصت ة والست أنته قتتال «ي تتزو جت م
ِ
تف هبتتم ،آقيتتل :ايرستتول هللا وآتتيهم املكتتره ،قتتال :يبع تتون علتتى نيتتاْم» ،وهتتذا يف تتاهر اامتتر وإن قتِت َتل وح ِكت َتم عليتته رتتا كتتم علتتى
اارع إ دست َ
الكثار ،آاهلل يبع ه على نيته ،كما أن امل اآقس م ا كم قم يف الظاهر ِبكم اإلس ويبع ون على نياْم ،واَّتزاء يتو القيامتة علتى متايف القلتوب ال
على جمرث الظاهر[مث است ل لك مه هذا ِب يل العبا و دروجه ما املشركس يتو بت ر وحكْتم ال ت عليته الصت ة والست

عليته .1آقولته (وهتذا يف

اهر اامر  -إىل قولته  -آتاهلل يبع ته علتى نيتته) يت ل علتى أن الكتم بكثتره (وحك َتم عليته رتا كتم علتى الكثتار) إمنتا هتو علتى الظتاهر ال القيقتة،
الحتمال قيا مانا يف حقه ،آإ ا وِج َ مانا آهو كاآر حكما مسلم يف البا ن ،وإ ا مل يوج مانا آهو كاآر اهرا واب ا.
وآائ ة اخل ف يف هذا  -هل هو كاآر حقيقة أو حكْما أي اهرا  -ليح متن جهتة أحكتا اآلدترة آقتط ،آهتذه أمرهتا إىل هللا كمتا ستبق تقريتره،
ولكن من جهة أحكا ال نيا أياا ،ومن هذه اَّهة آليح ه اك د ف يف تكث أنصار املرت ين املمت عس ووجوب قتاقم ،سواء كانوا كثارا حكْما
أو حقيقة ،بل تكث هم وقتتاقم حمتل إجتان كمتا ستبق بيانته ،وإمنتا آائت ة اخلت ف يف أحكتا الت نيا :أنته وبستبب خمالطتة ج توث املرتت ين للمستلمس يف
ك من البل ان ،آإن ه اك ك ا من املعام ت اخلاصة اليت يؤثر آيهتا معرآتة الت ين تقتا بتس الطترآس كمستائل ال كتاح واملت اث وحنوهتا ،آمتن كانتت
تبس حاله من جهة توآر ختروط التكث وانتثاء موانعه ،وعلم م ه قيا مانا معتس خترعا مي ا من
بي ه وبس أح هؤالء اَّ وث معاملة من هذه وأمك ه ه
تكث ه آيعامله كمسلم ،ويكون هذا اَّ ي كاآرا يف الظاهر مستلما يف البتا ن ،وإ ا مل دت ل يته مانعتا معتتسا آهتو كتاآر تاهرا واب تا .وتب َّتس املوانتا
إمنتتا يكتتون قتتذا ال تترع آقتتط  -وهتتي املعتتام ت اخلاصتتة بستتبب امل الطتتة  -والدتتب التبتتس اجتتل الكتتم ابلتكث ت والقتتتال لكتتوهنم ممت عتتس ،وكتتون
الواح من ج وث املرت ين ق يص م ثرثا عن ائثته يف بعض ااوقات آتإن هتذا اليصت ه ه مقت ورا عليته ابملعتىن االصتط حي بتل متاوال ممت عتا ب جت ة
ائثته له ،كما أنه ماوال من الطائثة حكمه حكمها مل خيرج ع ها ابنثراثه إ ماوال مؤَترا أبمرها مطيعا قا.

آإن قيل :آهل دوو أن نطلق على آرثِ واح أنه كاآر ومسلم يف آنِ واح  ،آيعامله بعض املسلمس على أنه كاآر يف الظتاهر ويعاملته بعاتهم علتى
أنه مسلم يف البا ن .
آاَّواب :نعم ،وهذه هي مسألة (تَتبَت ُّعض ااحكا ) ومع اها اجتمان حكمس متااثين يف العس الواح ة وم ال ل  :الب ت من الرضاعة :هتي اب تة

متتن جهتتة الرمتتة واحملرميتتة ،وليستتت اب تتة يف ال ثقتتة وامل ت اث .ومعتتىن هتتذا الك ت  :لتتو أن امترأة أرضتتعت ثلتتة أج بيتتة ،لصتتارت هتتذه الطثلتتة اب تتة متتن
مث انظر ما قاله هو نفسه (ص )631عن اجلهمية( :وقالت اجلهمية من املر ئة من قال أو فعل ما كفرَ ،ك َف َر ظاهراً يف أحكاا الدنيا وجيوز أن يكون مؤمناً يف
الباطن ،فأكفرهم السلف ذا ،ألن من ثبت كفره ابلدليل ال بد أن يكون كافراً ظاهراً وابطناً ،معذابً يف اآلخرة ،ألن خرب هللا ال يكون إال على احلقيقة ،ال على

الظاهر فقط ،فمن أ ّكفرهُ يف الظاهر دون الباطن فقد كذب ابلنص ،ومن هنا أكفرهم السلف .انظر جمموع الفتاو  ،..والصارا املسلول )...أها .وانظر مثله
(ص )422من اجلامع.
وأان ظر ابلشيخ أنه ال ير مراد اجلهمية يف قوله( :مسلماً يف الباطن) وإمنا مراده أنه مسلم عند من اطلع على املانع يف حقه ،كافر عند من ِل يقلع وعامله طا
أظهره من مكثري سواد الشرك وأهله .فيكون مراده من قوله( :يف الباطن) أ  :عند من عرأ حقيقة أمره ومبني قياا املانع يف حقه ،ال االعتقاد القليب الباطن الذ

ُّ
مرد املر ئة الكفر واسميان إليه ،وهللا أعلم.

ويدل على حسن ظر هذا ،معرفة الشيخ طقاالت اجلهمية واملر ئة ،وانتقاده لكل من وافقهم يف شيء منها أو شابه قوله مقاالهتم.

وأيضاً يدل عليه قوله يف ام صة (ص( :)622فمن علم من أحدهم مانعاً معترباً ،عامله كمسلم ،وهو عندان كافر يف احلكم الظاهر ما داا يف صف احلكاا
املرمدين) أها.
ولكن العبارة األوىل مومهة فلزا التنبيه]النكت اللوامع ص (.)34-35
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الرضان لزوج هذه املرأة آيار عليه نكاحها ويكون حمرما قا ،ولك ه الدب عليه اإلنثتاق عليهتا واليتتواراثن .آهتي اب تة لته متن وجته وليستت اب تة متن
وجه آدرِ ،ب ف ب ته من صلبه.
تبعض ااحكتا وهتو حمتض الثقته ،وقت جعتل هللا ستباانه الب تت متن الرضتان ب تتا يف الرمتة واحملرمتة،
قتال ابن القيم رمحته هللا ]والشتريعة اآاتة متن ت ه
وأج بية يف امل اث واإلنثاق.

وكذل ب ت الزى ع جهور اامة ب ت يف حتر ال كاح ،وليست ب تا يف امل اث.
وكذل جعل ال عليه الص ة والس

ِ
الشبه بعتبة[.1
ابن ولي ة ومعة أدا لسوثة ب ت ومعة يف الثراه وأج بيا يف ال ظر اجل ه

وحت يل ابتتن وليت ة ومعتتة متثتتق عليتته ،وآيتته أن ومعتتة  -والت أ املتتؤم س ستتوثة ب تتت ومعتتة رضتتي هللا ع هتتا  -كانتتت لتته جاريتتة ،آتتزى هبتتا عتبتتة بتتن أيب
وقاص يف اَّاهلية ،آول ت خ ما ،وأدس عتبة أداه سع بن أيب وقاص أن هذا ال

اب ه آأراث سع أدذه يو آتح مكة آ اوعه آيه عب بتن ومعتة

آت اصما إىل ال عليه الص ة والس آقاى بي هما ،ويف إح ى رواايت الب اري قذا الت يل قالتت الستي ة عائشتة رضتي هللا ع هتا (كتان عتبتة
بن أيب وقاص َع ِه َ إىل أديه سع بن أيب وقاص أن ابن ولي ة ومعة ِم هين آاقباه إلي  ،آلما كتان عتا الثتتح أدتذه ستع  ،آقتال :ابتن أدتي كتان قت
إيل آيه ،آقا إليه عب بن ومعة آقال :أدي وابن ولي ة أيب ولِ َ على آراخته ،آتساوقا إىل رسول هللا عليه الص ة والس  ،آقال ستع  :ايرستول
َع ِه َ َّ
ِ
إيل آيه ،وقال عب بن ومعة أدي وابن ولي ة أيب ولِ َ على آِراخته ،آقال رسول هللا عليه الص ة والس  :هتو لت ايعبت بتن
هللا ،ابن أدي كان َعه َ ه
ومعة ،مث قال رسول هللا عليه الص ة والس  :الول ِ
للثراه وللعاهر الَ َجر ،مث قال لسوثة ب ت ومعتة :احتجت م ته ،لِمتاَ رأي متن ختتب ِه ِه بعتبتة ،آمتا
رآهتتا حتتىت لقتتي هللا تعتتاىل) .2كتتر اباان القاايم هتتذا الت يل مث قتتال ]ويف لثتتظ للب تتاري «هتتو أدتتوك ايعبت » وع ت ال ستتائي «واحتجت م تته ايستتوثة

آا َكتتم وأآتتىت ابلولت لصتتاحب الثتراه عمت
آلتتيح لت أب » وع ت اإلمتتا أمحت «أمتتا املت اث آلتته ،وأمتتا أنتتت آتتاحتج م تته آإنتته لتتيح لت أب »َ ،
روجتتب ِ
للش تْبت َهة ،وجعلتته أدتتا يف امل ت اث ،آتاتتم ت آت تواه عليتته
الث تراه ،و َأمت َتر ستتوثة أن حتتجتتب م تته عم ت بشتتب ِه ِه بعتبتتة ،وقتتال «لتتيح ل ت أب » ُّ
ِ
تبعض ااحكتا التوارث يف حت يل ابتن وليت ة ومعتة:
الص ة والس أن اا ََمة آراهم ت ،وأن ااحكا تتبعض يف العتس الواحت ة عمت ابالختتتباه[ .٣وت ه
أنه أ للسي ة سوثة من جهة ال سب والتوارث وليح أدا قا يف احملرمية ،كما قتال ختتيخ اإلست

أن االسم الواح ي ثي يف حكم وي بت يف حكم ،آهو أ يف امل اث وليح أب يف احملرمية[.4

ابان ميمياة  -بعت ما كتر هتذا الت يل ] -آتب هتس

َّ ِ
ين
وم تتال تتتبعض ااحكتتا يف أحكتتا اإلميتتان :أن الثاستتق يستتمى مؤم تتا متتن جهتتة ثدولتته يف دطتتاب التكليتتف ال توارث يف قولتته تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
آم واْ) را معه من أصل اإلميان امل جي من الكثر ،واليستمى مؤم تا متن جهتة عت اتيانته ابإلميتان الواجتب امل جتي متن الوعيت  ،وهتو معتىن قولته عليته
َ
الص ة والس

(اليزين الزاين حس يزين وهو مؤمن).٥

تبعض ااحكتتا اثبتتت يف الش تريعة ،ولتتوال أنتته لتتيح مقصتتوثا ابلباتتل لذاتتته استتهبت يف ختتترحه ،آ كتثتتي م تته هب تذا ،وامل تراث بيتتان أن
والاصتتل :أن تت ه
الش ص الواح ميكن أن دتما آيه حكمان متااثان يف وقت واح ِبسب ااسباب املوجبة لكتل حكتم م همتا ،ومتن هتذا البتاب أنصتار الكتا

املرت ين ،كل واح م هم كاآر حكما وميكن أن يكون بعاهم مسلمس حكما ع من يعلم م هم موانا معتسة من التكث .
( 1أحكا أهل الذمة) البن القيم2٦4 /1 ،
( 2ح يل )٧182
( ٣اع املوقعس) ٣٥٦/4
( 4جممون الثتاوى) 421 /٧
 ٥ال يل متثق عليه ،وانظر (جممون الثتاوى) 241 - 24٠ /٧
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(مسألة :يف املوانع املعتربة شرعاً كموانع من التكفري)
وأعوث آأكرر أنه الدب علي ا خترعا البال عن هذه املوانتا يف حتق أنصتار املرتت ين املمت عتس وأنته كتم علتى أعيتاهنم ابلكثتر بت ون استتتابة .ولكتن
تبس حاله ،نظر يف هذه املوانا آإن وج أح ها يف بعاهم عامله كمسلم .ومن هذه املوانا:
من كانت له معاملة داصة ما أح هم وميك ه ه

 - 1االلتحاق جبيش املرمدين بقصد النكاية فيهم:

كأن يقص قتل أئمة املرت ين أو القيا را يسمى ابالنق ب العسكري وحنو ل  ،سواء كان هتذا هتو قصت ه االبتت ائي (أي ع ت التااقته ابَّتيش)
أو رأ له هذا القص بع ل  ،آيت

حكمه ِبسب ت

قص ه.

وال ليل على أن هذا القص مانا من التكث  ،لتيح حت يل (إمنتا ااعمتال ابل يتات) انته وكمتا ستبق تثصتيله يف أول البتاب الرابتا متن هتذا الكتتاب
آإن الكثتر  -وهتو ه تا الكثتر بستبب نصترة املرتت ين يف الظتاهر  -اليتردص آيته رجترث ال يتة الست ةَ ،كِيَّتة ثعتوْم لإلست وخ هتا متن أعمتال التس،
وإمنا يتَر هدص يف ل ب يهة داصة وهي قص ال كاية آيهم ،آهذا هو الذي ثبتت جتواوه اباثلتة ،وقت كترت يف أول البتاب الرابتا أن املعاصتي التبتاح
رجرث ال ية الس ة ولكن تباح أو يردص آيها أبثلة خترعية داصة يف كل مسألة بعي ها.

وعليه آال ليل على أن هذا القصت متانا متن التكثت ه تا :حاثثتة آت وو الت يلمي رضتي هللا ع ته ،آإنته ملتا اثعتى ااستوث الع ستي ال بتوة وارتت قتو متن
وبوب الب اري لقصته بكتتاب امل تاوي
أهل اليمن واتبعوه حىت خلب على ص عاء ،تظاهر آ وو ال يلمي أبنه من داصته وأنصاره واحتال حىت قتله ،ه
من صاياه ،وآيه قال :قال عبي هللا بتن عبت هللا (ستألت عبت هللا بتن عبتا عتن رؤاي رستول هللا عليته الصت ة والست التيت َ َك َتر ،آقتال ابتن عبتا :
ي ِستواران متن هتب آقطعتهمتا وكرهتهمتا ،آتأ ِ َن يل آ ث تهمتا
كَِر يل أن رسول هللا عليه الصت ة والست قتال :بي تا أ ئتم أ ِريتت أنته وض َتا يف يت َّ
آأولتهما كذابس خيرجان ،آقتال عبيت هللا :أحت ا الع ستي التذي قتلته آت وو ابلتيمن ،واآلدتر مستيلمة الكتذاب) .1وقتال ابان ميمياة ]مث دترج
آطارا ،ه
بقتلتته وهتتو يف متترع موتتته ،آ تترج آتتأدس أصتتاابه بتتذل ،

آت وو الت يلمي علتتى ااستتوث الع ستتي آقتلتته ،وجتتاء اخلتتس إىل رستتول عليتته الصت ة والست
وقال «قتِ َل ااسوث الع سي الليلة ،قتله رج متلت صتاحل متن قتو صتالين» وقصتته مشتهورة[ .2وقت كتر ابتن جريتر الطتسي يف َترخيته قصتة آت وو وأنته
ص ا ماص ا من تظاهره ابتبان الع سي ملا أمرهم ال عليه الص ة والس ابل بات يف التيمن واخت تا الثرصتة لقتلته ،إ كتان بعتض عمتال ال ت عليته
الص ة والس على اليمن ق عاثوا إىل امل ي ة ملا استشترى أمتر الع ستي ،آقت روي الطتسي ذست اثه عتن الضاحاك بان فاريوز قتال ]قَت ِ َ علي تا َوبَتتر
ااس َوث :إما ِخيَلة وإمتا مصتاثمة ،وأن نبلهت
بن ََّح بكتاب ال عليه الص ة والس َيمر آيه ابلقيا على ثي ا وال هوع يف الرب والعمل يف ْ
ع ه من رأي ا أن ع ه جنت ة وثي تاِ ،
آعمل تا يف لت [ .٣وقت كتر القارب رمحته هللا  -يف نثتح املوضتا الستابق ] -أن آت وو ومتن معته احتتالوا علتى
َ
ااستتوث وأ هتتروا متابعتتته حتتىت َتك توا متتن قتلتته ِخيلتتة  ،وقت أثتتىن ال ت عليتته الصت ة والست علتتى آت وو ،وقت قيتتل أن دتتسهم بَتلَت ال ت عليتته الصت ة
والس

ابلوحي ليلة وآاته[.4

آالاصل :أن إ هارهم املتابعة لألسوث الع سي اجل قتله اثبت يف الس امل تلثة ،وهذا ي ل على جواو م ل ل  ،ووجته الجتة آيته :إمتا أنته ستهة
تقريرية ،وإما أنه إجان صاابة إ قت علِ َتم هتذا عت هم ومل ي كتر علتيهم ،وعلتى كتل حتال آتإن هتذا العمتل ثادتل يف عمتو قولته عليته الصت ة والست

( 1ح يل )4٣٧9
( 2اَّواب الصايح آيمن ب ه ل ثين املسيح) 1٠9 /1
َ( ٣تريخ الطسي)  ،248 /2ط ثار الكتب العلمية 14٠8ه
( 4املص ر السابق)  ،2٥4 - 24٧ /2و(آتح الباري) 9٣ /8
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(الرب د عة) .1ومن ه ا قلت :إن االلتااق جبتيش املرتت ين بقصت ال كايتة آتيهم جتائز ،ومتاثا جتائزا ختترعا آهتو متانا معتتس متن التكثت  .ويلتز

 1متثق عليه
 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [ذكر املصنف (ص )616يف موانع التكفري املعتربة يف حق أنصار املرمدين( :االلتحاق جبيش املرمدين بقصد النكاية م ،كأن

يقصد قتل أئمة املرمدين أو القياا طا يسمى ابالنق ب العسكر  ،وحنو ذلك ،سواء كان هذا هو قصده االبتدائي (أ عند التحاقه ابجليش) أو طرأ له هذا

القصد بعد ذلك فيتدري حكمه حبسب مدري قصده) أها.

وقال (ص( :)618اسلتحاق جبيش املرمدين بقصد النكاية فيهم ائز ،وما داا ائزاً شرعاً فهو مانع معترب من التكفري) أها.

هذا بعد أن حشد األدلة على كفر من أظهر النصرة واملواالة للكفار واملرمدين وقد قرر (ص )635أن (الكفر ال جيوز إظهاره إال مع اسكراه املعترب ،ال جملرد
اموأ أو املصلحة) أها.

وهذا حقٌّ ،وهو مناقض العتباره هنا إظهار نصرة املرمدين وااللتحاق جبيوشهم أل ل النكاية فيهم ائزاً شرعاً أل ل هذه املصلحة ،اليت اعتربها من موانع التكفري،
وِل يذكر لذلك دلي ً صرحياً مسنداً خير ه من العموا الذ قرره (ص.)634
اللهم إال ما ذكره من قصة فريوز الديلمي غري مسند وال صريح الداللة على ما ذهب إليه ،حيث قال (ص( :)616الكفر بسبب نصرة املرمدين يف الظاهر ال

يرخص فيه طجرد النية احلسنة ،كنية دعوهتم لإلس ا وغريها من أعمال الرب ،وإمنا يرخص يف ذلك بنية خاصة وهي قصد النكاية فيهم فهذا هو الذ ثبت وازه

ابألدلة )..أها.

كذا قال ،فما هي هذه األدلة؟

قال( :وعليه فالدليل على أن هذا القصد مانع من التكفري هنا ،حادثة فريوز الديلمي رضي هللا عنه ،ملا ادعى األسود العنسي النبوة وارمد قوا من أهل اليمن

وامبعوه حىت غلب على صنعاء ،مظاهر فريوز الديلمي أبنه من أنصاره واحتال حىت قتله) أها.

هذا ك مه ،وِل يذكر على احتيال فريوز ومظاهره أنه من خاصته وأنصاره أل ل قتله ،نصاً صرحياً مسنداً ،مع أن هذا هو و ه الداللة الذ استدل به على واز

هذا العمل امقري ،الذ كفر فاعله ومظهره من قبل.

وما ذكره عن القرب إبسناده عن الضحاك بن فريوز قال( :قدا علينا وبّر ابن حين

بكتاب النيب صلى هللا عليه وسلم أيمران فيه ابلقياا على ديننا والنهو) يف

احلرب والعمل يف األسود ،إما غيلة وإما مصادمة ...إخل).
لي

بصريح الداللة كما مر  ،بل قوله( :أيمران فيه ابلقياا على ديننا والنهو) يف احلرب )..يدل على خ أ مراده واستدالله.

وما ذكره بعد ذلك ،من أن فريوز ومن معه احتالوا على األسود ،وأظهروا متابعتةِ ،ل يذكره مسنداً ،وال حقق أو بني صحته ،مع أنه هو الدليل الذ يتكىء عليه

يف هذا املوضوع الذ هو مزلة عظيمة ،بل ذكره حكاية ابملعىن عن القرب فقال( :وقد ذكر القرب رمحه هللا يف نف
على األسود وأظهروا متابعته ،حىت متكنوا من قتله غيلة ،وقد أثىن النيب صلى هللا عليه وسلم على فريوز )..أها.

املوضع السابق أن فريوز ومن معه احتالوا

َّ
أثبت العرش أوالً ...مث نقشت.
فيقال له :ه

فإن النقش قبل مثبيت العرش مزلة ،قلما خيرج معها النقش سديداً ،ومزداد املزلة خقورة ،إذا كان النقش يف أبواب الكفر واسميان.

فأر أَ
ولو أن ك ا الشيخ واستدالله كان على من هداه هللا إىل التوحيد وهو يف يش القاغوت أص ً ،فراا استد ل و وده يف نصرة دين هللا والنكاية يف أعدائهّ ،
إظهار دينه وموحيده وبراءمه من الشرك وأهله ،دون أن يرمكب كفراً ،ليظهر دينه وبراءمه من القاغوت أب ِ
شرق صورة؛ وذلك جبهاد أعداء الدين و ِ دهم يف فرصة
ُ َ

أو ظرأ يتحينه ،كما فعل نعيم بن مسعود رضي هللا عنه حني كتم إس مه يف غزوة األحزاب وكان ندمياً لبر قريظة ،ويف قصته أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال
لهَ ( :خ ِذل عنا" ففعل ،وكان ذلك سبباً يف رحيل األحزاب كما ذكر أهل السري واملداز  ،وكذلك ما فعله حممد بن مسلمة يف قتله لكعب بن األشرأ ،وحنوه ،مما
هو معلوا واثبت ويدل على واز كتمان الدين أو التخفي وصادعة الكفار بعدا إظهار عداوهتم أل ل قتل ر وسهم أو النكاية فيهم.

أقول :فلو اقتصر املصنف على مثل هذه الصورة ملا خالفناه ،بشرط أن ال يرمكب فاعلها ما هو كفر أو ردة ،بل يكون حاله يف ملك املدة كحال من اندس يف

صفوفهم متخفياً بزيهم أو استعمل بعض املعاريض واحليل املومهة ،اليت هي من ن

املخادعة يف احلروب ،كل ذلك ِل نكن لنخالفه فيه ،ولكنه وز االلتحاق

ابتداء أل ل هذا القصد.
جبيش القاغوت
ً
ومعلوا ما يقرتفه من يفعل ذلك من مكفرات صتلفة ،يف املراحل اليت مير ا يف دراسته أو دورامه أو ختر ه وخدمته.
واألصل األصيل الذ ال خيالفنا فيه املصنف أن مثل هذه املكفرات ال يسوغ ارمكاب شيء منها إال يف اسكراه ،فتجويز شيء من ذلك ،واستثنائه أل ل املصلحة

اليت ذكرها ،حيتاج إىل دليل مسند صحيح صريح ،وهو الشيء الذ ِل أيت به املصنف هنا.
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من أق على هذا أن يعلم مادوو له أن يرتدص آيه يف هذا املوضا وماال دوو .ومما الدوو له ِبال أن يقتل مسلما أو أن َيمر بقتله.
هذا ،وك ت ق كرت يف كتايب (العم ة) حاثثتة آت وو الت يلمي متا الع ستي وخ هتا يف الترث علتى الشتيخ االبتاين يف وعمته أن االنقت ابت العستكرية
متتن ب ت ن العصتتر الاضتتر ،وق ت كتتر هتتذا يف تعليقتته علتتى متتنت العقي ت ة الطااويتتة ،آمتتا آعلتته آ ت وو متتا ااستتوث ح تىت قتلتته صتتورته صتتورة االنق ت ب
العسكري وهو ت ي نظتا الكتم متن ثادتل الستلطة الاكمتة بواستطة بعتض أآتراث هتذه الستلطة ،وقت وقتا هتذا يف حيتاة ال ت عليته الصت ة والست
قبيل وآاته وما تواآر الصاابة وب نك من أح ِ  ،آليح االنق ب بب عة كما وعم الشيخ والعسة ابملسمى وإن ادتلثت ااْساء.
 - 2املانع املعترب الثاين :هو اجلهل.
وق سبق ِب ه يف الباب الساث من هذ الكتاب ،وضابط اَّهل املعتس عذرا ومانعا من وقون ااحكتا  :هتو اَّهتل التذي الميكتن للمكلتف إوالتته،
أما اَّهل الذي ميك ه إوالته بتمك ه من التعلم آليح بعذر وليح رانا ،آإ ا َتكن من التعلم آلم يَ ْس َا يف ل آهو من املعرضس عن اق َ ى.
وتيستر أستبابه  -ليعتتس
كما سبق بيان أنه اليلز بلول العلم حقيقة إىل كل مكلهف لتقو عليه الجتة ،بتل يكثتي إمكتان بلتول العلتم لته  -ابنتشتاره ه
املكلف عاملا حكما ،أي يعتس يف حكم ِ
العامل وإن مل يكن عاملا على القيقة.
وال خيثى أنه قت ختتان يف هتذه ااوم تة يف ك ت متن البلت ان القتول بكثتر الكتا التاكمس ب ت متا أنتزل هللا ،وهتذا يكثتي لبلتول الجتة وقيامهتا ،وإن
وِج ت متتن خيتتالف هتتذا القتتول ،وإن وِج ت َ متتن ي َس ت ِهثه وياتتلل متتن يقتتول بكثتتر الكتتا  ،آق ت وِج ت َ امل تتالف واملاتتلل واملستتتهزيء متتا اانبيتتاء علتتيهم
ِِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
ستَت ْه ِزئون) يتح ،٣٠ :وقال تعاىل
الس  ،ومل مي ا وجوثهم من قيا الجة ،قال تعاىل ( َاي َح ْسَرة َعلَى الْعبَاث َما ََيْتيهم همن َّرسول إالَّ َكانوا به يَ ْ

تول إَِّال قَتالوا س ِ
( َك َذلِ َ ما أَتَى الَّ ِذين ِمن قَتتبلِ ِهم ِمتن َّرس ِ
جم تو من) التذارايت ٥2 :ومتن هتذا تعلتم أياتا أنته لتو وِجت َ يف بعتض البلت ان متن
تاحمر أ َْو َْ
ْ ه
َ
َ
َ

يالل أنصار املرت ين  -من علماء السوء وخ هم  -آيو هم أن حاكمهم مسلم ،وأهنم جماه ون يف ستبيل هللا ،وأن املستلمس اخلتارجس علتى التاكم

ضالون أو دوارج وخ ل  ،أن هذا التاليل ليح عذرا مي ا من تكث أنصتار املرتت ين متا إمكتان بلتول الجتة .وقت قتال تعتاىل ( َوَكت َذلِ َ َج َع ْلَتا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يهتا) اانعتا  ، 12٣ :وهتذا
لك ِهل نَِ ِه َعت هوا هم َتن الْم ْجت ِرم َ
س) الثرقتان ،٣1 :وقتال جتل ختتأنه ( َوَكت َذل َ َج َع ْلَتا ِيف ك ِهتل قَت ْريَتة أَ َكتابَِر جمَ ِرم َيهتا ليَ ْمكترواْ آ َ
َج ْع ملت ق ري متاتم الوقون ،آكلما هر الق كلما هر ا تر واملستتهزيء وامل تالف واملاتلل والبت  ،وهتذا كلته المي تا متن قيتا الجتة كمتا قامتت
هذا ولقد عزا املصنف قصة فريوز الديلمي فيما عزاه من املرا ع إىل فتح البار  ،ومن ير ع إىل شرح احلديث ( )4378الواردة فيه قصة األسود العنسي جيد ابن

حجر قد ذكر رواية عن يعقوب بن سفيان والبيهقي يف الدالئل من طريقه ،من حديث النعمان بن بُا ّزُرج قال( :خرج األسود الكذاب وكان معه شيقاانن يقال
ألحدمها سحيق واآلخر شقيق ،وكاان خيربانه بكل شيء حيدث من أمور الناس ،وكان َابذان عامل النيب صلى هللا عليه وسلم بصنعاء فمات ،فجاء شيقان األسود

فأخربه ،فخرج يف قومه حىت ملك صنعاء ومزوج املرزابنة زو ة ابذان ،فذكر القصة يف مواعدهتا ُ
داد َويه وفريوز وغريمها حىت دخلوا على األسود لي ً ،وقد َس َق ّتهُ
املرزابنة اممر صرفاً حىت سكر ،وكان على اببه ألف حارس ،فنقب فريوز ومن معه اجلدار حىت دخلوا ،فقتله فريوز واحتز رأسه ،وأخر وا املرأة وما أحبوا من متاع
البيت وأرسلوا امرب إىل املدينة ،فواىف بذلك عند وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم  ،قال أبو األسود عن عروة أصيب األسود قبل وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم

بيوا وليلة ،فأاته الوحي فأخرب به أصحابه ،مث اء امرب إىل أيب بكر رضي هللا عنه ،وقيل وصل امرب بذلك صبيحة وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم ) أها.
ولي

يف هذا امرب شيء مما استدل به املصنف ،بل مما فيه أن فريوز ومن معه نقبوا دار البيت وقتلوا األسود طساعدة من زو ة ابذان ،وقد اطلعت على ما

يرمي إليه املصنف من قصة فريوز ،لي

يف اتريخ القرب  ،فهو غري مو ود هناك  -بل يف البداية والنهاية ( ،)310 - 307/6وكل من خيرب كتب التاريخ وما

مجع فيها أصحا ا من غري إسناد ،ويعرأ طرق االستدالل ومتحيص األخبار ،يسلم أبن حكايته غري مسندة وال ممحصة ،وال مكفي سثبات سنة مندوبة يف دين
ٍ
مصلحة ما.
هللا ،فض ً عن أن ُجيَوز ا ارمكاب الكفر البواح ،أو الشرك الصراح ،أل ل
فام صة كما قلت :أن و ه الداللة من قصة فريوز الديلمي غري صريح فيما نقله املصنف عن كتب التاريخ وهو أيضاً غري مسند ،فاملقلوب مرا عة ذلك والنظر
يف أصل القصة وإسنادها وو ه الداللة فيها ،وهو أمر متعسر علي يف هذا املكان لفقر ابملرا ع املقلوبة لذلك ،خاصة كتب الر ال واجلرح والتعديل والسري
والتواريخ]النكت اللوامع ص ()36-39
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ابلرسل ما وجوث هؤالء.

والاصل أنه إ ا وج متن يقتول بكثتر الكتا التاكمس ب ت متاأنزل هللا آقت قامتت الجتة بته وإن وِجت َ متن خيالثته ويستتهزئ بته ،ووجتب علتى متن

ْستتا بتته أن يستتعى لتبتتس التتق يف هتتذا اامتتر .آكيتتف وقت ختتتان ت كيتتل الكتتا ابملستتلمس املتت ي س اجتتل ثعتتوْم يف ختتتىت البلت ان إن هتتذا يكتتاث ال
خيثى على أح ِ اليو .
بقي ه ا ت بيهان:
ااول :أن إقامة الجة على املع َّس إمنا جتب للمق ور عليه  -ال املمت ا  -اهنا ثادلة يف االستتابة.
وال اين :أن املمت عس الدب إقامة الجة على أعياهنم ،وإمنا ي ْ َعون قبل القتال ،وتكون هذه ال عوة واجبتة بشتر س :أحت ا أن التكتون الت عوة قت
بل تهم من قبل ،واآلدر :أن اليكون قتاقم قتال ثآا .والذي ي عي هم رءو الطائثة املمت عة.
ومن هذا تعلم أن ثعوة الكا املرت ين املمت عس إىل التزا اإلس

والكم به خ واجبة اليو  ،إ ق علموا متايراث مت هم بتل إهنتم يقتلتون الت عاة كتل

حس ،كما أن قتاقم قتال ثآا وهذا الثعتوة آيته ،ويف املستألة تثصتيل َييت يف آدتر القستم التتايل وآيته أقتوال حملمت بتن الستن الشتيباين وابتن القتيم يف
هذه املسألة إن ختاء هللا.

وحنتتن إ ا قل تتا إنتته كتتم علتتى أنصتتار املرتت ين بت ون تبتتس موانتتا ،آت ِتذ ْكر للموانتتا ه تتا املتراث بتته ت بيتته متتن أراث تبتتس حتتال بعتتض هتتؤالء اانصتتار اجتتل
معاملة داصة أن هِ
نعرآه املوانا املعتسة يف الشريعة.
 - 3املانع الثالث :اسكراه.

وح ه ه ،وبيان ع توآر ختروط اإلكراه يف أنصار املرت ين.
وآيه مسائل :تعريثه ،وختروط اعتبار اإلكراه َ

أ  -تعريف اإلكراه :وأوجز تعريف هو ما كره ابن حجر أن اإلكراه ]هو إلزا ال

را اليري ه[.1

ب  -ختروط اعتبار اإلكراه :قال ابن حجر رمحه هللا ]وختروط اإلكراه أربعة:
ااول :أن يكون آاعله قاثرا على ايقان مايه ث به ،واملأمور عاجزا عن ال آا ولو ابلثرار.
ال اين :أن ي لب على ه أنه إ ا امت ا أوقا به ل .
ماه َّثه به آوراي ،آلو قال :إن مل تثعتل كتذا ضتربت خت ا اليعت مكرهتا ،ويستت ىن متا إ ا كتر وم تا قريبتا جت ا أو جترت العتاثة أبنته
ال الل :أن يكون َ
الخيلف.

الرابتتا :أن اليظهتتر متتن املتتأمور مايت ل علتتى ادتيتتاره[ .2ومل يتتذكر ابتتن حجتتر يف ك متته هتتذا صتتثة الته يت التتذي يت َعت إكراهتتا ،وإمنتتا كتتره بعت لت ،
وي ب ي أن يكون هذا ختر ا دامسا ،آ قول:
(حت ه اإلكتراه) .آقتتال اباان حجاار ]وادتلتتف آيمتتا يهت ث بتته ،آتتاتثقوا علتتى القتتتل واتت ف العاتتو والاتترب
اخلتتامح :نتتون متتا يهت ثه بتته أو متتا يستتمى َ
الش ي والبح الطويل ،وادتلثوا يف يس الارب والبح كيتو ِ أو يتومس[  ،وقتال أياتا ]وادتلتف يف حت ه اإلكتراه ،آتأدرج عبت بتن محيت بست
صتتايح عتتن عمتتر قتتال «لتتيح الرجتتل أبمتتس علتتى نثستته إ ا ستتجن أو أوثِت َتق أو ع ت هذب» ،ومتتن ريتتق خت تريح حنتتوه ووايثة ولثظتته «أربت متات كلهتتن كتتره:
السجن والارب والوعي والقي » ،وعن ابن مسعوث قال «ماك م ت يت رأ عتين ستو س إال ك تت متكلمتا بته» ،وهتو قتول اَّمهتور[ .٣وهتذه اامتور
( 1آتح الباري) ٣11 /12
( 2آتح الباري) ٣11 /12
( ٣آتح الباري)  ٣12 /12و ٣14
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قسمها ااح اف إىل قسمس:
املذكورة يف َح ه اإلكراه َّ
ااول :إكراه ملجيء أو َت  :و ل ابلته ي ابلقتل والقطا وابلارب الذي خياف م ه تَتلَف ال ثح أو العاو.
واآلدر :إكراه خ ملجيء أو قص :وهو ماكان ابلَْبح والقي والارب الذي الخياف م ه التلف.1
ومذهب جهور العلماء أن الرتدص يف الكثر اليكون إال ابإلكراه امللجيء.2

رجح ابن ميمياة قتول اَّمهتور وهتو قتول ال ابلتة آقتال ]أتملتت املتذاهب آوجت ت
ويف الرتجيح بس أقوال امل تلثس آيما يقا به اإلكراه على الكثر ،ه

اإلكتراه خيتلتتف ابدتتت ف املكتَتره عليتته ،آلتتيح اإلكتراه املعتتتس يف كلمتتة الكثتتر كتتاإلكراه املعتتتس يف اقبتتة وحنوهتتا ،آتتإن أمحت قت نتتصه يف خت موضتتا أن
اإلكراه على الكثر اليكون إال ابلتعذيب من ضربِ وقي واليكون الك

إكراها[.٣

والجة لقول اَّمهتور هتو ستبب ال تزول ،آتإن عمتار بتن ايستر مل يتتكلم ابلكثتر حتىت ع هذبته املشتركون ،وعلتى املشتهور آتإن هتذا هتو ستبب نتزول قولته

ِ
ّلل ِمتن بتعت ِ إميَانِ ِته إِالَّ متتن أ ْكت ِره وقَت ْلبته مطْمتتِن ِاب ِإلميَ ِ
تان) ال اتل ،1٠٦ :قتتال ابان حجار ]واملشتهور أن اآليتة املتذكورة نزلتتت يف
تعتاىل ( َمتن َك َث َتر ِاب ه َ ْ
َ
َْ ََ
عمتتار بتتن ايستتر ،كمتتا جتتاء متتن ريتتق أيب عبيت ة بتتن حممت بتتن عمتتار بتتن ايستتر قتتال «أدتتذ املشتتركون عمتارا آعتتذبوه حتتىت قتتارهبم يف بعتتض متتا أراثوا،
آشكي ل إىل ال عليه الص ة والس

آقال له :كيف جت قلب

رستل ورجالته ثقتات
قتال :مطمت تا ابإلميتان ،قتال :آتإن عتاثوا آعت » .وهتو م َ

أدرجتته الطتتسي وقبلتته عب ت الرواق وع تته عب ت بتتن محي ت [ .4وق ت أختتتار الب تتاري رمحتته هللا  -حستتب عاثتتته يف التلمتتيح  -إىل ح ت اإلك تراه املتتردص يف
الكثتر و لت يف ابب (متن ادتتار الاترب والقتتل واقتوان علتى الكثتر) بكتتتاب اإلكتراه متن صتاياه ،و كتر آيته ث ثتة أحاثيتل ااول حت يل أنتتح
مرآوعا (ث ث من ك هن آيه وج ح وة اإلميان  -وم ها  -وأن يكره أن يعوث يف الكثر كما يكتره أن يقتذف يف ال تار) وآيته إختتارة إىل أن العتوثة يف
الكثر تع ل ثدول ال ار را يعين اق ك ،آ يردص يف الكثر إال ع ت دشتية اقت ك وتلتف الت ثح وهتو قتول اَّمهتور .والت يل ال تاين عتن ستعي
بن وي قال (لق رأيتين وإن عمر موثِِقي على اإلس ) ال يل ،وآيه أن عمر بن اخلطاب  -قبل إس مه  -كان يوثق سعي بن وي ويقيه ه ل ت
عن اإلس  ،ومل يكن القي ل دص له يف ل وآيه إختارة للرث على الشاآعية يف قوقم إن البح والقي إكراه على الرثة .مث كتر الب تاري حت يل
دبتتاب مرآوعتتا (ق ت كتتان متتن قتتبلكم يؤدتتذ الرجتتل آياثتتر لتته يف اارع آيجعتتل آيهتتا ،آيجتتاء ابمل شتتار آيوضتتا علتتى رأستته آيجعتتل نصتتثس ،وميشتتط
أبمشاط ال ي من ثون لمه وعظمه ،آما يص ه ه ل عن ثي ه) ال يل ،وآيه أثىن ال عليته الصت ة والست

علتى متن ادتتاروا القتتل والعتذاب

على الكثر وامت حهم ،ويش الب اري بذل إىل ال ليل املواآق لإلجان على أن من ادتار القتل على الكثر أنه أعظم أجرا.٥
ِ
املردص يف الكثر.
وح ه ه ه
هذا ما يتعلق بشروط اإلكراه املعتس َ
ج  -بيان ع توآر ختروط اإلكراه املعتس يف حق أنصار الكا املرت ين ،وآيه أربا مسائل:
األوىل :بيان ع توآر ختروط اإلكراه املعتس يف حق أنصار الكا املرتت ين ،ان متن ختترو ه - :آيمتا نقلتته عتن ابتن حجتر  -أال يظهتر متن املتأمور
( 1ب ائا الص ائا) للكاساين44٧9 /9 ،
الرثة .وقول ااح اف يف (ب ائا الص ائا)  ،449٣ /9وقول املالكية يف (الشرح
 2وهذا قول ااح اف واملالكية وال ابلة ،وقال الشاآعي إن البح والقي إكراه على ه
الص )  ،٥49 - ٥48 /2وقول ال ابلة يف (امل ين ما الشرح الكب )  ،1٠9 - 1٠٧ /1٠وقول الشاآعية يف (ا مون)  .٧ - ٦ /18وكلهم أجعوا على أن من أك ِرَه
على الكثر آادتار القتل أنه أعظم أجرا ع هللا ممن ادتار الردصة ،نقله ابن حجر عن ابن بطال وهذا لثظه يف (آتح الباري)  ،٣1٧ /12ونقل اإلجان أياا القر يف
تثس ه188 /1٠ ،
( ٣ال آان عن أهل الس ة واالتبان) لم بن عتيق ص  ،٣2و (جمموعة التوحي ) ص  419ضمن الرسالة ال انية عشرة لم بن عتيق أياا
( 4آتح الباري) ٣12 /12
 ٥وااحاثيل ال ثة املذكورة ه ا أرقامها ( ٦941و  ٦942و )٦94٣
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ماي ل على ادتياره ،و ل ان اإلكراه إمنا اعتس مانعا خترعيا من وقون ااحكا وعقوابْا انه يثس االدتيار ،آإ ا هر من املكلتف مايت ل علتى
ادتياره آ إكراه وإن وج يف الصورة .وبتطبيق هذا على أنصار الاكم املرت جن هم يثعلون مايثعلون ابدتيارهم ،وهذه أص اآهم:
آامل اصرون ابلقول :كبعض علماء الستوء والصتااآيس واإلع ميتس ،يقولتون متا يقولونته ابدتيتارهم معتا يف امل اصتب واامتوال وإن كتانوا يعلمتون أن
مايقولونه اب

ِ
َع ِظ ميمَ ،ل َ

تكن َّمن خترح ِابلْك ْث ِر ص ْ را آَتعلَتي ِهم َخاتب ِمتن ِ
 ،آهم ممن كثر ابدتياره ب إكراه الذين قال هللا آيهم (ولَ ِ
اب
َ َْ ْ َ م هَ ه
اّلل َوَق ْتم َعت َذ م
ََ َ
َ
ِ
ِ
ِ
تب
استَ َابُّواْ ْ
الَيَا َة الْ ُّ نْتيَا َعلَتى اآلد َترِة َوأَ َّن ه
ِأب ََّهنم ْ
ين) ال اتل ،1٠٧ - 1٠٦ :آاملهتم علتى متا آعلتوا ح ه
اّللَ الَ يَت ْهت ي الْ َقت ْوَ الْ َكتاآ ِر َ

العاجلة ال اإلكراه.

وأما امل اصرون ابلثعل :آهم قسمان:
قسم لق جبيش الاكم املرت ابدتياره :كالاباط الذين يلتاقون ابلكليات العسكرية ابدتيارهم وكاَّ وث املتطوعس ،آهؤالء آعلوا متاآعلوا ابدتيتارهم
آ اعتبار لإلكراه يف حقهم.
وقسم آدر لق جبيش الاكم املرت آيما يسمى ابلتج ي اإللزامي  -وهذا موجوث ببعض الب ث ال كلها  -أي أنه مثروع عليه هذا اإللتااق ،ولتو
ومْعِت ِته متتن الستتثر ولتعتترع لعقوبتة التتبح ،وهتتذه ااَضترار التبلت حت ه اإلكتراه
مل يثعلتته اضت َّتر بت نياه متتن وجتتوه خمتلثتتة كم عتته متتن ااعمتتال الكوميتتة َ
املردص يف الكثر ،الذي يقا آيه ابلتااقه جبيش املرت  .آ بت بذل أنه ليح َمثَّ إكراه معتس يف حق هذا القسم أياا.
امللجيء ه

وكل من القسمس يرتك معسكره ويعتوث إليته ابدتيتاره ،ويف كتلِ متن القستمس لتو أ هتر آترث التت يهن قبتل التااقته ابَّتيش  -داصتة لتو اعتقتل بستبب
ت ي ه  -ملِ َا من اخل متة ابَّتيش لت واعي اامتن العتا حستب مصتطلح الطواخيتت ،ويف كتل متن القستمس لتو أ هتر آترث التت ين أث تاء عملته ابَّتيش
ابع من اخل مة آيه ،ولو أ لق ليته  -يف بعض البل ان  -وهو جبيش املرت لعوقب ابلتبح مث ترث متن اَّتيش .كتل هتذا يؤكت أنته لتيح َمثَّ إكتراه
معتتتس ،وأن كتتل متتن يعمتتل جبتتيش املرتت آبادتيتتاره أو هتتو خاآتتل معتترع عتتن أمتتر ثي تته اليع يتته يف ختتتيء .هتتذا متتايتعلق ببيتتان عت تتتوآر ختتتروط اإلكتراه
املعتس يف حق أنصار الكا املرت ين.

املسألة الثانية :بيان أن اإلكراه املعتس لو وِج َ آإنه ال يردص قم يف قتل املسلمس وقتاقم.
وهذا حمل إجان ،آقال ابن ر ب احلنبلي رمحه هللا ]اتثق العلماء علتى أنته لتو أكت ِرَه علتى قتتل معصتو مل يصتح لته أن يقتلته ،آإنته إمنتا يقتلته ابدتيتاره
اآت اء ل ثسه من القتل ،هذا إجان من العلماء املعت هبم[.1

آاإلكراه ولو اكتملت خترو ه ال يردص يف قتل املسلمس وال قتاقم ،كما يثعلته أنصتار الكتا املرتت ين وج توثهم ،بتل الواجتب علتى هتؤالء إن كتانوا
يزعمون أهنم مسلمون أن يثعلوا كما قتال ابان ميمياة ]بتل قت أمتر ال ت عليته الصت ة والست
وإن قتِل ،كما يف صتايح مستلم عتن أيب بكترة  -و كتر الت يل مث قتال  -واملقصتوث أنته إ ا كتان املك َتره علتى القتتال يف الثت تة لتيح لته أن يقاتتل بتل
املك َتره يف قتتال الثت تة بكستر ستيثه ولتيح لته أن يقاتتل

عليتته إآستتاث ست حه ،وأن يصتتس حتتىت يقتتتل مظلومتتا ،آكيتتف ابملكتتره علتتى قتتتال املستتلمس متتا الطائثتتة اخلارجتتة عتتن ختترائا اإلست

! كمتتانعي الزكتاة

واملرت ين وحنوهم ،آ ريب أن هذا دب عليه إ ا أك ِره على الاور أن اليقاتل وإن قتله املسلمون[.2
املسألة الثالثة :بيان أن اإلكراه املعتس لو وج َ آإنه المي ا من الكم بكثرهم.
كما سبق بيانه من أن املمت عس كم عليهم ب ون استتابه ،وهذا إجان الصاابة ،وي ل عليه أياا حت يل العبتا  ،وآيته أجترى ال ت عليته الصت ة
( 1جاما العلو والكم) ص  .٣29وق نقلت اإلجان على هذا من قبل عن القر (تثس القر )  ،18٣/1٠وعن ابن تيمية (جممون الثتاوى)  ،٥٣9 /28ونقل
هذا اإلجان أياا كل من أبو إسااق الش اوي (آتح الباري)  ،٣12 /12وعزال ين بن عب الس (قواع ااحكا )  ،٧9/1وخ هم ك
( 2جممون الثتاوى) ٥٣9 - ٥٣8 /28
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والس حكم الكثار عليه ِبروجه يف صف املشركس يو ب ر ما ثعواه اإلس
املسألة الرابعة :بيان أن اإلكراه املعتس لو وِج َ آإنه المي ا من قتلهم وقتاقم.

واإلكراه ،وق سبق كر هذا ال يل.

و لت لكتتوهنم كثتتارا حكمتتا ،والكتتاآر دتتوو قتلتته وقتالتته ،ولتتو كتتان مكرهتتا مستتلما يف البتتا ن ،وثليلتته آيمتا كتتره اباان ميميااة يف ك متته عتتن قتتتال التتتتار
اخلارجس عن ختتريعة اإلست

وم ْتن أدرجتوه معهتم مكرهتا آإنته يبعتل علتى نيتته .وحنتن علي تا أن نقاتتل العستكر
متا ثعتواهم اإلست  ،قتال رمحته هللا ] َ

كره من خ ه.
جيعه إ اليتميز امل َ

ِ
تف هبتم.
وق ثبت يف الصايح عن ال عليه الص ة والست أنته قتال« :ي تزو هتذا البيتت جتيش متن ال تا  ،آبي متا هتم ببيت اء متن اارع إ دس َ
املكره آقال :يبع ون على نياْم» .وال يل مستثيض عن ال عليه الص ة والس من وجتوه متعت ثة ،أدرجته أرابب
آقيل ايرسول هللا :إن آيهم َ

الصتتايح عتتن عائشتتة ،وحثصتتة ،وأ ستتلمة  -مث كتتر ابتتن تيميتتة رواايت أدتترى ل ت ثح ال ت يل مث قتتال  -آتتاهلل تعتتاىل أهل ت اَّتتيش التتذي أراث أن
املكره  -ما ق رته على التمييز بي هم ،ما أنه يبع هم علتى نيتاْم ،آكيتف دتب علتى املتؤم س ا اهت ين أن مييتزوا
املكره آيهم وخ
َ
ي ته حرماته َ -

كرهتا مل ي ثعته لت رجترث ثعتواه ،كمتا روي :أن العبتا بتن عبت املطلب قتال
بس املكره وخ ه ،وهم اليعلمون ل ! بل لتو اثعتى مت ن أنته دترج م َ
لل

عليه الص ة والس

ملا أسره املسلمون يو ب ر :ايرسول هللا! إين ك ت مكرها .آقال«:أما اهرك آكان علي تا ،وأمتا ستريرت آتإىل هللا» .بتل

لتتو كتتان آتتيهم قتتو صتتالون متتن ديتتار ال تتا ومل ميكتتن قتتتاقم إال بقتتتل هتتؤالء لقتلتوا أياتتا ،آتتإن اائمتتة متثقتتون علتتى أن الكثتتار لتتو ترتستوا رستتلمس
وديف على املسلمس إ ا مل يقاتلوا ،آإنه دوو أن نرميهم ونقص الكثار .ولو مل خنف علتى املستلمس جتاو رمتي أولتت املستلمس أياتا يف أحت قتويل
العلماء .ومن قتِ َل اجل اَّهاث الذي أمر هللا به ورسوله  -وهو يف البا ن مظلو  -كتان ختتهي ا .وبعتل علتى نيتته ،ومل يكتن قتلته أعظتم آستاثا متن
قَتْتل من يت ْقتل من املؤم س ا اه ين.
وإ ا كان اَّهاث واجبا وإن قتِ َل من املسلمس ماختاء هللا .آَت َقْتل من يقتل يف صثهم من املسلمس لاجة اَّهاث ليح أعظم من هذا[.1
آهذا ما يتعلق رانا اإلكراه ،آمن علم إكراها معتسا  -ملجتا  -يف حق أح ج وث املرت ين عامله كمسلم ،وهتذا المي تا متن حكم تا عليته أبنته كتاآر
حكما ماثا يف صف املرت ين.
آهذه أهم املوانا الشرعية اليت إ ا وج ت يف حق بعض ج وث املرتت ين لكانتت مانعتا متن تكثت هم يف البتا ن ع ت متن ميك ته تبتس لت مت هم اجتل
معاملة داصة ،وإال آجميعهم كثار حكما على التعيس كما سبق تقريره.
(مسألة) ه اك أمور ق يظ ها البعض موانا من التكث وليست كذل  ،وأخترت إىل بعاها ع الك

يف املوانتا يف ختترح قاعت ة التكثت  ،وستيأيت

كر بعاها يف القسم التايل (نق الرسالة الليمانية) وم ها:
أ  -كون ج وث املرت ين وأنصارهم يعتق ون أهنم مؤم ون أو أهنم على حقِ يف نصرْم للااكم املرت وقتاقم للمسلمس ،كل هذا المي ا متن تكثت هم

َّ ِ
الي ِ
ِ ِ
تاة
ين َ
ض َّتل َس ْتعيته ْم ِيف ََْ
ماثاموا ق أتوا بسبب الكثر من قول أو آعل مكثر .وثليله قولته تعتاىل (ق ْتل َه ْتل نتَتبهتتك ْم ابْاَ ْد َست ِري َن أ َْع َمتاال ،التذ َ
ون ِ
الش تيا ِ ِ ِ
ِ
ِ
اّلل َوَْ َستتبو َن أ ََّهنتتم
ال ت ُّ نْتيَا َوهت ْتم َْ َستتبو َن أ ََّهنت ْتم ْس ت و َن ص تْعا) الكهتتف ،1٠4 - 1٠٣ :وقولتته تعتتاىل (إِ َّهنتتم َّاكَتتذوا َّ َ َ
س أ َْوليَتتاء متتن ث ه
ارى) البقرة ،111 :واآلايت يف هذا املعىن ك ة ج ا ،وتقيي
ُّم ْهتَ و َن) ااعراف ،٣٠ :وقوله تعاىل ( َوقَالواْ لَن يَ ْ د َل ْ
اَََّّةَ إِالَّ َمن َكا َن هوثا أ َْو نَ َ
صَ
التكث ابالعتقاث هو مذهب خ ة املرجتة كما سبق تقريره ،وإال آالكم ابلكثر يف ال نيا يرتتب على ااقوال وااآعال الظاهرة.

بقي أن نقول :إن إحسان الكاآر ه ب ثسه إمنا هو عقوبة من هللا له علتى إعراضته عتن التق آتيظن أنته علتى اقت ى آيتمتاثى يف كثت ِره وضت له كمتا
كرره يف ص ٥4٧ - ٥4٦
( 1جممون الثتاوى)  ،٥٣8 - ٥٣٥ /28و ه
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الستبِ ِيل َوَْ َستبو َن أ ََّهنتم ُّم ْهتَت
ينَ ،وإِ َّهن ْتم لَيَصت َ
قال تعاىل ( َوَمن يَت ْعش َعن ِ ْك ِر َّ
ُّوهن ْم َعت ِن َّ
الر ْمحَ ِن نت َقيِه ْ
ض لَه َختْيطَا آَته َتو لَته قَت ِر م
توهب ْم) الصتف ،٥ :وم لهتا متر ،٧٥
ل َّ
 ،٣٧ - ٣٦وقوله تعاىل (أَآَ َمن ويِه َتن لَته ستوء َع َملِ ِته آَت َترآه َح َست ا) آتا ر ،8 :وقولته تعتاىل (آَتلَ َّمتا َواختوا أ ََوا َ
اّلل قتل َ

ن) الزدترف:
وَ

واآلايت يف هذا املعىن ك ة.

ب  -وليح من موانا التكث وجوث من يالل ج وث املرت ين من علماء السوء ،وكوهنم يقل وهنم علتى أهنتم متن أئمتة الت ين ،آهتذا رثثت عليته ع ت
الك ت يف متتانا اَّهتتل قريبتتا ،وأنتته الب ت متتن وجتتوث ِ
املات هتل وامل تتالف واملستتتهزيء آهتتذه س ت ة ق ريتتة لتتاقتتق س ت ة االبتتت ء واحمل تتة ،كمتتا قتتال تعتتاىل
(أ ِ
آمَّا َوه ْم َال يت ْثتَت و َن) الع كبوت ،2 :وحنوها من اآلايت ،وق وصتف هللا الكثتار أبهنتم ضتالون وأن ه تاك متن
ب الَّا أَن ي ْ َرتكوا أَن يَتقولوا َ
َ
َحس َ

ِ
ِ
ِ
الستبِ ِ
يل) املائت ة ،٧٧:ومعظتم كثتر الكثتار هتو
ضتلُّواْ َعتن َس َتواء َّ
َضتلُّواْ َك ت ا َو َ
ضتلُّواْ متن قَتْبتل َوأ َ
يالهم كما قال تعاىل ( َوالَ تَتتَّبِعواْ أ َْه َتواء قَت ْتو قَت ْ َ
ِ ِ
ِ
آابء َ ) البقرة ،1٧٠ :وقتال عليته
َنزَل ه
يل َقم اتَّبِعوا َما أ َ
اّلل قَالواْ بَ ْل نَتتَّبِا َما أَلْ َثْيتَا َعلَْيه َ
كثر تقلي لكسائهم كما وصثهم هللا بقوله تعاىل ( َوإ َا ق َ

الص ة والس

 -يف وصف عذاب القس ( -وأما الكاآر  -أو امل اآق  -آيقول :ال أثري ،ك ت أقول مايقول ال تا  .آيقتال :ال َث َريْتت وال تَتلَْيتت،

مث يارب رطرقة من ح ي ضتربة بتس أ نيته ،آيصتيح صتياة يستمعها متن يليته إال ال قلتس) .1آمتا كونته مقلت ا ل ت ه (ك تت أقتول متايقول ال تا ) مل
مي ا هذا من كونه كاآرا معذاب.

ج  -وليح من موانا التكث كون ج وث املرت ين ي ِقَّرون ابلشهاثتس أو يصلهون ،آهم مل يكثروا من جهة االمت ان عن اإلقترار أو الصت ة ،وإمنتا كثتروا
بستتبب آدتتر وهتتو نصتترة التتاكم الكتتاآر وعلتتى هتتذا آلتتو نطتتق أح ت هم ابلشتتهاثتس حتتال قتلتته أو قتالتته آتتإن هتتذا المي تتا متتن قتلتته انتته ال يت َقاتَتتل علتتى
الشتتهاثتس بتتل لكثتتره بستتبب آدتتر ،وأعتتوث آأنبهتته علتتى ما كرتتته يف ختتترح قاعت ة التكثت متتن أن العبت اليتتؤمن إال رجمتتون دصتتال متتن ختتتعب اإلميتتان

ِ
آايتتِ ِته َوَرستولِِه ك تتت ْم تَ ْستتَت ْه ِزئو َن ،الَ
ولك تته يكثتتر ِبصتتلة واحت ة متتن ختتتعب الكثتتر ااكتتس .وممتتا دلتتي ع ت هتتذه الشتتبهة قولتته تعتتاىل (قت ْتل أ َِاب هّلل َو َ
تَت ْعتَ ِذرواْ قَت ْ َك َثت ْرمت بَت ْعت َ إِميَتانِك ْم) التوبتة ،٦٦ - ٦٥ :آهتؤالء التذين أنزلتت آتيهم هتذه اآلايت كتانوا يف ختزوة تبتوك متا ال ت عليته الصت ة والست آهتم
إ ن كتتانوا داه ت ون وكتتانوا يصتتلون وقتتذا أثبتتت هللا أن معهتتم إميتتا الَ تَت ْعتَت ِتذرواْ قَ ت ْ َك َث ت ْرمت بَت ْع ت َ إِميتَتانِك ْم)  ،ولك ت هم كثتتروا بكلمتتة قالوهتتا وهتتو
االستتتهزاء التتذي وقتتا م ت هم .وأياتتا قولتته تعتتاىل ( َولََق ت ْ قَتتالواْ َكلِ َم تةَ الْك ْث ت ِر َوَك َثتترواْ بَت ْع ت َ إِ ْس ت َِم ِه ْم َوَُّتواْ ِرتَتا َملْ) التوبتتة ،٧4 :آأثبتتت هللا أهنتتم كتتانوا
مستتلمس واليكونتتون كتتذل إال ابإلقترار وإقامتتة الصت ة وإيتتتاء الزكتتاة وخ هتتا متتن واجبتتات الت ين ،ومتتا لت آقت أكثتترهم هللا بكلمتتةِ قالوهتتا ( َولََقت ْ
قَتتالواْ َكلِ َمتةَ الْك ْثت ِر َوَك َثتترواْ) .وإ ا كتتان رستتول هللا عليتته الصت ة والست قت قتتال استتامة بتتن ويت (أقتلتتته بعت ما قتتال ال إلتته إال هللا) ،2آتتإن هتتذا يف
تف ع تته ويتبتتس أمتتره بع ت ها هتتل التتتز رتتا توجبتته هتتذه الشتتهاثة متتن العمتتل  ،وهتتو معتتىن قولتته تعتتاىل (إِ َا ضتتربتتم ِيف س تبِ ِيل ِ
اّلل
الكتتاآر ااصتتلي يكت ه
ه
َ َْ ْ َ
آَتتَتبَتيَّت واْ) ال ساء ،94 :وهو معىن قوله عليه الص ة والس

(أمرت أن أقاتل ال ا حتىت يقولتوا ال إلته إال هللا ،آتإ ا قالوهتا عصتموا متين ثمتاءهم وأمتواقم

قصر يف هذا كم عليه
إال ِبقها)  ،٣ومعىن (إال ِبقها) أو (إال ِبق اإلس ) آمن حقها الكثر ابلطاخوت وأثاء الثرائض واجت اب ال واهي ،آمن ه

ماقصر آيه .آليح املراث ابلشهاثة جمرث القول بتل املتراث حتقيتق مع اهتا داصتة ماتت ل عليته متن ال ثتي واالثبتات وهتو الكثتر
ابلكثر أو ابلثسق ِبسب ه

ِ ِ
اّلل يستَكِْسو َن ،ويتقولو َن أَئَِّا لَتَا ِركوا ِآقتَِا لِ َش ِ
تاع ِر َّْجم ِ
ِ ِ
ِ َّ
تون)
َ
ََ
يل َق ْم َال إلَهَ إَّال َّ َ ْ
ابلطاخوت واإلميان ابهلل وح ه ،كما قال تعاىل (إهن ْم َكانوا إ َا ق َ

 1ال يل رواه الب اري ()1٣٣8
 2ال يل متثق عليه
 ٣رواه مسلم وال يل له رواايت أدرى معروآة واستوعبها ابن حجر يف خترح كتاب استتابة املرت ين ابلب اري
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الصاآات٣٦ - ٣٥ :

آالكثار علموا أن املراث من ختهاثة (أن ال إله إال هللا) ليح جمترث القتول بتل املتراث تترك عبتاثة خت هللا (أَئَِّتا لَتتا ِركوا ِ
آقَتَِتا) أي تترك
َ

الكثتتر ،آويتتلم ت ملتتن كتتان الكثتتار أآقتته م تته ،وويتتل ملتتن كتتان أجهتتل متتن الكثتتار ،آمتتن قتتال ال إلتته إال هللا وآَت َعتتل املكثترات مل َيت ابملتراث ،و كتتم عليتته
ابلكثر و ل ثمه وماله كما قال رسول هللا عليه الص ة والس

(ال ل ث امريء مسلم يشه أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا إال ذح ى ثت ث:

ال يتتب التزاين ،والت ثح ابلت ثح ،والتتتارك ل ي تته املثتتارق للجماعتتة)  ،1والتتتارك ل ي تته هتتو املرتت  ،وقت ثل الت يل علتتى أن املستتلم املقتتر ابلشتتهاثتس قت
يرت إ ا أتى بسبب من أسباب الرثة.
واخل صتتة :أن متتن أتتتى بستتبب الكثتر  -متتن قتتولِ أو آعتتلِ  -كثتتر بتتذل وإن كتتان مصتتليا مزكيتتا صتتائما جماهت ا .ويف هتتذا قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا
]وابَّملة آمن قال أو آعل ماهو ك ْثر َك َثر بذل  ،وإن مل يقص أن يكون كاآرا ،إ اليقص الكثر أح م ت إال ماختاء الله[.2
ث  -وليح من موانا التكث كون ج وث املرت ين مستاتعثس الحيلتة قتم متا حكتامهم ،آاالستاتعاف ال يس هِتول قتم نصترة الكتاآر واخلتروج يف صتثه
لقتال املسلمس ،بل ق سبق القول أبن اإلكراه امللجيء ولو حتققت خترو ه اليردص يف قتل املسلمس أو قتاقم وهو مايثعله هؤالء ا رمون.

تردص يف مت ارة الكثتار وم ي تتهم
يردص يف م تل تترك االنكتار علتى الكتا املرتت ين ابليت واللستان متا االنكتار ابلقلتب ،أو ي ه
أما االستاعاف آإنه ه
الم تواالْم ،وستتيأيت بيتتان الثتترق بتتس امل ت اراة وامل تواالة يف القستتم التتتايل إن ختتتاء هللا .كمتتا يتتردص االستاتتعاف يف م تتل تتترك اقجتترة متتن ب تس الكثتتار

للعجز.
وليح كتل مستاتعفِ بتس الكثتار يكتون معتذورا ،بتل اليعتذر والَيمث إال املستاتعف املتؤمن املميِهتز للاتق متن البا تل التذي يت عو هللا أن ي جيته متن
الكاآرين وأن ي صر أولياءه ا اه ين .أما املستاعف املتابا للكاآرين يف إآساثهم آهتذا جمتر متن أهتل ال تار ،وقت كتر هللا ال توعس متن املستاتعثس

يف كتابه العزيز:

ِ َّ ِ
اتتع ِثس ِمتتن ِ ِ ِ
ِ
َد ِر ْجَتتا ِمت ْتن َه ت ِتذ ِه
ين يَتقولتتو َن َربتََّتتا أ ْ
الر َجتتال َواله َستتاء َوالْ ِولْت َ ان ال تذ َ
آتتذكر املستاتتعثس املتتؤم س وصتتثتهم يف قولتته تعتتاىل ( َوالْم ْستَ ْ َ َ َ ه
الْ َقري ِة الظَّ ِامل أَهلها واجعل لََّا ِمن لَّ ن َ ولِيا واجعل لََّا ِمن لَّ ن َ نَ ِ
ص ا) ال ساء.٧٥ :
َه َ َْ
ْ َ َ َْ
َْ
تاجو َن ِيف الَّتتا ِر آَتيتقتتول ُّ ِ ِ
استتتَك َْسوا إِ َّ كَّتتا لَكت ْم تَتبَعتتا آَت َهت ْتل
و كتتر جتتل ختتتأنه املستاتتعثس ا تترمس وصتتثتهم يف قولتته ( َوإِ ْ يَتتَ َات ُّ
ين ْ
َ
الات َتع َثاء للَّتتذ َ
اّلل قَ ْ ح َكم بس الْعِب ِاث) ختاآر ،48 - 4٧ :وقولته تعتاىل (وقَ َ َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
ين ْ
استَك َْسوا إ َّ كل آ َيها إ َّن ََّ َ َ َْ َ َ
َ
تال التذ َ
أَنتم ُّم ْ و َن َعَّا نَصيبا هم َن الَّار ،قَ َال الذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
تس يَ َ يْ ِته َولَ ْتو تَت َترى إِ ِ الظَّتالِمو َن َم ْوقوآتو َن ِع ت َ َرههبِِ ْتم يَت ْرِجتا بَت ْعاته ْم إِ َىل بَت ْع ِ
تض الْ َق ْتوَل يَتقتول
َك َثروا لَن نتُّ ْتؤم َن هبتَ َذا الْق ْترآن َوَال ِابلَّتذي بَ ْ َ
َّ ِ
اعِثوا لِلَّ ِذين استَكْسوا لَوَال أَنتم لَكَّا م ْؤِمِس ،قَ َال الَّ ِذين استَ ْكسوا لِلَّ ِتذين است ْ ِ
صت َ ْث َ ك ْم َعت ِن ا ْقت َ ى بَت ْعت َ إِ ْ
است ْ
َ
َ ْ َ
َ ْ
ين ْ
اتعثوا أََْحنتن َ
َ ْ َ ْ ْ
الذ َ

َّ ِ
اتعِثوا لِلَّ ِتذين استتكْسوا بتل مكْتر اللَّيت ِل والتَّهتا ِر إِ ْ َأتْمرونَت تا أَن نَّكْثتر ِاب َِّ
ِ
ّلل َوَْجن َع َتل لَته أَنت َ اثا
است ْ
َ
َجاءكم بَ ْل ك تم ُّْجم ِرم َ
ين ْ
ْ َ َ
َ َْ َ َ ْ َ
سَ ،وقَ َال التذ َ
َ
ِ َّ ِ
ِ
د َتزْو َن إَِّال َمتا َكتانوا يَت ْع َملتو َن) ستبأ ٣٣ - ٣1 :آاالستاتعاف
ين َك َثتروا َهت ْل ْ
َس ُّتروا الَّ َ َامتةَ لَ َّمتا َرأَوا الْ َعت َذ َ
َوأ َ
اب َو َج َع ْلَتا ْااَ ْخت َ َل يف أ َْعَتاق التذ َ
اليتتردص يف متابعتتة الكتتاآر املتكتتس متتن حتتاكم وخت ه وال يتتردص يف اعتتته يف الكثتتر بصتتوره امل تلثتتة والتتيت م هتتا حماربتتة اإلست

أ اعه يف هذا ل َك َثر م له وصار من أهل ال ار ماثا ق بل ه اق ى وْسا به.

واملستتلمس ،بتتل لتو

ات َتعثو َن ِيف اا َْر ِ
ع َكَتتاآو َن أَن
وق ت كتتان املستتلمون مستاتتعثس ركتتة قبتتل اقجتترة كمتتا وصتتثهم هللا بقولتته تعتتاىل ( َوا ْكتترواْ إِ ْ أَنتتت ْم قَلِيت متل ُّم ْستَ ْ
 1متثق عليه
( 2الصار املسلول) ص 1٧8 - 1٧٧

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة
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آَتتآواكم وأَيَّت َكم بَِصت ِرِه وروقَكتتم ِمتتن الطَّيِبت ِ
شتتكرو َن) اانثتتال ،2٦ :ومتتا لت مل يتتردص هللا تعتتاىل قتتم حي تتتذ يف
تات لَ َعلَّكت ْتم تَ ْ
ْ َ َ َ ه َ هَ
َ َْ

ِ
ِ
سَ ،وُّثوا لَ ْو ت ْ ِهن آَتي ْ ِه و َن) القلم ،9 - 8 :ومل يردص قم يف ختيء من الكثر (إِالَّ َم ْن
ختيء من اعة الكثار كما قال تعاىل (آَ َ تط ِا الْم َك هذبِ َ
أ ْك ِره وقَت ْلبه مطْمتِن ِاب ِإلميَ ِ
ان) ال ال.1٠٦ :
َ
ََ

وام صة :أنه لتيح كتل مستاتعف يكتون معتذورا ،وأن االستاتعاف ال يتردص يف متابعتة الكتاآر يف إجرامته ،وأن املستاتعثس أقستا مت هم املتؤمن
وم هم ا ر  ،وق سبق بيان صثة كل م هما.
وسوف َييت يف القسم التايل بيان أن جمرث اخلوف  -ب ون وقون إكراه  -اليردص يف اعة الكاآر يف الكثتر ،وأن الترص علتى امل تاآا ال نيويتة متن
امل اصب وااموال وخ ها اليردص يف ل أياا.
آهذا ما يتعلق را يعتس وماال يعتس كموانا خترعية من التكث .
صتتر الكتتا املرت ت ين وأعتتاهنم علتتى حماربتتة
ود صتتة القتتول يف هتتذه املستتألة (حكتتم أنصتتار الطواخيتتت) وهتتم ه تتا أنصتتارالكا املرت ت ون :أن كتتل متتن نَ َ
اإلس

واملسلمس ابلقول أو ابلثعل آهو كاآر يف الكم الظاهر ،والرثء واملباختر يف هذا الكم سواء ولو مل يكن كذل لقل ا بكثتر متن يباختتر قتتال

املسلمس آقط من ج وث الاكم املرت ولكن ق ثلت القواع الشرعية على أن كل آرث يف املمت عس له حكم الطائثتة ،وأن الترثء لته حكتم املباختتر يف
القتتتال ،وقت يكتتون آتتيهم مستتلمون يف البتتا ن إ ا قامتتت يف حقهتتم موانتتا معتتتسة متتن التكثت  ،واليلزم تتا الباتل عتتن هتتذه املوانتتا لكتتوهنم ممت عتتس عتتن
القت رة ،وإمنتتا يباتتل ع هتتا متتن كانتتت لتته معاملتتة داصتتة متتا بعاتتهم بستتبب خمتتالطتهم للمستتملس يف نثتتح الت ار،آمن علتتم متتن أحت هم مانعتتا معتتسا
عامله كمسلم وهو ع

كاآر يف الكم الظاهر ماثا يف صف الكا املرت ين.

هذا ،ودتب نشتر علتم هتذه املستألة (حكتم أنصتار الكتا املرتت ين) بتس عمتو املستلمس ،آثتي نشترها دت عظتيم ذ ن هللا تعتاىل ويف نشترها تعجيتل
بتتزوال ثولتتة الكتتا املرتت ين وضتتعف ختتتوكتهم و هتتاب ر هتتم ،آتتإن ك ت ا متتن ج تتوث املرتت ين اليعلمتتون حكمهتتم والحكتتم حكتتامهم يف الشتريعة وأهنتم

ِِ
الستتماو ِ
ات َو ْاا َْر ِ
اّلل َع ِزيتزا
ع َوَكتتا َن َّ
كثتتار ،ولتتو علمتوا لت آلررتتا انقلتتب ك ت متتن اَّ تتوث علتتى حكتتامهم أو ستتاع وا علتتى لت َ ( ،و َّّلل ج تتوث َّ َ َ
ِ
توث َربِهت َ إَِّال هت َتو) املت ثر ،٣1 :ويقتتا عتتبء نشتتر علتتم هتتذه املستتألة علتتى كتتل مستتلم َعلِ َمهتتا وبصتتثة داصتتة الت عاة
َحكيمتتا) الثتتتحَ ( ،٧ :وَمتتا يَت ْعلَتتم ج ت َ
وأهل العلم م هم.
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القسم الثالث :نقد (الرسالة الليمانية يف املواالة)
كرت يف أول هذا املوضون أن هذه الرسالة مكملة لكتاب (القول القا ا آيمن امت ا عن الشرائا) لت ثح اَّماعتة ،والتذي انتهتى إىل وجتوب قتتال
الطائثة املمت عة عن الكم ابلشريعة ،وأن رأ هذه الطائثة وهو رئيح ال ولة الذي كم ب

متاأنزل هللا أنته مرتت  ،أمتا أعوانته التذين ي صترونه آعلهتق

حكمهتتم علتتى تبت ُّتس الشتتروط واملوانتتا .وجتتاء كتتتاب (الرستتالة الليمانيتتة) ليباتتل حكتتم هتتؤالء ااع توان ومل ي ت ته آتتيهم إىل حكتتم عتتا وإمنتتا علتتق حكتتم
أعياهنم على تبس الشروط واملوانا كما كر مؤلف الرسالة يف داَتتها اليت أورث ها يف ص ر هتذا املوضتون .وستوف نبت أ ببيتان املستل التذي ستلكه
املؤلف وأوصله إىل هذه ال تيجة ون ق ه على التثصيل مث نذكر تقييما جمم للرسالة.
أوال :بيان مسلك املؤلف يف رسالته ونقده على التفصيل.
صر املؤلف ( لعت آؤاث قاسم) م اط الكم على أنصار الاكم الكاآر (املرتت ) يف أمترِ واحت وهتو متواالْم قتذا التاكم .مث ختترن  -بعت تعريتف
َح َ

املواالة ل ة وخترعا  -يف تقسيم املواالة إىل اهرة واب ة ،و كر أن املواالة الظاهرة ابل صرة واملتابعة وخ ا من املسلم للكاآر إمنا هي معصية ليستت
كثترا ،وال يكثتتر آاعلهتتا إال إ ا قارنتهتتا م تواالة اب تتة وصتتثها أبهنتتا الرضتتا القل ت والتصتتويب واحملبتتة (ص  .)11مث أدتتذ يف ستترث أقتوال بعتتض العلمتتاء
وبعض ااثلة الشرعية اليت رأي أهنا تؤي وجهة نظره هذه.
وحنن نذكر بعون هللا تعاىل أهم املواضا اليت تستاق ال ق يف رسالته على التوايل ،مث نذكر بع ها نق ا جمم للرسالة.
 - 1يف ص  9قتتال املؤلتتف ]اصتتط حا :املتواالة هتتي ال صتترة واحملبتتة واإلكترا واالحترتا والكتتون متتا احملبتتوبس تتاهرا واب تتا[ .مل يتتذكر املؤلتتف ثلتتي
خترعيا على صاة هذا التعريف كما أنه مل ي سبه إىل مص ر من كتتب الل تة أو كتتب الشتريعة .وابلتتبتا آتإن هتذا التعريتف نقلته املؤلتف ثون عتزو متن
كتاب (الوالء والساء) حملم بن سعي القاطاين ،1بل نقل كل ما كره من تعريثات من نثح الكتاب ص  .91 - 8٧وهذا التعريف االصتط حي
للمواالة مل ي سبه القاطاين ب وره ملص ر وخالبا هو الذي وضعه ،وهذا التعريف به قصور إ اسقط بعض أهم معاين املواالة كاملتابعتة ،كمتا أن اثراج
اإلكترا واالحترتا ضتمن املتواالة دطتتأ آهتذه دتتوو بتتذقا لألبتوين الكتتاآَِرين وليستتت رتواالة .وقت كتترت أهتم املعتتاين الشتترعية للمتواالة أبثلتهتتا يف ختتترح
ال ليل الرابا ابلقسم السابق .والذي أنبه عليه ه ا أن كل معىن من هذه املعاين رثرثه يسمى مواالة ،واليشرتط لصاة التسمية أن جتتما كتل املعتاين

ِ ِ
ون َِّ
وهنم ِمتن ث ِ
اّلل) الشتورى،4٦ :
االصط حية للمواالة يف آنِ واح  ،بل ال صرة وح ها مواالة كما يف قوله تعتاىل ( َوَما َكا َن َقتم هم ْتن أ َْوليَتاء يَ صتر َ ه
ان َّم ِري ِ  ،كتِب علَي ِه أَنَّه من تَتوَّاله آَأَنَّه ي ِ
واملتابعة وح ها مواالة كما يف قوله تعاىل (ويتتَّبِا ك َّل َختيطَ ِ
الُّه) الل.4 - ٣ :
ْ
ََ
َ َْ َ َ

وق ادتار مؤلف (الرسالة الليمانية) هذا التعريف االصتط حي للمتواالة داصتة قولته [والكتون متا احملبتوبس تاهرا واب تا] انته يؤيت وجهتة نظتره يف

نبس دطأ ما هب إليه آيما َييت إن ختاء هللا.
أنه اليكثر أح ابملواالة الظاهرة إال إ ا اقرتنت هبا املواالة البا ة ،وسوف ِه

 - 2يف ص  10قتتال مؤلتتف (الرستتالة الليمانيتتة)] :واملتواالة اعت اء هللا تقتتا علتتى ختت َتعب متثاوتتتة م هتتا متتا يوجتتب التترثة و هتتاب اإلست

ابلكليتتة،

وم ها ماثون ل من الكبائر واحملرمات[ ،2وهذه العبارة م قولة أياا من كتتاب (التوالء والتساء) للقاطتاين ص  ،91ان عبتارة الشتيخ عبت اللطيف
يف كتاب (الرسائل املثي ة) كتلف قلي يف لثظها عن هذه .وق كرر الشيخ عب اللطيف هذا املعىن بلثظ آدر يف نثتح الكتتاب (ص ،24 - 2٣
جتتا الشتتيخ ستتليمان بتتن ستتامان) واحتتتل ان امل تواالة ق ت تكتتون خ ت مك ِهثتترة ِب ت يل حا تتب بتتن أيب بلتعتتة رضتتي هللا ع تته وأنتته وقعتتت م تته م تواالة

للكثار ومل يكثر .ول ا ه ا تعليقان:
( 1الوالء والساء) ط ثار يبة ،ط  ،1ص 9٠
 2ونسب هذا القول إىل صاحب (الرسائل املثي ة) ص  .4٣وصاحب الرسائل هو الشيخ عب اللطيف بن عب الرمحن بن حسن بن حمم بن عب الوهاب ت  129٣هت،
وأبوه عب الرمحن هو صاحب كتاب (آتح ا ي خترح كتاب التوحي )
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ااول :أما إن حا ب وقعت م ته متواالة ومل يكثتر آهتذا صتواب ،ولك ته اليعتين أن املتواالة التيت وقعتت م ته خت مكثترة ،بتل مواالتته وكتل متواالة ك ْثتر
وإمنا مل يكثر حا ب لقيا مانا يف حقه وهذا م ال للتثريق بس التكث املطلق وتكث املعس ،وس ذكر ح ي ه ابلتثصيل بعت قليتل إن ختتاء هللا .أمتا
مواالة املسلم للكاآر آكلها كثر ،ومل توصف يف كتاب هللا تعاىل ب

الكثر ،وق سبق القول يف قوله تعاىل ( َوَمن يَتتَت َوَّقم ِهم ك ْم آَِإنَّه ِمْته ْم)

املائت ة:

 -٥1يف القسم السابق ،وهذه اآلىة نص حمكم عا يف تكث كل من توىل الكثار ،وكل نص آدر ثدله احتمتال عت التكثت دتب أن متل علتى
هتتذا الت ص احملكتتم حتتىت َييت نتتص صتريح يف عت التكثت ابملتواالة ،وهتتذا مل يتترث ال يف الكتتتاب وال يف الست ة ،وستتيأيت القتتول آيمتتا التتتبح آهمتته متتن
ح يل حا ب بَت ْع  .وق نَتبَّهت على وجوب رث املتشابه إىل احملكم آيما يتعلق رواالة الكثار و ل يف خترح ال ليل الرابا يف القسم السابق (حكتم

ِ
أنصار الطواخيت) عم بقوله تعاىل (هو الَّ ِذي أَنزَل علَي َ الْ ِكتَ ِ
ات ه َّتن أ ُّ الْ ِكتَ ِ
ات) آل عمتران، ٧ :
تاب َوأ َدتر متَ َشتاهبَ م
ت ُّْحم َك َمت م
آاي م
َ َ َ َْ
َ
اب مْه َ
و كرت ه اك قول ابن ك يف تثس ها .آهذا التعليق ااول على قول الشيخ عب اللطيف إن مواالة الكثار م ها ماهو كثر وم ها ثون ل  ،وبيتان
أن مواالة الكثار كلها مك ِهثرة.
أما التعليق اآلدر :آهو أن الذي أثى ببعض أهل العلم إىل القول أبن مواالة الكثار م ها مايكثر به املسلم وم ها ماهو معصية خ مكثرة ،أمران:
أح ا :ما ه البعض من أن ماآعله حا ب مواالة خ مك ِهثرة .وهذا سيأيت بيان ماآيه من دطأ.
واامر اآلدر :هو أن ه اك أمتورا تشتبه املتواالة يف الصتورة أو يف مع اهتا الل توي  -وهتو الق ْترب والت ُّنو  -ولك هتا ليستت متواالة ابملعتىن االصتط حي
الشرعي ،وإمنا ِْسهيت يف الشريعة أبْساء أدرى ،وهذه اامور م ها ماهو جائز خترعا وم ها ماهو حمر  ،إال أن بعض أهل العلم أثرجهتا كلهتا يف صتور
آقسموا املواالة إىل مكثرة وخ مكثرة .1ومن هذه الصور اليت كرها حمم بن عب الوهاب حسب ترتيبه قا:
املواالة ومن ه ا وقا الهلبح َّ
• (الصورة الرابعة :م اه تهم وم اراْم) .وليستا من املواالة ،وبي همتا آترق ،وامل اه تة حمرمتة ،واملت اراة جتائزة ،وب هتوب عليهتا الب تاري يف كتتاب ااثب
من صاياه يف (ابب امل اراة ما ال ا ) .قال ابن حجر ]قال القتر

تبعتا لعيتاع :والثترق بتس املت اراة وامل اه تة ،أن املت اراة :بتذل الت نيا لصت ح

ال نيا أو ال ين أو ا معا ،وهي مباحة وررا استابت .وامل اه ة :ترك ال ين لص ح ال نيا[ .2وقتال ابان حجار أياتا ]قتال ابتن بطتال :املت اراة متن
أد ق املؤم س وهي دثض اَّ اح لل ا ولس الكلمة وترك اإلخ

قتم يف القتول ،و لت متن أقتوى أستباب االثتة ،و تن بعاتهم أن املت اراة هتي

وآستترها
امل اه تتة آ لتتط ،ان امل ت اراة م ت وب إليهتتا وامل اه تتة حمرمتتة .والثتترق أن امل اه تتة :متتن ال ت هان وهتتو التتذي يظهتتر علتتى الشتتيء ويستترت اب تته ،ه

العلمتاء أبهنتتا معاختتترة الثاستق وا هتتار الرضتتا رتتا هتو آيتته متتن خت انكتار عليتته .واملت اراة :هتي الرآتتق ابَّاهتتل يف التعلتتيم وابلثاستق يف ال هتتي عتتن آعلتته،

وترك اإلخ

عليه حيل اليظهر ماهو آيه واإلنكار عليه بلطف القول والثعل السيما إ ا احتيل إىل أتلثه وحنو ل [ .٣وق كر الب تاري ااثلتة

على جتواو املت اراة آراجعهتا يف البتاب املشتار إليته .واملت اراة تكتتب ابقمتزة أياتا (املت ارأة) اهنتا مشتتقة متن الت رء وهتو الت آا ولتذل آهتي ثادلتة يف

ِ َّ ِ
ِ
ِ
يم) آصلت.٣4 :
عمو قوله تعاىل ( ْاثآَ ْا ِابلَِّيت ه َي أ ْ
َح َسن آَإ َا الذي بَتْيتَ َ َوبَتْيتَه َع َ َاوةم َكأَنَّه َوِيل َمح م
• (الصورة ال ام ة :استعماقم يف أمر من أمور املسلمس ،أي أم ِر كان) ،وهذا الك ليح على إ قته ،آإنته دتوو استتعمال الكتاآر يف أحتوال ب هتوب

وع َامتتل ال ت عليتته الص ت ة
قتتا الب تتاري يف كتتتاب اإلجتتارة متتن صتتاياه يف ابب (استتتتجار املشتتركس ع ت الاتترورة ،أو إ ا مل يوج ت أهتتل اإلس ت َ ،

 1وم اله ما كره ختيخ اإلس
اإلس ) ص 24٧ - 2٣1
( 2آتح الباري) 4٥4 /1٠
( ٣آتح الباري) ٥28 /1٠

حمم بن عب الوهاب يف صور املواالة يف رسالته (أوثق عرى اإلميان) ونقل معظمها ع ه بتصرف القاطاين يف كتابه (الوالء والساء يف
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والس

يهوث ديتس) مث كتر حت يل استتتجار ال ت عليته الصت ة والست

وأىب بكتر رجت مشتركا ليت قم علتى الطريتق يف اقجترة .1وقتال ابان قداماة

رمحه هللا]ودوو أن يتوىل الكاآر ماكان قتَربة للمسلم كب اء املساج والق ا ر[.2
• (الصتتورة العاختتترة :جمالستتتهم وم تزاورْم وال ت دول علتتيهم) واليلتتز أن تكتتون هتتذه م تواالة ،آتتإن املستتلم دتتوو أن ي ت كح نص ترانية أو يهوثيتتة و تتتاج
وبوب عليه الب اري يف كتاب املرضى من صاياه يف ابب (عياثة املشرك) وآيته
مل الطتها وأهلها ابملعروف ،ودوو للمسلم أن يعوث املريض الكاآر ه
ح يل عياثة ال عليه الص ة والس

لل

اليهوثي  ،٣وهذه كلها جمالسة ومزاورة.4

• (الصورة الاثية عشرة :البشاختة قتم والط قتة) .وهتذا يت دل يف املت اراة ولتيح متن املتواالة ابلاترورة ،وقتال تعتاىل يف حتق الوالت ين الكتاآرين ( َوإِن
جاه َ َاك على أَن ت ْش ِرَك ِيب ما لَيح لَ َ بِِه ِع ْلم آَ َ ت ِطعهما وص ِ
احْبته َما ِيف الت ُّ نْتيَا َم ْعروآتا) لقمتان .1٥ :متا هنيته تعتاىل عتن مواالْمتا كمتا
ََ َ
ْ َ ََ
م
َ ْ َ
قال تعاىل (الَ تَتتَّ ِ ذواْ آابءكم وإِدوانَكم أَولِياء إَ ِن استَابُّواْ الْك ْثر علَى ا ِإلميَ ِ
ان) التوبة.2٣ :
َ َ
ْ َ
َ ْ َ َْ ْ ْ َ
دوهنم هللا) .وق كر ح يل استتجار ال ليل املشترك يف اقجترة ال بويتة ،وااجت متؤَتن ،بتل قت ورث الت ص
• (الصورة ال ال ة عشرة :استتماهنم وق ه
على ال عليه الص ة والس وأاب بكر ِأمَتاه ،آثتي نثتح الت يل (وهتو علتى ثيتن كثتار قتريشِ ،
آأمَتاه ،آت آعا إليته راحلتيهمتا ،وواعت اه ختار ثتورِ
بع ت ث ت ث ليتتال) .٥كمتتا جتتتوو مشتتاركة الكتتاآر والش تري م تؤَتن ،وبت هتوب الب تتاري للمستتألة يف كتتتاب الشتتركة متتن صتتاياه يف (ابب مشتتاركة التتذمي
واملشتتركس يف املزارعتتة) و كتتر حت يل معاملتتة ال ت عليتته الصت ة والست يهتتوث ديتتس .كمتتا جتتتوو الوكالتتة بتتس املستتلم والكتتاآر ،والوكيتتل متؤَتن ،وبت هتوب
الب اري للمستألة يف كتتاب الوكالتة متن صتاياه يف (ابب إ ا وَّكتل املستلم حربيتا يف ثار الترب أو يف ثار اإلست

جتاو) و كتر حت يل الوكالتة التيت

كانت بس عب الرمحن بن عوف رضي هللا ع ه وأمية بن دلف من كثار مكة.٦
• (الصورة الرابعة عشرة :معاونتهم يف أمورهم ولو بشيء قليل) .وق أجا العلماء على جواو البيا والشراء ما املشركس ،و ل ابل ظر إىل مصلاة
وبوب عليه الب اري يف كتاب البيون من صاياه يف ابب (الشراء والبيا ما املشركس وأهل
املسلمس يف ل  ،وابملقابل آ ب أن ي تثا املشركون .ه
الرب) ٧وقال ابن حجر ]قال ابن بطال :معاملة الكثار جائزة إال بيا مايستعس به أهل الرب على املسلمس[.8

• (الصتتورة الس تتابعة عشتترة :مص تتاحبتهم ومعاختتترْم) .وق ت ستتبق ك تتر ال ت ليل عل تتى وجتتوب مصتتاحبة الوال ت ين الكتتاآرين ابملعتتروف متتا ال هتتي ع تتن

َّ ِ
ين َملْ يت َقتاتِلوك ْم ِيف الت هِي ِن
وآرق هللا تعاىل بس اامرين يف قوله عزوجل (َال يَتْت َهتاكم َّ
مواالْما ،آلم ت دل املصاحبة بذل يف املواالة .ه
اّلل َعت ِن التذ َ
ِ
َّ ِ
ِِ
َدَرجتوكم
س ،إَِّمنَا يَتْت َهاكم َّ
َوَملْ خيْ ِرجوكم ِهمن ِث َاي ِرك ْم أَن تََُّسوه ْم َوتت ْق ِسطوا إِلَْي ِه ْم إِ َّن ا َّّللَ ِ ُّ
ين قَاتَتلوك ْم ِيف الت ه ي ِن َوأ ْ
ب الْم ْقسط َ
اّلل َع ِن الذ َ
ِمتتن ِثاي ِركتتم و َتتاهروا علَتتى إِدتتر ِ
اجك ْم أَن تَت َولَّت ْتوه ْم َوَمتتن يَتتَ ت َتوَّق ْم آَأ ْولَتِت َ هتتم الظَّتالِمو َن) املمتا تتة .9 - 8 :آثتترق بتتس التس واإلقستتاط وبتتس التتتويل
ه َ ْ َ َ َ َْ
واملواالة .ودوو قبول ه ية املشرك واإله اء إليته وهتذا متن املعاختترة ابملعتروف ،وب هتوب الب تاري يف كتتاب اقبتة متن صتاياه قتاتس املستألتس يف ابب
(قبول اق ية من املشركس) وابب (اق ية للمشركس) وساق ااثلة.

( 1ح يل )22٦٣
( 2امل ين ما الشرح الكب ) 11٦ /11
( ٣ح يل )٥٦٥٧
 4واملسألة مذكورة أبحكا أهل الذمة البن القيم2٠2 - 2٠٠ /1 ،
 ٥ال يل رواه الب اري ()22٦٣
( ٦ح يل )2٣٠1
 ٧و كر ال يل ()221٦
آصل حمم بن السن الشيباين رمحه هللا القول يف هذا يف كتابه (الس الكب )
( 8آتح الباري)  .41٠ /4وق َّ
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آإثدال كل هذه الصور يف املواالة  -كما ص ا الشيخ حمم بن عب الوهاب وخت ه  -متا جواوهتا أحيتا خت ست ي  ،وهتي وإن كانتت تشتبه املتواالة
من جهة التقرب من الكثار ،إال أن املواالة ختيء وراء ل .
ومن هذا الباب أياا إثدال التشبه هبم يف بعتض اامتور الظتاهرة ضتمن صتور املتواالة ،كمتا صت ا مؤلتف (الرستالة الليمانيتة) آقتال يف ص ] 1٥هتذا
وق آرق ابن تيمية رمحه هللا بس من تشبه ابلكثتار  -وهتو صتورة متن صتور املتواالة إ آيته تك ت قتم  -وهتو يعلتم لت وَيتيته علتى ستبيل العتاثة...
اخل[  .ومابس اخلطس مت رج متن قتول مؤلتف (الرستالة الليمانيتة) آهتو التذي جعتل التشتبه متن صتور املتواالة ،ولتيح هتذا قتول ابتن تيميتة وهتو مل دعتل
التشبه مواالة ،وإمنتا قتال ابان ميمياة إنته ريعتة إىل املتواالة ،وآترق كبت بتس الشتيء وبتس رائعته وأستبابه ،آقتال رمحته هللا ]ومشتاركتهم يف الظتاهر إن مل
تكن ريعة أو سببا قريبا أو بعي ا إىل نونِ ما من املواالة واملواثة ،آليح آيها مصلاة املقا عة واملباي ة ما أهنا ت عو إىل نونِ مامن املواصلة[.1
والاصل :أن إثدال ك من اامور  -اليت التعتس مواالة متن جهتة املصتطلح الشترعي  -يف مستمى املتواالة ،هتو التذي جعتل التبعض يقستم املتواالة

إىل مك ِهثتترة وخت مك ِهثتترة ،يف حتتس مل يصتتف هللا تعتتاىل متواالة الكثتتار ب ت الكثتتر ،قتتال تعتتاىل ( َوَمتتن يَتتَ ت َتوَّقم ِهمت ك ْم آَِإنَّته ِمتْته ْم) املائت ة .٥1 :كمتتا أن

يثرقتون بتس املتواالة والتتويل ،وجعلتوا املتواالة
اثدال ك من اامور اليت ليست رواالة يف مسمى املواالة هو الذي جعل بعض علماء ال عوة ال ج ية ه
كب ة خ مكثر ،والتويل كثر ،وهذا التثريق الي ل عليه ثليل ال من الشرن وال متن الل تة آأصتلهما الل توي واحت وهتو القترب والت نو ،وقتذا مل يثترق

بي هما البعض اآلدر من علماء جن كالشيخ عب الرمحن بن صر بن سع ي.2
مث نتابا نق

(للرسالة الليمانية).

 - 3يف ص  11قال مؤلف (الرسالة الليمانية) ]املواالة على ضربس :الارب ااول :مواالة الظاهر ،وهي ااقوال وااآعال اليت حتمل معتىن املتواالة
املم وعتتة لكتتن ابلظتتاهر آقتتط متتا س ت مة القلتتب والعق ت  .الاتترب ال تتاين :م تواالة البتتا ن ،وهتتي هتتذه ااآعتتال وااق توال ولك تن مقرتنتتة ابلرضتتا القل ت
والتصتتويب واحملبتتة[  .مث قتتال يف ص ] 1٣وجتتوب ال ظتتر يف آعتتل املتواالة نثستته :هتتل هتتو متواالة ابلظتتاهر آقتتط متتا ست مة القلتتب والعقت أ متواالة
ابلظتتاهر والبتتا ن معتتا  .آتتااوىل التوجتتب كث ترا متتن ابب امل تواالة ،وال انيتتة ق ت توجتتب كث ترا خمرجتتا متتن امللتتة لثاعليهتتا بع ت اعتبتتار القاع ت ة ااوىل[ ،
والقاعت ة ااوىل التيت أختتار إليهتا هتتي تبتس حتال املتوِايل متن حيتتل الشتروط واملوانتا ،وحتال املتو َايل وهتتل هتو كتاآر كمتا كتره يف ص  11و  12متتن
رسالته.
وهتتذا هتتو املوضتتا التتذي نقل تتاه متتن هتتذه الرستتالة ع ت الت يل يف أدطتتاء التكث ت  ،انتته يف حقيقتتته قتتول خ ت ة املرجتتتة التتذين يشتترت ون كثتتر القلتتب
كشرط مستقل للتكث ابلذنوب املكثرة.
أما تقسيمه املواالة إىل اهرة اباقوال وااآعال ،واب ة ابلقلب ،آصايح.
وأما أنه اليكثر أح ابملواالة الظاهرة إال أن يوايل بقلبه ابلرضتا واحملبتة آقتول آاست  ،وهتو قتول خت ة املرجتتة التذين يقولتون اليكثتر أحت بعمتل تاهر

َّ ِ
ِ
ِ
َّصت َتارى
ين َآم تواْ الَ تَتتَّ تتذواْ الْيَتهت َ
توث َوال َ
إال أن يقتترتن بتته اعتقتتاث قلت م َك هثتتر ،وهتتذا القتتول يت ُّترثه ويبتتس آستتاثه الت ص كمتتا قتتال تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
ِ
ِ
ض ومن يتتتوَّقم ِم كم آَِإنَّه ِمتْتهم إِ َّن اّلل الَ يتهت ِ ي الْ َقتو الظَّتالِ ِمس ،آَ َّ ِ
ِِ
ع ي َستا ِرعو َن
ين ِيف قتلتوهبم َّم َتر م
ْ هَ َ ْ
َْ
َ ََ
أ َْوليَاء بَت ْعاه ْم أ َْوليَاء بَت ْع ِ َ َ ََ َ ه ْ
ترتى التذ َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
تس) املائت ة:
َسُّرواْ ِيف أَنْتثس ِه ْم َ ثم َ
اّلل أَن ََيِْيتَ ِابلْ َثْت ِح أ َْو أ َْم ِر هم ْن ع ه آَتي ْ
آي ِه ْم يَتقولو َن َخنْ َشى أَن تصيبَتَا َثآئَرةم آَت َع َسى ه
صبِاواْ َعلَى َما أ َ
 .٥2 - ٥1آثي هذا ال ص قاى هللا بكثر من توىل الكثار ( َوَمن يَتتَت َوَّقم ِهم ك ْم آَِإنَّه ِمتْته ْم) .وال صترة متواالة بت نتزان وهتي أ هتر معتاين املتواالة يف
( 1اقتااء الصراط املستقيم) ص  ،48ط مكتبة امل ين
 2وأقوال الثريقس كرها حمما اَّلعوث يف كتابه (املواالة واملعاثاة) 42 - ٣1/1
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ِ ِ
ون َِّ
وهنم ِمن ث ِ
صتر الكثتار آإنته مت هم
اّلل) الشورى ،4٦ :وحاصل هذا أن متن نَ َ
كتاب هللا تعاىل ومن هذا قوله تعاىل ( َوَما َكا َن َقم هم ْن أ َْوليَاء يَ صر َ ه

أي هتتو كتتاآر .آتتإن قيتتل :إن هتتذا مقي ت ابخت ترتاط أن تقتترتن نص ترته للكثتتار رابتتته قتتم ورضتتاه بكثتترهم  -كمتتا يقولتته مؤلتتف (الرستتالة الليمانيتتة) ،-

آاَّواب :أنه ق ثبت ابلت ص الستابق أن التذين قاتى هللا بكثترهم مل تقترتن متواالْم للكثتار ابلرضتا واحملبتة وإمنتا تولتوهم دوآتا علتى أنثستهم ( َخنْ َشتى
أَن ت ِ
صيبَتَا َثآئَِرةم) ،واخلوف واخلشية من أعمال القلتب واليت د ن يف مستمى املتواالة ال ل تة وال اصتط حا ،وإمنتا محتل هتذا اخلتوف صتاحبه علتى
أن يتتتوىل الكثتتار يف الظتتاهر آكثتتر رواالتتته هتتذه كمتتا قتتال تعتتاىل ( َوَمتتن يَتتَ ت َتوَّقم ِهمت ك ْم آَِإنتَّته ِمتْته ْم) .وهبتتذا ي بتتت آستتاث الشتترط التتذي وضتتعه مؤلتتف
(الرستتالة الليمانيتتة) متتن اختترتاط املتواالة القلبيتتة ابحملبتتة والرضتتا للتكثت ابملتواالة الظتتاهرة .قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا ]واملثستترون متثقتتون علتتى أهنتتا نزلتتت

بسبب قو ِ ممن كان يظهر اإلس

ويف قلبه مرع ،دتاف أن ي لتب أهتل اإلست  ،آيتوايل الكثتار متن اليهتوث وال صتارى وخت هم لل توف التذي يف

قلوهبم ،ال العتقاثهم أن حمم ا كا ب واليهوث وال صارى صاثقون[.1

وقذا احتل العلماء هبذه اآلية على كثر من نَ َصر الكثار ،داصة إ ا نصرهم على املسلمس ،كما نقل ا عن القرطيب قوله ]قولته تعتاىل ( َوَمتن يَتتَت َتوَّقم
ِهم ك ْم) أي يعا هم على املسلمس (آَِإنَّه ِمْته ْم) َّبس تعاىل أن حكمه كاكمهم[ .2واحتل هبتا ابن ميمية علتى لت آقتال ( َوَمتن يَتتَت َتوَّقم ِهمت ك ْم)
ِ
وع َّ حمم بتن عبت الوهاب مظتاهرة الكثتار ومعتاونتهم علتى املستلمس متن نتواقض اإلست حمتجتا هبتذه اآلىتة كمتا
آيواآقهم ويعي هم (آَِإنَّه مْته ْم)[َ .٣
نقل اه ع ه .ومل يقي أح من العلماء التكث ه ا ابخترتاط املواالة القلبية بل املواالة الظاهرة وحت ها مك ِهثترة وهتذا تاهر الت ص ،خايتة متا كره القارب

 آيمتا نقل تاه ع ته متن قبتل  ]-أنتته اليتتوالهم إال وهتو راعِ بت ي هم[ .4وهتذا التعليتتل قالته متن ع ت نثسته ،وهتتو مصتاث للت ص التذي أثبتت أن متتننزلت آيهم اآلايت كان ابع هم على متواالة الكثتار اخلتوف متن ثوائتر الت هر ال الرضتا رتا عليته الكثتار ،وقتول الطتسي ه تا يشتبه قتول مرجتتة الثقهتاء
واملتكلمس :إن من أتى عم من أعمال الكثتر آهتو ع متة علتى أنته مكتذب بقلبته ،آقتال الطتسي متن تتوىل الكثتار آ بت أن يكتون راضتيا بت ي هم،
ترثه ال صوص.
ِوك َ القولس آاس ه

ومما يؤكت أن املتواالة الظتاهرة مكثترة بتذاْا ثون اعتبتار للمتواالة القلبيتة :إجتراء ال ت عليته الصت ة والست

حكتم الكثتار علتى عمته العبتا ر اصترته

الكثار على املسلمس ودروجه معهتم يف ختزوة بت ر ،وألزمته أبن يثتت ي نثسته كأست رجترث آعلته الظتاهر هتذا ومل يقتل لته ال ت عليته الصت ة والست
هتتل درجتتت متتا املشتتركس حبتتا قتتم أو هتتل أنتتت راعِ ب ت ي هم مصت هِتواب لتته وقتتم مل ي بتتت ختتتيء متتن هتتذا ممتتا يبتتس ل ت أهن تا آتترون آاس ت ة أح ت ثها
املتأدرون ومل ت قل عن ال عليه الص ة والس

وأصاابه ،بل اثعى العبا اإلس

واإلكراه ومل يقبل م ه إ كان اهره ِب ف ل  .والاصتل

أن املواالة الظاهرة ابل صرة ومظاهرة الكثار على املسلمس  -كما يثعله ج توث الكتا املرتت ين وأنصتارهم  -مكثترة بتذاْا ثون اعتبتار لوجتوث املتواالة
القلبية من ع مه .وهذا كله يف بيان آساث الشرط الذي وضعه مؤلف (الرسالة الليمانية) من أنه التكث ابملواالة الظاهرة إال أن تقارهنا مواالة قلبية.
أما إن قوله هذا هو قول خ ة املرجتة ،آق سبق يف تعليقي على العقي ة الطااوية تعقيبا على قتول القحاو رمحته هللا ]وال خيترج العبت متن اإلميتان
إال جباتتوث ماأثدلتته آيتته[ أن بيَّ تتت متتذاهب الثتترق يف التكث ت ابلتتذنوب املك ِهثتترة ،و كتترت أن التتذنوب املكثتترة يف أحكتتا ال ت نيا  -التتيت جتتتري علتتى
الظاهر  -هي إما قول أو آعل ثبت ابل ليل الشرعي كثر آاعله.

( 1جممون الثتاوى) 194 - 19٣ /٧
( 2تثس القر ) 21٧ /٦
( ٣جممون الثتاوى) ٣2٦ /2٥
( 4تثس الطسي) 2٧٧ /٦
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• آقال أهل الس ة :من قال أو آعل ماهو ك ْثرَ ،ك َثر اهرا واب ا بقوله أو بثعله هذا.1
• وقالت املرجتة من الثقهاء وااختاعرة :من قال أو آعل ماهو ك ْثرَ ،ك َثر اهرا واب ا ،الب ثح القول أو الثعل ولكتن اهنمتا ع متة علتى أنته كتاآر
مكذب بقلبته ،و لت ان اإلميتان ع ت هم تصت يق القلتب ولتيح العمتل الظتاهر م ته ،والبت أن يكتون عكسته وهتو الكثتر  -ع ت هم  -هتو تكتذيب
القلب  -جبا أو استا ل  -وال يكثر أح م ت ابلعمل الظاهر ،قالوا :آإ ا ثبت ابل ليل ك ْثر من أتى عم

اهرا ،آيكون هذا العمل ع مة علتى

تكذيب القلب .وق بيَّ ت أن هذا ال و ليح ب و وأن هللا تعاىل أثبت  -يف كتابه  -تص يقا ملن قاى بكثرهم.2
• وقالت اَّهمية من املرجتة :من قال أو آعتل متاهو ك ْثترَ ،ك َثتر تاهرا يف أحكتا الت نيا ،ودتوو أن يكتون مؤم تا يف البتا ن ،آتأكثرهم الستلف هبتذا،
ان متتن ثبتتت ك ْثتتره ابلت ليل البت أن يكتتون كتتاآرا تتاهرا واب تتا معتتذاب يف اآلدتترة ان دتتس هللا اليكتتون إال علتتى القيقتتة ،العلتتى الظتتاهر آقتتط ،آمتتن

أكثره يف الظاهر ثون البا ن آق َّ
كذب ابل ص ومتن ه تا أكثترهم الستلف .٣ولكتن نقتل ابتن تيميتة عتن اَّهميتة أياتا أهنتم التزمتوا بكثتر متن قتال أو
آعل الكثر اهرا واب ا ،وتعليلهم لذل هو كتعليل مرجتة الثقهاء وااختاعرة أن الكثر الظاهر ع مة على الكثر البتا ن  ،4وستيأيت نصته إن ختتاء
هللا وعلى هذا آاَّهمية قم قوالن يف التكث ابلذنوب املكثرة ،أح ا أن آاعلها يكثر اهرا آقط ،واآلدر :يكثر اهرا واب ا ،ويف ك القتولس
هم متثقون ما أهل الس ة ومرجتة الثققهاء واملتكلمس على التكث يف أحكا ال نيا رجرث آعل الذنوب املكثرة ،ويف هذا دالف خ ة املرجتة.
• آقتتال خ ت ة املرجتتتة :متتن قتتال أو آعتتل متتاهو ك ْثتتر ،مل يكثتتر بتتذل إال أن يص ت ر م تته ماي ت ل علتتى أنتته كتتاآر بقلبتته كاَّا ت واالستتتا ل ،وهتتؤالء
أكثرهم السلف ان قوقم تكذيب ابل صوص ال الة على كثر من أتى املكثرات ثون القيتوث التيت اختترت وها ،وقت نقتل تكثت الستلف قتم ابتن تيميتة
يف .٥وبقول خ ة املرجتة هذا يقول مؤلف (الرسالة الليمانية) آإن هللا تعاىل نص على كثتر متن يتتوىل الكثتار (ومتن يتتوقم مت كم آإنته مت هم) واملتواالة
الت بتتت علتتى آاعلهتتا يف أحكتتا ال ت نيا  -التتيت جتتتري علتتى الظتتاهر  -إال بقتتول أو آعتتل تتاهر ،آقتتال مؤلتتف (الرستتالة الليمانيتتة) اليكثتتر إال ر تواالة
القلتتب ،وهتتو ختتترط آاست مصتتاث لل ت ص ،كمتتا بيَّ تتته متتن قبتتل ،وهتتو قتتول خ ت ة املرجتتتة التتذين دعلتتون كثتتر القلتتب ختتتر ا مستتتق للتكث ت ابلتتذنوب
املكثرة الظاهرة يف حس أن مرجتة الثقهاء واملتكلمس واَّهميتة جعلتوا كثتر القلتب الومتا للتكثت ابلتذنوب املكثترة الظتاهرة وأتمتل الثترق بتس الشترط
املستقل وبس ال و الذي الي ث .
وهذا القول الذي قاله مؤلف (الرسالة الليمانية) من اخترتاط مواالة القلب كشرط مستقل للتكثت ابملتواالة الظتاهرة هتو أآست متن قتول اَّهميتة ،آلتو
أن رج كاآرا مثس ا يف اارع حمتاراب هلل ورستوله يستو املستلمس ستوء العتذاب تقتتي وتعتذيبا وتشتري ا ،كالكتا املرتت ين يف ومان تا هتذا ،وقت أتتى
هذا الكاآر بقانون كاآر َّ
حكمته يف ثمتاء املستلمس وأعراضتهم وأمتواقم ،مث أتتى بطائثتة ت صتره وتت آا ع ته ابلقتول والثعتل وتقاتتل متن يريت أن يقاتلته،
وتعمتتل أبمتتره يف املستتلمس ستتج ا وإهانتتة وتعتتذيبا وتقتتتي  ،آتتإن مؤلتتف (الرستتالة الليمانيتتة) يقتتول اليكثتتر أح ت م ت متتن هتتذه الطائثتتة أبآعتتال امل تواالة

الظتتاهرة هتتذه إال أن يصتترحوا رابتتتهم للكتتاآر وك ْث ت ِره ورضتتاهم ع تته ،يف حتتس أن اَّهميتتة قتتالوا بتتل يكثتتر هبتتذه ااآعتتال وتكتتون ع متتة علتتى انتثتتاء
التصت يق متتن قلبتته .ومتتن ه تتا قلتتت :إن قتتول مؤلتتف (الرستتالة الليمانيتتة) أآست متتن قتتول اَّهميتتة والتتذي كتتره اباان ميميااة رمحتته هللا يف قولتته ]ومتتن ه تتا
يظهر دطأ قول «جهم بن صثوان» ومن اتبعه حيل وا أن اإلميان جمرث تص يق القلب وعلمه ،مل دعلوا أعمال القلتب متن اإلميتان ،و توا أنته قت
يكون اإلنسان مؤم ا كامل اإلميان بقلبه وهو ما هذا يسب هللا ورسوله ويعاثي هللا وسوله ويعاثي أولياء هللا ويوايل أعت اء هللا ويقتتل اانبيتاء ويهت
 1انظر (الصار املسلول) البن تيمية 1٧٧ ،و  1٧8و ٥12
 2انظر (جممون الثتاوى البن تيمية)  14٧ /٧و  ٥٠9و  ٥48و  ،٥82و (الصار املسلول) البن تيمية ص  ،٥18و (الثصل) البن حز  2٣9 /٣و 2٥9
 ٣انظر (جممون الثتاوى)  4٠٣ - 4٠1 /٧و ( ،٥٥8الصار املسلول) ص  ٥1٧و ٥2٣
 4انظر (جممون الثتاوى) 189 - 188 /٧
( ٥جممون الثتاوى)  2٠٥ /٧و 2٠9

اجلامع يف طلب العلم الشريف

636

املساج ويهس املصاحف ويكر الكثار خاية اإلكرا ويهس املؤم س خاية اإلهانة ،قالوا :وهذه كلها معاص ال ت ايف اإلميان الذي يف قلبه ،بتل يثعتل
هتتذا وهتتو يف البتتا ن ع ت هللا متتؤمن ،قتتالوا :وإمنتتا ثبتتت لتته يف الت نيا أحكتتا الكثتتار ان هتتذه ااقتوال أمتتارة علتتى الكثتتر لتتياكم ابلظتتاهر كمتا كتتم
تاأقر بتته وِبت ف ماختتته بتته الشتهوث .آتتإ ا أورث علتتيهم الكتتتاب والست ة واإلجتتان علتتى أن
ابإلقترار والشتتهوث ،وإن كتتان يف البتتا ن قت يكتتون ِبت ف مت ه
الواح من هؤالء كاآر يف نثتح اامتر معتذب يف اآلدترة ،قتالوا :آهتذا ثليتل علتى انتثتاء التصت يق والعلتم متن قلبته ،آتالكثر ع ت هم ختتيء واحت وهتو

اَّهل ،واإلميان ختيء واح وهو العلم ،أو تكذيب القلب وتص يقه ،آإهنم مت اوعون هل تص يق القلب ختيء خ العلم أو ه َو ه َو .
وهذا القول ما أنه أآس قول قيتل يف «اإلميتان» آقت هتب إليته ك ت متن «أهتل الكت املرجتتة» .وقت َك َّثتر الستلف  -كوكيتا بتن اَّتراح وأمحت بتن
ح بل وأيب عبي وخ هم  -من يقول هبذا القول[ .1ويظهر من ك

ختيخ اإلس

أن اَّهمية أكثروا يف الظاهر من يثعل هتذه ااآعتال ،مث أكثتروه

اهرا واب ا ملا رأوا أن قوقم ااول مصاث لل صوص .مث جاء مؤلف (الرسالة الليمانية) ليقول إن من يعاثي هللا ورسوله وثي ه وأهلته ويكتر الكثتار
ويهتتس املتتؤم س اليكثتتر بتتذل يف الظتتاهر يف حتتس أكثتتر اَّهميتتة م تتل هتتذا يف الظتتاهر .آويتتل ملتتن كتتان مذهبتته يف اإلميتتان أآست متتن متتذهب اَّهميتتة
الذي وصثه ختيخ اإلس

أبنه أآس قول قيل يف اإلميان.

وبع بيان آساث اخترتاط املواالة القلبية للتكث ابملواالة الظاهرة ،وأن هذا هو قول خ ة املرجتة ،نتابا نق

لبقية كتاب (الرسالة الليمانية).

آبع ما كر املؤلف أنه ال يكثر أح رواالة الكثار يف الظاهر إال أن يقرتن هبا مواالة قلبية ،خترن يف االست الل لقوله هذا أبمرين:
اامر ااول :أقوال لبعض العلماء :آذكر أقواال للراوي والبن العريب وايب السعوث والبن تيمية يف ص .1٦ - 1٣
واامر اآلدر :بعض ال صتوص الشترعية :آتذكر حت يل حا تب رضتي هللا ع ته ،مث آيتة التقيهتة بستورة آل عمتران ،مث اآلايت ال التة علتى عمتل يوستف
عليه الس

ملل مصر ،مث آية سورة اانثال آيمن آمن ومل يهاجر .وأراث بذكر هتذه ااثلتة بيتان أن هتذه كلهتا صتور للمتواالة الظتاهرة وثبتت ابلت ص

ع كثر آاعلها ،آ يكثر أح ابملواالة الظاهرة مامل تقرتن هبا املواالة القلبية.
وسوف نرث على ماأورثه من أقوال وأثلة ِبسب ترتيب وروثها ابلرسالة.
ِ
املثستر قولتته ]واعلتم أن كتتون املتؤمن مواليتتا لكتاآر تمتتل ث ثتة أوجتته :أحت ها :أن يكتتون راضتيا بكثتره
 - 4ففاي ص  14 - 13نقتتل عتن الاراز
ه
ويتتواله اجلتته ،وهتتذا مم تتون م تته ،ان كتتل متتن آعتل لت كتتان مصت هِتواب لتته يف لت الت ين ،وتصتويب الكثتتر كثتتر ،والرضتتا ابلكثتتر كثتتر ،آيستتتايل أن
يبقتتى مؤم تتا متتا كونتته هبتتذه الصتتثة .واثنيهتتا :املعاختتترة اَّميلتتة يف الت نيا ِبستتب الظتتاهر ،و لت خت مم تتون م تته .والقستتم ال التتل :وهتتو كاملتوستتط بتتس

القسمس ااوليس ،هو أن مواالة الكثار رعىن الركون إليهم واملعونة واملظتاهرة وال صترة ،إمتا بستبب القرابتة أو بستبب احملبتة متا اعتقتاث أن ثي ته اب تل،
آهتتذا اليوجتتب الكثتتر إال أنتته م هتتي ع تته ان املتواالة هبتتذه املعتتىن قت جتتتره إىل استاستتان ريقتتته والرضتتا ب ي تته ،و لت خيرجتته عتتن اإلست  ،آت جتتر
ه ه ث هللا تعاىل آيه آقال «ومن يثعل لت آلتيح متن هللا يف ختتيء»[ مث قتال مؤلتف الرستالة ]آهتذا التقستيم التذي أورثه اإلمتا التراوي يب هتس بوضتوح

أن مواالة البا ن ،والتيت تعتين الرضتا ابلكثتر وتصتويبه ،كثتر خمترج متن امللتة ،أمتا متواالة الظتاهر آقتط متا ست مة العقت واعتقتاث بطت ن ماعليته الكثتار
آهذا اليوجب الكثر وإن كان حمرما[  .ونعلِهق على هذا من وجهس:

أ  -الك

يف الراوي :كش ص :آهو ليح ممن تل بقوله يف هتذه املستائل ،وإن كانتت أقتوال العلمتاء يف اَّملتة ال تتل هبتا وإمنتا تتل قتا اباثلتة

الشتترعية املبي تتة لصتواهبا متتن دطتهتتا .أمتتا التراوي  -وهتتو أبتتو عبت هللا حممت بتتن عمتتر بتتن اخلطيتتب التراوي  ٦٠٦ه ت  -آقت قتتال اباان ميميااة آيتته ]وهتتذا
املذكور يف كتب الراوي ،آليح يف كتبه وكتب أم اله يف مسائل أصول ال ين الكبار القول الصتايح التذي يواآتق امل قتول واملعقتول التذي بَت َعتل هللا بته

( 1جممون الثتاوى) 189 - 188 /٧
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الرسول وكان عليه سلف اامة وأئمتها ،بل يذكر ِبوث املتثلسثة امل ح ة وِبوث املتكلمس املبت عة[ ،1وقتال أياتا ]وأبلت متن لت أن مت هم متن
يص ف يف ثين املشركس والرثة عن اإلس كما صهف الراوي كتابه يف عباثة الكواكب وااص ا وأقا ااثلة على حسن ل وم ثعته َّ
ورختب آيته،

وهذه ِرَّثة عن اإلس

ابتثاق املسلمس ،وإن كان ق يكون َتب م ه وعاث إىل اإلس [ .2مث قال ابن ميمياة ]وأمتا ابتن اخلطيتب آك ت االضتطراب

وج َ ل ر زلة الذي يطلب ومل يهت إىل مطلوبه[ .٣آهذا حتال التراوي التذي احتتل مؤلتف (الرستالة الليمانيتة)
ج ا اليستقر على حال ،وإمنا هو ِبل َ

بقوله ،آهل تل بقول م له يف مسائل اإلميان .
ب  -أمتتا الكت

آيمتتا قالتته التراوي ،آماتتل ال تزان  -وهتتو املوضتتا التتذي احتتتل بتته مؤلتتف الرستتالة الليمانيتتة  -هتتو قولتته يف القستتم ال التتل إن مظتتاهرة

الكثار ونصرْم ما اعتقاث بط ن ثي هم اليوجب الكثر ،هذا حاصل قوله .آلما ا اقتصر مؤلف الرسالة الليمانية على هتذا القتول املؤيت لرأيته وتترك
آصلته يف الباب اخلامح من هتذا
ماع اه من أقوال املثسرين وهل هذا إال االدتيار ابلتشهي واقوى  .4وأين الرتجيح الواجب ع االدت ف كما َّ
الكتتتاب  .وأ آتيتته بات ه متتن أقتوال املثسترين ،وهتتو قتتول القاارطيب ]«ومتتن يتتتوقم مت كم» أي يعات هم علتتى املستتلمس «آإنتته مت هم» بت َّتس تعتتاىل أن
حكمته كاكمهتتم[ .٥و كتر ختتتيخ اإلست

حممت بتن عبت الوهاب يف نتواقض اإلست  :مظتاهرة املشتتركس ومعتاونتهم علتتى املستلمس حمتجتتا بت ثح آيتتة

املائ ة هذه .ومل يقيت أحت التكثت هبتذه املعاونتة وال صترة ابلرضتا ابلكثتر وتصتويبه ،آقت أتيتته بعكتح ماقتال التراوي .آتأي الثتريقس أحتق ابلصتواب .

ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ّلل والْيتوِ ِ
اّلل و َّ ِ ِ
ِ
ِ
اآلد ِر) ال ساء:٥9:
الرسول إن ك ت ْم تت ْؤم و َن اب ه َ َ ْ
والكم يف هذا هلل وللرسول كما قال تعاىل (آَإن تَتَ َاو ْعت ْم يف َخت ْيء آَترُّثوه إ َىل ه َ
وابلرث إىل هللا تعتاىل ،وجت ه قت قاتى بكثتر متن تتوىل الكثتار ثون تقييت لت ابلرضتا ابلكثتر وتصتويبه ،بتل أ ْك َث َتر هللا متن تتوىل الكثتار دوآتا علتى

ثنياه من ثوائر ال هر كما قال تعاىل (ومن يتتَتوَّقم ِم كم آَِإنَّه ِمْتهم)  -إىل قوله – (يتقولو َن َخنْ َشى أَن ت ِ
صيبَتَا َثآئَِرةم) املائ ة.٥2-٥1:
َ
ْ
ََ َ َ ه ْ
وابلرث إىل الرسول عليه الص ة والس

وج ه ق حكم على عمه العبا ِبكم الكثار ملا درج معهم يف خزوة ب ر ،رخم ثعتواه اإلست

واإلكتراه،

وهذا نص يف حمل ال زان يف تكث من عاون الكثار و اهرهم على املسلمس ثون ال ظر يف اعتقاثه ،بتل يكثتر ولتو اثعتى ست مة معتقت ه كمتا اثعتى
العبا  ،وهذا يبطل قول الراوي ويبطل مااثعاه مؤلف (الرسالة الليمانية) وماأسح عليه رسالته من أوقا إىل آدرها.

آهذا حكم هللا ورسوله ،وق قال تعاىل (َال تت َق هِموا بس ي َ ِي َِّ
اّلل َوَرسولِِه) الجرات ،1 :هذا مايتعلق ب ق مانقله املؤلف عن الراوي مست ال به.
َْ َ َ

 - 5ويف ص  ،14قال مؤلف الرسالة الليمانية  -عقب ما نقله عن الراوي  -ويف نثح املعىن أياتا يقتول ابان العاريب رمحته هللا ]إمنتا يكتون املتؤمن
بطاعتتة املشتترك مشتتركا إ ا أ اعتته يف االعتقتتاث ،آتتإن أ اعتته يف الثعتتل وعقت ه ستتليم مستتتمرم ت علتتى التوحيت والتصت يق آهتتو عتتاصِ آتتاآهموه[  .وقتتال
املؤلف معقبا على ل ]آهذا الك

يوضح الثارق بتس متن آعتل آعت متن أآعتال املتواالة اب تا و تاهرا  -وهتو ه تا اعتة املشترك  -وبتس متن آعتل

نثح الثعل واعتقاثه سليم وقلبه مطمتن ابإلميان ،آااول يص بذل مشركا بعا بع اعتبار القاع ة ااوىل ،أما ال تاين آهتو عتاص[ .أمتا قتول ابان
العريب ]آإن أ اعه يف الثعل وعق ه سليم مستمر على التوحي والتص يق آهو عاصِ [ ،آهذا ك

آيه إجال ال ي ب ي سوقه وال إهبامه هكتذا ،آلتو

أن كاآرا أو مسلما قال ملسلم ِ
ألق هذا املصاف يف القذر أو اسج قذا الصت م آأ اعته يف آعتل هتذه ااآعتال ل َك َثتر اآلمتر واملتأمور ذجتان املستلمس
( 1جممون الثتاوى) 24٧ /1٧
آصل ابن تيمية ماكتبه الراوي يف عباثة الكواكب .ووصثه ابن تيمية أبنه جهمي جسي يف ج  ،21٣ /1٦وج
( 2جممون الثتاوى)  ،٥٥ /4ويف ج َّ 181 - 18٠ /1٣
٥11 /٧
( ٣جممون الثتاوى) ٥٥ /٦
 4كما قال الشا رمحه هللا يف (املواآقات) 144 - 14٠ /4
( ٥تثس القر ) 21٧ /٦
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صل لكثر ذجان الصاابة .وهذه اعة يف أآعال وتروك جمترثة خت مصتاوبة بطاعتةِ يف
را آيهم ابن العريب نثسه ،ولو أمره أح برتك الص ة آلم ي َ
اعتقاث مك ِهثر ،وق َك َثر آاعلها ابإلجان .ولكن الذي مل يعرآه مؤلف الرسالة الليمانية والذي يت ل علتى أنته حا تب ليتل دمتا ااقتوال وال يت ري متا
آيها :أن ااختتاعرة  -وابتن العتريب مت هم  -يك ِهثترون هبتذه ااآعتال خت املصتاوبة ابعتقتاث مك ِهثتر ولكت هم يقولتون إن هتذه ااآعتال ع متة علتى انتثتاء

التص يق ابلقلب ،يبس هذا ما قاله ابن عاب ين ال ثي  -وهو من مرجتة الثقهاء وقوقم يف هذا كقول األشاعرة ] -وكما لو َس َج لص م أو وضتا
مصاثا يف قا ورة آإنه يكثر ،وإن كان مص قا ،ان ل يف حكم التكتذيب[ .1وقتال ابان ميمياة رمحته هللا]وقتال أبتو عبت هللا الصتالي :إن اإلميتان
هبت َث َّل ل على ع تص يق القلتب .وأن كتل قتول أو عمتل تاهر َث َّل الشترن علتى أنته ك ْث مترت
جمرث تص يق القلب ومعرآته ،لكن له لواو آإ ا َ
كتان لت انته ثليتل علتى عت تصت يق القلتب ومعرآتته ،ولتيح الكثتر إال تلت اخلصتلة الواحت ة ،ولتيح اإلميتان إال جمترث التصت يق التذي يف القلتب
واملعرآتة ،وهتذا أختتهر قتويل أيب الستن ااختتعري وعليته أصتاابه كالقاضتي أيب بكتر وأىب املعتايل وأم اقمتا ،وقتذا َعت َّهم أهتل املقتاالت متن املرجتتتة[.2

وأبو املعايل اَّويين ختيخ أيب حامت ال تزايل ،وال تزايل ختتيخ ابتن العتريب التذي نقتل املؤلتف قولته ،آهتذا متذهب ااختتاعرة .وهبتذا تعلتم أن إ ت ق القتول

أبنتته يكثتتر إن أ اعتته يف االعتقتتاث واليكثتتر إن أ اعتته يف ااآعتتال الظتتاهرة دطتتأ ،وواضتتح أن مؤلتتف (الرستتالة الليمانيتتة) ال علتتم لتته رتتذاهب الثتترق يف
اإلميان والكثر ،وماكتان لته أن يقت علتى كتابتة رستالته هتذه قبتل ثراستة املتذاهب يف اإلميتان والكثتر ومعرآتة الصتواب متن اخلطتأ يف هتذا انته أستا
موضون رسالته .وأ أح هِذر كل من يؤلف لل ا داصة إ ا كان املقصوث ابلتأليف وضا م اهل للجماعات م لما كتب مؤلف الرسالة الليمانية على
خ آها (املعامل الشرعية والثكرية للجماعة اإلس مية رصر) ،أح هذر من التأليف آيما مل يتأهل له املؤلف حذرا من الوعي الوارث يف قولته عليته الصت ة
ِ
َضتلهوا) ، ٣وقولته عليته الصت ة والست (متن ثعتا إىل ضت لة كتان عليته متن اإلمث
اتلهوا وأ َ
والس (اكذ ال تا رءوستا جهتاال آستتلوا آتأآتوا ب ت علتم آَ َ
م ل آاث من تبعه ،الي قص ل من آاثمهم ختيتا) .4وأوصي كل من يري أن يت َعلِهم خ ه أبن يتعلم قبل أن يت َعلِهم.
 - 6قال مؤلف (الرسالة الليمانية) يف ص  - 15 - 14عقب مانقله عن ابن العتريب ] -ويتتم وضتوح اامتر وجت ؤه بقتول أيب الستعوث  -رمحته

هللا  -يف تثس ت قولتته تعتتاىل (إِالَّ أَن تَتتتَّق تواْ ِم تْته ْم تت َقتتاة )...آل عم تران 28 :قتتال ....« :كأنتته قيتتل التت تتذوهم أوليتتاء تتاهرا أو اب تتا يف حتتال متتن

ااحتوال إال حتتال اتقتتائهم ...آإنتته دتتوو إ هتتار املتواالة حي تتتذ متتا ا مت تتان الت ثح ابلعت اوة والب اتتاء وانتظتتار ووال املتتانا ،[...مث قتتال املؤلتتف ]آثتتي
هتتذا ال ت ص بت َّتس أبتتو الستتعوث رمحتته هللا الثتترق بتتس امل تواالة الظتتاهرة والبا تتة ،إ لتتو مل يكتتن بي همتتا آتترق ملتتا قتتال :تتاهرا أو اب تتا ،مث بت هتس إابحتتة املتتوىل
سباانه لل ون ااول  -وهو املواالة الظاهرة  -حال التقية ،إ حاختا هلل أن يبيح املواالة البا ة ،وهي ك ْثر  -كما بيَّ ا  -حىت حال التقية[ .

تتن املؤلتتف أن التقيَّتتة متواالة تتاهرة وأهنتتا جتتائزة حتتال اخلتتوف متتن الكثتتار ،وجواوهتتا ثليتتل علتتى أهنتتا ليستتت كثترا .و كرهتتا ضتتمن ااثلتتة الشتترعية التتيت

ِ
ِِ ِ
ين
است ل هبا على أن املواالة الظاهرة ما س مة العق خ مكثترة ،آقتال يف ص] 24الت ليل ال تاين :وهتو قولته تعتاىل (الَّ يَتتَّ تذ الْم ْؤم تو َن الْ َكتاآ ِر َ
ِ
ِ
ِ ِ
أَولِياء ِمن ثو ِن الْمؤِمِس ومن يت ْثعل َلِت آَتلَتيح ِمتن ِ
ِ
اّلل الْم ِ
صت ) آل
اّلل ِيف َختت ْيء إِالَّ أَن تَتتتَّقتواْ متْته ْم تت َقتاة َو َت هذركم ه
ْ ْ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ه
َْ
اّلل نَت ْث َسته َوإ َىل ه َ

عمتران .28 :مث قتتال املؤلتتف :وهتتذا ثليتتل علتتى متتا كر ه متتن أن املستتلم إ ا وقتتا م تته متواالة اهريتتة حتتتت أتثت دتوف أو إكتراه أو ملصتتلاة متتن املصتتاحل
املعتسة آإنه اليكثر بذل ماثا القلب سليما إ ت تثي بذل املواالة القلبية اليت توجب كثر صاحبها[ .

وأقتتول :إن املتواالة الظتتاهرة للكثتتار كثتتر أكتتس كمتتا يت ل عليتته قولتته تعتتاىل ( َوَمتتن يَتتَ ت َتوَّقم ِهمت ك ْم آَِإنتَّته ِمتْته ْم) ،وحكتتم ال ت عليتته الصت ة والست

( 1حاختية ابن عاب ين) ط ثار الكتب العلمية ،كتاب املرت  ،ج  ٣ص 284
( 2جممون الثتاوى) ٥٠9 /٧
 ٣ال يل متثق عليه
 4ال يل رواه مسلم
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العبتا  .والكثتر الدتتوو إ هتاره إال متا اإلكتراه املعتتس ال ترث اخلتتوف أو ملصتلاة كمتتا قتال املؤلتف .آلتتم يتردص هللا يف إ هتار الكثتتر إال متا اإلكتتراه

ِ
ّلل ِمن بتع ِ إميَانِِه إِالَّ من أ ْك ِره وقَت ْلبه مطْمتِن ِاب ِإلميَ ِ
ان) ال ال ،1٠٦ :وس ذكر إن ختاء هللا ال ليل على أن جمرث اخلوف من
كما قال ( َمن َك َثَر ِاب ه َ ْ
َ
َْ ََ

الكثتتار ثون وقتتون إك تراه معتتتس م ت هم الديتتز للمستتلم م تواآقتهم يف الظتتاهر ،آتتإن واآقهتتم ثون إك تراه آق ت َك َثتتر .ولك تتا نب ت أ ببيتتان دطتتأ ما هتتب إليتته
املؤلتتف متتن أن التقيتتة م تواالة تتاهرة جتتائزة متتا اخلتتوف ،وهتتو يري ت أن يتوصتتل بتتذل إىل أن أنصتتار الكتتا املرت ت ين وج تتوثهم معتتذورن يف م تواالْم
الظاهرة للاكا بسبب دوآهم م هم لكوهنم يف سلطاهنم ،وهذا قول آاس .
والذي أوقا املؤلف آيما وقتا آيته ته أن التقيتة متواالة ،وإ ا جتاوت التقيتة متا اخلتوف جتاوت املتواالة .والصتايح أن التقيتة خت املتواالة يف الل تة ويف
الشرن.
أما يف الل ة :آقت كتر متن قبتل أن املتواالة أصتلها :الق ْترب والت ُّنو .أمتا التقيهتة آأصتلها يف الل تة :الَت َذر ،والتذر ختتيء والقترب ختتيء آدتر .والثعتل:

اتَّقتتى ،واملص ت ر :تَِقيَّتتة وتت َقتتاة ،وك ت املص ت رين ورث يف الق تراءات الصتتاياة ،آقتتريء (إِالَّ أَن تَتتتَّق تواْ ِم تْته ْم تت َقتتاة) وق ت ِريء (إال أن تتق توا م ت هم تقيهتتة).
وأت َِّقيه تقيَّة رعىن ِ
حذ ْرته.1

وأما يف الشترن :آتإن التقيهتة رعتىن التذر متن الكثتار  -ع ت اخلتوف مت هم بستبب هتورهم وخلبتتهم  -تكتون ذدثتاء املعتاثاة قتم أو رت اراْم ذ هتار

اللس واملعاخترة الس ة قم .آهذا مادوو إ هاره ما اخلوف ،أما إن أ هر آوق ل ابلذب عن الكثار أو نصرْم والقتتال ثوهنتم آهتذه متواالة
القول ِه
اهرة مك ِهثترة الدتوو ختتيء م هتا إال متا اإلكتراه امللجتيء متا اادتذ يف االعتبتار اإلجتان علتى أن اإلكتراه الديتز قتتل املستلم ب ت حتق .وقت تستاهل
آسموا امل اراة  -اليت جتيزها التقيتة  -متواالة تاهرة ،وهتذا دطتأ ،ولكتن مؤلتف (الرستالة الليمانيتة) ادتتار أقتوال هتؤالء املثسترين ثون
بعض املثسرين ه
خ ها اهنا تؤي وجهة نظره ،وحنن نذكرها ونذكر أقوال خ هم من أئمة التثس مث نرجح بي هم ذ ن هللا.
أ  -أما الذين قالوا إن التقية هي املواالة الظاهرة:
• آم هم أبو السعوث ،و كر مانقله ع ه املؤلف آنثا.

• ونقتتل املؤلتتف يف ص  2٥ - 24قتتول اباان العااريب ]آست ِ
تاع وهم ووالتتوهم وقولتوا مايصتترف عت كم متتن ختتترهم وأ اهتتم بظتتاهر مت كم ال ابعتقتتاث ،بت َّتس

ل قوله تعاىل (إِالَّ من أ ْك ِره وقَت ْلبه مطْمتِن ِاب ِإلميَ ِ
ان)[ .
َ
َْ ََ

• ونقتتل املؤلتتف يف ص  2٥قتتول النساافي ]أي إال أن يكتتون للكتتاآر عليت ستتلطان آت اآتته علتتى نثست ومالت آاي تتتذِ دتتوو لت إ هتتار املتواالة
وإبطان املعاثاة[.
• وقتتال الشاانقيقي ]أمتتا ع ت اخلتتوف والتقيتتة آت َّدص يف متواالْم بقت ر املت اراة التتيت يكتثتتى هبتتا ختتترهم ،ويشتترتط يف لت ست مة البتتا ن متتن تلت
املواالة[.2
ب  -وأما الذين قالوا إن التقية هي إدثاء معاثاة الكثار أو إ هار امل اراة قم.
• قال ابن حجر رمحه هللا ]التقية :الذر من إ هار مايف ال ثح من معتق وخ ه لل [ .٣وهذا يبس أن التقية جمرث َح َذر ال مواالة.

• وقتتال اباان القاايم رمحتته هللا ]ومعلتتو أن التقتتاة ليستتت رتواالة ولكتتن ملتتا هنتتاهم هللا عتتن متواالة الكثتتار اقتاتتى لت معتتاثاْم والتساءة مت هم وجمتتاهرْم

 1انظر (لسان العرب) البن م ظور ،4٠4 - 4٠2 /1٥ ،ط ثار صاثر
( 2أضواء البيان) 111 /2
( ٣آتح الباري) ٣14 /12
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ابلع وان يف كل حال ،إال إ ا داآوا من خترهم آأابح قم التقية ،وليست التقية رواالة[ .1وهذا ك

اجلامع يف طلب العلم الشريف

واضح يف أن التقية ختيء خ املواالة.

• وقال الشتيخ عباداللقيف بان عبادالرمحن آل الشايخ ]ومستألة إ هتار العت اوة خت مستألة وجتوث العت اوة( ،آتااول) يعتذر بته متا اخلتوف والعجتز

ِ
ِ
ِ
تب هللا ورستوله تت و كل ِهتي الي ثت عتن
لقوله تعاىل (إالَّ أَن تَتتتَّقواْ مْته ْم تت َقاة) ( ،وال اين) الب م ه انه ي دل يف الكثر ابلطاخوت ،وبي ه وبس ح ه

املؤمن[ .2يري الشيخ أن وجوث معاثاة الكثار يف قلتب املتؤمن وإ هتار هتذه املعتاثاة للكثتار واجبتان ،والواجتب ااول  -وهتو وجتوث العت اوة  -البت
م ه يف كل حال ،أما اآلدر  -وهتو إ هتار العت اوة  -آيجتوو تركته ع ت اخلتوف مت هم لآليتة املتذكورة .آعلِ َتم بتذل أن التقيتة ع ت الشتيخ عبت اللطيف
إمنا جتيز إدثاء معاثاة الكثار ،وهو نثح ك ابن القيم ،وهو يرجا إىل ما كتره ابتن حجتر متن أن التقيتة التذر متن إ هتار متايف الت ثح ،وهتو ه تا
معاثاة الكثار ،آالتقية إدثاء معاثاة الكثار.
• وقال القرطيب رمحه هللا  -يف بيان معىن التقية ]-قال ابن عبا  :هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمتن ابإلميان واليقتتل والَييت مأمثتا .وقتال الَ َستن:

التقية جائزة لإلنسان إىل يو القيامة والتقية يف القتل .وقرأ جابر بن وي وجماه والاااك «إال أن تتقوا م هم تقيَّة» .وقيل إن املؤمن إ ا كان قائمتا

بتتس الكثتتار آلتته أن ي ت اريهم ابللستتان إ ا كتتان دائثتتا علتتى نثستته وقلبتته مطمتتتن ابإلميتتان .والتقيتتة الحتتتل إال متتا دتتوف القتتتل أو القطتتا أو االيتتذاء
العظيم[.٣

• وقال ابن كثري رمحه هللا ]وقوله تعاىل (إِالَّ أَن تَتتتَّقواْ ِمْته ْم تت َقتاة) أي متن دتاف يف بعتض البلت ان وااوقتات متن ختترهم آلته أن يتقتيهم بظتاهره ال
اب تته ونيتته ،كمتتا قتتال الب تتاري عتتن أيب الت رثاء أنتته قتتال «إ ل ك ِ
ْشتتر يف وجتتوه أق توا وقلوب تتا تلع ت هم» .وقتتال ال تتوري :قتتال ابتتن عبتتا  :لتتيح التقيتتة
ابلعمل إمنا التقية ابللسان ،وكذا رواه العويف عن ابن عبا  :إمنا التقية ابللسان ،وكذا قال أبو العالية وأبو الشع اء والاااك والربيا بتن أنتح ،ويؤيت
ماقالوه قول هللا تعاىل «من كثر ابهلل من بع إميانه إال من أك ِره وقلبه مطمتن ابإلميان» .وقال الب اري :قال السن :التقية إىل يو القيامة[.4
• وقال البداو رمحته هللا ]هنتى هللا املتؤم س عتن متواالة الكثتار ومت اه تهم ومبتا تهم إال أن يكتون الكثتار ختالبس تاهرين ،أو يكتون املتؤمن يف قتو
كثار آي اآهم آي اريهم ابللسان وقلبه مطمتتن ابإلميتان ثآعتا عتن نثسته متن خت أن يستتال ثمتا حرامتا أو متاال حرامتا ،أو يظهتر الكثتار علتى عتورة

ِ ِ ِ
ِ
ص َتس حتىت
املسلمس .والتقية التكون إال متا دتوف القتتل وست مة ال يتة ،قتال تعتاىل (إالَّ َم ْتن أ ْكت ِرَه َوقَت ْلبته مطْ َمتتن اب ِإلميَتان) .مث هتذه ردصتة آلتو َ

قتِل آله أجر عظيم[.٥

آهتتذه أقتوال الثتريقس متتن العلمتتاء :متتن قتتال إن التقيتتة هتتي املتواالة الظتتاهرة ،ومتتن قتتال إمنتتا هتتي جمتترث إدثتتاء العت اوة أو إ هتتار املت اراة ر ي تتة الكثتتار،

َّ ِ
ِ
َّصت َتارى أ َْولِيَتتاء
ين َآم تواْ الَ تَتتَّ تتذواْ الْيَتهت َ
توث َوال َ
آأيهمتتا ص تواب  .والصتواب هتتو قتتول الثريتتق ال تتاين والت ليل علتتى ل ت قولتته تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
ِ
ض ومتن يتتتتوَّقم ِمت كم آَِإنَّته ِمتْتهم إِ َّن اّلل الَ يتهت ِ ي الْ َقتو الظَّتالِ ِمس ،آَ َّ ِ
ِِ
ع ي َستا ِرعو َن آِتي ِه ْم
ين ِيف قتلتوهبم َّم َتر م
ْ هَ َ ْ
َْ
َ ََ
بَت ْعاه ْم أ َْوليَاء بَت ْع ِ َ َ ََ َ ه ْ
ترتى التذ َ
يتقولو َن َخنْ َشى أَن ت ِ
صيبَتَا َثآئَِرةم) املائ ة .٥2 - ٥1 :آهؤالء املذكورن يف اآلية َح َك َم هللا بكثرهم رواالْم الكثار (آَِإنَّه ِمتْته ْم) رختم دتوآهم ( َخنْ َشتى
َ
أَن ت ِ
آبس هللا تعاىل يف هذه اآلية أن جمرث اخلوف من أ ى الكثار إ ا هتروا علتى املتؤم س لتيح بعتذر يف املستارعة إىل متواالْم ،ولتو
صيبَتَا َثآئَِرةم)َّ ،
كان اخلوف يردص يف املواالة ملا أكثرهم هللا .آإ ا كان اخلوف يتردص يف التقيتة واليتردص يف املتواالة ،علِ َتم بتذل أن التقيتة خت املتواالة ،كمتا قتال

( 1ب ائا الثوائ ) البن القيم٦9 /٣ ،
( 2الرسائل املثي ة) للشيخ عب اللطيف ،جا سليمان بن سامان ص 284
( ٣تثس القر ) ٥٧ /4
( 4تثس ابن ك )  .٣٥٧/1ومعىن (نك ِ
ْشر)  -يف قول أيب ال رثاء  -أي نَاا
( ٥تثس الب وي) ٣٣٦ /1
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ابن القيم  -يف ك مه امل قول آنثا ] -وليست التقية رواالة[ .
وام صة:

ِ
يردص يف التقية ذدثاء معاثاْم أو ر اراْم.
• أن اخلوف (وهو اا ى املتوقَّا من الكثار) ه
• أمتا اإلكتراه (وهتتو اا ى الواقتا آعت متتن الكثتتار) آت ِهدص يف املتواالة الظتتاهرة التيت هتتي نتتون متتن الكثتر ااكتتس متتا ا مت تان القلتتب ابإلميتتان .آمتتن
أ هر املواالة للكثار ثون إكراه ملجيء حكم ا بكثره.
وق دلط بعض املثسرون بس اخلوف واإلكراه آيما نقلته ع هم آنثا ،واست لوا للتقية َبيتة اإلكتراه (إال متن أكتره وقلبته مطمتتن ابإلميتان) .ومتن ه تا
تستتاهل بعاتتهم يف اعتبتتار التقيتتة م تواالة تتاهرة ابعتبتتار أهنتتا ممتتا يتتردص آيتته اإلك تراه .والتاقيتتق التتذي ي ت ل عليتته تتاهر اآلايت هتتو ما كرتتته ل ت يف
اخل صتة الستتابقة متن أن التقيتتة خت املتواالة ومتتن أن اخلتوف خت اإلكتراه .وإ ا هتر أن التقيتتة ختتيء خت املتواالة  -كمتا قتتال ابتن القتتيم  -آتإن آايت

ِ
ِِ ِ
ين أ َْولِيَتاء)  -إىل قولته – (إِالَّ أَن تَتتتَّقتواْ ِمتْته ْم تت َقتاة)
سورة آل عمران اليت است ل هبا املؤلف  -وهي قوله تعاىل (الَّ يَتتَّ ذ الْم ْؤم تو َن الْ َكتاآ ِر َ

عمران28 :

يكون مع اها :التوالوهم ولكن اتقوهم واحذروهم ع اخلوف م هم ،وهذا ما كره الب وي والقر

آل

وابن ك يف تثس اآلية.

وهبذا تعلم أن قول مؤلف (الرسالة الليمانيتة) ]مث ب َّتس إابحتة امل ْتوىل ستباانه لل تون ااول  -وهتو املتواالة الظتاهرة  -حتال التقيتة[ (ص  )1٥أن قولته

هذا دطأ ،وأن املواالة الظاهرة اليردص آيها إال اإلكراه ،آمن واىل الكثار اهرا ب

إكراه حكم ا بكثره .وق تكلمت يف اإلكتراه يف آدتر القستم

ال اين عقب بيان حكم أنصار الطواخيت و كرت أنه اليلزم ا البال آيه كمانا لكوهنم ممت عس ،وأنه خ متاقق يف أخلبهم على القيقة.
 - 7ويف ص  ،15كتتر مؤلتتف (الرستتالة الليمانيتتة) أن ختتتيخ اإلس ت

ابتتن تيميتتة كتتر أن التشتتبه ابلكثتتار يصتتل إىل أن يكتتون متتن الكبتتائر أو كث ترا

ِبستتب ااثلتتة الشتترعية ،وأنتته متتن صتتور املتواالة ،هتتذا حاصتتل قولتته .والتتذي قتتال إن التشتتبه متتن صتتور املتواالة هتتو املؤلتتف الختتتيخ اإلست  ،أمتتا ختتتيخ
اإلس

آق كرت من قبل أنه قتال إن التشتبه ابلكثتار ريعتة أو ستبب إىل املتواالة ،وقتال أياتا إنته مظ تة املتوثة .1واملؤلتف أراث أن التشتبه هبتم وهتو

مواالة اهرة ليح كثرا آتكون املواالة الظاهرة خ مكثترة بتذاْا ،وقت ب َّتس ختتيخ اإلست

أن التشتبه لتيح متواالة يف اتته ،كمتا ب َّتس أن التشتبه نثسته

ق يكون كثرا ،آبطلت بذل املق متان اللتان بىن عليهما املؤلف حكمه.
هذه أقوال العلماء التيت استت ل هبتا علتى أن املتواالة الظتاهرة خت مكثترة متامل تقترتن هبتا متواالة قلبيتة ،وقت أبطل تا مااستت ل بته ،مث ختترن يف االستت الل
على نثح القاية ببعض ال صوص الشرعية.
 - 8فباادأ يف ص  1٧بتتذكر حت يل حا تتب بتتن أيب بلتعتتة رضتتي هللا ع تته ،والت يل متثتتق عليتته ،ويف روايتتة للب تتاري قتتال :حت ث ا الميت ي حت ث ا
ستتثيان حت ث ا عمتترو بتتن ثي تتار قتتال حت ثين الستتن بتتن حممت بتتن علتتي أنتته ْستتا عبيت هللا بتتن أيب راآتتا كاتِتتب َعلِت هتي يقتتولْ :سعتتت عليتتا رضتتي هللا ع تته
يقتتول( :بع تتين رستتول هللا عليتته الصت ة والست أ وال تزب واملقت اث قتتال :انطلقتوا حتتىت أتتتوا روضتتة َدتتا  ،آتتإن هبتتا عي تتة معهتتا كتتتاب آ تتذوه م هتتا،
جن الكت تاب أو
آتتذهب ا تعتتاثي ب تتا ديل تتا حتتىت أتي تتا الروضتتة ،آتتإ ا حنتتن ابلظعي تتة ،آقل تتا :أدرجتتي الكتتتاب ،آقالتتت :متتامعي متتن كتتتاب ،آقل تتا :لت ت ِر َّ
تس ال يتتاب ،آأدرجتتته متتن عقاصتتها ،آأتي تتا بتته ال ت عليتته الصت ة والس ت  ،آتتإ ا آيتته متتن حا تتب بتتن أيب بلتعتتة إىل أ متتن املشتتركس ممتتن ركتتة
ل ِلقت َ َّ
خيسهم ببعض أمر ال عليه الص ة والس  ،آقال ال عليه الص ة والس  :ماهذا ايحا ب  ،قال ال تعجل َعلَ َّتي اي رستول هللا ،إين ك تت امترءا
من قريش ومل أكن من أنثسهم ،وكان من مع متن املهتاجرين قتم قتراابت متون هبتا أهلتيهم وأمتواقم ركتة ،آأحببتت إ آتاتين متن ال ستب آتيهم أن

أصتط ا إلتتيهم يت ا متتون قترابيت ،وماآعلتتت لت ك ْثترا وال ارتت اثا عتتن ثيتتين ،آقتال ال ت عليتته الصت ة والست  :إنتته قت صت قكم ،آقتتال عمتتر :ثعتتين
 1انظر (اقتااء الصراط املستقيم) ص  48و  ،22٠ - 218ط امل ين
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ايرستتول هللا آأضتترب ع قتته ،آقتتال :إنتته ختتته ب ت را ،وماي ت ري لعتتل هللا عزوجتتل ا لتتا علتتى أهتتل بت ر آقتتال :اعمل توا ماختتتتتم آق ت خثتترت لكتتم) قتتال

َّ ِ
آم وا َال تَتتَّ ِ ذوا َع هِوي َو َع َّوك ْم أ َْولِيَاء) املمتا ة.1)1 :
ين َ
عمرو :ونزلت آيه ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
قتتال مؤلتتف (الرستتالة الليمانيتتة) يف ص ] 18يف هتتذا الت يل ثاللتتة علتتى أن حا بتتا  -رضتتي هللا ع تته  -قت أتتتى بثعتتل متتن أآعتتال املتواالة للمشتركس
و ل ب ص اآلية «ايأيها الذين آم وا التت ذوا ع وي وع هوكم أولياء» وآيته نزلتت ،كمتا يت ل الت يل علتى أنته مل يكثتر رواالتته هتذه ،و لت بت ص
قول ال عليه الص ة والس

ص َ ق» ،يعين ص ق يف قوله «ومل أآعله كثرا وال ارت اثا عن ثيين ،وال رضا ابلكثر بعت اإلست » ،ي تتل متن
لعمر « َ

البس على أن مواالة حا ب كانت مواالة اهرية آَت َعلها ل رع ثنيوي وقلبه مطمتتن ابإلميتان ،ولتو كانتت متواالة ابلبتا ن ل َك َثتر ،و لت
ل ال ليل ِه

يستايل بقول ال عليه الص ة والس

«ص ق» ومل ا بة هللا له بقوله سباانه «ايأيهتا التذين آم توا التت تذوا» اآلىتة آلتم ي ْستلَب استم اإلميتان[ .

وقال أياا يف ص ] 21و ل ان حا با ملا أتى آع من أآعال املواالة ،وكان عقت ه ستليما مل كتم بكثتره ،والستبب يف لت ست مة اب ته وهتذا
مايقص به :املواالة الظاهرية ثون البا ية ،إ لو اجتما رضا القلب را آَت َعله ما آِ ْعله لكانت مواالته مواالة اب ية وهي اليت دتما آيها الظاهر متا
البا ن ،واليت يكثر صاحبها بع اعتبار حاله[  .أما قوله إن حا با آعل ماهو مواالة اهرة للمشركس وأنه مل يكثر بذل آصايح.
وأمتتا تعليلتته لعت كثتتره :أبنتته آعتتل املتواالة الظتتاهرة ل تترع ثنيتتوي متتا انتثتتاء املتواالة القلبيتتة آ طتتأ ،وأن املتواالة الظتتاهرة جمتترثة متتن املتواالة البا تتة خت
ثصل هذا إن ختاء هللا.
مكثرة آ طأ وس ه

وكذل قوله إن امل ا بة بياأيها الذين آم وا  -يف أول سورة املمتا ة  -تت ل علتى عت كثتره ،آهتذا دطتأ ،ونَ َستبَه املؤلتف أياتا يف ص  19للشتيخ
سليمان بن سامان و ق أدطأ أياا ،آتإن امل ا بتة ابستم اإلميتان ال تت ل علتى عت كثتر امل تا بس ،بتل دتوو أن يوصتف الشت ص بستابق حالته

ولو انتقل ع ه و م اله:
• قوله عليه الص ة والس
ابإلس ت

(ال ل ث امريء مسلم إال ذح ى ث ث )...وم ها (التارك ل ي ه) .2والتارك ل ي ته هتو املرتت ووصتثه يف أول الت يل

ابعتبتتار ستتابق حالتته ،ويف هتتذا قتتال اباان حجاار ]ويف ال ت يل ج تواو وصتتف الش ت ص رتتا كتتان عليتته ولتتو انتقتتل ع تته الستتت ائه املرت ت متتن

املسلمس ،وهو ابعتبار ماكان[.٣
• وم اله أياا قوله عليه الص ة والس

(ث ثتة يؤتتون أجترهم مترتس) و كتر مت هم (ورجتل متن أهتل الكتتاب آمتن ب بيته وآمتن يب) .4آوصتثه أبنته متن

أهل الكتاب ما أنه أسلم ب اللتة قولته (وآمتن يب) عليته الصت ة والست

آقولته (ورجتل متن أهتل الكتتاب) متن ابب تستميته بستابق حالته .ومصت اق

َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين قَتال َواْ
هذا ال يل من كتاب هللا قوله تعاىل ( َوإ َّن م ْن أ َْه ِل الْكتَاب لَ َمن يت ْؤمن اب هّلل َوَما أن ِزَل إلَْيك ْم) آل عمران ،199 :وم لها آيتة املائت ة (التذ َ
ِ
آمَّا) املائ ة.8٣-82:
إِ َّ نَ َ
ص َارى)  -إىل قوله تعاىل – (يَتقولو َن َربتََّا إنتََّا َ
َّ ِ
آم واْ َمن يَت ْرتَ َّ ِم ك ْم َعن ِثيِ ِه) املائ ة ،٥4 :آهل اخلطاب ابإلميان مي ا من ارت اث بعاهم وكذل قوله تعتاىل
ين َ
• وم اله قوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ض َّتل َس َتواء
ين َآم وا َال تَتتَّ ذوا َع هِوي َو َع َّوك ْم أ َْوليَاء)  -إىل قوله تعاىل َ ( -وَمتن يَت ْث َع ْلته مت ك ْم آَت َقت ْ َ
يف ص ر سورة املمتا ة ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
السبِ ِ
يل) املمتا ة 1 :آت مي تا اخلطتاب ابإلميتان متن كثتر بعتض امل تا بس ،ويكتون وصتثهم ابلتذين آم توا متن ابب وصتف الشت ص بستابق حالته كمتا
َّ
أثبت اه .هذا ما االتثتاق علتى أن حا بتا مل يكثتر ،ولكتين أرثت الت بيته علتى دطتأ االستت الل علتى عت كثتره ابمل ا بتة ابستم اإلميتان آت ثاللتة آيته
 1ال يل ( .)489٠ويف رواية ملسلم (ومل أآعله كثرا وال ارت اثا عن ثيين وال رضا ابلكثر بع اإلس )
 2ال يل متثق عليه
( ٣آتح الباري) 2٠4 /12
 4ال يل متثق عليه
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َّ ِ
آم وا) من صي العمو اللثظتي انته استم موصتول .و لت ِبت ف متالو كتان اخلطتاب داصتا بته كمتا
ين َ
على ل داصة وأنه دطاب عا آت (الذ َ
يف قوله تعاىل (وعلَى الَّ َثَِة الَّ ِذ ِ
ِ ِِ
اّلل َولِيُّته َما)
ََ
ين دلهثواْ) التوبة ،118 :وقوله تعاىل (إِ ْ ََّت َّآئ َثتَان م ك ْم أَن تَت ْث َش َ َو ه
َ
آل عمران.122:

أما است الل املؤلف بع ك ْثر حا ب رضي هللا ع ه على أن املواالة الظاهرة خ مكثرة مامل تقارهنا مواالة قلبية ،آاست الل آاس  ،وهذا بيانه:

َّ ِ
ين آ َم وا َال تَتتَّ ِ ذوا َع هِوي َو َع َّوك ْم أ َْولِيَاء تت ْلقتو َن
أ  -ال د ف يف أن ماآعله حا ب مواالة اهرة للمشركس ،ب ص قوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
إِلَْي ِهم ِابلْ َم َوَّث ِة) املمتا ة ،1 :وآيه نزلت.

ب  -وال دت ف يف أن املتواالة الظتاهرة للمشتتركس كثتر أكتتس بت ون أن تقارهنتا متواالة قلبيتة ،وقت أقم تا الت ليل علتتى لت متتن قبتل ابلكتتتاب والست ة
واإلجتان ،أمتا الكتتاب آقولته تعتاىل ( َوَمتتن يَتتَت َتوَّقم ِهمت ك ْم آَِإنَّته ِمتْته ْم) املائت ة ٥1 :وأن متا قتا بقلتوهبم هتو اخلتتوف ال الرضتا عتن الكثتار وثيت هم ،وأمتتا

الس ة آاكم ال عليه الص ة والس

على عمه العبا ِبكم الكثار بسبب مظاهرته املشركس على املسلمس ،وأما اإلجان آإجان الصاابة على

تكثت أنصتتار أئمتة التترثة .وأستهبت يف بيتتان هتذا يف القستتم ال تاين (بيتتان حكتتم أنصتار الطواخيتتت) ويف نقت ي الستتابق لقتول املؤلتتف أنته اليكثتتر أحت
ابملواالة الظاهرة وأن هذا هو قول خ ة املرجتة .وهذا يكثي يف بيان أن ماآعله حا ب كثر ،وهو نثسه كان يعلم أن آعله هذا كثر ولك ته نثتاه عتن
نثسه آقال [وما آعلت ل كثرا وال ارت اثا عن ثيين وال رضا ابلكثر بع اإلس ] ،1ووصثه عمر بن اخلطاب أياا بتذل كمتا كتره ابان حجار
قال]ويف ح يل ابن عبا «قال عمر آادرت ت سيثي وقلت :ايرسول هللا أ َْم ِك هين م ه آإنه ق كثر» قال ابن حجر :إس اثه صتايح[ .2وهتذا كلته
يف بيان أن ماآعله حا ب كثر.
هذا وليح يف قول ال عليه الص ة والس

(إنه ق ص ق) ثليل على أن ماآعلته حا تب لتيح ك ْثترا ،آتإن آعلَته ك ْث مترت ابلكتتاب والست ة وابإلجتان

على ك ْثر من اهر الكثار على املسلمس ،آَت َو َجب بذل أن ي صرف تص يق الرسول عليه الص ة والس
العتقاثه ،المطابقة قوله للواقا والقيقة آإن الكتتاب والست ة واإلجتان ِبت ف لت  .وهتذا الكت

إىل أمرِ آدر وهو مطابقة قول حا ب

ِباجتة إىل بيتان ،وبيانته أن الصت ق يف اخلتس هتل

يطلق على مطابقة قول امل ِس العتقاثه صوااب كان أو دطأ أ يطلق على مطابقة قول امل ِس للواقا امل َتس ع ته  .واملستألة آيهتا قتوالن ويبي هتا امل تال

التايل :آلو أن أعمى نظر إىل املصباح املاتيء آقتال أرى لمتة .آعلتى القتول ااول  -وهتو مطابقتة قولته العتقتاثه  -هتو صتاثق وإن أدطتأ ،وعلتى
القول ال اين  -وهو مطابقة قوله للواقا  -هو كا ب .وكل من القولس يقول به بعض العلماء ،٣والق أن كِ القولس صواب  -وإن كان ال اين هتو

املشتهور  -وقت دتمعتتان أو ي ثترثان ،آالصت ق قت يطلتتق علتى مطابقتة قتتول امل تس العتقتتاثه ،وقت يطلتتق علتى مطابقتة قولتته للواقتا ،وقت يطلتق علتتى
مطابقة قوله العتقاثه وللواقا معا وهذا هو الص ق التا  ،والذي يعس املراث م ها السياق والقرائن وأم لة ل من الت زيل:

ِِ
اءك الْم اآِقو َن قَالوا نَ ْشه إِنَّ لَرسول َِّ
س لَ َكتا ِ بو َن) امل تاآقون،1 :
اّلل يَت ْعلَتم إِنتَّ َ لََرستوله َو َّ
اّلل َو َّ
• قوله تعاىل (إِ َا َج َ َ
اّلل يَ ْش َته إِ َّن الْمَتاآق َ
َ َ َ
آأكذهبم هللا من جهة خمالثة قوقم العتقاثهم آقتط  -اهنتم اليعتقت ون أنته رستول هللا  -وإن كتان قتوقم مطابقتا للواقتا وأنته رستول هللا حقتا ،آيظهتر
من ل أن الص ق والكذب يف هذا امل ال متعلق رطابقة قول امل ِس العتقاثه ال مطابقته للواقا والقيقة.
• وقوله تعاىل  -عن قول سليمان عليه الس

ِ
لله ه – (قَ َال سَ ظر أَص َ قْت أَ ك ِ
س) ال مل ، 2٧:آاملراث ابلص ق ه ا مطابقة
ت م َن الْ َكا بِ َ
َ َ ْ َ
َ

 1من رواية مسلم
( 2آتح الباري)  ،٣٠9 /12وح يل ابن عبا هذا أدرجه الطسي
 ٣واملسألة من مسائل علم املعاين وأختار إليها اخلطيب القزويين يف كتابه (اإليااح يف علو الب خة) ص  ،18ط ثار الكتب العلمية 14٠٥ه
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قولِه للواقا امل َس ع ه ،كما ي ل عليه سياق اآلايت.

• وقوله تعاىل (ق ْل َاي أَيتُّ َها الَّا

ِ
اّلل إِلَتيكم َِ
جيعتا) ااعتراف ،1٥8 :آهتذا دتس صتاثق متن الرستول عليته الصت ة والست ِ ،
ِ
وصت ْ قه متن
إِهين َرستول ه ْ ْ

الوجهس :من جهة مطابقة القول العتقاثه ومن جهة مطابقته للواقا ،آهو عليته الصت ة والست

يعتقت أنته رستول هللا  -هتذا متن جهتة اعتقتاثه ،-

وهو رسول هللا حقا  -وهذا من جهة الواقا .-
آهذه اام لة تبس الثرق بس تص يق امل ِتس متن جهتة مطابقتة قولته العتقتاثه ومتن جهتة مطابقتة قولته للواقتا ،وأنته التت و بتس اَّهتتس آقت دتمعتان
وق ي ثرثان.
وبتطبيق هذا على تص يق ال عليه الص ة والس
مل يثعله كثرا ،وقال ال عليه الص ة والس

لا ب رضي هللا ع ه ،جن أن حا با أدس أبمرين :أبنه آعتل متا آعتل ليامتي قرابتته ركتة وأنته

إنه ق ص قه يف قوله ،آهل ص قه من جهة مطابقة قوله العتقاثه أ من جهة مطابقته للواقتا أ متن

اَّهتس معا والذي يعس املراث ه ا ال ظر يف القرائن وااثلة اادرى.

آقوله إنه مل يثعل ماآعل من مواالة الكثار كثرا وال ارت اثا عن ال ين أي مل يثعله بقص الكثرِ ،ص ْ قه ه ا هو من جهة مطابقة قوله ملعتقت ه وأنته مل
يقص ت الكثتتر ،ولتتيح متتن جهتتة مطابقتتته للواقتتا متتن أن م تواالة الكثتتار ليستتت كث ترا ،وال ت ليل علتتى انص تراف ِص ت ْ قه للجهتتة ااوىل ثون ال انيتتة ثاللتتة
الكتتاب والست ة واإلجتتان علتى أن متواالة الكثتتار رظتاهرْم علتتى املستلمس  -كمتا آعتتل حا تب  -كثتتر ،آ بتت أن قولته ِبت ف الواقتا والقيقتتة وإن
واآق معتق ه.

وأما اعتذاره عن آعله ِبوآه على قرابته ،آهو صاثق يف اعتذاره وأن هذا هو الذي محله على ما آعتلِ ،
آصت ْ قه ه تا متن جهتة مطابقتة قولته العتقتاثه،
تردص يف الكثتتر التتذي هتتو ه تتا
ال متتن جهتتة مطابقتتته للواقتتا والقيقتتة ،و لت لقيتتا الت ليل علتتى أن جمتترث اخلتتوف  -ثون وقتتون إكتراه ملجتتيء  -اليت ه

مواالة الكثار.

آ بت ابل ظر يف القترائن وااثلتة اادترى أن تصت يق ال ت عليته الصت ة والست
هذا آتص يق ال عليه الص ة والس

لا تب هتو متن جهتة مواآقتة قولته ملعتقت ه المطابقتته للواقتا ،وعلتى

له ليح تصويبا ملقالته والي ل على أن ماآعله ليح كثرا كما ال ي ل على أن عذره صايح معتس خترعا.

وهذا كله يف بيان أن ماآعله حا ب رضي هللا ع ه ك ْثر ،و كره ختيخ اإلست

حممت بتن عبت الوهاب يف نتواقض اإلست

وهتو مظتاهرة املشتركس علتى

املسلمس .واملظاهرة تكون ابلقتال معهم كمتا آعلته العبتا رضتي هللا ع ته أو ابل اللتة علتى عتورات املستلمس كمتا آعلته حا تب رضتي هللا ع ته ،وهبتذا
وصتثه عمتتر كمتتا قتتال اباان حجاار ]وواث التتارث «آقتتال عمتر بلتتى ولك تته نكتل و تتاهر أعت اءك عليت »[ .1ونقلتتت قبتتل لت قتتول الشتتيخ محااد باان
عتيق النجد ]إن مظاهرة املشركس وثاللتهم على عورات املسلمس أو الذب ع هم بلسانِ أو رضى را هتم عليته ،كتل هتذه م َك ِهثترات ممتن صت رت
م ه من خ اإلكراه املذكور آهو مرت  ،وإن كان ما ل يتْب ض الكثار و ب املسلمس[.2

هتذا وقت جتاء يف جملااة (املرابقااون) التابعتتة لت ثح اَّماعةالصتاثر ع هتتا كتتتاب (الرستالة الليمانيتتة) قتتوقم ]وال التثتات ملتتا يتترثثه بعتض اَّهتتال متتن أن
ِ
صتم هللا أهتل بت ر آلتم يقعتوا يف
حا با أتى كثرا ولكن خثَر له انه من أهل ب ر ،آإن هللا الي ثتر أن يشترك بته وي ثتر متاثون لت ملتن يشتاء ،وقت َع َ
الشرك ،هذا آا عن أن ال ص واضح يف تص يق الرسول له ملا قال إنه مل يثعل ل كثرا وال ارتت اثا[ ،٣وملؤلتف الرستالة الليمانيتة كت قريتب متن
هذا يف ص .22 -21وأقول :ل مبل هم من العلم ،وأعلهق على مقالتهم را يلي:
( 1آتح الباري)  ،٣٠9 /12ورواية الارث هذه أدرجها الطسي وابن أيب حامت
( 2ال آان عن أهل الس ة واالتهبان) له ،ص  ،٣2ط ثار القرآن الكر 14٠٠ه
 ٣جملة (املرابطون) ع ث  ،٦ربيا أول 1411ه ،ص 4٠
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• أما إن حا با أتى كثرا ،آهذا هو الصواب ابلكتاب والس ة واإلجان آيمن اهر الكثار على املسملس.
• وأما تص يق ال عليه الص ة والس

له ،آق سبق القول يف أنه تص يق لقوله ليح تصويبا ملقالته .أي أنه ص ق يف مطابقة قوله ملعتقت ه ال يف

مطابقته للواقا والقيقة.
• وأما أنه خ ِثَر له انه من أهل ب ر ،آهو مل يكثر حىت ي ثر له الشرك ،وهذا الثرق بس التكث املطلق وتكثت املع َّتس ،آهتو أتتى كثترا لك ته مل يكثتر
لقيا مانا من التكث يف حقه ،وليح املانا ه ا ختهوثه ب را ،ولك ه ختيء آدر َييت بيانه إن ختاء هللا.

اّللَ الَ يَت ْ ِثتتر أَن ي ْشت َترَك
• وأمتتا استتت القم بقولتته تعتتاىل (إِ َّن ه

بِت ِته) ال ستتاء48 :

آهتتذا يف حتتق امليتتت ال التتي ،أي الي ثتتر ملتتن متتات مشتتركا ،وهتتذا حمتتل

إجان ،أما الي آي ثر له كل ختيء ابلتوبة ،الشرك وماثونه  -ب راي كان أو خ ب ري ،ولكن هللا عصم الب ريس متن الشترك  -كمتا قتال تعتاىل (قتل
ِِ
ف) اانثال ،٣8 :واآلايت يف خثران الكثر ابلتوبة ك ة كما يف آدر الثرقان وكما يف آية الزمر.
ين َك َثرواْ إِن يَ تَتهواْ يت َ َث ْر َقم َّما قَ ْ َسلَ َ
للَّذ َ
كمعس.
كثرت ،وهو التكث املطلق امل هزل على السبب ا رث ،نذكر املانا الذي م ا من تكث ه ه
وبع بيان أن ماآعله حا ب من املواالة الظاهرة م

يردص له آيما أقت عليته،
ج  -أما هذا املانا آهو العذر الذي اعتذر به وهو دوآه من الكثار على أهله وماله ركة ،و ن حا ب أن هذا العذر ه

وعذره هذا خ معتس خترعا ،آق سبق بيان أن جمرث اخلوف من الكثار  -ثون وقون إكراه  -اليردص يف املواالة املكثرة التيت آعتل ،وقتذا عاتبته هللا

تعاىل يف نثح السورة بقوله (لن تت ثعكم أرحتامكم وال أوالثكتم ،يتو القيامتة يثصتل بيت كم) املمتا تة  .٣قتال الشتيخ ساليمان بان عبادهللا بان حمماد

عبدالوهاب ]مث كر تعاىل ختبهة من اعتذر ابارحا وااوالث آقال (لَتن تَت َثعكم أَرحتامكم وَال أَوَالثكتم يتتو الْ ِقيام ِتة يت ْث ِ
اّلل ِرَتا
صتل بَتْي تَك ْم َو َّ
َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ََْ َ َ َ
تَتعملو َن ب ِ
ص م) املمتا ة ٣ :آلتم يعتذر تعتاىل متن اعتتذر ابارحتا وااوالث واخلتوف عليهتا ومشتقة مثارقتهتا ،بتل أدتس أهنتا الت ثتا يتو القيامتة ،والت تين
َْ َ
ِِ
متتن عتتذاب هللا ختتتيتا ،كمتتا قتتال يف اآليتتة اادتترى (آَتِإ َا ن ِثت َتخ ِيف ُّ ِ
أتول
ستتاءلو َن) املؤم تتون .1 [1٠1 :وقت ه
َنست َ
تاب بَتْي تَته ْم يَت ْوَمتتتذ َوَال يَتتَ َ
الصتتور آَت َ أ َ
أتولته آقت عاتبته هللا يف لت كمتا تت ل عليته
حا ب رضي هللا ع ه أن دوآه من الكثار على أهله وماله ه
يردص له آيمتا آعتل ،ولك ته كتان خمطتتا يف ه
التأول هو املانا من تكث ه ،كما كان اخلطأ يف التتأول مانعتا متن تكثت ق امتة بتن مظعتون
اآلية السابقة را ي ل على أنه كان خمطتا .وهذا اخلطأ يف ه

رضتتي هللا ع تته وهتتو متتن أهتتل بت ر أياتتا ملتتا ختتترب اخلمتتر تتا إابحتهتتا متتتأوال يف لت قولتته تعتتاىل (لَتتيح علَتتى الَّت ِتذين آم تواْ وع ِملتواْ َّ ِ
تال ِ
ات
َ َ ََ
ْ َ َ
الصت َ
ج اح آِيما َعِمواْ إِ َا متا اتَّت َقتواْ َّوآم تواْ وع ِملتواْ َّ ِ
تال ِ
ات) املائت ة ،9٣ :حتىت قتال لته عمتر رضتي هللا ع ته :أدطتأت استت الثترة ،وقتال لته :لتو
َ ََ
الص َ
َ
َم َ
اتقيت هللا ما عمتها .وقت كترت قصتته ومواضتعها يف كتتب العلتم يف الت بيته اقتا املتذكور بتعليقتي علتى العقيت ة الطااويتة (آيمتا يشترتط للتكثت بته

من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا أو مستا وماال يشرتط آيته لت ) .آكمتا م تا اخلطتأ يف التأويتل متن تكثت ق امتة م تا أياتا تكثت حا تب

وك ا ب ري ،وق قال تعاىل (ولَيح علَيكم ج ِ
َدطَأْمت بِِه) ااحزاب.٥ :
اح آ َيما أ ْ
َْ َْ ْ َ م
َ

صَا ل متأوال أن ال ضرر آيه[ .2ويف بيان عذر حا ب أياا قال ابان كثاري
ويف بيان عذر حا ب قال ابن حجر]وعذر حا ب ما كره ،آإنه َ

]وقال تعاىل (الَّ يتتَّ ِ ِذ الْمؤِم و َن الْ َكاآِ ِرين أَولِياء ِمن ثو ِن الْمؤِمِس ومن يت ْثعل َلِ آَتلَيح ِمن ِ
اّلل ِيف َخت ْي ِء إِالَّ أَن تَتتتَّقتواْ ِمتْته ْم تت َقتاة
ْ
ْ ْ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ه
َ َْ
َ
ِ
سه) آل عمران 28 :وقذا قَبِل رسول هللا عليه الص ة والس عذر حا تب ملتا َ َكتر أنته إمنتا آعتل لت مصتانعة لقتريش اجتل ماكتان
َو َ هذركم ه
اّلل نَت ْث َ

 1يف رسالته (حكم مواالة أهل اإلختراك)من (جمموعة التوحي ) ص  ،٣٥٣ط ثار الثكر  1٣99هت
( 2آتح الباري)  ، ٦٣4 /8يش ابن حجر إىل ماورث يف بعض ألثا ال يل وآيه قال حا ب (وعلمت أن ل ال يارك) أختار إليها ابن تيمية يف (جممون الثتاوى)
٦٧ /٣٥
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له ع هم من ااموال وااوالث[ ،1أراث ابن ك أن يقول إن حا با ن أن ماآعله ي دل يف ابب التقية اَّائزة ع اخلوف .وق أدطأ آإن ما آعله

م تواالة مكثتترة اليتتردص آيهتتا اخلتتوف كمتتا قتتال تعتتاىل (ومتتن يتتَ تتوَّقم ِم ت كم آَِإنَّتته ِم تْتهم)  -إىل قولتته – (يتقولتتو َن َخنْ َشتتى أَن ت ِ
صتتيبَتَا َثآئِت َترةم)
َ
ْ
ََ َ َ ه ْ
املائ ت ة ،٥2 -٥1:آ تتأكثرهم هللا ر تواالة الكث تتار رختتم اعت تتذارهم ابخل تتوف ،ومل يك ت هذهبم هللا يف ع تتذرهم هتتذا ،آعلِت َتم ب تتذل أن اخل تتوف الي تتردص يف م تواالة
ِ
يردص له آيما أق عليه من مواالة الكثار.
الكثار ،وعل َم بذل أن حا با أدطأ يف ه أن اخلوف على أهله وماله ه

بتأوله على آعل املك هثرات  -حتىت يب هتس لته ،آتإن أص هتر بعت البيتان حكتم بكثتره،
التأول ال كم بكث ِره  -إ ا كان ق أق
ه
ويف بيان أن من أدطأ يف ه
قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا ]آتتإ ا كتتان املتتتأول امل طتتيء يف تل ت ال كتتم بكثتتره إال بع ت البيتتان لتته واستتتتابته  -كمتتا آعتتل الصتتاابة يف الطائثتتة التتذين
استالوا اخلمر  -آثتي خت

لت أوىل وأحترى[ ،2وقتال ابان ميمياة أياتا ]أمتا الثترائض ااربتا آتإ ا جات وجتوب ختتيء م هتا بعت بلتول الجتة آهتو

كاآر ،وكذل من جا حتر ختيء من احملرمات الظاهرة املتواتر حترميها كالثواحش والظلم والكذب واخلمر وحنو ل  .وأما من مل تقم عليته الجتة
م ل أن يكون ح يل عه ابإلس

أو نشأ بباثية بعي ة مل تبل ه آيها خترائا اإلس

وحنو لت  ،أو خلتط آظتن أن التذين آم توا وعملتوا الصتالات

يستتت ون متتن حتتتر اخلمتتر ،كمتتا خلتتط يف ل ت التتذين استتتتاهبم عمتتر ،وأم تتال ل ت  .آتتإهنم يستتتتابون وتقتتا الجتتة علتتيهم ،آتتإن أصتتروا كثتتروا حي تتتذ
وال كم بكثرهم قبل ل كما مل َ كم الصاابة بكثر ق امة بن مظعون وأصاابه ملا خلطوا آيما خلطوا آيه من التأويل[.٣

آإن قيل :إ ا كان هِ
املتأول امل طيء دب أن يستتاب وي َّبس له ،آلم ي بت أن ال عليه الص ة والس
خترح قاع ة التكث بيان أن االستتابة وإن كان مع اها يف ااصتل لتب التوبتة ممتن حكتم برثتته وكثتره ،إال أهنتا صتارت تطلتق يف عترف العلمتاء علتى
استتاب حا با  ،آتاَّواب :أنته قت ستبق يف

ما قبل الكم ابلرثة من تبس الشتروط وانتثتاء املوانتا يف املعتس التذي آعتل آعت مكثترا ،وقت ثبتت أن ال ت عليته الصت ة والست

تبتس حتال حا تب

وقال له (ماهذا ايحا ب) آأب ى عذره الذي اعتس مانعا من تكث ه ،أما تعريف حا ب بثاش ماآعلته وِبطتته آيمتا اعتتذر بته آهتذا قت تكثتل هللا

ِ
ضت َّتل َست َتواء
تعتتاىل بتته آيمتتا أنزلتته يف حا تتب متتن أول ستتورة املمتا تتة ،ويكثتتي ببيتتان هللا بيتتا  ،وق ت ق تال تعتتاىل يف هتتذه ( َوَمتتن يَت ْث َع ْلتته م ت ك ْم آَت َق ت ْ َ
السبِ ِيل) املمتا تة 1 :هذا يف بيان آاش ماآعله ،وقال تعاىل (لَن تَت َثعكم أَرحتامكم وَال أَوَالثكتم ي تو الْ ِقيام ِتة يت ْث ِ
صتل بَتْي تَك ْم)املمتا تة ٣ :وهتذا يف
َّ
َ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ََْ َ َ َ
بيان دطتِه آيما اعتذر به ،أ َّ
َن دوآه على أهله وول ه اليردص له آيما أق عليه ،آهم لن ي ثعوه ختيتا إ ا س ط هللا عليه بثعله.

ث  -آإ ا كان من آعل مكثرا متأوال مل كم بكثره لعذره ابلتأول ،آهل جتب عليه عقوبة بع ل  .واَّواب :إن عقوبته تعتم على نتون معصتيته
وهل هي من املعاصي ال ه ية (أي اليت آيها ح من ال وث ،وهي العقوبة املق ه رة خترعا حقا هلل تعتاىل) آيجتب إقامتة الت  ،أ أهنتا متن املعاصتي خت
ال ية واملعاصي خ ال ية يعاقب عليها ابلتعزير وهذا يت رج من التوبيخ إىل القتل بق ر ماي ت آا بته الشتر والثستاث كمتا حققته ختتيخ اإلست

ابتن

ويتبس الثرق بس ال وعس بارب م ال لكل م هما- :
تيمية يف رسالة (السياسة الشرعية) ،وهذا يرجا إىل اجتهاث اإلما أو الاكم (أي القاضي) .ه

َّ ِ
ين
ح َعلَى التذ َ
آق امة بن مظعون وحا ب بن أيب بلتعة ك ا آعل ماهو ك ْثر متأوال آلم يكثر ،آق امة استال خترب اخلمر متأوال آية املائ ة (لَْي َ
ات ج ِ
آم واْ وع ِملواْ َّ ِ
ال ِ
يما َعِمواْ) املائ ة ،9٣ :وحا ب َو َاىل الكثار و اهرهم على املستلمس متتأوال أن لته عتذرا يف لت وأنته لتن ياتر
َ ََ
َم
الص َ
اح آ َ
املسلمس .وما أهنما مل يَكْثرا بذل إال أن ق امة أقيم عليه َح ه خترب اخلمر ،وحا ب ع ِث َي ع ه ،ما أن ك ا خته ب را ،آما الثرق .
والثرق :هو أن معصية ق امة ح ه يتة  -وهتي ختترب اخلمتر  -آلتم يستقط ع ته الت بشتهوثه بت را ،والتذي أقتا عليته الت عمتر يف د آتته ،كمتا أقتا
( 1تثس ابن ك ) ٣4٧ /4
( 2جممون الثتاوى) ٦19/٧
( ٣جممون الثتاوى) ٦1٠ - ٦٠9 /٧
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ال عليه الص ة والس َح ه القذف على مسطح بن أاثثة  -وهو ب ري  -ملا ختارك يف حاثثتة اإلآت  ،يف حتس أن معصتية حا تب تعزيريتة تقبتل
العثو واإلسقاط من اإلما آأسقطها ال عليه الص ة والس بستبب ستابقته وختتهوثه بت را ،وهتذا متن ابب متاوري ع ته عليته الصت ة والست أنته
ق تتال (أقيل توا وي اقيت تتات ع تراْم إال ال ت وث) .1ويف بي تتان الث تترق ب تتس ال تتوعس م تتن املعاص تتي ال ي تتة وخت ت ال ي تتة ق تتال اب اان حج اار رمح تته هللا]وق ت
تامح رتتا ارتكبتته متتن الكب ت ة وستتومح
استشتتكلت إقامتتة ال ت علتتى مستتطح بقتتذف عائشتتة رضتتي هللا ع هتتا كمتتا تق ت متتا أنتته متتن أهتتل ب ت ر ،آلتتم يست َ

الحت ه آيهتا[ ،2ويف
حا ب وعلل بكونه من أهل ب ر  ،واَّواب :ماتق يف ابب «آال من خته ب ر» أن حمل العثو عن البت ري يف اامتور التيت َ
البت تتاب املشت تتار إليت تته قت تتال ابا اان حجا اار ]واتثق ت توا علت تتى أن البشت تتارة املت تتذكورة آيمت تتا يتعلت تتق أبحكت تتا اآلدت تترة ،ال أبحكت تتا ال ت ت نيا مت تتن إقامت تتة ال ت ت وث
وخ ها[.٣والبشارة املقصوثة هي م ثرة الذنوب للب ريس وأخلهص ما قلته يف ح يل حا ب رضي هللا ع ه آيما يلي.

َّ ِ
آم وا َال تَتتَّ ِ ذوا َع هِوي َو َع َّوك ْم أ َْولِيَاء) املمتا ة.1 :
ين َ
• أن حا با رضي هللا ع ه َو َاىل الكثار و اهرهم على املسلمس ،وآيه ( َاي أَيتُّ َها الذ َ

• أن مواالة الكثار كثر ثون اخترتاط أن تقارهنا مواالة قلبية كمتا وعتم مؤلتف (الرستالة الليمانيتة)َ ( ،وَمتن يَتتَت َتوَّقم ِهمت ك ْم آَِإنَّته ِمتْته ْم)  -إىل قولته –

(يتقولو َن َخنْ َشى أَن ت ِ
صيبَتَا َثآئَِرةم) املائ ة.٥2 - ٥1 :
َ

• يتاصل من هذا أن حا با أتى كثرا ليح معصية كما وعم املؤلف وخ ه.
التأول  -وإن أدطأ آيه  -وليح املانا هو ختهوثه ب را كما ه البعض.
• ولكن حا با مل يكثر لقيا مانا من التكث يف حقه وهو ه
• وأن هذا املانا وإن م ا من تكث ه مل مي ا من استاقاقه العقاب تعزيترا ،وقتذا راجتا عمتر ال ت َّ عليته الصت ة والست

يف قتلته مترة اثنيتة ،وم تا متن

ل ت ختتتهوثه ب ت را ،وقتتذا كتتان متتذهب وائتتف متتن العلمتتاء قتتتل اَّاستتو وأنتته راجتتا إىل رأي اإلمتتا  ، 4كمتتا قتتال بعتتض العلمتتاء بكثتتر اَّاستتو

امل تسب لإلس

وأن هذه ون قة ،انظر املراجا السابقة.

وهبذا ترى أن حا با رضي هللا ع ه قا يف حقه مانعان:
التأول وإن أدطأ آيهَ ،تاما كما وقا لق امة بن مظعون.
ااول :مانا من تكث ه :وهو ه
واآلدر :مانا من تعزيره :وهو ختهوثه ب را.
هتتذا هتتو حتقيتتق القتتول التتذي تشتته لتته ااثلتتة الشتترعية جمتمعتتة يف قصتتة حا تتب ،وقت ورثت د آتتات ك ت ة يف استتت با ات العلمتتاء متتن هتتذه القصتتة

وهي م بتة يف التثاس والشروح ال ي ية وقت أعرضتت عتن كرهتا إال ماختته ت لته ااثلتة ،وقت قتال تعتاىل (ولَتو َكتا َن ِمتن ِع ت ِ َخت ِ ِ
اّلل لََو َجت واْ
ْ ه
ْ
َْ
ِِ
ادتِ َآا َكِ ا) ال ستاء .82 :وق قال ااستا عب ا ي الشا يل يف كتابه (ح اإلس ) إن مواالة الكثار كلها ك ْثر ،وهذا صواب ،ولكن أختكل
آيه ْ
عليه ح يل حا ب وأنه مل يكثر بثعله ،آقال إنه ليح من املواالة ،وهذا دطأ ،آق نزلت آيه سورة املمتا ة وهي صر ة يف أن آعله مواالة.

واعلتتم أن متتن قتتال بقتتتل اَّاستتو ومتتن قتتال بع ت قتلتته ك تتا احتتتل ِب ت يل حا تتب كمتتا هتتو معلتتو يف كتتتب الثقتته وال ت يل ،حتتىت جتتاء أح ت
املعاصرين آقال إن جمرث إ هار اإلس

مي ا من قتل اَّاسو واعرتع على قتول ابتن القتيم وخت ه ممتن قتالوا إن املتانا متن قتتل حا تب ختتهوثه بت را

وأنه دوو قتل من مل يكن هبذه الصثة ،واحتل هذا املعاصر ِب يل آرات بن حيتان ،وآيته (أن رستول هللا عليته الصت ة والست

أمتر بقتلته وكتان عي تا

 1رواه أمح وأبو ثاوث وال سائي والبيهقي عن عائشة ،و وو اقيتات هم الذين ال يعرآون ابلشر ،كما كره ابن ااث يف (ال هاية) 28٥ /٥
( 2آتح الباري) ٣1٠ /12
( ٣آتح الباري) .٣٠٦ /٧
 4كره ابن القيم يف آوائ خزوة آتح مكة يف (واث املعاث) ج  2ص  1٧٠و ج  ،21٥ /٣ط املكتبة العلمية بب وت ،ويف (ب ائا الثوائ )  ،128 /4ط ثار الكتاب
العريب ،و كره ابن حجر يف (آتح الباري) ٦٣٥ /8
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آمتر ِبلقتةِ متن اانصتار آقتال إين مستلم ،آقتال رجتل متن اانصتار :ايرستول هللا إنته يقتول إين مستلم،
ايب سثيان وكتان حليثتا لرجتل متن اانصتار ،ه
آقال رسول هللا عليه الص ة والس

(إن م كم رجاال نكلهم إىل إمياهنم ،م هم آرات بن حيان) .1آقال هذا املعاصر وهو د .حمماد خاري هيكال إن

علتة م تتا قتتتل آترات بتتن حيتان كونتته أعلتتن إست مه ،مث كتتر قتول ابتتن القتتيم مث قتتال مانصتته ]كت
الذي ي ل على أن كون اإلس

ابتتن القتتيم هتتذا آيتته إخثتال لت يل آترات بتتن حيتتان

رجرثه هو املانا الوحي من قتتل اَّاستو  ،ومعلتو أن اَّمتا بتس ااثلتة أوىل متن إعمتال بعاتها وإخثتال بعاتها

اآلدر[  ،مث قال ولعل ع اإلختارة إىل ح يل آرات هو لاعف بعض رواايتته .2وأقتول :لتيح اامتر كمتا تن هتذا املؤلتف آتإن حت يل آترات هتذا
يف الكاآر املعاه إ جتسح على املسلمس وقذا أورثه أبو ثاوث يف س ه يف ابب (اَّاسو الذمي) آإ ا جتستح نقتض عهت ه واستتاق القتتل ،آتإ ا
صم ثمه لقوله عليه الص ة والس
أسلم َع َ

(اإلس

يه ما كان قبله)  ،٣وهذا ماوقا لثرات آلتم يكتن يعترف لته إست

إس مه ماص ا .وهذا ِب ف ما إ ا جتسح املسلم املعروف اإلس

متن قبتل آلمتا أستلم هت

آهذه املسألة ليح آيها إال ح يل حا ب .آلم ي ثل ابن القتيم حت يل آترات

ولكن املؤلف هو الذي خثل عن الثرق بس املسألتس ،آا يل حا ب يف مسألة وح يل آرات يف مسألة أدرى.
(منبيه على خقأ فاحش):
البس علتى أن متواالة حا تب كانتت اهريتة آَت َعلهتا ل ترع ثنيتوي
قال مؤلف (الرسالة الليمانية)  -آيما نقلته ع ه من قبل ] -ي تل من ل ال ليل ه
وقلبتته مطمتتتن ابإلميتتان ،ولتتو كانتتت م تواالة ابلبتتا ن ل َك َثتتر[ ص  .18وهتتو يف هتتذا مقلِهت ملتتا كتتره أبتتو بكتتر بتتن العتتريب والقتتر يف تثس ت يهما ،قتتال

القرطيب ]من ك ر تطلهعه على عورات املسلمس وي بهه عليهم وي هِ
عرف ع وهم أبدبارهم مل يكن بذل كاآرا إ ا كتان آعلته ل ترع ثنيتوي واعتقتاثه علتى
الرثة عن ال ين[.4
ل سليم ،كما آعل حا ب حس قص بذل اكا الي ومل ي ِو ه

الرثة والكثر على مصراعيه ملن ختاء أن يكثر مث يعتذر أبنه كان له خرع ثنيوي ،وأعلهق على هتذا رتا
وهذا القول من أآاش ماقيل وهو يثتح ابب ه

يلي:

ترثة عتن الت ين[ آهتذا دطتأ ستبق الت بيته عليته يف أدطتاء التكثت  ،وأن العتسة بقصت اتيتان الثعتل املكثتر القصت الكثتر
• أما قول القرطيب ]ومل ي ت ِو ال َ
بتته ،وأستتهبت يف الت بيتته علتتى هتتذا اباثلتتة املستثياتتة ،و كتترت ه تتاك قتتول ختتتيخ اإلست
بذل  ،وإن مل يقص أن يكون كاآرا ،إ اليقص الكثر أح إال ما ختاء هللا[.٥

اباان ميميااة ]وابَّملتتة آمتتن قتتال أو آَت َعتتل متتاهو كثتترَ ،ك َثتتر

• وأما القول أبن من أ هر الع و على عورات املسلمس اليكثر إ ا آعله ل رع ثنيوي آهو است باط دطأ من قصة حا ب ،آإن الذي جعلته يقت
على ماآعل ليح هو جمرث ال رع ال نيوي بل اخلوف من الكثار على ريته .آتأمل الثرق .

• وخالتتب الكثتتار مل يكثتتروا إال لألختراع ال نيويتتة ابستتتاباب اليتتاة الت نيا علتتى اآلدتترة كمتتا قتتال تعتتاىل (وويْتتل لهِْل َكتتاآِ ِرين ِمتتن َعت َذ ِ
اب َخت ت ِ ي ِ ،
َ ْ
ََ م
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِِ
الَيَتا َة الت ُّ نْتيَا ِابآلَ ِد َترِة
ترتواْ ْ
ين يَ ْستَ ِابُّو َن ْ
ين ا ْخت ََ
الَيَا َة ال ُّ نْتيَا َعلَى اآلدَرة) إبتراهيم ،٣ - 2 :ووصف هللا كثار أهل الكتاب أبهنتم (أولَتتت َ التذ َ
الذ َ
ِ
ترتْواْ بِ ِته َمثَ تا قَلِتي ) آل عمتران ،18٧ :ومتا َك َثتر
آَ َ خيَثَّف َعْتهم الْ َع َذاب َوالَ ه ْم ي َ
صرو َن) البقترة ،8٦ :ووصتثهم أبهنتم (آَتَتبَتذوه َوَراء هتوِره ْم َوا ْخت ََ
هرقتتل وامت تتا عتتن اإلست

إال ضت ا رلكتته كمتتا هتتو تتاهر يف ح ي تته املتثتتق عليتته عتتن ابتتن عبتتا عتتن أيب ستتثيان ،ومتتاامت ا املقتتوقح عتتن اإلست

 1رواه أبو ثاوث بس صايح
 2انظر (اَّهاث والقتال يف السياسة الشرعية) ث .حمم د هيكل ،ج  2ص  ،11٦٣ - 11٦2ط ثار البيارق بب وت 1414ه
 ٣ال يل رواه مسلم
( 4تثس القر ) ٥2 /18
( ٥الصار املسلول) 1٧8 - 1٧٧

-
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ض َّن اخلبيل رلكه وال بقتاء مللكته) .1وقت كتان هرقتل واملقتوقح واليهتوث وك ت متن الكثتار يعلمتون أنته
(َ

ِ
ين) البقترة .89 :وهتؤالء
حبتا يف الت نيا ،قتال تعتاىل (آَتلَ َّمتا َجتاءهم َّمتا َعَرآتواْ َك َثترواْ بِ ِته آَتلَ ْعَتة َّ
اّلل َعلَتى الْ َكتاآ ِر َ

امللوك والرؤساء الكاآرون الذين كمون ب ث املسلمس اليو ب ت اإلست

متامي عهم متن الكتم ابإلست

إال حتب الت نيا والتمتتا رباهجهتا واخلتوف

على ضيان ملكهم أو تقيي نثو هم ،وهتذا متن عمتى البصت ة التذي يعتاقبهم هللا بته جتزاء إعراضتهم ،ولتو أستلموا لستلمت قتم ثنيتاهم وأدتراهم ،كمتا
َسلِم تَ ْسلَم) وأختار ابن حجر إىل أن الس مة املوعوث هبتا متاتم ة لست مة الت نيا واآلدترة
قال ال عليه الص ة والس قرقل  -يف رسالته إليه ( -أ ْ

ِِ
ِ
اّلل
اّلل الظَّتالم َ
س َويَت ْث َعتل ه
وبقاء ملكه كما ثبَّت ال عليه الص ة والس امللوك الذين أسلموا على ملكهم ،ولكن اامر كما قال تعاىل ( َويا ُّل ه
شاء) إبراهيم.2٧ :
َما يَ َ

والاصل :أن متا آعلته حا تب كثتر ،والكثتر اليتردص آيته إال اإلكتراه ،اليترتدص آيته لألختراع ال نيويتة وال ترث اخلتوف متامل يقتا إكتراه ،ومتن كثتر

ادتيارا ب إكراه آق خترح ص ره ابلكثر ،وخالب من يثعل ل إمنا يثعله اخراع ثنيويتة ،ويت ل علتى هتذا كلته قولته تعتاىل (متن َك َثتر ِاب ِ
ّلل ِمتن
َ َ ه
تكن َّمن خترح ِابلْك ْث ِر ص ْ را آَتعلَي ِهم َخا ِ ِ
ان ولَ ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِِ ِ
اب َع ِظ ميمَ ،لِت َ ِأبَ َّهنتم
ب هم َن ا هّلل َوَق ْم َع َذ م
َ َْ ْ َ م
ََ َ
بَت ْع إميَانه إالَّ َم ْن أ ْك ِرَه َوقَت ْلبه مطْ َمتن ابإلميَ َ
اليا َة الْ ُّ نْتيا علَى ِ
اآلدَرِة) ال ال .1٠٧ - 1٠٦ :ويف التعقيب على هذه اآلايت قال ختيخ اإلس حممد بن عبادالوهاب رمحته هللا ]ولكتن
َ َ
ْ
استَ َابُّواْ ََْ
علي بثهم آيتس من كتاب هللا ،أوال ا :ماتقت متن قولته (الَ تَت ْعتَ ِتذرواْ قَت ْ َك َث ْترمت بَت ْعت َ إِميتَانِك ْم) التوبتة ٦٦ :آتإ ا حتققتت أن بعتض الصتاابة التذين
تبس ل أن الذي يتكلم ابلكثر أو يعمل بته دوآتا
خزوا الرو ما رسول هللا عليه الص ة والس كثروا بسبب كلمة قالوها على وجه املزح واللعب ،ه
من نقص مال أو جاه أو م اراة اح أعظم ممن تكلم بكلمة ميزح هبا.

واآلية ال انية :قوله تعاىل (من َك َثر ِاب ِ
ّلل ِمن بَت ْع ِ إميَانِِه إِالَّ َم ْن أ ْك ِرَه َوقَت ْلبه مطْ َمتِن) آلم يعذر هللا من هؤالء إال من أكت ِره متا كتون قلبته مطمت تا
َ َ ه

مشاة بو ه أو أهله أو عشت ته أو مالته ،أو آَت َعلته علتى وجته املتزح ،أو
ابإلميان ،وأما خ هذا ،آق َك َثر بع إميانه ،سواء آعله دوآا أو م اراة ،أو ه
ل ل من ااخراع إال املكره واآلية ت ل على هذا من وجهتس:

ااوىل :قولته (إال متن أكت ِره) آلتم يستت ن هللا إال املكتَتره ،ومعلتو أن اإلنستان اليكتره إال علتى العمتل أو الكت  ،وأمتا عقيت ة القلتب آت يكتره أحت م ت
عليها.

ِ
اليتاةَ الْت ُّ نْتيا علَتى ِ
اآلد َترِة) ال اتل - 1٠٧ :آص َّترح أن هتذا الكثتر والعتذاب مل يكتن بستبب االعتقتاث أو
َ َ
وال انيتة :قولته تعتاىل ( َلت َ ِأب ََّهنتم ْ
استتَ َابُّواْ ََْ

اَّهل أو الب ض لل ين أو حمبة الكثر ،وإمنا سببه أن له يف ل حظا من حظو ال نيا آآثره على ال ين .وهللا سباانه وتعاىل أعلم[.2

ويف التعليق على نثتح اآلايت بستورة ال اتل قتال ابان ميمياة رمحته هللا]وهللا ستباانه وتعتاىل جعتل استتاباب الت نيا علتى اآلدترة هتو ااصتل املوجتب
لل سران ،واستاباب ال نيا على اآلدرة ق يكون ما العلم والتص يق أبن الكثر يار يف اآلدرة ،وأبنه ماله يف اآلدرة من د ق[.٣
اليرتدص آيته أبت ا لألختراع ال نيويتة ،وأن هتذا عتذر آاست  ،وأآست م ته االستت الل عليته ِبت يل حا تب ،بتل إن أخلتب
يتبس ل أن الكثر ه
وهبذا ه
الكثار إمنا كثروا حبا يف ال نيا را آيها من امل اصب والرايستات واامتوال ،وقتذا آتإن هللا ستلط علتيهم املتؤم س لي تزعتوا مت هم أمتواقم التيت م عتتهم متن
 1انظر (اَّواب الصايح آيمن ب ه ل ثين املسيح) البن تيمية9٧ /1 ،
 2من رسالة (كشف الشبهات يف التوحي ) حملم بن عب الوهاب ،ضمن (جمموعة التوحي ) ط ثار الثكر 1٣99ه ،ص 12٦ - 12٥
( ٣جممون الثتاوى) ٥٦٠ /٧
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اإلميان (ابل يمة والثيء) ،وليستذلوا أجساثهم اليت تكست عن اخلاون هلل (ابلقتل و هِ
الرق) ،وهذه من مثرات اَّهاث يف سبيل هللا تعاىل.
هذا ما يتعلق ابلت بيه على اخلطأ الثاحش يف االعتذار اباخراع ال نيوية.

(الت بيه على أدطاء مؤلف الرسالة الليمانية يف االست الل ِب يل حا ب) ،وهي:
أ  -كر املؤلف أن آعل حا ب خ مك ِهثر مامل تقارنه مواالة قلبيتة ،وقت بيه تت آستاث هتذا القتول وأنته قتول خت ة املرجتتة .والصتايح أن حا بتا آعتل
كثرا ومل يكثر للمانا.
ب  -و كر املؤلف أن من آعل هذا ل رع ثنيوي اليكثر ،وهذا دطأ آاحش سبق الت بيه عليه.
ج  -ويف ص  21نثتتى املؤلتتف أي دصوصتتية لا تتب يف هتتذا الت يل ،والصتتايح أن الت يل نتتص عتتا يف حا تتب ويف م لتته ،ولكتتن حا تتب لتته
دصوصية ختهوث ب ر اليت م عت من تعزيره ،وقذه اخلصوصية احتل من قال بقتل اَّاسو النتثاء هذا املانا اخلاص يف خ حا ب.1
ث  -ولكتتن اخلطتتأ الثتتاحش التتذي وقتتا آيتته املؤلتتف يف االستتت الل ِبت يل حا تتب هتتو تطبيقتته متتا آهمتته واستتت تجه متتن الت يل علتتى أنصتتار الكتتا
املرتت ين وج تتوثهم يف ومان تتا هتتذا ،آقت قتتال يف ص ] ٣٠عمتتل آيتته إعانتتة مباختتترة قتتذا الستتلطان الكتتاآر ولكثتتره و لمتته ،كالعمتتل يف جهتتاو الشتتر ة
املصري الايل ،آهذا وأضرابه دب آيه التثصيل:
إن كان يعمل هذا وهو حمب لكثره راعِ به ،ليح ه ال مثة مانا من تكث ه ،آهو كاآر.
وإن كتتان يعمتتل ل تترع ثنيتتوي وقلبتته ستتليم ،كتتاره لكثتتره يتمتتىن لتتو يتتزول ،آهتتذا آمث بثعلتته لت حستتب ثرجتتة لت الثعتتل ،واليكتتون كتتاآرا متتن ابب
املواالة  -لس مة اعتقاثه كثعل حا ب رضي هللا ع ه  -إال إ ا كان آعله ل كثرا بواحا آيكون تكث ه من هذا الباب وليح من ابب املواالة.
وإن كان يعمل لتاقيق مصلاة خترعية معتسة أو ل آا مثس ة أكس آهذا الختيء عليه ،بل ق ي اب على آعله هذا ،والخيثى أن التذي يقترر اعتبتار
هذه املصلاة أو تل إمنا هو ا ته [  .وواضح من ك مه أنه بق ماآهمه من ح يل حا ب على ج وث الكا املرت ين ،وقت بيه تت آيمتا ماتى
آساث ماآهمه من ح يل حا ب را ي قض مااست تجه من أحكا من أساسها.

ولكتتين أقتتول ه تتا :هتتل كتتان حا تتب رضتتي هللا ع تته ج ت اي يف جتتيش الكثتتار َيَتتتر أبمتترهم والخيتترج عتتن تتاعتهم آيعمتتل يف املس تلمس تقتتتي وتعتتذيبا
ويرص ت حركتتاْم وستتك اْم ،حتتىت يستتت ل ِب ي تته للاكتتم علتتى ج تتوث الكتتاآرين أ كتتان حا تتب ج ت اي يف جتتيش املستتلمس وأي ااحاثيتتل أوىل
ابلتطبيق والت زيل على هؤالء اَّ وث ،حت يل حا تب التذي كتان ج ت اي يف صتف املستلمس أ حت يل العبتا التذي كتان ج ت اي يف صتف الكتاآرين
وأجرى عليه ال عليه الص ة والس

أحكا الكثار أ إن هذا حتريف للكلم عن مواضعه واست الل اباثلة يف خ ماورثت آيه أ إن هتذا هتو

آقه آدر الزمان .
وأقتول أياتتا :هتل مل يثهتتم أبتو بكتتر وعمتر وستتائر الصتاابة رضتتي هللا عت هم ثاللتتة حت يل حا تتب آلتم يطبقتتوه علتى أنصتتار املرتت ين وج تتوثهم ،حتتىت
جاء هذا املؤلف بع هم أبلف وأربعمائة س ة ليطبق ح يل حا ب على ج وث املرت ين آهو الذي آهم ثاللة ال يل والصاابة مل يثهموا .
تبس أن الصاابة رضي هللا ع هم مل يعملوا را ي ل عليه هتذا الت يل ومل يستثصتلوا أحتوال ج توث املرتت ين بتل حكمتوا علتيهم جيعتا ابلكثتر وأن
آإ ا ه
قتت هم يف ال تار ،علمتت أن هتذا املؤلتف قت استت ل هبتذا الت يل يف خت موضتعه هتذا ابإلضتاآة إىل دطتأ ماآهمته م ته ،آهتو قت جتا بتس اخلطتتأ يف

الثهم واخلطأ يف االست الل آزاث ض ا على إابلة ،ودرج بذل عن إجان السلف يف هذا املوضا.
وق نقلت يف املق مات املذكورة يف القسم ااول  -يف كيثية االجتهاث يف ال واول  -عن أيب حامت ال تزايل قولته إنته دتب أن يبت أ ابل ظتر يف اإلجتان
قبل ال صوص حىت اليثيت يف ال اولتة ِبت ف اإلجتان ،آقت يثهتم متن ال صتوص متاال تت ل عليته كمتا آعتل هتذا املؤلتف .وستائر الثترق املبت عتة الاتالة
 1كما كره ابن حجر يف (الثتح)  ،٦٣٥ /8و كره ابن القيم يف (الزاث)  1٧٠ /2و  ،21٥ /٣ويف (ب ائا الثوائ ) 128 /4
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كاخلوارج واملعتزلة واملرجتة وخ هم يست لون لب عهم أبثلة من الكتاب والس ة وق ضلهوا ما ل  :إما اهنم آهموا م ها ماال ت ل عليته وإمتا اهنتم مل
دمعتوا بي هتتا وبتتس ماخيصصتتها أو يقيت ها ،وإمتتا اهنتتم أنزلوهتتا يف خت مواضتتعها .والعاصتتم متتن الزلتتل يف هتتذا هتتو ال ظتتر آيمتتا كتتان عليتته الستتلف علمتتا
وعمت يف كتتل مستتألة آتإن ال ظتتر آيمتتا كتتانوا عليته يبتتس املتراث متتن ااثلتة ،كمتتا أنتته مترجح بتتس ااثلتتة املتعارضتتة .1وقت أستتهب الشاااطيب يف بيتتان أ يتتة
ال ظر يف عمل السلف يف آهم ااثلة وت زيل كل ثليل يف موضعه وتعيس ال اسخ من امل سو م ها ،آقتال رمحته هللا ]آتإن مواآقتة العمتل  -أي للت ليل
 من أوجه الرجاان ،آإن مواآقته ختاه لل ليل الذي است ل به ،ومص ه ق له ،على حنو ما يص قه اإلجان ،آإنه نتون متن اإلجتان آِ ْعل هتيِ ،بت فِ
ِ
املوه تة ،ان ا تهت متىت نظتر يف ثليتتل
موه تة لته أو مكذبتة .وأياتا آتإن العمتل خملتص لألثلتة متن ختتوائب احملامتل املقت َّرة ه
متا إ ا دالثته آتإن امل الثتة ه
على مسألة احتاج إىل البال عن أمور ك ة ،اليستقيم إعمال الت ليل ثوهنتا ،ومعتس ل است ها متن م ستودها ،ومبتس ملهتا ،إىل خت

لت  ،آهتو

عون يف سلوك سبيل االجتهاث عظيم  -إىل قوله  -ولذل الجت آرقة من الثرق الاالة وال أح ا من امل تلثس يف ااحكا ال الثرعية وال ااصولية
ورأي تا متن الثستاق متن يستت ل علتى مستائل الثستق

يعجز عن االست الل على مذهبه بظتواهر متن ااثلتة ،وقت َم هتر متن لت أم لتة .بتل قت ختتاه
أبثلة ي سبها إىل الشريعة ،امل هزهة - ،مث قتال الشتا  - :آلهتذا كلته دتب علتى كتل تر يف الت ليل الشترعي مراعتاة متا آهتم م ته ااولتون ،ومتا كتانوا
عليتته يف العمتتل بتته آهتتو أحتترى ابلصتواب ،وأقتتو يف العلتتم والعمتتل[2وأثرجتتت يف أولتته كلمتتة (أي للت ليل) .آتأمتتل قتتول الشتتا

أنتته متتا متتن أحت متتن

امل تلثس إال وميك ه االست الل بشال من ااثلة مث إن املرجح يف هذا  -ضمن املرجاتات الك ت ة  -ال ظتر يف عمتل ستلف اامتة آإنته خملتص لألثلتة
متتن خت توائب االحتمتتاالت املق ت رة ،آهتتل عمتتل الصتتاابة ِب ت يل حا تتب أو أختتتاروا إليتته يف التوقتتف والت بتتت يف تكث ت ج تتوث املرت ت ين  .ويف نثتتح
املوضون قال الشاطيب أياا ]كل ثليل خترعي ال خيلتو أن يكتون معمتوال بته يف الستلف املتقت مس ثائمتا أو أك تراي أو ال يكتون معمتوال بته إال قلتي
أو يف ِ
وقت ما ،أو ال ي بت به عمل ،آهذه ث ثة أقسا :
(أحت ها) أن يكتتون معمتتوال بتته ثائمتتا أو أك تراي ،آت إختتتكال يف االستتت الل بتته واليف العمتتل علتتى وآقتته ،وهتتي الست ة املتبعتتة والطريتق املستتتقيم  -إىل
قوله:
(وال اين) أن اليقا العمل به إال قلي  ،أو يف وقت من ااوقات ،أو حال من ااحوال ،ووقا إي ار خ ه والعمل به ثائما أو أك تراي ،آتذل ال ت هتو
الس ة املتبعة والطريق السابلة .وأما مامل يقا العمل عليه إال قلي آيجب الت بت آيه ويف العمل على وآقه ،وامل تابرة علتى متاهو ااعتم وااك تر - .إىل
قوله:
(والقسم ال الل) أن ال ي بت عن ااولس أهنم عملوا به على حال آهو أخت مما قبله ،وااثلة املتق مة جارية ه ا اباوىل ،وما تو ه املتأدرون من أنه
ثليل على متا وعمتوا لتيح بت ليل عليته البتته ،إ لتو كتان ثلتي عليته مل يعتزب عتن آهتم الصتاابة والتتابعس مث يثهمته هتؤالء .آعمتل ااولتس كيتف كتان
مصتتاثما ملقتاتتى هتتذا املثهتتو ومعارضتتا لتته ،ولتتو كتتان تتترك العمتتل ،آمتتا عمتتل بتته املتتتأدرون متتن هتتذا القستتم خمتتالف إلجتتان ااولتتس ،وكتتل متتن دتتالف
اإلجان آهو خمطال ،وأمة حمم عليه الص ة والست

ال جتتمتا علتى ضت لة ،آمتا كتانوا عليته متن آعتل أو تترك آهتو الست ة واامتر املعتتس وهتو اقت ى،

ولتتيح َمثه إال ص تواب أو دطتتأ .آكتتل متتن دتتالف الستتلف ااولتتس آهتتو علتتى دطتتأ ،وهتتذا كتتاف  -إىل قولتته  -وك ت ا ماجت ت أهتتل الب ت ن والا ت لة

يست لون ابلكتاب والس ة ،ملوهنما مذاهبهم وي هسون رشتبهاْما يف وجوه العامة ويظ ون أهنم على ختيء[.٣
هذا الك

امل قول عن الشا

رمحه هللا سأعي ه إن ختاء هللا يف املبال ال امن يف أحكا الجاب ،ع نق قول االباين بعت وجتوب سترت املترأة

 1كما كره أبو حام ال زايل يف (املستصثى)  ،٣9٦ /2وأبو بكر الاومي يف (االعتبار يف ال اسخ وامل سو من اآلاثر) ص 19
( 2املواآقات) ج  ٣ص ٧٧ - ٧٦
( ٣املواآقات) ج  ٣ص  ٥٧ - ٥٦و ٧1
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وجهها ِبارة الرجال ااجانب ،آاالباين ومؤلف الرسالة الليمانية ك ا يثهم من ااثلة ماال ت ل عليه ،وك ا يثيت يف املسائل أبثلة مل يعمل هبا
الستلف يف هتتذه املواضتتا بتل كتتان عمتتل الستتلف مصتاثما ملتتا توصت إليتته ،وأتمتل قتتول الشاااطيب ]آمتتا كتانوا عليتته متتن آعتتل أو تترك آهتتو الست ة واامتتر
املعتتتس[ ،وأتمتتل قولتته ]ومتتا توه تته املتتتأدرون متتن أنتته ثليتتل علتتى متتا وعمتوا لتتيح بت ليل عليتته البتتته ،إ لتتو كتتان ثلتتي عليتته مل يعتتزب عتتن آهتتم الصتتاابة
والتابعس مث يثهمه هؤالء[ .هذا مايتعلق ب ق است الل مؤلف الرسالة الليمانية ِب يل حا ب وت زيله على ج وث املرت ين.
(منبيه آخر :يف الفرق بني املقدور عليه واملمتنع).
بقي ه ا ت بيه آدر على قول هذا املؤلف :إنه دب التثصيل ع الكم على هؤالء اَّ وث ،والتثصيل الذي كره ي طوي علتى تبتس الشتروط وانتثتاء
املوانا ،وكرر هذا القول يف موضا آدر من رسالته ،آقال إنه الدتوو الكتم علتى املعتس قبتل تبتس استتيثاء الشتروط وانتثتاء املوانتا ،ونقتل يف ص 12
من رسالته عن ابن ميمية قوله ]من كثر بعي ه آلقيا ال ليل على أنته وجت ت آيته ختتروط التكثت وانتثتت موانعته ،ومتن مل يكثتر بعي ته آ نتثتاء لت
يف حقه ،هذا ما إ ق قوله ابلتكث علتى ستبيل العمتو [  .وأقتول :واضتح أن مؤلتف الرستالة الليمانيتة العلتم لته ابلثترق بتس املقت ور عليته واملمت تا
عتتن القت رة يف هتتذه ااحكتتا  ،وإال آقت قتتال اباان ميميااة نثستته ]وان املرت ت لتتو امت تتا  -أبن يلاتتق بت ار التترب أو أبن يكتتون املرتت ون وي ختتتوكة
ميت عون هبا عن حكم اإلس

 -آإنه يقتل قبل االستتابة ب ترثث[ ،1وقال أياا ]على أن املمت ا اليستتاب وإمنا يستتاب املق ور عليه[.2

وصثة االمت ان اليت كرهتا ختتيخ اإلست

متتوآرة يف ج توث الكتا املرتت ين حمتل الباتل آهتم ممت عتون ابلشتوكة آات عتن كتون ثارهتم ثار حترب كمتا

أسلثته يف أحكا ال اير ،آاالستتابة خت وارثة ع ت الكت

يف حكتم هتؤالء اَّ توث ،وقت كترت يف ختترح قاعت ة التكثت  -و كرتته قريبتا متن قبتل -

أن االستتتتابة صتتارت تطلتتق علتتى تبتتس الشتتروط واملوانتتا ،كمتتا قتتال ختتتيخ اإلس ت

اباان ميميااة ]كمتتا خلتتط التتذين استتتتاهبم عمتتر وأم تتال ل ت  .آتتإهنم

يستتتتابون وتقتتا الجتتة علتتيهم ،آتتإن أصت هتروا كثتتروا حي تتتذِ وال كتتم بكثتترهم قبتتل لت كمتتا مل كتتم الصتتاابة بكثتتر ق امتتة بتتن مظعتتون وأصتتاابه ملتتا

خلطوا آيما خلطوا آيه متن التأويتل[ .٣وقت كترت متن قبتل أثلتة عت وجتوب استتتابة املمت عتس وم هتا حاثثتة عبت هللا بتن ستع بتن أيب السترح وإجتان
الصاابة على تكث أنصار املرت ين ب ون استتابة وق كانوا عشرات االوف.
كما وق سبق الت بيه  -يف القسم ال اين السابق  -على الثرق بس املق ور عليه وامل ثرث ابل سبة للثرث من ج وث املرت ين.
والاصتتل :أن املمت عتتس عتتن القت رة كج تتوث الكتتا املرتت ين كتتم علتتيهم ثون تبتتس ختتتروط وموانتتا ،وقت تكلمتتت يف هتتذه املستتألة ابلتثصتتيل يف آدتتر
القسم السابق (بيان حكم أنصار الطواخيت) را ي ين عن إعاثته.
 - 9بعت استتت الله ِبت يل حا تتب رضتتي هللا ع تته علتتى أن املتواالة الظتتاهرة ا تترثة خت مكثتترةَ ،تبتتا مؤلتتف الرستتالة الليمانيتتة ستترث بقيتتة أثلتتته علتتى
ل  ،فذكر يف ص  24ثليله ال اين ،آذكر آية التقية وأهنا مواالة اهرة جائزة ع اخلوف وهي خ مكثرة ،وقت ستبق الكت

يف هتذه املستألة متن

قبل وأن التقية ليست مواالة كما قال ابن القيم.
 - 1٠مث يف ص  2٧كر املؤلف ثليله ال الل على أن املتواالة الظتاهرة بت ون متواالة قلبيتة خت مكثترة ،آقتال ]الت ليل ال التل :ويتاتمن بيتان جتواو

تويل بعض ااعمال ل ى السلطان الكاآر أو اَّائر لتاقيق مصلاة معتسة أو ل آا مثس ة أعظم ،وهو قولته تعتاىل (آَتلَ َّمتا َكلَّ َمته قَ َ
تال إِنتَّ َ الْيَت ْتوَ
ع إِِين ح ِثتتي م ِ
ِ
لَت َ يتَا ِم ِكت ِ
تيم) يوستتف .٥٥ - ٥4 :وجتته ال اللتتة :تش ت اآلايت إىل أن يوستتف عليتته
تس ،قَت َ
تس أَمت م
م
تال ْ
ْ
اج َع ْلت ِتين َعلَتتى َدت َتزآئ ِن اا َْر ِ ه َ
ظ َعلت م

الست

قت تقلت أمتتر دتزائن التتب ث مللت كتتاآر ممتتا يت ل علتتى أنتته دتتوو تتتويل بعتتض ااعمتتال لت ى الستتلطان الكتتاآر و لت لتاقيتتق مصتتلاة معي تتة أو

( 1الصار املسلول) ص ٣22
( 2الصار املسلول) ص ٣2٦ - ٣2٥
( ٣جممون الثتاوى) ٦1٠ /٧
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للتتتمكن متتن إجتراء ااحكتتا الشتترعية أو ل ت آا مثس ت ة أعظتتم ،اامتتر التتذي يبتتس أن العمتتل ع ت الكتتاآر وإن كتتان َيدتتذ يف تتاهره صتتورة متتن صتتور
اإلعانة واملواالة املم وعة إال أنه ق يصبح جائزا يف حاالت معي ة و ل بشروط معي ة ،مما يؤك القاع ة اليت كر ها بشأن وجوب ع التستوية يف
الكم على كل الصور اليت أتدذ يف اهرها صورة من صور املواالة ،لذا آق آرق العلماء ع توضياهم قذه املسألة بس العمل ع الظتامل والعمتل
ع الكاآر ،وأياا بس من يعمل وهو ب ويرضى ومن يعمل م اراة وهو يكره ويب ض[ .
نصتان يف املتواالة ،وأمتا هتذا الت ليل وهتو عمتل يوستف عليته الست
وأقول :أما ال لي ن ااول وال اين (و ا ح يل حا ب وآية التقيتة) آَتهمتا ه

مللت

مصر آليح نصا يف املواالة وإمنا أقامه مؤلف (الرسالة الليمانية) يف املوضون ليستتك ر متن ااثلتة علتى أن املتواالة الظتاهرة ا ترثة خت مكثترة ،آقتال
]وإن كان َيدذ يف اهره صورة من صور اإلعانة واملواالة املم وعة[ ص .2٧
وإيراث هذا الت ليل يف هتذه املستألة هتو متن ستوء ااثب متا اانبيتاء علتيهم الست  ،آمعتىن ك مته أن يوستف عليته الست
مواالة اهرة  -وهذا ي دل يف ت قُّص اانبياء ،وق قال رسول هللا عليه الص ة والس
أبع مما بس املشرق وامل رب).1

َو َاىل الكثتار  -وإن ْساهتا

(إن العب ليتكلم ابلكلمتة متا يتب هتس آيهتا يَت ِزل هبتا إىل ال تار

وهتتذا التتذي آعلتته املؤلتتف ختتتان يف هتتذا الزمتتان متتن بعتتض امل تستتبس لإلست  ،آتتإ ا تقلت أحت هم التتووارة مللت أو رئتتيح كتتاآر قتتال آعلهتتا يوستتف عليتته
الس  ،وإ ا تقل أح هم العاوية يف السملان الكاآر قتال آعلهتا يوستف عليته الست  ،وهتذا ستوء أثب متا اانبيتاء وتت هقص قتم والتهت قص يت دل يف
السب ،2ويوسف وسائر اانبياء بريتون من هتؤالء التذين اليتقلت ون التووارة واليت دلون السملتان حتىت يقستموا علتى احترتا الطتاخوت والتتزا العمتل بته
َّ

والعمل من أجله ،والطاخوت ه ا هو ال ستور والقانون اللذين يتااكم إليهما من ثون هللا كما قال تعتاىل (ي ِريت و َن أَن يتتاتا َكمواْ إِ َىل الطَّتاخ ِ
وت
ََ َ
َوقَ ْ أ ِمرواْ أَن يَكْثرواْ بِِه) ال ستاء ،٦٠ :أما يوسف وسائر اانبياء عليهم الس إمنا بع وا ابجت اب الطاخوت والكثر به كما قتال تعتاىل ( َولََقت ْ بَت َع ْتَتا
ِيف كت ِتل أ َّمت ِتة َّرستتوال أ َِن ْاعبت واْ اّلل و ِ
وت) ال اتتل ،٣٦ :آهتتل مل دت تتب يوستتف الطتتاخوت  ،وقتتال تعتتاىل  -حكايتتة عتتن يوستف عليتته
اجتَ بتواْ الطَّتتاخ َ
هَ َ ْ
ه
اق ويتعقتتوب متتا َكتتا َن لَ تتا أَن نُّ ْش ت ِرَك ِاب ِ
الس ت – (واتَّتبت ْعتتت ِملَّتةَ ِ ِ ِ ِ
ّلل ِمتتن َختتتي ِء) يوستتف .٣8 :وق ت انعق ت اإلجتتان علتتى
َ
ه
آَبئتتي إبْت َتراه َيم َوإ ْست َ
ََ
تا َ َ َ ْ َ َ
َ
ْ
عصمة اانبياء من الشرك ومن الكبتائر ،وادتلثتوا يف عصتمتهم متن الصت ائر ،واَّمهتور علتى عصتمتهم م هتا ،٣آالتذين يستت لون بعمتل يوستف عليته
الس ملل مصر على إجاوة املك ِهثرات ي ب ي أن يستتابوا.
ونعوث للرث على مؤلف (الرسالة الليمانية) يف است الله هبذا ال ليل من ع ة أوجه ،آ قول:

َّ ِ
ين َآم توا َال
أ  -إن عمل يوسف عليه الس ملل مصر ليح مواالة قطعا :ان هللا تعاىل ملا هنى املسلمس عن مواالة الكاآرين بقوله ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ِ
ِ
تت لَكت ْتم أ ْست َتوةم َح َستَةم ِيف إِبْت َتر ِاه َيم
تَتتَّ تتذوا َعت هِوي َو َعت َّوك ْم أ َْوليَتتاء) املمتا تتة ،1 :ضتترب قتتم ااستتوة ذبتراهيم عليتته الست آقتتال تعتتاىل (قَت ْ َكانَت ْ
ون َِّ
والَّت ِتذين معتته إِ ْ قَتتالوا لَِقتتوِم ِهم إِ َّ ب تتراء ِمت كم وِممتَّتا تَتعبت و َن ِمتتن ث ِ
اتتاء أَبَت ا َحت َّتىت
اّلل َك َثت ْترَ بِكت ْتم َوبَت َ ا بَتْيتَتَتتا َوبَتْي تَكم الْ َعت َ َاوة َوالْبَت ْ َ
َْ ْ
َ َ ََ
ْ ْ َ
تتؤِم وا ِاب َِّ
ّلل َو ْح َ ه) املمتا تة .4 :وهذه املعاثاة للكثار والساءة مت هم والتيت هتي نقتيض متواالْم هتي ملتة إبتراهيم عليته الست وهتي ملتة يوستف وستائر
ْ
ِ
توب) يوستف .٣8 :وقت كتان
آَبئِتي إِبْتَر ِاه َيم َوإِ ْس َا َ
اق َويَت ْعق َ
اانبياء عليهم الس  ،قال تعاىل  -حكاية عن يوسف عليه الس – ( َواتَّتبَت ْعت ملَّةَ َ
 1متثق عليه
 2كما كره القاضي عياع يف (الشثا)
 ٣حكى هذا كله القاضي عياع يف (الشثا)  ،8٥1 - ٦94 /2ط الل بتاقيق البجاوي
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يوسف عليه الس

مظهرا ل ي ه  -كما يف اآلية السابقة  -ثاعيا إىل التوحي مظهرا للساءة من الكاآرين وكث ِرهم م َس ِهثها ملا هم عليه ،حتىت وهتو يف

الستتج ِن أَأَرابب ُّمتَت َث ِرقتتو َن دت أَِ اّلل الْو ِ
الستتجن ،كمتتا قتتال تعتتاىل  -حكايتتة ع تته – (اي ِ ِ
اح ت الْ َق َّهتتارَ ،متتا تَت ْعبت و َن ِمتتن ثونتِ ِته إِالَّ
َ َ
صتتاح َِ ه ْ ْ َ م ه َ ْم ه َ
ان إِ ِن ْ ِ ِ ِ
ّلل أَمتتر أَالَّ تَتعبت واْ إِالَّ إِ َّايه َلِت َ الت هِين الْ َقتتيِم ولَت ِ
َْستتاء َْسَّيتتموهتتا أَنتتتم وآَبؤكتتم َّمتتا أَنتتزَل اّلل ِهبتتا ِمتتن ست ْلطَ ِ
تك َّن أَ ْكَت َتر
ْ
َ ه َ
أ َْ ْ َ ْ َ َ
ه َ
ال ْكتتم إالَّ ه َ َ
الَّا ِ الَ يَت ْعلَمو َن) يوسف.4٠ - ٣9 :
آإ ا تبس ل أن يوسف كان علتى ملتة إبتراهيم التيت هتي إعت ن التوحيت والت عوة إليته وإ هتار املعتاثاة للكثتار والتساءة مت هم وهتي أمتور علتى ال قتيض

من مواالْم علمت يقي ا أن يوسف عليه الس

مل يقا م ه ختيء من مواالة الكثتار ال تاهرا والاب تا .وأن عملته مللت مصتر اليوصتف ابملتواالة ال

متن قريتتب وال متتن بعيت  ،كمتتا اليوصتتف أياتتا ابلركتتون إىل الكثتتار والظلمتتة ان هتتذا الركتتون كبت ة متتن الكبتتائر بت ليل الوعيت التوارث آيتته يف قولتته تعتتاىل

ِ َّ ِ
سكم الَّار) هوث ، 11٣ :وق ستبق كتر اإلجتان علتى عصتمة اانبيتاء متن الكبتائر ،آلتم يقتا م ته عليته الست
ين َلَمواْ آَتتَ َم َّ
( َوالَ تَت ْرَك واْ إ َىل الذ َ
مواالة وال ركون إىل الكثار .وهذا يبطل ما هب إليه مؤلف (الرسالة الليمانية) يف إقاامه لعمل يوسف عليته الست

ال

ضتمن صتور املتواالة ،ممتا يبطتل

است الله هبذا ال ليل يف موضون املواالة.
وقت قيتتل إن مل ت مصتتر كتتان مستتلما أو أستتلم علتتى ي ت يوستتف .1آتتإن صتتح هتتذا ارتثتتا اإلختتتكال يف املستتألة متتن أصتتله ،ولكتتن هتتذا مل ي بتتت ب قتتل

اّلل ِهبَتا ِمتن
صايح يعتم عليه ،كما أنه مستبع ب ليل قول يوسف نثسه ( َما تَت ْعب و َن ِمتن ثونِ ِته إِالَّ أ ْ
َْسَتاء َْسَّْيتتم َ
آَبؤكتم َّمتا أَن َتزَل ه
وهتا أَنتت ْم َو َ
ان) يوسف ،4٠ :مث قال موسى عليه الس بع ل بع ة قرون (ولََق ْ جاءكم يوسف ِمن قَتبل ِابلْبتيَِ ِ
س ْلطَ ِ
ات آَ َما ِولْت ْم ِيف َخت ِه ِهممَّا َجتاءكم
ْ َه
َ َ ْ
بِِه) خاآر.٣4:
آإن قيل :إن عمل يوسف عليه الس

للمل الكاآر آيه إعانة له ب خت  ،آاَّواب :أن هذا خ مم ون م ه إال إ ا كانت إعانتة للكتاآر علتى أمترِ

حمتتر آهتتي حمرمتتة ،أو إعانتتة للكتتاآر علتتى الكثتتر أو علتتى املستتلمس آتكتتون اإلعانتتة ه تتا متواالة مك هثتترة .ومؤلتتف (الرستتالة الليمانيتتة) دلتتط بتتس اإلعانتتة
وامل تواالة آجعتتل كتتل إعانتتة م تواالة ،وق ت ورثت ختتريعت ا  -وختترائا اانبيتتاء جتتيعهم  -ابل هتتي عتتن م تواالة الكثتتار يف حتتس أجتتاوت الشتريعة معتتاملتهم
ابلبيتا والشتراء والشتركة واإلجتتارة  -و كترت لت متن قبتتل آيمتتا يظَتن أنتته متواالة ولتتيح م هتا  -وهتتذا كلتته آيته نتتون إعانتة قتتم ،ولك هتا إعانتتة يف أمتتور
ال نيا ليست إعانة على الكثر أو على املستلمس ،وم الته :أن كثتار مكتة كتانوا دلبتون ال طتة متن اليمامتة ،آلمتا أستلم مثامتة بتن أاثل وهتو متن ستاثة
اليمامتتة مت عهم ال طتتة حتتىت َي ن ال ت عليتته الصت ة والست يف لت  ،2ويف ختتترحه قتتال ابتتن حجتتر :إن ال ت عليتته الصت ة والست أ ِ َن يف لت .٣
وهذه إعانة وأي إعانة ،ولك ها يف أمر ثنيوي.
ب  -آتتإن قيتتل :هتتل دتتوو يف ختتريعت ا أن يعمتتل مستتلم ع ت كتتاآر  .آتتاَّواب :أن ابتتن حتتز رمحتته هللا كتتر أن هتتذا كتتان مباحتتا يف ختتريعة يوستتف وأن
ختتريعت ا ِب آتته ،4وقت قتتال هتتذا ان مذهبتته أن ختتترن متتن قبل تتا لتتيح ختتترعا ل تتا .٥وهتتذا هتتو التراجح يف متتذهب الشتتاآعي أياتتا .٦وقتتول عامتتة الستتلف
وجهور الثقهاء أن خترن من قبل ا خترنم ت ل ا بشر س:
 1كره القر يف تثس ه ج  12٠ /9و  ،1٥9ونسبه القر
 2وال يل رواه الب اري ()4٣٧2
 ٣آيما رواه عن ابن هشا (آتح الباري) 88 /8
( 4الثصل يف امللل وااهواء وال ال) 2٧ - 2٦ /4
 ٥انظر (اإلحكا ) البن حز  1٦٠ /٥ ،ومابع ها
 ٦انظر (اإلحكا ) لآلم ي14٧ /4 ،

إىل جماه يف ج  ،21٧/9و كره ابن ك أياا يف تثس ه ج 4٧2/2
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مارووه ل ا  -أي أهل الكتاب  -من كتبهم وأدبتارهم التيت
الشرط ااول :أن ي بت ب قل موثوق أنه خترن قم ،و ل ابلقرآن والس ة أو ابلتواتر ،ثون َ

ثدلها التاريف.

والشتترط ال تتاين :أال يتترث يف ختتترع ا بيتتان دتتاص يف املستتألة ،آتتإن جتتاء يف ختتترع ا بيتتان ابملواآقتتة آيهتتا آشتترع ا أوىل ابالتبتتان ،وإن كتتان بيتتا ابمل الثتتة أو
ال سخ وجب العمل به والدوو العمل بشرن من قبل ا يف هذه املسألة ،ويبقى قستم اثلتل وهتو ماستكت ع ته ختترع ا آلتم يترث آيته بيتان ال ابملواآقتة وال
امل الثة آهذا القسم من خترن من قبل ا دوو العمل به.1
آإ ا نظر يف مسألة عمل املسلم ع الكاآر هل ورث آيها بيان يف ختريعت ا ابملواآقة أو امل الثة  .واَّواب :نعتم ورث بيتان ابملواآقتة ويت ل عليته متاوراه
الب اري رمحه هللا يف كتاب اإلجارة من صاياه ،ابب (هل يؤاجر الرجل نثسه من ِ
مشرك يف أرع الرب ) .وأورث آيه ح يل دبَّتاب بتن اارت
َ
رضي هللا ع ه قال( :ك ت رجت قَتْي تا ،آعملتت للعتاص بتن وائتل ،آتاجتما يل ع ت ه ،آأتيتته أتقاضتاه ،آقتال :ال وهللا ال أقاتي حتىت تكثتر رامت ،
تال وولت م آأقاتي  ،آتأنزل هللا تعتاىل
آقلت :أما وهللا حىت َتوت مث تبعل آ  ،قال :وإين مليت مث مبعتوث  ،قلتت :نعتم ،قتال :آإنته ستيكون يل َمثَّ م م

س َماال َوَولَ ا) مر  .2٧٧ :وال َق ْس هو ال اث ويطلق على كل صانا.
ت الَّ ِذي َك َثَر َِب َايتَِا َوقَ َال َاوتََ َّ
(أَآَتَرأَيْ َ
قال ابن حجر رمحه هللا يف خترحه]قوله (ابب هل يؤاجر الرجل نثسه من مشرك يف أرع الرب) وأورث آيه ح يل دبتاب  -وهتو إ اك مستلم -
يف عمله للعاص بن وائل وهو مشرك ،وكان ل ركة وهي إ اك ثار حرب ،وا لا ال عليه الص ة والس

على ل وأقره ،ومل دز املصت ف

ابلكتتم الحتمتتال أن يكتتون اَّ تواو مقيت ا ابلاتترورة ،أو أن ج تواو لت كتتان قبتتل اإل ن يف قتتتال املشتتركس وم ابتتذْم وقبتتل اامتتر بعت إ الل املتتؤمن
نثستته ،وقتتال املهلتتب :كتتره أهتتل العلتتم لت إال لاتترورة بشتتر س :أحت ا أن يكتتون عملتته آيمتتا تتل للمستتلم آعلتته ،واآلدتتر أن اليعي تته علتتى متتايعوث
الص ان يف حوانيتهم دتوو قتم العمتل اهتل الذمتة وال يت َعت لت متن الذلتةِ ،بت ف
ضرره على املسلمس .وقال ابن امل  :استقرت املذاهب على أن ُّ
أن خي مه يف م زله وبطريق التبعية له وهللا أعلم[.٣
وهبذا تعلم أن عمل املسلم ع الكاآر جائز بشروط ث ثة:

• الشرط ااول :أن يكون ل لارورة :و ل ان آيه استع ء للكاآر على املسلم وهذا م هي ع ه لقوله تعاىل (ولَتن َدعتل ِ ِ
ين َعلَتى
َ َْ َ ه
اّلل ل ْل َكتاآ ِر َ
ِِ
س َسبِي ) ال ساء ،141 :وقال عليه الصت ة والست (اإلست يَعلتو واليعلتى) .4والاترورة ه تا :قت تكتون الاجتة إىل التروق أو حتقيتق مصتلاة
الْم ْؤم َ
أو ثآا مثس ة اليتوصل إليها إال هبذا العمل.

• والشرط ال اين :أن يكون ج ح العمل ح ال للمسلم :كأن يعمتل وارعتا أو صتانعا ع ت الكتاآر آجت ح هتذه ااعمتال حت ل .أمتا ااعمتال احملرمتة
آك ت ة ومتتن أم لتهتتا اليتتو  :الكتتم ابلق توانس الوضتتعية كالعمتتل يف ستتل القاتتاء يف الكومتتات الكتتاآرة ،وااعمتتال التتيت تقتاتتي ال َق َستتم علتتى اح ترتا

ال ستتتور والقتتانون الوضتتعيس ،والعمتتل يف جبايتتة اامتتوال قتتذه الكومتتات ان معظتتم هتتذه اامتوال تؤدتتذ لمتتا متتن ال تتا  ،والعمتتل يف الب تتوك الربويتتة
والبيون والتجارات احملرمة ،والعمل يف مصانا اخلمور والتب وحنوها ،والعمل يف أجهزة التاليل امل تلثة املسماة أبجهزة اإلع

وال قاآة.

تاآر علتى ماياتر املستلمس ،آهتذا يت دل يف املتواالة املكثترة كمتا قتال تعتاىل ( َوَمتن يَتتَت َتوَّقم ِهمت ك ْم آَِإنَّته ِمتْته ْم)
والشرط ال الل :أن اليعتس الك َ

 .٥1ومن هذا :العمل كعريف أو ختتر ي أو ج ت ي ع ت الكتاآر ،قتال رستول عليته الصت ة والست

املائت ة:

(يكتون يف آدتر الزمتان أمتراء َلَمتة وووراء آستقة

 1هذا حاصل ما كره ابن تيمية يف (اقتااء الصراط املستقيم) ط امل ين ص  ،1٦9 - 1٦٧ويف (جممون الثتاوى) ج  1ص  ،2٥8و ج ٧ /19
 2أه .ح يل رقم 22٧٥
( ٣آتح الباري)4٥2 /4 ،
 4رواه الب اري معلقا

اجلامع يف طلب العلم الشريف

656

وقااة دونة وآقهاء كذبة ،آمتن أثركهتم آت يكتونن قتم عريثتا وال جابيتا وال دتاو وال ختتر يا) .1آتإ ا كتان هتذا متا اامت الظتامل آكيتف ابلكتاآر .
وكل مايعوث على املسلمس ابلارر آهو حرا وق يصل إىل الكثر.
وعمتتل يوستتف عليتته الس ت
املسلمس ومل يار مسلما.

ع ت املل ت الكتتاآر ق ت استتتوَف هتتذه الشتتروط ال ثتتة ،آعملتته كتتان لتاقيتتق مصتتلاة وكتتان مباحتتا ومل يعِت ْتن الكتتاآر عل تى

آإن قيل :ق كرت يف ااعمال احملرمة جباية املال للكاآر وهذا هو عمل يوستف عليته الست  ،آكيتف كتان عملته مباحتا  .آتاَّواب :إن احملتر هتو
جبايتتة املتتال وآتتق اجتهتتاث الكتتاآر وحستتب قواني تته الوضتتعية الطاآاتتة ابلظلتتم ،أمتتا إن كانتتت اَّبايتتة وآتتق اجتهتتاث املستتلم متتتويل اَّبايتتة آهتتذا ع ت لم ت

مثوضتتا مياتي اامتتور علتتى اجتهتاثه ويت ل علتى هتتذا قتول امللت لته (إِنتَّ َ الْيَ ت ْتوَ
وإصت ح ،وقت كتان هتتذا هتو حتتال يوستف عليتته الست آقت كتان ه
ِ ِ
ِ
لَت َ يتَا ِم ِك ِ
تف ِيف اا َْر ِ
شتاء) يوستف ، ٥٦ :وقتال تعتاىل  -حكايتة
ع يَتتَتبَت َّتوأ ِمْت َهتا َحْيتل يَ َ
تس أَم م
م
تس) يوستف ، ٥4:وقتال تعتاىل ( َوَكت َذل َ َم َّكهتا ليوس َ
ْ
عن يوسف – (ر ِب قَ ْ آتَتيتتَِين ِمن الْم ْل ِ وعلَّمتَِين ِمن َأتْ ِوي ِتل ااَح ِاثي ِ
تل) يوستف ، 1٠1 :آتأي َتكتس بعت هتذا  .وقتال الشاوكاين ]قولته تعتاىل
َه
ََ ْ
َ
ْ َ
شتتاء) يوستتف ٥٦ :أي ي تتزل حيتتل أراث ...عبتتارة عتتن كمتتال ق رتتته[ ،2ويت ل علتتى َتكي تته أياتتا أنتته عمتتل بشتريعته يف استترتقاق
(يَتتَتبَ ت َّتوأ ِمْت َهتتا َحْيتتل يَ َ
اعَا ِع ت َ ه) يوستف ، ٧9 :وكانتت تلت ختتريعته .٣والاصتل أن يوستف عليته الست وإن كتان قت تتوىل
السارق كما ورث يف قوله تعاىل ( َمن َو َج ْ َ َمتَ َ
اامتوال جبايتتة وصتترآا آهتتو قت توالهتتا علتتى أن يعمتتل آيهتتا ابجتهتتاثه ال وآتتق ادتيتتار الكتتاآر .وهتتذا جتتائز اليتتو  ،آلتتو أن ملكتتا كتتاآرا َوهىل مستتلما واليتتة
أموال أو قااء أو خ ها على أن يعمل املسلم آيها ابجتهاثه ال ابجتهاث الكاآر جاو.4

وهبذا يتبس الثرق بس والية يوسف عليه الس  ،وتويل الووارة ع الاكم الكاآر اليتو  ،آمتوليهتا يقستم علتى احترتا ال ستتور والقتانون وعلتى العمتل
هبمتا و تتا متن ختترائا الكثتتر ،آهتو كتتاآر ،هتتذا آات عتتن أن ثستتات هم تت ص علتتى املستتولية التاتتام ية للتتووارة عتن ت ثيتتذ السياستتة العامتة لل ولتتة وهتتي
سياسة ترسيخ الكثر يف الب ث واستتصال اإلس

م ها ،ومعىن املستولية التاام ية أن كل ووير مستول عن هذا وإن مل يباختره ب ثسه.

ِ
ِ
ِِ
اّلل)
َدتاه ِيف ثيت ِن الْ َملت إِالَّ أَن يَ َشتاءَ ه
آإن قيتل :آمتا معتىن قولته تعتاىل  -حكايتة عتن يوستف – ( َمتا َكتا َن ليَأْدت َذ أ َ
آتعس ااول.
ثين املل ه ا هو سلطانه ،ال ملة الكثر وإال ماكان يوسف جمت با للطاخوت وال متبعا مللة إبراهيم عليه الس  ،وهذا ممت ا ،ه
يوستف٧٦ :

وادتتم الكت

 .آتاَّواب :أن

يف الت ليل ال التل ملؤلتف (الرستتالة الليمانيتة) رتا بت أت بته متن أن هتتذا الت ليل الميتت للمتواالة بصتلة ال يف الصتورة وال يف القيقتتة .وأن

والية التثويض التيت كتان عليهتا يوستف عليته الست

ال وجتوث قتا يف تل أنظمتة الكتم الكتاآرة املعاصترة .وقتذا آتإن االستت الل هبتذا الت ليل جتاء يف

خ موضا.

َّ ِ
ين َآم تواْ َوَملْ
 - 11مث كتتر املؤلتتف ثلتتي رابعتتا علتتى أن املتواالة الظتتاهرة خت مكثتترة متتامل تقارهنتتا متواالة قلبيتتة ،آتتذكر يف ص  31قولتته تعتتاىل ( َوالتتذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّصتر) اانثتال .٧2 :آ ثتى ستباانه واليتة املتؤم س
صروك ْم ِيف ال ه ي ِن آَت َعلَْيكم ال ْ
يت َهاجرواْ َما لَكم همن َوالَيَت ِهم همن َخت ْيء َح َّىت يت َهاجرواْ َوإِن ْ
استَ َ
قم  -وسبق بيان أهنا يف امل اث وق نس ت  -وأثبت قم ال صرة ،وأهنم ماوالوا مؤم س رخم تركهم للهجرة.

وق أقام املؤلف هذا ال ليل أياا يف مسألة املواالة ،آه اك آرق بس ترك اقجرة وبتس املتواالة .وال يصتح لته االستت الل بتذل إال إ ا أثبتت ابلت ليل
 1رواه اخلطيب الب اثي يف (َتريخ ب اث)  284 /1٠و  ،٦٣ /12ورواه ابن حبان وأبو يعلى والطساين يف الص  ،وال يل صايح رجمون رقه
( 2آتح الق ير) ٣٥ /٣
 ٣كما قال ابن تيمية (جممون الثتاوى) 118 /1٥
 4كره ابن عاب ين يف حاختيته ،٣٠8 - ٣٠٧ /4 ،والقر يف تثس ه21٥ /9 ،
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أن كل َترك للهجرة موالِ للكثار مواالة اهرة ،ليطبق عليهتا بعت لت قاع تته يف اقرتاهنتا ابملتواالة القلبيتة متن ع مته .واليوجت ثليتل علتى أن َترك
اقجرة الب أن يكون مواليا يف الظاهر للكثار ،آبطل است الله هبذا ال ليل.
وق ت أختتترت إىل أحكتتا اقجتترة يف موضتتون ال ت اير ،وأن اقجتترة متتن ثار الكثتتر إىل ثار اإلس ت

 -إن وج ت ت  -واجبتتة يف ااصتتل ،مث ق ت تص ت

مستتتابة ،وقت يستتقط الوجتتوب للعتتذر ..آتتتارك اقجتترة  -ب تتاء علتتى لت  -يكتتون آمثتتا إ ا كانتتت واجبتتة عليتته ،واليكتتون آمثتتا إ ا كانتتت مستتتابة يف
حقه ،ويكون معذورا إ ا عجز ع ها ،وال يوصف رواالة الكثار.
خاية ما ميكن أن يقال يف الص ف ااول وهو اآلمث برتك اقجرة الواجبة ما ق رته عليها وعجزه عن إ هتار ثي ته بت ار الكثتر .أن تركته للهجترة حمتمتل
للمواالة املكثرة :آإن كان تركها اجل مصلاة ثنيوية له ب ار الكثر آهو آاسق إال إ ا كان عجزه عن إ هتار الت ين يصتل إىل الكثتر كتأن اليتتمكن
من إقامة الص ة .أما إ ا كان ق ترك اقجرة حبا لقومه الكثار واي ارا للعيش معهم آهذه مواالة مكثترة .آالتوصتيف الثقهتي لترتك اقجترة  -يف حتق
هذا الص ف  -أن يقال :تركه اقجرة عمل حمتمل للمواالة واليقال إنه مواالة اهرة .وق سبق بيان الثرق بس العمل صريح ال اللتة وحمتمتل ال اللتة
يف خترح قاع ة التكثت آت ي ب تي اخللتط ،وي ب تي علتى متن يؤلتف يف العلتو الشترعية أن خيتتار املصتطلح الثقهتي امل استب وأن يصتول ك مته صتياخة
آقهية صاياة.
هذا كل مااست ل به مؤلف (الرسالة الليمانية) ،وق تبس مما سبق أنه ال ثليل له على ما هب إليه.
 - 12بقي بع ل تعقيب على ماقاله يف اخلاَتة  -ص ] - 37أما إ ا كانت اب ية آهى ك ْثر ،وآاعلهتا يت ْع َترف كثتره ذقامتة الجتة عليته  -إىل

أن قال  -وكذا القول يف جهاو أمن ال ولة املصري هو جهاو كاآر ،أما تعيس متن يعمتل آيته  -ممتن النعلتم حالته وال نعلتم نتون مواالتته  -آت حنكتم
بتكث ه قبل اعتبار ما كر [أه .وق نقلت قوله هذا بتمامه يف أول املوضتون ،وقولته (اب يتة) يعتين املتواالة البا تة .والتعقيتب ه تا علتى قولته (ذقامتة
الجة عليه) لسببس:
أ  -أن إقامة الجة هو مايعرف ابالستتابة يف عرف الثقهاء ،وق سبق بيان هذا ،كما سبق بيان أن االستتابة إمنا تكون للمق ور عليه ،أمتا املمت تا
كهؤالء الذين ضرب هبم امل ل آ جتب استتابتهم ،و كم عليهم ب استتابة ،ولكن يَِرث آيهم أمر آدر.

ب  -وهتتذا اامتتر اآلدتتر ال توارث يف حتتق املمت عتتس هتتو ال ت عوة قبتتل القتتتال ،وهتتذه الجتتتب يف حتتق الكتتا املرت ت ين التتذين كمتتون ب ت ث املستتلمس
وأنصارهم ،وع وجوهبا يرجا إىل سببس:
• السبب ااول :أن الت عوة ال جتتب يف حتق متن بل تتهم الت عوة ،وهتؤالء الكتا يعلمتون متايراث مت هم علتى التثصتيل ،ومتاوالوا يقتلتون َمتن يت عوهنم
إىل الق ويعذبوهنم ويسج وهنم على َمهِر الس س ،بل ويبع ون كل من يشتم م ه رائاة الت ين عن جيوختهم وعن وسائل إع مهم وتعلتيمهم ،ومتاوالوا
ياعون امل طط تلو امل طط الستتصال اإلس

متن التب ث وإختتاعة الكثتر والثجتور آيهتا ،ويست رون أجهتزة إع مهتم للتاتليل املت ظهم وللصت عتن

ستتبيل هللا ،ومتتاوالوا يعق ت ون التاالثتتات ال وليتتة واإلقليميتتة حملاربتتة اإلس ت

واملستتلمس ابستتم مكاآاتتة اإلرهتتاب والتطتترف ،وق ت استتتثاع العلتتم أبن

ال عوة إمنا توجه إىل رءو املمت عتس ال إىل أآتراثهم علتى التعيتس ،آقت أرستل ال ت عليته الصت ة والست

يت عو كسترى وقيصتر واملقتوقح وال جاختتي

إىل اإلس  ،وكان كتابه إليهم كتااب واح ا ،وأنه من توىل م هم آإمنا عليه إمث ااريسيس الذين هتم أتباعته .آهتؤالء الكتا املرتت ون قت بل تتهم الت عوة
وعلمتوا مايريت ه املستتلمون مت هم متتن الكتتم ابإلست

وهتتذه حجتتة علتتيهم وعلتتى أتبتتاعهم ،آكيتتف وقت استتتثاع العلتتم بتتذل بتتس ااتبتتان  .وكتتل متتن

بل ته ال عوة يقاتل ب ثعوة كما أخار ال عليه الص ة والس

على بين املصطلق وهم ختارون ،والت يل متثتق عليته ،واملستألة معروآتة بكتتب آقته
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اَّهاث.1
• أمتتا الستتبب ال تتاين :آهتتو أن قتتتال املستتلمس قتتؤالء الكتتا إمنتتا هتتو جهتتاث ثآتتا آهتتؤالء الكتتا وأنصتتارهم قت ستتيطروا علتتى بت ث املستتلمس يثرضتون
عليهتا الكثتر ابلقتتوة والقهتر ويستتومون املستلمس ستوء العتتذاب تقتتي وتعتتذيبا وستج ا وتشتري ا ،آهتتذه صتورة العت و التذي َح َّتل بتتب ث املستلمس والتتذي

قتالتته قتتتال ثآتتا ،وقتتتال الت آا الثعتتوة آيتته ،وإمنتتا الت عوة يف قتتتال الطلتتب وهتتو أن يقصت املستتلمون الكتتاآرين يف ثايرهتتم ،آتجتتب الت عوة إ ا كانتتت مل

تبل هم من قبل ،أما قتال ال آا آ ثعوة آيه ،ويف بيان هذا قال حممد بن احلسن الشيباين رمحته هللا ]ولتو أن قومتا متن أهتل الترب التذين مل يتبل هم
اإلس ت

وال ال ت عوة أت توا املستتلمس يف ثارهتتم ،يقتتاتلهم املستتلمون ب ت ثعتتوة لي ت آعوا عتتن أنثستتهم ،آقتل توا م ت هم وستتبوا وأدتتذوا أم تواقم ،آهتتذا جتتائز،

خيَ َّمح ل ويقسم مابقي بس من أصابه[ أه .قال الشارح السرخسي رمحه هللا ]ان املسلم لو َخت َهر سيثه علتى مستلمِ َح َّتل للمشتهور عليته ستيثه

آررتتا َييت الس ت والقتتتل علتتى حتتر املستتلمس وأم تواقم

قتلتته لل ت آا عتتن نثستته ،آهتتا ه تتا أوىل ،واملعت َتىن يف ل ت  :أهنتتم لتتو اختتتت لوا ابل ت عوة إىل اإلس ت
وأنثسهم ،آ دتب الت عاء[ .2وابمل تل قتال ابان القايم رمحته هللا ]وم هتا أن املستلمس يت عون الكثتار  -قبتل قتتاقم  -إىل اإلست  ،وهتذا واجتب إن
كانت ال عوة مل تبل هم ،ومستاب إن بل تهم ال عوة ،هتذا إ ا كتان املستلمون هتم القاصت ين للكثتار .آأمتا إ ا قصت هم الكثتار يف ثايرهتم آلهتم أن

يقاتلوهم من خ ثعوة ،،اهنم ي آعوهنم عن أنثسهم وحرميهم[.٣
وهبذا تعلم أنه ال وجه إلقامة الجة وال لل عوة ما هؤالء الكا املرت ين وج وثهم.
هذا مايتعلق ابل ق التثصيلي لكتاب (الرسالة الليمانية يف املواالة) ،بقي بع ل أن أ كر تقييما جمم قذه الرسالة.

 1انظر (امل ين ما الشرح الكب ) ٣8٧ - ٣8٥ /1٠
( 2الس الكب ) للشيباين22٣4 - 22٣٣ /٥ ،
( ٣أحكا أهل الذمة) البن القيم ،ج  1ص  ،٥ط ثار العلم للم يس 198٣
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اثنيا :التقييم اسمجاي لكتاب (الرسالة الليمانية)
واملقصوث به يف ااسا تبص

الب العلم اباسلوب العلمي لبال املسائل الثقهية يف ضوء كر مواضا اخللل اليت ورثت هبذه الرسالة.
يف ختروط املثيت يف الباب اخلامح من هتذا الكتتاب ،بيتان أنته دتب أن يكتون عاملتا ابلكتتاب والست ة وأبقتوال َمتن

وأب أ آأقول :ق سبق ع الك
سبق ِمن العلماء .آإ ا ورثت عليه مسألة جا أثلتها من الكتاب والس ة ونظر يف أقوال أهل العلم آيها:

 - 1آإ ا وج هم أجعوا على قولِ آيها ،وجب عليه اإلآتاء ابإلجان .قال أبو حاماد الدازاي رمحته هللا ]وأمتا اإلجتان آي ب تي أن تتميتز ع ت ه مواقتا
اإلجان حىت اليثيت ِب ف اإلجان[ .1وكل آتوى درجت ِب ف اإلجان آهى اب لة دب نقاها.2
 - 2وإ ا وج هم ادتلثوا يف املسألة ،آق وجب عليه الرتجيح بس أقواقم را علمه من ااثلة من الكتاب والس ة وآق قواع الرتجتيح املعروآتة اهتل
العلم ،مث يثيت ابلقول الراجح يف املسألة .كما قال ابن ميمية رمحه هللا  -يف صتثة الثقيته ]-الثقيته :التذي ْستا ادتت ف العلمتاء وأثلتتهم يف اَّملتة،
وع ت ه متتايعرف بتته رجاتتان القتتول[ ،٣وقتتال اباان ميميااة أياتتا ]أجتتا العلمتتاء علتتى حتتتر الكتتم والثتيتتا ابقتتوى ،وبقتتولِ أو وجتته متتن خ ت نظتتر يف
الرتجيح[ .4ونقل ابن القيم عن أمحد بن حنبل رمحهما هللا قوله ]ي ب ي ملن أآىت أن يكون عاملا بقول من تَت َق  ،وإال آ يثيت[.٥
 - ٣آإ ا مل د يف املسألة قوال ملن تق من أهل العلم اجته آيها.
هذا ما دب على املثيت ع ما تعرع له مسألة يري أن يثتيت آيهتا .واملستألة حمتل الباتل (وهتي حكتم أنصتار التاكم املرتت ) آيهتا إجتان وهتو إجتان
الصاابة الذي سبق كره ،وابلتايل آهى ليست حم ل جتهتاث وال الرتجتيح ،وكتل مادتب علتى املثتيت آيهتا أن يعترف أهنتا حمتل إجتان ،آتإ ا مل يعترف
ل َث هل على جهله وقِلة بااعته الثقهية.
ومل يسل مؤلف (الرسالة الليمانية) هذا املسل ع ما تكلم يف حكم أنصتار التاكم املرتت  ،آلتم دمتا نصتوص املستألة متن الكتتاب والست ة والنظتر
يف أقتوال الستتلف آيهتتا ليعتترف هتتل هتتي موضتتا إجتتان أ حمتتل دت ف وإمنتتا اعتسهتتا ولتتة ج يت ة مل يستتبق احت ِ قتتولم ت آيهتتا ،آشتترن يف االجتهتاث
آيهتتا ،وحتتىت يف اجتهتتاثه مل يستتل مستتلكا ست ي ا آلتتم دمتتا كتتل ال صتتوص التوارثة يف املستتألة ،وإمنتتا وضتتا رأاي متتن ع ت نثستته وهتتو أن أي متواالة
وتوصتل بتذل إىل أنته اليكثتر
اهرة اليكثر آاعلها مامل تقارهنا مواالة اب ة مث التمح ااثلة على صاة رأية هذا وأنزله علتى أنصتار التاكم املرتت  ،ه
أح م ت م هم مامل يتاقق من توآر املواالة البا ة القلبية ل يه و ل بتبس حاله .آوقا املؤلف بذل يف خمالثة الكتاب والس ة واإلجان.
 - 1أما صالفته لكتاب هللا معاىل:
آق نص هللا تعاىل على كثر أنصار الاكم املرت احملارب هلل ولرسوله متن عت ة أوجته ،و كترت يف القستم ال تاين (حكتم أنصتار الطواخيتت) قيتا ث ثتة
م ا ات مكثرة هبؤالء ،كل م ها مك ِهثر قم بذاته ،وهي:

أ  -م اط مواالْم للااكم الكاآر ،وهذا يكثرهم لقوله تعاىل ( َوَمن يَتتَت َوَّقم ِهم ك ْم آَِإنَّه ِمْته ْم) املائ ة.٥1 :

ب  -م اط قتاقم يف سبيل الطاخوت ،والطاخوت ه ا هو ماحتوكم إليه من ثون هللا من ال ستتور والقتانون والتاكم الكتاآر ،قتال تعتاىل (ي ِريت و َن أَن
َّ ِ
ِ
ِ
ين َك َثترواْ يت َقتاتِلو َن
يَتتَ َاا َكمواْ إ َىل الطَّاخوت) ال ساء ، ٦٠ :وقتاقم يف سبيل هذا الطاخوت املسمى ابلشرعية ال ستتورية يكثترهم ،لقولته تعتاىل ( َوالتذ َ
( 1املستصثى) ٣٥1 /2
 2كره القرايف رمحه هللا يف كتابه (الثروق) 1٠9 /2
( ٣االدتيارات الثقهية) ط ثار املعرآة ،ص ٣٣٣
( 4املص ر السابق) ص ٣٣2
( ٥اع املوقعس) 2٠٥ /4
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ِيف سبِ ِيل الطَّاخ ِ
وت) ال ساء.٧٦ :
َ

ِ ِ
ج  -م اط معاثاْم هلل ولرسوله ،وهذا يكثرهم لقوله تعاىل (من َكا َن ع وا ِ ِ
ين)
ّلل َوَمآلئِ َكتِ ِته َورستلِ ِه َوِج ِْسي َتل َوِمي َك َ
تال آَتِإ َّن ه
َ ه هه
َ
اّللَ َعت و لهْل َكتاآ ِر َ
البقرة.98 :
قستم املتواالة إىل تاهرة واب تة،
أما مؤلف (الرسالة الليمانية) آاصر تكث أنصار الاكم املرت يف م اط واح وهو م اط املتواالة وأ تل ماعت اه ،مث ه
وأن ااوىل خ مكثرة بذاْا إال أن تقرتن هبا ال انية ،وجعل كل مايقو به أنصار الاكم املرت من قتل املسلمس وتعتذيبهم وستج هم وهتت حرمتاْم

وارْان نسائهم ونقل أدبار املسلمس للكاآرين جعل كل هذا من املواالة الظاهرة خ املكثرة واست ل لذل أبثلة سبق نق ها على التثصيل.
ومن اا ية ركتان القتول أبنته حتىت يف امل تاط الوحيت التذي اقتصتر املؤلتف علتى كتره ،وهتو م تاط املتواالة ،مل يتذكر املؤلتف الت ص العتا احملكتم التوارث

آيه ،وهو قوله تعاىل ( َوَمن يَتتَت َوَّقم ِهم ك ْم آَِإنَّه ِمْته ْم) املائت ة ، ٥1 :آلم يذكر هذا ال ص ولو مرة واح ة يف رسالته كلها ،انه لو كتان قت كتره و كتر
ماورث يف تثس ه ابطل ااسا الذي بين عليه رسالته كلها اسباب م ها:

الشر ية ،آي دل آيه أنصار الاكم املرت والب .
• أنه نص عا يف كل من توىل الكاآرين لتص يره رَن َّ
• كما أنه نص حمكم صريح ال اللة يف كثر من توىل الكاآرين ،وأ هك كثره ب ث مؤك ات :حرف التوكي إ هن (آإنه م هم) ،وتوكي كثره بقوله تعاىل

ِ
ين) املائ ة ، ٥٣ :وقوله تعاىل ( َمن يَت ْرتَت َّ ِمت ك ْم َعتن ِثيِ ِته) املائت ة .٥4 :واآلايت كلهتا نزلتت يف ستبب واحت كمتا
( َحبِطَ ْ
ت أ َْع َماق ْم آَأ ْ
َصبَاواْ َداس ِر َ
كره ابن تيمية وابن ك والشوكاين.

• كما أنه نص صتريح يف عت اختترتاط املتواالة القلبيتة للتكثت ابملتواالة الظتاهرة ،ان هللا تعتاىل حكتم بكثتر متن تتوىل الكثتار وب َّتس أن الباعتل التذي
قا بقلبه مل يكن حب الكثار وال الرضتى بكثترهم والتكتذيب الرستول  -كمتا نقلتته عتن ابتن تيميتة  -وإمنتا محلته علتى لت جمترث اخلتوف علتى ثنيتاه

(يتقولو َن َخنْ َشى أَن ت ِ
صيبَتَا َثآئَِرةم) املائ ة ، ٥2 :واخلشية من عمل القلب ،آما قا بقلبه كان اخلتوف ال احملبتة وال الرضتا كمتا اختترتط املؤلتف .آ بتت
َ
بذل أن املواالة الظاهرة ابالتبان وال صرة مكثرة بذاْا ب ون اخترتاط أن تقارهنا مواالة قلبية .وهذا يه ااسا الذي بىن عليه املؤلف رسالته.

تردص يف متواالْم ،بتل متن واالهتم متا اخلتوف ثون إكتراه آهتو
• كما أنه نص صتريح يف أن اخلتوف متن الكثتار  -ثون وقتون إكتراه ملجتيء  -الي ه

كتتاآر كمتتا قتتال تعتتاىل (ومتتن يتت تتوَّقم ِمت كم آَِإنتَّته ِمتْتهم إِ َّن اّلل الَ يتهت ِ ي الْ َقتو الظَّتتالِ ِمس ،آَت َّ ِ
ِِ
ع ي َستتا ِرعو َن آِتتي ِه ْم
ين ِيف قتلتتوهبم َّمت َتر م
ْ هَ َ ْ
َْ
َ ََ
َ َ ََ َ ه ْ
ترتى التتذ َ
يتقولو َن َخنْ َشى أَن ت ِ
صيبَتَا َثآئَِرةم) املائ ة ، ٥2 - ٥1 :وكون اخلوف من الكثار اليردص يف مواالْم ي بت أمرين :أحت ا :دطتأ حا تب يف اعتتذاره
َ
ابخلوف لِ َما أق عليه ،واامر اآلدر :أن التقية خ املواالة ،ان التقية جتوو ما اخلوف واملواالة الجتوو معه ،آ بت أن التقية ليست رواالة كما قال
ابتتن القتتيم ،وهتتذا يبطتتل ال ت ليل ال تتاين للمؤلتتف .وهبتتذا تتترى أن إيتراث هتتذا ال ت ص العتتا احملكتتم يف مستتألة امل تواالة كثيتتل أبن ي ت قض رستتالة املؤلتتف متتن
وآستره حستب
قواع ها ،وب ال من كر هذا ال ص احملكم َّأ املؤلف إىل نص دثي ال اللة ت دله االحتماالت وهو ح يل حا ب رضي هللا ع ته َّ
القاع ة اليت وضعها بع التكث ابملواالة الظاهرة مامل تقارهنا مواالة قلبية ،آقال إن حا بامل يكثر رختم وقتون املتواالة الظتاهرة م ته ،ودلتص متن هتذا
إىل أن املتواالة الظتتاهرة خت مكثتترة بتتذاْا ،والصتواب أهنتتا مكثتترة وأن حا بتتا آعتتل متتاهو ك ْثتتر وإمنتتا مل يكثتتر للتتتأول وإن أدطتتأ آيتته .ولتتو كتتان قت كتتر
آايت سورة املائ ة وهي ال ص العا احملكم يف املسألة ملتا وقتا يف هتذا اخللتط ،ان حت يل حا تب ِبثتاء ثاللتته يت دل يف ابب املتشتابه وهتذا دتب

تثس ت ه وآتتق ال ت ص احملك تتم يف املستتألة عم ت بقول تته تعتتاىل (هتتو الَّت ِتذي أَنتتزَل علَي ت َ الْ ِكتَتتا ِ
ات ه ت َّن أ ُّ الْ ِكتَت ِ
تاب َوأ َد تر
ت ُّْحم َك َم ت م
ب مْ تته آ َاي م
َ َ َ َْ
َ
َّ ِ
ِ
شابَهَ ِمْه ابْتِ َاء الْ ِثْتتَ ِة َوابْتِ َاء َأتْ ِويلِ ِه َوَما يَت ْعلَم َأتْ ِويلَه) آل عمران .٧ :ومعىن (أ الكتتاب)
ين يف قتلوهبِِ ْم َويْ م آَتيَتتَّبِعو َن َما تَ َ
متَ َشاهبَ م
ات آَأ ََّما الذ َ

أي أصله الذي يرجا إليه ع االختتباه .ولكن مؤلف (الرسالة الليمانية) مل يذكر ال ص احملكم يف املسألة:
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• آإن كان مل يذكر ال ص احملكم لع علمه به ،آهو يتكلم يف ثين هللا ب

علم ،وهذا من الكبائر اليت قرهنا هللا ابلشرك كما قال ابن القيم يف أوائل

ال ِق وأَن ت ْش ِركواْ ِاب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َِّ
ّلل َما
ه
يب الْ َث َواح َ
ش َما َ َهَر مْت َها َوَما بَطَ َن َواإل ْمثَ َوالْبَت ْ َي ب َ ْ َْ ه َ
كتابه (اع املوقعس) وثليله قوله تعاىل (ق ْل إمنَا َحَّرَ َرِهَ
َمل يت ت ِزْل بِِه س ْلطَا وأَن تَتقولتواْ علَتى ِ
اّلل َمتا الَ تَت ْعلَمتو َن) ااعتراف ، ٣٣:واملثتيت إمنتا خيتس عتن هللا ويقتول عتن هللا ،آتإن قتال علتى هللا ب ت علتم آقت
َ ه
ْ َه
َ
وقا يف هذه الكب ة وحر عليه اإلآتاء.

• وإن كان املؤلف مل يذكر ال ص احملكم ما علمه به ،آهو متوع بقوله تعاىل (إِ َّن الَّ ِذين يكْتمتو َن متا أَنزلَْتا ِمتن الْبتيَِ ِ
تات َوا ْقت َ ى ِمتن بَت ْعت ِ َمتا
َ َ َ َه
ََ
بتيَّتَّتتاه لِلَّتتا ِ ِيف الْ ِكتَت ِ ِ
اّلل َويَت ْل َعت تهم ال َّ ِع تتو َن) البقتترة .1٥9 :وإن كتتان يعلتتم الت ص احملكتتم آرتكتته و كتتر الت ص املتشتتابه  -وهتتو
تاب أولَتتت َ يَ َلعت تهم ه
َ
ح يل حا ب دثي ال اللة  -آهذه مسال أهل الزي كما ثل عليه قوله تعتاىل (هتو الَّ ِتذي أَنتزَل علَيت َ الْ ِكتَ ِ
تات ه َّتن
ت ُّْحم َك َم م
آاي م
َ َ َ َْ
َ
تاب مْته َ
َّ ِ
ِ
أ ُّ الْ ِكتَ ِ
شابَهَ ِمْه ابْتِ َاء الْ ِثْتتَ ِة َوابْتِ َاء َأتْ ِويلِ ِه َوَما يَت ْعلَم َأتْ ِويلَه) آل عمتران،٧ :
ين يف قتلوهبِِ ْم َويْ م آَتيَتتَّبِعو َن َما تَ َ
اب َوأ َدر متَ َشاهبَ م
ات آَأ ََّما الذ َ
قال ابن كثري يف تثس هذه اآلية]خيس تعاىل أن يف القرآن آايت حمكمات ه هن أ الكتاب :أي بيِه ات واضاات ال اللتة ال التبتا آيهتا علتى أحت ،
وح َّكت َتم حمكمتته علتتى متشتتاهبه ع ت ه آقت
وم تته آايت أدتتر آيهتتا اختتتتباه يف ال اللتتة علتتى ك ت متتن ال تتا أو بعاتتهم ،آمتتن َرهث مااختتتتبه إىل الواضتتح م تته َ

ِ
اهتت ى ،ومتتن َع َكتتح انعكتتح .وقتتذا قتتال تعتتاىل (هت َّتن أ ُّ الْ ِكتَت ِ
ات)
تاب) آل عمتران ٧ :أي أصتتله التتذي يرجتتا إليتته ع ت االختتتتباهَ ( ،وأ َدتتر متَ َشتتاهبَ م

آل

عمران ٧ :أي حتتمل ثاللتها مواآقة احملكم وقت حتتمتل ختتيتا آدتر متن حيتل اللثتظ والرتكيتب ال متن حيتل املتراث  -إىل أن قتال  -وقتذا قتال هللا تعتاىل

َّ ِ
شتابَهَ ِمْته) آل عمتران ٧ :أي إمنتا َيدتذون ابملتشتابه
ين يف قتلوهبِِ ْم َويْ م) آل عمتران ٧ :أي ضت ل ودتروج عتن التق إىل البا تل (آَتيَتتَّبِعتو َن َمتا تَ َ
(آَأ ََّما الذ َ

الذي ميك هم أن هرآوه إىل مقاص هم الثاس ة وي زلوه عليها الحتمتال لثظته ملتا يصترآونه ،آأمتا املاكتم آت نصتيب قتم آيته انته ثاآتا قتم وحجتةم ت
علتيهم ،وقتذا قتال هللا تعتاىل (ابْتِ َتاء الْ ِثْتتَ ِتة) آل عمتران ٧ :أي اإلضت ل اتبتاعهم إيهامتا قتم أهنتم تجتون علتى بت عتهم ابلقترآن وهتو حجتة علتيهم ال

قم[.1

آهذا مايلز املؤلف برتكه لل ص احملكم يف مسألة املواالة ،مما دعله واقعا بس وعي ين ،الوعي الوارث يف حتق متن أآتىت ب ت علتم إن كتان دهتل الت ص،
والوعي الوارث يف حق من يكتم العلم إن كان ق تركه ما علمه به .وتركه قذا ال ص جعلته كتم يف املستألة ِبت ف كتتاب هللا تعتاىل ،هتذا يف امل تاط
الوحي الذي كره  -وهو املواالة  -آكيف را مل يذكره من م ا ات أدرى مك ِهثرة انصار الاكم املرت .
 - 2أما صالفة املؤلف للسنة:
آهو مل يذكر حت يل العبتا يف دروجته متا املشتركس يتو بت ر ،وإجتراء ال ت عليته الصت ة والست
تكث من يقاتل يف صف الكثار على التعيس .واست ل ختيخ اإلس

حكتم الكثتار عليته ،آهتذا نتص يف حمتل ال تزان يف

به على تكث كل متن يقتف يف صتف الكثتار ولتو كتان مؤم تا يكتتم إميانته أو

كان مكرها .2آلم يذكر املؤلف ح يل العبا والمرة واح ة يف رسالته.
آإن كان املؤلف ق ترك كر هذا ال يل لع علمه به آتلزمه آية ااعراف ( )٣٣السابق كرهتا ،وإن تركته متا علمته بته آتلزمته آيتة البقترة ()1٥9
السابق كرها.
 - 3وأما صالفته لإلمجاع

( 1تثس ابن ك ) ٣4٥ - ٣44 /1
 2وق نقلت قوله من قبل عن (جممون الثتاوى) 22٥ /19
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وس ْ نساءهم وأن قتت هم يف ال تار ،ومل يثرقتوا بتس َتبتا ومتبتون .وهتذا
آهو إجان الصاابة رضي هللا ع هم على تكث أنصار املرت ين و َخْمِ أمواقم َ
إجان صايح من جهة ال قل ،قطعي من جهة ال اللة إ مل خيالف يف ل أح م ت من الصاابة .وق كترت متن قبتل أن خمتالف م تل هتذا اإلجتان
يكثر نق عن ابن تيمية والقاضي عياع.
ويلز املؤلف يف تركه قذا اإلجان ما كرته من قبل إن كان ق تركه ما علمه به أو متا عت علمته بته .وكتان ااحترى بته أن دتهت يف الباتل عتن
أقوال الستلف يف هتذه املستألة ويتبعهتا حتىت اليقتا يف خمالثتة الست ة واَّماعتة ،كمتا قتال القحااو رمحته هللا ]ونتبتا الست ة واَّماعتة وجنت تب الشتذو
واخل ت ف والثرقتتة[ قتتال الشااارح رمحتته هللا ]الس ت ة :ريقتتة الرستتول عليتته الص ت ة والس ت  ،واَّماعتتة :جاعتتة املستتلمس وهتتم الصتتاابة والتتتابعون قتتم
ذحسان إىل يو ال ين ،آاتباعهم ه ى ود آهم ض ل[

1

والاصتتل :أن مؤلتتف (الرستتالة الليمانيتتة) قتتال يف حكتتم أنصتتار التتاكم املرت ت ِب ت ف الكتتتاب والس ت ة واإلجتتان آوقتتا بتتذل يف حمظتتورات وحمتتذورات
عظيمة ،سواء وقا يف هذه امل الثة جه أو عم ا .وبت ال متن لت َّتأ إىل االستت الل أبثلتة ليستت نصوصتا يف حمتل ال تزان وقت ستبق نقت ها علتى
التثصيل.

وكل آتوى جاءت ِ
خمالثة لل ص أو اإلجان آهى اب لة لقوله عليه الص ة والس

(من عمل عم لتيح أمتر آهتو َرهث)  ،2وهتذا يبطتل ماجتاء بته يف

ص أو
رسالته .كما قال القاضتي شهاب الدين القارايف رمحته هللا ]كتل ختتيء أآتىت آيته ا تهت آ رجتت آتيتاه علتى دت ف اإلجتان أو القواعت أو الت ه

القيا اَّلي السامل عن املعا ِرع الراجح ،الدوو ملقل ه أن ي قله لل ا واليثيت به يف ثين هللا تعاىل  -إىل قوله  -آالثتيا هبذا الكتم حترا [ .٣وهتذا
يف آتوى ا ته آكيف بثتوى َمن ثونه .
وق جا املؤلف  -ابإلضاآة إىل خمالثته للكتاب والس ة واإلجان  -قوله بقول خت ة املرجتتة يف اختترتاط كثتر القلتب للتكثت اباعمتال الظتاهرة ،متا
ِ
صت َّر بته
ع تثريقه بس املقت ور عليته واملمت تا يف ااحكتا  .آهتل يتثتق هتذا العجتز العلمتي وقلهتة الباتاعة الثقهيتة متا تقمتص ثور ااستتا يهة التذي َ
 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [قلت :وهذه جمازفة ظاهرة ،مفادها أن املصنف يكفر صاحب الرسالة الليمانية ملخالفته هذا اسمجاع.
والدريب أنه قال( :إن كان مركه مع علمه به ،أو مع عدا علمه به)! فلم يعذره حىت يف خفاء هذا اسمجاع عليه وعدا علمه به! مع أنه اشرتط من قبل يف قاعدة

التكفري (ص )479أن من شروط التكفري؛ أن يكون الفاعل (عاملاً أبن فعله مكفر) أها.

وهذا الشرط وإن كنا قد خالفنا إط ق املصنف له وعدا مفصيله فيه كما مقدا ،فإنه معترب هنا ،ألن هذا من فروع الشريعة اليت قد ختفى عن املرء ،وقد يذهل

عنها اجملتهد لظنه عدا مماثلة الواقع ملا أمجع عليه الصحابة يف زماهنم ،أو غري ذلك مما قد يصرفه عن اعتبار اسمجاع ،وجيب معه التعريف والبيان وإقامة احلجة قبل

التكفري.

وقد قال القرايف يف (الفروق)( :وال يعتقد أن احد ما أمجع عليه يكفر على اسط ق ،بل ال بد أن يكون اجملمع عليه مشتهراً يف الدين حىت صار ضرورايً ،فكم

من املسائل اجملمع عليها إمجاعاً ال يعلمه إال خواص الفقهاء ،فجح ُد مثل هذه املسائل اليت خيفى اسمجاع فيها لي كفراً) أها (.)117/4

وقد فصلنا القول يف هذه املسألة يف رسالتنا الث ثينية يف التحذير من أخقاء التكفري ،يف خقأ (مكفري كل من خالف اسمجاع دومنا مفصيل) ،وبيانا هناك أن اسمجاع
إمنا كان حجة ملستنده الشرعي ،وإمنا يكفر صالف اسمجاع الصريح لرده ومعارضته لذلك املستند الصحيح ،وهذا ال يكون إال عن علم بثبوت ذلك اسمجاع

ومعرفته طستنده الصحيح.

أما أن يكفر كل صالف لإلمجاع وإن خفي عليه مستنده ،حبجة أنه رد الدليل ،فهذا من التكفري ابسلزاا ،وقد بيانا يف أخقاء التكفري أنه مزلة لألقداا.

وقد قال ابن دقيق العيد( :املسائل اسمجاعية اترة يصحبها التوامر عن صاحب الشرع كو وب الص ة مث ً ،واترة ال يصحبها التوامر ،فالقسم األول يكفر
احده ،ملخالفته التوامر ،ال ملخالفته اسمجاع ،والقسم الثاين ال يكفر به) إحكاا األحكاا شرح عمدة األحكاا (])84/4النكت اللوامع ص ()39-40
 1إىل آدر ما كره من ااثلة على ل ( ،خترح العقي ة الطااوية) ط املكتب اإلس مي 14٠٣هت ،ص .4٣٠
 2رواه مسلم
( ٣الثروق)  ،1٠9/2ط ثار املعرآة
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تثصتل ِ
املؤلف رستالته بقولته ]إواء كتل هتذا كتان لِزامتا علتى اَّماعتة اإلست مية أن ت تتهض لتبيتان التق والصتوابِ ،
وحتستم هتذه اامتور  -إىل قولته -
آأع ه ت اَّماعة اإلس مية بتوآيق هللا وم ته هذه الرستالة لتكتون ست حا ملتن يقرؤهتا متجترثا متن كتل هتوى إال لتب اقت ى والرختتاث[ . 1وهتل يتثتق
ترثى يف د ق التكث ) وقوله (رأي ا ك ا من ائب التكث
هذا العجز العلمي ما ُّ
السباب الذي كاله املؤلف مل الثيه يف ص ر رسالته كقوله (من ه

ق ت درجتتت متتن أح تراه أمتتاكن كهتتذه) وق ت تبتتس ل ت متتن الباتتل الستتابق أن ستتبابه هتتذا يقتتا أول متتايقا علتتى أيب بكتتر الص ت يق وعمتتر وستتائر
الصاابة رضي هللا ع هم .وهل يتثق هذا العجز العلمي ما قول املؤلف يف ص ] ٧وكل ل بع العرع واإلقرار ممن له أهلية لت  ،وهتو يف هتذه
الرسالة آايلة الشيخ ث .عمر عبت الرمحن[  .وواضتح متن الرستالة ومتا انطتوت عليته متن خمالثتات جستيمة يف االعتقتاث وختتذو يف ااحكتا الثقهيتة
أنتته لتتيح َمثتَّتة أهليتتة وأن ال ت عوى عرياتتة والعجتتز تتاهر .والشتتيخ التتذي كتتره لتته كتتتاب بع توان (أص ت اف الكتتا وأحكتتامهم) َييت نق ت ه يف املبا تل
ماأنزل هللا إن ختاء هللا ،وهو على نثح القول يف اإلرجاء.

ال امن يف موضون الكم ب
ِ
ت أن هذا الكتاب (الرسالة الليمانية) ،والذي انتق ته قبله وهو كتاب (القول القا ا آيمن امت ا عتن الشترائا) يرجعتان إىل جاعتة
(مذكرة) آإ ا َعل ْم َ
واحت ة أصت رْما علتى أهنمتتا متن (املعتتامل الشترعية والثكريتتة للجماعتتة اإلست مية رصتتر) وعلمتت ماآيهمتتا متن خمالثتتات ختترعية جستتيمة ،وأضتتثت إىل
لت امل الثتتات التوارثة بكتتتاب (ثعتتاة ال قاتتاة) وهتتو مرجتتا َّماعتتة اإلدتوان املستتلمس ،وأضتتثت خمالثتتات االبتتاين يف االعتقتتاث وختتتذو ه يف الثقتته
والتتذي َت تتل آراؤه م رستتة ج ي ت ة قتتا أتباعهتتا ،تبت هتس ل ت أي ج ايتتة جت يهتتا بعتتض اَّماعتتات اإلس ت مية علتتى أتباعهتتا وعل تى خ ت هم متتن املس تلمس
بت شتتتتهم علتتى اعتقتتاثات م ارآتتة وم تتاهل آقهيتتة ختتتا ة .وإ ا ك تتت قت كتترت يف (أثاب العتتامل واملتتتعلم)  -يف البتتاب الرابتا متتن هتتذا الكتتتاب  -أن
الشتتاب يظتتل علتتى مانشتتأ عليتته ويعستتر أن يتاتتول ع تته تبتتس لت أن اخلطتتب جليتتل واخلطتتر عظتتيم ،آَ َاتتول هتتذه االعتقتتاثات امل ارآتتة واآلراء الشتتا ة

ِ َّ ِ
ين
يتازب املستلمون اليتو داصتة الشتبان مت هم ،لت شتأ آترق ج يت ة كمتا نشتأت الثترق الق ميتة يف هتذه اامتة .وقت قتال هللا عزوجتل (آَت ْليَ ْات َذر التذ َ
صتتيبتهم عت َذ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تيم) ال تتور .٦٣ :ويت دل يف الثت تتة والعتتذاب االتتيم ال توارثين يف هتتذه اآليتة متتاهو واقتتا
خيَتتالثو َن َعت ْتن أ َْمت ِرِه أَن تصتتيبَته ْم آْتتَتةم أ َْو ي َ ْ َ م
اب أَلت م
ابملسلمس يف مشارق اارع وم ارهبا متن الاتعف والتثترق و ِ
الذلتة واقتوان وضتيان ثولتة اإلست

وتستلهط الكثتار علتى املستلمس ،وهتذا كلته يرجتا يف

َصتابَ َ ِمتن َستيِهتَ ِة آَ ِمتن نتَّ ْث ِست َ ) ال ستاء ، ٧9 :وقتال تعتاىل ( َوَمتا
املقتا ااول إىل خمالثتات املستلمس لشتريعتهم علمتا وعمت كمتا قالته تعتاىل ( َوَمتا أ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اّللَ الَ يت َتِه َمتتا
َصتتابَكم همتتن ُّمصتتيبَة آَبِ َمتتا َك َستتبَ ْ
ت أَيْت يك ْم َويَت ْعثتتو َعتتن َك ت ِ ) الشتتورى .٣٠ :وثواء هتذه ااثواء متتا كره هللا يف قولتته تعتتاىل (إِ َّن ه
أَ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِِ
ين
ب َق ْتو َح َّتىت يت َت ه واْ َمتا أبَنْتثسته ْم) الرعت  ، 11 :والميكتن ت يت متاابل ثح إال اب اهت ة ،ومتن صت ق آيهتا َست َّثه هللا حستب وعت ه الصتاثق ( َوالتتذ َ
ِِ
س) الع كبوت.٦9 :
اه وا آِيَا لََت ْه ِيَتتَّه ْم سبتلََا َوإِ َّن َّ
اّللَ لَ َم َا الْم ْاس َ
َج َ
وهذا آدر موضوعات مبال االعتقاث ،وبقيت داَتته.

( 1ص )٥
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خامتة مبحث كتب االعتقاد
أما بع  ،آق اجته ت يف نصيايت للطالب را ي رسه يف االعتقاث ،وأ أعلم أن رسول هللا عليه الص ة والس

ق قال (من أآتىت ب ت علتمِ كتان

إمثه على من أآتاه ،ومن أختار على أديه أبمر يعلم أن الرخت يف خ ه آق دانه) .1نعو ابهلل تعاىل من اخليانة.
املوجته لتبعض الكتتب وبعتض املتؤلثس ،واملتذكور يف ك متي الستابق ويف بقيتة كتتايب
بقي يف هذه اخلاَتة مستألتان متن مستائل الت ين ،متعلقتتان ابل قت
ه
توج ته ال ق ت لكاتتتب أو لكتتتاب آ ت يعتتين ه تذا
هتتذا ،آي ب تتي أن يعلتتم الطالتتب أن هتتذا ال ق ت متتن الواجبتتات الشتترعية ،كمتتا ي ب تتي أن يعلتتم أنتته إ ا ه
ابلارورة رح الكتاب كله أو رح كتب هذا الكاتب كلها .آهاَتن مسألتان ،وإلي خترحا موجزا قما:

املسألة األوىل :و وب التحذير من امقأ يف الدين:
اعلم أن التاذير من اخلطأ واجب يف خترن هللا تعاىل ،وهو مما الخيتلف على وجوبه وأ يته العلماء.
واملراث ابخلطأ ه ا هو القول امل الف لل ليل الشرعي الصايح وللراجح من أقوال العلماء.
ونتكلم يف هذه املسألة يف ث ثة أمور ،وهي :أسباب هذه اادطاء ،ودطورة السكوت ع ها ،ووجوب بياهنا والتاذير م ها.
 - 1أما أسباب هذه األخقاء ،فهي إما أن مقع على و ه امقأ أو على و ه العمد.
أ  -أمتا اادطتتاء الواقعتة علتتى وجته اخلطتتأ ،آهتى أدطتتاء العلمتاء ا تهت ين ،كمتتا قتال عليتته الصت ة والست

(إ ا حكتم التتاكم آاجتهت آأصتتاب آلتته

أجتران ،وإ ا حكتتم آاجته ت آأدطتتأ آلتته أجتتر) .2آبت هتس ال ت يل أنتته متتا كونتته جمته ت ا إال أن اخلطتتأ جتتائز عليتته إ المعصتتو بع ت ال ت عليتته الص ت ة

والس  ،وا ته مأجور ما ل إال أنه اليتابا على دطته واليعمل بته ،لقولته عليته الصت ة والست

(متن عمتل عمت لتيح عليته أمتر آهتو رث مت)

 ،٣ومعتتىن (آهتتو رث مت) أي متترثوث اليعمتتل بتته واليقبتتل ع ت هللا تعتتاىل .وهتتذه املعتتاين متتن أصتتول االعتصتتا ابلكتتتاب والست ة .ومتتاوال علمتتاء املستتلمس
يرثون بعاهم على بعض وي بهون على اادطاء من ل ن أيب بكر الص يق رضي هللا ع ه وإىل يوم ا هذا.
وأسباب أدطاء العلماء أ ها ااسباب اليت كرها ختيخ اإلس

ابن تيمية.4

اَّهال الذين يتكلمتون يف الت ين ب ت علتم وهتم ك ت مت يف
ب  -وأما اادطاء املتعم ة ،آهى أدطاء أهل الب ن والا الت ق ميا وح ي ا ،وأدطاء ه

هتتذا الزمتتان وقتتم أْستتاء ختتتىت آهتتذا كاتتتب إست مي وهتتذا مثكتتر إست مي ،وم هتتا أدطتتاء أصتتااب امل اصتتب ال ي يتتة التتذين ي صتتبهم الكتتا الطواخيتتت

لتاتتليل املستتلمس والستتبال الشتترعية علتتى حكتتم الطواخيتتت وأعمتتاقم الكثريتتة ،وخي ت عون الع توا رتتا خيلعونتته علتتيهم متتن ألقتتاب آاثاضتتة كصتتاحب
الثايلة وصاحب السماحة ومثيت ال اير وخ

ل .

واملبت ن واَّاهل وعامل السوء يالون ال ا بوسائل ختىت:
• م هتتا الكتتذب الصتريح علتتى هللا ورستوله عليتته الصت ة والست  ،أبن ي ستتب للقتترآن متتاليح م تته أو يكتتذب علتتى ال ت عليتته الصت ة والست

بوضتتا

ااحاثيل املكذوبة ،وهذا الب أن يثتاح آاعله إ تكثتل هللا ِبثتظ نصتوص الشتريعة متن الكتتاب والست ة ،قتال تعتاىل (إِ َّ َْحنتن نَتَّزلَْتا الت هِذ ْكَر َوإِ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
تاب
ين يَ ْكتتبتتو َن الْكتَت َ
لَتته َلتَتاآظو َن) الجتتر ، 9 :وإن كتتان هتتذا التب ت يل ق ت وقتتا يف اامتتم الستتابقة كتتاليهوث وال صتتارى كمتتا ق تال تعتتاىل (آَت َويْت متل لهلَّتذ َ
ِأبَي ِي ِهم مثَّ يتقولو َن هت َذا ِمن ِع ِ ِ
ش َرتواْ بِِه َمثَ ا قَلِي ) البقرة.٧9 :
اّلل لِيَ ْ
ه
ْ ْ َ
َ ْ
 1رواه أبو ثاوث ذس اث حسن
 2متثق عليه
 ٣رواه مسلم
 4يف كتابه (رآا امل عن اائمة ااع ) ،متابعا يف ل ما كره ابن حز يف (اإلحكا يف أصول ااحكا ) 14٥ - 124/2
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• وم هتتا كتمتتان ال صتتوص الشتترعية ال التتة علتتى التتق التتذي يريت ون إدثتتاءه ،كمتتا قتتال تعتتاىل (وإِ َ أَدت َذ اّلل ِمي ت َ َّ ِ
ِ
تاب لَتتبَتيِه تَّته
َ َ ه َ
ين أوتتواْ الْكتَت َ
اق التتذ َ
لِلَّا ِ والَ تَكْتمونَه آَتَتبذوه وراء هتوِرِهم وا ْخت ِ ِ
ِ ِ
ش َترتو َن) آل عمتران ، 18٧ :وحنوهتا متن اآلايت .وقت يت تذ الكتمتان
ح َمتا يَ ْ
ْ َ ََ
َ ََ
َ
ترتْواْ بته َمثَ تا قَلتي آَب ْتت َ
صورة تاعيف ح يل صايح ليسقط االحتجاج به ،وق يت ذ الكتمان صتوة اإلآتتاء ابلقتول الشتا أو القتول املرجتوح يف املستألة متا عت اإلختتارة

إىل القتتول ال تراجح للعلمتتاء ،وق ت يت تتذ الكتمتتان صتتورة إستتقاط بعتتض الك ت

امل قتتول عتتن أح ت العلمتتاء ،وهتتذا ابب واستتا وم تته االحتجتتاج ابلعتتا

وكتمان ماخيصصه ،واالحتجاج ابملطلق وكتمان مايقي ه ،واالحتجاج ابملجمل وكتمان مايبي ه ،وخ

• وم ها حتريف ال صوص الشرعية ،كما يف قوله تعاىل ( ِرآو َن الْ َكلِم عن َّمو ِ
اضعِ ِه) ال ساء، 4٦ :
َه
َ َ َ

ل .

وهذا أك ر مايقا ،ان امل ِ
ال الب له من أن يتعلق ب ليل خترعي ل وج ك مه ل ى ال ا  ،وقذا آإن ك مه البا ل يستمى (ختتبهة) انته يشتبه التق
را تعلق به من ثليل ،كره ابن تيمية ،مث إنه رف ال ليل عن مع اه بتأويله أتوي ختا ا ب حجة ،أو ابست ِ
باط آاس ِ م ه ،وحنتو لت  ،وهتذا هتو

الَ َّق َوأَنت ْم تَت ْعلَمو َن) البقرة.42 :
الَ َّق ِابلْبَا ِ ِل َوتَكْتمواْ ْ
تلبيح الق ابلبا ل املذكور يف قوله تعاىل ( َوالَ تَت ْلبِسواْ ْ

وإ ا أتملت ال صوص السابقة وحنوهتا جتت كيتف قَت َتر َن هللا تعتاىل بتس الكتذب عليته وكتمتان التق والصت عتن ستبيل هللا التذي يثعلته علمتاء الستوء يف
كل ومان ومكان وبس خترائهم ال من القليل الذي هو ال نيا را آيها من امل اصب والرايسات وجا ااموال والتمتا رباهل ال نيا

قال تعتاىل تعتاىل

(آَتويتتل لهِلَّت ِتذين ي ْكتتبتتو َن الْ ِكتتتاب ِأبَيت ِي ِهم مثَّ يتقولتتو َن ه ت َذا ِمتن ِع ت ِ ا ِ
شت َترتواْ بِت ِته َمثَ تتا قَلِتتي ) البقتترة ،٧9 :آقتترن هللا بتتس الكتتذب عليتته وختتراء
ّلل لِيَ ْ
َ
ه
َ َ ْ ْ َ
َْ م َ َ
ْ
ِ
يل) ال ساء.٧٧ :
ال من القليل ،وهو ال نيا ِبذاآ ها كما قال تعاىل (ق ْل َمتَان ال َّ نْتيَا قَل م

ِِ ِ
ِ
وقال تعاىل (إِ َّن الَّ ِذين يكْتمو َن ما أَنزَل ه ِ ِ ِ
ِِ ِ
ِ
تار) البقترة ، 1٧4 :وقتال
َ َ
ََ
اّلل م َن الْكتَاب َويَ ْش َرتو َن به َمثَ ا قَلي أولَتت َ َما ََيْكلو َن يف بطوهن ْم إالَّ الَّ َ

تاق الَّت ِتذين أوت تواْ الْ ِكتَتتاب لَتتبتيِ تَّتته لِلَّتتا ِ والَ تَكْتمونَته آَتَتبتتذوه وراء هتتوِرِهم وا ْختت ِ ِ
ِ ِ
ح َمتتا
اّلل ِميَت َ
َد ت َذ ه
تعتتاىل ( َوإِ َ أ َ
َ َه
ْ َ ََ
َ ََ
َ
َ
ترتْواْ بتته َمثَ تتا قَلتتي آَبت ْتت َ
َّ ِ
ِ ِ
َحبَتتا ِر
ين آ َم تواْ إِ َّن َك ت ا همت َتن اا ْ
يَ ْش َترتو َن) آل عمتران ، 18٧ :آتانظر كيتتف قترن هللا بتتس كتمتان التتق وختتراء الت من القليتل  .وقتتال تعتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التذ َ
ِ ِ َّ ِ
وهنَا ِيف ستبِ ِيل ِ
ِ
ِ ِ
و ُّ ِ
َّ
اّلل) التوبتة، ٣4 :
ب َوالْ ِث َّ
اةَ َوالَ ي ِثق َ
َ ه
َ
الرْهبَان لَيَأْكلو َن أ َْم َو َال الَّا ِ ابلْبَا ِل َويَص ُّو َن َعن َسب ِيل ا هّلل َوالذ َ
ين يَ ْك زو َن الذ َه َ

ت الات لة متتن علمتتاء الستتوء يف صتتورة كتتذب علتتى هللا أو
آتتانظر كيتتف قتترن هللا تعتتاىل بتتس الص ت عتتن ستتبيله وأكتتل املتتال ابلبا تتل  .آاي متتا َو َجت ْ َ
كتمان للاق أو تلبيح للاق ابلبا ل أو حتريف ملعاين ال صوص ،حي ما وج ت هذا آاِبل عن ال من ،آستج ه حتما يف صورة من الصور ،آق

قتترن هللا تعتتاىل بي همتتا يف مواضتتا ك ت ة متتن كتابتته الكتتيم( ،ومتتن أَصت َ ق ِمتتن ِ ِ
استتتَ ْمتَت ْعتم ِِبَ َقِكت ْتم َك َمتتا
ََ ْ ْ
َ ه
اّلل َحت ي ا) ال ستتاء . 8٧ :وقتتال تعتتاىل (آَ ْ
َّ ِ
ات ْم َكالَّ ِذي َداضواْ) التوبة ، ٦9:آقرن سباانه بس اخلتوع ابلبا تل واالستتمتان ابخلت ق ،وهتذا ك ت يف
ين ِمن قَتْبلِك ْم ِِبَ َقِ ِه ْم َود ْ
ا ْستَ ْمتَ َا الذ َ
القرآن ،ولك رته واضطراثه آق قال ابن القيم رمحه هللا  -يف كتابه الثوائ – [إن كل من آثر ال نيا من العلماء آ بت أن يقتول علتى هللا خت التق].

توعت هم هللا أبختت العتذاب.
وهؤالء هم حاختية السلطان وقطهان الطريق إىل هللا الذين يصت ون ال تا عتن ستبيل هللا ابستم الت عوة إىل هللا ،وقتذا آقت ه
هذه أهم أسباب اادطاء الوارثة يف املوضوعات الشرعية.
(فائدة) متعلقة رقا الكمة والتعليل:
وهي ملا ا أراث هللا تعاىل وقون هذه اادطاء والب ن والا الت اليت ي سبها مقرتآوها إىل ثين هللا تعاىل .

اخلَت ِْ آِْتتَتتة)
واَّتواب أن هتتذا ممتتا يبتلتتي هللا تعتتاىل بتته دلقتته ويثتت هم بتته لي تتتس صت ق إميتتاهنم .قتتال تعتتاىل ( َونَتْبتلتتوكم ِاب َّ
لشتهِر َو ْ
السامري العجل لبين اسرائيل وقال قم هذا إقكم و ل يف خيبتة موستى عليته الست  ،آبمتا ا َعلهتل هتارون عليته الست صت يا الستامري هتذا  ،قتال
اانبيتتاء٣٥ :

 ،وملتتا صت ا
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هارون  -آيما قص هللا علي ا – (اي قَتوِ
ه
َ ْ

الر ْمحَن آَاتَّبِع ِوين َوأَ ِ يعوا أ َْم ِري) ه ، 9٠ :وهو نثح ماعلهل به موسى اامتر ملتا
إَِّمنَا آتِ تم بِِه َوإِ َّن َربَّكم َّ

ِ
رجتتا ورأى ماحت ث ،قتتال موستتى  -آيمتتا قتتص هللا تعتتاىل ( -إِ ْن ِهتتي إِالَّ آِْتتَتتت َ ت ِ
شتتاء) ااعتراف .1٥٥:وقبتتل
ات ُّتل ِهبتَتا َمتتن تَ َشتتاء َوَْْت ي َمتتن تَ َ
ه
َ
ِ ِ
ي) ته .8٥ :وهتذا كلته يت ل علتى أن
الس ِتام ِر ُّ
َضتلَّهم َّ
تعليل موسى وهارون عليهما الس آق قال هللا عزوجل (آَِإ َّ قَ ْ آَتتَتَّا قَت ْوَم َ من بَت ْع َك َوأ َ
هللا تعاىل ق أراث وقون اادطاء والب ن والا الت  -إراثة ق رية وإن هنى ع ها خترعا  -لي تتس ال تا هبتا آياتل هبتا متن يشتاء ويهت ي متن يشتاء،

اََّ ْمت ِا َال
وهبذا تقو ابل ا يف هذه ال نيا احمل ة اليت َتيزهم إىل آريق يف اَّ ة وآريق يف السع ِوآق مشيتة املوىل جل ختأنه ،قال تعاىل ( َوت ِتذ َر يَت ْتوَ ْ
اّلل ََّعلَهتم أ َّمتة و ِ
ريب آِ ِيه آَ ِريق ِيف ْ ِ
يق ِيف َّ ِ ِ
احت َ ة َولَ ِكتن يت ْ ِدل َمتن يَ َشتاء ِيف َر ْمحَتِ ِته َوالظَّتالِمو َن َمتا َقتم ِهمتن
اَََّّة َوآَ ِر م
م
السع َ ،ولَ ْتو َختتاء َّ ََ ْ َ
َْ َ
وِِيل وَال نَ ِ
ص ِ ) الشورى.8 - ٧ :
َهَ

ومانشأت الثرق الاالة امل الثة اهل الس ة كالشيعة واخلوارج واملرجتة إال من املثتونس ابلب ن والا الت اليت أجراهتا هللا علتى ألست ة متن ستبق قتم

اخلذالن يف علمه تعاىل ،وهبذا وقعت إراثة هللا الق رية ابآرتاق هذه اامة إىل آرق ختىت كما أدس بذل

الصاثق املص وق عليه الص ة والس .

بقتي ه تا ت بيتته هتا  :وهتو أنتته كمتا يثتنت هللا ال تتا ابلات لة دريهتا علتتى ألست ة أهتل الزيت  ،آإنته يثتت هم أياتتا ابخلطتأ دريته علتتى لستان العتامل الثاضتتل
لتتيعلم هللا هتتل يتبتتا ال تتا ماقتتال هللا وقتتال رستتوله عليتته الص ت ة والست

أ يتبعتتون العتتامل الثاضتتل يف كتتل متتايقول ثون تبصتتر يف قولتته أال تتترى أن

السي ة عائشة رضي هللا ع ها ملا درجت على أم املتؤم س علتي بتن أيب التب رضتي هللا ع ته يف يتو اَّمل.آقتال عمتار بتن ايستر رضتي هللا ع همتا
 -حمذرا املسلمس من متابعتها ( -إن عائشة ق سارت إىل البصرة ،وهللا إهنا لزوجة نبيكم عليه الص ة والست

يف الت نيا واآلدترة ،ولكتن هللا تبتارك

وتعتاىل ابتتت كم لتيعلم إايه تطيعتتون أ هتتي)  ،1وروى أياتا بست ه عتن أيب وائتتل قتتال :قتا عمتتار علتى م تتس الكوآتتة آتذكر عائشتتة و كتر مست ها وقتتال
(إهنا ووجة نبيكم عليه الص ة والس

يف ال نيا واآلدرة ،ولك ها مما ابتليتم)  ، 2أال ترى إىل قول عمتار (ولكتن هللا تبتارك وتعتاىل ابتت كم لتيعلم إايه

تطيعون أ هي ) وقال أياا (ولك ها مما ابتليتم) .آهكذا يبتلي هللا ال ا ِبطأ العامل الثاضل وأمر رسول هللا عليه الص ة والس

أبال نتابعته آقتال

(متن عمتل عمت لتيح عليته أمتتر آهتو رث) .٣ومتا لت آتإن املثتتتونس أبدطتاء العلمتاء ك ت ون ،وقتذا قتال بعتتض الستلف ]ولتة العتامل كالستثي ة ت تترق
وي رق معها دلق ك [.4
واخل صة :أنه إ ا تبيه ت ل الكمة يف وقون اادطاء والا الت ،وأن هللا جعلها آت ة وادتبتارا لل تا  ،آاحتذر أن تكتون متن املثتتونس داصتة إ ا
جرى اخلطأ على ألس ة الثا ء من أهل العلم .نسأل هللا تعاىل أن يري ا الق حقتا ويروق تا اتباعته وأن يري تا البا تل اب ت ويروق تا اجت ابته ،وأن ي بتت
قلوب ا على ثي ه وصرا ه املستقيم ،وأن خيتم ل ا ِباَتة السعاثة وسائر املسلمس ،آمس.
 - 2خقورة السكوت عن األخقاء يف الدين.
حاصل السكوت عن اادطاء يف علو ال ين هو تب يل ال ين و مح معامله بسبب تراكم اادطاء عس الس س والقرون متا عت اإلنكتار والت يت ،
حتتىت اليعتترف املتتتأدرون إال الت ين املبت َّل و ستتبونه التتق واليت رون عتتن الت ين التتق ختتتيتا وإ ا أدتتسوا بتته أنكتتروه ،آيصت املعتتروف م كترا ،كمتتا يصت
امل كتتر معروآتتا .وهتتذا متتاوقا اصتتااب ااثاين الستتابقة كتتاليهوث وال صتتارى وكمتتا ب ت ه ل العتترب ثيتتن إب تراهيم عليتته الس ت
والس .
 1رواه الب اري
( 2ااحاثيل  ٧1٠٠و  ٧1٠1بصايح الب اري)
 ٣رواه مسلم
 4رواه ابن عب الس يف (جاما بيان العلم)

قبتتل بع تتة ال بيعليتته الص ت ة
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هتتو آدتر اانبيتتاء النت بعت ه ،وثي تته اإلست

هتتو آدتتر ااثاين يف هتذه الت نيا ،آقت قاتى هللا ِبثتتظ هتتذا

ال ين من التب يل والتاريف لتبقى حجته قائمة على دلقه إىل يو القيامة ساملة من التاريف .ومن ه ا قال أباو حاامت الاراز رمحته هللا 2٧٧ه ت ]مل
يكن يف ِ
أمة من اامم م ذ دلق هللا آث أم اء ثظون آاثر الرسل إال يف هذه اامة[.1

وما ل آق ترتاكم اادطاء والب ن والا الت حىت يرمى من يتكلم ابلق بكل ب ِ
عة وخت اعةِ  ،وحىت يصت التق خريبتا آت يعرآته متن ال تا إال

الرجل أو الرج ن ،ومتن هتذا متاوقا للاتاآظ عبت ال ين املق ستي  ٦٠٠ه ت  -وهتو صتاحب كتتاب (عمت ة ااحكتا ) يف أحاثيتل ااحكتا  ،وكتتاب
(الكمال يف أْساء الرجال) ،وهو ابن أدي املوآق بن ق امة ال بلي صاحب (امل ين)  -وق كر قصته ابان كثاري آقتال ]آا هتول عبت ال ين ميعتاثه إىل

بعت العصتتر آتتذكر يومتتا عقي تتته علتتى الكرستتي ،آ تتار عليتته القاضتتي ابتتن الزكتتي وضتتياء الت ين الت ولعي ،وعقت وا لتته جملستتا يف القلعتتة يتتو االث تتس الرابتتا
والعشرين من ي القع ة ست ة مختح وتستعس  -ومخستمائة  -وتكلمتو معته يف مستألة العل هتو وال تزول ومستألة الترف والصتوت ،و تال الكت

و هتر

علتتيهم ابلجتتة ،آقتتال لتته بتترخش ئتتب القلعتتة :كتتل هتتؤالء علتتى الات لة وأنتتت علتتى التتق قتتال :نعتتم ،آ اتتب بتترخش متتن لت وأمتتره ابخلتتروج متتن
البل [ .2وأثرجت يف ك مه كلمة  -ومخسمائة  -ليتاح التاريخ ،ويري ابن ك بكلمة (ميعتاثه) أي ميعتاث ثرسته .وقت حت ث قريتب متن هتذا متا
ختيخ اإلس

ابن تيمية .٣ورمي أياا ختيخ اإلس

حمم بن عب الوهاب رمحه هللا بكتل ب عتةِ وختت اعة ،4ولكتن رختم تتراكم الات الت وخربتة التق

ِ
التَ َّتق َويتْب ِطت َتل
التَ َّتق بِ َكلِ َماتتِ ِته َولَت ْتو َك ت ِرَه الْم ْج ِرمتتو َن) يتتونح( ،82 :لِي ِات َّتق ْ
اّلل ْ
آتتإن هللا يقتتذف ابلتتق علتتى البا تتل آي م تته آتتإ ا هتتو واهتتقَ ( ،و ت ُّتق ه
ِ
ج ِرمو َن) اانثال ، 8 :هذا وع هللا ،والخيلف هللا امليعاث.
الْبَا َل َولَ ْو َك ِرَه الْم ْ
ويف بيان خربة أهل الق وصثات أع ائهم وخمالثيهم يف كل ومان ،قال ابن القيم رمحه هللا يف قصي ته ال ونية:
[ال ت ِ
آال ا كااموات يف السبان
وحشه خربةم بس الورى
أو ما علمت أبن أهل الس ة
قل يل مىت َسلِ َم الرسول وصابه
جاهل ومعان ِ وم ِ
من ِ
اآق
ارث قم وما
وتظن أن و م
وق قاى هللا تعاىل أبن ثظ هذا ال ين ،ومما حثظ هللا به ثي ه:

ال رابء حقا ع كل ومان
والتابعون قم على اإلحسان
وحمارب ابلب ي والط يان
ت اا ى يف نصرة الرمحن].٥
قْ َ

أ  -أن يَ َّسر سباانه على املسلمس حثظ القرآن يف الص ور ،آأصبح م قوال ابلتواتر جي بع جيل ،آتإن وال وائت وأراث أن يت قص متن القترآن ختتيتا
ابلزجر والتصايح.
أو يزي عليه أو يب ل آيه ابت ره آالف الثا ه

ب  -أن أقم هللا علماء املسلمس وضا علو الوسائل وهي علو القترآن وعلتو الت يل وعلتو الل تة العربيتة وأصتول الثقه،لاتبط العلتو ااصتلية -
وهي الكتاب والس ة  -من جهة ال قل ومن جهة االست باط م ها.
ج  -أن أوجب هللا تعاىل على املسلمس الرث على امل طال سواء تعم اخلطأ كأهل الب ن وااهواء ،أو مل يتعم ه كالعلماء ا ته ين.
 1كره اخلطيب الب اثي يف (خترف أصااب ال يل) ص 4٣
( 2الب اية وال هاية) ٣9 /1٣
 ٣انظر م ا رة العقي ة الواسطية (رجمون الثتاوى)  ،2٧٧ - 1٦٠/٣و كر ابن ك دس هذه امل ا رات يف كتابه (الب اية وال هاية) آدر ج  ،1٣وأول ج14
 4انظر (الرسائل الش صية) له،وانظر (ثعاوي امل اوئس ل عوة الشيخ حمم بن عب الوهاب) لعب العزيز العب اللطيف
( ٥خترح القصي ة ال ونية)  ،12٧ /2ط مكتبة ابن تيمية 14٠٧ه
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ث  -أن يَ َّستتر هللا انتشتتار كتتتب العلتتو الشتترعية أبنواعهتتا يف ختتتىت بل ت ان املستتلمس ومل تعت متتن أسترار الكه تتوت ال آي تتةِ ،بيتتل لتتو أراث رجتتل أبقصتتى
كم جرح رجال بسبب ل .
املشرق أن يب ه ل آيها هلرث عليه من أبقصى امل رب َ
آمن ثونه ،الخيثى من هذا ختال ،و ه

هبذا حثظ هللا تعاىل على املسلمس ثي هم ،والكتب الشرعية وإن جعت بس السمس وال تل متن ااقتوال واآلراء ،إال أن اإلنستان إ ا ِبتل عتن التق

ِ
اه وا آِيَا لََت ْه ِيَتتَّه ْم ستبتلََا
 متجرثا هلل من كل هوى أو عصبية  -وج ه بكل يسر ،هذا وع هللا ،الخيلف هللا امليعاث ،قال تعاىل ( َوالَّذي َن َج َِِ
س) الع كبوت.٦9 :
َوإِ َّن َّ
اّللَ لَ َم َا الْم ْاس َ

قال ابن ميمية رمحه هللا  -يف حثظ هللا تعاىل قذا ال ين ] -وهذا اَّ ح وحنوه من علم ال ين ق التبح ع أك ر املتتأدرين حقته ببا له،آصتار آيته
من الق مايوجب قبوله ،ومن البا ل مايوجب رثه ،وصار ك من ال ا على ريف نقيض.

قو ك هذبوا به كله ملا وج وا آيه من البا ل.
وقو ص قوا به كله ملا وج وا آيه من التق ،وإمنتا الصتواب التصت يق ابلتق والتكتذيب ابلبا تل ،وهتذا حتقيتق ملتا أدتس بته ال ت عليته الصت ة والست
عن ركوب هذه اامة س ن من قبلها حذو القذة ابلقذة.
آتتإن أهتتل الكتتتابس لبستوا التتق ابلبا تتل ،وهتتذا هتتو التبت يل والتاريتتف التتذي وقتتا يف ثيت هم ،وقتتذا يت ت الت ين ابلتبت يل َترة ،وابل ستتخ أدتترى ،وهتتذا
ال ين الي سخ أب ا لكن يكون آيه من ي ِدل من التاريف والتب يل والكذب والكتمان متايلبح بته التق ابلبا تل ،وال بت أن يقتيم هللا آيته متن تقتو
به الجة دلثا عن الرسل ،آي ثون ع ه حتريف ال الس ،وانتاال املبطلس ،وأتويل اَّاهلس ،آياق هللا الق ويبطل البا ل ولو كره املشركون[.1
هذا ما يتعلق ببيان دطورة السكوت عن اخلطأ يف ال ين ،وبيان أن اخلطأ الب أن يقا ،وأما السكوت ع ه آإن وقا من البعض إال أنه يستتايل أن
يتوا ؤ عليه جممون املسلمس ملا قاى هللا تعاىل من حثظ هذا ال ين.
 - 3بيان و وب التنبيه على امقأ يف الدين وو وب التحذير منه:
اعلم أن ااثلة على هذا الوجوب ك ة ،آم ها:

ِ
ِ
تس َقتم الَّ ِتذي ا ْدتَتلَثتواْ آِي ِته َوهت ى َوَر ْمحَتة لهَِق ْتوِ يت ْؤِم تو َن) ال اتل .٦4 :آب هتس هللا جتل وعت أن
تاب إِالَّ لتتبَ ِه َ
أ  -قوله تعاىل ( َوَما أ َ
َنزلَْا َعلَْي َ الْكتَ َ
بيان الق يف مواضتا االدتت ف هتو متن واجبتات اانبيتاء ،وملتا كتان العلمتاء ورثتة اانبيتاء ،آقت وجتب علتيهم ماوجتب علتى اانبيتاء علتيهم الست .
ِ
ِ
ِ
ل اّلل الَّبِيِ ِ
ِِ
ادتَتلَثتواْ آِي ِته)
تس الَّتا ِ آ َيمتا ْ
تاب ِاب ْلَ ِهتق لتيَ ْاك َم بَ ْ َ
وم ل هذه اآلية قوله تعاىل (آَتبَت َع َ ه ه َ
ين َوأَنَزَل َم َعهتم الْكتَ َ
ين َوم ذر َ
س مبَ هش ِر َ

البقترة:

 ، 21٣وقوله تعاىل (ولَ َّما جاء ِعيسى ِابلْبتيَِ ِ
ات قَ َال قَت ْ ِجْتتتتكم ِاب ْلِك ِ
ض الَّ ِتذي َكْتَلِثتو َن آِي ِته) الزدترف ، ٦٣:وقتال تعتاىل
ْمتة َوِابَتِه َ
س لَكتم بَت ْعت َ
َ َه
َ َ
َ
ِ ِ
يل أَ ْكَت َتر الَّت ِتذي هت ْتم آِيت ِته َخيْتَلِثتو َن)
(إِ َّن َهت َذا الْقت ْترآ َن يَتقت ُّ
تص َعلَتتى بَت ِتين إ ْستَترائ َ

ال متتل٧٦ :

 ،وحنوهتتا متتن اآلايت التتيت تبتتس أن بيتتان التتق يف مواضتتا

االدت ف هو من عمل اانبياء ،والعلماء ورثتهم وقائمون مقامهم يف اامة.

اخل ِ وَيْمرو َن ِابلْمعتر ِ
ِ
ِ
وف َويَتْت َه ْتو َن َعت ِن الْم َكت ِر َوأ ْولَتتتِ َ هتم الْم ْثلِاتو َن) آل عمتران، 1٠4 :
َْ
ب  -قوله تعاىل ( َولْتَكن هم ك ْم أ َّمةم يَ ْ عو َن إ َىل َْْ َ َ
وقال عليه الص ة والس (من رأى م كم م كرا آلي ت ه) .2آبيتان اخلطتأ يف الت ين والتاتذير م ته والترث عليته ثادتل يف عمتو اامتر ابملعتروف وال هتي

ِ َّ ِ
تان ثاو ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يستى ابْت ِن
عن امل كر ،وقذا هللا من مل يقم هبذا ه
يل َعلَتى ل َس َ َ
وتوع ه ابلعقوبة كما قتال تعتاىل (لع َتن التذ َ
وث َوع َ
ين َك َثترواْ متن بَ ِتين إ ْس َترائ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ح َمتتا َكتتانواْ يَت ْث َعلتتو َن) املائت ة ، ٧9 - ٧8 :وقتتال تعتتاىل (لَت ْتوالَ
صتوا َّوَكتتانواْ يَت ْعتَت و َنَ ،كتتانواْ الَ يَتتَتَت َ
َمت ْترََ َلت َ رتَتا َع َ
تاه ْو َن َعتتن ُّم َكتر آَت َعلتتوه لَبت ْتت َ
( 1جممون الثتاوى) ج  11ص 4٣٥ - 4٣4
 2ال يل رواه مسلم
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يتْتهاهم َّ ِ
صَتعو َن) املائ ة.٦٣ :
َحبَار َعن قَت ْوقِِم ا ِإل ْمثَ َوأَ ْكلِ ِهم ُّ
الس ْا َ
ت لَبِْتح َما َكانواْ يَ ْ
الرَّابنيُّو َن َواا ْ
ََ
ج  -قال رسول هللا عليه الص ة والس

َ

(ال ين ال صياة قل ا :ملن  ،قال (هلل ولكتابه ولرسوله وائمة املسلمس وعامتهم).1

رسول هللا عليه الص ة والس
وعن جرير بن عب هللا رضي هللا ع ه قال (ابيعت َ

على إقا الص ة وإيتاء الزكاة وال صح لكل مسلم).2

والخت يف أن بيان اخلطأ يف ال ين والتاذير م ه والرث عليه هو من أعظم ال صياة هلل ولكتابه ولرسوله ولعمتو املستلمس ،إ يرتتتب علتى الستكوت
ع ه آساث ثين ال ا ومايتبعه من آساث ثنياهم وآدرْم.
وقذا مل خيتلف العلماء يف وجتوب هتذا،وإن ترتتب عليته تعيتس امل طتال وجرحته إ كتان هتذا متن ال صتياة الواجبتة ،وهتذه ااثلتة الستابقة هتي وحنوهتا
أثلتتة علتتى مشتتروعية جتترح التترواة نقلتتة العلتتم وتعت يلهم ويف هتتذا صت ثت كتتتب (اَّتترح والتعت يل) ،مل خيتلتتف العلمتتاء يف وجتتوب لت  ،وإليت بعتتض
أقواقم:
أ  -أورث الب اري رمحه هللا  2٥٦هت ،يف كتاب ااثب متن صتاياه ،ابب (متادوو متن اختيتاب أهتل الثستاث والريتب) ،وآيته روي عتن عائشتة رضتي
هللا ع هتتا قالتتت :استتتأ ن رجتتل مت علتتى رستتول هللا عليتته الصت ة والست

آقتتال (ائتتذنوا لتته ،بتتتح أدتتو العشت ة ،أو ابتتن العشت ة) ،آلمتتا ثدتتل أالن لتته
 ،قتتال (أي عائشتتة ،إن ختتتر ال تتا متتن تركتته ال تتا  -أو َوَثعتته ال تتا  -اتقتتاء

الك ت  ،قلتتت :ايرستتول هللا ،قلتتت التتذي قلتتت مث أل تتت لتته الك ت
آ ِ
اشه)  ،٣قال ابن حجر يف ختترحه ]قتال العلمتاء :تبتاح ال يبتة يف كتل خترع صتايح ختترعا حيتل يتع هتس ريقتا إىل الوصتول إليته هبتا  -إىل قولته -
والتاذير من الشر ،وي دل آيه جتريح الرواة والشهوث  -إىل قوله  -وكذا من رأي متثقها يرتثث إىل مبت ن أو آاسق وخياف عليه االقت اء به[.4

ب  -وروي اخلطيب الب اثي بس ه عن األوزاعي رمحهما هللا قال ]إ ا هرت الب ن آلم ي كرها أهل العلم صارت سهة[.٥
ج  -وقتتال أبااو حامااد الدازاي رمحتته هللا  ٥٠٥ه ت ]بيتتان ااعتتذار املردصتتة يف ال يبتتة :اعلتتم أن املتتردص يف كتتر مستتاوئ ال ت هتتو ختترع صتتايح يف
الشرن الميكن التوصل إليه إال به آي آا ل إمث ال يبة ،وهي ستة أمور  -إىل أن قال  -الرابا :حتذير املستلم متن الشتر ،آتإ ا رأيتت آقيهتا يترتثث إىل
مبت ن أو آاسق ،ودثت أن تتع ى إليه ب عته وآسقه ،آلَ َ أن تكشف له ب عته وآسقه[.٦

اص إن كتتان
وقتتال الدازاي أياتتا  -يف اامتتر ابملعتتروف وال هتتي عتتن امل كتتر ] -وم هتتا كت الق َّ
صتتاص والو هعتتا التتذين ميزجتتون بك مهتتم الب عتتة ،آالقت ه
يكتتذب يف أدبتتاره آهتتو آاستتق واإلنكتتار عليتته واجتتب ،وكتتذا التواعظ املبتت ن دتتب م عتته والدتتوو حاتتور جملستته إال علتتى قصت إ هتتار التترث عليتته ،إمتتا

َع ِرع عتْتهم حت َّتىت َخيوضتواْ ِيف حت ِ ِ
يل
َ
للكاآتتة إن قت ر عليتته أو لتتبعض الاضترين حواليتته ،آتتإن مل يقت ر آ دتتوو ْستتان البت ن ،قتتال تعتتاىل ل بيتته (آَتأ ْ ْ َ ْ َ
َخ ِِْه) اانعتا  ، ٦8 :ومهما كان ك مه مائ إىل اإلرجاء وجترئه ال ا على املعاصتي ،وكتان ال تا يتزثاثون بك مته جترأة وبعثتو هللا وبرمحتته وثوقتا يزيت

رجتح دتوآهم علتى رجتائهم آتذل أليتق وأقترب بطبتان اخللتق
بسببه رجاؤهم على دوآهم آهو م كر ،ودب م عه ع ه ان آستاث لت عظتيم ،بتل لتو ه
آإهنم إىل اخلوف أحوج[ .٧آانظر إىل ت ليظه يف ختأن من درئ ال ا على املعاصي ،آكيف رن درئ ال ا على الكثر ،من التذين يقولتون للكتاآر
 -كالاكم والقاضي ب

ماأنزل هللا  -إن مل تكثر ان مل تعتق أو تستال أو جتا أو تست ف .

 1رواه مسلم عن َتيم ال اري
 2متثق عليه
 ٣ح يل ٦٠٥4
( 4آتح الباري) 4٧2/1٠
( ٥خترف أصااب ال يل) ص  ،1٧ط جامعة أنقرة
( ٦إحياء علو ال ين) ج  ٣ص  .1٦2 - 1٦1وق نقل ال ووي ك
( ٧إحياء علو ال ين) ٣٦٥/2

ال زايل هذا يف آصل (مايباح من ال يبة) بكتابيه (اا كار) و(رايع الصالس)
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تب ال ت عليتته الصت ة والست
كست ه
ث  -وقتال القاضااي عيااا) رمحتته هللا ٥44ه  -يف ااحتوال التتيت دتوو آيهتتا حكايتتة ااقتوال املك هثتترة َ
للسب  -ممن تص ى ان يؤدذ ع ه العلم أو رواية ال يل أو يقطا ِبكمته أو ختتهاثته أو آتيتاه يف القتوقَ ،و َجتب علتى
كان القائل لذل  -أي
ه

 -قتتال ]آتتإن

سامعه اإلختاثة رتا ْستا م ته والت ثت لل تا ع ته ،والشتهاثة عليته رتا قالته ،ووجتب علتى متن بَتلَ َته لت متن أئمتة املستلمس إنكتاره وبيتان كثتره وآستاث
قوله ،لقطا ضرره عن املسلمس وقياما ِبق سي املرسلس عليه الص ة والس  .وكذل إن كان ممتن يعتظ العامتة أو يتؤثب الصتبيان ،آتإن َم ْتن هتذه

س تريرته اليتتؤمن علتتى إلقتتاء ل ت يف قلتتوهبم ،آيتأك ت يف هتتؤالء اإلدتتاب لت هتق ال ت عليتته الص ت ة والس ت  ،ولت هتق خت تريعته - ،إىل قولتته  -وق ت أجتتا
السلف على بيان حال املتهم يف ال يل آكيف ر ل هذا [.1
ويبس ال ليل الاعيف لت ي ترت بته ،آيقتول استت لوا بكتذا وهتو ضتعيف لكتذا،
هت  -وقال النوو رمحه هللا ٦٧٦ه  -يف آثاب املعلم ما املتعلم  ] -ه
ويبس ال ليل املعتم ليعتم  ،ويبس له مايتعلق هبا من ااصتول واام تال وااختتعار والل تات وي تبههم علتى خلتط متن خلتط آيهتا متن املصت ثس ،آيقتول
م هذا هو الصواب وأما ما كره آ ن آ لط أو آاعيف قاص ا ال صياة لت ي ترت بته ،ال لتت قص للمصتهف[ ،2وقتال الناوو أياتا ]آتإن كتان -
أي املعلم اآلدر  -آاسقا أو مبت عا أو ك ال لط وحنو ل  ،آليا هذر من االخرتار به[.٣
و  -وقتال ابن ميمية رمحته هللا  ٧28ه ت ]وم تل أئمتة البت ن متن أهتل املقتاالت امل الثتة للكتتاب والست ة ،أو العبتاثات امل الثتة للكتتاب والست ة ،آتإن
بيان حاقم وحتذير اامة م هم واجب ابتثاق املسلمس .حىت قيتل امحت بتن ح بتل :الرجتل يصتو ويصتلي ويعتكتف أحتب إليت  ،أو يتتكلم يف أهتل
الب ن آقال :إ ا قا وصلى واعتكف آإمنا هو ل ثسه ،وإ ا تكلم يف أهل الب ن آإمنتا هتو للمستلمس ،هتذا أآاتل .آبتس أن نثتا هتذا عتا للمستلمس
يف ثي هم ،من جت ح اَّهتاث يف ستبيل هللا ،إ تطهت ستبيل هللا وثي ته وم هاجته وختترعته وثآتا ب تي هتؤالء وعت واهنم علتى لت واجتب علتى الكثايتة
ابتثاق املسلمس ،ولوال من يقيمه هللا ل آا ضترر هتؤالء لثست الت ين ،وكتان آستاثه أعظتم متن آستاث استتي ء العت و متن أهتل الترب ،آتإن هتؤالء إ ا
استولوا مل يثس وا القلوب وماآيها من ال ين إال تبعا ،وأما أولت آهم يثس ون القلوب ابت اء[.4
وقال ابان ميمياة أياتا  -يف ك مته عتن أصتااب عقيت ة اللتول واالحتتاث كمايتي الت ين بتن عتريب وأم الته ] -وهكتذا هتؤالء اإلحتاثيتة :آرؤستهم هتم
أئمة كثر دب قتلهم ،والتقبل توبة أح مت هم ،إ ا أدتذ قبتل التوبتة ،آإنته متن أعظتم الز ثقتة ،التذين يظهترون اإلست  ،ويبط تون أعظتم الكثتر ،وهتم
ب ع ت هم ،أو أثتتىن علتتيهم ،أو عظهتم كتتتبهم ،أو ع ترف
التتذين يثهمتتون قتتوقم ،وخمتتالثتهم ل ت ين املستتلمس ،ودتتب عقوبتتة كتتل متتن انتستتب إلتتيهم ،أو َ ه
رساع ْم ومعاونتهم ،أو كره الك

آيهم ،أو أدذ يعتذر قم أبن هذا الكت

ال يت ري متا هتو أو َم ْتن قتال إنته صت ف هتذا الكتتاب وأم تال هتذه

املعا ير ،اليت اليقوقا إال جاهتل ،أو م تاآق ،بتل جتتب عقوبتة كتل متن َعترف حتاقم ،ومل يعتاون علتى القيتا علتيهم ،آتإن القيتا علتى هتؤالء متن أعظتم
الواجبتتات ،اهنتتم أآست وا العقتتول وااثاين ،علتتى دلتتق متتن املشتتايخ والعلمتتاء ،وامللتتوك واامتراء ،وهتتم يستتعون يف اارع آستتاثا ،ويصت ون عتتن ستتبيل

هللا.
آاررهم يف ال ين :أعظم من ضرر من يثس على املسلمس ثنياهم،ويرتك ثي هم كقطان الطريق ،وكالتتار التذين َيدتذون مت هم اامتوال ،ويبقتون قتم
ثي هم ،واليستهس هبم من مل يعرآهم ،آا قم وإض قم :أعظم من أن يوصف ،وهم أختبه ال ا ابلقرامطة البا ية[.٥
هتتذا كت

اباان ميميااة يف أهتتل البت ن والات الت ،أمتتا ك متته آتتيمن خيطتتال متتن الصتتالس ،آقت قتتال رمحتته هللا ]وقتتذا وجتتب بيتتان حتتال ان ي لتتط يف

( 1الشثا) ط الل 998 - 99٧ /2 ،
( 2ا مون) ٣1/1
( ٣ا مون) ٣٥ /1
( 4جممون الثتاوى)  ،2٣2 - 2٣1/28وله ك
( ٥جممون الثتاوى) ج  2ص 1٣2 - 1٣1

قريب من هذا يف (الصار املسلول) ص 1٧1
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ال يل والرواية ،ومن ي لط يف الرأي والثتيا ،ومتن ي لتط يف الزهت والعبتاثة ،وإن كتان امل طتال ا تهت م ثتورا لته دطتؤه ،وهتو متأجور علتى اجتهتاثه
ثل عليه الكتاب والس ة واجب وإن كان يف ل خمالثة لقوله وعمله ،ومن علِ َم م ه االجتهاث السائ آ دوو أن يتذكر
آبيان القول والعمل الذي ه
على وجه الذ والتأثيم له ،آإن هللا خثر له دطأه ،بل دب  -ملا آيه من اإلميان والتقوى  -مواالته وحمبته والقيا را أوجتب هللا متن حقوقته متن ث تاء
وثعاء وخ

ل [.1

و  -وقال ابن القيم رمحته هللا ٧٥1ه ]والثترق بتس ال صتياة وال يبتة :أن ال صتياة يكتون القصت آيهتا حتتذير املستلم متن مبتت ن أو آتهتان أو ختاه أو
مثس  -إيل قوله  -آإ ا وقعت ال يبة على وجه ال صياة هلل ورسوله وعباثه املسلمس آهى قربة إىل هللا من جلة الس ات[.2
وقال ابن القيم أياا ]من أآىت ال ا ولتيح أبهتل للثتتوى آهتو آمث عتاصِ  ،ومتن أق هتره متن والة اامتور علتى لت آهتو آمث أياتا - .إىل أن قتال :-
ِ
تت حمتستبا علتى الثتتوى  ،آقلتت لته :يكتون علتى
وكان ختي ا رضي هللا ع ه خت ي اإلنكار على هؤالء ،آسمعته يقتول :قتال يل بعتض هتؤالء :أجعل َ
اخلباوين والطبادس حمتسب واليكون على الثتوى حمتسب [.٣
ح  -وال متتانا متتن تعيتتس ختت ص امل طتتال متتن العلمتتاء أو الاتتال متتن املبت عتتة إ ا اقتاتتت ال صتتياة لت  ،وكتتتب اَّترح والتعت يل مشتتاونة َبالف
اام لة على ل  ،وانقل رآا يس ا مما كره اإلما مسلم يف مق مة صاياه يف هذا الشأن.
قال مسلم رمحه هللا ح ث ا عمرو بن علي أبو حثص قالْ :سعت يي بتن ستعي قتال :ستألت ستثيان ال توري وختتعبة ومالكتا وابتن عيي تة عتن الرجتل
ال يكون ثَتبتا يف ال يل ،آيأتيين الرجل آيسألين ع ه ،قالوا :أدس ع ه أنه ليح بَتب ِ
ت.
ْ
ْ
وقال مسلم ح ثين حمم بن عب هللا بن قهزا من أهل َم ْرو قال :أدسين علي بن حسس بن واق قال :قال عب هللا بتن املبتارك :قلتت لستثيان ال توري

أن عبهتتاث بتتن ك ت متتن تعتترف حالتته وإ ا َحت َّث جتتاء أبمتترِ عظتتيم ،آتترتى أن أقتتول لل تتا الأتدتتذوا ع تته ،قتتال ستتثيان :بلتى ،قتتال عبت هللا :آك تتت إ ا
ك ت يف جملح كَِر آيه عباث أث يت عليه يف ثي ه وأقول الأتدذوا ع ه .وقال حمم  :ح ث ا عب هللا بن ع مان قال :قال أيب :قال عب هللا بن املبارك:
انتهيت إىل ختعبة آقال :هذا عبهاث بن ك آاحذروه.
وروي مسلم ذس اثه عن ابن عون قال :قال ل ا إبراهيم :إايكم وامل ة بن سعي وأاب عب الرحيم آإهنما كذاابن.

وروي مسلم ذس اثه عن عب هللا بن املبارك قال :لو دِه ت بس أن أثدل اَّ ة وبس أن ألقي عب هللا بن حمَهرر الدرتت أن ألقاه مث أثدل اَّ ة ،آلمتا

أحب إيل م ه .وروي مسلم ذس اثه عن عبي هللا بن عمرو قال :كان يي بن أيب أنَتْيسة كذااب.
رأيته كانت بَت ْعرةم
َّ
إىل أن قال مسلم ]وأختتباه متا كر متن كت أهتل العلتم يف متهمتي رواة الت يل وإدبتارهم عتن معتايبهم ك ت يطتول الكتتاب بتذكره علتى استقصتائه
وآيما كر كثاية ملن تثهم وعقل مذهب القتو آيمتا قتالوا متن لت وبي توا ،وإمنتا ألزمتوا أنثستهم الكشتف عتن معايتب رواة الت يل و قلتي اادبتار
وأآتوا بذل حس ستلوا ملتا آيته متن عظتيم اخلطتر إ اادبتار يف أمتر الت ين إمنتا أتيت بتاليتل أو حتتر أو أمتر أو هنتي أو ترخيتب أو ترهيتب ،آتإ ا كتان
الراوي قا ليح رع نِ للص ق واامانة مث أق على الرواية ع ه من ق عرآه ومل يبس ماآيه ل ه ممتن جهتل معرآتته كتان آمثتا بثعلته لت خاختتا لعتوا
املسلمس[.4
وبعد:
( 1جممون الثتاوى) 2٣٣/28
( 2الروح) البن القيم ،ط مكتبة امل ين ،ص ٣22
( ٣اع املوقعس)  .21٧ /4وقوله (ختي ا) يعين ابن تيمية رمحه هللا
 4من (مق مة صايح مسلم)
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آهذا كله مما يبتس لت أن بيتان دطتأ متن أدطتأ يف الت ين والتاتذير م ته والترث عليته هتي أمتور واجبتة ابلكتتاب والست ة وأجتا عليهتا علمتاء املستلمس،
وهتتي متتن ابب اامتتر ابملعتتروف وال هتتى عتتن امل كتتر وال صتتياة هلل ولكتابتته ولرستتوله وللمستتلمس وهتتذه متتن أعظتتم واجبتتات الت ين .وهتتذا هتتو ااستتا
الشرعي ل ق

لبعض املؤلثس وبعض الكتب يف كتايب هذا ويف خ ه من مؤلثايت ،وابهلل تعاىل التوآيق.

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

673

املسألة الثانية :ا تماع احلسنة والسيئة يف العبد.
وهذا من أعظم أصول أهل الس ة واَّماعة اليت دالثوا آيهتا خت هم متن الثترق ،ومتن هتذا البتاب أن املستلم قت يتتكلم ِبتق وقت يتتكلم ببا تل ،آ قبتل
ماقال من حق ،ونرث ماقال من اب ل .وهذه املسألة ق أورثْا لبيان أنه ليح معىن أن نقول إن آ

أدطأ يف كذا وكذا أنته الدتوو نقتل العلتم ع ته،

بل الصواب يف هذا اامر التثصيل:
 - 1آإن كان امل طال من العلماء الع ول آهذا ي قل ع ه العلم ب ريب ،وهو مأجور حىت يف دطته ولكن اليتابا عليه ،وق سبق كر أثلة ل .
 - 2أما إن كان امل طال من أهل الب عة آهذا يف نقل العلم ع ه تثصيل:
أ  -آإن كانت ب عته مكثرة آ يؤدذ ع ه ختال من العلم.
ب  -وإن كانت ب عته مثسقه ،آيؤدذ ع ه العلم بشر س :أال يكون ثاعية إىل ب عته ،وأال يروي مايقوي ب عته.
وتثصتتيل ل ت جت ت ه رستتألة (حكتتم الروايتتة عتتن املبت ت ن) بكتتتب مصتتطلح ال ت يل .وس تواء روي تتا ع تته العلتتم أو مل ن ترو آتتإن هللا تعتتاىل ق ت دتتري اخل ت
واق اية على أي ي املبت عة ،آتإن هللا الخيلتق ختترا حماتا ،ويف هتذا يقتول ابان ميمياة رمحته هللا ]كالشتيخ التذي آيته كتذب وآجتور متن اإلنتح قت َيتيته
قو كثار آي عوهم إىل اإلس

آيسلمون ويص ون د ا مما كانوا ،وإن كان قص ل الرجتل آاست ا ،وقت قتال ال ت عليته الصت ة والست

«إن هللا

يؤي هذا ال ين ابلرجل الثاجر ،وأبقوا الد ق قم».
وهذا كالجل وااثلة اليت يتذكرها ك ت متن أهتل الكت

والترأي ،آإنته ي قطتا هبتا ك ت متن أهتل البا تل ،ويَت ْق َتوي هبتا قلتوب ك ت متن أهتل التق ،وإن

كانت يف نثسها اب لة آ ها أبطل م ها ،واخل والشر ثرجات ،آي تثا هبا أقوا ي تقلون مما كانوا عليه إىل ماهو د م ه.

وق هب ك من مبت عة املسلمس :من الراآاة واَّهمية وخ هم إىل ب ث الكثار ،آأسلم على ي يهم دلق ك  ،وانتثعوا بتذل وصتاروا مستلمس
مبت عس ،وهو د من أن يكونوا كثارا ،وكذل بعض امللوك ق ي زو خزوا يظلم آيه املسلمس والكثار ويكون آمثا بذل ،وما هذا آياصل به نثتا
دلقِ ك كانوا كثارا آصاروا مسلمس ،و اك كان خترا ابل سبة إيل القائم ابلواجب ،وأما ابل سبة إىل الكثار آهو د .
وكذل ك من ااحاثيتل الاتعيثة يف الرتخيتب والرتهيتب والثاتائل وااحكتا والقصتص ،قت يستمعها أقتوا آي تقلتون هبتا إىل دت ممتا كتانوا عليته،
وإن كانت كذاب[.1
ود صة هذه املسألة:
 - 1أنه ليح كل من خيطال يف مسائل ال ين يكون آاس ا أو مبت عا ،بل ق خيطال العامل الثاضل.
 - 2كما أنه لتيح كتل متن يصتيب أو تقتا علتى ي يته ه ايتة يكتون صتالا عت ال مرضتيا ،بتل قت يقتول الشتيطان ال َتق ،كمتا يف قتول رستول هللا عليته
الص ت ة والس ت  -ايب هريتترة ( -أمتتا إنتته ص ت ق وهتتو كتتذوب ،تعلتتم َمتتن كا تتب متتن ث ت ث ليتتال ايأابهريتترة ) قلتتت :ال( ،قتتال :اك ختتتيطان).2
آشيطان اَّن ق يص ق ويقول الق ،وكذل ختيطان اإلنح ق يص ق ،وص قه أحيا المي ع ا من أن نصثه أبنه ختيطان إ ا قا املقتاتي لتذل ،
حتذيرا للمسلمس من متابعته والثت ة به ،وق قال رسول هللا عليه الص ة والس

يف الكهان إهنم ليسوا بشال ما أهنم يص قون أحيا .

 - ٣أنه ليح كل من خيطال يف مسائل ال ين يرث قوله كله ،بل إن يف هذا تثصي سبق بيانه ،أما عس اخلطأ آهو مرثوث من أي خت صِ أتى.
وهبذا أدتم املسألة ال انية يف داَتة مبال كتب االعتقاث ،وهبا أدتم هذا املبال ،وابهلل تعاىل التوآيق.
( 1جممون الثتاوى) 9٦ - 9٥ /1٣
 2ال يل رواه الب اري معلقا بصي ة اَّز
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املبحث الثاين:
يف االعتصاا ابلكتاب والسنة
تت اول كتب االعتقاث اَّامعة هذا املوضون ،إال أن ا أآرث ه ربال مستقل ا يته ،ويعتس هذا من ابب كر اخلتاص بعت العتا للت بيته علتى أ يتته،
وإن كتتان بتتس االعتصتتا واالعتقتتاث عمتتو ودصتتوص ،آاالعتصتتا ابلكتتتاب والست ة يت ل علتتى االعتقتتاث الصتتايح ،ويف نثتتح الوقتت ي ت رج االعتصتتا
ضمن موضوعات االعتقاث لكونه من أصول ال ين آهو م هل أهل الس ة واَّماعة.
ونت اول يف هذا املبال مثان مسائل:
 - 1معىن االعتصا .

 - 2خاية االعتصا .

 - ٣بيان أن االعتصا هو م هل أهل الس ة.

 - 4بيان خمالثة الثرق الاالة قذا امل هل.

 - ٥أصول االعتصا .

 - ٦عرع موضوعات كتاب االعتصا ابلب اري.

 - ٧مراجا ثراسة االعتصا .

 - 8ماي رسه الطالب حسب مراتب ال راسة.

املسألة األوىل :معىن االعتصاا ابلكتاب والسنة
 - 1يف الل ة :اعتصم به :امت ا به وَّأ إليه.
التمس هبما علما وعم ورثا إليهما ع الت اون واالدت ف.
 - 2يف الشرن :االعتصا ابلكتاب والس ة مع اه ه
املسألة الثانية :غاية االعتصاا ابلكتاب والسنة
 - 1خاية االعتصا ابل سبة للثرث املسلم :هو حتقيق الركن ال اين من ركين صاة العمل يف الظاهر وقبوله يف البا ن.
و ل ان العلماء مل خيتلثوا يف أن صاة العمل وقبوله ع هللا تعاىل له رك ان:
الركن ااول :اإلد ص ،أبال يبت ي العب بعمله إال وجه هللا ومرضاته .وهذا ركن اب ن آهو من أعمال القلب ،وإ ا آس هذا التركن آست العمتل ومل
ص َّح يف الظتاهر ،كامل تاآق ال ثتاق ااكتس التذي يصتلي متا املستلمس صت ة كاملتة صتاياة يف الظتاهر وهتو كتاآر يف الت رك
يقبله هللا من صاحبه وإن َ
ااسثل من ال ار .قال تعاىل (أ أخىن الشركاء عن الشرك ،من عمل عم أخترك آيه خ ي تركته ِ
وخت ْرَكه).1
والركن ال اين :متابعة الشريعة ،أبن يكون العمل مواآقا للكتاب والس ة ،ويتاقق هذا ابالعتصا ابلكتاب والست ة ،وبته يكتون العمتل صتاياا صتوااب
يف الظاهر ،وإ ا آس هذا الركن آس العمل كله وكان مترثوثا خت مقبتول ،كمتا قتال عليته الصت ة والست

(متن عمتل عمت لتيح عليته أمتر آهتو

رث).2

ِ
ِ
الا وَال ي ْشت ِرْك بِعِب ِ ِ ِ
ِ
َحت ا) الكهتف .11٠ :آالعمتل الصتاحل
ََ
وق جا الرك ان يف قوله تعاىل (آَ َمتن َكتا َن يَت ْرجتو ل َقتاء َربِهته آَت ْليَت ْع َم ْتل َع َمت َ
تاثة َربهته أ َ
صت َ
هو الصواب املواآق للكتاب والس ة ،وع اإلختراك يف العباثة هو اإلد ص.
آ اية االعتصا ابل سبة للثرث املستلم هتو حتقيتق التركن ال تاين متن ركتين صتاة العمتل وقبولته .والتق أن االعتصتا يت ل علتى الترك س جيعتا (اإلدت ص
 1رواه مسلم
 2رواه مسلم
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واملتابعة) ،وإمنا كان االعتصا أك ر هورا يف الركن ال اين انه ركن اهر.
 - 2أمتتا خايتتة االعتصتتا ابل ستتبة متتون اامتتة املستتلمة :آهتتو حثتتظ الت ين علتتى أصتوله املستتتقرةِ .بثتتظ الشتتريعة متتن التبت يل والتاريتتف واحملت اثت،
لتظل بيااء نقية كما كانت عليه يف ومن اَّماعة ااوىل وهم رسول هللا عليه الص ة والس

وصاابته رضي هللا ع هم.

املسألة الثالثة :بيان أن االعتصاا ابلكتاب والسنة
هو م هل أهل الس ة واَّماعة
كتتر يف مق متتة مباتتل االعتقتتاث أن اامتتة قت ادتلثتتت بعت وآتتاة ال ت عليتته الصت ة والست

ادت آتتا آل إىل اآرتاقهتتا إىل آتترق ختتتىت .وقت بت أ هتتذا

ِبروج اخلوارج على أم املؤم س علي بن أيب الب رضي هللا ع ه عقب واقعة التاكيم بي ه وبس معاوية رضي هللا ع ه و ل عا ٣8ه.
مث تلي دروج اخلوارج هور خ هم من الثرق امل الثتة ملتا كتان عليته رستول هللا عليته الصت ة والست
عليته اَّماعتة ااوىل :رستتول هللا عليته الصت ة والست

وصتاابته .وبقتي جهوراملستلمس علتى ماكانتت

وصتاابته رضتتي هللا عت هم وهتتذا اَّمهتور هتتم أهتل الست ة واَّماعتة ،وهتم الثرقتتة ال اجيتة ،وأمتتا

سبب هذه التسمية آكما يلي- :
آس هموا أبهل الس ة ،لتمسكهم ابلس ة ع االدت ف امت اال لقوله عليه الص ة والس

(آإنه من يعش م كم آست ى ادت آتا ك ت ا ،آعلتيكم بست يت

وس ة اخللثاء الراخت ين امله يس) .1

وْسهوا ابَّماعة ،لتمسكهم را كانتت عليته اَّماعتة ااوىل قبتل االدتت ف وهتم الرستول عليته الصت ة والست

وْساهم رسول هللا عليه الص ة والس
ولو ك ت وح ك ،ه

وصتاابته ،وان اَّماعتة متاواآق التق

ابَّماعة يف ح يل الثرق (كلها يف ال ار إال واح ة وهي اَّماعة).2

وْسهتوا ابلثرقتتة ال اجيتتة ،ل جتتاْم متتن الوعي ت ال توارث يف قولتته عليتته الص ت ة والس ت

 -يف ح ت يل الثتترق ( -أال وإن هتتذه اامتتة ستتتثرتق علتتى ث ت ث

وسبعس آرقة يف ااهواء كلها يف ال ار إال واح ة ،وهي اَّماعة).٣

وإمنا جنت هذه الثرقة العتصامها ابلكتاب والس ة وماكان عليه الصاابة ،والتتابعون قتم ذحستان .وعلتى هتذا ميك تا القتول أبن االعتصتا ابلكتتاب

تف تَكْثترو َن َوأَنتتت ْم
والست ة هتتو مت هل أهتتل الست ة واَّماعتتة ،وهتتو حبتتل ال جتتاة متتن الزيت والات ل يف الت نيا ومتتن ال تتار يف اآلدتترة ،قتتال تعتتاىل ( َوَكْيت َ
َّ ِ
صم ِاب ِ
ِ
ّلل آَت َق ْ ه ِ ِ ِ ِ
اّلل وآِيكم رسوله ومن يتعتَ ِ
ِِ
اّللَ َح َّتق تت َقاتِ ِته َوالَ
آايت ه َ ْ َ َ َ َ ْ
ين آ َم تواْ اتتَّقتواْ ه
ه
تتْتتلَى َعلَْيك ْم َ
ي إ َىل ص َتراط ُّم ْستتَقيمَ ،اي أَيتُّ َهتا التذ َ
َ
صمواْ ِِبب ِل ِ ِ
ََتوت َّن إِالَّ وأَنتم ُّمسلِمو َن ،و ْاعتَ ِ
آبس أن الكتاب والس ة عصمة متن الكثتر والتثترق ملتن
اّلل َجيعا َوالَ تَت َثَّرقواْ) آل عمران ، 1٠٣ - 1٠1 :ه
َْ ه
َ
ْ
َ
َتس هبما.
ه
وعلى هذا ميك ا القول أبن م هل أهل الس ة يقو على ث ثة أركان:
الركن ااول :االعتصا ابلكتاب.
والركن ال اين :االعتصا ابلس ة.
والركن ال الل :اتبان ماكان عليه سلف اامة وهم الصاابة علما وعم  ،آَتهم محلة هذه الشريعة إلي ا وختته وا ت زيلهتا وعلمتوا املتراث هبتا .وهتذا التركن
ال الل من أهم مامييز أهل الس ة عن الثرق الاالة ،آإنه مامن وائ والمبت ن إال وميك ه االست الل لا لته ب ص مبتور من نصوص الكتاب والست ة
 1رواه مسلم
 2ح يل صايح
 ٣ال يل رواه أمح وأبو ثاوث وابن أيب عاصم وهو ح يل صايح
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البقتترة2٦ :

ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
س َوالَ يَِزي ت
 ،وقتتال تعتتاىل ( َونتَ ت هِتزل مت َتن الْقت ْترآن َمتتا هت َتو خت ت َثاء َوَر ْمحَتةم لهْلمت ْتؤم َ

ِِ
ستارا) اإلستراء ، 82 :ويعتمت أهتل الات لة علتى حتريتف ال صتوص وأتويلهتا أتويت آاست ا ِبت ف املتأثور عتن الصتاابة والتتابعس قتم
الظَّتالم َ
س إَالَّ َد َ

ذحسان .وهبذا صار التمس را كان عليه الصاابة علما وعم ختعار أهل الس ة ورك ا من أركتان مت هجهم .قتال ابان ميمياة رمحته هللا ]قتال اائمتة
 -كأمح بن ح بل وخ ه  -أصول الس ة هي التمس را كان عليه أصااب رسول اللهعليه الص ة والس

[.1

َّ ِ
ِ
تول َوأ ْوِيل ااَ ْمت ِر ِمت ك ْم آَتِإن
الرس َ
اّللَ َوأَ ِ يعتواْ َّ
ين َآم تواْ أَ يعتواْ ه
وق جاء بيان هذه ااركان ال ثة ملت هل أهتل الست ة يف قولته تعتاىل ( َاي أَيتُّ َهتا التذ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
اّلل و َّ ِ
ِ
َح َستن َأتْ ِويت ) ال ستاء .٥9 :آقولته تعتاىل (أَ ِ يعتواْ
الرسول إِن ك ت ْم تت ْؤم و َن ِاب هّلل َوالْيَت ْو اآلد ِر َل َ َدت ْم َوأ ْ
تَتَ َاو ْعت ْم يف َخت ْيء آَترُّثوه إ َىل ه َ
ول) ال ساء ٥9 :ي ل علتى الترك س ااول وال تاين و تا االعتصتا ابلكتتاب والست ة ،وقولته تعتاىل ( َوأ ْوِيل اا َْمت ِر ِمت ك ْم) ال ستاء ٥9 :يت ل
الرس َ
اّللَ َوأَ ِ يعواْ َّ
ه
على الركن ال الل آق كر ك من العلماء أنه مما ي دل يف اعة أويل اامتر اتبتان ماكتان عليته ستلف اامتة متن الصتاابة والتتابعس قتم ذحستان،

آما أجعوا عليه آهو حجة قطعية وماادتلثوا آيه آاكمه كما قال تعاىل (آَِإن تَت اوعتم ِيف ختي ِء آَترُّثوه إِ َىل ِ
الرس ِ
ول) ال ساء.٥9 :
اّلل َو َّ
َ َْ ْ َ
ه

قال ابن ميمية رمحه هللا ]آ ين املسلمس مبين على اتبان كتاب هللا وس ة نبيه عليه الص ة والس

ْ

وما اتثقت عليه اامة ،آهتذه ال ثتة هتي أصتول

رثوه إىل هللا والرسول [عليه الص ة والس  ،2وقت جتا ابتن تيميتة يف هتذه العبتارة املتوجزة أركتان االعتصتا ابلكتتاب
معصومة ،ومات اوعت آيه اامة ه
والس ة الذي هو م هل أهل الس ة واَّماعة.

وق كان هذا امل هل واليزال هو العاصم ملن َتس به من الزلل ،وهو املعيار الذي تقا به أقوال ال ا وأعماقم لتمييز اخلبيل من الطيب.
املسألة الرابعة :بيان صالفة الفرق الضالة هلذا املنهج
آق واخت الثرق امل الثة اهل الس ة ِبي ْا عن هذا امل هل يف صورِ ختىت ،م ها:
 - 1آمن الثرق من است ل ملذهبه الثاس را ليح ب ليل:
أ  -كاالست الل اباحاثيل الاعيثة واملكذوبة :وهو ماي لب على الشيعة الراآاة.
ب  -وكاالستتت الل ابلعقتتل والترأي :وهتتو ماي لتتب علتتى املعتزلتتة .والعقتتل الصتريح اليعتتارع ال قتتل الصتتايح أبت ا كمتتا قتتال ابتن تيميتتة ،ولكتتن عقتتول

وك عن سبِ ِيل ِ
اخللق تتثاوت وآراؤهم ختىت ،وق قال هللا تعاىل (وإِن ت ِطا أَ ْكَتر من ِيف ااَر ِ ِ
اّلل) اانعا .11٦ :
ع يالُّ َ َ َ ه
ْ
ْ ََ
َ

ج  -وكاالست الل ابلرؤاي والذوق والكشف :وهو ماي لب على الصوآية.
 - 2ومن الثرق من است ل ملذهبه الثاس است الال قصا:

وهذا وقعت آيه جيا الثرق امل الثة اهل الس ة ،ابالست الل ببعض ال صوص ثون خ هتا متن ال صتوص يف نثتح املستألة .آيستت ل أحت هم ملذهبته
اعِثها وإمتا أن ي كرهتا أو يؤوقتا.
آإما أن ي ه
ب ليل هو حق يف اته ويعرع عن خ ه من ااثلة يف نثح املسألة ،آإ ا اعرتع عليه را تركه من ااثلة ه
وهتذا وقعتت آيتته اخلتوارج واملرجتتتة والشتيعة واملعتزلتة .وقتتذا كتان الستتلف يقولتون إن أهتل الست ة أستع ال تتا اباثلتة ادتذهم أبجعهتتا وتتوليثهم بي هتتا
ابَّما والت صيص والتقيي وخ

ل .

( 1جممون الثتاوى)  ،1٥2 /1٥ونقل ال لكائي هذا القول يف أول اعتقاث أمح بن ح بل يف اَّزء ااول من كتابه (خترح أصول اعتقاث أهل الس ة) .وق أسهب ابن
القيم رمحه هللا يف سرث أثلة وجوب اتبان ماكان عليه الصاابة رضي هللا ع هم و ل يف كتابه (اع املوقعس) 1٥٦ - 12٠ /4
( 2جممون الثتاوى) 1٦4/2٠
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 - ٣ومن الثرق من است ل ملذهبه الثاس بتاريف ااثلة وأتويلها وصرآها عن اهرها ب

حجتة والبرهتان .كمتا آعتل ااختتاعرة وخت هم يف أتويتل

صثات هللا عزوجل ،وكما آعل البا ية يف أتويل معظم ااحكا والشرائا ،وكما آعل الشيعة يف أتوي ْم الس يثة لبعض اآلايت .وه تا تظهتر أ يتة
اتبان ماكان عليه السلف من الصاابة والتابعس قم ذحسان كركن من أركان مت هل أهتل الست ة يف ست ابب هتذا التأويتل الثاست  ،آلتيح احت متن
هذه الثرق الاالة مست عن السلف آيما هب إليه من حتريف ال صوص.
وق كرت صورا ك ة ل حنراف عن م هل أهل الس ة يف أك ر من موضا يف كتايب هذا ،آ كتثي هبذا ه ا.
أما أسباب احنراف الثرق الاالة ،آيأيت على رأسها اتبان اقوى ،كما وصثهم رسول هللا عليه الص ة والست

 -يف حت يل الثترق ( -أال وإن هتذه

اامتتة ستتتثرتق علتتى ث ت ث وستتبعس آرقتتة يف ااهتتواء كلهتتا يف ال تتار إال واح ت ة وهتتي اَّماعتتة ،وإنتته ستتي رج يف أمتتيت أق توا تتجتتارى هبتتم ااه تواء كمتتا
اته كلتب مت مصتاب
يتجارى ال َكلَب بصاحبه ،اليبقي م ه عرق والمثصل إال ثدلته) .1و (ال َكلَب) هو مترع ال َكلَتب التذي يصتيب االنستان إ ا َع َّ

الَّ عن سبِ ِيل َِّ
ِ
اّلل) ص ، 2٦ :آكل حي ة عن الشريعة آباتبان اقوى .مث إن اتبان اقوى مل أهلته
به .وق قال هللا عزوجل ( َوَال تَتتَّبِ ِا ا ْقََوى آَتي َ َ َ
على خ ه من أستباب االحنتراف كاكتا الترؤو اَّهتال وكالتأويتل الثاست وكتال لو والتشت ث وكتقليت أهتل الكتتاب واملشتركس يف ضت الْم واحنراآتاْم

وخ

ل .
املسألة امامسة :أصول االعتصاا ابلكتاب والسنة

التمس هبما علما وعم ورثا إليهما ع ت الت تاون .آتإن هتذا هتو املعتىن ا متل ل عتصتا  ،أمتا ع ت التثصتيل
إ ا كان االعتصا ابلكتاب والس ة هو ه
آإن االعتصا يشتمل على ِ
جلة من املسائل جعتها يف مثانية أصول يف الثصل اخلاص ابالعتصا ابلكتاب والس ة يف كتايب (العم ة يف إع اث الع ة
للجهاث يف سبيل هللا تعاىل).
وملتتا كتتان املطلتتوب ه تتا هتتو عتترع مراجتتا موضتتون االعتصتتا ال بستتط مستتائله ،آتتإنين ستتأكتثي ه تتا بتتذكر رؤو هتتذه ااصتتول ال مانيتتة ومتتن أراث
التثصيل آل اجعها بكتايب (العم ة) .وهذه ااصول ال مانية هي:
 - 1األصل األول :أن هذه الشتريعة هتي ثيتن هللا التق التذي ارتاتاه خللقته إىل يتو القيامتة ،آهتى داَتتة الشترائا الت ستخ بشتريعة بعت ها ،كمتا أن
حمم ا عليه الص ة والس

هو دامت اانبياء ،قال تعاىل ( َوَمن يَتْبتتَ ِ َخ ْ َ ا ِإل ْس َِ ِثي ا آَتلَن يت ْقبَ َل ِمْه) آل عمران.8٥ :

 - 2األصاال الثاااين( :اكتمتتال الشتريعة) ،وهتتذا ااصتتل مرتتتتب علتتى ااصتتل ااول ،انتته إ ا كانتتت هتتذه الشتريعة عامتتة َّميتا اخللتتق ابقيتتة إىل يتو

القيامة ،آإن هذا يقتاي أن تكون هذه الشريعة مكتملة واآية را تاجته ال تا يف حيتاْم ومعتاثهم .وثليتل هتذا قولته تعتاىل (الْيَت ْتوَ أَ ْك َم ْلتت لَك ْتم
ِ
ِ
اب تِْبتيَا لهِك ِهل َختي ِء) ال ال.89 :
ثيَك ْم) املائ ة ، ٣ :وقال تعاىل ( َونَتَّزلَْا َعلَْي َ الْكتَ َ
ْ

 - 3األصل الثالاث( :حتتر التقت

بتس يت ي هللا ورستوله عليته الصت ة والست ) ،وهتو مرتتتب علتى ااصتل ال تاين (اكتمتال الشتريعة) ،آتإ ا كانتت

الش تريعة مكتملتتة واآيتتة رتتا تاجتته ال تتا يف حيتتاْم ومعتتاثهم ،آإنتته الدتتوو ملستتلم أن يقطتتا أم ترا أو يق ت علتتى قتتولِ أو آعتتلِ قبتتل معرآتة حكتتم هللا
ورسوله عليه الص ة والس

آيه .لقول هللا تعاىل (اي أَيتُّها الَّ ِذين آم وا َال تت َق هِموا بس ي َ ِي َِّ
اّلل َوَرسولِِه) الجرات.1 :
َ َ
َْ َ َ
َ َ

 - 4األصل الرابع( :االنقياث التا الكامل) وهذا مرتتتب علتى ااصتل ال التل وهتو حرمتة التقت

بتس يت ي هللا ورستوله عليته الصت ة والست

حتىت

يعلتم املتترء حكتتم الشتريعة ،آتتإ ا علمتته وجتتب عليتته االنقيتتاث لتته ،انقيتاثا َتمتتا (أي تتاهرا واب تتا) وكتتام (أي يف كتتل اامتتور لتتيح بعاتتها) .قتتال تعتتاىل
 1ال يل رواه أمح وأبو ثاوث وهو ح يل صايح مشهور كما قال ختيخ اإلس

ابن تيمية
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ِ
ِ
(آَ َ وربِ الَ يتؤِم و َن ح َّىت هِكم َ ِ
ِ
ستلِيما) ال ستاء ،٦٥ :وقتال
َ َه َ ْ
تجَر بَتْي تَته ْم مثَّ الَ َِدت واْ ِيف أَنثست ِه ْم َحَرجتا هممَّتا قَ َ
ا ْتي َ
ََ َ
توك آ َيمتا َخت َ
ت َوي َستلهمواْ تَ ْ

ِِ
ِ ِ
اخلِت ََة ِمت ْتن أ َْم ت ِرِه ْم َوَمتتن يَت ْعت ِ
ضت َّتل
اّلل َوَرس توله أ َْم ترا أَن يَكتتو َن َقتتم ْ
تص َّ
اتتى َّ
عزوجتتل ( َوَمتتا َكتتا َن لمت ْتؤم ِن َوَال م ْؤمَتتة إِ َا قَ َ
اّللَ َوَرس تولَه آَت َق ت ْ َ
ض َ ال ُّمبِي ا) ااحزاب.٣٦ :
َ
 - 5األصاال امااام ( :وجتتوب التترث إىل هللا ورستوله عليتته الص ت ة والست

ع ت الت تتاون واالدتتت ف) وهتتذا مبتتين علتتى ااصتل الستتابق ،آمتتن س تلهم

بوجتتوب االنقيتتاث التتتا الكامتتل البت أن تعتترع لتته آراء وأقتوال متباي تتة ،آكتتل ماآيتته دت ف وجتتب رثه إىل هللا ورستتوله عليتته الصت ة والست  ،و لت

ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
اّلل و َّ ِ
ِ
ِ
سن َأتْ ِوي ) ال ساء.٥9 :
الرسول إِن ك ت ْم تت ْؤم و َن ِاب هّلل َوالْيَت ْو اآلد ِر َل َ َد ْم َوأ ْ
لقوله تعاىل (آَإن تَتَ َاو ْعت ْم يف َخت ْيء آَترُّثوه إ َىل ه َ
َح َ
 - 6األصل السادس( :رث وإبطال مادالف الشريعة) وهذا مبين على ااصل اخلتامح وهتو رث املت تاون آيته إىل الكتتاب والست ة ،آمتا واآتق الكتتاب
والس ة آهو الق الذي نقبله ونعمل به ،وما دالثهما آهو مرثوث النعمتل بته واليرتتتب عليته أثتر .وثليلته قولته عليته الصت ة والست

(متن أحت ث يف

رث).1
أمر هذا ماليح م ه آهو ه

 - 7األصاال السااابع( :ست رائتتا اإلحت اث يف الت ين أي االبتت ان) كمتتا قتتال ال ت عليتته الص ت ة والست

(إايكتتم وحمت اثت اامتتور) واإلحت اث

يكون ابلزايثة أو ال قص أو ابلتب يل والتاريف ،واحمل ثة (الب عة) ق تكون آسقا أو كثرا ِبسبها.
 - 8األصاال الثااامن( :اامتتر ابملعتتروف وال هتتي عتتن امل كتتر) هتتذا هتتو آدتتر ااصتتول التتيت أ كرهتتا كمعتتامل مل ت هل أهتتل الس ت ة واَّماعتتة وهتتي أصتتول
االعتصا ابلكتاب والس ة .آاامر ابملعروف وال هي عن امل كر هو ر ابة السياج الذي ثظ ااصول السبعة ااوىل ويصوهنا من التاريتف أوال أبول
آتظل دالصة حمثو ة من العبل واخللل ،وهذه هي خاية االعتصا ابل سبة مون اامة كما كرته يف املسألة ال انية.
آهذه أصول االعتصا ابلكتاب والس ة كما كرْا يف كتايب (العم ة) وأثلتها التثصيلية مذكورة ب ثح الكتاب ملن أراث معرآتها.
املسألة السادسة :عر) موضوعات كتاب االعتصاا
بصايح اإلما الب اري رضي هللا ع ه
ستتوف أعتترع إن ختتتاء هللا مراجتتا موضتتون االعتصتتا مَرتبتتة علتتى مستتائله حستتب وروثهتتا بكتتتاب االعتصتتا بصتايح الب تتاري ،ومتتن ه تتا لتتز معرآتتة
مستائل االعتصتتا ابلب تاري قبتتل عترع مراجتتا ثراستة االعتصتتا  .و لت انتين متتا ال راستة والتتبتتا وجت ت أن كتتاب (االعتصتا ابلكتتتاب والست ة)

بصتتايح الب تتاري ،مل يكتتتب م لتته يف موضتتوعه يف استتتيعابه ملستتائله القبلتته والبع ت ه إىل يوم تتا هتتذا ،وهللا تعتتاىل أعلتتم .وستتائر الكتتتب التتيت تت تتاول
االعتصا آهى إمنا تت اول بعض مسائله اليت جعها الب اري كلها ذجال يف كتاب (االعتصا ) من صاياه ،واليت نعرضها ه ا ابداو آ قتول وابهلل
التوآيق:
اتبتا الب تاري رمحتته هللا يف أتليثته لكتتاب االعتصتتا قاعت ة (بع تت جبوامتتا الكلتم) وجوامتا الكلتتم هتي الكلمتات القليلتتة التيت جتمتا آوائت ك ت ة ،آكتتل
ابب من أبوابه ميكن خترحه يف كتاب مستقل.
وملا كان مقص االعتصا هو حثظ الشريعة من التب يل واحمل اثت لتظل كما كانت عليه ومن اَّماعة ااوىل (ال عليه الصت ة والست

وصتاابته

رض تتي هللا عت ت هم) ،آقت ت س تتل الب تتاري رمح تته هللا يف بي تتان ه تتذا اام تتر مس تتلكا متك تتام آ تتتكلم يف االعتص تتا مث تكل تتم يف االدت تت ف وه تتو نق تتيض
االعتصا .
رث)
 1متثق عليه ،ويف رواية ملسلم (من عمل عم ليح عليه أمر آهو ه
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أمتتا يف االعتصتتا  :آتتتكلم الب تتاري يف اكتمتتال هتتذه الش تريعة واستتت ائها وخ ائهتتا عتتن كتتل متتا ع ت اها ،وبت هتس أنتته الرآعتتة للمستتلمس والعتتزة قتتم إال
بتمسكهم ب ي هم ،مث خترن يف بيان أصول هذه الشريعة اليت دب االعتصا هبا وهي الكتاب والس ة واإلجان املعتتس والقيتا الصتايح ،مث تكلتم يف
أسباب االحنراف عن االعتصا ابلشريعة وكيف س الشارن رائا هذا االحنراف.
وأمتتا يف االدتتت ف والتثتترق و تتا نقياتتا االعتصتتا  :آتتتكلم الب تتاري يف أستتباهبما ،وكيتتف ورثت الش تريعة ابل هتتي عتتن االد تت ف والتثتترق وس ت ه ت
رائعهما  ،مث هبس أن االدت ف واقا ال حمالة يف هذه اامة ما بيان بقاء ائثة م ها على الق أب ا وهي الثرقة ال اجية.

وإلي بيان اابواب اليت ورثت هبا هذه املعاين يف كتاب االعتصا ابلب اري.

أوال  -ب أ الب اري رمحه هللا ببيان اكتمال هذه الشريعة واست ائها وخ ائها عن كل ماع اها.

 - 1آب أ ابل يل الوارث يف بيان آال قوله تعتاىل (الْيَت ْتوَ أَ ْك َم ْلتت لَك ْتم ِثيتَك ْم) املائت ة ٣ :لبيتان كمتال الشتريعة ،وأن هتذه متن الت عم التيت امتنت هللا
هبا على هذه اامة.

 - 2و كر ح يل (بع ت جبواما الكلم) لبيان أن الشريعة ما كماقا آهى خمتصرة ميَ َّسرة.

 - ٣و كر ح يل (التسألوا أهل الكتاب عن ختيء)  -ابب  - 2٥لبيان ع الاجة إليهم ولس ريعة متابعتهم يف الا لة.
 - 4و كر ح يل (إن هللا نعشكم ابإلس ) أي رآعكم ،لبيان أنه ال رآعة قذه اامة إال بتمسكها ب ي ها واعتصامها ابلكتاب والس ة.
اثنيا  -مث كر الب اري أصول الشريعة ،وهي أثلة ااحكا الشرعية املتثق عليها املذكورة يف أصول الثقه ،وهي:
 - 1الكتاب :و ل يف ص ر كتاب االعتصا ويف ابب ( 1بع ت جبواما الكلم).
 - 2الس ة :و ل يف اابواب  2و  4و  8و  9و  1٧و  22و  2٣و .2٧
 - ٣اإلجان :يف اابواب  1٠و  1٦و .19
 - 4القيا ومادوو م ه وماال دوو وكيثيته :يف اابواب  ٧و  8و  9و  12و .24
 - ٥االجتهاث وضوابطه :يف اابواب  1٣و  2٠و  21و .28
 - ٦الشورى :وبيان أهنا من س ة ال عليه الص ة والست

ومتن ست ن اخللثتاء الراختت ين ملعرآتة الت ص إ ا دثتي أو للمشتاركة يف االجتهتاث إ ا عت

ال ص ،ما بيان أهل الشورى وهم اام تاء متن أهتل العلتم .وقت دتتم الب تاري كتابته االعتصتا ببتاب الشتورى (ابب  )28لبيتان أن العصتمة يف اتبتان
الكتتتاب والست ة واإلجتتان ،آتتإ ا وقعتتت حاثثتتة مل يتقت آيهتتا ختتتال متتن هتتذا آالعصتتمة يف الشتتورى ملتتا ثبتتت متتن أن هتتذه اامتتة معصتتومة يف اجتماعهتا
الجتتما على ض لة.
 - ٧ادت ف الصاابة :ورث مات اوعوا آيه إىل الكتاب والس ة ،يف ابب .22
 - 8اَّ ال احملموث وامل ا رة املشروعة إل هار الق :يف ابب ( 2ح يل  ،)٧284وابب ( ٥ح يل  ،)٧٣٠٥وابب ( 12ح يل ،)٧٣14
وابب ( 18ح يل .)٧٣48
الض على ترأ العلماء و اعتهم :يف الباب ( ٧ح يل قبض العلم).
 -9ه

 - 1٠بيان أن اعة اامتراء ختتر ها اتبتاعهم للكتتاب والست ة :و لت يف حت يل مبايعتة عبت هللا بتن عمتر رضتي هللا ع همتا لعبت املل بتن متروان ،يف

ص ر كتاب االعتصا .
اثل ا  -مث كر الب اري أسباب االحنراف عن الشريعة ،وكيف ورثت الشريعة بس رائعها والتاذير م ها ،وهي نثسها أستباب ادتت ف املستلمس
وتثرقهم.
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 - 1آم ها الب ن واإلح اث يف ال ين :يف ابب .٥
 - 2و َ َكَر يف س رائا االبت ان :إمث من آوى حم ِ اث (ابب  ،)٦وإمث من ثعا إىل ض لة (ابب  ،)1٥وبط ن الب ن ومابين عليها من عمتل (ابب
.)2٠
 - ٣ومن أسباب االحنراف :اتبان الرأي الثاس وتكلف القيا  :ابب .٧
 - 4ومن أسباب االحنراف :اكا الرؤساء اَّهال واتباعهم :ابب .٧
 - ٥ومن أسباب االحنراف :ك رة السؤال ومايتبعه من ادت ف :ابب .٣
 - ٦ومن أسباب االحنراف :اَّ ال املذمو  :ابب .18
 - ٧ومن أسباب االحنراف :التعمق وال لو :ابب .٥
 - 8ومن أسباب االحنراف :اتبان س ن الاالس من أهل الكتاب واملشركس :ابب 14و .2٥
وق ورثت الشريعة بس رائا هذا كله.

صتتمواْ ِِببت ِل ِ
اّلل َِ
رابعتتا  -مث تكلتتم الب تتاري يف التاتتذير متتن االدتتت ف والتثتترق ،و تتا نقياتتا االعتصتتا كمتتا قتتال (و ْاعتَ ِ
جيعتتا َوالَ تَت َثَّرقتواْ َوا ْكتترواْ
َْ ه
َ
ِ
نِعمت ِ
َصبَ ْاتم بِِ ْع َمتِ ِه إِ ْد َوا َوك ت ْم َعلَ َى َخت َثا ح ْثتَرِة ِهم َتن الَّتا ِر آَأَن َقت َذكم ِهمْت َهتا َكت َذل َ
اّلل َعلَْيك ْم إِ ْ ك ت ْم أ َْع َ اء آَأَلَّ َ
ف بَْ َ
س قتلوبِك ْم آَأ ْ
َْ َ ه
اخل ت ِ وَيْمتترو َن ِابلْمعتتر ِ
ِ
يتبت ِتس اّلل لَكتتم ِ ِ
ِ
وف َويَتْت َهت ْتو َن َع ت ِن الْم َك ت ِر َوأ ْولَ تتتِ َ هتتم
َْ
آايتتته لَ َعلَّكت ْتم َْْتَ ت و َنَ ،ولْتتتَكن هم ت ك ْم أ َّم تةم يَت ْ عو َن إ َىل َْ ْ َ َ
َه ه ْ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم) آل عمتران .1٠٥ - 1٠٣ :آتالتثرق
ين تَت َثَّرقتواْ َو ْ
ادتَتلَثتواْ متن بَت ْعت َمتا َجتاءهم الْبَتيِهَتات َوأ ْولَتتت َ َق ْتم َعت َذ م
اب َعظت م
الْم ْثلاو َنَ ،والَ تَكونتواْ َكالتذ َ
واالدت ف نقياان ل عتصا وقذا هنى هللا ع هما.

و ل يف ابب  :٥ما يكره من الت اون.
ويف ابب  :2٦كراهية اخل ف.
دامسا  -مث كر الب اري أن اخل ف واقا يف هذه اامة الحمالة.
يف ابب  11وآيه ح يل (أو يلبسكم ختيعا).
ويف ابب  14وآيه ح يل (لتتتبعن ست ن متن كتان قتبلكم) ،وقت تثترق متن كتان قبل تا آ بت أن تثترتق هتذه اامتة كمتا أدتس الصتاثق املصت وق عليته
الص ة والس .
ومل يذكر الب اري يف االست الل قذا ح يل الثرق لكونه ليح على ختر ه .أما أسباب ادت ف املستلمس وتثترقهم آهتى أستباب االحنتراف املتذكورة
يف (اثل ا) أع ه.
ساثسا  -مث كر الب اري أنه رخم ادت ف اامة وتثرقها آستبقى ائثة م ها على الق إىل قيا الستاعة ،وهتي الطائثتة امل صتورة والتيت علتى رأستها
جاعة العلماء العاملس ،إرختاثا م ه إىل الطائثة اليت دب على املسلم أن يلتزمها لي جو من الا لة واالحنراف.
كر هذا يف اابواب  1٠و .19
هذه هي مسائل موضون االعتصا كما ورثت بصايح الب اري ،وق رأيتت كيتف تكلتم يف االعتصتا ويف نقياته وهتو االدتت ف .آثتي االعتصتا
كر آاله وأصوله وأسباب االحنرف ع ه وس رائا هذه ااسباب .ويف االدت ف كر أسبابه وس رائعها ،و كر ال هي ع ه مث كتر وقوعته قت را
يف هذه اامة ما بقاء ائثة م ها على الق.
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وهبذا جاء كتاب االعتصا بصايح الب اري واآيا رسائل هذا املوضون ،وكان الب اري رمحه هللا موآقا آيه كل التوآيق ،كما كان موآقا يف الصتايح
كلتته ،حتتىت اتثقتتت اامتتة علتتى أن صتتاياه هتتو أصتتح كتتتاب حتتتت أث الستتماء بع ت كتتتاب هللا تعتتاىل ،وص ت ق يف الب تتاري قتتول ختتتي ه قتيبااة باان
شاء َوَخيْتَتار) القصتص، ٦8 :
سعيد] :لو كان حمم بن إْساعيل  -الب اري  -يف الصاابة لكان آية [ .1ولكن ق قال هللا تعاىل ( َوَربُّ َ َخيْلق َما يَ َ
آلعل هللا تعاىل ق أراث دلق الب اري يف ومانه لياثظ به س ة نبيه عليه الص ة والس  ،وهو وخ ه من أئمة هذا العلم.
ِ
قسم الب اري كتابه االعتصا إىل هذه ااقسا اليت كر صراحة إ عاثته يف بيان املعاين اإلختارة والتلميح ال التصريح ،وملا كانت أ هان
هذا ،ومل ي ه
الطت ب املبتت ئس تقصتر عتن إثراك هتذا ،آي ب تي بيتان هتذه ااقستا ع ت ختترح هتذا الكتتاب التذي أ تن أنته لتو كتان التاآظ ابتن حجتر حيتا يف هتتذا
الزمان  -الذي ت آيه الب ن واتبان س ن الكاآرين وختان آيه التمرث على الشريعة لكان ق أعاث خترحه را ي اسب هذا الواقا .وقذا آتإين أرى أن
كتاب االعتصا ابلب اري ِباجة إىل خترح ج ي اسباب ث ثة:
ااول :هو ما كرته من مستج ات رأت على الواقا ي ب ي ربطها أببوابه.
والسبب ال اين :تقص ابن حجر يف بيان م اسبة الرتاجم (ع اوين اابواب) ملوضوعات االعتصا امل تلثة.
والسبب ال الل :ك رة إحاالت ابن حجر يف خترحه على ماتق خترحه من أحاثيل كتاب االعتصا اليت خترحت يف كتب سابقة عليه ،نظترا لوقتون
كتاب االعتصتا يف أوادتر الصتايح ،وتتبتا هتذه اإلحتاالت يشتتت الطالتب ،آلتو جعتت يف موضتا واحت يف ختترح ج يت لكتتاب االعتصتا لكتان
هذا أيسر على الطالب.
املسألة السابعة :مرا ع دراسة موضوع االعتصاا
وق كرت من قبل أنين سوف أرتب هذه املراجا على مسائل االعتصا حسب وروثها بكتاب االعتصا بصايح الب اري ،وأ ها:
أوال  -مسألة النهي عن البدع واسحداث يف الدين.
تكلتتم الب تتاري آيهتتا يف اابتواب  ٥و  ٦و  1٥و  2٠متتن كتتتاب االعتصتتا  ،كمتتا اآتتتتح هبتتا الب تتاري كتتتاب الثتتنت متتن صتتاياه حيتتل كتتر يف أول
ابب م ه ح يل التوع ،وآيته قتال عليته الصت ة والست

(لت ثن علتى التوع رجتال ممتن صتابين ورآين حتىت إ ا رآعتوا إىل ورأيتتهم ادتلجتوا ثوين،

آألقولن :ريب أصاايب ،آيقال :إن الت ري ماأح ثوا بع ك) وواث يف رواية (آأقول :ساقا ستاقا ملتن بت ه ل بعت ي) .وم استبته الآتتتاح كتتاب الثتنت
أن اإلح اث يف ال ين ابالبت ان والتاريف وخ ه من أعظم أسباب الثنت ملا يرتتب عليه من ادت ف املسلمس وتثرقهم ،وأي آت ة أعظم من هذا .
آصل بعض العلماء القول يف الب ن ،ومن هذا:
وق ه
 - 1كتاب (االعتصا ) ايب إسااق الشا

صاحب كتاب (املواآقات) ،ولكتابه االعتصا خمتصر ابسم (أصتول يف البت ن والست ن) للشتيخ حممت

أمح الع وي.
 - 2كتاب (الب ن وال هي ع ها) حملم بن وضاح القر

28٦ه ،ط ثار الصثا 1411ه.

 - ٣كتاب (الواثث والب ن) ايب بكر حمم بن الولي الطر وختي  ٥٣٠هت ،ط ثارابن اَّووي.
 - 4كتاب (الباعل على انكار الب ن والواثث) ايب ختامة (ختهاب ال ين أبو حممت عبت الرمحن بتن إْساعيتل)  ٦٦٥هتت ،ط ثار الرايتة  141٠هتت،
وكتابتته آيتته بعتتض اخللتتط كتاستتس االحتثتتال رول ت ال ت عليتته الص ت ة والس ت  ،والد ت ف يف أنتته ب عتتة أح ت ثها العبي ت يون (املستتمون ابلثتتا ميس)
رصر.
 ( 1كره ابن حجر يف «ه ي الساري» ص )482

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

683

 - ٥كتاب (امل دل) البن الاج.
 - ٦كتاب (تلبيح إبليح) ايب الثرج ابن اَّووي  ٥9٧هت ،كر آيه ك ا من الب ن.
 - ٧كتاب (اإلب ان يف ماار االبت ان) للشيخ علي حمثو .
 - 8كتاب (الس ن واملبت عات املتعلقة ابا كار والصلوات) حملم عب الس

الشق ي.

 - 9ويوجت آصتتل يف االعتصتتا َبدتتر كتتتاب (معتتارج القبتتول) لتتاآظ حكمتتي ،بع توان (داَتتتة يف وجتتوب التمست ابلكتتتاب والست ة ،والرجتتون ع ت
االدتتت ف إليهمتتا ،آمتتا دالثهمتتا آهتتو رث) وهتتو آصتتل خمتصتتر جتتاما اهتتم أصتتول االعتصتتا (معتتارج القبتتول)  .٦٣٠ - ٦٠2/2وهتتذا الثصتتل متتن
معارج القبول مطبون رثرثه بت ريل أحاثي ه.
اثنيا  -مسألة هجر أهل األهواء والبدع:
هذا من أصول أهل الس ة ،والخيلو كتاب من كتب اعتقتاث أهتل الست ة متن كتره ،آقت كتره اخلت ل يف (الست ة) ،واآلجتري يف (الشتريعة) ،وابتن بطتة
يف (اإلابنة) ،وال لكائي يف (خترح اعتقاث أهل الس ة) ،وخ هم ك .
وهجر أهل الب ن هو عقوبة ووقاية ،عقوبة قم رقا عتهم ،ووقاية ل هم من أن يعلق بقلوهبم ختال من ك

أهتل البت ن إ ا دتالطوهم وهتذا متن ابب

س الذرائا .وق خت ه ث السلف يف هذا حىت أهنم كانوا يتهمون الذين خيالطون أهل الب ن أبهنم مبت عة م لهم ،آروى ابن بطة عن األوزاعي رمحته هللا
ف علي ا ألثته[.1
قال]من سرت عها ب عته مل َكْ َ

وق تكلم الب اري يف هذه املسألة يف كتاب االعتصا ويف خ ه من الكتب يف صاياه ،ومن هذا:

يف كتاب االعتصا  ،يف ابب  ،٦وآيه ح يل لَ ْعن من آوى حم اث.

ويف كتاب ااثب ،ابب (مادوو من اختياب أهل الثساث و هِ
الريب) ،وابب (ما دوو من اقجران ملن عصى).

ويف كتاب االستتذان ،ابب (من مل يسلم على من اقرتف نبا ،ومن مل يَترث س مه حىت تتبس توبته ،وإىل مىت تتبس توبة العاصي ).
ويف كتاب ااحكا  ،ابب (هل لإلما أن مي ا ا رمس وأهل املعصية من الك معه والزايرة وحنوه).

ويف كتاب الذابئح ،ابب (اخلَ ْذف والبتْ قة).

ومن املراجا اليت يرجا إليها يف هذه املسألة  -ابإلضاآة إىل كتب االعتقاث اليت أختر إليها:
 - 1ما كره الب وي يف ابب (جمانبة أهل ااهواء) بكتاب اإلميان من كتابه (خترح الس ة)  .2٣٠ - 219/1ط املكتب اإلس مي.
 - 2ما كره القاضي عياع يف جرح املبت عة والتاذير م هم يف كتابه (الشثا) ج  2ص  99٧ومابع ها ،ط الل .
 - ٣ما كره ابن تيمية يف هذه املسألة يف (جممون الثتاوى) .2٣8 - 2٠٣ /28
 - 4ما كره ُشح ال ين بن مثلح ال بلي يف هذه املسألة يف كتابه (اآلثاب الشرعية) ج  1ص  229ومابع ها.
اثلثا  -مسألة النهي عن التشبه أبهل الكتاب واملشركني:

قال هللا عزوجل (وَّث َكِ ِمن أ َْه ِل الْ ِكتَ ِ
اب لَ ْو يَترُّثونَكم ِهمن بَت ْع ِ إِميَتانِك ْم ك َّثتارا َح َست ا ِهم ْتن ِع ت ِ أَنث ِست ِهم) البقترة ، 1٠9 :وقتال تعتاىل ( َوَّثت
َ م هْ
ِ ِ
تاب لَتتو ي ِ
ِ ِ
اتلُّونَك ْم) آل عمتران .٦9 :واآلايت يف هتتذا املعتتىن ك ت ة وقتتذا ورثت الشتريعة بوجتتوب ب تتض الكتتاآرين والتتتسي مت هم
َّآئ َثتةم همت ْتن أ َْهت ِتل الْكتَت ْ
واقجرة من بس هرانيهم وحتتر التشتبه هبتم ،قتال تعتاىل (َال َِجتت قَتومتا يتؤِم تو َن ِاب َِّ
اّللَ َوَرستولَه) ا اثلتة، 22 :
ّلل َوالْيَت ْتوِ ْاآل ِدت ِر يت َتو ُّاثو َن َم ْتن َح َّ
تاث َّ
ْ ْ
( 1اإلابنة)  4٥2 /2و 4٧9

اجلامع يف طلب العلم الشريف

684

ون َِّ
ت لَكم أسوةم حسَةم ِيف إِبتر ِاهيم والَّ ِذين معته إِ ْ قَتالوا لَِقتوِم ِهم إِ َّ بتتراء ِمت كم وِممتَّا تَتعبت و َن ِمتن ث ِ
اّلل َك َث ْترَ بِك ْتم
َْ ْ
َْ َ َ َ َ َ
ْ ْ َ
وقال تعاىل (قَ ْ َكانَ ْ ْ ْ َ َ َ
وب َ ا بتيت ت ا وبتيت كم الْع َ اوة والْبت ْااء أَب ا ح َّىت تتؤِم وا ِاب َِّ
ّلل َو ْح َ ه) املمتا تة ، 4 :وقتال رستول هللا عليته الصت ة والست (أ بترئ متن كتل مستلم
َ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
يقيم بس أ هر املشركس ،الترتاءى را ا) ، 1وقال عليه الص ة والس

(ومن تشبَّه بقو آهو م هم) .2ومن هذه ال صوص وحنوها يتبتس لت كيتف

ورثت الش تريعة بوجتتوب ب تتض الكثتتار وخمتتالثتهم ومباع ت ْم لس ت ه ريعتتة التشتتبه هبتتم وتقلي ت هم ولتتت يثتتتنت هبتتم ضتتعاف اإلميتتان ،آتتإن هللا ق ت أم ت ه

ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ح
الكاآرين ابل عماء يف ال نيا آت ة قم وللمؤم س ،كما قال تعاىل (الَ يَت َّرنَّ َ تَت َقلُّب الذ َ
ين َك َثرواْ يف الْب َثَ ،متَانم قَل م
يل مثَّ َمتأْ َواه ْم َج َهتَّم َوب ْتت َ
اح َ ة ََّع ْلَا لِمتن يكْثتر ِابل َّتر ْمح ِن لِبتيتوِِْم ستقثا ِمتن آَ َّ ِ
الْ ِمهاث) آل عمران ، 19٧ - 19٦ :وقال تعاىل (ولَوَال أَن يكو َن الَّا أ َّمة و ِ
ِج
َ
ه
َ
ََ َ َ
َ
َْ
اتة َوَم َعتار َ
ْ
َ
ِ ِ
َّكتتؤو َن ،وودرآتتا وإِن كت ُّتل َلِت لَ َّمتتا متتتان ْ ِ
ِ ِ
علَيتهتتا يظْهتترو َن ،ولِبتيتتوِِْم أَب تتوااب وستتررا علَيتهتتا يتت ِ
تس)
َ
ََ
الَيَتتاة الت ُّ نْتيَا َو ْاآلدت َترة ع ت َ َربِهت َ ل ْلمتَّقت َ
َ َْ َ َ
َ َْ َ
َ ْ َ
َ ْ َْ َ

الزدرف ، ٣٥ - ٣٣ :وهكذا ترى الكثار يف هذه ال نيا أصااب مال وصاة وجال وأصااب دسة و ُّ
َتكن يف علو ال نيا وهذه آت ة قتم وللمتؤم س يف
ِ
آن واح .
واخل صة :أن خمالطة الكاآرين والتشبه هبتم آات عتن متتابعتهم مثست ة لت ين املستلمس ولت نياهم علتى الستواء ،وقت ورثت الشتريعة بست رائتا هتذا
الثساث.
وابلرخم من هذا الظر الشرعي آق أدس الصاثق املص وق عليه الص ة والس
الكاآرين من أهل الكتاب واملشركس ،آقال عليه الص ة والس

أن قَ َ ر هللا ِب ف ل  ،وأن وائف من هذه اامة ستتبا س ن

(لتتتبعن َستَن متن كتان قتبلكم ختتسا ختتسا و راعتا بتذران حتىت لتو ثدلتوا جاتر ضتب

(ال تقتو الستاعة حتىت أتدتذ أمتيت أبدتذ القترون

لتبعتموه) قل ا :ايرسول هللا اليهوث وال صارى قال (آَ َمن ) متثق عليه .وقال عليته الصت ة والست
الستَن بثتتتح الستتس جتتا ست ة وهتتي الطريقتتة
قبلهتتا ختتسا بشتتس و راعتتا بتتذران) آقيتتل :ايرستتول هللا كثتتار والتترو  ،آقتتال (ومتتن ال تتا إال أولتت ) .٣و َّ

حس ة كانت أو سيتة ،وال ي ان وإن ورثا بصي ة اخلس إال أهنما درجا أياا خمرج الزجر والتاذير .وهذان ال ي ان دس عن بعتض اامتة ال جيعهتا
لِماَ ثبت من بقاء ائثة م ها على الق.
وقت وقتتا ك ت متتن املستتلمس يف التشتتبه ابلكتتاآرين م تتذ ومتتن بعيت حتتىت إن املتترء ليعجتتب ممتتا كتتره أبااو عباادهللا باان بقااة (ت ٣8٧ه) آقت أورث هتتذا
الت يل الستتابق وخت ه مث قتتال رمحتته هللا ]آلتتو أن رجت عتتاق أمعتتن ال ظتتر اليتتو يف اإلست

وأهلتته لعلتتم أن أمتتور ال تتا َتاتتي كلهتتا علتتى ست ن أهتتل

الكتابس و ريقتهم ،وعلى سهة كسرى وقيصر وعلى ماكانت عليه اَّاهلية ،آمتا بقتة متن ال تا وماصت ف مت هم إال وهتم يف ستائر أمتورهم خمتالثون
ف بصتتره إىل الستتلط ة وأهلهتتا
صت َتر َ
لش ترائا اإلس ت وس ت ة الرستتول عليتته الص ت ة والس ت  ،ماتتاهون آيمتتا يثعتتل أهتتل الكتتتاب واَّاهليتتة قتتبلهم ،آتتإن َ
وحاختيتها ومن ال هبا من حكامهم وعماقم وج اامر كله آتيهم ابلات ممتا ِأمتروا بته ونصتبوا لته يف أآعتاقم وأحكتامهم وويهتم ولباستهم ،وكتذل يف
سائر ال ا بع هم من التجار والسوقة وأب اء ال نيا و البيهتا متن التزران والصتهان واا َجتراء والثقتراء والق هتراء والعلمتاء إال متن عصتمه هللا ،ومتىت آكترت

يف ل وجت ت اامتر كمتا أدستت يف املصتائب وااآتراح ويف التزي واللبتا واآلنيتة وااب يتة واملستاكن واخلت ا واملراكتب والتوالئم وااعترا وا تالح
ِ
ب إليتته املؤم تتون ،وكتتذل متتن ابن واختتترتى
والثتتره واملآكتتل واملشتتارب ،وكتتل لت آيجتتري دت ف الكتتتاب والست ة ابلات ه ممتتا أمتتر بتته املستتلمون ونت َ
وملَت واقتتتىن واستتتأجر وورن ووارن ،آمتتن لتتب الست مة ل ي تته يف وقت تتا هتتذا متتا ال تتا َعت ِ َمها ،ومتتن أحتتب أن يلتتتمح معيشتتة علتتى حكتتم الكتتتاب
َ
 1ال يل ،رواه أبو ثاوث والرتمذي ذس اث صايح مرس
 2ال يل رواه أمح وأبو ثاوث ،وصااه ابن حبان ،وقال الاآظ ابن حجر :إس اثه حسن
 ٣متثق عليه
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والس ة آق ها ،وك ر دصماؤه وأع اؤه وخمالثوه ومب اوه آيها ،آاهلل املستعان ،آما أخت تعتذر الست مة يف الت ين يف هتذا الزمتان[ ،1آكيتف لتو لترأاي
ومان ا .
إن التشبه ابلكثار أصبح اليو وآا دتاح عمو ب ث املسلمس آأآس عليهم ثي هم وثنياهم ،ومل يقتصر اامر على التشبه بتل صتار متابعتة كاملتة
يف صور ختىت يطلق على جمموعها مصطلح العلمانية واليت حقيقتها ال ثي ية أو اَّاهلية:

 - 1آم ها الكم بقوانس الكثار (القوانس الوضعية) ،واليت الخيلو م ها بل من بل ان املسلمس اليو بس م ِقتل ومستتك ِر ،وال آترق ،آتالكم بقتانون
آصلت هذا يف كتايب (ثعوة التوحي ).
وضعي واح كثر أكس ،وق ه

 - 2وم ها علم ة الياة السياسية :ابنتهتاج ال ميقرا يتة ولواومهتا متن ااحتزاب السياستية واالنت تاابت ال يابيتة وال ستات العلمانيتة التيت هتي واخيتت
معبوثة من ثون هللا.
 - ٣وم ها علم ة التعليم واإلع  :وهي سياسة دبي ة أثت إىل قطا صتلة ك ت متن امل تستبس لإلست

بت ي هم ،بتل خرستت آتيهم حتقت كتل ماميتت

للت ين بصتلة ،متا االعجتاب بكتل ماميتت للكثتار متن اإلآترنل وخت هم بصتلة .وهتي سياستة أرستى ثعائمهتا يف مصتر االجنليتزاين كرومتر وثنلتتوب ،ومل
ي ل بل من هذا الب ء.
 - 4وم هتتا علم تتة اليتتاة االجتماعيتتة :بتقلي ت الكثتتار يف عتتاثاْم وستتلوكهم كتتالتسج واالدتتت ط ومايتبعهم تا متتن آجتتور يف البيتتوت ومعاه ت التعلتتيم
واملصتتانا واملكاتتتب ووستتائل املواص ت ت وخ هتتا .وتقلي ت الكثتتار يف لباستتهم وحلتتق اللاتتى ووصتتل الشتتعر وختتتيون الث تتون احملرمتتة كالستتي ما واملس تارح
واملوستتيقى والتترقص ،وانتشتتار امل هتتي والتتا ت وختتترب اخلمتتر يف بل ت ان املستتلمس ،بتتل بيتتوت ال ت عارة املتتردص قتتا وخ ت املتتردص قتتا يف ك ت م تن
البلت ان ،وال تواثي واملقتتاهي التتيت تصت ال تتا عتتن املستتاج وتستتعى يف دراهبتتا ،وخت

لت متتن ست ن الكتتاآرين .هتتذا آات عتتن ختتر قتتيم الكتتاآرين

ِ ِِ
الَيَتاة الت ُّ نْتيَا)
ين َك َثترواْ ْ
املاثية يف نثو املسلمس وهي قيم التكاثر من ال نيا والت اآح آيها متا إ تال الستعي لآلدترة ،قتال تعتاىل (ويه َتن للَّتذ َ

البقترة:

 ، 212وقال تعاىل (أَ ْقَاكم التَّ َكاثتر) التكاثر.1 :

واامر أوسا من أن حنيط به يف هذه العجالة ،وهو واضح للعيان إال من أعمى هللا بصائرهم وأنساهم أنثسهم.

وق تكلم الب اري رمحه هللا يف هذه املسألة  -مسألة التاذير من التشبه ابلكاآرين  -يف كتاب االعتصتا متن صتاياه يف اابتواب 14و  2٥كمتا
كر من قبل.
ومن الكتب اليت يرجا إليها يف هذه املسألة:
 - 1كتاب (اقتااء الصراط املستقيم خمالثة أصااب اَّايم) البن تيمية .وهو كتاب مهم.
 - 2كتاب (اإليااح والتبيس ملا وقا آيه ااك رون من مشاهبة املشركس) للشيخ محوث التودري ،وهذا كتاب مهم.
 - ٣كت تتاب (االس تتت ثار ل تتزو التش تتبه ابلكث تتار) للش تتيخ أمحت ت ب تتن الصت ت يق ال م تتاري ،بتعلي تتق الش تتيخ عبت ت هللا التليت ت ي ،ط ثار البش تتائر اإلست ت مية
14٠9ه.
 - 4كتتتاب (مستتائل اَّاهليتتة التتيت دتتالف آيهتتا رستتول هللا عليتته الصت ة والست

ماكتتان عليتته أهتتل اَّاهليتتة) لشتتيخ اإلست

حممت بتتن عبت الوهاب،

مطبوعتتة مستتتقلة ،ومطبوعتتة ضتتمن (جمموعتتة التوحيت ) التتيت أختتتر إليهتتا ،ومطبوعتتة بتعليتتق حممتتوث ختتتكري االوستتي بتتا املكتبتتة الستتلثية رصتتر ،وهتتذا
كتاب مهم.
 1يف كتابه (اإلابنة عن ختريعة الثرق ال اجية) ط ثار الراية ،٥٧2 - ٥٧1 /2 ،هذا ك
ختي ه االجري ت ٣٦٠ه يف كتابه (الشريعة) ص 2٠

ابن بطة املتويف يف عا  ٣8٧هت ،وهذا وصثه لزمانه ،وك مه هذا مشابه لك
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 - ٥كتتاب (االجتاهتات الو يتة يف ااثب املعاصتر) للت كتور حممت حممت حستس ،ملعرآتة جتذور الثستاث املعاصتر يف مصتر داصتة ،وللمؤلتف كتتتاابن
آدران يف نثح املوضون و ا (اإلس
كتبه.

والاتارة ال ربيتة) و (حصتون ا مهت ثة متن ثادلهتا) .ومعظتم َم ْتن كتتب يف هتذا املوضتون بعت ه هتم عالتة علتى

آهذا مايتعلق ابلتشبه ابلكاآرين وبيان مارته يف ال ين وال نيا.
رابعا  -مسألة التصوأ والصوفية:
وهذا موضون مهم لعمو البلوى به يف معظم البل ان من الصس خترقا إىل أمريكا ختراب ،ومابي همتا متن بت ث ج توب ختترق آستيا ،آشتبه القتارة اق يتة،
آالب ث العربية ،آالب ث ااآريقية ،آأورهاب.

والد ف بس املسلمس يف أن مصطلح (التصوف) مل يترث يف الكتتاب والست ة ،بتل قت قتال ابتن تيميتة (أمتا لثتظ «الصتوآية» آإنته مل يكتن مشتهورا يف

القرون ال ثة ،وإمنا اختتهر التكلم به بع ل ) (جممتون الثتتاوى)  .٥/11واملقصتوث ابلقترون ال ثتة أي اخل يتة (التيت آدرهتا عتا 22٠ه) وليستت
اقجرية (اليت آدرها عا  ٣٠٠هت) ،وق سبق بيان هذا .وقال الشيخ عب الرمحن الوكيل (والتاريخ يذكر أن لقتب «صتويف» مل يبتت ن إال يف م تصتف
القرن ال اين اقجري ،وأن أول من لقب به هو «أبو هاختم الكويف») (هذه هي الصوآية) ص .1٧2
آإ ا كان مصطلح التصوف مصطلاا حاثاث ،آه ا قاع ة هامة ي ب ي الت بيه عليها:
(قاعدة يف األلفاظ اجململة اليت ِل مرد يف الكتاب والسنة)
قال ابن ميمياة رمحته هللا ]آالواجتب أن ن بتت ماأثبتته الكتتاب والست ة ،ون ثتي متانثي الكتتاب والست ة ،واللثتظ ا متل التذي مل يترث يف الكتتاب والست ة
اليطلق يف ال ثي واإلثبات حىت يتبس املراث به[ .1وقال ابن ميمية أياا ]وأما االثا اليت ليست يف الكتاب والس ة وال اتثق السلف علتى نثيهتا أو
اثباْا آهذه ليح على أح أن يواآق متن نثاهتا أو أثبتهتا حتىت يستثستر عتن متراثه ،آتإن أراث هبتا معتىن يواآتق دتس الرستول عليته الصت ة والست
به ،وإن أراث هبا معىن خيالف دس الرسول عليه الص ة والس

أنكتره[ .2وقت ضترب ختتيخ اإلست

اإلميان وخ ها.
وهتذه القاعت ة قتا مستتت متن الست ة ،وهتو قولتته عليته الصت ة والست
ورسله ،آإن كان اب

أق َّتر

ود ْلتق
أم لتة لأللثتا ا ملتة بلثتظ اَّهتة واَّتس َ

(ماحت َّثكم أهتل الكتتاب آت تصت قوهم وال تكتذبوهم ،وقولتوا آم تا ابهلل وكتبتته

مل تص قوه ،وإن كان حقا مل تكذبوه) .٣والخت يف أن هذا التوقف آيما الجنز بص قه أو بكذبته لكونته مل يترث بته كتتاب أو

س ت ة .وق ت كتتر البدااو رمحتته هللا هتتذا ال ت يل مث قتتال]وهتتذا أصتتل يف وجتتوب التوقتتف عمتتا يشتتكل متتن اامتتور والعلتتو  ،آ ت يقاتتى آيتته جب تواو وال
بط ن ،وعلى هذا كان السلف[.4

وي دل يف هذه القاع ة لثظ «التصوف» آهو لثظ حاثث جممل مل يرث به كتاب أو س ة ،وعلتى هتذا آي ب تي أال ن ِق هتر بته وال ن كتره حتىت نتب هتس املتراث

به.

آإن قيل:إن التصوف يراث به الزه واإلعراع عن ودارف ال نيا ما الورن واالختت ال بتهذيب ال ثح وترقيق القلب والتأهب للقاء هللا تعتاىل .آ قتول
هذا كله حق بشر س :أح ا :ع ال لو يف هذا ان التش ث مظ ة االنقطان واالحنراف وق تااآرت أثلة الشريعة على

ال لو .والشترط ال تاين:

( 1جممون الثتاوي) ٦٦٣/٧
( 2جممون الثتاوى) 114/12
 ٣رواه أمح وأبو ثاوث ،وللب اري م له بلثظ قريب يف تثس سورة البقرة
( 4خترح الس ة)  ، 2٦9/1ط املكتب اإلس مي .ويف بيان هذه القاع ة يف االثا ا ملة راجا أياا كتاب (لواما اانوار البهية) للسثاريين ،هامش ص 189 - 182
ابَّزء ااول م ه ،ط  ٣املكتب اإلس مي  1411هت
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أن نستتمي هتتذه العبتتاثات والطاعتتات أبْسائهتتا الشتترعية كتتالورن والزهت واخلشتتية وحنتتو لت ماثامتتت قتتا أْستتاء ختتترعية ثون الاجتتة الستتتعمال ألثتتا

مبت عة كلثظ التصوف ،آ د ف يف أنته لثتظ حتاثث مبتت ن ،والدتوو استتعمال لثتظ مبتت ن متا وجتوث اللثتظ الشترعي ،قتال تعتاىل (إِ ْن ِه َتي إَِّال
اّلل ِهبا ِمن س ْلطَ ِ
ِِتم ا ْقت َ ى) الت جم:
ان إِن يَتتَّبِعو َن إَِّال الظَّ َّن َوَما ََْْوى ْااَنثح َولََق ْ َجتاءهم ِهمتن َّرههب
أْ
َْسَاء َْسَّْيتتم َ
آابؤكم َّما أ َ
َنزَل َّ َ
وها أَنت ْم َو َ

 ، 2٣آ دوو الع ول عن اإلسم الشرعي إىل اإلسم الب عي.

وإن قيتتل  -وهتتو متتا ن تراه أبعي تتا ونستتمعه َب ان تتا  :-إن التصتتوف يعتتين عبتتاثة املقبتتورين ب ت عائهم واالستتت اثة هبتتم وال تتذر قتتم وإقامتتة املوال ت قتتم متتا
ادت ط الرجال ابل ساء ،ما ترثي ااوراث املبت عة واإلنشاث ما الرقص ابالان املطربة ،وأكل ما بح على ال صب وهي الذابئح امل ذورة للمقبتورين.
أو قيتتل ل تتا :إن التصتتوف هتتو اعتقتتاث قيتتا ااوليتتاء متتن ااقطتتاب وخت هم بتت ب ختتتتون الكتتون يف ثيتواهنم املزعتتو  ،أو إن التصتتوف هتتو اعتقتتاث وجتتوث
اب ن لل ين خ

اهره ،أو إنه اعتقاث وح ة الوجوث (اللول واالحتاث) وما ي بين عليهتا متن وحت ة ااثاين إىل خت

وآسق وآجور سواء ْسوه تصوآا أو خ

لت  .آ قتول :إن هتذا كثتر أكتس

ل  ،آالعسة يف اامور ِبقائقها ال مسمياْا.

نقره وما ن كره من التصوف ،ما َتسك ا اباْساء الشرعية آيما نقره من التصوف.
آهذا ما ه
وتكلم ختيخ اإلس

ابن تيمية يف هتذا آقتال :إن متن ال تا متن

«الصتوآية والتصتوف» ،ومت هم متن خت آتيهم وقتال إهنتم أآاتل اخللتق .قتال ابتن

املقرب ،وآيهم املقتص الذي هو من أهل اليمس،ومن امل تسبس إليهم من هتو تامل ل ثسته
تيمية :والصواب أهنم جمته ون يف اعة هللا آثيهم السابق َّ
عاص لربه .وق انتسب إليهم وائف من أهل الب ن والزن قة ،ولكن ع احملققس من أهل التصوف ليسوا م هم :كتال هج مت  ،آتإن أك تر مشتايخ
الطريتتق أنكتتروه وأدرجتتوه عتتن الطريتتق م تتل :اَّ ي ت بتتن حمم ت ستتي الطائث تة وخ ت ه .آهتتذا أصتتل التصتتوف ،مث إنتته بع ت ل ت تشت هتعب وت تتون وصتتارت

الصوآية ث ثة أص اف.

صوآية القائق :آهم الذين وصث اهم.
وصوآية اارواق :آهم الذين وقثت عليهم الوقوف.
همهم يف اللبا واآلثاب الوضعية.1.
وصوآية الرسم :آهم املقتصرون على ال سبة آَ ُّ
وأعوث آأكرر :إن التصوف م ه ماهو حق ولكن ي ب ي أن يسمى ابْسه الشرعي ،وم ه ماهو اب ل من الشرك والثجور وهذا م كتر مترثوث علتى أهلته
وهو الشائا الذي نراه يف هتذا الزمتان يف ختتىت البلت ان ،وقتذا جتت الكتا الطواخيتت يقربتون هتؤالء املتصتوآة وي ت قون علتيهم اامتوال بستبب صت هم
لطوائف عظيمة من امل تسبس إىل اإلس

عن سبيل هللا تعاىل.

ووصتتف ال ت كتور حمم ت حمم ت حستتس حتتال الصتتوآية يف أوادتتر القتترن التاستتا عشتتر املتتي ثي ،آقتتال آيمتتا ي قلتته عتتن عباادالرمحن الكااواكيب ]مث بتتس
الكتواك بعت لت أتثتر رجتتال الطتترق ببِت َن اليهوثيتة وال صترانية وبطقتتو الك يستة ،ويتترث ك ت ا متتن تقاليت هم ورستتومهم إىل نظائرهتتا يف ال صترانية ويف

صت َْ ْم ِع ت َ
التقاليت الك ستتية ،ويقتتول إن عبتتاثْم هللا قت أصتتبات أختتتبه ختتتيء بعبتتاثة مشتتركي العتترب التتيت وصتتثها هللا تعتتاىل بقولتتهَ ( :وَمتتا َكتتا َن َ
ِ
ص ِ يَة) اانثتال ٣٥ :أي صتث ا وتصتثيقا .وهتؤالء جعلتوا عبتاثة هللا تصتثيقا وختتهيقا ،ود عتة ونعيقتا .وستاروا هبتذه اخلتزعب ت
الْبَتْيت إِالَّ م َكاء َوتَ ْ

عقول اَّه ء ،وادتلبوا قلوب الاعثاء من ال ساء و وي ااهواء واامراع العصبية ،بتزيي هم هتذه الرستو التيت َتيتل إليهتا ال ثتو الاتعيثة اخلاملتة،
اق يف ب ت اث ومصتر والشتا وتلمستان قت ميا،
اليت تستصعب حتصيل ال ين متن ريتق العلتم الشتاق الطويتل .مث يقتول« :وقت قتا قتؤالء امل لهِستس أستو م

ولكتتن ال كِستتوقِها يف القستتط طي ية م تتذ أربعتتة قتترون إىل اآلن ،حتتىت صتتارت آيهتتا هتتذه ااوهتتا الستتارية واخلتتزعب ت كأهنتتا هتتي ثيتتن معظتتم أهلهتا ال
 1هذا ك

ابن تيمية كرته ابدتصار وتصرف يس ين من (جممون الثتاوى)  ،2٠ - ٧1/11يصف آيه أص اف الصوآية
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لوا بسارهم نثو ا عظيما به أآس وا ك ا يف ال ين ،وبه جعلوا ك ا متن املت ار تكتااي للبطتالس التذين يشته ون

اإلس  ....آهؤالء امل لسون ق
حولوا ك ا متن اَّوامتا جمتاما للبطتالس التذين تَت ْترتَ ُّل متن ثوي بتوقم قلتوب املتتو س ،وتكثهتر أعصتاهبم ،آيتلبَّستهم
املرِهبة ،وبه َّ
قم وورا ابلكرامات ْ
نون من اخلبَل يظ ونه و ا اخلشون .وبه جعلوا وكاة اامة ووصاايها روقا قم ،وبه جعلوا م اديل أوقاف امللوك واامراء عطااي اتباعهم»[.1
هتتذا ،ومل يتتتكلم الب تتاري رمحتته هللا عتتن التصتتوف علتتى وجتته اخلصتتوص يف كتتتاب االعتصتتا متتن صتتاياه ،وإمنتتا ي ت رج الك ت

العامتتة ،م تتل ابب

البت ن (ابب  ،)٥وابب

آيتته حتتتت ااب تواب

ال لتتو (ابب  ،.)٥وابب إمث متتن ثعتتا إىل ضت لة (ابب  ،)1٥و ابب «متتن عمتتل عمت لتتيح

عليه أمر آهو رث» (ابب .)2٠
أما عن املؤلثات يف هذا املوضون داصة ،آ صح را يلي:
 - 1كتاب (هذه هي الصوآية) للشيخ عب الرمحن الوكيل من جاعة أنصار الس ة رصر ،بعته ثار الكتب العلمية.
 - 2رسالة (الثرقان بس أولياء الرمحن وأولياء الشيطان) لشيخ اإلس

ابن تيمية.

 - ٣ا ل الاثي عشر من جممون آتاوى ابن تيمية خمصص كله للتصوف ،وآيه الرسالة السابقة (الثرقان).
 - 4كتاب (تلبيح إبليح) ايب الثرج ابن اَّووي.
 - ٥كتاب (الكشف عن حقيقة الصوآية) حملموث قاسم.
آهذه هي أهم مسائل االعتصا وأهم مراجعه.
املسألة الثامنة :ما يدرسه القالب من مرا ع االعتصاا
يف املرتبتس ال راسيتس ال انية وال ال ة
أما ما ي رسه الطالب يف املرتبة ال انية من املراجا اليت كر ها آهى:
 - 1الثص تتل اخل تتاص ابالعتص تتا َبد تتر اَّ تتزء ال تتاين م تتن (مع تتارج القب تتول) ،وع وان تته (داَت تتة يف وج تتوب التمس ت ابلكت تتاب والس ت ة ،والرج تتون ع ت
االدت ف إليهما آما دالثهما آهو رث) .وهذا الثصل مطبون رثرثه يف كتيب.
وي ب ي الب ء هبذا الثصل الختتماله على أهم مسائل االعتصا ابدتصار.
 - 2كتاب (االعتصا ) بصايح الب اري.
 - ٣كتاب (اقتااء الصراط املستقيم خمالثة أصااب اَّايم) البن تيمية.
 - 4كتاب (اإليااح والتبيس ملا وقا آيه ااك رون من مشاهبة املشركس) للشيخ محوث التودري.
 - ٥كتاب (مسائل اَّاهلية) حملم بن عب الوهاب ،بتعليق حمموث ختكري االوسي.
 - ٦كتاب (هذه هي الصوآية) لعب الرمحن الوكيل.
 - ٧كتاب (اإلب ان يف ماار االبت ان) للشيخ علي حمثو .
الطاان.
 - 8كتاب (مثهو التج ي يف اإلس ) لل كتور حمموث ه

وأما ماي رسه الطالب يف املرتبة ال ال ة ،آهو ماواث عن هذه الكتب من مراجا االعتصا اليت كر ها من قبل.

( 1االجتاهات الو ية يف ااثب املعاصر) ث .حمم حمم حسس ،ط مؤسسة الرسالة  14٠٣هت ،ج  1ص ٣24

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

689

هذا ،وق أسهب ا يف ال يل عن االعتصا ا يته ،آهو  -وكما رأيت  -معرتك الصران متا الثترق الاتالة كتاخلوارج واملرجتتة واملعتزلتة والراآاتة وهتي
آرق حيهة تعيش آيما بي ا أبتباعها أو أبآكارهتا ،كمتا أن االعتصتا هتو معترتك الصتران متا الصتوآية التيت ابضتت وأآردتت وأضتلت وأآست ت يف ختتىت

بل ان املسلمس ،هذا آا عن أن االعتصا هو معرتك الصران ما ثعتاة اَّاهليتة املعاصترة املستماة ابلعلمانيتة ،هتؤالء التذين توا يف التب ث آتأك روا

العلي العظيم أن يصب عليهم سوط عذاب وأن يطهر ب ث املسلمس م هم ومن كثرهم ،إنه سباانه وتعاىل لباملرصاث.
آيها الثساث ،نسأل هللا ه

وهبتتذا خنتتتم الك ت

يف مباتتل االعتصتتا ابلكتتتاب والس ت ة ،ومتتن امل استتب أن نتبعتته ب راستتة متتا يعتصتتم بتته ،أي ب راستتة الكتتتاب والس ت ة ،وهتتذا ه تو

موضون املبا س التاليس إن ختاء هللا ،وابهلل تعاىل التوآيق.
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املبحث الثالث:
يف القرآن وعلومه
القرآن هو أول علمي الشريعة ااصليس أو ااساسيس (و ا الكتاب والس ة) ،والقرآن هو أسا العلو الشرعية والل وية .وقذا ي ب تي الع ايتة ِبثظته
وثوا مراجعته لت ي سى ،ونقل ابن ق امة يف ص ة الترتاويح ابمل تين عتن أمحت بتن ح بتل رضتي هللا ع ته أنته قتال :متن قترأ القترآن يف أك تر متن أربعتس
يومتتا نستتي .أي التتاآظ إ ا راجتتا يف هتتذه امل ت ة تعتترع ل ستتيان احملثتتو  .آي ب تتي أن يراجتتا يف أقتتل متتن ل ت حتتىت الي ستتى و ل ت حستتب آراختته
وصاته.1
آإما أن يراجا القرآن مرة كل ختهر أبن يراجا جزء يف اليو .
وإما أن يراجا القرآن مرة كل أسبوعس أبن يراجا جزأين يف اليو .
وإما أن يراجا القرآن مرة كل عشرة أاي أو كل أسبون.
وق هبس هذا كله ال ووي رمحه هللا يف كتابه (التبيان يف آثاب محلة القرآن) وهو من الكتب اليت ي ب ي أن يقرأها الب العلم.

أقسمها على ال راسة يف املرتبتس ال انية وال ال ة مراعيا الت رج.
مث أ كر بع ل الكتب املعي ة على ثراسة القرآن ،و ه
أوال :دراسة علوا القرآن يف املرمبة الثانية

تين عتن البيتان أن هتذه كلهتا ت ت رج
ون ر آيها العلو التالية :التجوي  ،وآثاب الت وة ،وعلو القترآن ،والتثست  ،وال ريتب ،واإلعتراب ،والباتل .وخ ه

حتتتت املصتتطلح العتتا (علتتو القتترآن) والتتيت تشتتتمل علتتى التجويت  ،والقتراءات ،ورستتم القتترآن ،وأصتتول التثست  ،و بقتتات املثسترين ،وأستتباب ال تزول،
وال اسخ وامل سو  ،وال ريب ،واإلعراب ،واملكي وامل ين ،وخ ها من العلو اليت بل هبا السيو ي يف (اإلتقان) إىل مثتانس نوعتا .وحنتن ست ذكر ه تا إن
ختاء هللا بعض الكتب اَّامعة يف هذا الثن (كاإلتقان) كما س ذكر كتبا يف بعض علو القرآن اليت ي ب ي أن ي رسها الطالب يف هذه املرتبة.
أوال  -التجويد
وق سبق يف املرتبة ااوىل الت بيه على أن السمان والتلقي عتن املشتايخ هتي الطريقتة امل لتى ل راستة التجويت متاأمكن لت  .آتإن تعتذر لت آب راستة
قواع التجوي واالستمان إىل ااختر ة املسجلة للمصاف املرتل ،وااآال أختر ة املصاف املعلِهم ،وهذا ل ت املت صتص ،أمتا املت صتص واملت ر
آ ب له من التلقي ابملشاآهة.
واملقصوث من تعلم التجوي  :أن يقرأ املسلم القرآن قراءة صاياة كما كتان يقترأه ال ت عليته الصت ة والست كمتا تلقتاه عتن جسيتل عليته الست

عتن

رب العزة جل وع .
وآائ ة التجوي  :صيانة ك

تطرق التاريف والت ي إليه.
هللا تعاىل عن ه

امليسر) للشيخ عب العزيز القارئ ،ومعه أختر ة مسجلة تعليمية بصوت املؤلف.
وق نصا ا يف املرتبة ااوىل بكتاب (التجوي ه
ويف هذه املرتبة ن صح بكتابس:

( - 1املق متتة اَّزريتتة) ايب اخلت ابتتن اَّتتزري  8٣٣هتت ،وهتتي م ظومتتة يف  1٠9أبيتتات حتثتتظ ،ويت ر ختتترحها ،وعليهتتا ختتترح لشتتيخ اإلست
االنصاري 92٦ه ،ط مؤسسة م اهل العرآان بب وت ،وعليها خترح للشيخ عب العزيز القارئ أياا.
 - 2ومن كتب املعاصرين :كتاب (حق الت وة) لسين ختيخ ع مان.
( 1امل ين والشرح الكب )8٠٥ /1 ،

وكتراي
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وأنبتته ه تتا علتتى أ يتتة حثتتظ القتترآن متتا ت وتتته ت ت وة صتتاياة يف ستتن مبكتترة قبتتل البلتتول لتتكيتتف عا ت ت اللتتق والثتتم والوج ته متتا ريقتتة ال طتتق
الصتتاياة مل تتارج التتروف ،وإال آستتوف يكتتون هتتذا عست ا كلمتتا تقت الستتن .ومتتن آاتتته هتتذا يف صت ره آليت اركتته يف كتتسه ،وليامتتل أب تتاءه عليتته يف
ص رهم ،ون صح بتاثيظ اا ثال م ظومة (حتثة اا ثال يف جتوي القرآن) للشيخ سليمان اَّمزوري ،ما ت ريبهم على التجوي عمليا.
اثنيا  -آداب الت وة
ي ر آيها كتاب (التبيان يف آثاب محلة القرآن) لل ووي ،وليعمل را آيه.
اثلثا  -علوا القرآن
ي ر آيها كتاب (مباحل يف علو القرآن) للشيخ مهتان القطتان ،ويستتعان بكتتاب (االتقتان يف علتو القترآن) للستيو ي ،كمرجتا لل راستة يف هتذه
املرتبة.
رابعا  -التفسري وأصوله
التزا املسلم بكتاب هللا تعاىل وعمله أبحكامه وآثابته متوقتف علتى آهمته لته ،وستبيله إىل آهمته هتو معرآتة تثست ه ومعانيته ومتراث هللا تعتاىل بته ،والبت
من أجل الوقوف على الصواب يف هذا من معرآة رق التثس امل تلثة وأيها أآال ويتتم تقيتيم تثاست املثسترين ب تاء علتى اتباعهتا للطريقتة امل ْلتىَ
يف التثس .
هو أعلم اامة بذل مث الصاابة والتابعس رضي هللا ع هم ،وقتذا

وال خت يف أن هللا تعاىل هو أعلم رراثه من ك مه مث رسوله عليه الص ة والس
كانت أآال ترق التثست هتي ماآ ِهستر آيهتا القترآن ابلقترآن نثسته مث ابلست ة مث أبقتوال الصتاابة مث التتابعس .وتستمى هتذه الطريقتة ابلتثست ابملتأثور
و ل يف مقابل التثس ابلرأي.
وع مطالعة التثاس ي حظ القاريء تع ث أقوال السلف من الصاابة والتابعس يف اآلية الواح ة وادت آها يف الظتاهر أحيتا رتا يتوهم أنته ت تاقض
وليح اامر كذل .
وقذا آه ا ث ث مسائل ي ب ي الت بيه عليها ،وهي :أآال رق التثس  ،وأسباب اخل ف بس السلف يف التثس  ،وأنوان التثاس .
• املسألة ااوىل :أآال رق التثس
قتتال ختتتيخ اإلس ت

اباان ميميااة رمحتته هللا ]إن أصتتح الطتترق يف ل ت أن يت َث َّستتر القتترآن ابلقتترآن ،آمتتا أجتتل يف مكتتان آإنتته ق ت آستتر يف موضتتا آدتتر،

وماادتصر من مكان آق بسط يف موضا آدر.
آإن أعياك ل آعلي ابلس ة آإهنا ختارحة للقرآن وموضاة له ،بل ق قال اإلما أبو عب هللا حمم ابن إثريح الشاآعي :كل ماحكم به رستول هللا
عليتته الص ت ة والس ت

آهتتو ممتتا آهمتته متتن القتترآن ،قتتال هللا تعتتاىل (إ أنزل تتا إلي ت الكتتتاب ابلتتق لتتتاكم ب تس ال تتا ر تا أراك هللا والتك تن لل تتائ س

دصيما)  -ال ساء  - 1٠٥وقال تعاىل (وأَنزلْ ا إِلَي ال هِذ ْكر لِتتبِ ِ
َنزلَْتا
َ َ َ ْ َ َ َه َ
س للَّا ِ َمتا نت هِتزَل إِلَتْي ِه ْم َولَ َعلَّه ْتم يَتتَت َث َّكترو َن) ال اتل 44 :وقتال تعتاىل ( َوَمتا أ َ
علَي َ الْ ِكتَاب إِالَّ لِتتبِس َقم الَّ ِذي ادتَتلَثواْ آِ ِ
يه َوه ى َوَر ْمحَة لهَِق ْوِ يت ْؤِم و َن) ال ال ،٦4 :وقذا قتال رستول هللا عليته الصت ة والست « :أال إين
ْ
َه َ
َْ
َ

أوتيت القرآن وم له معه» يعين الس ة - .إىل أن قال -

وحي تتتذ إ ا مل جن ت التثس ت يف القتترآن وال يف الس ت ة رجع تتا يف ل ت إىل أق توال الصتتاابة ،آتتإهنم أثرى بتتذل ملتتا ختتتاه وه متتن القتترآن وااح توال التتيت
ادتصوا هبا ،وملا قم من الثهم التا  ،والعلم الصتايح ،والعمتل الصتاحل ،الستيما علمتاؤهم وكتساءوهم ،كاائمتة ااربعتة اخللثتاء الراختت ين - ...إىل أن
قال -
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إ ا مل جت التثس يف القرآن وال يف الس ة ،وال وج ته عن الصاابة ،آق رجا ك من اائمة يف ل إىل أقتوال التتابعس  -إىل أن قتال رمحته هللا -
 :وقال ختعبة بتن الجتاج وخت ه :أقتوال التتابعس يف الثترون ليستت حجتة آكيتف تكتون حجتة يف التثست

يعتين أهنتا التكتون حجتة علتى خت هم ممتن

دالثهم ،وهذا صايح ،أما إ ا أجعوا على الشتيء آت يترَتب يف كونته حجتة ،آتإن ادتلثتوا آت يكتون قتول بعاتهم حجتة علتى بعتض وال علتى متن
بع هم ،ويرجا يف ل إىل ل ة القرآن ،أو الس ة ،أو عمو ل ة العرب أو أقوال الصاابة يف ل [.1
• املسألة ال انية :أسباب اخل ف بس السلف يف التثس
إن التتذي يق ترأ يف كتتتب التثس ت ستتيج أق تواال ك ت ة للستتلف يف معتتىن اآليتتة الواح ت ة آتتيظن أن ه تتاك ادت آتتا كب ت ا يف تثس ت هم للقتترآن وال تق أن
]اخل ف بس السلف يف التثس قليل ،ود آهم يف ااحكا أك ر من د آهم يف التثس  ،وخالب مايصح ع هم من اخل ف يرجتا إىل ادتت ف
ت ون ال ادت ف تااث[2وادت ف الت ون على ضربس:

ِ
الصتَرا َط
ااول :أن يعس عن املسمى بعبارة ت ل على عي ته وإن كتان آيهتا متن الصتثة متاليح يف اإلستم اآلدتر .وم تال لت  :تثست هم لقولته تعتاىل ( ه
ِ
يم) الثاحتة ٦ :أبنه القرآن :أي اتباعه،وقال بعاهم :اإلس  ،وقال بعاهم :هتو الست ة واَّماعتة ،وقتال بعاتهم :هتو ريتق العبوثيتة ...وأم تال
املستَق َ
ل  ،آهؤالء كلهم أختاروا إىل ات واح ة لكن وصثها كل م هم بصثة من صثاْا.

الارب ال اين :أن يتذكر كتل مت هم متن اإلستم العتا بعتض أنواعته علتى ستبيل التم يتل وت بيته املستتما علتى ال تون ،م تال لت  :قولته تعتاىل (مثَّ أ َْوَرثْتَتا
الْ ِكت َّ ِ
صت م وِمتْتهم ستابِق ِاب ْخلت ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ات) آتا ر ٣2 :آمت هم متن قتال :الستابق التذي
ين ْ
َ َ
اب الذ َ
اصطََثْيتَا م ْتن عبَتاث َ آَمتْته ْم َتاملم لهَت ْثسته َومتْتهم ُّم ْقتَ َ ْ َ م َ ْ َ
يصلي يف أول الوقت ،واملقتص الذي يصلي يف أث ائه ،والظامل ل ثسه الذي يؤدر العصر إىل اإلصثرار ،وم هم من قال :الستابق احملستن ابلصت قة...

اخل .آهذا ليح د آا يف القيقتة ان كت مت هم ضترب م تاال أو نوعتا متن أنتوان اإلستم العتا  .ولقت بتس ختتيخ اإلست

أنتوان اخلت ف بيتا ختتاآيا يف

اَّزء ال الل عشر من جممون الثتاوى آراجعه.
وق وضح ختيخ اإلس

أن الترتاثف يف الل تة قليتل ،وأمتا يف ألثتا القترآن آإمتا ثر وإمتا معت و  ،وقَ َّتل أن يعتس عتن معتىن واحت بلثتظ واحت يتؤثي

جيتا مع تاه ،وأن املثسترين يعتسون عتن املعتاين أبلثتا متقاربتة ال مرتاثآتة لتذل نصتح ختتيخ اإلست

بشتيء هتا ملتن يقترأ يف كتتب التثست  ،وهتتو أن

دما عبارات السلف يف م ل هذا آإن جممون عباراْم أثل على املقصوث من عبارة أوعبارتس.٣
• املسألة ال ال ة :أنوان التثاس
تعتتتس ك تترة التثاست املوجتتوثة اآلن متتن املشتتاكل التتيت يواجههتتا التتب العلتتم ،والبت لتته متتن معرآتتة أنواعهتتا وأقستتامها لي تتتار ماي استتب مستتتواه العلمتتي
م ها.
وكتلتتف التثاس ت متتن وجتتوه متع ت ثة :متتن جهتتة ريقتتة التثس ت  ،ومتتن جهتتة البستتط واإلدتتاو ،ومتتن جهتتة االهتمتتا ب تتون أو أك تر متتن علتتو القتترآن
كااحكا أو الل ة أو ال او أو القراءات.
آمتتن جهتتة ريقتتة التثست  :آمتتا التتتز م هتتا ابلطريقتتة التتيت كرهتتا ابتتن تيميتتة رمحتته هللا تستتمى كتتتب التثست ابملتتأثور وأختتتهرها تثست ابتتن جريتر الطتتسي
وتثس ابن ك  ،وتلتز هذه التثاس بذكر اعتقاث السلف أهل الس ة واَّماعة .ويف مقابلها أتيت كتب التثس ابلرأي وهي اليت تعتم علتى العلتو
العقلية و كر االحتماالت امل تلثة لل صوص القرآنية والتلتز هذه التثاس بذكر اعتقاث أهل الس ة ،وم ها تثس الث تر التراوي وهتو متتكلم أختتعري
 1انظر (جممون الثتاوى) ٣٧٠ - ٣٦٣ /1٣
( 2جممون الثتاوى) .٣٣٣ /1٣
 ٣انظر (جممون الثتاوى)  ٣41 /1٣ومابع ها
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و كرت يف أوادر مبال االعتقاث  -يف نقت (الرستالة الليمانيتة)  -متا كره ابتن تيميتة يف معتقت التراوي ،وم هتا تثست الزخمشتري وقت ختتا ه أبصتول
املعتزلة يف االعتقاث كإنكار الصثات والرؤية والقول ِبلق القرآن وانكار دلق هللا اآعال العباث وخ

ل مما خيالف معتق أهل الس ة.

ومن جهة االهتما ب ون معس من علو القرآن:
آم ها ما اهتم اباحكا املستت بطة متن القترآن( :كأحكتا القترآن) ايب بكتر اَّصتاص ال ثتي ،و (أحكتا القترآن) ايب بكتر بتن العتريب املتالكي ،و
(اَّاما احكا القرآن) ايب عب هللا القر

املالكي.

(الكشاف).
وم ها ما اهتم ابلل ة والب خة :كتثس الزخمشري
ه
وم ها ما اهتم ابل او واإلعراب :كتثس أيب حيان اان لسي (البار احمليط).
هذا ومن أراث معرآة املزي عن أنوان التثاس آل جا إىل (كتاب التثس واملثسرون) لل كتور حمم حسس الذه .
وبع هذا التمهي نذكر مانوصي ب راسته يف املرتبة ال انية لل راسة الشرعية ،آ قول:
 - 1يب أ الطالب ب راسة (مق مة يف أصول التثس ) البن تيمية ،وهي مطبوعتة رثرثهتا ،كمتا أهنتا موجتوثة رجمتون آتاويته (ج  1٣ص - ٣29
.)٣٧٥
وقت اقتتتبح ابتتن ك ت رمحتته هللا اَّتتزء املشتتتمل علتتى تترق التثس ت متتن مق متتة ابتتن تيميتتة وأورثه يف أول تثست ه (تثس ت القتترآن العظتتيم) ،وهتتذا اَّتتزء
املقتبح موضعه رجمون الثتاوي يف ج  1٣ص .٣٧٥ - ٣٦٣
 - 2مث يقرأ الطالب (تثس القرآن العظيم) للااآظ ابن ك رمحه هللا  ٧٧4هت ،وقت ستبق الت بيته علتى أ يتة هتذا الكتتاب ،وهتو متن كتتب التثست
ابملتتأثور ،ومؤلثتته ابتتن ك ت حمت هِث آقيتته ستتلثي ،ونقتتل يف كتابتته عتتن التثاست الستتلثية الستتابقة عليتته كتثست ابتتن جريتر الطتتسي ،وتثست ابتتن أيب حتتامت
التراوي ،وتثست ابتتن مرثويتته وخت هم ،متتا حتتذف ااستتاني إىل الصتتاابة والتابعس.وقت أثتتىن ختتتيخ اإلست

ابتن تيميتتة علتى تثست ابتتن جريتتر الطتتسي

ووصتتثه أبنتته أصتتح التثاس ت وأنتته يتتذكر مقتتاالت الستتلف اباستتاني ال ابتتتة ،ولتتيح آيتته ب عتتة والي قتتل عتتن املتهمتتس (جممتتون الثتتتاوى) ،٣8٥ /1٣
ومعظم نقل ابن ك عن الطسي ،ولك ه متأدر عن ابن تيمية وأ ن أن ابن تيمية لو رأي تثس ابن ك لكان ق سَّر به.
وال أنصتتح بق تراءة خمتص ترات هتتذا التثس ت التتيت كتبهتتا بعتتض املعاص ترين ،كم تصتتر حمم ت علتتي الصتتابوين علتتى وجتته اخلصتتوص ملتتا أثدتتل عليتته متتن
التاريف وخمالثة اعتقاث السلف.
ولكين أنصح بقراءة ماكتب يف كريل أحاثيل تثست ابتن ك ت التذي دالطتته بعتض اإلسترائيليات والتيت تكلتم ع هتا ابتن ك ت يف مق متة تثست ه ويف
ث اايه .وللشيخ حمم حمم أيب ختهبة كتاب (االسرائيليات واملوضوعات يف كتب التثس ).
 - ٣وأنصتتح الطالتتب ابالك تتار متتن القتراءة يف كتتتاب (يف ت ل القتترآن) لستتي قطتتب رمحتته هللا .متتا اادتتذ يف االعتبتتار متتاوقا آيتته متتن خمالثتتات يف
االعتقتتاث والثقتته ،وق ت نبهتته علتتى بعتتض هتتذه امل الثتتات الشتتيخ عب ت هللا بتتن حمم ت ال ت ويش يف كتابتته (املتتورث ال تزالل يف الت بيتته علتتى أدطتتاء الظ ت ل).
واستتت رك عليتته بعتتض املستتائل الشتتيخ أبتتو حمم ت املق ستتي  -متتن املعاص ترين  -يف رستتالته (مي تزان االعت ت ال لتقي تيم املتتورث ال تزالل) .وق ت كتتان الش تيخ

ال ويش قاسيا يف نق ه ل ستا سي قطب رمحه هللا ،وحنن نرى سابقته وآايلته وص قه ،ونرى أن كتاب (الظ ل) ج ير ابلقراءة داصة يف العصتر
الاضر ما مراعاة مابه من أدطاء ،ولك ا نرى أن كتاابت سي قطب رمحه هللا كالظ ل وخ ه اليؤدذ م ها ختال من أحكا االعتقتاث والثقته ،وإمنتا
يؤدذ م ها آهم الواقا املعاصر وتعرية حقيقته اَّاهلية .ونرى أن سي قطب رمحه هللا مل د متسعا من الوقتت ل راستة االعتقتاث والثقته ثراستة عميقتة
آقت جتتاءت اهتماماتتته اإلست مية يف مرحلتتة متتتأدرة مث تعتترع للستتجن واملتترع حتتىت وآاتتته ،حنستتبه ختتتهي ا والنزكتتي علتتى هللا أحت ا ،آرمحتته هللا رمحتتة
واسعة.
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خامسا  -غريب القرآن
أي معتتاين الكلمتتات ،ويرجتتا يف لت إىل كتتتاب (املثتترثات يف خريتتب القتترآن) للراختتب ااصتتثهاين ( ٥٠2هتت) .وال ختت يف أن كتتتب التثست تتتذكر
معتتاين الكلمتتات ال ريبتتة ،ولكتتن هتتذا الكتتتاب ( -املثتترثات) للراختتب  -و أ يتتة ابل تتة يف بيتتان أصتتل الكلمتتة ومشتتتقاْا ،وكيتتف كتلتتف معانيهتتا يف
املواضا امل تلثة ما رجوعها اصل واح  ،كما أنه يذكر أحيا الثروق بس الكلمات املرتاثآة .ويف اَّملة آهو كتاب الخىن ع ه لطالب العلم.
سادسا  -إعراب القرآن
تام هن بتته التترمحن متتن وجتتوه اإلعتراب والقتراءات للقتترآن) ايب البقتتاء العكتتسي  ٦1٦هتت .وهتتذا أياتتا متتن الكتتتب املهمتتة لطالتتب العلتتم،
كتتتاب (إمت ء مت َ

يتيستر
وي ثعه يف ثراسة القرآن وثراسة الل ة العربيتة ،وال خيثتى أن معرآتة اإلعتراب داصتة يف املواضتا امل ْشتكلة معي تة علتى الثتظ وآهتم املعتىن .وإ ا مل ه

هذا الكتاب آي ين ع ه:

كتاب (مشكل إعراب القرآن) ملكي بن أيب الب القيسي  4٣٧هت ،وهو مطبون يف جزأين ،وهذا الكتاب ت اول إعراب مايشتكل إعرابته آقتط متن
القرآن.
سابعا  -البحث والتجميع
ق

تاج إليه الطالب يف هذه املرتبة ،ومما يعي ه يف ل ث ثة أنوان من املعاجم ،لأللثا وااثوات واملوضوعات ،وهي:

( - 1املعجم املثهر الثا القرآن الكر ) حملم آؤاث عب الباقي 1٣88ه ،وقت كتر آيته ألثتا القترآن مرتبتة علتى ااجب يتة ،ويتذكر اآلايت التيت
ورثت آيها كل كلمة ،وأما كل آية يذكر رقمها والسورة الوارثة آيها ،وهل هي مكية أو م نية .
( - 2معجم ااثوات والامائر يف القرآن الكر ) لل كتور إْساعيل أمح عمايرة ،وال كتور عب المي مصطثي السي  ،وهو يعتس مكمت (للمعجتم
املثهر الثا القرآن) والذي مل يشتمل على ااثوات والامائر .وهذا املعجم مثي يف عمل ااِباث الل وية املب ية على القرآن.
( - ٣اَّتتاما ملواضتتيا آايت القتترآن الكتتر ) حملمت آتتار بركتتات ،ط املطبعتتة اقاُشيتتة ب مشتتق 1٣٧9ه .ودمتتا آيتته اآلايت التوارثة يف كتتل موضتتون
كاإلميان والكثر والشرك وال ثاق واليهوث وال صارى .....اخل.
آهذا ما نوصي به يف ثراسة القرآن وعلومه يف هذه املرتبة ،ومن أراث االستزاثة آعليه را س ذكره يف املرتبة ال ال ة إن ختاء هللا تعاىل.
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اثنيا :دراسة علوا القرآن يف املرمبة الثالثة
ابإلضاآة إىل ما كر ه يف املرتبة ال انية ،سوف نوصي ه ا ببعض الكتب يف العلو اآلتية :التجوي  ،وعلو القرآن ،والتثس .
أوال :التجويد
 - 1حثظ منت الشا بية ،واليت اْسها (حرو ااماين يف القراءات السبا) ،وهي م ظومة ايب حمم الشا

اان لسي  ٥9٠هت ،وقا خترح مل علتي

القارئ.
 - 2كتاب (ال شر يف القراءات العشر) ايب اخل ابن اَّزري  8٣٣هت صاحب املق مة.
 - ٣كتاب (ه اية القاري إىل جتوي ك

الباري) للشيخ عب الثتاح مرصثي.

اثنيا  -علوا القرآن
 - 1كتاب (االتقان يف علو القرآن) للااآظ السيو ي  911هت ،وكان السيو ي ق كتب كتااب خمتصرا يف علو القرآن قبل اإلتقان واْسته (التابت
يف علو التثس ) وهو مطبون وق

العته ،واالتقان أوسا م ه.

 - 2كتاب (م اهل العرآان يف علو القرآن) للشيخ حمم عب العظيم الزرقاين.
آهتتذان كتتتاابن جامعتتان يف علتتو القتترآن ،وه تتاك كتتتب يف بعتتض علتتو القتترآن الثرعيتتة كأستتباب ال تتزول وال ستتخ وخ هتتا ،وهتتذه املستتائل تتتذكرها كتتب
التثس يف مواضعها من سور القرآن ،وه اك كتب أآرثْا ابلتأليف ،وم ها:
 - ٣يف أسباب ال زول:
أ  -كتاب (أسباب ال زول) ايب السن الواح ي ال يسابوري  4٦8هت ،وهو مطبون.
ب  -كتاب (الصايح املس من أسباب ال زول) ملقبل بن هاثي الواثعي.
 - 4يف ال سخ:
أ  -كتاب (ال اسخ وامل سو ) قبة هللا املقري.
ب  -كتاب (ال سخ يف القرآن) لل كتور مصطثى وي  ،وهو أجا كتاب يف موضوعه.
 - ٥وانصح بقراءة ا ل ال الل عشر من جممون آتاوي ابن تيمية ،وهو ا ل امل ْعين بعلو القرآن كمق مة للتثس .
َ
اثلثا  -التفسري
أوصتتيت يف املرتبتتة ال انيتتة بتثس ت واح ت وهتتو (تثس ت ابتتن ك ت ) ،وأوصتتي ه تتا بكتتتابس يف التثس ت ال تتتاج الطالتتب معهمتتا إىل خ تتا إال إ ا كتتان
سيت صص يف علم التثس داصة ،أو إ ا أراث االستقصاء يف ِبل مسألة ،و ا:
 - 1تثس (اَّاما احكا القرآن) ايب عب هللا حمم بن أمح القر
من التثاس اليت نقل ع ها ابن ك  ،وي قل القر

٦٧1ه ،وق أثتىن عليته ابتن تيميتة (جممتون الثتتاوي ،)٣8٧ /1٣ ،وهتو

عتن (أحكتا القترآن) للقاضتي أيب بكتر بتن العتريب  ٥4٣هتت ،كمتا ي قتل عتن (تثست ابتن عطيتة)

وهو من التثاس اليت أثىن عليها ابن تيمية أياا.
ويعتتس تثست القتر
آقهية له ،وق

متتن تثاست ااحكتا  ،ويعيبتته أتويتل الصتثات علتتى متذهب ااختتاعرة .وهتتذا التثست ِباجتة إىل كتتريل أحاثي ته وعمتل آهتار

بعته ثار الثكر يف  22جمل ا وجعلت ا ل ين ااد ين آهرسا احاثي ه ،كما ا لعت على آهرسا ملسائله الثقهيتة بع توان (كشتاف

حتليلتي للمستائل الثقهيتة يف تثست القتر ) ملشتهور حستتن ستلمان وجتال ال ستتوقي ،وهتذه متن اخلت مات الطيبتة قتذا التثست اَّليتل ،والتذي يظتتل
ِباجة إىل كريل أحاثي ه.
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 - 2تثس (أضواء البيان) للشيخ حمم اامس الش قيطي رمحه هللا .وهو مل يستوعب التثس ومل يقص ل  ،وإمنا تكلتم يف بعتض اآلايت ،وأ يتته
يف بعض املباحل الثقهية اليت بسط القول آيها ،وملاق َبدره آهر للمسائل الثقهية اليت تكلم آيها.
هذا ،وق جا الشوكاين يف تثس ه (آتح الق ير) أهم ماورث بتثس ي القر

وابن ك  ،وقذا مل نوص به اكتثاء هبذه ااصول.

ابن تيمية وهي يف جممون آتاويه يف ا ل ات  14و  1٥و  1٦و .1٧

إال أنين أوصي بقراءة مسائل التثس اليت تكلم آيها ختيخ اإلس
ِ
مسألة ما ،آإنه تاج إىل ال ظر آيما كره الطسي آيها يف تثس ه (جاما البيان).
وكذل لو أراث الطالب االستقصاء يف ِبل

ومتتن أراث معرآتتة املزي ت عتتن كتتتب التثس ت آل جتتا إىل كتتتاب (التثس ت واملثستترون) لل ت كتور حمم ت حستتس التتذه  .وهتتذا آدتتر متتا نتتذكره يف املباتتل
اخلاص ب راسة القرآن وعلومه ،والكتب يف هذا الباب ك ة ج ا وما كرته ه ا يكثي ا ته وهللا أعلم ،هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
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املبحث الرابع:

يف احلديث وعلومه
لعل الكتب امل هونة يف علو ال يل أك ر مما ث هِون يف خ ه متن العلتو الشترعية ،ولك ترة أنواعهتا ي ب تي أن يقتف الطالتب علتى هتذه اانتوان وموضتون
كلِ م ها قبل اال ن على مانوصيه ب راسته م ها.

ومن أجل هذا سوف يشتمل هذا املبال  -ذ ن هللا تعاىل  -على أربعة موضوعات وهي:
الس ة.
املوضون ااول :بيان جهوث علماء السلف يف حثظ ُّ
املوضون ال اين :أنوان علو ال يل وأهم مراجعها.
املوضون ال الل :كتب علو ال يل اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال انية.
املوضون الرابا :كتب علو ال يل اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال ال ة.
السنة.
املوضوع األول :بيان هود علماء السلف يف حفظ ُّ
ملتا كانتتت علتتو الت يل امل تلثتة هتتي حصتتيلة جهتتوث علمتاء الستتلف يف حثتتظ الست ة ،آإنته ستتن بطالتتب العلتتم أن يقتف علتتى هتتذه اَّهتتوث ذدتتاو،
آأقول وابهلل تعاىل التوآيق:
كان املسلمون يت اقلون ح يل ال عليه الص ة والس

ختثاهة وثون نظر يف إس اثه ،لكراهتهم لكتابة ال يل ولشيون اامانتة يف الترواة ،و لت

يف ال صف ااول من القرن اقجري ااول .وما أوادر القرن ااول ح ث تطوران يف هذا الشأن:
أح ا :ختيون كتابة ال يل ،ما االتثاق على جواو كتابته ،وما دشتية ال ستيان ،وقت كتر يف كتاب تا هتذا متن قبتل أَْمتر عمتر بتن عبت العزيز رضتي

هللا ع تته جبمتتا الت يل وكتابتتته أث تتاء مت ة د آتتته ( 1٠1 - 99هتت) .وروى الب تتاري قتتال :وكتتتب عماار باان عباادالعزيز إىل أيب بكتتر بتتن حتتز ]انظتتر
ماكان من ح يل رسول هللا عليه الص ة والس

آاكتبه ،آإين

دثت ثرو العلم و َ َهاب العلماء[ ال يل ،وكان أبو بكر بن حز عامل عمتر علتى امل ي تة ،وقتال ابتن حجتر  -يف ختترحه  -وقت روى أباو نعايم

هذه القصة يف َتريخ أصبهان بلثظ ]كتب عمر بن عب العزيز إىل اآلآاق :انظروا ح يل رسول هللا عليه الص ة والس

آتاجعوه[ .1وأدتذ العلمتاء

يف كتابتتة ال ت يل ،وكتتان كتتل م ت هم يكت تب حمثو اتتته أو ي تقتتي م هتتا متتايطمتن إليتته آيكتبتته بس ت ه إىل رستتول هللا عليتته الص ت ة والس ت  .وادتلثتتت
ترائقهم يف الكتابتة آمت هم متن جتا أحاثيتل كتل صتاايب علتى حت ة وْسيتت هتذه ابملستاني (جتا مستَ ) ،ومت هم متن جتا أحاثيتل كتل ابب متن
أبتواب العلتم والثقته علتى حت ة وْسيتت هتذه ابملو َّتآت واملصت ثات واَّوامتتا والست ن  -وست ذكر الثتروق بي هتا آيمتا بعت  ،ومتن العلمتاء متن كتتتب يف
ص وف العلم اادرى كالتثس والثقه وساق ااحاثيتل آيهتا أبستاني ه اخلاصتة .وكتل هتذه تستمى (بكتتب الست ة ااصتلية) وهتي الكتتب التيت يتذكر
مؤلثوهتتا ااحاثيتتل أبستتاني هم اخلاصتتة إىل رستتول هللا عليتته الصت ة والست

صت ثة يف الت يل داصتتة أو يف خت ه متتن العلتتو  .و لتتت
ستواء كانتتت م َ

هذه ريقة العلماء يف كتابة ال يل إىل قرب م تصف القرن الساث اقجري ،وه ا الت ااساني وك ر الرواة آاكتثي ك ت متن العلمتاء بعت لت

بذكر ال يل يف مص ثاْم ما َع ْزِوه اح العلمتاء ال قتات الستابقس التذين رووه ،كتأن يتذكر الت يل ويقتول رواه الب تاري ،وْسيتت كتتب املصت ثس
الذين يعزون ااحاثيل إىل خ هم (بكتب الس ة التابعة) ،وكان أصااهبا رصون على أن تكون قم رواية متصلة اإلس اث لكتب الس ة ااصتلية ،مث
1
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اكتثي العلماء بع ل ابختتهار هذه الكتب وانتشارها را أوج ال قة هبا ،كما كر ه يف (الوجاثة) يف الثصل ال الل متن البتاب ال التل متن هتذا
الكتاب.
وْسي العلم امل تص برواية أحاثيل ال عليه الص ة والس

وت وي ها علم رواية ال يل ،وكتبه كما كر أع ه إما مروية أبساني مؤلثيهتا (وهتي

كتب الس ة ااصلية) وإما َم ْعزَّوة إىل هذه (وهي كتب الس ة التابعة).

التطتتور ال تتاين التتذي حت ث متتا هنايتتة القتترن ااول اقجتتري هتتو الستؤال عتتن إست اث ااحاثيتتل والباتتل يف أحتوال رواْتتا (رجتتال الست ) ،و لت متتا
هور الكذب على ال عليه الص ة والس

ووضا ااحاثيل املكذوبة.

روى مسلم يف مق مة صاياه عن حممد بن ساريين قتال ]مل يكونتوا يستألون عتن اإلست اث آلمتا وقعتت الثت تة قتالوا َْسُّتوا ل تا رجتالكم ،آي ظتر إىل أهتل
الس ة آيؤدذ ح ي هم وي ظر إىل أهل الب ن آ يؤدتذ حت ي هم[ أه .وحممت بتن ست ين تتويف عتا 11٠ه ،وك مته هتذا يعتين أن الستؤال عتن اإلست اث
والبال يف أحوال رجاله متق عتن هتذا التتاريخ ،ويؤكت هتذا متارواه مستلم يف مق متة صتاياه أياتا عتن جماهت قتال (جتاء بشت العت وي إىل ابتن
عبا آجعل هِث ويقتول :قتال رستول هللا عليته الصت ة والست  ،قتال رستول هللا عليته الصت ة والست  ،آجعتل ابتن عبتا الَي ن ل ي ته والي ظتر
إليتته ،آقتتال :ايابتتن عبتتا متتايل الأراك تستتما لت ي ي ،أحت ث عتتن رستتول هللا عليتته الصت ة والست
ْسع ا رج يقول :قال رسول هللا عليه الص ة والس

وال تستتما  ،آقتتال ابتتن عبتتا  :إ ك تتا متترة إ ا

صعب والذلول مل أندذ متن ال تا إال
ابت رته أبصار وأص ي ا إليه َب ان ا ،آلما ركب ال ا ال َ

مانعرف) أه .ومعىن (الَي ن) أي ال يسما ،واملراث بقوله (إ ك ا مرة) أي وقتا ويعين به قبل هور الكذب .وابن عبا رضي هللا ع همتا تتويف عتا
٦8ه ،وهذا يبس أن البال يف اإلس اث ب أ يف ال صف ال اين من القرن ااول اقجري.

وأصتتبح اإلس ت اث متتن دصتتائص هتتذه اامتتة إقامتتا متتن هللا تعتتاىل حثتتظ بتته علتتى املستتلمس ثي ت هم وس ت ة نبتتيهم عليتته الص ت ة والس ت  ،وليستتت هتتذه
اخلصيصتتة امتتة متتن اامتتم الستتابقة وقتتذا ثدتتل التاريتتف والتب ت يل علتتى كتتتبهم الستتماوية وأدبتتار أنبيتتائهم علتتيهم الس ت  .قتتال عباادهللا باان املبااارك

(181ه)] :اإلس اث من ال ين ،ولوال اإلس اث لقال َم ْن ختاء ماختاء[ .1وقال أبو حامت الراز 2٧٧ه ]مل يكن يف أم ِتة متن اامتم م تذ دلتق هللا آث

أم اء ثظون آاثر الرسل إال يف هذه اامة[ .2وقتال احلااكم النيساابور  4٠٥ه ت  -صتاحب املستت رك ومعرآتة علتو الت يل ] -لتوال ك ترة ائثتة

احمل ثس على حثظ ااساني ل ر م ار اإلس

ولتمكن أهل االلاثواملبت عة من وضا ااحاثيل وقلب ااساني [.

ومل يقتصر البال يف أحوال الرواة (رجال ااستاني ) علتى كشتف الكتذب والوضتا آقتط ،وإمنتا اتثتق العلمتاء علتى وضتا قتوانس لاتبط الروايتة لتمييتز
آقستتموا ال ت يل إىل صتتايح مقبتتول وضتتعيف متترثوث .وقتتالوا إن ال ت يل الصتتايح (هتتو مااتصتتل س ت ه ب قتتل الع ت ل
مايقبتتل متتن ال ت يل ومتتايرث ،ه
الاابط عتن م لته إىل م تهتاه متن خت ختتذو وال ِعلهتة) وهتذا التعريتف يشتتمل علتى مخستة ختتروط إ ا اخنتر م هتا ختترط صتار الت يل ضتعيثا ،إىل أن
جتتاء أبتتو عيستتى الرتمتتذي ( 2٧9ه تت) وأضتتاف قستتما اثل تتا وهتتو ال ت يل الستتن وتعريثتته كالصتتايح إال أن رواتتته أو بعاتتهم أدتتف ضتتبطا م تن رواه
الصايح .وأصبح البال يف أحوال الرواة هبذا يتامن البال يف ث ثة أختياء.
 - 1اتصتتال الست  :رعرآتتة تتواريخ التترواة (مواليت هم ووآيتتاْم) ملعرآتتة إمكتتان لقتتاء بعاتتهم بتتبعض متتن ع متته ،والباتتل عتتن ختتيو كتتل را ِو وت ميتتذه،
والباتتل عتتن رحلتتته إيل اامصتتار امل تلثتتة لستتمان ال ت يل وَتريتتخ رحلتتته .وْستتي العلتتم امل تتتص بتتذل (بعلتتم َتريتتخ التترواة) ،وإ ا أ لتتق مصتتطلح
(التاريخ) ع ااق مس آاملقصوث به خالبتا تتراجم الترواة والعلمتاء ال أتريتخ ااحت اث التارخييتة ،وهتذا (كتتاريخ ب ت اث) لل طيتب الب ت اثي ،و (َتريتخ
أصبهان) ايب نعيم ،و(َتريخ ثمشق) البن عساكر ،وقبل هذه كلها (التاريخ الكب ) للب اري صاحب الصايح.
 1رواه مسلم يف مق مة صاياه
 2رواه اخلطيب الب اثي يف (خترف أصااب ال يل) ص 4٣

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

699

 2و  - ٣ع الة الرواة وضبطهم :آق يكون الراوي صالا يف ثي ه (ع ل مت) إال أنه سيال الثظ (خت ضتابط) ،وقت يكتون بعكتح لت  ،وك تا
اليقبل ح ي ه على تثصتيل لتيح هتذا حملته ،قتال أبتو التز ث (أثركتت ابمل ي تة مائتة كلهتم متأمون ،مايؤدتذ عت هم الت يل ،يقتال لتيح متن أهلته) رواه
مسلم يف مق مة صاياه .وْسي العلم امل تص بتقييم الرواة والكم عليهم (بعلم اَّرح والتع يل).
وْسي العلمان معا َ( -تريخ الرواة) و (اَّرح والتع يل)  -بعلم الرجال (أي رجال ااساني ) .وبت وين هذه العلو مت حثظ الس ة وَتييز مايقبتل متن
ال يل وما يرث.
وآاتلها ابإلست اث ،ولتيح احت متن اامتم كلهتا قت ميهم
روى اخلطيب الب اثي عن حممد بن حامت بن املظفر قال ]إن هللا أكر هذه اامة وخت هترآها ه

وح ت ي هم إس ت اث ،وإمنتتا هتتي صتتاف يف أي ت يهم ،وق ت دلط توا بكتتتبهم أدبتتارهم ،ولتتيح ع ت هم َتييتتز بتتس متتانزل متتن التتتوراة واإلجنيتتل ممتتا جتتاءهم بتته

ص الت يل متن ال قتة املعتروف يف ومانته ،املشتهور
أنبياؤهم ،وَتييز بس ماألقوه بكتبهم من اادبار اليت أدتذوا عتن خت ال قتات ،وهتذه اامتة إمنتا تَت ُّ
ابلص ق واامانة عن م له حىت تت اهى أدبارهم ،مث يبا تون أختت الباتل حتىت يعرآتوا ااحثتظ آتااحثظ ،وااضتبط آااضتبط ،اا تول جمالستة ملتن
آوقه ممن كان أقل جمالسة ،مث يكتبون ال يل من عشرين وجها وأك ر حىت يهذبوه من ال لط والزلل ،ويابطوا حروآه ويع ه وه ع ا ،آهتذا متن أعظتم
نعم هللا تعاىل على هذه اامة ،نستوون هللا ختكر هذه ال عمة[.1
وق كصص يف هذه العلو املع ية ِبثظ الس ة وضبطها علماء جهابذه أقمهم هللا لت  ،وحثتظ هبتم علتى هتذه اامتة ثي هتا( ،وربت خيلتق مايشتاء
وخيتار) ،وم هم  -حسب ترتيب وآياْم:
ااوواع تتي (1٥٧ه) ،وخت تتعبة ب تتن الج تتاج (1٦٠ه) ،وس تتثيان ال تتوري (1٦1ه) ،ومالت ت ب تتن أن تتح (1٧9ه) ،ووكي تتا بت تن اَّت تراح (19٧ه)،
وسثيان بن عيي ة (198ه) ،وعب الرمحن بن مه ي (198ه) ،و ع بن سعي القطان (198ه).
مث من بع هم :ع بن معس (2٣٣ه) ،وعلي بن امل يين (2٣4ه) ،وإسااق بن راهوية (2٣8ه) ،وأمح بن ح بل ( 241هت).
مث متتن بع ت هم :أصتتااب الكتتتب الستتتة :الب تتاري ( 2٥٦ه تت) ،ومستتلم ( 2٦1ه تت) ،وابتتن ماجتتة ( 2٧٣ه تت) ،وأبتتو ثاوث ( 2٧٥ه تت) ،والرتمتتذي
( 2٧9هت) ،وال سائي ( ٣٠٣هت).
مث من بع هم :عب الرمحن بن أيب حامت الراوي ( ٣2٧هت) صاحب كتاب (اَّرح والتعت يل) وقت أدتذ ابتن أيب حتامت كتتاب (التتاريخ الكبت ) للب تاري
وكتتتب علتتى تراجتته ماقتتال أبتتوه أبتتو حتتامت التراوي (حممت بتتن إثريتتح ال ظلتتي) 2٧٧ه ،وماقتتال أبتتو ورعتتة التراوي (عبيت هللا بتتن عبت الكر امل زومتتي)
2٦4ه يف جرح الرواة وتع يلهم مث اف ابن أيب حامت البل ان ليجما ماقيل يف الرواة داصة متن ع ت ت ميتذ أمحت بتن ح بتل ،وْستي كتابته (ابَّترح
والتع يل) وهو مرجا أساسي لكل من كتب بع ه يف هذا العلم.
مث من بع هم :ال ار قطين ( ٣8٥هت) ،واخلطيب الب اثي ( 4٦٣هت) ،وخ هم.
آهؤالء العلماء اَّهابذة وأقراهنم عليهم م ار جرح الترواة وتعت يلهم حتىت هنايتة القترن ال التل اقجتري حتس مت تت وين معظتم كتتب الست ة املشتهورة ومت
حصر رواْا .وصار َم ْن يتكلم يف الرجال بع ل  -كالتاآظ املِتزي والتذه وابتن حجتر وخت هم  -إمنتا هتم قلتون لكت هتؤالء العلمتاء اَّهابتذة
املتق مس ،آصار اآلدر عالة على ااول ،وآوق كل ي علمِ عليم.
ثوهنتتا
أمتتا املصتتطلاات والقواع ت التتيت وضتتعها ه تؤالء العلمتتاء اَّهابتتذة لاتتبط الروايتتة وللاكتتم علتتى الرجتتال آكانتتت متثرقتتة أوتت اقتتل ختتتثاهة إىل أن ه
القاضي الرامهرمزي ( ٣٦٠هت) يف كتابه (احمل هِث الثاصل بس الراوي والواعي) ،وكتب أبو عب هللا الاكم صاحب املست رك ( 4٠٥هت) كتابه (معرآتة
علو ال يل) ،مث جا اخلطيب الب اثي ( 4٦٣هت) ماكتبته َمتن قبلته يف كتابيته (الكثايتة) و(اَّتاما) ومل يترتك آ تا متن آ تون الت يل إال وكتتب آيته
( 1خترف أصااب ال يل) ص 4٠
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وصار َم ْن بع ه عياال على كتبه ،حىت جاء أبو عمرو بن الصت ح (٦4٣ه) وكتتب كتابته يف علتو الت يل املعتروف (رق متة ابتن الصت ح) معتمت ا
علتتى كتتتب اخلطيتتب ،ووقعتتت هتتذه املق متتة متتن العلمتتاء موقتتا القبتتول آعكث توا عليهتتا ابالدتصتتار والشتترح واالستتت راك وال ت ظم ،وصتتارت مق متتة ابتتن
الص ح ااسا لكل من كتب بع ه يف علو ال يل وإىل يوم ا هتذا .وْسهتي العلتم امل تتص هبتذه القواعت واملصتطلاات (بعلتم مصتطلح الت يل)
أو (علم أصول ال يل).

وتستتمى جممتتون العلتتو امل تصتتة باتتبط الروايتتة (بعلتتم الت يل ثرايتتة) والتتذي يشتتتمل علتتى علتتم املصتتطلح وعلتتم الرجتتال بشتتقيه (َتريتتخ التترواة واَّترح
والتع يل).
وهذه العلو جيعها (علم ال يل رواية أبنواعه ،وعلم ال يل ثراية أبنواعه) هي حصيلة جهوث السلف يف حثظ الس ة ت وي ا ورواية وضبطا.
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املوضوع الثاين :أنواع علوا احلديث وأهم مرا عها
كتتب الت يل وعلومته ك ت ة جت ا تبلت عت ة آالف بتس املبستتوط وامل تصتر ،وبتتس املطبتون وامل طتتوط،وهي ت قستم إىل أنتوان ك ت ة ،ولكتل نتتون م هتتا
اسم اصطلح عليه العلماء ،وي ب ي أن يعترف التب العلتم هتذه اانتوان وأْساءهتا االصتط حية ،حتىت يعلتم املتراث بكتل اصتطلح م هتا ويعلتم موقتا كتل
كتاب يقف عليه من كتب ال يل.
آأقول وابهلل التوآيق :ي قسم علم ال يل إيل قسمس أساسيس :علم ال يل رواية وعلم ال يل ثراية.
أما القسم ااول :وهو علم ال يل رواية :آهو العلم را أضيف إىل ال عليه الص ة والس

من قول أو آعل أو تقرير أو صثة.

وسوف نذكر يف هذا القسم ث ثة أنوان من الكتب:
 - 1ال ون ااول :كتب الس ة ااصلية.
وهي إما كتب مص ثة يف ال يل داصة ومن أْسائها :الصايح ،واَّاما ،والس ن واملص ف واملو أ واملست رج واملست رك واَّزء.
وإما كتب مص ثة يف علو خترعية أدرى :كاالعتقاث والتثس والتاريخ وخ ها.
 - 2وال ون ال اين :كتب الس ة التابعة:
وم ها :كتب اَّما ،واملعاجم ،وكتب الزوائ  ،وكتب االدتصار ،وكتب االنت اب.
 - ٣وال ون ال الل :الكتب املعي ة على ثراسة ال يل.
ككتب خريب ال يل وإعراب الت يل وخمتلتف الت يل و ستخ الت يل وم ستوده وختتروح الت يل وكتتب الت تريل وكتتب ال اللتة علتى مواضتا
ال يل.
الرث.
وأما القسم ال اين :آهو علم ال يل ثراية :وهو العلم ابلقواع اليت يعرف هبا حال الراوي واملروي من حيل القبول و ه
وأ كر يف هذا القسم ث ثة أنوان من العلو .

 - 1ال ون ااول :علم مصطلح ال يل.
 - 2وال ون ال اين :علم الرجال بشقيه (علم َتريخ الرواة ،وعلم اَّرح والتع يل).
 - ٣وال ون ال الل :علم الت ريل.
وإلي عرع موجز لكل من هذه ااقسا واانوان.
القسم األول :علم احلديث رواية
وتسمى كتبه بكتب ال يل أو كتب الس ة ،وت قسم كتبه إىل نوعس أساسيس :كتتب الست ة ااصتلية وكتتب الست ة التابعتة ،وستوف نتذكر أهتم كتتب
هذين ال وعس ،ما إضاآة نون اثلل داص ابلكتب املعي ة على ثراسة ال يل وآهم معانيه.
النوع األول :كتب السنة األصلية
تعريثها :كل كتاب يشتمل على أحاثيل رواها مؤلف الكتاب أبساني ه اخلاصة إىل ال عليه الص ة والست

هتو متن كتتب الست ة ااصتلية ،ستواء

كان الكتاب مؤلثا يف ال يل داصة أو كان مؤلثا يف علو خترعية أدرى كالثقه والتثس وخ ها.
وب اء على هذا آإن كتب الس ة ااصلية تام نوعس من الكتب ،وهي:
• أوال :كتب السنة األصلية املؤلفة يف احلديث خاصة
أي اليت قص مؤلثوها إىل جا ح يل ال عليه الص ة والس

آيها ،وق كر من قبتل أن علمتاء الستلف كتانوا يكتبتون يف كتتبهم ماي تقونته متن
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حمثو اْم.
وأعظم هذه الكتب يف الصاة وخزارة الثوائ هو صايح الب اري رمحه هللا.
وأكس هذه الكتب هو املعجم الكب للطساين رمحه هللا إ يشتمل على ستس ألثا من ااحاثيل.
وق كر من قبل أن العلماء كانوا يرتبون ااحاثيل يف كتبهم إما على أبواب ال ين وإما على ااْساء.
أمتتا الكتتتب املرتبتتة علتتى اابتواب :آيجمتتا مولثهتتا أحاثيتتل كتتل موضتتون علتتى حت ة ،آيجمتتا أحاثيتتل اإلميتتان يف كتتاب اإلميتتان ويقستتمه إىل أبتواب،
وهكذا يف بقية املوضوعات كالطهارة والص ة والزكاة...وقذه الكتتب املرتبتة علتى اابتواب عت ة أْستاء :كالصتايح واَّتاما والست ن واملصتَّف واملو تأ
واملست رج واملست رك.
وأما الكتب املرتبة على ااْساء :آيجمتا مؤلثهتا أحاثيتل كتل صتاايب علتى حت ة ،أو دمتا أحاثيتل كتل ختتيخ متن ختتيوده علتى حت ة .ومتن أْستاء
هذه الكتب :امل ْسَ واملعجم.
وإلي تعريف كل نون من هذه الكتب ما كر أم لة قا:
 - 1الصايح :هو الكتاب الذي التز مؤلثه أال يذكر آيه إال ااحاثيل الصاياة ع ه.
م ل :صايح الب اري (حمم بن إْساعيل)  2٥٦هت ،وصايح مسلم (بن الجاج ال يسابوري)  2٦1هت ،وصايح ابن دزمية (حمم بن إستااق)
السكن (أبو علي سعي بن ع مان)  ٣٥٣هت ،وصايح ابن حبان (أبو حامت حمم بن أمح بن حبان البسيت)  ٣٥4هت.
 ٣11هت ،وصايح ابن َّ
وهذه الصااح كلها مرتبة على اابواب.
 - 2اَّتتاما :هتتو الكتتتاب التتذي رتبتتت أحاثي تته علتتى ااب تواب ،ويشتتتمل علتتى جيتتا أب تواب ال ت ين :كاإلميتتان والتوحي ت والتثس ت واآلثاب والرقتتائق
وامل اقب وامل اوي والثنت وخ ها إضاآة إىل ااحكا .
وم اله :صايح الب اري وصايح مسلم ،آصايح الب اري اْسه (اَّاما الصايح املسَ ).
السَن :الكتب اليت كرت آيها أحاثيل ااحكا آقط (أي بعض أبواب ال ين ال جيعها) وهذا هو الثرق بي ها وبس اَّاما ،كما أهنتا تتذكر
ُّ - ٣
ال يل املرآون آقط ثون املوقوف  -إال ثرا  -وهذا هو الثرق بي ها وبس املصَّف واملو أ.
ومن أم لتها :س ن أيب ثاوث (سليمان بن ااختعل السجستاين) 2٧٥ه ،وس ن الرتمذي (أبتو عيستى حممت بتن عيستى بتن ستورة)  2٧9ه ت  -وإن
كان الرتمتذي قت ْستى كتابته ابَّتاما  ،-وست ن ال ستائي (أبتو عبت الرمحن أمحت بتن ختتعيب)  ٣٠٣هتت ،وست ن ابتن ماجتة (أبتو عبت هللا حممت بتن يزيت
القزويين)  2٧٣هت ،وس ن ال ارمي (عب هللا بن عب الرمحن)  2٥٥هت ،وس ن ال ار قطين (علي بن عمر)  ٣8٥هت ،وس ن البيهقي (أبو بكر أمح بن
السس) 4٥8ه ،وخترح الس ة للب وي (أبو حمم السس بن مسعوث ال هثراء)  ٥1٦هت.
صَّف :هو ما كرت آيه أحاثيل ااحكا آقط كالس ن ،وخيتلف ع ها يف أنه يشتمل على ال يل املرآون (مانسب إىل ال ت عليته الصت ة
 - 4امل َ

والس ) واملوقوف (مانسب إىل الصاايب) وآتاوى التابعس.

الرواق (أبو بكر عب الرواق بن ا الص عاين)  211هت ،ومص ف ابن أيب ختيبة (أبوبكر عب هللا بتن حممت بتن أيب ختتيبة) 2٣٥
م اله :مص ف عب ه
هت.

 - ٥املو أ :م ل املص ف.
وم اله :مو أ مال بن أنح ( 1٧9هت).
 - ٦املست رج :على كتاب معس ،يذكر مؤلف املست رج أحاثيل ِ
كتاب ما أبساني ه اخلاصة آيجتما ما صاحب الكتاب امل َّترج عليته يف ختتي ه
َ
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أو َمن أع ه حىت الصاايب ،وعلى هذا آإن ترتيبته وتقستيمه يواآتق َتامتا الكتتاب امل َّترج عليته ،إال أنته اليشترتط أن يتثتق معته يف لثتظ الت يل بتل
تكثي املواآقة يف أصله.
واملست رجات ك ة وم ها على سبيل امل ال:
على صايح الب اري :مست رج أيب بكر اإلْساعيلي  ٣٧1هت.
على صايح مسلم :مست رج أيب َع َوانة االسثرائيين  ٣1٦هت.

على صاياي الب اري ومسلم :مست رج أيب بكر السقاين  42٥هت ،ومست رج أيب نعيم ااصبهاين  4٣٠هت.
وممتتا لتته صتتثة املستتت رج متتن وجتتهِ  :كتتتااب ست ن البيهقتتي وختتترح الست ة للب تتوي ،آهمتتا يتتذكران ااحاثيتتل أبستتاني ا اخلاصتتة ،مث يقتتول املؤلتتف عقتتب
بعض ااحاثيل :هذا ح يل متثق على صاته ،أو هذا ح يل صايح رواه مسلم ،أو هذا حت يل صتايح أدرجته الب تاري وحنتو لت  .ولكتن

أصااب هذه الكتب مل يرتبوها على أبواب كتاب معس آهى تصانيف مستقلة وإن كانت قا صثة املست رج من هذا الوجه.
وتثي املست رجات يف تك

رق ال يل الواح وهذا يثي يف تقوية ال يل ابملتابعات كما يثي ادت ف ألثا ال يل الواح  -بتعت ث رقته

 يف معرآتتة وايثات ال قتتات واكتشتتاف اإلثراج ومعرآتتة معتتاين بعتتض االثتتا ال ريبتتة ومعرآتتة املتراث ابملتتبهم ستواء كتتان املتتبهم خت صتتا أو مكتتا أو ختل من آوائ ك رة الرواايت.
 - ٧املست َرك :على كتاب معس ،يذكر آيه مؤلثه ااحاثيل اليت على خترط الكتاب املست َرك عليه مما مل يذكره صاحب الكتاب ااصلي.

م اله :املست َرك على الصاياس ايب عب هللا الاكم ال يسابوري  4٠٥هت ،وليست كل أحاثي ه صاياة ،وإمنا كم على كل ح يل ِبسبه.

ومتتن املستتت ركات مااستتت ركه ال ت ارقطين علتتى الب تتاري ومستتلم وألزمهمتتا إد تراج أحاثيتتل علتتى ختتترو هما ،وهتتذا اإلل تزا لتتيح ب ت و آتتإن الب تتاري

تح ع همتتا تصتتر هما أبهنمتتا مل يقصت ا االستتتيعاب بتتل االدتصتتار حتتىت ْسهتتي الب تتاري صتتاياه (ابَّتتاما
ومستتلما مل يلتزمتتا استتتيعاب الصتتايح بتتل صت ه
الصايح املس امل تصر).1
وكل الكتب السابقة مرتبة على اابواب.
 - 8امل ْسَ  :هو الكتاب الذي كر آيه مؤلثه أحاثيل كل صاايب على ح ة ،واليشرتط أن يرتب أْساءهم على ااجب ية ،بل لكل مؤلف ريقته
يف الرتتيب .وعلى هذا آأحاثيل املسَ مرتبة على ااْساء ال اابواب.
م اله :مس أيب ثاوث الطيالستي  2٠4هتت ،ومست ال َمْيت ي (أبتو بكتر عبت هللا بتن التزب )  219هتت ،ومست أمحت بتن ح بتل 241ه ،وهتؤالء كلهتم
من ختيو الب اري ،ومس عب بن محي 249ه ،ومس أيب بكر البزار 292ه ،ومس أيب يعلى املوصلي ٣٠٧ه ،واملساني ك ة تبل املائة.
(ت بيه) أحيا يتراث ابملستَ الت يل املرآتون إىل ال ت عليته الصت ة والست  ،الترتيتب ااحاثيتل علتى ااْستاء ،كصتايح الب تاري آإنته اْسته (اَّتاما
الصايح املسَ ) وهو مرتب على اابواب.
 - 9املعجم :هو الكتاب الذي رتبت أحاثي ه على ااْساء املرتبة على ااجب ية.
وهتتذه ااْستتاء ق ت تكتتون أْستتاء الصتتاابة ،آيجمتتا املؤلتتف أحاثيتتل كتتل صتتاايب علتتى ح ت ة آهتتو يف هتتذا كاملس ت إال أنتته خيتل تف ع تته يف أن أْستتاء
الصاابة يف املعجم مرتبة على ااجب ية ،وم اله :املعجم الكب ايب القاسم الطساين  ٣٦٠هت ،ومعجم الصاابة ايب يعلى املوصلي  ٣٠٧هت.
وق تكون ااْساء املرتبة عليها أحاثيل املعجم هي أْساء ختيو املؤلف مرتبة على ااجب ية ،وم اله :املعجمان املتوسط والصت
كر آيه حنو ألثي رجل من ختيوده ،وابلص
 1انظر مق مة ال ووي يف خترحه لصايح مسلم 24/1

حنو ألف ختيخ.

للطتساين ،واملتوستط
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 - 1٠اَّزء :ماجعت آيه أحاثيتل صتاايب واحت  ،أو أحاثيتل ابب أو مستتلة واحت ة ،آهتو قت خيصتص الستم واحت أو ملوضتون واحت  .م الته:
جزء القراءة دلف اإلما وجزء رآا الي ين ك ا للب اري.
آهذه أْساء كتب الس ة ااصلية املؤلثة يف ال يل داصة.
• اثنيا :كتب السنة األصلية املؤلفة يف علوا أخر .
وهي كتب مؤلثة يف علو خ ال يل ،إال أن مؤلثيها ع ما يست لون ببعض ااحاثيل يرووهنتا أبستاني هم إىل ال ت عليته الصت ة والست  ،آهتى
تع من كتب الس ة ااصلية من هذا الوجه .وم ها.
 - 1يف االعتق تتاث( :الس ت ة) الب تتن أيب عاص تتم  28٧ه تت ،و(الس ت ة) لعب ت هللا ب تتن أمح ت ب تتن ح ب تتل  29٠ه تت ،و(الس ت ة) ايب بك تتر اخل ت ل  ٣11ه تت،
و(التوحي ) البن دزمية  ٣11هت ،و(الشريعة) لآلجري  ٣٦٠هت ،و(اإلابنة) البن بطة  ٣8٧هت ،و(ختترح اعتقتاث أهتل الست ة) ايب القاستم ال لكتائي
 418هت وخ ها ك .
 - 2يف الثقه( :اَّهاث) لعب هللا بتن املبتارك 181ه ،و(الست الكبت ) حملمت بتن الستن الشتيباين 189ه ،و(اا ) للشتاآعي  2٠4هتت ،و(ااوستط)
البن امل ذر  ٣18هت ،و (احمللى) البن حتز  4٥8هتت ،و(جتاما بيتان العلتم) البتن عبت الس  4٦٣هتت ،و(الثقيته و املتثقته) لل طيتب الب ت اثي 4٦٣
هت.
 - ٣يف التثس ( :جاما البيان) وهو تثس ابن جرير الطسي ٣1٠ه.
 - 4يف التتتاريخ( :الطبقتتات الكتتسى) حملم ت بتتن ستتع 2٣٠ه ،و(َتريتتخ الرستتل وامللتتوك) للطتتسي  ٣1٠ه تت ،و(حلي تة ااوليتتاء) و (َتريتتخ أصتتبهان)
ك ا ايب نعيم ااصبهاين  4٣٠هت ،و(َتريخ ب اث) لل طيب  4٦٣هت.
 - ٥يف علتتو الت يل( :ادتتت ف الت يل) للشتتاآعي 2٠4ه ،و(أتويتتل خمتلتتف الت يل) البتتن قتيبتتة 2٧٦ه ،و(أتويتل مشتتكل اآلاثر) للطاتتاوي
 ٣24هت ،و(االعتبار يف ال اسخ وامل سو من اآلاثر) ايب بكر الاومي  ٥84هت.
 - ٦يف الرقائق( :الزه ) و(الصس) ك ا امح بتن ح بتل  241هتت ،وكتتب ابتن أيب الت نيا 281ه (كتذ الت نيا) و ( الست ) وخ تا ،و(عمتل
اليو والليلة) لل سائي  ٣٠٣هت ،و (العزلة) لل طايب ٣88ه ،و(تلبيح إبليح) البن اَّووي  ٥9٧هت.
كل هذه الكتب وخ ها ك

كر مؤلثوها ما هبا من أحاثيل أبساني هم وقذا آهى مع وثة من كتب الس ة ااصلية.

النوع الثاين :كتب السنة التابعة:
تعريثها :هتي الكتتب التيت يتذكر مؤلثوهتا ااحاثيتل ال أبستاني هم اخلاصتة وإمنتا يعزوهنتا إىل روايتة أصتااب كتتب الست ة ااصتلية ،كتأن يتذكر املؤلتف
ح ي ا مث يقول رواه الب اري م  .وْسيت بكتب الس ة التابعة لكوهنا َتبعة لكتب الس ة ااصلية يف العزو والرواية ليست مستتقلة اإلست اث .وم لهتا:
كتاب (رايع الصالس) لل ووي ،يذكر ااحاثيل يف اابتواب امل تلثتة مث يعزوهتا لكتتب الست ة ااصتلية آيقتول رواه الب تاري أو مستلم أو أبتو ثاوث
وحنو ل .
والثتترق بتتس ال تتوعس :أن كتتتب الس ت ة ااصتتلية يصتتح العتتزو إليهتتا يف الت تريل واليصتتح العتتزو  -وال ستتن  -إىل كتتتب الس ت ة التابعتتة .ان مقصتتوث
الت ريل هو ثراسة أساني ال يل من رقه امل تلثتة للاكتم عليته ،وهتذا إمنتا ميكتن ابلرجتون إىل كتتب الست ة ااصتلية ال التابعتة .آتتذكر الت يل مث
تقول رواه الب اري م وال تقول رواه ال ووي يف رايع الصالس.
هذا وتام كتب الس ة التابعة ع ة أنوان وهي :كتب اَّما ،واملعاجم ،وكتب الزوائ  ،وكتب االدتصار ،وكتب االنت اب.
 - 1كتب اَّما (ا اميا) :وآيها دما صاحبها أحاثيل ع ة كتب يف كتاب واحت م اقتا( ،اَّمتا بتس الصتاياس) للاميت ي  488هتت ،وهتو

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

خ ت المي ت ي ختتتيخ الب تتاري املت تويف  219هت ت ولتته مس ت

705

كتتر ه ،أمتتا صتتاحب اَّمتتا آتتتويف  488هت ت واْستته (أبوعب ت هللا حمم ت بتتن أيب نصتتر آتتتوح

المي ي) ،وكتابه هذا مرتب على اابواب كالصاياس.
ومن كتب اَّما (جاما ااصول) البن ااثت اَّتزري (جمت الت ين أبتو الستعاثات املبتارك بتن حممت )  ٦٠٦هتت ،جتا آيته أحاثيتل الكتتب الستتة متا
استب اله مو أ مال بس ن ابن ماجة ،وكتابه مص ف علتى اابتواب ،إال أنته رتتب اابتواب حستب حتروف املعجتم العلتى كتتب الثقته ،وهتو تذف
أستتاني ااحاثيتتل إال الصتتاايب راوي ال ت يل ،مث يتتذكر أمتتا كتتل ح ت يل متتن أدرجتته متتن أصتتااب الكتتتب الستتتة ابلرمتتوو ،وع ت ة أحاثي تته تستتعة
آالف ومخسمائة ح يل تقريبا.
وقت ادتصتتر (جتتاما ااصتتول) اث تتان متتن العلمتتاء :ختتترف الت ين ابتتن البتتاروي  ٧٣8ه ت يف كتابتته (جتريت ااصتتول) ،وابتتن الت يبا الشتتيباين  944ه ت يف
كتابه (تيس الوصول إيل جاما ااصول) ،وهذا ااد مطبون ،و كر أْساء أصااب الكتب الستة أما ااحاثيل ب ال من الرموو.
وابن االث صاحب اَّاما هذا هو صاحب (ال هاية يف خريب ال يل وااثر) ،ويتشابه معه يف ك يته أدوه ابن االث صاحب (الكامل يف التتاريخ)
و (أس ال ابة يف معرآة الصاابة) و(اللباب يف ْذيب اانساب للسمعاين) ،وهذا ااد إْسه عزال ين أبو السن علي بن حمم  ،تويف  ٦٣٠هت.
ومتتن كتتتب اَّمتتا( :الرتخيتتب والرتهيتتب) لزكتتي ال ت ين عب ت العظيم امل تتذري ٦٥٦ه ،اقتصتتر آيتته علتتى أحاثيتتل الرتخيتتب والرتهيتتب ال توارثة يف الكتتتب
الستة ومو أ مال ومستاني أمحت وأيب يعلتى والبتزار ،ومعتاجم الطتساين ال ثتة وخ هتا ،ورتبهتا علتى أبتواب الثقته ،و تذف أستاني ااحاثيتل ماعت ا
الصاايب راوي ال يل مث يذكر من أدرجه ويتكلم يف ثرجتته .وهتو يعت هبتذا متن كتتب الت تريل .والبتن حجتر (خمتصتر الرتخيتب والرتهيتب) مطبتون
بتاقيق حبيب الرمحن ااعظمي وآدرين.
ومن كتب اَّما( :التاج اَّاما لألصول) للشيخ م صور بن علي صف ،جتا آيته مخستة كتتب ،وهتي الكتتب الستتة ماعت ا ست ن ابتن ماجتة .وهتو
مرتب على اابواب.
 - 2املعاجم :وهي أياا من كتب اَّما إال أن صاحبها يرتب ااحاثيل آيها على حروف املعجم ال على اابواب ،آيب أ اباحاثيل التيت تبت أ
أول كلمة آيها ابقمزة مث الباء مث التاء وهكذا.
وم اقا( :اَّاما الص

من ح يل البش ال ذير) للسيو ي (أبوبكر ج ل ال ين عب الرمحن بن أيب بكتر)  911هتت ،وياتم أك تر متن عشترة آالف

ح يل بقليل ،وهو يذكر متنت الت يل كتام وال يتذكر الست والحتىت استم الصتاايب .مث يرمتز أمتا الت يل ملتن أدرجته متن أصتااب كتتب الست ة
ضمن السيو ي جامعته هتذا ث ثتس متن كتتب الست ة إال أنته مل يستتوعب كتل ماآيهتا وإمنتا انتقتى م هتا ااحاثيتل املتوجزة
ااصلية ويرمز ل رجته .وق ه
ثون املطولة .وابإلضاآة إيل كونه معجما يعتس (اَّاما الص ) من كتب الت ريل نظترا لعتزوه ااحاثيتل إىل مصتاثرها متن كتتب الست ة ااصتلية متا
حكمه عليها ببيان ثرجتها.
وْستاه (جتا اَّوامتا) أو (اَّتاما
وكان السيو ي رمحه هللا ق كتب أوال كتااب كب ا قص آيه جا ااحاثيل ال بوية من مثانس كتتااب متن كتتب الست ة ،ه
وقسمه إىل قسمس :أح ا لألحاثيل القولية ورتبها على حروف املعجم ،واآلدر لألحاثيتل الثعليتة ورتبهتا علتى مستاني الصتاابة رواْتا.
الكب ) ه
و كر أمتا كتل حت يل متن أدرجته وثرجتته ،وعت ث أحاثيتل اَّتاما الكبت  4٦٦24حت يل ،وهتو مل يستتوعب جيتا ااحاثيتل ال بويتة ،وقت

تن

البعض أنه استوعبها آكان إ ا مل د ح ي ا بته حكتم أبنته الأصتل لته .هتذا وكتان (جممتا الباتوث اإلست مية) اباوهتر رصتر قت ختترن يف بتا (جتا
اَّواما) للسيو ي يف أجزاء متتابعة.
مث ادتتتار الستتيو ي متتن قستتم ااحاثيتتل القوليتتة ابَّتتاما الكب ت عشتترة آالف ح ت يل ( )1٠٠٣1متتن أصتتاها وأوجزهتتا ،وبعاتتها متتن خ ت اَّتتاما
الكب  ،وضم ها كتابه (اَّاما الص ).
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مث كتب السيو ي وايثة للجاما الص

متن  444٠حت يل متن قستم ااقتوال ابَّتاما الكبت ومتن دارجته ،وْساهتا (وايثة اَّتاما الصت ) .و لتت

آاتم التزايثة إيل اَّتاما الصت
م ثصلة عن اَّاما حىت جاء الشيخ يوسف بن إْساعيل ال بهاين 1٣٥٠ه ،ه

يف ترتيتب واحت علتى املعجتم متا َتييتزه

احاثيتل التزايثة ِبترف واي أمامهتتا (و) ،وحتذف املكتترر ،وحتاآظ علتتى رمتتوو الستيو ي يف العتتزو إال أنته حتتذف متايتعلق ابلكتتم علتى الت يل آلتتم
وْسي ال بهاين ا مون ب (الثتح الكب يف ضم الزايثة إىل اَّاما الص ) ،وهو مطبون.
سن يف ل  .ه
هذا وق اختت ل بكتاب اَّاما الص

ع ث من العلماء م هم:

• الشيخ حمم بتن عبت الرءوف امل تاوي  1٠٣1هتت ،ختترح أحاثيتل اَّتاما الصت

واستت رك علتى الستيو ي يف عتزو ااحاثيتل والكتم عليهتا وْستي

كتابه (آيض الق ير بشرح اَّاما الص ) وهو مطبون يف ستة جمل ات ،ويعتس من كتب الت تريل .كمتا ختترح امل تاوي وايثة اَّتاما يف كتابته (مثتتاح
السعاثة بشرح الزايثة) .هذا وق ختترح اَّتاما الصت ك ت متن العلمتاء كشتمح الت ين بتن العلقمتي وختتهاب الت ين املتبتويل واامت الصت عاين إال أن
خترح امل اوي هو أختهرها.
• الشيخ علي بن حسا ال ين املتقي اق ي 9٧٥ه ،جا ااحاثيل اليت أورثها السيو ي يف (اَّتاما الكبت ) أو (جتا اَّوامتا) ومتاواث ع هتا متن
ااحاثيل الوارثة يف اَّاما الص

ووايثتته .مث رتتب اَّميتا علتى الكتتب الثقهيتة ،ورتتب هتذه الكتتب علتى حتروف اقجتاء ،ويف ثادتل كتل كتتاب

كر ااحاثيل القولية مرتبة على حروف اقجاء مث ااحاثيل الثعلية ،وْسى كتابه (ك ز العمال يف س ن ااقتوال وااآعتال) وهتو كتتاب كبت

تتوي

علتتى أك تتر متتن ستتتة وأربعتتس ألتتف حت يل ،و بعتتته مؤسستتة الرستتالة يف  1٦جملت ا .وادتصتتره املؤلتتف يف كتابتته (م ت تتب ك تتز العمتتال) وهتتذا مطبتتون
هبامش من ال س ة املت اولة من مس أمحت بتن ح بتل رمحته هللا وهتي بعتة املطبعتة امليم يتة رصتر ،والتيت صتورْا ع هتا ثور ال شتر اادترى .هتذا وقت
حاآظ املتقي اق ي على رموو السيو ي يف العزو والكم.
هتتذا متتا يتعلتتق ابملعتتاجم ال ي يتتة علتتى ااجب يتتة ،وللم تتاوي صتتاحب (آتتيض القت ير) معجمتتان أحت ا (اَّتتاما ااوهتتر متتن حت يل ال ت اانتتور عليته
الصت ة والست ) و ال تتاين (ك تتوو القتتائق متتن حت يل دت اخل ئتتق عليتته الصت ة والست ) وهتتذا مطبتتون هبتتامش (اَّتتاما الصت ) بعتتة مصتتطثى
الل رصر.
 - ٣كتب الزوائ  :وهي كتب دما مؤلثوها ااحاثيل الزائ ة يف بعض الكتب عن ااحاثيل املوجوثة يف كتب أدرى ،متا عت

كتر ااحاثيتل

املشرتكة .وق اكذ معظم مؤلثي الزوائ الكتب الستة كأسا مث جعوا ماواث ع ها يف كتب أدرى.
ومن أم لتها( :جمما الزوائ ) للهي مي (نور ال ين علي بن أيب بكر)  8٠٧هت ،وجا آيه ماواث عن أحاثيل الكتب الستة من ستة كتب أدرى وهي
البزار ومعاجم الطساين ال ثة .و(جمما الزوائ ) مرتب على اابتواب .آيكتون متن قترأ الكتتب
مس أمح بن ح بل ومس أيب يعلى املوصلي ومس ه
الستة وجمما الزوائ كأنه قرأ اإلثىن عشر كتااب املذكورة.

ومن امل اسب أن نذكر ه ا كتاب (جا الثوائ من جاما ااصول وجمما الزوائ ) حملم بن ستليمان الثاستي امل تريب 1٠94ه ،آهتو يعتتس متن كتتب
اَّما والزوائ يف آنِ واح  ،كما أنه من الكتب املعي ة على الت ريل .وق جا آيه مؤلثه ااحاثيل التوارثة يف أربعتة عشتر كتتااب متن ثواويتن الست ة
وهتي الستتتة التوارثة جبتتاما ااصتول البتتن االثت  ،ووايثات الستتتة التوارثة رجمتتا الزوائت  ،متتا وايثات ست ن ابتتن ماجتة ومست الت ارمي ،وعت ث أحاثي تته
عشتترة آالف تقريبتتا مرتبتتة علتتى أب تواب الثقتته ،وي تذكر أمتتا كتتل ح ت يل متتن أدرجتته .وهتتو مطبتتون يف جمل ت ين وبذيلتته (أعتتذب امل توارث يف ك تريل جتتا
الثوائ ) لعب هللا هاختم اليماين.
وللبوص ي (أبو العبا أمح بن حمم )  84٠هت ث ثة كتب يف الزوائ :
أح ها( :مصباح الزجاجة يف ووائ ابن ماجة) به ووائ ابن ماجة على الكتب اخلمسة (وهي الصاياان وس ن أيب ثاوث والرتمذي وال سائي).
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وال اين( :آوائ املتقي لزوائ البيهقي) ضم ووائ الس ن الكسى للبيهقي على الكتب الستة.
وال الل( :احتاف الساثة امل َهرة بزوائ املساني العشرة) ويام ماواث عن الكتب الستة من مساني أيب ثاوث الطيالسي والميت ي ومست َّ ث بتن م َس ْترَه
َ
وحمم بن يي الع ين وإسااق بن راهويه وأيب بكر بن أيب ختيبة وأمح بن م يا وعب بن محي والارث بن أيب أسامة وأيب يعلى املوصلي.
وللاتتاآظ ابتتن حجتتر  8٥2ه ت كتتتاب يف الزوائت وهتتو (املطالتتب العاليتتة بزوائت املستتاني ال مانيتتة) وآيتته جتتا متاواث عتتن أحاثيتتل الكتتتب الستتتة ومست
أمح من مثانية مساني وهي املذكورة يف (احتاف الساثة املهرة)  -أع  -ماع ا مس ي أيب يعلى وإسااق .وهذا الكتتاب مطبتون بتاقيتق الشتيخ
حبيب الرمحن ااعظمي.
 - 4كتتتب االدتصتتار :وهتتي التتيت خيتصتتر صتتاحبها أحاثيتتل كتتتابِ متتا ،إمتتا أن خيتصتتر ااستتاني آقتتط ،أو خيتصتتر ااحاثيتتل املكتتررة ،أو خيتصتتر
ااساني وااحاثيل املكررة يف آنِ واح .
ومن أم لتها :خمتصر صايح الب اري البن أيب جرة ،وخمتصر صايح مسلم للم ذري ،وخمتصر س ن أيب ثاوث للم ذري والبن القيم ْذيب له.
 - ٥كتب االنت اب :ودما صاحبها ااحاثيل الوارثة يف موضونِ ما من ع ة كتب من كتب الس ة ااصلية .وم ها
أ  -كتب م ت بة على اابواب :أي تام ع ثا كب ا من أبواب ال ين انت بتت أحاثي هتا متن كتتب الست ة ااصتلية .آم هتا (مصتابيح الست ة) للب توي
 ٥1٦ه تت ،والتتذي ه هذبتته وواث عليتته اخلطيتتب التسيتتزي وْستتاه (مشتتكاة املصتتابيح) ،وم هتتا (الرتخيتتب والرتهيتتب) للم تتذري (وكتتي ال ت ين عب ت العظيم ب تن
عب القوي)  ٦٥٦هت ،وم ها (رايع الصالس) لل ووي (أبو وكراي يي بن خترف)  ٦٧٦هت .وكلها مطبوعة.
ب  -كتب م ت بة يف ااثعية :م ل (اا كار) لل ووي ،و(الكلم الطيب) البن تيمية.
ج  -كتب م ت بة يف الثنت وأختراط الساعة :م ل (ال هاية أو الثنت وامل حم) البن ك .
ث  -كت تتب م ت ب تتة يف ااحاثي تتل الق س تتية :م تتل (االحتاآ تتات الست ت ية اباحاثي تتل الق س تتية) حملمت ت عبت ت الرؤوف امل تتاوي ص تتاحب (آ تتيض القت ت ير)
1٠٣1ه ،ويام أقل من ث مثائة ح يل ب ون أساني مرتبة على حروف املعجم.
هت  -كتب م ت بة يف أحاثيل ااحكا  :ونذكر م ها ث ثة كتب من ااص ر لألكس:
• (عم ة ااحكا ) لعب ال ين املق سي ٦٠٠ه ،ويشتمل على  4٠٧ح ي ا من املتثق عليه بس الب اري ومسلم يف أبواب الثقه امل تلثة ،وله عت ة
ختروح م ها (إحكا ااحكا خترح عمت ة ااحكتا ) البتن ثقيتق العيت  ٧٠2ه ت مطبتون بتاقيتق حممت حامت الثقتي ،و(تيست العت ه ختترح عمت ة
ااحكا ) لعب هللا بن عب الرمحن آل بسا .
• (بلتتول املترا متتن أثلتتة ااحكتتا ) للاتتاآظ ابتتن حجتتر العستتق ين  8٥2هتت ،ويشتتتمل علتتى  1٥9٦حت ي ا ،ومتتن ختتتروحه (ستتبل الست

ختتترح بلتتول

املرا ) حملم بن إْساعيل اام الص عاين 1182ه.
• (م تقى اادبار من أحاثيل سي ااديار عليه الص ة والس ) ايب السكات جم ال ين ابن تيمية ٦٥٣ه ،وهو ج ختتيخ اإلست

ابتن تيميتة،

وانتقتتى أحاثي تته متتن ستتبعة كتتتب وهتتي الكتتتب الستتتة ابإلضتتاآة إىل مس ت أمح ت بتتن ح بتتل وع ت ث أحاثي تته  ٥٠29ح ت ي ا .وق ت ختتترحه الشتتوكاين
12٥٠ه يف كتابه (نيل ااو ار خترح م تقى اادبار).
آهذه كلها من كتب الس ة التابعة وهي مثرة اختت ال العلماء بكتب الس ة ااصلية ،آأصتااب كتتب الست ة ااصتلية اختتت لوا جبمتا حت يل ال ت عليته
الص ة والس

من رواته لت يايا م ه ختال ،وأصااب كتب الس ة التابعة وج وا أن السابقس أصااب كتب الس ة ااصلية ق كثوهم مؤنتة جتا

ال يل من رواتته آاختتت لوا بكتتبهم (كتتب الست ة ااصتلية) ابَّمتا واالدتصتار والشترح والت تريل والرتتيتب علتى املعجتم وإضتاآة الزوائت وحنتو لت ،
وكل مت ميَ َّسر مت ملا دلِ َق له.
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النوع الثالث :الكتب املعينة على دراسة احلديث
تاج الب العلم ع ثراسته للا يل إىل مايعي ه على ل من معرآة معاين بعض كلماته ال ريبة أو قراءة ختترح للات يل أو معرآتة إعتراب بعتض
كلماته أو اَّما بس هذا ال يل وما يعارضه ،وق وضا العلماء كتبا تثي بكل ما تاجه ال ار من هذا وخ ه ككتب ال ريتب والشتروح وخمتلتف
ال يل وإعرابه ،وهذا بيان لبعاها.
 - 1خريب ال يل :واملقصوث به معرآتة معتاين الكلمتات ال ريبتة يف متنت الت يل ،وهتذا خت الت يل ال ريتب يف علتم املصتطلح ،ومتن كتتب خريتب
الت يل( :ال هايتتة يف خريتتب الت يل وااثتتر) البتتن ااثت صتتاحب جتتاما ااصتتول ٦٠٦ه ،كتتر آيتته االثتتا ال ريبتتة ومعانيهتتا علتتى ترتيتتب حتتروف
املعجم ،واستثاث يف كتابه هذا بكتب كل من سبقه يف هذا الثن كالزخمشري وخ ه.
 - 2إعراب ال يل :وآيه
(إعراب ال يل ال بوي) ايب البقتاء العكتسي ٦1٦ه صتاحب كتتاب إعتراب القترآن (إمت ء متا َم هتن بته الترمحن) ،كتر آيته مستائل خمتتارة متن إعتراب
ال يل ،وهو مطبون بتاقيق عب اإلله نبهان.

 - ٣خمتلف ال يل :وهي ااحاثيل املتكاآتة يف القوة املتعارضة يف املعتىن ،آت ميكتن إستقاط بعاتها وتترجيح اآلدتر للتكتاآؤ يف القتوة ،والبت متن
التأليف بي ها ابل سخ أو ابَّما بطرقه امل تلثة .ومن كتب هذا الثن.
(ادت ف ال يل) للشاآعي  2٠4هت ،مطبون هبامش كتابه (اا ) ج .٧
(أتويل خمتلف ال يل) البن قتيبة ال ي وري (عب هللا بن مسلم) 2٧٦ه ،وهو صاحب كتاب (أثب الكاتب).
(مشكل اآلاثر) ايب جعثر الطااوي ٣24ه ،صاحب العقي ة الطااوية.
 - 4سخ ال يل وم سوده :وال سخ هو رآا الشارن للاكم املتق ِبكتم متتأدر .ويقبتل ال ستخ ع ت التعتارع التتا بتس ااحاثيتل املتكاآتتة يف
القوة ما وجوث ثليل على ال سخ من نص عن ال عليه الص ة والس

أو نص صاايب أو معرآة التاريخ وخ

ل .

آال سخ هو أح أساليب إوالة اإلختكال بس خمتلف ال يل ،ومن كتبه:
(االعتبار يف ال اسخ وامل سو من اآلاثر) ايب بكر حمم بن موسى الاومي اقمذاين  ٥84هت ،وكتابه مطبون ومرتب على أبواب الثقه ،وبته مق متة
يف الرتجيح بس اآلاثر املتعارضة كر آيها مخستس وجهتا للرتجتيح وهتي تشتبه ماكتبته أبتو حامت ال تزايل  ٥٠٥ه ت يف الرتجتيح يف آدتر اَّتزء ال تاين متن
كتابه (املستصثى).
ومن كتب ال سخ أياا كتاب (إدبار أهل الرسو يف الثقه والتا يل رق ار امل سو من ال يل) ايب الثرج ابن اَّووي  ٥9٧هتت ،ومل يستتوعب
آيه ابن اَّووي كل امل سو .
 - ٥ختروح ال يل :وهي كتب وضعها العلماء لشرح ااحاثيل وتشتمل على كل الث ون السابقة من خترح ل ريب ألثا ه وإعراب بعاها وأتويتل
مل تلف ال يل و كر آوائ ال يل سواء كانت أحكاما آقهية أو خ

ل  .وق تكون هذه الشروح لكتب الس ة ااصلية أو التابعة ،وم ها:

(آتح الباري خترح صايح الب اري) البن حجر العسق ين (أبو الثال ختهاب ال ين أمح بن علي بن حجر العسق ين)  8٥2هت.
(خترح صايح مسلم) لل ووي  ٦٧٦هت.
(معامل الس ن خترح س ن أيب ثاوث) ايب سليمان اخلطايب  ٣88هت.
(حتثة ااحو ي خترح جاما الرتمذي) حملم عب الرمحن املباركثوري اق ي  1٣٥٣هت.
آهذه أم لة لشروح كتب الس ة ااصلية ،ومن ختروح كتب الس ة التابعة(:آيض الق ير خترح اَّاما الصت ) للم تاوي ،و(ثليتل الثتالس لطترق رايع
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الص تتالس) الب تتن ع ت ن املك تتي 1٠٥٧ه ،وخت تتروح كت تتب أحاثي تتل ااحك تتا امل تتذكورة أع ت ه كش تتروح (عم ت ة ااحك تتا ) و (س تتبل الس ت ) و(ني تتل
ااو تتار) .ومتتن الشتتروح كتتتاب (جتتاما العلتتو والكتتم) للاتتاآظ ابتتن رجتتب ال بلتتي ٧9٥ه وهتتو ختتترح خلمستتس ح ت ي ا وهتتي ااربعتتون ال وويتتة متتا
تكملتها البن رجب.
 - ٦كتب الت ريل :وهي من الكتب املعي ة على ثراسة ال يل ملعرآة ما تل به من خ ه.
والت تريل مع تتاه :عتتزو ااحاثيتتل املوجتتوثة يف كتتتابِ متتا (ككتتتاب آقتته أو تثس ت وخ هتتا) إىل مصتتاثرها متتن كتتتب الست ة ااصتتلية متتا بيتتان رقهتتا
والكم عليها ببيان ثرجتها .وق نشأ هذا العلم بسبب قصر ابن املتأدرين عن اإلملا رعرآة مواضا ال يل يف ثواوين الس ة.
وخاية الت ريل هي - :معرآة مص ر ال يل.
 ومعرآة حال ال يل من حيل القبول والرث.وع ما يري الطالب معرآتة كتريل حت ِ
يل متا أو معرآتة كتريل أحاثيتل كت ِ
تاب متا ،آإمتا أن يلجتأ إىل كتتب الت تريل التيت محتل مؤلثوهتا هتذا العتبء،
وإما أن يقو بت ريل ال يل ب ثسه وهذا س تكلم آيه ع الك

يف (علتم الت يل ثرايتة) إن ختتاء هللا ،أمتا ه تا آس شت إيل بعتض كتتب الت تريل

امل َع ه ة سلثا ،وم ها حسب ترتيب الوآيات:

• (خمتصتتر ست ن أيب ثاوث) لزكتتي الت ين عبت العظيم امل تتذري  ٦٥٦هتت ،يعتتتس متتن كتتتب الت تريل كمتتا ستتبق الت يل ع تته ،وكتتذل

(ْتتذيب خمتصتتر

س ن أيب ثاوث) البن القيم  ٧٥1هت.
• (الرتخيب والرتهيب) للم ذري أياا وق سبق الك

ع ه.

الكشاف ،وهو تثس الزخمشري) والت ريل للزيلعي (جال ال ين أبو حمم عب هللا بن يوستف) ٧٦2ه .وقت ادتصتر ابتن حجتر
• (كريل أحاثيل ه
تاف الش ِ
هذا الت ريل وواث عليه يف كتابته (الك ِ
تاف يف كتريل أحاثيتل الكشتاف) ،وهتو مطبتون بتذيل (تثست الكشتاف) ط املكتبتة التجاريتة الكتسى
رصر.
• (نصب الراية يف كريل أحاثيل اق اية) َّمال ال ين الزيلعي ٧٦2ه ،و(اق اية) كتاب مشتهور يف الثقته ال ثتي وهتو ختترح ملتنت (ب ايتة املبتت ي)
واملتتنت والشتترح ك تتا لعلتتي بتتن أيب بكتتر املرخي تتاين ٥9٣ه .وقت ادتصتتر ابتتن حجتتر كتتتاب (نصتتب الرايتتة) واستتت رك علتتى مؤلثتته وواث عليتته يف كتابتته
(ال رايتتة يف كتريل أحاثيتتل اق ايتتة) .وك تتا مطبتتون ،وك تتا الي تتين عتتن اآلدتتر .ومل يقتصتتر الزيلعتتي علتى كتريل أحاثيتتل ااح تتاف يف اق ايتتة بتتل
درج أياا ااحاثيل اليت تست ل هبا املذاهب اادرى آاوثاثت قيمته بذل .
ه

• (الب ر امل يف كريل أحاثيل الشرح الكب ) البتن امللقتن (عمتر بتن علتي)  8٠4هتت ،والشترح الكبت اْسته (آتتح العزيتز ختترح التوجيز) ايب القاستم
الراآعي الشاآعي  ٦2٣هت ،و(الوجيز) كتاب خمتصر يف آقه الشاآعية ايب حام ال زايل  ٥٠٥هت.
وملا صار كتاب (الب ر امل ) كب الجم آق ادتصره مؤلثه ابن امللقن وْسى امل تصر (د صة الب ر امل ) وهو مطبون.
كما ادتصر الاآظ ابن حجر كتاب (الب ر امل ) وأضاف إليه من الت ردات اادرى للشرح الكبت كت تريل عزالت ين بتن جاعتة ٧٦٧ه ،وكتريل
ب ر ال ين الزركشي ٧94ه ،وكريل أيب أمامة ابن ال قاه  84٥هت ،وأضاف آوائ من (نصتب الرايتة) ،وْسهتي ابتن حجتر كتابته (التل تيص البت يف
كريل أحاثيل الراآعي الكب ) .وهو مطبون رثرثه كما أنه مطبون هو والشرح الكب والوجيز بذيل كتاب (ا مون) لل ووي.

• (امل ين عن محل ااستثار يف ااستثار) للاتاآظ العراقتي (ويتن الت ين عبت الرحيم بتن الستس)  8٠٦هتت ،وهتو كتريل احاثيتل كتتاب (إحيتاء علتو
ال ين) ايب حام ال زايل ،وامل ين هذا مطبون بذيل اإلحياء .وق است رك الزيلعي صاحب نصب الراية ،وابتن حجتر مستائل علتى العراقتي يف كردته
وجا هذه االست راكات الع مة الزبي ي يف خترحه لإلحياء وهو (احتاف الساثة املتقس بشرح إحياء علو ال ين).
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• (م اهتتل الصتتثا يف كتريل أحاثيتتل الشتتثا) لإلمتتا الستتيو ي 911ه ،و(الشتتثا بتعريتتف حقتتوق املصتتطثى عليتته الصت ة والست ) للقاضتتي عيتتاع
 ٥44هت.
• (اَّاما الص

من ح يل البش ال ذير عليه الص ة والس ) للستيو ي ،تكلم تا ع ته يف املعتاجم متن كتتب الست ة التابعتة ،وهتو يعتتس متن كتتب

الت ريل امل تصر ،إ يذكر من أدرج ال يل وثرجته .وق اوثاثت قيمة هذا اَّاما ابست راكات امل اوي عليه يف خترحه (آيض الق ير).
• (ك تتز العمتتال يف س ت ن ااق توال وااآعتتال) لعلتتي بتتن حستتا ال ت ين املتقتتي اق ت ي 9٧٥ه ،و(م ت تتب ك تتز العمتتال) لتته أياتتا ،وق ت ستتبق الك ت
ع هما.
• (الثتح السماوي يف كريل أحاثيل تثس البيااوي) حملم عب الرؤف امل اوي 1٠٣1ه.
• (جا الثوائ من جاما ااصول وجمما الزوائ ) حملم سليمان الثاسي امل ريب 1٠94ه ،ويعتس من كتب الت ريل داصة ما يلته (أعتذب املتوارث
يف كريل جا الثوائ ) لعب هللا هاختم اليماين ،وسبق الك

ع هما.

• (اق ايتتة يف كتريل أحاثيتتل الب ايتتة) ايب الثتتيض أمحت بتتن الصت يق ال متتاري 1٣8٠ه ،وهتو كتريل احاثيتتل (ب ايتتة ا تهت ) البتتن رختت الثيت
٥9٥ه .والب اية واق اية مطبوعان معا يف  8جمل ات ،ط عامل الكتب.
وا لعت أياا على كريل خمتصر احاثيل اَّزء ااول من (ب اية ا ته ) لعب اللطيف بن إبراهيم ابسم ( ريق الرخت إىل كريل أحاثيل ب اية ابتن
رخت ) ط اَّامعة اإلس مية ابمل ي ة.
هذا ،وق نشطت حركة الت ريل يف ومان ا املعاصر ،آتتم كتريل أحاثيتل ك ت متن كتتب الستلف يف ختتىت العلتو الشترعية ،واختتت ال املعاصترين ِب متة
كتب السلف حتقيقا وكردا د من اختت اقم ابلتأليف آيما سبق للسلف الكتابة آيه .آجزى هللا كل من د الس ة املشرآة د ا.
(منبيه) بشأن كردات الشيخ صر ال ين االباين.
يعتتس الشتتيخ االبتتاين متتن أك تتر ال تتا اختتتت اال ابلت تريل يف ومان تتا هتتذا ،وقت تكلمتتت ع تته يف مباتتل االعتقتاث حيتتل كتترت آستتاث قولتته يف اإلميتتان،
وسوف اتكلم ع ه إن ختاء هللا يف مباحل الثقه (السابا وال امن) لبيان ختذو م هجه يف االست باط الثقهي رتا أوقعته يف خمالثتات جستيمة .أمتا ه تا
آأ كر بعض امل حظات على عمله يف الت ريل ،وهي:
( )1أن الرجل مطعون يف ع الته ،و ل لتاريثه آيما ي قله عن الستلف ليؤيت رأاي آاست ا لته ،وقت كترت يف مباتل االعتقتاث م تالس لتذل ح َّترف
آيهمتتا ك ت

خت تارح العقي ت ة الطااويتتة ونستتب إليتته متتامل يقلتته ،ومتتن ل ت أنتته نستتب إىل الشتتارح قولتته (إن التتذنب أي نتتب كتتان هتتو كثتتر عملتتي ال

اعتقاثي) 1ومل يقل الشارح هذا الك

ابلرجون إىل أصل الشرح ،كما ح هترف كت

الشتارح ونستب إليته قولته (آعلي تا االجتهتاث يف االستت ثار والرتبيتة

واصت ح العمتتل)  ،2ويف أصتتل الشتترح كلمتتة (التوبتتة) ال (الرتبيتتة) ،وبتتين علتتى هتتذا أنتته الدتتب اخلتتروج علتتى الكتتا املعاصترين بتتل الواجتتب االختتتت ال
ابلرتبية ،وق رثثت على هذه الشبهة ابلتثصيل يف كتايب (العم ة يف إع اث الع ة للجهاث يف سبيل هللا تعاىل) .وق حاولت أن أمحل صت يا االبتاين
على أنه دطأ مطبعي ،ولكن  -وكما قال يل أح ااآاضل  -إنه لو كان كذل ملا بين مابين من أحكا على الك

احملرف ،ولك ته تعمت حتريتف
َّ

الذي حرآه ،وهذا ال ل له ،وهو كما قال ابن حازا ]آتاعلموا أن تقويتل القائتل

ك ختارح الطااوية وبين على ل آراءه الثاس ة حمتجا ابلك
ِ
ب عليتته ،وال تتل الكتتذب علتتى أح ت [ .٣آتتإ هلل وإ إليتته راجعتتون علتتى متتاآل إليتته حتتال
 كتتاآرا كتتان أو مبت ت عا أو خمطتتتا  -متتاال يقولتته نصتتا َكتتذ م( 1العقي ة الطااوية خترح وتعليق االباين ،ط املكتب اإلس مي 1٣98 ،هت ،ص )41 ،4٠
( 2املص ر السابق) ص 4٧
( ٣الثصل) البن حز  ،ج  ٥ص ٣٣
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املشت لس ابل يل ال بوي يف ومان ا وهم أول من يعلمون دطر الكذب وحكم آاعله.
( )2ومتتا قتراءيت يف كرداتتته وابلرجتتون إىل كردتتات الستتلف وإىل ثواويتتن الس ت ة ،الحظتتت عليتته ع ت ة م حظتتات م هتتا :تعستتثه أحيتتا يف تصتتايح
ااحاثيل وتاعيثها ،وم ها توهيمه لك متن حثتا الستلف يف مواضتا يكتون التوهم آيهتا متن نصتيبه ،وم هتا اضتطرابه يف الت تريل وادتت ف قولته
أحيا يف ال يل الواح  ،وم ها تقص ه يف الرتجة لبعض الرواة ابعتماثه على مص ر أو مص رين يف أحوال الب آيها من االستقصتاء ،هتذا آات
عن خمزه وملزه اكابر علماء السلف ول هم مما دب على عامة ال ا آا عن أهل العلم أن ي زهوا ألست تهم ع ته .وك تت قت جعتت أم لتة لكتلِ
من هذه امل حظات حىت ا لعت على كتاب لسن بن علي الستقاف ع وانته (ت اقاتات االبتاين الواضتاات ،آيمتا وقتا لته يف تصتايح ااحاثيتل
وتاتتعيثها متتن أدطتتاء وخلطتتات)  ،1وصت ر م تته جتتزآن ،جتتا آيتته مؤلثتته أك تتر متتن ألتتف دطتتأ وت تتاقض لأللبتتاين تت ور حتتول امل حظتتات التتيت كرْتتا
وأك ر م ها .آل اجعها من ختاء.
وهذ اادطاء والت اقاات ما الطعن يف ع الته جتعل ال قة التقو بت ردات االبتاين ،ودعتل االعتمتاث علتى كتبته حمتل نظتر .قتال البخاار رمحته هللا
]تركت عشرة آالف ح يل لرجل آيه نظر ،وتركت م لها أو أك ر م ها ل ه يل آيه نظر[ .2هذا وهللا تعاىل يه ي من يشاء إىل صراط مستقيم.
 - ٧الكتتتب املعي تتة علتتى الوصتتول إىل مواضتتا ااحاثيتتل يف ثواويتتن الست ة :وهتتذه تشتتتمل علتتى كتتتب اا تراف واَّوامتتا واملعتاجم واملثتتاتيح وكتتتب
الثهتتار وخ هتتا ،وهتتي الكتتتب املستتت مة يف املرحلتتة ااوىل متتن مراحتتل الت تريل ،وس ت رجال الك ت

ع هتتا إىل حيتتل نتتتكلم يف الت تريل يف (علتتم

ال يل ثراية) إن ختاء هللا تعاىل.
وهبتتذا خنتتتم الك ت

يف القستتم ااول متتن قستتمي علتتم ال ت يل ،وهتتو (علتتم ال ت يل روايتتة) ،و كتتر آيتته ث ثتتة أن توان متتن الكتتتب ،وهتتي كتتتب الس ت ة

ااصلية ،وكتب الس ة التابعة ،والكتب املعي ة على ثراسة ال يل وآهمه.
مث نعرج على الك

يف القسم ال اين من قسمي علم ال يل ،وهو (علم ال يل ثراية).

 1ط ثار اإلما ال ووي بعمان اارثن
( 2ه ي الساري) ص 481
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القسم الثاين :علم احلديث دراية
الرث.
تعريثه :هو العلم ابلقواع اليت يعرف هبا حال الراوي واملروي من حيل القبول و ه

وخايتتتهَ :تييتتز متتا تل بتته ممتتا ال تتتل بتته متتن ااحاثيتتل ،أي َتييتتز ال ت يل املقبتتول (وهتتو الصتتايح والستتن) متتن ال ت يل املتترثوث (وهتتو الا تعيف

أبقسامه).
ووسيلة ل  - :كما كر من قبل  -ماوضعه العلماء من قوانس لابط الرواية ،حيل ثبت ابالستقراء أن ال يل الصايح  -وهتو التذي يطمتتن
ل سبته إىل ال عليه الص ة والس  -هو (مااتصل س ه ب قل الع ل الاابط عن م له إىل م تهى الس متن خت ختتذوِ والعلهتة) ،وهتذا التعريتف
يشتتمل علتتى مخستتة ختتروط ،وبت هتس العلمتتاء املتراث ابتصتتال الست وختتتروط الع التة والاتتبط ،وبيه توا املتراث ابلشتتذو والعلتة .واصتطلح العلمتتاء علتتى وضتتا
اسم لكل نون من أنوان ال يل الذي ي ر آيه خترط أو أك ر من هذه الشروط اخلمسة .كما وضعوا خترو ا لصاة التامل وااثاء.

وق ترتب على وضا هذه القوانس والشروط واالصط حات نشوء ع ث من العلو  -ت رج كلها حتتت (علتم الت يل ثرايتة)  -وتشتتمل علتى علتم
املصطلح وعلم الرجال بشقيه :علم َتريخ الرواة وعلم اَّرح والتع يل ،وحتت كل علم من هذه ت رج ع ة أنوان ،ومثرة هذه العلو هو علم الت ريل.
وب اء على ل آسوف نذكر يف هذا القسم  -علم ال يل ثراية  -ث ثة أنوان من العلو  :وهي علم املصطلح وعلم الرجال بشقيه وعلم الت ريل،
ما بيان أهم مراجا كل علم م ها.
النوع األول :علم مصقلح احلديث
كرت من قبل أن قواع هذا الثتن مل تكتن م ونتة وجمموعتة علتى وجته مستتقل ،بتل كانتت تت اقتل ختتثاهة أو كانتت م ونتة مت تاثرة يف كتتب العلمتاء،
كالذي كتبه الشاآعي يف رسالته ،أو الذي كتبه الب اري يف كتاب العلم من صاياه ،والتذي كتبته مستلم يف مق متة صتاياه ،والتذي كتبته ابتن أيب
حامت يف ص ر كتابه (اَّرح والتع يل).
وكان أول من أآرث علم املصطلح ابلتص يف  -آيما علم ا  -هو القاضي الر َامه ْرمزي (أبوحمم السن بن عب الرمحن بن دت هث)  ٣٦٠هتت ،و لت يف
كتابه (احمل ث الثاصل بس الراوي والواعي) ،وهو مطبون بتاقيق ث .حمم عجاج اخلطيب.

مث كتب الاكم صاحب املست رك  4٠٥هت كتابه (معرآة علو ال يل) .وايب نعيم ااصبهاين  4٣٠هت مست رج على كتاب التاكم استت رك عليته
مسائل ،وكتاب الاكم مطبون.
مث جاء آار هذه الَْلبة ب م اون وهو اخلطيب الب اثي (أبوبكر أمح بن علي بن اثبتت)  4٦٣هتت ،آلتم يترتك آ تا متن آ تون هتذا العلتم إال وكتتب
تال
آيه ،وصار احمل ثون من بع ه عياال على كتبه ،كما قال الاآظ أبو بكر بن نقطة ( ٦29هت)( :كل من أنصف علم أن احمل ثس بعت اخلطيتب عي م
على كتبه) نقله ابن حجر يف كتابه (خنبة الثكر) ص  .4ومن أختهر كتب اخلطيب يف هذا الثن:
كتاب يف قوانس الرواية وهو (الكثاية يف علم الرواية) وهو مطبون.
وكتاب يف آثاب الرواية وهو (اَّاما اد ق الراوي وآثاب الساما) وهو مطبون.
مث كتب القاضي عياع ٥44ه كتابه (اإلملان إيل معرآة أصول الرواية وتقيي السمان) وهو مطبون.
حىت جاء عمت ة املتتأدرين ابتن الصت ح (أبتو عمترو ع متان بتن عبت الرمحن الشتهرووري) ٦4٣ه ،آجمتا د صتة ماكتتب املتقت مون يف كتابته (علتو
الت يل) املعتتروف (رق متتة ابتتن الصت ح) وصتتار كتابتته هتتذا ااستتا ملعظتتم التتذين كتبتوا متتن بعت ه يف هتتذا الثتتن ،آمتتن العلمتتاء متتن ادتصتتره كتتال ووي
وابن ك وابن حجر ،وم هم من است رك عليه كالعراقي وابن حجر ،وم هم من نظمه ختعرا كالعراقي والسيو ي ،وهذا كله على سبيل امل ال.
آتتال ووي ادتصتتر مق متتة ابتتن الص ت ح يف كتابتته (اإلرختتتاث) وادتصتتر اإلرختتتاث يف كتابتته (التقريتتب) ،وقتتا الستتيو ي بشتترح التقريتتب يف كتابتته (ت ت ريب

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

713

الراوي).
وادتصر ابن ك مق مة ابن الص ح واست رك عليه يف كتابه (ادتصار علو ال يل) املعروف (ابلباعل ال يل).
وختت َتر َح ال بتتة يف كتابتته (نزهتتة ال ظتتر ختتترح خنبتتة الثكتتر) .والبتتن حجتر استتت راكات علتتى املق متتة
وادتصتتر ابتتن حجتتر املق متتة يف كتابتته (خنبتتة الثكتتر) َ
ض َّم ها كتابه (ال كت على مق مة ابن الص ح) وكلها مطبوعة.
َ
أمتتا التتاآظ العراقتتي  8٠٦ه ت آلتته ختتترح واستتت راكات علتتى املق متتة ضتتم ها كتابتته (التقييت واالياتتاح) ،كمتتا أنتته نظتتم املق متتة ختتتعرا يف قصتتي ة ْساهتتا

الست اوي (حممت بتتن عبت الرمحن)  9٠2ه ت يف
(نظتتم الت رر يف علتتم ااثتتر) وهتتي مشتتهورة ابستتم ألثيتتة العراقتتي ،وختتترحها العراقتتي نثستته ،كمتتا ختتترحها ه
كتابه (آتح امل يل يف خترح ألثية ال يل) والذي يع أكس مرجا يف علم املصطلح .ومق مة ابن الص ح وكل ماكتب عليها ممتا كرتته ه تا مطبتون
مت اول.
مث كتب عمر بن حمم البيقوين 1٠8٠ه قصي ة خمتصرة يف املصطلح وهي (امل ظومة البيقونية) وهي مشهورة وعليها ع ة ختروح.
مث إن ماكتِتتب بع ت ل ت يف املصتتطلح مبتتين علتتى ماستتبق داصتتة( :الكثايتتة) لل طيتتب ،و(خنبتتة الثكتتر وختتترحها) الب تن حجتتر ،و(ت ت ريب ال تراوي)،
و(آتح امل يل) للس اوي .آمما كتب مب يا على هذه:
(توضيح ااآكار ملعاين ت قيح اانظار) حملم بن إْساعيل اام الص عاين صاحب (سبل الس ) 1182ه ،مطبتون يف جتزأين بتاقيتق حممت حميتي
ال ين عب المي .
(قواع التا يل) حملم جال ال ين القاْسي  1٣٣2هت.
و(توجيه ال ظر إىل أصول ااثر) للشيخ اهر اَّزائري  1٣٣8هت.
و(أصول ال يل :علومه ومصطلاه) لل كتور حمم عجاج اخلطيب.
و(تيس مصطلح ال يل) لل كتور حمموث الطاان.
آهذه أهم كتتب علتم مصتطلح الت يل ممتا كتبته الستلف واملعاصترون .ون بته ه تا علتى أنته الخيلتو كتتاب متن كتتب أصتول الثقته متن مباتل يف الست ة
ابعتبارها ال ليل ال اين من أثلة ااحكا الشرعية ،ومبال الس ة يف أصول الثقه يشتمل على ع ة مسائل من علم املصطلح.
النوع الثاين :علم الر ال.
اقتاتتت ضتترورة العلتتم ابتصتتال أستتاني ااحاثيتتل والعلتتم بع التتة التترواة وضتتبطهم الباتتل يف ت تواريخ التترواة والت قيتتب عتتن أح تواقم الثبتتات ع ت التهم
مكو من ختقس:
وضبطهم من ع مه .وأصبح علم الرجال بذل
َّ
 - 1علم َتريتخ الترواة :وهتو العلتم التذي يباتل يف مواليت الترواة ووآيتاْم ،ومتوا هم ،وبت ء لتبهم للعلتم ،ورحلتتهم يف لبته ،وختتيودهم وت ميتذهم
وخ

ل  .ويستثاث من هذا العلتم :معرآتة اتصتال الست وإمكتان اللقتاء بتس الترواة متن ع مته ،وهتذا أحت ختتروط صتاة الت يل ،كمتا يستتثاث م ته

التمييز بس املتثق واملثرتق من أْساء الرواة ،وهبذا العلم يكتشف الكذب والت ليح واالنقطان يف ااحاثيل ،كما يكتشف املزي يف متصتل ااستاني
وخ

ل من الثوائ .

 - 2علم اَّرح والتع يل :وهو العلم الذي يبال يف أحوال الرواة متن حيتل القبتول والترث ،و لت ابلباتل يف عت التهم وضتبطهم ،و تا متن ختتروط
صاة ال يل.
هتتذا ،وقت تت ادل هتتذان العلمتتان معتتا يف مؤلثتتات العلمتتاء يف علتتم الرجتتال ،آلتتم يثتترثوا َتريتتخ التترواة عتتن اَّتترح والتعت يل يف التصت يف ،وإمنتتا جتتاءت
مؤلثتتاْم يف الرجتتال مشتتتملة علتتى تتوارخيهم وجتترحهم أو تعت يلهم هتتذا يف ااخلتتب ااعتتم ،وإال آقت صتهف بعتتض العلمتتاء يف ال قتتات داصتتة وصت ف
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بعاهم يف الاعثاء داصة.
وادتلثتتت م تتاهل العلمتتاء يف التتتأليف يف علتتم الرجتتال آمت هم متتن أآتترث الصتتاابة يف مصت ثات مستتتقلة ،ومت هم متتن كتتتب يف التترواة عامتتة ،ومت هم متتن
كتب يف رواة كتتب معي تة،وم هم متن كتتب يف رجتال بلت ان معي تة .كمتا ادتلثتت ترائقهم يف ترتيتب الترواة يف كتتبهم آمت هم متن رتتبهم علتى حتروف
املعجم ،وم هم من رتبهم يف بقات ،وم هم من رتبهم على الس س آيذكر يف كل س ة من تويف آيها .كما أن م هم متن كتتب يف ال قتات آقتط أو يف
الاعثاء وا روحس آقط.
وسوف نذكر آيما يلي أهم الكتب يف كل نونِ من هذه اانوان:
 - 1الكتب املص ثة يف معرآة الصاابة.
أ ( -االستيعاب يف معرآة ااصااب) البن عب الس (أبو عمتر يوستف بتن عبت هللا القتر )  4٦٣هتت .واختتتمل كتابته علتى حنتو  4٠٠٠ترجتة ،وهتو
مطبون هبامش (اإلصابة) البن حجر.
ب ( -أس ال ابة يف معرآة الصاابة) البن االث صاحب (الكامل) يف التاريخ ،وهو (عزال ين أبو السن علي بن حمم )  ٦٣٠هت ،واختتمل كتابته
على  ٧٥٠٠ترجة تقريبا ،و بعته ثار الشعب ابلقاهرة.
ه ت ( -اإلصتتابة يف َتييتتز الصتاابة) البتتن حجتتر العستتق ين ،ويشتتتمل كتابتته علتتى أك تتر متتن  12٠٠٠ترجتتة ،وهتتو مطبتتون يف أربعتتة جملت ات وهبامشتته
كتاب (االستيعاب) البن عب الس ،ويعتس كتابه (اإلصابة) أوسا مرجا يف موضوعه.
 - 2الكتب املص ثة يف الرواة عامة.
وهذه إما مرتبة على الطبقات أو على الس س أو على حروف املعجم.
أ  -أما الكتب املرتبة على الطبقات ،آالطبقة هم القو املتقاربون يف السن واإلس اث أو يف اإلس اث آقط .وم ها:
• (الطبقات الكسى) حملم بن سع  2٣٠هت ،ب أ آيها ابلست ة ال بويتة مث تترجم للصتاابة والتتابعس ومتن بعت هم إىل وم ته يف بقتات .مطبتون يف 8
جمل ات.
• (تذكرة الثا ) للذه (أبو عب هللا حمم بن أمح بن ع مان)  ٧48هت ،ترجم آيه للصاابة آالتابعس آمن بعت هم إىل بقتة ختتيوده وآدترهم أبتو
الجاج املِهِزي  ٧42هت ،و ل يف إح ى وعشرين بقة ،وع ث تراجه  11٧٦ترجة .مث أضاف ث ثة من العلماء ع ثا متن الترتاجم  -آتوق متا كره
الذه  -كل مت م هم إىل وم ه.
آكتب أبو احملاسن السيين ال مشقي ٧٦٥ه ( يل بقات الثا ).

وكتب تقي ال ين بن آه املكي 8٧1ه (لظ االا بذيل بقات الثا ).
وكتب السيو ي 911ه ( يل بقات الثا ).
آاختتمل الكتاب بذيوله ال ثة علتى تتراجم مشتاه محلتة الت يل الشتريف حتىت أوائتل القترن العاختتر اقجتري .و بعتته ثار الكتتب العلميتة يف مخستة
جمل ات أربعة م ها للتذكرة وجمل للذيول ال ثة.
ال تتب ء) للتتذه أياتتا ،مرتتتب علتتى الطبقتتات يف مختتح وث ثتتس بقتتة كتتر آيتته الثتتا وخ ت هم متن املشتتاه وااعت

• ( س ت َ أع ت
وآن،وهتتو متتن أوستتا كتتتب ال ترتاجم ،وق ت

يف كتتل ختتتأن

بعتتته مؤسستتة الرستتالة كتتام يف ث ثتتة وعش ترين جمل ت ا متتا آهتتار يف جمل ت ين ،حمققتتا ابخت تراف ختتتعيب

اار ؤط.
وه اك كتب لطبقات أ

خمصوصس( ،كطبقات القراء) ايب عمرو ال اين ،و( بقات الشاآعية) للسبكي ،و( بقات ال ابلة) ايب يعلتى ،وخ هتا
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ك .
ب  -وأما الكتب املرتبة على الس س ،آيذكر مؤلثها كل س ة ومن مات آيها من املشاه من رواة ال يل وخ هم ،وم ها:
• كتاب (َتريخ اإلس ) للذه  ٧48هت .وهو كتاب للرتاجم وأتريخ ااح اث.
• كتب الوآيات املرتبة على الس س (كالوآيات) حملم بن عبي هللا الربعي  ٣٧9هت.
ج  -وأما الكتب املرتبة على حروف املعجم يف الرواة عامة ،آم ها
• (التاريخ الكب ) للب اري  2٥٦هت ،وهو أق مها ويام أك ر من  12٠٠٠ترجة ،وهو مطبون.
• (اَّرح والتع يل) البن أيب حامت الراوي  ٣2٧هت ،وهو مبين على الكتاب السابق ،ويام حوايل  18٠٠٠ترجة .وهو مطبون.
 - ٣الكتب املصهثة يف رجال كتب خمصوصة:
وهتتذه متتن الكتتتب اقامتتة لك تترة الاجتتة إليهتتا الستتتيعاهبا ملعظتتم ال ترتاجم التتيت تتتاج إليهتتا املشتتت ل ابلت تريل .وس ت هتم بوجتته دتتاص بكتتتايب (ْتتذيب
التهذيب) و (تعجيل امل ثعة) ك ا البن حجر ،إال أن ا س ق لذل ببيان أصل كل من هذين الكتابس ،آ قول وابهلل التوآيق.
كتب بعض العلماء يف رجال صتايح الب تاري (كاق ايتة) ايب نصتر الكت اب ي  ٣18هتت ،ويف رجتال صتايح مستلم ككتتاب أيب بكتر بتن َمْجويَته
 428هت تت ،ويف رج تتال الص تتاياس ككت تتاب أيب الثا تتل املق س تتي املع تتروف ابب تتن ال َقْيست تراين ٥٠٧ه .إال أن أه تتم الكت تتب املصت ت ثة يف رج تتال كت تتب
خمصوصة هي الكتب املص ثة يف رجال الكتب الستة جيعها ،نظترا ا يتة الكتتب الستتة واستتيعاهبا ملعظتم متا تل بته متن حت يل ال ت عليته الصت ة

والس .
وأصتتل الكتتتب املصت ثة يف رجتتال الكتتتب الستتتة هتتو كتتتاب (الكمتتال يف أْستتاء الرجتتال) للاتتاآظ عبت ال ين املق ستتي  ٦٠٠ه ت صتتاحب كتتتاب (عمت ة
ااحكا ) ،وإن كان صاحب الكمال ق اعتم على كتب السابقس داصة َتريخ الب اري واَّرح والتع يل البن أيب حامت.
مث قتتا أبتتو الجتتاج املتِهِتزي ٧42ه بتهتتذيب وإكمتتال الكمتتال وْستتى كتابتته (ْتتذيب الكمتتال) .والكمتتال وْذيبتته ك تتا خمطتتوط .مث اختتتت ل (بتهتتذيب
الكمال) ث ثة من العلماء ،وهم حسب وآياْم:
ااول :الاآظ الذه ٧48ه وهو من ت ميذ املِهزي ،وق ادتصر الذه كتاب املتزي وْستى كتابته (تتذهيب التهتذيب) مث ادتصتر هتذا التتذهيب يف
كتابس أح ا (الكاختف يف معرآة من له رواية يف الكتب الستة) للذه نثسه ،وال تاين (د صتة تتذهيب ْتذيب الكمتال) لصتثي الت ين اخلزرجتي
 924هت.
ال اين :الاآظ ع ء ال ين م ْلَطَاي  ٧٦2هت ،كتب ي وتكملة على كتاب املزي ،وْسى كتابه (إكمال ْذيب الكمال).
ال الل :الاآظ ابن حجر العسق ين  8٥2هت ،ادتصر كتتاب املِتزي وأضتاف إليته وْستى كتابته (ْتذيب التهتذيب) ،مث ادتصتر ابتن حجتر كتابته هتذا
وْستتي امل تصتتر (تقريتتب التهذيب).وقت استتتثاث ابتتن حجتتر يف ْذيبتته متتن كتتتاب (التتتذهيب) للتتذه ومتتن كتتتاب م لطتتاي ،وبتتذل أصتتبح (ْتتذيب
التهذيب) البن حجر أآال كتاب مطبون يف تراجم رجال الكتب الستة وملاقاْا ،وهو مطبون يف إثىن عشر جمل ا ما آهار يف جمل ين.
أما امل تصرات آأآالها (الكاختف) للذه  ،مث (تقريب التهذيب) البن حجتر ،مث (اخل صتة) لل زرجتي ،وهتذه امل تصترات ال ثتة مطبوعتة ومرتبتة
على حروف املعجم.
مث نتتكلم بعت لت عتتن كتتتاب (تعجيتتل امل ثعتتة) البتتن حجتتر ،ونقت لتذل ابلت يل عتتن كتتتاب (التتتذكرة برجتتال العشتترة) إ إنتته متتن مصتتاثر كتتتاب
(تعجيل امل ثعة).
• وكتاب (التتذكرة برجتال العشترة) ايب احملاستن الستيين ال مشتقي  ٧٦٥هتت ،صتاحب ( يتل بقتات الثتا ) ،كتر آيته تتراجم رجتال عشترة كتتب،
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وهي الكتب الستة ب ون ملاقاْا املذكورة يف كتاب املِزي ونقتل تتراجهم متن كتتاب املتزي ،مث أضتاف قتذه الستتة أربعتة كتتب َت تل املتذاهب الثقهيتة
ااربعة املشهورة وهي مس أيب ح يثة ومو أ مال ومس الشاآعي ومس أمح بن ح بل .وكتاب (التذكرة) خمطوط مل يطبا.
ضت َّتم ه متتاواثه الستتيين يف كتابتته (التتتذكرة) متتن تتراجم مل تتترث يف (ْتتذيب
• (كتتتاب تعجيتتل امل ثعتتة بزوائت رجتتال اائمتتة ااربعتتة) للاتتاآظ ابتتن حجتترَ ،
الكمتتال للمتتزي) ،وواث ابتتن حجتتر علتتى هتتذا تتراجم رجتتال كتتتاب (ال رائتتب عتتن مالت ) للت ارقطين ،وكتتتاب (معرآتتة الست ن واآلاثر) للبيهقتتي ،وكتتتاب

(الزه ) امح بن ح بل ،وكتاب (اآلاثر) حملمت بتن الستن الشتيباين ،ممتن مل تترث تتراجهم يف (التتذكرة) .وكتتاب (تعجيتل امل ثعتة) مطبتون .وقت أراث
ابن حجر من تص يف كتابه هذا أن يكون كتاابه (ْذيب التهذيب) و(تعجيل امل ثعة) حاويس لرتاجم معظم رواة ال يل يف القرون اقجريتة ال ثتة
ااول إىل عا ث مثائة هجرية من رجال الكتب الستة واملساني املشهورة ورجتال أحاثيتل كتتب املتذاهب الثقهيتة ،آي تين بتذل هتذان الكتتاابن عتن
ك من كتب الرتاجم.
 - 4الكتب املص ثة يف ال قات داصة.
وممتتن صت ف يف هتتذا العِ ْجلتتي (أبتتو الستتن أمحت بتتن صتتاحل) 2٦1ه ،وابتتن ِحبتتان الب ْستتيت ٣٥4ه ،وكتتتاب ابتتن حبتان مطبتتون إال أن العلمتتاء أدتتذوا
عليه تساهله يف التوثيق.
 - ٥الكتب املص ثة يف الاعثاء داصة.
وقت صتهف يف هتتذا الب تتاري وال ستتائي وأبتتو جعثتتر الع َقْيلتتي  ٣2٣ه ت وابتتن عت ي اَّرجتتاين  ٣٦٥هتت .إال أن الكتتتاب املشتتهور املعتمت عليتته يف هتتذا
ِح وهتو ثقتتة
البتاب هتو كتتتاب (ميتزان االعتت ال يف نقت الرجتتال) للاتاآظ التذه ٧48ه ،وتتترجم آيته لتوايل أحت عشتتر ألثتا متن الاتتعثاء أو متن جتر َ

آبس ل .
ه
وكعاثته يف االستثاثة ِمن كتب َمن سبقه ه هذب ابن حجر (ميزان اإلعت ال) وواث عليه يف كتابه (لسان امليزان) الذي اختتمل على حتوايل أربتا عشترة
ألف ترجة .و(ميزان االعت ال) و(لسان امليزان) ك ا مرتب على حروف املعجم.

 - ٦الكتب املص ثة يف رجال بل ان خمصوصة.
يتذكر مؤلثوهتتا مشتتاه الرجتتال متن احملت ثس وخت هم متتن العلمتاء والقاتتاة والتتوالة واا بتتاء ...التذين عاختتتوا يف بت ث معي تتة أو َم هتروا هبتتذه التتب ث .ومتتن

هذه الكتب

• (أدبار أصبهان) ايب نعيم ااصبهاين  4٣٠هت.
• و(َتريتتخ ب ت اث) لل طيتتب الب ت اثي  4٦٣هتت ،ضتتم  ٧8٣1ترجتتة اعت

ب ت اث م هتتا  ٥٠٠٠ترجتتة لرجتتال الت يل ،وهتتو مشتتتمل علتتى َتريتتخ

هؤالء الرواة وجرحهم وتعت يلهم ،وهتو مرتتب علتى حتروف املعجتم ،ومتا كونته متن كتتب الرجتال آهتو أياتا متن كتتب الست ة ااصتلية إ اختتتمل علتى
أك ر من أربعة آالف حت يل رواهتا اخلطيتب أبستاني ه وعمتل قتا التاآظ أمحت بتن الصت يق ال متاري مثتاحتا ْستاه (مثتتاح الرتتيتب احاثيتل َتريتخ
اخلطيب) حيل رتهب آيه ااحاثيل القولية على حروف املعجم ورتب ااحاثيل الثعليتة علتى أْستاء الصتاابة املرتبتة علتى املعجتم ،و(َتريتخ ب ت اث)
و (مثتاح الرتتيب) ك ا مطبون.
• و(َتريخ ثمشق) ايب القاسم ابن عساكر ٥٧1ه ،وهو كتاب ض م با بعاه.
آهذه أهم كتب علم الرجال بشقيه :تواريخ الرواة واَّرح والتع يل ،واليثوت ا أن نذكر كتاب (حلية ااولياء و بقات ااصثياء) ايب نعتيم ااصتبهاين
 4٣٠هت صاحب (َتريخ أصبهان) وصاحب (املست رج على الصاياس) ،واحاثيل اللية  -واليت تبل  ٥٠٠٠ح ي ا  -مثتتاح اْسته (الب يتة يف
ترتيتتب أحاثيتتل الليتتة) للاتتاآظ عب ت العزيز بتتن الص ت يق ال متتاري وهتتو أدتتو أمح ت بتتن الص ت يق صتتاحب (مثتتتاح الرتتيتتب) و ريقتهمتتا يف ترتيتتب
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ااحاثيل واح ة تقريبا.
كتايب ابن حجر (ْذيب التهتذيب) و(تعجيتل امل ثعتة) ي يتان عتن ك ت متن كتتب الترتاجم ،وقت
وق كرت أن َ ْ
الكت

تتاج إىل خ تا أحيتا  ،إال أن هتذا

إمنتتا يصتتلح للطالتتب يف ت ربتته علتتى الت تريل ،أمتتا املشتتت ل ابلت تريل املت صتتص آيتته آ ب ت لتته متتن ال ظتر يف كتتل ماميك تته واليكتثتتي يف لت

بكتابس أو ث ثة ،داصة ما ادتت ف الكتتب يف التعريتف ابلترواة وادت آهتا يف تتوثيقهم ،رتا دعتل االعتمتاث علتى كتتاب ثون خت ه يف لت جماوآتة،
وما ل آإن الباحل املت صص ميك ه  -من ابب التيس على نثسه  -أن دعل كتايب (ْذيب التهذيب) و (تعجيل امل ثعة) كأسا له يف هذا
الثن على أن يايف إىل حواختيهما الزايثات يف تراجم الرواة الوارثين هبما من الكتب اادرى.
وه اك كتب أدرى يف الرجتال قت

تتاج إليهتا املشتت ل ابلت تريل ،ككتتب الكتىن واالقتاب واانستاب وااْستاء املتشتاهبة واملبهمتات وخ هتا ،وستوف

نش إىل هذه الكتب إن ختاء هللا يف علم الت ريل ،وهو ال ون ال الل من أنوان علم ال يل ثراية.
النوع الثالث :علم التخريج.
تعريف الت ريل :هو عزو ااحاثيل املوجوثة يف كتابِ ما إىل مصاثرها من كتب الس ة ااصلية ،ما بيان رقها والكم عليها ببيان ثرجتها .وق
نشأ هذا العلم بسبب قِصر ابن املتأدرين عن اإلملا رعرآة مواضا ال يل يف ثواوين الس ة.
وخاية الت ريل هي - :معرآة مص ر ال يل.
 معرآة حال ال يل من حيل القبول والرث.وق كر يف (الكتب املعي ة على ثراسة ال يل) أختهر كتب الت ريل املت اولة.
ت بيه :لثظ (الت ريل) له ِ
معان أدر يف علم ال يل ويف اصط حات املذاهب الثقهية ،النتعرع قا ه ا.
مراحتتل الت تريل :ع ت ما يق تف الطالتتب أو الباحتتل علتتى ح ت يل خ ت خمت َّترج و تتتاج لت ردتته ،أو ع ت ما يشتتت ل بت تريل أحاثيتتل كتتتاب متتا .آتتإن
الت ريل  -وكما كر يف تعريثه  -له مرحلتان ،و ا :عزو ال يل إىل مصاثره من كتب الس ة ااصلية ،مث الكم عليه .وإلي خترح خمتصر قاتس
املرحلتس ما بيان أهم مراجعهما.
املرحلة ااوىل للت ريل :عزو ال يل إىل مصاثره من كتب الس ة ااصلية:
ويعس على ل ع ة أنوان من الكتبَ ،تَكن ِمن الوصول إىل مواضا الت يل يف ثواويتن الست ة أبك تر متن ريقتة ،وأحيتا تتعتس ريقتة واحت ة إ ا
مل ميكن خ ها ،وهذه الطرق م ها مايعتم على ال ظر يف س ال يل أو ال ظر يف مت ه أو ال ظر آيهما.
• آطرق العزو ابل ظر يف س ال يل تعتم على معرآه روايه ااعلى صاابيا كان أو َتبعيا.
• و رق العزو ابل ظر يف منت ال يل تعتم على معرآة أول ألثا ه أو أي لثظ مميز آيه أو موضوعه.
• و رق العزو ابل ظر يف الس واملنت تعتم على وجوث صثة اهرة يف ال يل كأن يكون ق سيا أو مشتهرا على االس ة أو اهره الوضا.
ويرتتب على ل أن رق العزو مخسة:
 - 1العزو عن ريق معرآة اسم راوي ال يل ااعلى.
 - 2العزو عن ريق معرآة أول لثظ من منت ال يل.
 - ٣العزو عن ريق معرآة أي لثظ مميز من منت ال يل.
 - 4العزو عن ريق معرآة موضون ال يل.
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 - ٥العزو ب اء على نون ال يل (أي وجوث صثة اهرة آيه).
وآيما يلي خترح موجز قذه الطرق ما بيان أهم مراجا كلِ م ها:
 - 1العزو عن ريق معرآة اسم راوي ال يل ااعلى.
تعتم ت هتتذه الطريقتتة علتتى اثبتتات س ت ال ت يل امل تراث كردتته ،آتتإن كتتان ال ت يل حمتتذوف الس ت ومل يتتذكر إال مت تته ،آ ت ميكتتن ك تريل ال ت يل هب تذه
الطريقة ،ودب اللجوء إىل خ ها من الطرق.
وراوي الت يل ااعلتتى هتتو التتذي ت تهتتي إليتته سلستتلة الست متتن الرجتتال ثون الرستتول عليتته الصت ة والست  ،وقت يكتتون التراوي ااعلتتى صتتاابيا إ ا
كان ال يل مرآوعا ،وق يكون َتبعيا إ ا كان ال يل مرس  ،وق يكون من ثون التابعي إ ا كان ال يل مقطوعا.
وإ ا كان الب الت ريل الدسة له يف َتييتز أْستاء الصتاابة متن التتابعس ،آإنته يلزمته معرآتة لت كمق متة الستتعمال هتذه الطريقتة ،و لت ابلرجتون
إىل الكتب املص ثة يف أْساء الصتاابة (كاإلصتابة البتن حجتر) أو كتتب الترواة عامتة (كتهتذيب التهتذيب وخت ه) آيكشتف عتن استم التراوي ااعلتى
الذي ل يه ليعرف أصاايب هو أ َتبعي أ ثون ل .
آتتإ ا كتتان ال تراوي ااعلتتى صتتاابيا :آإنتته ميكتتن معرآتتة أحاثي تته التتيت رواهتتا ابلرجتتون إىل املستتاني كمس ت أمح ت  ،أو معتتاجم الصتتاابة كتتاملعجم الكب ت
للطساين ،أو إىل كتب اا راف.
أما إ ا كان الراوي ااعلى َتبعيا :آإنه ميكن معرآة أحاثي ه رراجعة كتب املراسيل أو كتب اا راف.
وق تكلم ا من قبل عن املساني ومعاجم الصاابة ونتكلم ه ا إن ختاء هللا عن كتب اا راف اليت اختتملت على ماأورثته كتب املراسيل من آوائ .
واا راف :جا رف ،و رف ال يل :اَّزء من مت ه ال ال على بقيته ،م ل قول تا :حت يل (إمنتا ااعمتال ابل يتات) وحنتو لت  ،آهتذا اَّتزء التذي
ي ل على بقية ال يل يسمى رآه .وق اليكون الطرف جزء من منت ال يل ولكن جلة تت ل عليته كقول تا (حت يل ختتعب اإلميتان) أو (حت يل
ااعرايب الذي ابل يف املسج ) أو (ح يل العرنيس) وحنو ل .
وكتتتب اا تراف :هتتي التتيت يقتصتتر آيهتتا علتتى كتتر تترف الت يل الت ال علتتى بقيتتته متتا اَّمتتا استتاني ه ،إمتتا علتتى ستبيل االستتتيعاب أو علتتى جهتتة
التقي بكتب خمصوصة ،انظر (الرسالة املستطرآة) للكتاين ص 12٥
ويتم ترتيب اا راف عاثة على أْساء راويها ااعلى ،آإ ا كان كتاب مت خمصصا ا راف الكتب الستة ،آإنه يتذكر أحاثيتل كتل را ِو أعلتى (صتاايب
أوَتبعتتي) علتتى حت ة ،آيتتذكر استتم الصتتاايب أو التتتابعي وأمامتته أ تراف ااحاثيتتل التتيت لتته يف الكتتتب الستتتة ،وأمتتا كتتل تترف يتتتم كتتر كتتل رقتته يف
الكتتتب الستتتة عتتن هتتذا الصتتاايب ،وهتتذا ييستتر ثراستتة أستتاني هتتذا الت يل لتبتتس مابتته متتن انقطتتان أو إعاتتال أو تت ليح كمتتا يتتم تعيتتس املتتبهم أو
املهمل من الرواة ،كما يتم معرآة املزي يف متصل ااساني  .وابلتايل آإن كتب اا راف تعس يف الت ريل من وجهتس:
ااوىل :العزو إىل كتب الس ة ااصلية ،حيل يذكر أما كل رف من أدرجه من أئمة ال يل أصااب ثواوين الس ة ااصلية.
ال انية :الكم على إس اث ال يل :و ل جبمعه اساني ال يل يف الكتب التيت عي هتا ،وهتذا ييستر ثراستة ااستاني والكتم عليهتا ،وهتذا ابل ستبة
لكتب اا راف اليت تذكر ااساني كاملة.
ولكن كتب اا راف التثي يف ثراسة املتون إ التذكرها كاملة.
ومن كتب اا راف املشهورة:

• كتتتاب (حتثتتة ااخت تراف رعرآتتة اا تراف) للاتتاآظ أيب الجتتاج جتتال ال ت ين املتِهتزي صتتاحب (ْتتذيب الكمتتال) ٧42ه ،وهتتو خمصتتص ا تراف
أحاثيتتل الكتتتب الستتتة وبعتتض ملاقاْتتا ،وع ت ث أ راآ ته  19٥9٥رآتتا ،وع ت ث الصتتاابة التتذين قتتم روايتتة يف هتتذه الكتتتب  98٦صتتاايب ،وع ت ث
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التابعس ومن بعت هم ممتن قتم روايتة مرستلة أو مقطوعتة  .4٠٥وهتو يتذكر أْستاء الصتاابة مث التتابعس ومتن بعت هم مرتبتة علتى املعجتم وأمتا كتل مت هم
أ راف أحاثي ه يف الكتب الستة.
• كتتتاب ( دتتائر املواريتتل يف ال اللتتة علتتى مواضتتا الت يل) للع متتة عبت ال ين بتتن إْساعيتتل ال ابلستتي 114٣ه ،وكتابتته خمصتتص ا تراف أحاثيتتل
سبعة كتب وهي الستة ما مو أ مال  ،وع ث أ راآه  12٣٠2رآا مرتبة على أْساء الصاابة والتابعس املرتبة أْساؤهم على املعجم.
وك الكتابس مطبون وبي هما آروق:
م ها أن صاحب التاثتة يتذكر ااستاني كاملتة أمتا صتاحب التذدائر آي تصتر اإلست اث آيتذكر متن أدترج الت يل متن اائمتة كالب تاري أو مستلم مث
ختي ه ،وهذا يثي يف الت ريل ا مل أما الت ريل املثصل املسلتز ل راسة ااساني والكم عليها آت يثيت آيته كتتاب التذدائر بتل البت متن مراجعتة
كتب الست ة ااصتلية التيت عتزا إليهتا .واليثوت تا ه تا أن نتذكر أن صتاحب (حتثتة ااختتراف) وإن كتان يتذكر ااستاني كاملتة إال أنته ممتا يؤدتذ عليته أنته
جعل كل صي ااثاء بس الرواة بصي ة (عن) ب ال من الصي امل تلثة التوارثة اباستاني يف ااصتول ،وابلتتايل آت ميكتن التاقتق متن ْستان امل لستس
جبما الطرق إال ابلرجون لألصول.
ومتتن الثتتروق بتتس الكتتتابس :أن صتتاحب التاثتتة يكتترر الت يل إ ا تعت ث رواتتته متتن الصتتاابة ،أمتتا صتتاحب التتذدائر آيتتذكر الت يل لصتتاايب واحت
واليكرره يف مساني خ ه من الصاابة ولو كان من مروايْم ،وهذا عيب كب  ،آق يصح س ال يل متن ريتق أحت الصتاابة وال ي بتته صتاحب
الذدائر بل يرويه ذس اث ضعيف من ريق صاايب آدر ،آ ب من معرآة رق ال يل كلها اجل الكم عليه.
هذا ما يتعلق ابلطريق ااول للعزو رعرآة راوي ال يل ااعلى ،آإ ا مل يذكر يف السياق آ ب متن اللجتوء إىل ترق العتزو املعتمت ة علتى ألثتا املتنت
أو موضوعه ،كالتايل:
 - 2العزو عن ريق معرآة أول لثظ من منت ال يل
ويتتتم هتتذا رراجعتتة الكتتتب التتيت تتتذكر أوائتتل ألثتتا ااحاثيتتل مرتبتتة علتتى ااجب يتتة مث تتتذكر متتن أدتترج كتتل ح ت يل إن كتتان ل ته أصتتل ،وأحيتتا تبتتس
ثرجته ،ومن هذه الكتب.
أ  -مثتتاتيح كتتتب معي تتة :وخالبتتا ماتتذكر ااحاثيتتل القوليتتة آقتتط ،كمتتا أهنتتا تتتذكر أول متتنت الت يل (ال املتتنت كلتته) ،والتتتذكر اإلست اث ،مث تشت إىل
املعس ،وم ها:
مكانه يف الكتاب ه

• (مثتاح الصاياس) حملم الشريف التوقاثي 1٣1٣ه.
• (مثتاح املو أ) و (مثتاح س ن ابن ماجة) ك ا حملم آؤاث عب الباقي.
• مثتتتاح مس ت أمح ت بتتن ح بتتل مرتتتب علتتى ااجب يتتة ،واْستته (امل ت هل ااستتع يف ترتيتتب أحاثيتتل مس ت اإلمتتا أمح ت ) لعب ت هللا صتتر عب الرختتتي
رمحاين ،ط ثار يبة.
ب  -معاجم ال يل(:كاَّاما الص ) للسيو ي ،وق سبق الك

ع ه.

ج  -كتتب ااحاثيتل املشتتهرة علتى ألست ة ال تتا  :وهتي خت الت يل املشتهور (يف املصتطلح) .وقت يكتون الت يل املشتتهر صتاياا أو ضتتعيثا أو
مكذواب أو إمنا هو قول مأثور اح الصاابة أو العلماء أو خ هم .وهي مرتبة على ااجب ية .وم ها:
• (كشف اخلثاء ومزيتل اإللبتا عمتا اختتتهر متن ااحاثيتل علتى ألست ة ال تا ) إلْساعيتل بتن حممت العجلتوين 11٦2ه ،وهتو أكتس كتتاب يف هتذا
الثتتن ،جتتا  ٣281ح ت ي ا متتا كتتر خمرجيهتتا وثرجتهتتا ،وق ت جتتا يف كتابتته هتتذا د صتتة كتتتب متتن ستتبقه ،م تتل (الآلئ تي امل تتورة) البتتن حجتتر ،و
(املقاص الس ة) للس اوي 9٠2ه ،و(ال رر امل ت رة) للسيو ي ،وخ ها ،وهو مطبون يف جمل ين.
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• (املقاصت الست ة يف بيتتان ك ت متتن ااحاثيتتل املشتتتهرة علتتى االست ة) حملمت بتتن عبت الرمحن الست اوي 9٠2ه ،هتتذا الكتتتاب أصت ر متتن كتتتاب
العجلتتوين ،وقت ادتصتتره العجلتتوين يف كتابتته ،إال أن أ يتتة (املقاصت الست ة) ترجتتا إىل بستتط الكت

يف كتريل الت يل ورجالتته وماقالتته العلمتتاء آيتته،

وياتتم  1٣٥٦حت ي ا ،وهتتو مطبتتون يف جمل ت  .وق ت ادتصتتره ابتتن الت يبا الشتتيباين 944ه يف كتابتته (َتييتتز اخلبيتتل متن الطيتتب) حيتتل ادتصتتر ك ت
الس اوي يف الت ريل ومل ذف من أحاثي ه ختيتا ،وهو بذل الي ين عن ااصل.
وعلتى هتتذا آتإن الباحتتل تتاج متتن هتتذا الثتن إىل كتتتابس( :كشتف اخلثتتاء) و (املقاصت الست ة) ،و تتا ي يتان عتن خ تا متن كتتب هتتذا الثتتن ،وهللا
أعلم.
 - ٣العزو عن ريق معرآة أي كلمة مميزة يف منت ال يل.
و ل ت ابلرجتتون إىل آهتتار االثتتا املرتبتتة علتتى ااجب يتتة ،وهتتذه أستتهل ريقتتة للوصتتول إىل مصتتاثر ال ت يل إ اليشتترتط معرآتتة الصتتاايب راوي
ال يل وال معرآة أول لثظ يف مت ه كما يف الطريقتس السابقتس.

رجتتا يف ل ت إىل (املعجتتم املثهتتر الثتتا ال ت يل ال بتتوي) وضتتعه جاعتتة متتن املستشتترقس ابخت تراف املستش ترق اقول ت ي ِونْ ِس ت
وي َ
وستتبب اخلت ف يف نطقتته أن أول حتترف يف هتتذا اإلستتم هتتو التترف ال تيتتين ثبليتتو ،وهتتو ي طتتق واوا يف الل تتة االجنليزيتتة ،يف حتتس ي طتتق آتتاء يف الل تتة
أوآ س ت

ااملانية  -ومات ونس

-

وعم بعه مؤدرا يف  ٧جمل ات.
يف  ، 19٣9وق ترجم هذا املعجم إىل العربية حمم آؤاث الباقيَّ ،

وهتتو يتتذكر االثتتا املميتتزة (ال ااثوات وال الاتتمائر وال ااعت

وال أآعتتال التربط) التوارثة يف تستتعة كتتتب وهتتي الكتتب الستتتة ومو تتأ مالت ومست

أمح ومس ال ارمي .وهو يذكر االثا ومشتقاْا مرتبة علتى ااجب يتة مث يتذكر ااحاثيتل التيت ورثت هبتا كتل كلمتة  -يتذكر جتزء متن الت يل -
ويذكر أما كل ح يل من أدرجه من أصااب الكتب التسعة وموضعه يف كل كتاب.
 - 4العزو عن ريق معرآة موضون ال يل
ويرجا يف هذا إىل:
أ  -كتتتب ال ت يل املرتبتتة علتتى ااب تواب س تواء كانتتت أصتتلية أو َتبعتتة ،آالتابعتتة ت ت ل علتتى ااصتتلية ،و ل ت كتتاَّواما والس ت ن واملص ت ثات واملو تآت
وكتب اَّما والزوائ واالنت اب .آ جا إىل الباب املتامن ملوضون ال يل ،كا يل يف إمامتة الصت ة أو حت يل يف التتيمم آ جتا إيل اببته وم ته
يعرف إس اث ال يل ومت ه بتمامهما.
ب  -كتب آهتار الت يل املرتبتة علتى املوضتوعات ،م تل (مثتتاح ك توو الست ة) للمستشترق ونست

أياتا وترجتة حممت آتؤاث عبت الباقي .وقت رتتب

املوضتتوعات علتتى ااجب يتتة ويتتذكر أ تراف ااحاثيتتل التوارثة يف كتتل موضتتون ومتتن أدتترج كتتل حت يل متتن أصتتااب أربعتتة عشتتر كتتتااب وهتتي الكتتتب
التسعة املذكورة (ابملعجم املثهر الثا ال يل) ابإلضاآة إىل مس ويت بتن علتي ومست أيب ثاوث الطيالستي وست ة ابتن هشتا وم تاوي الواقت ي
و بقات ابن سع  .وهذه الثهار قا آوائ ك ة  -خ الوصول ملواضا ال يل  -آهى مثيت ة يف عمتل ااِبتاث يف املوضتوعات امل تلثتة وجتميتا
ع اصرها ،كما أهنا مثي ة يف االعتبار جبما املتابعات والشواه ومايتبا ل من آوائ معروآة لط ب ال يل.

 - ٥العزو ب اء على نون ال يل
أي ب اء على وجوث صثة اهرة يف ال يل- :
كأن يكون من ااحاثيل املشتهرة على االس ة ،آ جا إىل مراجعها اليت كر ها من قبل ،وهي مرتبة على ااجب ية.
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الس ية اباحاثيل الق سية) حملم بن عب الرؤف امل اوي  1٠٣1هت
أو يظهر من ال يل أنه ح يل ق سي ،آيمكن الرجون إىل كتاب (االحتاآات َّ
صاحب (آيض الق ير) ،وق ضم  2٧2ح ي ا حمذوآة ااساني ومرتبة على حروف املعجم ،وم ه يعرف موضا ال يل يف كتب الس ة ااصلية.
أو يش يف أن ال يل موضون مكذوب ال أصل له ،أبن اليع ر عليه ابلطترق الستابقة ،أو بستبب ركاكتة لثظته أو م اآاتته للقطعيتات أو خت

لت

متتن ع متتات الوضتتا ،وه تتا يرجتتا لكتتتب ااحاثيتتل املوضتتوعة ،وأآاتتلها كتتتاب (ت زيتته الشتريعة املرآوعتتة عتتن اادبتتار الشت يعة املوضتتوعة) البتتن عتراق
الك تتاين (أبتتو الستتن علتتي بتتن حمم ت )  9٦٣ه تت ،وهتتو مرتتتب علتتى ااب تواب ومطبتتون يف جمل ت ين .ويف نثتتح املوضتتون كتتتاب (الثوائ ت ا موعتتة يف
ااحاثيل املوضوعة) للشوكاين ،مطبون يف جمل  .والبن القيم  ٧٥1هت كتاب ص

يف نثح املوضون وهو (امل ار امل يف يف الصايح والاعيف).

هذه مخسة رق للوصول إىل مصاثر ال يل من كتب الس ة ااصلية ،وهي املرحلة ااوىل من مراحل الت ريل .وأه اف هذه املرحلة هي:
 - 1معرآتتة متتن أدتترج الت يل متتن أصتتااب كتتتب الست ة ااصتتلية ،وهتتي الكتتتب امل بتتتة استتاني ااحاثيتتل والتتيت ابلرجتتون إليهتا ميكتتن ثراستتة هتتذه
ااساني ِب ف كتب الس ة التابعة.
 - 2معرآة إس اث ال يل أو أستاني ه إ ا تعت ثت ،والبت متن جتا أستاني ه كلهتا ل راستتها متاأمكن لت  ،آقت ياتعف الت يل متن ريتق ويصتح
من ريق آدر ،آإ ا حكم باعثه بسبب االقتصار على ثراسة الطريق ااوىل وهو صايح من ريق أدرى آإن هذه ولة كب ة.
 - ٣الكم على ال يل أحيا  ،آقت ميكتن الكتم علتى ثرجتة الت يل يف هتذه املرحلتة  -وه تا الحنتتاج للمرحلتة ال انيتة  -و لت إ ا تبت هس يف هتذه
املرحلتتة أن الت يل صتتايح متتروي يف الصتتاياس أو يف أحت ا ،أو إ ا كتتان حمكومتتا عليتته يف مصت ر آدتتر كتتأن يرويتته الرتمتتذي ويقتتول هتتذا حت يل
حسن صايح ،أو إ ا تبس أنه ح يل مكذوب ابلرجون إىل كتب املوضوعات ،أو إ ا تبس أنه ليح ِبت يل وإمنتا هتو قتول متأثور أو حكمتة و لت
ابلرجون إىل كتب ااحاثيل املشتهرة .آه ا الحنتاج إىل املرحلة ال انية إما إ ا مل يتيسر الكم عليه يف املرحلة ااوىل آيلجأ إىل ال انية.
املرحلة ال انية للت ريل :الكم على ال يل ببيان ثرجته:
إ ا مل تعرف ثرجة ال يل يف املرحلة ااوىل  -كما سبقت اإلختارة إليه  -آلمعرآة ثرجته وسيلتان:
الوسيلة ااوىل :رراجعة كتب الت ريل امل َع َّة سلثا.

يسر خالبا آهى:
واليت كر أ ها من قبل ،والوصول للا يل آيها م َّ
إما أهنا مرتبة على املعجم (كاَّاما الص ) للسيو ي وكرداته.
وإما أن قا آهار على املعجم (آ صب الراية) له آهر مستقل على املعجم ابسم (نيل ال اية يف ترتيتب أحاثيتل وآاثر نصتب الرايتة) ايب عبت هللا
الب بن حمموث ،ط ثار ااقصى ابلكويت.
آبالكشف عن ال يل ميكن قراءة كرده وثراسة أستاني ه ومعرآتة ثرجتته ،هتذا يف كتتب الت تريل املثصتل ك صتب الرايتة للزيعلتي ،والتل تيص البت
البتتن حجتتر ،واق ايتتة لل متتاري ،وحنوهتتا متتن الكتتتب .وإال آتتيمكن معرآتتة كردتته ابدتصتتار وثرجتتته متتن كتتتب الت تريل ا متتل كاَّتتاما الصت

وك تتز

العمال وحنوها.
الوسيلة ال انية :أن يقو الباحل ابلكم على ال يل ب ثسه.
وهذا اامر تاج إىل ت ريب ويل ،ولتيح مقصت

يف هتذا املتوجز ثراستة الت تريل ،وإمنتا تعريتف التب العلتم بكتتب علتو الت يل امل تلثتة ،وم هتا

الكتب املست مة يف الت ريل ،و ل من د ل عرع موجز للت ريل ليعرف الطالب آائ ة كل كتاب وموقعه.
ونقتتول ه تتا :إنتته إ ا أراث الباحتتل كتريل حت يل ب ثستته آيلزمتته الباتتل يف ختتتروط الصتتايح اخلمستتة التتيت كر هتتا وهتتي ث ثتتة ختتتروط متعلقتتة ابلست
(وهي اتصال الس وع الة الرواة وضبطهم) وختر ان متعلقان ابلس واملنت (و ا انتثاء الشذو والعلة).
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 - 1أمتا اتصتال الست والع التة والاتبط :آتتعلم رراجعتة تتراجم رجتال الست متن الكتتب املشتتملة علتى تتواريخ الترواة واَّترح التعت يل .م تل (ْتتذيب
التهذيب) البن حجر ،أو امل تصرات (كالكاختف) للتذه أو (تقريتب التهتذيب) البتن حجتر ،أو (اخل صتة) لل زرجتي .وإ ا كتان الت يل أبحت
الكتب الستة ،آ ب أن توج تراجم رجاله يف هذه املراجا ،وإال آ جا إىل (تعجيل امل ثعة) البن حجر ،أو إىل خ ه من كتب الرجال اليت كر هتا
من قبل.
أمتتا اتصتتال الست  :آتتيعلم ذمكتتان لقتتاء التترواة بعاتتهم بعاتتا ،وهتتذا يعلتتم متتن مواليت هم ووآيتتاْم ،وختتتيو التراوي وت ميتتذه ،ورحلتتته .و كتم ابتصتتال
الس إ ا استعمل الراوي صي السمان الصريح كا ث ا وْسعت وأدس  ،كذل إ ا استعمل بقيتة الصتي ومل يكتن م لستا ،آتإن كتان م لهِستا نظتر يف
بقية رق ال يل للبال عن تصر ه ابلسمان .وابلبال يف اتصال الس يعلم هل هو متصل أ م قطا أ مرسل أ معاتل أ معلهتق  ،ولكتلِ
حكمه .ويعترف امل لستون متن الكتتب املصت ثة يف لت  ،م تل كتتاب ( بقتات امل لستس) البتن حجتر العستق ين ،وكتتاب (التبيتس اْستاء امل لستس)
لسهان ال ين الل .
ص عليهما أصااب كتب الرتاجم ،والب للباحل من معرآة مراتب التع يل الست ومراتب اَّرح الست وثاللة كل م ها،
وأما الع الة والابط :آَتيَت ه
ويراعى ادت ف املتق مس عن املتأدرين يف ع ث هذه املراتب .وي ر هذا يف ابب اَّرح والتع يل من كتب مصطلح ال يل اليت سبق أن أوصتي ا

هبتا ،كمتتا ي رستتها متتن مقت مات كتتب اَّتترح والتعت يل ككتتتاب ابتن أيب حتتامت التراوي ،وقت جتتا أهتتم قواعت هتذا العلتتم الشتتيخ أبتتو الست ات اللك توي
اق ي 1٣٠4ه يف كتابه (الرآا والتكميل يف اَّرح والتع يل) وهذا كتاب مهم وهو مطبون بتاقيق ث .عب الثتاح أيب خ ة.
هتتذا ،وإ ا تعتتارع اَّتترح والتع ت يل يف را ِو واح ت  ،آ جتتا ه تتا إىل كتتتاب (مي تزان االعت ت ال) للتتذه  ،أو (لستتان امليتزان) البتتن حجتتر ،أو (الكامتتل يف
ي.
الاعثاء) البن ع ه

وق تقا بعض االختكاالت ع البال عن تراجم الرواة ،وم ها:

• أن يتتذكر أحت التترواة بك يتتته الابْستته :كتتأن يقتتول التراوي ع تته :حت ثين أبتتو آت ن أو ابتتن آت ن ،وعتتاثة متتا كصتتص كتتتب الترتاجم أبتوااب يف أوادرهتتا
للكتتىن ،وه تتاك كتتتب مستتتقلة يف هتتذا الثتتن م تتل كتتتاب (الكتتىن وااْستتاء) ايب بشتتر ال ت واليب  ٣2٠ه تت ،وهتتو مطبتتون ،وم تته يعتترف استتم صتتاحب
الك ية.
صِ
ف أختعر ر ح أو  ،كااعمش والارير وحنوها .وصهف يف هذا ابن حجر كتابه (نزهة
• أن يذكر أح الرواة بلقب ال ابسم ،واللقب هو كل َو ْ
االباب) وم ه يعرف اسم صاحب اللقب.

• أن يتتذكر أح ت التترواة ب ستتبته ال ابْستته ،كتتأن ي ستتب إىل بل ت أو مه تتة أو خ ت

ل ت  ،وه تتا يرجتتا إىل كتتتب اانستتاب ،وهتتي تتتذكر اانستتاب علتتى

حروف املعجم مث تتذكر أْستاء أصتااب هتذه ال ستبة وتتراجهم .ككتتاب (اانستاب) ايب ستع عبت الكر الستمعاين ٥٦2ه ،وقت خلهصته عتز الت ين
ب اللباب يف حترير اانساب) .وهذه الكتب ال ثة مطبوعة.
بن ااث يف (اللباب يف ْذيب اانساب) ،وهذا املل ص خلصه السيو ي يف (ل ه

• أن تتشتتابه أْستتاء عت ة رجتتال متتا التراوي املقصتتوث ،وعتتاثة متتاميكن َتييتتز املقصتتوث ابل ظتتر يف التتواريخ يف كتتتب الترتاجم الستتابقة .ومتتا لت آقت أآتترث
بعتض العلمتتاء مصت ثات مستتتقلة لتمييتتز ااْستاء املتشتتاهبة (ستواء كتان التشتتابه متن نتتون املتثتتق واملثترتق ،أو نتتون املؤتلتتف وامل تلتف ،أو نتتون املتشتتابه)
ومن هذه املص ثات (تبص امل تبه بتارير املشتتبه) البتن حجتر ،و(ااكمتال يف رآتا االرتيتاب متن ااْستاء والكتىن واانستاب) ايب نصتر ابتن متاكوال
اام  48٦هت ،وله تكملة ابسم (إكمال ااكمال) ايب بكر بن نقطة  ٦29هت ،وهتذه قتا تكملته ابستم (تكملتة إكمتال ااكمتال) َّمتال الت ين
ابن الصابوين ٦8٠ه .وكتاب ابن حجر مطبون وكذل كتاب ابن ماكوال بتكملتيه مطبون أياا.
• وأحيا يتم إهبا الراوي َتامتا ،آت يتذكر ال بك يتة وال بلقتب وال ب ستبة وإمنتا يقتول التراوي :حت ثين رجتل أو جتاء رجتل .واملتبهم يف املصتطلح :هتو
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من أخثل كر اْسه من الرجال وال ساء يف منت ال يل أو إس اثه آلم يصرح به.
ولتعيس املبهم تراجا الكتب املع ية بذل واليت عاثة ماتكون مرتبة على اابواب ،آ جا إىل الباب اخلاص روضون ال يل ،ويتم تعيس املبهم جبما
رق ال يل ورواايته آما أهبمه را ِو يصرح به آدر .ومن هذه الكتتب بتل أ هتا :كتتاب (املستتثاث يف مبهمتات املتنت واإلست اث) لتويل الت ين أيب ورعتة
أمحت بتتن عبت الرحيم العراقتتي  82٦هتت ،وهتتو ابتتن التتاآظ ويتتن الت ين العراقتتي  8٠٦هتت ،وكتابتته مطبتتون بتعليتتق الشتتيخ محتتاث اانصتتاري .وقت جتتا ويل
الت ين يف كتابتته متتاورث يف كتتتب املبهمتتات الستتابقة :ككتتتاب (ااْستتاء املبهمتتة) لل طيتتب الب ت اثي  4٦٣هتت ،و(اياتتاح اإلختتتكال) ايب الثاتتل بتتن
اهر املق سي (ابن القيسراين)  ٥٠٧هت ،و(ال وامض واملبهمات) البن بشكوال  ٥٧8هت ،و(االختارات إىل بيان أْساء املبهمات) لل ووي  ٦٧٦هتت،
وكتاب ال ووي مل ص لكتاب اخلطيب ومطبون َبدره.
هذه هي أهم اإلختكاالت الوارثة يف تراجم الرواة.
 - 2وأما الشذو والعلتة :آيعلمتان جبمتا ترق الت يل ورواايتته امل تلثتة وال ظتر آيهتا ،وهتذا أمتر تتاج إىل دتسة واستعة أو يستتعان آيته أبهتل اخلتسة
صصة قذا.
ابل ظر يف كتبهم امل ه

والشذو  :هو خمالثة ال قة ملن هو أرجح م ه ،والعلة :سبب خامض دثي يق ح يف صاة ال يل ما أن الظاهر الس مة م ه.

والكتتتب التتيت يستتتعان هبتتا يف معرآتتة العلتتل م هتتا( :علتتل الت يل) البتتن أيب حتتامت التراوي ٣2٧ه ،وهتتو مرتتتب علتتى اابتواب ،وهتتو مطبتتون يف جملت ين
ويام  284٠ح ي ا.وم ها كتاب (العلل الوارثة يف ااحاثيل ال بوية) لل ار قطين ٣8٥ه ،وهو أوسعها ومرتب على املساني  ،و بعته ثار يبة.
وب راسة استيثاء ال يل لشروط الصاة اخلمسة من ع مه ميكن الكم عليه.
(منبيه) مراتب الكم على ال يل :و ا مرتبتان:
ااوىل :أن كم على ال يل ككل (س ا ومت ا)  -كما كر أع ه  -وه ا يقال :هذا ح يل صايح أو ح يل حسن أو ح يل ضعيف.
ال انيتتة :أن كتتم علتتى الس ت آقتتط (ابل ظتتر يف اتصتتاله وع التتة التترواة وضتتبطهم) و ل ت ع ت تعتتذر معرآتتة الش تذو والعلتتة ،وه تتا يقتتال :ه تذا ح ت يل
صايح اإلس اث أوحسن اإلس اث أو ضعيف اإلس اث.
هذا ما يتعلق ابلت ريل والكتب املست مة آيه ،وبه خنتم الك

يف (علم ال يل ثراية).

ومن أراث االستزاثة من معرآة كتب علو ال يل رواية وثراية آل اجا:
 - 1كتتتاب (الرستتالة املستتتطرآة يف بيتتان مشتتهور كتتتب الست ة املشت َّترآة) حملمت بتتن جعثتتر الكتهتتاين 1٣4٥ه ،بعتتته ثارالثكتتر ب مشتتق 1٣8٣ه .وقت
ضتتم هتتذا الكتتتاب التعريتتف ب اتتو ألتتف وأربعمائتتة كتتتاب متتن مشتتهور كتتتب الت يل ،كمتتا اختتتتمل علتتى حنتتو ستتتمائة ترجتة متتن مشتتهور تتراجم علمتتاء
ال يل.
 - 2وكتتتاب (أع ت

احمل ت ثس) لل ت كتور حمم ت حمم ت أيب ختتتهبة ،ط ثار الكتتتاب العتتريب  ،19٦٣وهتتو خمتصتتر يتات هتمن الك ت

عتتن مشتتاه علمتتاء

ال يل ومؤلثاْم وختروحها.

وبع هذا العرع املوجز لكتب علو ال يل ،نعوث للك
أقسامها وأنواعها.

عما نوصي ب راستته م هتا يف مترتبيت ال راستة الشترعية ال انيتة وال ال تة بعت ما علتم الطالتب
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املوضوع الثالث :كتب علوا احلديث اليت نوصي بدراستها يف املرمبة الثانية
أوال  -علم احلديث رواية
 - 1حثظ ااربعس ال ووية وتكملتها البن رجب ال بلي ،ما قراءة خترحها من (جاما العلو والكم) البن رجب.
 - 2قراءة كتاب (رايع الصالس) لل ووي.
 - ٣حثظ أحاثيل (عم ة ااحكا ) للااآظ عب ال ين املق سي ٦٠٠ه ،ما قراءة خترحها يف (إحكا ااحكا ) البن ثقيق العي .
 - 4حثظ أحاثيل (صايح اإلما الب اري) رضي هللا ع ه ،وحستب آيته قتول ابان ميمياة رمحته هللا ]ولتيح حتتت أث الستماء بعت القترآن كتتاب
يستره هللا لته ،وعت ة أحاثي ته املرقمتة وإن بل تت
أصح من الب اري[ .1وحثتظ الب تاري كلته ممتا ي ب تي أن ترص عليته التب العلتم ،وهتو ميَ َّستر ملتن ه

 ٧٥٦٣حت ي ا إال أهنتتا  -متتا حتتذف املكتترر  -تصت ألثتتي حت يل ومخستتمائة حت يل وث ثتتة عشتتر حت ي ا ( )2٥1٣حستتبما كتتره ابتتن حجتتر يف

(ه ي الساري) ويف (آتح الباري) أياا ج  1ص  ،84وهذا ليح ك ا.
وتكتمتتل آائت ة (صتتايح الب تتاري) بقتراءة ختتترحه (آتتتح البتتاري) وقت نهبهتتت علتتى أ يتتة الثتتتح متتن قبتتل ،كمتتا كتترت خمالثاتتته العتقتتاث أهتتل الست ة يف
خترحه لكتايب (اإلميان) و (التوحي ).
 - ٥تثظ الطالب رعجم من معاجم ال يل للرجون إليه ع الاجة ،ون صح (ابَّاما الص ) للسيو ي ،وخترحه (آيض الق ير) للم اوي.
 - ٦تثظ الطالب بكتاب (ال هاية يف خريب ال يل وااثر) ايب السعاثات ابن ااث  ،للرجون إليه ملعرآة معاين االثا ال ريبة ع الاجة.
آتكون الكتب املطلوبة يف هذه املرتبة هي (جاما العلو والكم  -ورايع الصتالس بت تريل أحاثي ته لتألر ؤط  -وعمت ة ااحكتا  -وآتتح البتاري
 -واَّاما الص

 -وآيض الق ير  -وال هاية البن ااث ).

هذا مايتعلق بعلم ال يل رواية.
اثنيا  -علم احلديث دراية
 - 1يف مصطلح ال يل :يت رج الطالب يف ثراسة املصطلح على ال او التايل:
أ  -ثظ الطالب (امل ظومة البيقونية) ،وهي يف  ٣4بيتا وآوائ ها قليلة رخم ختهرْا.
ب  -يق ترأ الطالتتب (تيس ت مصتتطلح ال ت يل) لل ت كتور حممتتوث الطاتتان ،ويق ترأ معتته يف نثتتح الوقتتت كتتتاب (التقريتتب) لل تتووي .إ إن كتتتاب ث.
الطاان يكاث أن يكون خمتصرا للتقريب.
ج  -مث يقرأ (خنبة الثكر وخترحها) البن حجر.
ث  -مث يقرأ (ت ريب الراوي) للسيو ي ،وهو خترح لكتاب (التقريب) لل ووي .ويكون (ت ريب الراوي) هو املرجا ااسا ل راسة املصطلح يف هتذه
املرتبة ،ويستعس ابلكتب السابقة كتمهي ل راستته ،ويف نثتح الوقتت يستتعس ِبستن التقستيم التوارث بكتتاب ث .الطاتان يف عمتل هيكتل ملوضتوعات
(الت ريب) ،ويايف الثوائ الزائ ة (ب بة الثكر) وخترحها إىل هوامش (الت ريب).
بقيت نصياة هامة لطالب العلم يف ثراسته للمصطلح وهي أال يقتصر الطالب علتى اام لتة املاتروبة يف كتتب املصتطلح والتيت يت اقلهتا املؤلثتون متن
ل ن الرامهرمزي واخلطيب الب اثي وإىل يوم ا هذا ثون إضاآة أو ت ي  ،آتج هم يقولون ال يل املرستل أو املعاتل أو اإلثراج م الته حت يل كتذا،
وجت ت املؤلثتتون يت تتاقلون نثتتح امل تتال ،يف حتتس أن اام لتتة ك ت ة ج ت ا ،وثراستتت لصتتايح الب تتاري وح ت ه وختتترحه آتتتح البتتاري َتك ت متتن اإلتيتتان
بعشرات اام لة .وك ت أضرب للط ب م اال لذل ب راسة ابب (لبح الريتر للرجتال) وابب (اآترتاه الريتر) متن كتتاب اللبتا بصتايح الب تاري
( 1اقتااء الصراط املستقيم) ط مكتبة امل ين ،ص 4٣٥
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(ابب  2٥و  )2٧وآيها ااحاثيل من  ٥828إىل  ٥8٣٥و .٥8٣٧
• آااحاثيل من  ٥828إىل  ٥8٣٠أم لة للمتابعات ،وكذل ال ي ان  ٥8٣٣و .٥8٣4
• وااحاثيل من  ٥8٣1إىل  ٥8٣4هي ختواه للا يل  ٥828ومتابعاته.
(التامل) ابملكاتبة.
• وااحاثيل من  ٥828إىل  ٥8٣٠أم لة للرواية
ُّ
ابلسمان ،وأن روايته مقبولة هبذا الشرط.
• وال يل  ٥828آيه م ال لتصريح امل لهِح (قتاثة) َّ
• وال يل  ٥8٣٣م ال ملرسل الصاايب يبي ه ال يل بع ه.
• وال يل  ٥8٣٣به م ال للشا (لن يلبسه) واحملثو (مل يلبسه) ابل يل بع ه.
(احملرف) لل
• وال يل  ٥8٣4به م ال
َّ
للمصاف َّ

ف يف إسم أيب بيان.

• وال يل  ٥8٣٥به م ال للرواية عن املبت ن (عمران بن حطان) وبيان حكمها.
والت يل  ٥8٣1و  ٥8٣٧متابعتتات ،وااول إست اثه أعلتتى متتن ال تتاين ،إال أن الب تتاري رواه ذست اث ول ( )٥8٣٧لك تترة آوائت مت تته ،آهتتذا
م ال اسباب اللجوء إىل الرواية ذس اث ول ما الق رة على اإلس اث ااعلى.
• وال يل  ٥8٣٧ماآيه من وايثة يف املنت عن ال يل  ٥8٣1م ال لزايثة ال قة.
آهذه عشر آوائ مصطلاية هبذين البابس ،آما ابل بتتبا أبواب كتاب من صايح الب اري آا عن تتبتا الكتتب الستتة  .والتذي أرثت أن أنبته
عليتته أال يقتتف الطالتتب ع ت اام لتتة املتتذكورة بكتتتب املصتتطلح داصتتة إ ا ختتترن يف ت ريستته لل ت  ،وأنصتتاه جبمتتا الثوائت املصتتطلاية ملتا ي رستته متن
أحاثيل ليستشه هبا يف مواضعها.
 - 2يف علم الرجال بشقيه (َتريخ الرواة) و (اَّرح والتع يل).
أ  -يقرأ الطالب كتاب (الرآا والتكميل يف اَّرح والتع يل) ايب الس ات اللك وي اق ي  1٣٠4هت مطبون بتاقيق ث .عب الثتاح أيب خ ة.
ب  -يكون ل ى الطالب كتاب يف الرتاجم يك ر من القراءة آيه ،ويرجا إىل تتراجم الترواة كلمتا قترأ يف كتتب الت تريل ،ون صتح ه تا بكتتاب (ْتذيب
التهذيب) البن حجر ،آإن مل د الطالب ب يته آيه أو أختكل عليه ماورث آيه آل جا إىل خ ه من كتب الرجال اليت كر ها من قبل.
 - ٣يف علم الت ريل
أ  -ي ر الطالب كتاب (أصول الت ريل وثراسة ااساني ) لل كتور حمموث الطاان ،ط املطبعة العربية ِبلب  1٣98هت.
ب  -يقترأ الطالتتب يف كتتتب الت تريل املبستتو ة (ك صتتب الرايتتة) للزيلعتتي  ٧٦2هتت ،و (التل تتيص البت ) البتتن حجتتر ،و(اق ايتتة يف كتريل أحاثيتتل
الب ايتتة) ايب الثتتيض ال متتاري .و لت للتت رب علتتى الت تريل إ إن املقصتتوث متتن ثراستتة علتتم الرجتتال هتتو حتصتتيل ملكتتة الت تريل ،والقتراءة يف كتتتب
الت ريل معي ة على ل ملعرآتة كيثيتة تتبتا تتراجم الرجتال ومعرآتة املتشت ثين واملتستاهلس متن العلمتاء يف تقيتيم الرجتال والكتم علتى ااحاثيتل وخت
ل  .هذا ابإلضاآة إىل أن القراءة يف هذه الكتب تساع الطالب ك ا يف ثراسة الثقه.
ج  -يقرأ الطالب كتاب (امل ار امل يف يف الصايح والاعيف) البن القيم.
وهذا مانوصي به يف (علم ال يل ثراية) يف هذه املرتبة.

السنة
اثلثا  -الدفاع عن ُّ
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الس ة وماوالت تتعرع للطعن والتشكي متن الز ثقتة قت ميا وحت ي ا ،إمتا ابلطعتن املباختتر يف بعتض ااحاثيتل أو ابلطعتن يف الصتاابة التذين
كانت ُّ
تس أحت َكم متكتتا علتى أريكتته
هم نقلة الس ة إلي ا ،وق أدس الصاثق املص وق بذل  -وهتذا متن معجزاتته  -آقتال عليته الصت ة والست (ال ألْ ِث َ َّ
َيتيه اامر من أمري ،مما أمرت به أو هنيت ع ه ،آيقول :ال أثري ماوج ه يف كتاب هللا اتبع اه).1
ومقصوث الز ثقة إسقاط االحتجاج ابلس ة  -وهي املصت ر ال تاين للتشتريا  -ليتمك توا متن أتويتل القترآن التتأوي ت البا يتة التيت تستاير أهتواءهم ،إ

ِ ِ
تس لِلَّتا ِ َمتتا ن ت هِتزَل إِلَت ْتي ِه ْم) ال اتتل .44 :وهتتذا متتن أهتتم مستتال أهتتل الب ت ن
َنزلَْتتا إِلَْي ت َ ال ت هذ ْكَر لتتبَت ِه َ
إن الس ت ة هتتي املبي تتة للقتترآن كمتتا قتتال تعتتاىل ( َوأ َ
والا ت الت للتوصتتل إىل تاتتليل ال تتا  ،آهتتم إمتتا أن يستتعوا يف إستتقاط االحتجتتاج ابلس ت ة وإمتتا أن يستتعوا يف إستتقاط االحتجتتاج أبق توال الستتلف يف
تثست ال صتتوص ،ليتمك توا بتتذل متتن القتتول يف ال صتوص َبرائهتتم آي ِ
اتلُّون وياتتلون .وقتتذا كتتان مت هل أهتتل الست ة هتتو االعتصتتا ابلكتتتاب والست ة
َ
وإجان سلف اامة من الصاابة والتابعس قم ذحسان ،كما أسلث ا القول يف املبال ال اين.
وقذا آق كان العلماء ومايزالون يكتبون يف الت آان عتن الست ة والصتاابة ويف وجتوب االعتصتا ابلست ة ،وهتذا املوضتون أليتق ابالعتصتا وقت أآترث لته
الب تتاري ع ت ة أب تواب يف كتتتاب االعتصتتا متتن صتتاياه ستتبق الت بيتته عليهتتا .كمتتا ي بتته العلمتتاء علتتى وجتتوب العمتتل ابلس ت ة يف كتتتب أصتتول الثقتته
ابعتبارها ال ليل ال اين من أثلة ااحكا .
وابإلضاآة إىل ماسبق ،آه اك كتاابت مثرثة يف هذا املوضون ،م ها:
( - 1الروع الباسم يف َّ
الذب عن س ة أيب القاسم عليه الص ة والس ) حملم بن إبراهيم الووير اليماين  ٧٥٥هت.
( - 2مثتاح اَّ ة يف االحتجاج ابلس ة) للسيو ي.
عجاج اخلطيب.
( - ٣الس ة قبل الت وين) لل كتور حمم ه
( - 4ثآان عن الس ة) لل كتور حمم حمم أيب ختهبة.

وحنوها من الكتب كاملؤلثات الك ة يف الرث على أيب َريَّة وخ ها.
يستتر هللا تعتتاىل لته ثراستتتها وأراث املزيت آعليتته رتا نوصتتي بتته يف
ومت ْتن َّ
وهتتذا آدتتر مانتتذكره يف الكتتتب التتيت نوصتتي هبتتا يف علتتو الت يل يف هتتذه املرتبتتةَ ،
املرتبة ال ال ة من مراتب ال راسة الشرعية إن ختاء هللا تعاىل.

حس ه الرتمذي
 1رواه الب وي يف خترح الس ة ( )1٠1وقال هذا ح يل حسن ،وله ختاه ع أصااب الس ن ه
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املوضوع الرابع :كتب علوا احلديث اليت نوصي بدراستها يف املرمبة الثالثة
أوال  -علم احلديث رواية
اعلم أن الطالب يف هتذه املرتبتة ي ب تي أن يقترأ و ثتظ كتل ماميك ته متن كتتب الست ة ،آإنته يستعى لتاصتيل رتبتة االجتهتاث ،وا تهت الي ب تي أن يثوتته
من ااحاثيل إال القليل.
 - 1والتوسط يف ل هو حثظ الكتب الستة (صاياا الب اري ومسلم ،وست ن أيب ثاوث والرتمتذي وال ستائي وابتن ماجتة) ،وإ ا كتان الطالتب قت
ميسرا عليه ذ ن هللا تعتاىل ،ان ه تاك قت را كبت ا متن ااحاثيتل
حثظ صايح الب اري يف املرتبة ال انية آإن هذا سيجعل حثظ بقية الكتب الستة ه
املتثق عليها بس هذه الكتتب الستتة ،مث إن كتل كتتاب بعت لت ي ثترث بتبعض ااحاثيتل .واملتثتق عليته بي هتا اليلتز أن يتثتق اَّميتا علتى لثظته بتل

املقصوث االتثاق على أصله.

ِ
الصت ر قت ر املستتتطان ،واالستتتعانة ابلصتتابة الصتتالة يف الثتتظ ،متتا التثتترل متتن الع ئتتق والعوائتتق قت ر
وممتتا يعي تته علتتى حثظهتتا الشتترون يف لت يف ه

املستطان ،كما كر ه يف الباب الرابا.

آتإن تعتذر الثتظ آت أقتل متن قتراءة الكتتب الستتة أك تر متتن مترةِ ،بيتل َيلثهتتا الطالتب وميك ته الوصتول إىل مواضتتا ااحاثيتل آيهتا بستتهولة وإن مل
ثظها .وهذا هو ال ااثى املثرتع يف ا ته كما نقل ا ل عن ال زايل والشوكاين وخ ا يف ختروط ا ته يف الباب اخلامح من هذا الكتتاب
 -ع الك

يف صثة املثيت وخترو ه  -حيل مل يشرت ا الثظ.

 - 2أما ختروح الكتب الستة :آي ب ي قراءة خترح ال ووي ملسلم ،وخترح اخلطايب لس ن أيب ثاوث (معامل الس ن) ،وهذا بع الثرال من (آتتح البتاري) يف
املرتبتة ال انيتة ،والتق أن ابتن حجتتر رمحته هللا قت استتوعب يف الثتتتح أهتم متاورث يف كتتب الشتتروح اادترى وقتذا آتإن متن قترأ (آتتح البتاري) ستتيج أن
ميسرة له ذ ن هللا ،وسيج أن الثوائ اليت سي رج هبا م ها  -آوق ما ابلثتح  -قليلة.
قراءة هذه الشروح ه

 - ٣وبع ت الكتتتب الستتتة ،ي ب تتي أن يكتتون لطالتتب االجتهتتاث نظتتر يف بقيتتة كتتتب الس ت ة وبوجتته دتتاص :مس ت أمح ت ب تن ح بتتل ،والس ت ن الكتتسى
للبيهقي.
 - 4حثظ كتاب (بلول املرا من أثلة ااحكا ) البن حجر ،وقراءة خترحه (سبل الس ) للص عاين.
 - ٥قراءة كتاب (االعتبار يف ال اسخ وامل سو من اآلاثر) ايب بكر الاومي اقمذاين ،داصة مق مته يف الرتجيح.
آهذا مانوصي به يف (علم ال يل رواية) يف املرتبة ال ال ة.
اثنيا  -علم احلديث دراية
 - 1يف مصطلح ال يل:
أوصيت يف املرتبة ال انية (بت ريب الراوي) للسيو ي ما بعض الكتب املمه ة ل راسته .وأوصي ه ا ب راسة كتابس:
أ  -كتاب (توضيح ااآكار ملعاين ت قيح اانظار) للص عاين صاحب سبل الس

 1182هت.

ب  -كتاب (آتح امل يل ختترح ألثيتة الت يل) للاتاآظ الست اوي (حممت بتن عبت الرمحن)  9٠2هتت ،وهتو متن أوستا الكتتب يف علتم املصتطلح وهللا
تعاىل أعلم.
والتق أن التب االجتهتتاث ي ب تي أن يقترأ كتتل ماميك ته يف كتتل علت ِم متن العلتتو الشترعية ،ويف املصتتطلح ي ب تي أن يقترأ (الكثايتتة) لل طيتب الب ت اثي،
و(الباعل ال يل) البن ك  ،و(التقيي واإليااح) للااآظ العراقي ،و(ال كت على مق مة ابن الص ح) البن حجتر ،و(قواعت التات يل) َّمتال
ال ين القاْسي .وال خيثى أن ه اك ق را مشترتكا بتس هتذه الكتتب مث خيتتص كتل كتتاب بثوائت وتوضتياات وهتذه ي ب تي أن دمعهتا الطالتب يف ثآترت
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جبانب الكتب ااساسية اليت أوصي ا هبا يف كل مرتبة آيكون ق جا آوائ أهم ماكتب يف هذا العلم ،وهللا تعاىل أعلم.
 - 2يف علم الرجال :بشقيه (تواريخ الرواة) و (اَّرح والتع يل).
أ  -يقرأ الطالب مق مة كتاب (اَّرح والتع يل) البن أيب حتامت .متا مراعتاة أن كتل متن مراتتب اَّترح والتعت يل ع ت ه أربتا ،أمتا املتتأدرون آجعلوهتا
ستا .انظر (ت ريب الراوي) للسيو ي ٣42/1 ،وما بع ها.
ب  -يقرأ الطالب يف كتاب (تعجيل امل ثعة) البن حجر ،ودعله هو و (ْذيب التهذيب)  -التذي أوصتيت بته يف املرتبتة ال انيتة  -دعلهمتا أساستا
ع ه يف هذا الثن ،ويايف إليهما الثوائ الزائ ة ابلكتب اادرى كلما حتصلت له.
ج  -وي ب ي أن يكون للطالب مطالعة يف معظم كتب هذا الثن ،وأن يقرأ مق مة كل كتاب م ها ،ليكون على ثراية برتتيبهتا وكيثيتة الكشتف آيهتا.
ككتاب (اإلصابة) البن حجر ،و(تبص امل تبه بتاريتر املشتتبه) لته ،و(تتذكرة الثتا ) للتذه متا يوقتا ،و(ميتزان االعتت ال) لته ،و (لستان امليتزان)
البن حجر ،و(اانساب) للسمعاين ،و(الكامل يف الاعثاء) البن ع ي ،وخ ها من الكتب اليت كر ها يف هذا الثن من قبل.
 - ٣يف علم الت ريل
أ  -يت ر الطالتتب كتتتاب (كشتتف الل تتا عتتن أسترار كتريل أحاثيتتل ستتي اا عليتته الصت ة والست ) لعبت املوجوث حممت عبت اللطيف ،ط مكتبتتة
ااوهر رصر14٠4 ،ه ،يف جمل ين .وك ت أوصيت ب راسة كتاب (أصول الت ريل) حملموث الطاان يف املرتبة ال انية.
ب  -مث تكون للطالب مطالعة يف الكتب ال الة على مواضا ااحاثيل اليت كر ها من قبل ككتاب (حتثة ااختراف) للمزي ،و( دائر املواريتل)
لل ابلسي ،و(كشف اخلثاء) للعجلوين ،و(املقاص الس ة) للس اوي ،و(املعجم املثهر الثا الت يل) ل ِونْست  ،و(مثتتاح ك توو الست ة) لته ،و
(ت زيه الشريعة) البن عراق .وخ ها.
ج  -مث يك ر الطالب من مطالعة كتب الت ريل املبسو ة وامل تصرة ،وق كر أ ها من قبل آ نعي ه ه ا.
ث  -مث يكتتون للطالتتب اختتتت ال ابلت تريل متتن ابب التت رب وإن مل يت صتتص آيتته ،ويقتتو بت تريل بعتتض ااحاثيتتل امل رجتة يف كتتاب م تتل (نصتتب
الراية) ثون ال ظر آيه ،و كم ب ثسه على ال يل ابلطريقة اليت أسلث ا ،مث ي ظر ماقاله الزيلعي يف كريل هذا ال يل يف (نصتب الرايتة) ومااستت ركه
عليه ابن حجر يف (ال راية) و ل ليقيح الطالب جمهوثه را كتبه أئمة هذا العلم.
وهذا مانوصي به يف (علم ال يل ثراية) يف املرتبة ال ال تة ،وهتو آدتر مانتذكره يف املباتل الرابتا اخلتاص بكتتب الت يل وعلومته ،هتذا وابهلل تعتاىل
التوآيق.
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املبحث امام :
علوا اللدة العربية
ويف هذا املبال أربا مسائل ،وهي
 - 1مكانة الل ة العربية من العلو الشرعية.
 - ٣مانوصي ب راسته يف املرتبة ال انية

 - 2ت وين علو الل ة العربية.
 - 4مانوصي ب راسته يف املرتبة ال ال ة.
املسألة األوىل :مكانة اللدة العربية من العلوا الشرعية

ب أ هتذه املباحتل ابلكت يف االعتقتاث مث االعتصتا  -يف املبا تس ااول وال تاين  -ا يتة تعلتم االعتقتاث واملت هل الصتاياس قبتل تعلتم ماعت ا ا،
آ د يرجى ملن كان على خترك أو ب عة أو ض لة لثساث يف اعتقاثه أو اتهِ ِ
باعه.
مث حت ث ا عن علو الكتاب والس ة  -يف املبا س ال الل والرابا  -اهنما العلمان ااساسيان اللذان تبين عليهما بقية العلو الشرعية.
وقت كتتر يف أقستتا العلتتو الشتترعية  -يف الثصتتل ااول متتن هتتذا البتتاب  -أن ه تتاك علومتتا وضتتعها العلمتتاء لاتتبط آهتتم العل تو ااساستتية ولاتتبط
االستتت باط م هتتا ،وهتتذه هتتي علتتو الوستتائل ،وهتتي أربعتتة :علتتو القتترآن وعلتتو الت يل ثرايتتة وعلتتو الل تتة العربيتتة وأصتتول الثقتته .وقت كتتر متتايتعلق
ب راسة علو القرآن يف املبال ال التل ،كمتا كتر متايتعلق ب راستة علتو الت يل ثرايتة يف املباتل الرابتا ،ويف هتذا املباتل نتذكر متايتعلق ب راستة
علو الل ة العربية ،مث نتذكر متايتعلق ب راستة أصتول الثقته يف املباتل التتايل إن ختتاء هللا تعتاىل .وقت رتب تا علتو الوستائل ااربعتة هبتذا الرتتيتب مل استبة
تق ت

علتتو القتترآن وال ت يل ل راستتة العلتتو ااساستتية (الكتتتاب والس ت ة) .مث ق ت ه م ا علتتو الل تتة علتتى أصتتول الثقتته ان ك ت ا متتن مباحتتل ااصتتول

كال الالت واملعاين هي مباحل ل وية يف ااصل.
ومن هذا تتاح أ ية علو الل ة العربية لطالب العلو الشرعية ،آالل ة وسيلة لثهم ال صوص الشرعية (الكتاب والس ة) ووستيلة ل ستت باط الصتايح

من ال صوص .إ جاءت هذه الشريعة بلسان العرب ،قال تعاىل (إِ َّ َج َع ْلَاه قت ْترآ َعَربِيهتا لَّ َعلَّك ْتم تَت ْع ِقلتو َن) الزدترف ، ٣ :وقتال تعتاىل ( َوَه ت َذا لِ َستا من
تس) ال اتتل .1٠٣ :وإ ا كانتتت الل تتة العربيتتة وستتيلة لثهتتم الكتتتاب والست ة ،آتتإن تعلمهتتا واجتتب علتتى ت ب العلتتو الشتترعية ،ان الوستتائل قتتا
َعتَترِيب ُّمبِت م
نثح أحكا املقاص  ،حىت قال الشا

يف (املواآقات) إن ا ته ال يلزمه االجتهاث يف ختال من علو الوسائل إال علو الل ة العربية.1

وقال ابن خلدون رمحته هللا ]الثصتل الستاث وال ثتون يف علتو اللستان العتريب .أركانته أربعتة وهتي :الل تة وال اتو والبيتان وااثب ،ومعرآتهتا ضترورية
على أهل الشريعة إ مأدذ ااحكتا الشترعية كلهتا متن الكتتاب والست ة وهتي بل تة العترب ،ونَت َقلَتهتا متن الصتاابة والتتابعس عترب ،وختترح مشتك ْا
من ل اْم ،آ ب من معرآة العلو املتعلقة هبذا اللسان ملن أراث علم الشريعة[.2
وملا قال بشر املريسي ِبلق القرآن  -وكان من ثعاة هذه الثت ة ومن رؤو املعتزلة ت  218هت  -قال له علماء الست ة :إمنتا أوتيتت متن الع ْجمتة ،إ

است ل على ب عته ببعض اآلايت  -كآية الزدترف الستابقة  -ومل يثهمهتا علتى الوجته الصتايح ،يراجتا يف هتذا كتتاب (اليت ة) لعبت العزيز الك تاين،
وهو يشتمل على م ا رته لبشر املريسي ِبارة اخلليثة العباسي املأمون.
املسألة الثانية :مدوين علوا اللدة العربية
 1انظر (املواآقات)  ،118 - 114 /4ط ثار املعرآة
( 2مق مة ابن دل ون) ص ٥4٥
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مل تكن علو الل ة العربية م ونة يف ص ر اإلس

الستقامة اللسان متن جهتة اإلعتراب واملعتاين والبيتان ،آلتم تت ن الاجتة إىل تت وين ختتال متن لت .

آلما اتسعت الثتوحات يف ب ث العجم من الثر والرو وأسلم ك من أهل هذه الب ث وتكلموا بل ة العرب لاجتهم إىل تعلتم الكتتاب والست ة متن
جهتتة ولتتاجتهم إىل التعامتتل متتا العتترب متتن جهتتة أدتترى ،مل يتتتكلم العجتتم بل تتة العتترب علتى الوجتته الصتتايح ،كمتتا أن ستتكىن العترب بتتس العجتتم يف
اامصتتار املثتوحتتة أآست ت لستتاهنم ااصتتلى .آت دل الثستتاث علتتى اللستتان العتتريب متتن جهتتة اللاتتن َترة ومتتن جهتتة استتت ا االثتتا َترة ومتتن جهتتة
البيان والثصاحة َترة أدرى ،آتأقم هللا تعتاىل علمتاء اامتة وضتا قتوانس لل تة العترب التيت هتي ل تة الكتتاب والست ة ،وهتذا ممتا حثتظ هللا تعتاىل بته ثي ته

حنن نَتَّزلَْا ال هِذ ْكَر َوإِ َّ لَه َلَاآِظو َن) الجر ، 9 :آق قاى سباانه ِبثظ هذا ال ين لتبقي حجتته علتى دلقته مصتونة متن
اخلامت كما قال تعاىل (إِ َّ َْ
التاريتتف والتبت يل إىل يتتو القيامتتةِ ،
وح ْثتتظ ل تتة العتترب متتن ِح ْثتتظ الت ين ان للوستتائل حكتتم املقاصت  ،آتتأقم هللا تعتتاىل آريقتتا متتن العلمتاء القيتتا علتتى
حثظهتتا وكتتان هتتذا بت ت وين علتتو اللستتان العتتريب والتتيت احنصتترت يف أربعتتة علتتو وهتتي :ال اتتو والل تتة والبيتتان وااثب ،ولك تل موضتتوعه ومثرتتته .وهتتي
حسب ترتيب ت وي ها َترخييا.
 - 1علم النحو:
أ  -وموضوعه :ضبط أوادر الكلمات إعرااب وب اء ِبسب موقعها من اَّملة على حنو مايتكلم بته العترب .ومعتىن ال اتو أي القصت أو امل تل ،وْستي
العلم هبذا اإلسم لقص املتكلم أن يتكلم م ل العرب ،كما يسمى هذا العلم أياا بعلم اإلعراب .وعلى هذا آإنه ي دل يف موضون هتذا العلتم َتييتز
اإلسم من الثعل من الرف ،وَتييز املعرب متن املبتين ،وَتييتز املرآتون متن امل صتوب متن امل ثتوع متن ا تزو  ،متا حت يت العوامتل املتؤثرة يف هتذا كلته،
وق است بط هذا كله من ك

العرب ابالستقراء ،وصار ك

العرب ااول ختعرا ون را  -بع نصوص الكتتاب والست ة  -هتو الجتة يف تقريتر قواعت

ال او يف صورة ماعرف ابلشواه الل وية ،وهو مااستشه به العلماء من ك

العرب لتقرير القواع .

ب  -ومثرة هذا العلم :هو يف حتمل الل ة وآثائها من جهة ع قة اإلعراب ابملعىن.
• واملقصتوث ابلتامتتل ه تتا :آهتتم املقصتتوث متتن كت

ال ت ِبستتب إعرابتته ،آيميتتز املست متتن املست إليته ،والثاعتتل متتن املثعتتول ،وخت

لت ممتا يتتؤثي

إ اله إىل قلب املعاين.
• واملقصوث اباثاء :أن يتكلم املرء بك

معرب ي اسب املعاين التيت يريت التعبت ع هتا ،ويتت لص متن اللاتن التذي يقلتب املعتاين ،آيتتمكن بتذل

من إآها ال .
ج  -وواضا هذا العلم :مل خيتلف املؤردون يف أن واضا أسا هذا العلم هو التابعي أبو ااستوث الت ؤيل ٦٧ه ،وقيتل إن هتذا كتان ذختتارة متن أمت
املؤم س علي بن أيب الب رضي هللا ع ه .مث كتب ال ا يف هذا العلم بع أيب ااسوث إىل أن أكمل أبوابته اخلليتل بتن أمحت 1٦٥ه ،و لت يف ومتن
هارون الرختي  ،وأدذ عن اخلليل تلميذه سيبويه (أبو بِشتر عمترو بتن ع متان بتن ق تس)  18٠ه ت التذي أك تر متن التثتاريا ووضتا ااثلتة والشتواه متن
ك

وثون العلمتاء علتم الصترف متا علتم ال اتو ،وإ ا
العرب لقواع هذا العلم .وأصبح (كتاب سيبويه) أساسا لكل ماكتب بع ه يف علتم ال اتو .ه

كان ال او خمتصا ابل ظر يف ت ه ختتكل آدتر الكلمتة بت ت موقعهتا يف اَّملتة ،آتإن الصترف خمتتص ابل ظتر يف ب يتة الكلمتة ومشتتقاْا ومتايطرأ عليهتا
من الزايثة أو ال قص.
وأهم الكتب املت اولة يف علمي ال او والصرف  -بع كتاب سيبويه -
• كت تتاابت أيب عم تترو ب تتن الاج تتب (ع م تتان ب تتن عم تتر)  ٦4٦ه ت ت ص تتاحب امل تصت ترات املش تتهورة يف الثق تته وااص تتول ،ول تته (الكاآي تتة) يف ال ا تتو ،و
(الشاآية) يف الصرف ،وكلتا ا من امل ور ،وعليهما ختروح ك ة داصة (الكاآية).
• كتتتاابت ابتتن مالت (أبتتو عبت هللا حممت جتتال الت ين ابتتن مالت الطتتائي اان لستتي)  ٦٧2هتت ،ولتته القصتتي ة االثيتتة املشتتهورة ،والتتيت ت اوقتتا ك ت متتن
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العلماء ابلشرح م هم:
ابن هشا اانصاري  ٧٦1هت ،وله خترح (أوضح املسال إىل ألثية ابن مال ).
القاضي عب هللا هباء ال ين بن عقيل املصري  ٧٦9هت ،وله (خترح ابن عقيل على االثية).
والبن مال صاحب االثية (المية ااآعال) وهي م ظومة يف الصرف ،وله أياا امل ظومة اقائية آيما ورث من ااآعال ابلواو والياء.
• كتاابت ابن هشا اانصاري (جال ال ين عب هللا بن يوسف)  ٧٦1هت ،وله (أوضح املسال إىل ألثية ابن مال ) ،وله (م ين اللبيب عتن كتتب
ااعاريب) ،وله (خترح ختذور الذهب يف معرآة ك العرب) ،وله (قطر ال ى وبَ هل الص ى).
• كتاابت الشيخ حمم حميي ال ين عب المي من علماء ااوهر وله ختروح وحتقيقات على الكتب السابقة وهي ختروح االثيتة وكتتاابت ابتن هشتا
وله (التاثة الس ية خترح منت ااجرومية) وهو كتتاب خمتصتر ختترح آيته متنت حممت بتن آج هترو الصت هاجي  ٧2٣ه ت .وهتذا الرجتل  -أعتين حممت حميتي
ال ين  -آية من آايت هللا يف ال او والل ة ،وختروحه وتعليقاته وإعرابه للشواه مثي ة لل اية ،وأنصح الطالب ابإلك ار من القراءة له.
• كتتتاابت املعاص ترين م هتتا( :مل تتص قواع ت الل تتة العربيتتة) لث تؤاث نعمتتة ،و (املتتوجز يف قواع ت الل تتة العربي تة وخت تواه ها) لستتعي ااآ تتاين ،و(ال اتتو
الواضح) لعلي اَّار ومصطثى أمس ،و(جاما ال رو العربية) ملصطثى ال ييين ،و(ال او الوايف) لعبا حسن .وخ ها ك .
• وق سبق الت بيه على كتاابت أيب البقاء العكسي يف إعراب القرآن وإعراب ال يل ،والبن دالويه (إعراب ث ثس سورة من القرآن).
وَتتتتاو كتتتب املعاصترين ِبستتن التقستتيم وستتهولة ااستتلوب يف حتتس َتتتتاو كتتتاابت ااقت مس ب ستتامة املتتاثة وك تترة الشتواه وقوْتتا ،داصتتة كتتتاابت ابتتن
هشا اانصاري اليت اهتم آيها ابلشواه القرآنية.
هذا ما يتعلق بعلم ال او ،وهو أول علو الل ة العربية ت وي ا.
 - 2علم اللدة:
وهو اثين علو العربية ت وي ا بع وضا علم ال او.
أ  -موضوعه :إ ا كان علم ال او ق وضا لتقو اللان يف الك الذي ي ه املعتاين ،آتإن ه تاك آستاثا آدتر قت ثدتل علتى ل تة العترب خت آستاث
اللاتتن أال وهتتو اَّهتتل رعتتاين االثتتا العربيتتة ،وقت أثى هتتذا اَّهتتل إىل أمترين :ااول :استتت ا ال تتا لأللثتتا العربيتتة يف خت موضتتوعها يف ل تتة
العرب ،واامر ال اين :هو است ا ال ا الثتا خت م استبة أو استتا اث ألثتا ج يت ة للتعبت عتن معتاين متراثة َّهلهتم ابللثتظ امل استب التذي
يستتت مه العتترب ،أي أن اَّهتتل رعتتاين االثتتا ق ت أثى إىل استتت ا االثتتا يف خ ت موضتتوعها وإىل العجتتز عتتن التعب ت عتتن املعتتاين ابالثتتا
امل اسبة .ومن ه ا هرت الاجة إىل ت وين االثا العربية ومعانيها .وهذا هو موضون علم الل ة :وهو ضبط ثاللة االثا على املعاين.
ب  -مثرة علم الل ة :وهو أياا يف حتمل الل ة وآثائها من جهة ع قة اللثظ ابملعىن.
• واملقصتتوث ابلتامتتل :آهتتم املعتتاين الصتتاياة لك ت

ال ت  ،وي ت دل يف هتتذا :الثهتتم الصتتايح ملعتتاين الكتتتاب والس ت ة وآتتق مايثهمتته العتترب متتن

ألثا هما.
• واملقصوث اباثاء :ق رة املتكلم على التعب عن املعاين املراثة ابالثا امل اسبة يف ل ة العرب ،أي التعب عن املعاين ابلكلمات الثصياة.
ج  -ت وين علم الل ة :قا العلماء بت وين هذا العلم من ث ث جهات:
• اَّهتتة ااوىل :ت ت وين أصتتول علتتم الل تتة وأص تواْا وض توابط ثاللتتة االثتتا علتتى املعتتاين .وْستتي هتتذا (بثقتته الل تتة) وأق ت كتبتته املعروآتتة ل تا كتتتاب
(اخلصتتائص) البتتن جتتين (أبتتو الثتتتح ع متتان بتتن عمتترو)  ٣92هتت .ومتتن أآاتتلها (املزهتتر يف علتتو العربيتتة) للستتيو ي  911هتت ،ومتتن كتتتب املعاصترين
(ثراسات يف آقه الل ة) لل كتور صباي الصاحل ،و(آقه الل ة) لل كتور علي عب الواح وايف.
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• اَّهتتة ال انيتتة :تت وين ألثتتا الل تتة العربيتتة (مثرثاْتتا) متتا بيتتان معتتىن أو معتتاين كتتل كلمتتة م هتتا .وْسيتتت الكتتتب املشتتملة علتتى هتتذا (معتتاجم ألثتتا
(العت ْتس) لل ليتتل بتتن أمحت الثراهيت ي  1٦٥هتت .مث ك تترت هتتذه املعتتاجم وت هوعتتت رائتتق مؤلثيهتتا يف الرتتيتتب واالستتتيعاب ويف
الل تتة) ،وأقت مها كتتتاب َ
البسط واالدتصار.
آمن جهة الرتتيب:
م هم من رتب الكلمات على ترتيب خمارج الروف ،كمتا آعتل اخلليتل بتن أمحت يف كتتاب (العتس) ،آبت أ ِبتروف اللتق مث حتروف الََت آااضترا
وْستى كتابته أبول مابت أ بته
الع ْتس ،آبت أ كتابته ابلكلمتات التيت تبت أ ِبترف العتس ه
آالشثة آالروف اقوائية ،وملتا كتان أقصتى حتروف اللتق هتو حترف َ
(العس) كما كانت عاثة ك من السلف يف تسمية كتبهم.

وم هم من رتب الكلمات على حروف املعجم املعروآة مراعيا أوادر الكلمتات .آبت أ ابلكلمتات التيت آدرهتا تزة ،وهتذه ريقتة معظتم ااقت مس كمتا
آعتل اَّتوهري (إْساعيتتل بتن محتتاث)  ٣9٣ه ت يف كتابتته (َتج الل تة وصتتااح العربيتة) ،وابتتن م ظتور ااآريقتتي ٧11ه يف (لستان العتترب) ،و جمت الت ين
الث وو أابثي  81٧هت يف (القامو احمليط) الذي خترحه السي حمم مرتاى الزبي ي  12٠٥هت يف (َتج العرو ).
وم ت هم متتن رتتتب الكلمتتات علتتى حتتروف املعجتتم مراعيتتا أوائتتل الكلمتتات ،آب ت أ ابلكلمتتات التتيت أوقتتا تتزة وهكتتذا ،وهتتذه ريقتتة ال تراوي يف (خمتتتار
الصااح) والذي ادتار كلماته من كتاب (الصااح) للجوهري ،والثيومي يف (املصباح امل ) ،و (املعجتم الوستيط) متا الل تة العربيتة وخ هتا .هتذا
من جهة الرتتيب.
أما من جهة االستيعاب:
آمن املؤلثس من ألهف كتابه على االستيعاب ملعظم مثرثات الل ة :كاخلليل يف (العس) ،وأيب م صور ااوهتري ٣٧٠ه يف (ْتذيب الل تة) ،واَّتوهري
يف (الصااح) ،وابن م ظور يف (لسان العرب) ،والث ووأابثي يف (القامو احملتيط) .ومتا استتيعاهبم آقت بي توا متاهو ختتائا االستتعمال ومتاهو مهمتل
مهجور من االثا  .وأكس هذه املعاجم هو (لسان العرب) البن م ظور.

ِ
لست هِكيت ،وكتتاب (الثصتيح) ل علتب291
ومن املؤلثس من اقتصرعلى املثرثات الشائعة االستعمال ثون املهجورة ،ومن هذا كتتاب (االثتا ) البتن ا ه

هت ،و(خمتار الصااح)للراوي ،و(املصباح امل ) للثيومي.

ومتتن ااملتؤلثس متتن اقتصتتر علتتى مثتترثات علتتو معي تتة ،وم هتتا كتتتب مثتترثات القتترآن (كتتاملثرثات يف خريتتب القتترآن) للراختتب ااصتتثهاين  ٥٠2هتت ،أو
مثتترثات ال ت يل (كال هايتتة) البتتن االث ت  ٦٠٦ه تت ،أو املثتترثات التتيت يت ت اوقا الثقهتتاء (كتتالزاهر يف خريتتب ألثتتا الشتتاآعي) ايب م صتتور ااوهتتري
 ٣٧٠ه تت ،و(ْتتذيب ااْستتاء والل تتات) لل تتووي ٦٧٦ه ،وم ت هم متتن ص ت ف يف املثتترثات ات القيمتتة الب خيتتة (كأس تا الب ختتة) حملمتتوث بتتن عمتتر
الزخمشري  ٥٣8هت صاحب تثست (الكشتاف) آإنته اقتصتر علتى كتر االثتا التيت تت ور معانيهتا بتس القيقتة وا تاو .وإن كتان وروث ا تاو يف الل تة
هو حمل د ف ورآاه ابن تيمية وابن القيم.
آهذه أهم معاجم االثا املعروآة و رائقها يف الرتتيب واالستيعاب.
• اَّهتتة ال ال تتة متتن جهتتات تت وين علتتم الل تتة :هتتي تت وين املعتتاين امل تلثتتة متتا بيتتان اللثتتظ امل استتب لكتتل معتتىن م هتتا ،وهتذه هتتي (معتتاجم املعتتاين).
آمعاجم االثا تب أ بذكر اللثظ مث تبس مع اه ،أمتا معتاجم املعتاين آإهنتا تبت أ بتذكر املعتىن مث تبتس اللثتظ امل استب لته ،ويتتم ترتيتب املعتاين آيهتا علتى
أبواب ،آتذكر ال َك ْرة م مث تذكر االثا ال الة على الك رة يف خمتلف امل اسبات وااحوال .وآائ ة معتاجم املعتاين :ادتيتار اللثتظ امل استب للتعبت
عن املعىن املراث أبآصح ماتستعمله العرب.

وأهم معاجم املعاين :كتاب (امل صص) البن ِسي ه (أبو السن علي بن إْساعيل اان لسي)  4٥8هت ،وهو كتاب مبستوط ضت م ،وه تاك كتتاب
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خمتصر يف جمل وهو (آقه الل ة وسر العربية) ايب م صور ال عال  429هت ،وقريب م ه كتاب (االثا الكتابية) للهمتذاين (عبت الرمحن بتن عيستى)
 ٣2٠هت.
وعلى هذا آكتب علم الل ة ث ثة أنوان :كتب آقه الل ة ،ومعاجم االثا  ،ومعاجم املعاين.
وهذا هو اثين علو الل ة العربية ت وي ا.
 - 3علم البيان:

ِ
لم ْى ال او والل ة.
وهو اثلل علو العربية ت وي ا بع ع َ

أ  -موضتتوعه :اعلتتم أن علتتو ال اتتو والصتترف والل تتةتت اول الكلمتتة املثتترثة ،أمتتا علتتم البيتتان آموضتتوعه الكت

املركتتب .آعلتتم ال اتتو ي ظتتر يف إعتراب

الكلمة ،وعلم الصرف ي ظر يف ب ية الكلمة ،وعلم الل ة ي ظر يف معىن الكلمة ،أما علم البيان آي ظر يف معىن الك
حيل مواآقته اساليب العرب يف تركيب الك

املركب من أك ر من كلمتة ،متن

ليؤثي املعىن املطلوب ِبسب حال الساما واملتكلم و روف الك .

آجملة وي م ت أدي مركبة من كلمتس ،والعرب ي ه ون تركيبهما ابدت ف ااحوال ،آقويل :أدي ويت م ت ،خيتلتف عتن قتويل :ويت م ت أدتي ،وخيتلتف عتن
قويل :أن ويت ا أدتي ،وخيتلتف عتن قتويل :إن ويت ا ادتي .آتالقول ااول دطتاب ملتن يعلتم أن يل أدتا ويريت تعيي ته ،والقتول ال تاين دطتاب ملتن يعترف

ويت ا ودهتتل أنتته أدتتي ،والقتتول ال التتل دطتتاب ملتتن يتترتثث أو يش ت يف أن ويت ا أدتتي ،والقتتول الرابتتا دطتتاب ملتن ي كتتر أن ويت ا أدتتي .واخلطتتاب يف
ااح توال ااربعتتة مركتتب متتن نثتتح الكلمتتتس ،ولك تته ادتلتتف يف التق ت

والتتتأد واستتت ا املؤك ت ات ليواآتتق مقتاتتى التتال وهتتو ادتتت ف أح توال

ِ
اءهتتا
امل ا تتب ه تتا ،وهتتذا هتتو معتتىن قتتول القائتتل (لكتتل مقتتا ِ مقتتال) .وم التته يف الت زيتتل قولتته تعتتاىل ( َو ْ
اب الْ َق ْريَتتة إِ ْ َج َ
ب َقتم َّمتَ أ ْ
اضت ِر ْ
تا َ
َصت َ
س آَ َك َّذبو ا آَتعَّزْوَ بَِالِ ِ
الْمر َسلو َن ،إِ ْ أ َْر َس ْلَا إِلَْي ِهم اثْتَ ْ ِ
ل آَت َقالوا إِ َّ إِلَْيكم ُّم ْر َسلو َن ،قَالوا َمتا أَنتت ْم إِالَّ بَ َش متر ِهم ْتلَتا َوَمتا أَن َتزَل ال َّتر ْمحن ِمتن
َ َ
ْ
ختي ِء إِ ْن أَنتم إِالَّ تَك ِ
ْذبو َن ،قَالوا َربتَُّا يَت ْعلَم إِ َّ إِلَْيك ْم لَم ْر َسلو َن) يح .1٦ - 1٣ :آقال يف املرة ااوىل (إِ َّ إِلَْيكم ُّم ْر َستلو َن) يتح 14 :وآيهتا مؤكت
ْ
َْ

ِ ِ
واحت (إ هن) ،وقتتال يف ال انيتتة (إ َّ إلَتْتيك ْم ْ َ
ابعتبارِ معس ،كما يف قوله تعاىل (مثَّ إِنَّك ْم بَت ْع َ َلِ َ لَ َميِهتو َن) املؤم ون ، 1٥ :آهذا دطاب مؤك رؤك ين (إن وال ) وهو دطاب ملتن ي كتر وقتون
ن) يتتح1٦ :
لَمرستتلو َ

أصتتروا علتتى االنكتتار .وقت ي ت َّتزل خت املِكتتر م زلتتة امل ِكتتر
وآيهتتا مؤكت ان (إ هن والت ) ملتتا ه

املوت ،والخيثى أن أح ا الي كر ل  ،ولكن ملا كان ال ا يف خثلةِ وإعراعِ عن العمل ملا بع املوت كانوا ر زلة امل كرين لوقوعه.
آعلم البيان موضوعه ال ظر يف الك

املركب من حيل اللثظ واملعىن جيعا ،يف حس أن علتو ال اتو والصترف والل تة ت ظتر إىل الكلمتة املثترثة إعترااب

وب ية ومعىن على الرتتيب.
وإ ا واآق تركيب الك

أساليب العرب يف إآاثة املعتىن ْسهتي الكت

بلي تا ،وإال آهتو ركيت  .وتع َّترف الب ختة أبهنتا :مطابقتة الكت

للمعتىن متن جيتا

وجوهته ِبتواص تقتا للرتاكيتتب يف إآتاثة لت  .أو الب ختة هتتي :تركيتب االثتتا املثتترثة للتعبت هبتتا عتن املعتاين املقصتوثة ومراعتتاة التتأليف التتذي يطبِهتتق
الك على مقتاى الال.
وْسَّي علماء الل ة املتق مون هذا العلم (بعلتم البيتان) كاَّتاحظ  2٥٥ه ت يف كتابته (البيتان والتبيتس) .يف حتس ْستاه العلمتاء بعت لت (بعلتم الب ختة)
َ
كالزخمشري  ٥٣8هت يف كتابه(أسا الب خة) .وصار علم الب خة مشتم على ث ثة علو وهي :املعاين والبيان والب يا .واا َْوىل تسمية هذه العلتو

بعلتتم البيتتان كمتتا ْسهتتاه ااقت مون  -ال الب ختتة  -ان البيتتان هتتو اللثتتظ التتذي وصتتف هللا تعتتاىل بتته ك متته وهتتو أبلت الكت  ،قتتال تعتتاىل (تلت آايت

ِ
آايت
الكتتتاب املبتتس) يوستتف  1والقصتتص  ،2آقتتال (الكتتتاب املبتتس) ومل يقتتل الكتتتاب البلي ت  ،وا تترث هتتذا يف بقيتتة اآلايت كقولتته تعتتاىل (ت ْل ت َ َ
ِ
اب وقتر ِ
ِ ِ
آن ُّمبِ ِ
تس) ال اتل ،1٠٣ :ومل يقتل لستان عتريب بليت  ،هتذا وهللا تعتاىل أعلتم .ولك تا ه تا
س) الجر ، 1 :وقوله تعاىل ( َوَهت َذا ل َسا من َع َترِيب ُّمبِ م
الْكتَ َ ْ
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س س على مصطلح املتأدرين الذي استقر عليه العمل.
حتمل الل ة بثهم معتاين الكت
ب  -مثرة هذا العلم :هي أياا من جهة ُّ
أبن يرهكِب املتكلم ك مه را يؤثي املعىن املراث على أكمل وجه.

البليت ك صتوص الكتتاب والست ة علتى أكمتل وجته ،ومتن جهتة أثاء الل تة:

وقتتال اباان خلاادون رمحتته هللا ]إن مثتترة هتتذا الثتتن أي علتتم البيتتان  -إمنتتا هتتي يف آهتتم اإلعجتتاو متتن القتترآن ،ان إعجتتاوه يف وآتتاء ال اللتتة م تته جبميتتا
مقتاتتيات ااح توال م طوقتته ومثهومتته وهتتي أعلتتى مراتتتب الك ت

متتا الكم تال آيمتتا خيتتتص ابالثتتا يف انتقائهتتا وجتتوثة رصتتثها وتركيبهتتا ،وهتتذا هتتو

اإلعجاو الذي تقصر ااآها عن إثراكه ،وإمنا ي رك بعتض الشتال م ته متن كتان لته وق ر الطتة اللستان العتريب وحصتول ملكتته آيت رك متن إعجتاوه
علتتى ق ت ر وقتته  -إىل قولتته  -وأحتتوج متتايكون إىل هتتذا الثتتن املثستترون ،وأك تر تثاس ت املتق ت مس خثت متلت ع تته  -حتتىت  -هتتر جتتار هللا الزخمشتتري
ووضتتا كتابتته يف التثست وتتبتتا آي القتترآن أبحكتتا هتتذا الثتتن رتتا يبت ي التتبعض متتن إعجتتاوه ،آتتانثرث هبتتذا الثصتتل علتتى جيتتا التثاست لتتوال أنته يؤيت

(الكشتاف) هتي آراء املعتزلتة ،وقتال الشتيخ ستراج الت ين البلقيتين  8٠٥ه ت  -وهتو متن
عقائ أهل البت ن[ .1والبت ن التيت نصترها الزخمشتري يف تثست ه
ه
ختيو الاآظ ابن حجر  -قال :إنه است رج االعتزال من الكشاف ابمل اقيش.
ج  -ت وين علم البيان:
َتيزت علو الب خة إىل ث ثة ،وهي املعاين والبيان والب يا ،ولكل علم موضوعه ومسائله .آعلتم املعتاين موضتوعه االحترتاو عتن اخلطتأ يف أتثيتة املعتىن
الذي يريت املتتكلم إيصتاله إىل هتن الستاما ،وعلتم البيتان موضتوعه االحترتاو عتن التعقيت املع توي أي عتن أن يكتون الكت
املعىن املراث ،وعلم الب يا املراث به حتسس الك
التاسس ِ
العرضي.

خت واضتح ال اللتة علتى

ابحملس ات املع وية واللثظية ،وهو َتبا للعلمس السابقس إ هبما يعترف التاستس التذايت ،وبته يعترف

وق ب أت الكتابة يف هذه العلو ثون َتييز بي ها وثون حترير ملسائلها ومن أقت مابل تا متن هتذه الكتتاابت :كتتاب (البيتان والتبيتس) للجتاحظ (أبتو
ع مان عمرو بن ِبر)  2٥٥هت ،وكتاب (الص اعتس) ايب ه ل السن بن عب هللا العسكري  ٣9٥هت.
وأول من ميهز مسائل هذه العلو هتو عبت القاهر اَّرجتاين  4٧1هتت ،ولته يف لت (كتتاب ثالئتل اإلعجتاو) يف علتم املعتاين ،وكتتاب (أسترار الب ختة)
يف علم البيان .إال أنه مل يستوف مسائل هذه العلو .

الست َّتكاكي ٦2٦ه ،آاستتتكمل مستتائل هتتذا الثتتن وهت هذهبا ورتتتب أبوابتته ،و لت يف كتابتته (مثتتتاح العلتتو ) وهتتو يشتتتمل
حتتىت جتتاء أبتتو يعقتتوب يوستتف َّ
علتى ث ثتتة أقستتا للصترف وال اتتو والب ختتة .وصتتار (املثتتاح) أساستتا لكتتل ماكتتتب بعت ه يف علتتم الب ختتة .وقت خلتص جت ل الت ين القتتزويين ٧٣9ه
القستتم ال التتل متتن املثتتتاح اخلتتاص ابلب ختتة يف كتابتته (تل تتيص املثتتتاح) مث ختتترحه يف كتابتته (اإلياتتاح ختتترح التل تتيص) ،واعتم ت القتتزويين يف خت ترحه
(اإليااح) على ك

السكاكي يف (مثتاح العلو ) وانتق ه واست رك عليه كما اعتم على ك

عبت القاهر اَّرجتاين يف كتابيته (ثالئتل اإلعجتاو) و

(أسرار الب خة) .وكل هذه الكتب مطبوعة.
وتعتس كتب عب القاهر اَّرجاين والسكاكي والقزويين أمهات كتب هذا العلم .ومن كتب املعاصرين:
(خترح التل يص يف علو الب خة) حملم هاختم ثوي ري ،خترح (تل يص املثتاح) للقزويين.
و(ب ية االيااح لتل يص املثتاح) لعب املتعال الصعي ي ،خترح (اإليااح) للقزويين.
و (جواهر الب خة) للسي أمح اقاُشي ،وسار آيه على منط (اإليااح) يف الرتتيب ما مزي من التثصيل وضرب اام لة.
و(الب خة الواضاة) لعلي اَّار ومصطثى أمس.
( 1املق مة) ص ٥٥٣ - ٥٥2
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وجيا الكتب املذكورة يف علم البيان مطبوعة.
 - 4علم األدب:
ضا علماء الل ة العلو السابقة كقوانس لل ة العرب يقا عليها الك
ما ثدول الثساث على اللسان العريب َو َ
وهي علو ال او والصرف والل ة والبيان وهذه هي قوانس اللسان العريب.
وق وج العلماء أن جمرث علم اإلنسان بقتوانس اللستان العتريب المي هِك ته متن التتكلم بكت

ليعلم مواآقته لل ة العرب من ع مه.

العترب الصتايح متامل خيتالطهم ويتلقتى هتذا عت هم ابلستمان
العترب وأستاليبهم متا جهلته بقتوانس اللستان العتريب

على الت رج حىت حتصل له هذه امللكة .وقذا جت الص ال اختال بس أعراب الباثية يتتكلم بكت
َ
اليت وضعها العلماء ،إ حصلت له امللكة ابمل الطتة والستمان البتتعلم القتوانس .وكتان بعتض الستلف رصتون علتى العتيش متا ااعتراب لتلقتي الل تة
الصاياة كما ص ا الشاآعي رمحته هللا ،وكتان متن عتاثة اخللثتاء  -وهتم متن ستكان اامصتار ك مشتق وب ت اث  -أن يرستلوا أب تاءهم إىل ابثيتة جزيترة
العرب لتاصيل ل ة العرب وآ وهنم يف الثروسية والقتال.
وإ ا كانتتت خمالطتتة العتترب التتذين مل تثس ت ملكتتتهم وك تترة االستتتمان إلتتيهم ضتترورية لتاصتتيل ملكتتة التتتكلم بك مهتتم الصتتايح ،آتتإن هتتذه امل الطتتة
ابلرحلة إىل الباثية واملكل هبتا توي التتيستر لكتل متن أراث حتصتيل هتذه امللكتة ،آاستتعاع العلمتاء عتن لت جبمتا اَّيت متن كت

العترب امل ظتو

(الشعر) وامل ور (ال ر) وت وين ل يف كتب إ ا أك ر اإلنسان من قراءْا وحثظها يصتبح ر زلتة متن دتالط العترب واستتما إلتيهم ك ت ا آتاصتل لته
هذه امللكة .وْسيت الكتب اليت جتما ك

العرب امل ظو وامل ور بكتب ااثب .وهذا هو العلم الرابا من علو الل ة العربية.

ونذكر آيما يلي ما قاله ابن دل ون يف موضوعه ومثرته وأهم كتبه.
أ  -موضون علم ااثب :هو جا اَّي من ك
قال ابن خلدون رمحه هللا ]آيجمعون لذل من ك

العرب امل ظو وامل ور.

ماع َساه حتصل به امللكة ،من ِختع ِر عايل الطبقة ،وسجاِ متسا ِو يف اإلجتاثة ،ومستائل
العرب َ

من الل ة وال او مب وثة أث تاء لت متثرقتة يستتقري م هتا ال تا ر يف ال التب معظتم قتوانس العربيتة ،متا كتر بع ِ
تض متن أاي العترب يثهتم بته متا يقتا يف
أختتتعارهم م هتتا ،وكتتذل كتتر املهتتم متتن اانستتاب الشتته ة واادبتتار العامتتة ،واملقصتتوث بتتذل كلتته أن الخيثتتى علتتى ال تتا ر آيتته ختتتال متتن كت
وأساليبهم وم احي ب ختهم إ ا تصثاه ،انه الحتصل امللكة من ِح ِ
ثظه إال بع آهمه ،آياتاج إىل تق جيا مايتوقف عليه آهمه[.1
ب  -مثتترة علتتم ااثب :هتتي يف ااثاء آقتتط ال التامتتل .أي يف القت رة علتتى التتتكلم بكت

عتتريب صتتايح بليت اليف آهتتم كت

العتترب

ال ت إ الثهتتم يعتمت

على قوانس اللسان العريب سالثة الذكر.
قال ابن خلدون ]وإمنا املقصوث م ه ع أهل اللسان مثرته :وهي اإلجاثة يف آَ َّين امل ظو وامل ور على أساليب العرب وم احيهم[.2
ج  -أهم كتب علم ااثب:
قال ابن خلدون رمحه هللا ]وْسع ا من ختيود ا يف جمالح التعليم أن أصول هذا الثن وأركانه أربعة ثواوين وهتي «أثب الكاتتب» البتن قتيبتة ،وكتتاب
«الكامل» للم َِهسث ،وكتاب «البيان والتبيس» للجاحظ ،وكتاب «ال واثر» ايب علي القايل الب اثي ،وماسوى هذه ااربعة آتبتا قتا وآترون ع هتا[ مث
أضاف ابن دل ون قذه كتااب دامستا وهتو «ااختاين» ايب الثترج ااصتبهاين ،والتذي وصتثه ابان خلادون بقولته ]و َلع ْمت ِري إنته ثيتوان العترب وجتاما

أختتات احملاسن اليت سلثت قم يف كل آن من آ ون الشعر والتأريخ وال اء وسائر ااحوال وال يع َ ل به كتاب يف ل آيمتا نعلمته ،وهتو ال ايتة التيت

( 1املق مة) ص ٥٥٣
( 2املق مة) ص ٥٥٣
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يسمو إليها ااثيب ويقف ع ها وأَى له هبا[ .1آأهم كتب علم ااثب هي:
• كتاب (البيان والتبيس) للجاحظ (أبو ع مان عمرو بن ِبر)  2٥٥هت ،وله أياا كتاب (اليوان) .وكتابه (البيان والتبيس) مطبون يف جمل .
• كتاب (أثب الكاتب) البن قتيبة (أبو حمم عب هللا بن مسلم)  2٧٦هت ،وهو صاحب كتاب (أتويتل خمتلتف الت يل) ،والبتن قتيبتة كتتاب آدتر
يف ااثب وهو (عيون اادبار) .وكتابه (أثب الكاتب) مطبون يف جمل .
• كتاب (الكامل يف الل ة وااثب) للم َهسث (أبو العبا حمم بن يزي )  28٥هت .وهو مطبون يف أربعة أجزاء ،الرابا م ها للثهار .

• كتتاب (ال تواثر) ايب علتتي القتايل (أبتو علتتي إْساعيتل بتن القاستتم الب ت اثي القتايل اان لستتي  ٣٥٦هتت ،ولته أياتتا كتتاب (اامتايل) وهتتو أكتس متتن
ال واثر ،وك ا مطبون.

• كتاب (ااخاين) ايب الثرج ااصثهاين (علي بن السس بن حمم )  ٣٥٦هت.
• كتاب (العق الثري ) البن عب ربه اان لسي (أبو عمر أمح بن حمم )  ٣2٧هت ،له بعة يف  ٧أجزاء متوسطة وأدرى يف  8أجزاء.
• كتاب (وهر اآلثاب ومثر االباب) إلبراهيم الصري الق واين 4٥٣ه ،مطبون يف جزأين.
• كتاب (هناية اارب يف آ ون العرب) لشهاب ال ين ال ويري ٧٣2ه ،جا آيه حنو ألف قصي ة ،وهو مطبون ض م.
• كتاب (صبح ااعشى يف ص اعة اإلنشتا) للقلقشت ي (أبتو العبتا أمحت بتن علتي)  821هتت ،نستبة إىل قلقشت ة قريتة رااآظتة القليوبيتة رصتر،
وهو أكس كتب علم ااثب ،جا آوائ كتب السابقس ،وهتو مطبتون يف أربعتة عشتر جملت ا كبت ا ،تكلتم يف ااثب والل تة والتتاريخ والتثست والت يل
والثقه وخ ها من الث ون.
• كتتتاب (َتريتتخ آثاب العتترب) ملصتتطثى صتتاثق الراآعتتي 1٣٥٦ه ،وهتتو كتتتاب مكمتتل للكتتتب الستتابقة .إ يت تتاول تطتور علتتم ااثب عتتس التتتاريخ
وأهم رجاله وكتبه.
ويعتتس (علتتم العتتروع والقتوايف) أحت العلتتو اخلاثمتتة لعلتتم ااثب ،والعتتروع هتتو علتم متواوين الشتتعر ،وقت وضتعه اخلليتتل بتن أمحت وهتتو أول متتن جتا
أختعار العرب وحصر مواوي ها (تثاعي ْا) يف مخسة عشر ِبرا ،مث است رك عليه تلميتذه اادثتش ِبترا آدتر  -وهتو املتت ارك  -آصتارت ِبتور الشتعر
ستة عشر.
وبع  ،آق كان هذا عرضا لعلو الل ة العربية ااربعة.
وم ها ث ثة علو داصة بقوانس اللستان العتريب وهتي :ال اتو والصترف ،والل تة ،والبيتان ،ومثرْتا يف حتمتل الل تة وأثائهتا .وعلتم رابتا دتاص بتاصتيل
ملكة التكلم بك

العرب وأساليبهم الب خية ،وهو علم ااثب ،ومثرته يف ااثاء.
املسألة الثالثة :ما نوصي بدراسته من كتب علوا اللدة العربية يف املرمبة الثانية

 - 1يف علم النحو والصرأ:
أ  -الكتاب التمهي ي :كتاب (التاثة الس ية خترح املق مة ااجروميتة) حملمت حميتي الت ين عب الميت  ،متا حثتظ متنت ااجروميتة ايب عبت هللا حممت
بن آجرو الص هاجي  ٧2٣هت ،واآلجرومية من امل ور وق نظمها يف قصي ة (نظم اآلجرومية) خترف ال ين العمريطي  989هت.
ب  -حثظ م ظومة الريري املسماة (ملاة اإلعراب) ،والريري هو القاسم بن علي صاحب (املقامات) ت  ٥1٦هت.

ج  -الكتتتاب ااساستتي يف هتتذه املرتبتتة هتتو كتتتاب (مل تتص قواع ت الل تتة العربيتتة) لث تؤاث نعمتتة ،آهتتو كتتتاب َح َستتن التقستتيم ك ت الثوائ ت متتا ِص ت ر
( 1املق مة) ص ٥٥4 - ٥٥٣
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حجمه ،وهو مشتمل على ال او والصرف.
ث  -مراجتتا ال راستتة يف هتتذه املرتبتتة :كتتتاب (قطتتر ال ت ى) وكتتتاب (ختتترح ختتتذور التتذهب) ك تتا البتتن هشتتا اانصتتاري بتعليتتق حمم ت حميتتي ال ت ين
عب المي  .يقرأ الطالب ال ر يف كتتاب آتؤاث نعمتة مث يقترأ نثتح الت ر يف هتذين الكتتابس وياتيف الثوائت الزائت ة آيهمتا علتى كتتاب آتؤاث نعمتة،
داصة اام لة والشواه من القرآن وااسرار ال اوية.
ه ت  -قواعت اإلمت ء :وهتتي مت تتاثرة يف كتتتب ال اتو ،وآيهتتا رستتالة خمتصتترة بع توان (قواعت اإلمت ء) لألستتتا عب الست

هتارون ،وآيهتتا م ظومتتة (هبجتتة

الط ب وحتثة القراء والكتاب) حملم علي البب وي.
 - 2يف علم اللدة:
وت رج حتته ث ثة علتو  -كمتا ستبق بيانته  -وهتي :آقته الل تة ومعتاجم االثتا ومعتاجم املعتاين .واملقصتوث متن ثراستتها لتيح حثظهتا وإمنتا املقصتوث
الت رب على الكشف آيها بسهولة ،ما ك رة املطالعة آيها لرتسيخ امللكة على الت رج.
أما مانوصي به يف علو الل ة ال ثة يف هذه املرتبة آعلى ال او التايل:
أ  -يف آقه الل ة( :ثراسات يف آقه الل ة) لل كتور صباي الصاحل ،ط ثار العلم للم يس بب وت.
ب  -من معاجم االثا ( :املعجم الوسيط) الذي وضعه جمما الل ة العربية رصر يف جمل ين.
ج  -من معاجم املعاين( :آقه الل ة وسر العربية) ايب م صور ال عال .
 - 3يف علوا الب غة:
واملقصوث ااول من ثراستها :معرآة معىن املصطلاات الب خية اليت يصاثآها الطالتب يف كتتب التثست وختتروح ااحاثيتل وكتتب الل تة .مث املقصتوث
ال اين :معرآة معاين أساليب العرب وهذا ي دل يف ثراسة أصول الثقته ويعتس علتى آهتم ال صتوص الشترعية وبته حتصتل القت رة علتى االستت باط م هتا،
وهذه كلها من أثوات االجتهاث .مث ه اك مقصوث اثلل من ثراسة الب خة :وهو حتصيل قوانس اللسان العريب كجزء من حتصيل ملكة التكلم بك
العرب وأساليبهم الصاياة نظما ون را.
أما الكتب اليت نوصي ب راستها يف العلو الب خية يف هذه املرتبة آهى:
كتاب (جواهر الب خة يف املعاين والبيان والب يا) للسي أمح اقاُشي ،مطبتون يف جملت  .وهتو أآاتل متن (الب ختة الواضتاة) لعلتي اَّتار ومصتطثى
أمس من جهة استيعابه ملعظم مسائل هذه العلو ومن جهة قوة ختواه ه الل وية.
وااآاتتل قتراءة الكتتتابس معتتا متتا جعتتل (جتواهر الب ختتة) هتتو ااستتا  ،مث تاتتاف الثوائت الزائت ة متتن (الب ختتة الواضتتاة) علتتى هوامشتته ،وهتتي خالبتتا
آوائ متعلقة بتوضيح بعض التعريثات.
 - 4يف علم األدب:
وق سبق بيان أن مثرته يف حتصيل ملكة التكلم بك

العرب الصايح ،وأن العلو السابقة الت ين يف ل  .واليتم حتصيل امللكة إال ر اومتة القتراءة

يف كتب ااثب وحثظ ماميكن من أختعار العرب.
ونتتوث أن ن بتته ه تتا علتتى أن اإلك تتار متتن الق تراءة يف ثواويتتن ااثب وإن كتتان مطلتتواب إال أنتته ي ب تتي أال يق ت علتتى ثراستتة متتاهو أهتتم م تته متتن العلتتو
الشرعية.
أما ما نوصي ب راسته من كتب ااثب يف هذه املرتبة.
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أ  -يف ااثب :كتاب (أثب الكاتب) البن قتيبة.
ب  -يف العروع :كتاب (ميزان الذهب يف ص اعة ختعر العرب) للسي أمح اقاُشي.
ج  -يف الشعر :كتاب (ثيوان الماسة) ايب َتا (حبيب بن أو الطائي) 2٣1ه.
آهذا مانوصي ب راسته يف علو الل ة العربية يف املرتبة ال انية لل راسة الشرعية ،وابهلل تعاىل التوآيق.
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املسألة الرابعة :ما نوصي بدراسته من كتب علوا اللدة العربية يف املرمبة الثالثة
 - 1يف علم النحو والصرأ:
أ  -حثظ ألثية ابن مال  ،وحثظ (المية ااآعال) له.
ب  -الكتاب ااساسي يف هذه املرتبة هو كتاب (ال او الوايف) لعبا حسن.
ج  -ومراجتتا ال راستتة ه تتا :كتتتاب (ختتترح ابتتن عقيتتل علتتى ألثيتتة ابتتن مالت ) أو كتتتاب (أوضتتح املستتال إىل ألثيتتة ابتتن مالت ) البتن هشتتا  ،ك تتا
بتاقيق حمم حميي ال ين عب المي  ،آإ ا أضاف الطالب إىل مراجعه (كتاب سيبويه) ابعتباره الكتتاب اا يف هتذا الثتن ،آهتذا حستن .ودتب أن
يقرأ الطالب متين (الكاآية) و (الشاآية) البن الاجب ملا قما من م زلة داصة يف هذين العلمس (ال او والصرف) وياتيف ماهبمتا متن وايثات إىل
مرجعه ااساسي.
و ريقة ال راسة :هي كما يف املرتبة ال انية ،تااف الزوائ يف ختروح االثية على كتاب عبا حستن ،وقت أورث االستتا عبتا حستن أبيتات ألثيتة
ابن مال يف مواضعها من كتابه.
ث  -كتاب (م ين اللبيب عن كتب ااعاريب) البن هشا اانصاري ،ويعرف هذا الكتاب ادتصارا ابسم (امل ين) البن هشا  ،وهو كتتاب آريت يف
اببه ج ير أبن يقرأه الطالب يف املرتبة ال ال ة مرتبة الت صص يف العلو الشرعية.
هت  -كتاب (ب ية الوعاة يف بقات الل ويس وال ااة) للسيو ي  911هتت ،ط ثار املعرآتة ببت وت .وهتذا ملعرآتة تتراجم علمتاء الل تة وال اتو التذين تترث
أْساؤهم يف الكتب اليت ي رسها الطالب ،آ يليق ابلطالب املت صص أن دهل هذا .هذا ما يتعلق ب راسة ال او والصرف يف املرتبة ال ال ة.
 - 2يف علم اللدة:
وق ت كتتر  -يف املرتبتتة ال انيتتة  -أنتته لتتيح مقصتتوثا حثتتظ كتتتب هتتذا العلتتم بتتل الق ت رة علتتى الكشتتف آيهتتا بستتهولة وك تترة مطالعتهتتا ل تزايثة الص تيلة
وحتصيل امللكة الل وية.
أما مانوصي به ه ا من كتب علم الل ة أبنواعها ال ثة آكالتايل:
أ  -يف آقه الل ة( :املزهر يف علو الل ة) للسيو ي .مطبون يف جزأين.
ب  -متتن معتتاجم االثتتا ( :لستتان العتترب) البتتن م ظتتور اإلآريقتتي ،وهتتو أكتتس معتتاجم الل تتة وأخ اهتتا ابملتتاثة العلميتتة ،وي تتين عتتن خت ه ،آقت جتتا ابتتن
م ظور يف كتابه د صة معاجم السابقس .وهو مرتب على ااجب ية على أوادر الكلمات ،والكشف آيه سهل ما الت رب.
صص) البن ِسي ه ،وهو أجا كتاب يف موضوعه وهو كتاب ض م يف  18جمل ا ولته آهتار جيت ة تستهل الكشتف
ج  -من معاجم املعاين( :امل ه
آيه .وه اك كتاب آدر يف املعاين آري يف موضوعه وهتو كتتاب (الثتروق الل ويتة) ايب هت ل العستكري صتاحب كتتاب (الصت اعتس)  ٣9٥هتت .وهتو
يذكر الكلمات املتقاربة يف املعىن مث يبس الثرق بي ها ،وهو مطبون يف جمل متوسط.
وهذا مايتعلق ب راسة علم الل ة يف املرتبة ال ال ة.
 - 3يف علوا الب غة:
وق كر أه اف ثراستها و ل يف املرتبة ال انية ،ونوصي ه ا ابلكتب التالية:
أ  -كتاب (الب خة :تطور وَتريخ) لل كتور ختوقي ضيف.
ب  -كتاب (اإليااح) َّ ل ال ين القزويين ،با ثار الكتب العلمية ،وخترحه (ب ية اإليااح لتل يص املثتاح) لعب املتعال الصعي ي.
ج  -كتاب (ثالئل االعجاو) يف علم املعاين :لعب القاهر اَّرجاين.
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ث  -كتاب (أسرار الب خة) يف علم البيان :لعب القاهر اَّرجاين.
هذا ما يتعلق ب راسة علو الب خة يف املرتبة ال ال ة.
 - 4يف علم ااثب:
واملقصوث من ثراسته حتصيل امللكة الل وية .وكتبه اليت نوصي هبا ه ا:
أ  -يف ااثب :ماختاء الطالب من الكتب اليت كر ها من قبل يف علم ااثب ،ونوصي على وجه اخلصوص بكتتاب (العقت الثريت ) البتن عب ربته،
و(ااخاين) ايب الثرج االصثهاين ،و (َتريخ آثاب العرب) ملصطثى صاثق الراآعي.
وق جا االستا أمح وكي صثوت دطب العرب ورستائلهم متن ثواويتن ااثب امل تلثتة و لت يف كتابيته (جهترة دطتب العترب) و (جهترة رستائل
العرب) وهي مثي ة لل اية.
العروع :كتاب (يف العروع والقاآية) لل كتور يوسف ب هكار.
ب  -يف َ

ج  -يف الشعر :كتاب (ااصمعيات) لألصمعي (أبو سعي عب املل بن قريب)  21٦هت.
وثواوين ااثب والشعر ك ة ج ا ،وما كر ه ه ا هو ادتيار  ،وهو ح االقتصار الذي ي ب ي أن يطلا عليه الثقيه.
هذا ما يتعلق بعلم ااثب وهو آدر علو الل ة العربية ،وبه خنتم هذا املبال ،وابهلل التوآيق وهوحسب ا ونعم الوكيل.
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املبحث السادس:
يف أصول الفقه
هذا املبال هو آدر املباحل اخلاصة ب راسة علو الوسائل وآيه نتكلم عن ثراسة أصتول الثقته بعت ما تكلم تا عتن ثراستة القترآن مث علتو الت يل
مث علو الل ة العربية يف املباحل ال الل والرابا واخلامح.
ويف هذا املبال مثان مسائل ،وهي:
 - 1تعريف أصول الثقه.

 - 2موضوعات علم أصول الثقه.

 - ٣نشوء علم أصول الثقه وت وي ه.

 - 4أهم الكتب يف علم أصول الثقه.

 - ٥حكم تعلم أصول الثقه.

 - ٦وقت تعلم أصول الثقه.

 - ٧مانوصي ب راسته يف املرتبة ال انية.

 - 8مانوصي ب راسته يف املرتبة ال ال ة.

وآيما يلي تثصيلها:
املسألة األوىل :معريف أصول الفقه
مصطلح (أصول الثقه) مركب من لثظس ،والب من معرآة معىن كل م هما على انثراث ل عرف معىن املصطلح املركب م هما.
آأصل الشيء :هو أساسه ومايبىن عليه.
والثقه :هو العلتم اباحكتا الشترعية العمليتة املستت بطة متن أثلتهتا التثصتيلية .وستوف َييت ختترح تعريتف الثقته ابلتثصتيل يف املباتل الستابا إن ختتاء
هللا ،ولك تتا نقتتول ه تتا علتتى ستتبيل اإلجتتال :إن املتراث (اباحكتتا الشتترعية العمليتتة) أي أحكتتا العبتتاثات واملعتتام ت ال أحكتتا االعتقتتاث واادت ق.
وامل تراث (اباثلتتة التثصتتيلية) أي أثلتتة ااحكتتا متتن نصتتوص الكتتتاب والس ت ة واإلجتتان والقيتتا وخ هتتا متتن ااثلتتة التثص تيلية ال توارثة يف كتتل مستتألة،
آاست باط ااحكا من هذه ااثلة هو الثقه ،والقاثر على هذا االست باط هو الثقيه.
وابَّما بس التعريثس السابقس تكون أصول الثقه :هي ما يبين عليه الثقه ومن ال احية االصط حية آيعرف أبنه:
العلم ابلقواع وااثلة اإلجالية اليت يتوصل هبا إىل است باط ااحكا الشرعية العملية من أثلتها التثصيلية.
آعلتتم أصتتول الثقتته خت َم ْعت ِتين اباحكتتا الشتترعية العمليتتة نثستتها ،وإمنتتا هتتو يباتتل يف ااثلتتة اإلجاليتتة التيت تستتت بط م هتتا هتتذه ااحكتتا  ،آيميتتز بتتس
ال ليل الشرعي وخ ه ،ومييز مراتب ااثلة ملعرآة مايق م ها ومايؤدر ،مث إنه يبال يف قواع است باط ااحكا من ااثلة أي الطترق التيت دتب أن

يتبعها الثقيه ليست بط ااحكا من ااثلة التثصيلية ،وقذا كان من علو الوسائل.
آهذا ما يتعلق بتعريف أصول الثقه.
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املسألة الثانية :موضوعات علم أصول الفقه
يت اول علم أصول الثقه البال يف مخسة موضوعات رئيسية ،وهي :الاكم ،والكم ،واحملكو به ،واحملكو آيه ،واحملكو عليه.
ونعرآها على سبيل االداو آ قول:

ال ْكتتم إِالَّ ِ ِ
ّلل)
 - 1التتاكم :وهتتو هللا ستتباانه وتعتاىل ،آم تته وحت ه تعتترف ااحكتتا وأثلتهتتا ،قتتال تعتتاىل (إِ ِن ْ
ه

أَبْتتَ ِي َح َكما) اانعا  ،114 :وصي هذه اآلايت ت ل على الصر.

يوستتف4٠ :

 ،وقتتال تعتتاىل (أَآَت َت ِ
اّلل
َْ ه

ِ ِ
س لِلَّا ِ َما نتهِزَل إِلَْي ِه ْم) ال ال.44 :
والرسول عليه الص ة والس ه
َنزلَْا إِلَْي َ ال هذ ْكَر لتتبَِه َ
يبس ماخترعه هللا ،قال تعاىل ( َوأ َ
أما العلماء آإهنم يست بطون ااحكا من ااثلة اليت خترعها هللا وبي ها الرسول عليه الص ة والس .
قال الشافعي رمحه هللا ]جيا ماتقوله اامة خترح للسهة ،وجيا الس ة خترح للقرآن[ ،وقتال أياتا ]لتيح ت تزل أبحت ِ متن الت ين ولتة إال يف كتتاب هللا

ال ليل على سبيل اق ى آيها[.1
 - 2وأما الكم :آهو دطاب هللا سباانه وتعاىل املتعلق أبآعال املكلثس ابالقتااء أو ابإلابحة أو ابلوضا .وهو قسمان:
أ  -الكم التكليثي :وهو اخلطاب ابالقتااء أو اإلابحتة ،واالقتاتاء إمتا اقتاتاء آعتل حتمتا (وهتو الواجتب) أو نت اب (وهتو امل ت وب) ،وإمتا اقتاتاء
ترك حتما (وهو الرا ) أو ن اب (وهو املكروه) .آالكم التكليثي أقسامه مخسة :الواجب وامل وب والرا واملكروه واملباح.
 - ٣وأمتتا احملكتتو بتته :آهتتي ااثلتتة الشتترعية ،واملتثتتق عليتته م هتتا أربعتتة ،وه تي :الكتتتاب والس ت ة واإلجتتان والقيتتا  ،مث إن ه تتاك ستتتة أثلتتة خمتلتتف يف
حجيتها .هذا ومل يعت العلماء ِب ف الظاهرية ك اوث بن علي وابن حز يف ع اعتبار القيا .
ويتم البال يف ااثلة من ع ة أوجه ،م ها:
أ  -ح هجية ااثلة ،وما تل به م ها وماال تل به .معرآة مايت َق َّ م ها ومايؤدر ،أي معرآة مراتب ااثلة.
ب  -قواع االست باط من ااثلة وهي نوعان:

• قواع ل وية :وهي ال الالت امل تلثة لل صوص ،أي كيثية ثاللة االثا على املعاين .ابل ص وابلظاهر وابإلختارة وابالقتااء وابمل الثة وختروط
التأويل السائ وخ

ل .

الس ة مبي ة للكتتاب ،وأن اإلجتان اليَتْستخ واليتْستخ ،وأنته ال اجتهتاث يف موضتا الت ص ،وأن اامتر للوجتوب متامل تصترآه
• وقواع أصولية :م ل أن ُّ
قري ة ،وأن ال هي للتاتر متامل تصترآه قري تة ،وأن اخلتاص مقت علتى العتا  ،واملقيت مقت علتى املطلتق ،وأن املشترتك هتل تتراث معانيته كلهتا يف موضتا

واح أ ال  ،وحجية العا بع كصيصه  ،ومراعاة مقاص الشريعة .وخ

ل من القواع ااصولية.

ج  -املس تتَتْبِط :وهتتو ا ته ت القتتاثر علتتى استتت باط ااحكتتا متتن ااثلتتة .ويف هتتذا يتتتم الباتتل يف :تعريتتف االجتهتتاث ،وحكمتته ،وختتتروط ا ته ت ،
وأحكا املثيت واملستثيت.

 - 4وأما احملكو آيه :آهو آعل املكلَّف.
 - ٥وأما احملكو عليه :آهو املكلَّف ،ويف هذا يتم البال يف
أ  -ااهلية :مع اها وأقسامها وختروط كل م ها.
ب  -عوارع ااهلية :املسقطة للاكم أو امل ه ة له ،وأقسامها السماوية واملكتسبة.
 1نقل هذا السيو ي يف كتابه (الاوي للثتاوي) ط املكتبة العصرية  1411هت ،ج  2ص 28٦
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هتتذه هتتي أهتتم موضتتوعات علتتم أصتتول الثقتته ،واملقصتتوث ه تتا تعريتتف الطالتتب رجمتتل موضتتوعاته ال تثصتتيلها ،حتتىت ي ت رك مباحتتل هتتذا العلتتم وإن
ادتلثت رق املؤلثس يف عرع هذه املوضوعات.

املسألة الثالثة :نشوء علم أصول الفقه ومدوينه
علتتم أصتتول الثقتته متتن علتتو الوستتائل ،وكمتتا كتتر يف الثصتتل ااول متتن هتتذا البتتاب ،آتتإن هتتذه العلتتو مل تكتتن متميتتزة أو م ونتتة يف صت ر هتتذه اامتتة
لع الاجة إليها حي تذ ،مث نشأت الاجة إىل ت وين هذه العلو لابط نقل نصوص الكتاب والس ة ولابط آهمها واالست باط م ها علتى حنتو متا
آهمه الصاابة رضي هللا ع هم م ها.

قال ابن خلدون رمحه هللا  8٠8هت ]اعلم أن هذا الثن  -أي علم أصول الثقه  -من الث ون املستا ثة يف امللة وكان الستلف يف ِخْتيَ ِتة ع ته ،رتا أن

استثاثة املعاين من االثا ال تاج آيها إىل أوي مما ع هم من امللكة اللسانية ،وأما القوانس اليت تاج إليها يف استتثاثة ااحكتا دصوصتا آمت هم
ِ
أدت َذ معظمهتتا ،وأمتتا ااستتاني آلتتم يكونتوا تتتاجون إىل ال ظتتر آيهتتا لقتترب العصتتر وممارستتة الَّت َقلَتتة ودتتسْم هبتتم .آلمتتا انقتترع الستتلف و هتتب الصت ر
ااول وانقلبت العلو كلها ص اعة كما قرر ه متن قبتل احتتاج الثقهتاء وا تهت ون إىل حتصتيل هتذه القتوانس والقواعت الستتثاثة ااحكتا متن ااثلتة،
آكتبوها آ ا قائما برأسه ْسهوه أصتول الثقته ،وكتان أول متن كتتب آيته الشتاآعي رضتي هللا تعتاىل ع ته أملتى آيته رستالته املشتهورة ،تكلتم آيهتا يف ااوامتر

وال تواهي والبيتتان واخلتتس وال ستتخ وحكتتم العلتتة امل صوصتتة متتن القيتتا  .مث كتتتب آقهتتاء ال ثيتتة آيتته وحققتوا تلت القواعت وأوستتعوا القتتول آيهتتا ،وكتتتب

تح ابلثق تته وألي تتق ابلث تترون لك تترة اام ل تتة م ه تتا والش تواه وب تتاء املس تتائل آيه تتا عل تى ال ك تتت
املتكلم تتون أيا تتا ك تتذل  ،إال أن كتاب تتة الثقه تتاء آيه تتا أ ََم ت ُّ
الثقهيةواملتكلمون درثون صور تل املسائل على الثقه ومييلون إىل االست الل العقلي ما أمكن انه خالب آ وهنم ومقتاى ريقتهم[.1

وق كان ت وين الثقه سابقا على ت وين ااصتول ،آقت اختتتملت املو تآت واملصت ثات ال ي يتة امل ونتة يف القترن ال تاين اقجتري علتى أقتوال الصتاابة
والتتتابعس يف ختتتىت آتترون الثقتته .أمتتا أول ماص تِهف يف ااصتتول جمتترثا آكانتتت (الرستتالة) للشتتاآعي  2٠4ه تت ،مث  -وكمتتا قتتال ابتتن دل ت ون يف ك متته
السابق  -صهف علماء ااح اف يف ااصول كما ص ف املتكلمون (املعتزلة وااختاعرة) ،و ا وإن ادتلثت رائقهما يف تت وين أصتول الثقته إال أن
خايتهمتتا كانتتت واحت ة ،أال وهتتي وضتتا أستتح وضتوابط لثهتتم ال صتتوص ول ستتت باط الصتتايح م هتتا يهتت ي هبتتا العلمتتاء املتتتأدرون ليست وا علتتى هنتتل
العلماء املتق مس  -من الصاابة والتابعس قم ذحسان  -يف الثهم واالست باط ،وهذا من وسائل حثظ الشريعة من التبت يل والتاريتف ،لتظتل وإىل
يو القيامة على ماكانت عليه يف ومن السلف الصاحل رسول هللا عليه الص ة والس

وصاابته رضي هللا ع هم.

وب اء على ماسبق ميك ا القول أبنه بع ما ثونه الشاآعي يف أصول الثقه هرت ريقتان لت وين هذا العلم:
ااوىل  -وهتتي ااق ت  -ريقتتة ااح تتاف :وهتتي تعتم ت علتتى ت ت وين أصتتول الثقتته ابلتبعيتتة للثقتته .حيتتل قتتا أص تااب هتتذه الطريقتتة ابستتت راج
الاتوابط والقواعت ااصتولية بطريتتق االستتتقراء والتتبتتا لألحكتتا الثرعيتتة التتيت ثوهنتتا علمتتاء ااح تتاف يف كتتتب الثقتته .آجمعتوا القواعت ااصتولية التتيت
اعتسها أئمة املذهب يف است با هم لألحكا الثقهية .آكان ت وين ااصول هبذه الطريقة َتبعا لت وين الثقه ومست بطا م ه.
والطريقة ال انية هي ريقة املتكلمس :وهي تعتم على الت وين املستقل اصول الثقه اعتماثا على ااثلة الشرعية والقواع الل وية والساهس ال ظريتة،
ب ت ون ال ظتتر يف مواآقتته هتتذه ااصتتول لألحكتتا الثقهيتتة امل ونتتة متتن ع متته ،مث جعتتل هتتذه ااصتتول امل ونتتة استتتق ال حاكمتتة علتتى تترق استتت باط
( 1مق مة ابن دل ون) ص 4٥٥ - 4٥4
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ا ته ين ابلصواب أو ابخلطأ .آكان ت وين ااصول هبذه الطريقة مستق عن ت وين الثقه.
مث هرت ريقة اثل ة جعت بس الطريقتس السابقتس :و ل بتقرير القواع ااصولية اباثلة الشرعية والقواعت الل ويتة متا ربطهتا اباصتول التيت بتين
عليها اائمة است با هم للثرون الثقهية.
وسوف نذكر يف املسألة التالية أهم الكتب املؤلثة يف كل ريقة من هذه الطرق ال ث إن ختاء هللا تعاىل.

املسألة الرابعة :أهم الكتب يف علم أصول الفقه
وسوف نذكر الكتب ه ا حسب مراحل ت وين علم ااصول املذكورة يف املستألة الستابقة .آ تذكر كتتاابت الشتاآعي يف ااصتول مث كتتاابت ااح تاف
مث املتكلمتتس مث الكتتتب املؤلثتتة يف اَّم تا بتتس تريقيت ااح تتاف واملتكلمتتس مث كتتتاابت املستتتقلس مث كتتتاابت املعاص ترين ،مث خنتتتم املستتألة ابلك ت

يف

القواع ااصولية وكتبها.
أوال :كتاابت الشافعي رمحه هللا يف األصول.
( - 1الرسالة) تكلم آيها يف ااثلة من الكتاب والس ة واإلجان والقيا وحجية كل م ها ،وتكلم يف ااوامر وال واهي والبيتان وال ستخ ودتس اآلحتاث
وحكم قول الصاايب وخ ها من مسائل أصول الثقه .وهذه الرسالة مطبوعتة ضتمن كتتاب (اا ) للشتاآعي ،ومطبوعتة مستتقلة بتاقيتق الشتيخ أمحت
ختاكر.
 - 2كتاب (ابطال االستاسان) كتبه الشاآعي للترث علتى ااح تاف إلبطتال أصتل متن أهتم أصتوقم يف االستت باط وهتو االستاستان وكتتاب (ابطتال
االستاسان) مطبون ضمن اَّزء السابا من (اا ).
 - ٣كتتتاب (ادتتت ف مال ت ) كتبتته الشتتاآعي للتترث علتتى اإلمتتا مال ت بتتن أنتتح رمحتته هللا يف استتت الله بعمتتل أهتتل امل ي تتة رتتا أثى بتته إىل رث بعتتض
ااحاثيل الصاياة ِبجة أنه ليح عليها العمل .وكتاب (ادت ف مال ) مطبون ضمن اَّزء السابا من (اا ).
اثنيا :كتب األصول على طريقة األحناأ.
اَّصاص) ايب بكر أمح بن علي اَّصاص  ٣٧٠هت ،وهو صاحب كتاب (أحكا القرآن).
 - 1كتاب (أصول ه
 - 2كتاب (أتسيح ال ظر) ايب وي ال بوسي  4٣٠هت.

 - ٣كتاب (أصول البزثوي) املسمى (ك تز الوصتول إىل معرآتة ااصتول) لث تر اإلست

البتزثوي وهتو أبتو الستن علتي بتن حممت بتن الستس 482

هت .ومن أختهر ختروحه (كشف ااسرار على أصول آ ر اإلس ) لع ء ال ين عب العزيز الب اري  ٧٣٠هت.
 - 4كتاب (أصول السردسي) لشمح اائمة السردستي وهتو أبتو بكتر حممت بتن أمحت بتن أيب ستهل  49٠هتت ،وهتو صتاحب (املبستوط) يف الثقته
ال ثي ،وهو ختارح (الس الكب ) حملم بن السن الشيباين .وكل كتب ااح اف هذه يف ااصول مطبوعة.
اثلثا :كتب األصول على طريقة املتكلمني:
ويف هذه الطريقة كتب أساسية مث كتب مب ية عليها:
أما الكتب ااساسية يف ريقة املتكلمس ،آهي مخسة ،ث ثة لألختاعرة ،واث ان للمعتزلة.
 -أما كتب ااختاعرة ال ثة آهي:
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 - 1كتاب (التقريب واإلرختاث) للقاضي أيب بكر الباق ين (حمم بن الطيب) ااختعري املالكي  4٠٣هت ،وقت وصتف بت ر الت ين الزركشتي ٧94
أجل كتاب يف هذا الثن مطلقا.
هت كتاب الباق ين أبنه ه

 - 2كتاب (السهان) إلما الرمس أيب املعايل اَّويين  4٧8هت ،وله أياا (الورقات يف أصول الثقه) خمتصر له ختروح ،وكلها مطبوعة.
 - ٣كتتتاب (املستصتتثى) ايب حام ت ال تزايل  ٥٠٥ه تت ،وهتتو تلميتتذ إمتتا التترمس ،ولل تزايل كتتتاب آدتتر يف ااص تول كتبتته قبتتل (املستصتتثى) وه تو

(امل ول) ،وك ا مطبون.
 وأما كتب املعتزلة آهي: - 1كتاب (الع َم ) للقاضي عب اَّبار بن أمح  41٥هت.
 - 2كتاب (املعتم ) ايب السس البصري (حمم بن علي)  4٣٦هت ،وهو تلميذ القاضي عب اَّبار ،وله كتاب آدر يف ااصول وهو (خترح كتاب
العم للقاضي عب اَّبار) وهو خ (املعتم ) ،وك ا مطبون.
هذه كتب املتكلمس اخلمسة ااساسية (التقريب والسهان واملستصثى والعم واملعتمت ) وكلهتا قت

هترت يف القترن اخلتامح اقجتري ،ويف نثتح هتذا

الق تترن كت تتب الش تتيخ أب تتو إس تتااق الش ت اوي  4٧٦ه ت ت كت تتابس يف ااص تتول تتا (التبص تترة) و (اللم تتا)  -وك تتا مطب تون  -ومل يتقي ت آيهم تتا بطريق تتة
املتكلمس بل حترى ماكان عليه السلف يف ك من املسائل .والش اوي هو صاحب (املهذب) الذي خترحه ال ووي يف (ا مون).
مث كتتتب بعتتض العلمتتاء يف ااصتتول علتتى ريقتتة املتكلمتتس معتمت ين علتتى كتتتبهم اخلمستتة الستتابقة آت اولوهتتا ابَّمتتا واالدتصتتار واالستتت راك ،ومتن
ل :
 - 1كتتتاب (احملصتتول يف أصتتول الثقتته) لث تتر الت ين بتتن اخلطيتتب التراوي (أبتتو عبت هللا حممت بتتن عمتتر بتتن الستتس)  ٦٠٦هتت ،وهتتو صتتاحب كتتتاب
التثس الكب .
 - 2كتتتاب (اإلحكتتا يف أصتتول ااحكتتا ) لستتيف ال ت ين اآلم ت ي (علتتي بتتن أيب حمم ت )  ٦٣1ه تت ،وادتصتتر اآلم ت ي كتابتته (اإلحكتتا ) يف كتابتته
(م تهى السول يف علم ااصول).
 - ٣كتاب (خمتصر ااصول) ايب عمرو بن الاجب ٦4٦هت ،ادتصر آيه كتابه (م تهى السول واامل يف علمي ااصول واَّ ل) .وهذا امل تصتر
هتو املشتتهور التتذي عليتته عت ة ختتتروح م هتتا (ختتترح العات مل تصتتر امل تهتتى) للقاضتتي عات الت ين عبت الرمحن اإلدتتي  ٧٥٦هتت ،وختتترح العات مطبتتون
وعليه حاختيتان ،حاختية لسع ال ين التثتاواين  ٧92هت ،وحاختية للشريف علي بن حمم اَّرجاين  81٦هت.
 - 4كتاب (خترح ت قيح الثصول يف ادتصار احملصول) لشهاب ال ين القرايف  ٦84هت ،وله أياا يف ااصول كتاب (الذد ة).
ِ
املثسر وهو (القاضي عب هللا بن عمر بن حمم بتن البياتاوي الشت اوي)
 - ٥كتاب (امل هاج) املسمى (م هاج الوصول إىل علم ااصول) للبيااوي ه
٦8٥هت .وق اهتم العلماء بكتاب (امل هاج) ومن ختروحه املشهورة.
(اإلهباج بشرح م هاج الوصول للبيااوي) لتاج ال ين عب الوهاب السبكي  ٧٧1هت ،مطبون يف  ٣أجزاء .والسبكي هو صاحب (جا اَّواما).
(هناية السول خترح م هاج الوصول للبياتاوي) َّمتال الت ين اإلست وي  ٧٧2هتت ،وهتو صتاحب كتتاب (التمهيت ) يف القواعت ااصتولية ،وه تاك ختترح
(ل هاية السول) وهو (سلم الوصول لشرح هناية السول لإلس وي) حملم ِبيت املطيعي ،مطبون يف  4أجزاء.
آهتتذه كتتتب املتكلمتتس ااساستتية ومتتابين عليهتتا ،ومعظتتم مؤلثيهتتا متتن الشتتاآعية ،وقتتذا تعتترف هتتذه الطريقتتة أحي تا بطريقتتة الشتتاآعية يف مقابتتل ريقتتة
ااح اف.
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رابعا :كتب األصول يف اجلمع بني طريقيت األحناأ واملتكلمني:
 - 1كتاب (ب يا ال ظا اَّاما بس كتايب البزثوي واإلحكا ) ملظثر ال ين أمح بن علي الستاعايت ال ثتي  ٦49هتت ،وجتا آيته بتس كتتايب (أصتول
البزثوي) و (اإلحكا ) لآلم ي.
 - 2كتتتاب (امل تتار يف أصتتول الثقتته) ايب السكتتات حتتاآظ الت ين ال ستتثي ال ثتتي ٧1٠ه ،وق ت حظتتي هتتذا الكتتتاب بشتتروح ك ت ة كلهتتا لألح تتاف،
وم ها:
(خترح امل ار يف أصول الثقته) البتن ملت (عبت اللطيف بتن عبت العزيز بتن ملت )  88٥هتت ،مطبتون ومعته حاختتية (أنتوار الوالت ) البتن اللت

9٧1

هت.
(آتح ال ثار بشرح امل ار) لزين ال ين ابن جنيم ال ثي  9٧٠هت ،وهو صاحب (ااختباه وال ظائر).
(إآاضة اانوار خترح امل ار) للاصكثي (ع ء ال ين حمم بن علي) 1٠88هت ،وهو صاحب (ال ر امل تار).
(نسمات ااساار على خترح امل ار) البن عاب ين (حمم أمس بن عمر) 12٥2هت ،وهو صاحب (رث احملتار على ال ر امل تار)..
 - ٣كتتتاب (ت قتتيح ااصتتول) لصت ر الشتريعة عبيت هللا بتتن مستتعوث الب تتاري ال ثتتي  ٧4٧هتت ،ولتته ختتترحان (التوضتتيح ختتترح الت قتتيح) لصت ر الشتريعة
نثسه ،و(التلويح يف كشف حقائق الت قيح) لسع ال ين التثتاواين (مسعوث بن عمر)  ٧91هت ،وهتو ختتاآعي .والت قتيح وختترحاه ث ثتتهم مطبوعتة يف
جمل واح من جزأين ،ط حمم علي صبيح رصر.
 - 4كتاب (جا اَّواما) يف ااصول ،لتاج ال ين عب الوهاب السبكي الشاآعي  ٧٧1هت ،وق حظي هذا الكتاب بشروح ك ة وحواهِ م ها:
(الب ر الطالا يف حل جا اَّواما) َّ ل ال ين احمللي الشاآعي  8٦4هتت ،وكتتب الب تاين حاختتية علتى ختترح احمللتى ،والب تاين هتو عبت الرمحن بتن جتاث
هللا الب اين املالكي  1198هت.
(حاختية عم ة) وعم ة هو ختهاب ال ين أمح السلسي  9٥٧هت.
(حاختية اآلايت البي ات) على خترح جا اَّواما ،لشهاب ال ين أمح بن قاسم العباثي 994هت.
(حاختتتية الشتتيخ حستتن العطتتار  12٥٠هتت) علتتى ختتترح اَّت ل احمللتتى َّمتتا اَّوامتتا ،وعلتتى هتتذه الاختتتية تقريترات الشتتيخ حممت بتتن حستتس املتتالكي
 1٣٦٧هت.
(تقريرات الشربيين) وهو عب الرمحن بن حمم الشربيين  1٣2٦هت على جا اَّواما.
والطبعة املت اولة َّما اَّواما ،وهي بعة مصتطثى اللت يف جتزأين ،هبتا متنت جتا اَّوامتا ومعته ختترح احمللتى يف أعلتى صتلب الكتتاب ،ويف أستثل
صلبه حاختية الب اين ،وابقوامش تقريرات الشربيين.
 - ٥كتتتاب (الباتتر احملتتيط) يف أصتتول الثقتته ،لبت ر الت ين الزركشتتي ،وهتتو أبتتو عبت هللا حممت بتتن هبتتاثر ابتتن عبت هللا الزركشتتي ٧94هتت ،وهتتو صتتاحب
(السهان يف علو القرآن).
 - ٦كتاب (التارير يف أصول الثقه اَّاما بس اصط حي ال ثية والشاآعية) لكمال ال ين بن اقما ال ثي وهو حممت عب الواحت بتن عب الميت
 8٦1هت ،وهو صاحب (آتح الق ير خترح اق اية).
وكتاب التارير له ختروح أ ها:
(والتقرير والتاب ) خترح التاريتر ،البتن أمت التاج (أبتو عبت هللا ُشتح الت ين حممت بتن حممت )  8٧9هتت ،وهتو تلميتذ ابتن اقمتا  ،وختترحه مطبتون متا
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(التارير).
(تيس التارير) خترح التارير ،حملم أمس السيين املعروف أبم ابثختاه 98٧ ،هت ،وخترحه مطبون متا التاريتر ،ط صتبيح ،بتصتايح الشتيخ حممت
ِبيت املطيعي.
 - ٧كتاب (مسلم ال بوت) حملب هللا بتن عب الشتكور  1119هتت ،وختترحه (آتواتح الرمحتوت بشترح مستلم ال بتوت) لعبت العلي حممت بتن نظتا الت ين.
وك ا مطبون بذيل كتاب (املستصثى) لل زايل.
آهذا أهم ماكتب يف ااصول يف اَّما بس ريقيت ااح اف واملتكلمس.
خامسا :كتاابت املستقلني يف أصول الفقه.
وهم ا ته ون املستقلون الذين مل يتقي وا بطريقة من الطرق السابقة ،وإمنا كتبوا يف ااصول جمته ين م بتتس ومترجاس ماثلتت عليته ااثلتة الشترعية،
وهذا كابن حز وابن تيمية وابن القيم والشا  .وه اك متن كتبتوا يف ااصتول متبعتس لطريقتة متن الطترق الستابقة متا اجتهتاثهم يف بعتض اابتواب،
وهذا كابن ق امة والشوكاين آإهنما َتبعا ماكتبه ال زايل يف (املستصثى) واجته ا يف أمور .وهذه كتبهم ااصولية.
 - 1كت تتاابت اب تتن ح تتز رمح تته هللا  4٥٦ه ت ت يف ااص تتول ،ول تته مق م تتة خمتص تترة يف أص تتول الثق تته يف أوائ تتل ا لت ت ااول م تتن (احملل تتى) بعت ت املق م تتة
االعتقاثية ،وله كتاابت مبسو ة يف ااصول يف كتابته (اإلحكتا يف أصتول ااحكتا ) وهتو يف مثانيتة أجتزاء مطبوعتة يف جملت ين بتاقيتق الشتيخ أمحت
ختتتاكر .وتكلتتم يف (اإلحكتتا ) يف إبطتتال االستاستتان وهتتو متتن أصتتول ااح تتاف ،وتكلتتم يف إبطتتال االحتجتتاج بعمتتل أهتتل امل ي تتة وهتتو متتن أصتتول
املالكية ،وتكلم يف إبطال االحتجاج بشرن من قبل ا وهو من ااثلة امل تلف آيها ،كما تكلم يف إبطال القيتا كلته علتى مذهبته الظتاهري واَّمهتور
على د آه .وَتتاو كتاابت ابن حز يف ااصول بك رة ااثلة الشرعية،وبقوة الجل العقلية اليت تل هبا ،آهي مثي ة ج ا من هذا الوجه.
 - 2كتتاابت ابتتن تيميتتة رمحتته هللا  ٧28ه ت يف ااصتتول ،وهتتي أساستتا يف ال صتتف اادت متتن ا لت التاستتا عشتتر ويف ا لت العشترين كلتته متن جممتتون
آتاويتته ،ولكتتن لتته مستتائل هامتتة أدتترى مت تتاثرة يف جممتتون الثتتتاوي ،آ جتتا إىل آهتتر أصتتول الثقتته هبتتذا ا متتون يف ج  ٣٧م تته ص  .29 - ٣وهتتذا
ابإلضاآة إىل:
(املسوثة يف أصول الثقه) البن تيمية مطبون بتاقيق حمم حميي ال ين عب المي  ،ط امل ين  1٣84هت ،وهذا الكتاب جممون من كتتاابت
كتاب
ه
ابتتن تيميتة وأبيتته وجت ه يف ااصتتول ،وجت ه هتتو أبتتو السكتتات جمت الت ين ابتتن تيميتتة ٦٥2ه ت صتتاحب (م تقتتى اادبتار) ،وأبتتوه هتتو ختتتهاب الت ين أبتتو
لراين  ٧4٥هت.
احملاسن عب الليم  ٦82هت .وق جا كتاابْم ورتبها وميهزها أبو العبا أمح بن حمم بن عب ال ين ا ه
 - ٣كتاابت ابن القيم رمحه هللا  ٧٥1هت يف ااصول ،وهي أساسا يف:
كتابه (اع املوقعس عن رب العاملس) وق اقتبح آيه ك ا مما كتره اخلطيتب الب ت اثي يف كتابته (الثقيته واملتثقته) ،ومتا كره أبتو عمتر بتن عبت الس
يف (جاما بيان العلم) ،وما كره ابن الص ح يف (أثب املثيت).
كتابتته (الص تواعق املرس تلة) وخمتصتتره حملم ت بتتن املوصتتلي ،كتتر آيتته ث ثتتة مباحتتل أص تولية هامتتة آتتتكلم يف أولتته عتتن التأوي تل ،ويف وستتطه عتتن القيقتتة
وا او ،ويف آدره تكلم عن دس الواح  ،وبس ماأثدلته الثرق املبت عة من حتريثات يف هذه املوضوعات لت صر ما هي عليه وبس كيف سترت هتذه
التاريثات يف كتاابت العلماء بع ل .
والبن القيم  -بع ل  -مسائل متثرقة يف ااصول مت اثرة يف معظم كتبه ،وأك رها بكتابه (ب ائا الثوائ ).
 - 4أبتتو إستتااق الشتتا ٧9٠ه ت ،ولتته كتتتاب (املواآقتتات يف أصتتول الشتريعة) وهتتو صتتاحب كتتتاب (االعتصتتا ) .وكتابتته (املواآقتتات) يستتثي م تته
ثارسو املذهب املالكي أك ر من خ هم نظرا ان معظم أم لته الثروعية مستم ة من هذا املذهب ِبكم كونه من أهل اان لح.
 - ٥موآق ال ين ابن ق امة املق سي ٦2٠هت ،وله كتاب (روضة ال ا ر) يف أصول الثقه .وهو يكاث أن يكون خمتصرا لكتاب (املستصتثى) لل تزايل،
ما وايثات أضاآها ابن ق امة ت اسب مذهبه ال بلي.
وللشيخ حمم اامس الش قيطي خترح على (روضة ال ا ر) مطبون بع وان (مذكرة يف أصول الثقه).
 - ٦الشتتوكاين (حمم ت ب تتن علتتي)  12٥٠ه تت ،ول تته كت تتاب (إرختتتاث الثا تتول إىل حتقي تتق التتق متتن علتتم ااص تتول) ،وه تتذا أياتتا اعتم ت علتتى كت تتاب
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(املستصثى) لل زايل ،ما إضاآات عليه من اجتهاثات الشوكاين ،وق ادتصره ص يق حسن دان الق وجي 1٣٠٧هت يف كتابه (حصول املتأمول متن
علم ااصول) .وكتاب (إرختاث الثاول) مل أر م ه إال بعته ااوىل الق مية ،وهو كتاب جي خمتصر ِباجه إىل باعة ج ي ة ما عتزو اآلايت التوارثة
آيه وكريل أحاثي ه ووضا تراجم لألع الوارثة آيته وتعريتف ابلكتتب التيت يتل عليهتا ،وخت لت متن اخلت مات التاقيقيتة التيت أرجتو أن يوآتق هللا
بعض أهل العلم إىل القيا هبا.
آهذه أهم كتاابت املستقلس يف ااصول إن جاوت هذه التسمية.
سادسا :كتاابت املعاصرين يف أصول الفقه.

وهي إما كتب جامعة ملوضوعات علم ااصول أو كتب يف بعض موضوعاته.
أما الكتب اَّامعة آم ها:
( - 1تسهيل الوصول إىل علم ااصول) للشيخ حمم عب الرمحن احمل وي.
( - 2أصول الثقه) للشيخ حمم اخلاري ب .
( - ٣علم أصول الثقه) للشيخ عب الوهاب د ف.
( - 4أصول الثقه) للشيخ حمم أيب وهرة.
( - ٥أصول التشريا اإلس مي) لل كتور علي حسب هللا.
( - ٦الوجيز يف أصول الثقه) لل كتور عب الكر وي ان.
( - ٧الواضح يف أصول الثقه) حملم سليمان ااختقر.
وأما الكتب يف موضوعات معي ة ،آم ها:
( - 1مصاثر التشريا اإلس مي آيما النص آيه) لعب الوهاب د ف.
( - 2املصلاة يف التشريا اإلس مي) لل كتور مصطثى وي .
( - ٣تعليل ااحكا ) لل كتور حمم مصطثى ختل  ،وهو كتاب قيم يف موضوعه.
( - 4سلسلة ثراسات يف أصول الثقه) لل كتور حمم العروسي عب القاثر ،ا لعت م ها على كتتاب (مستألة كصتيص العتا ابلستبب) وهتي ثراستة
قيمة اتبا كاتبها م هجا نق اي م عما اباثلة ي ل على رسو ق مه يف هذا الثن.
آهذه بعض كتاابت املعاصرين يف أصول الثقه.
سابعا :القواعد األصولية وكتبها.
القواع ااصولية هي قواع جامعة كقوانس ل ست باط يف أصول الثقه ،وهي خ القواع الثقهيتة ،وستوف نتذكر الثتروق بي همتا يف املباتل الستابا
اخلاص ب راسة الثقه إن ختاء هللا .وعلى سبيل االداو نقول ه ا:
إن القواع ت ااص تولية هتتي قواع ت جامعتتة لاتتبط استتت باط ااحكتتا متتن ااثلتتة ،كقواع ت  :الس ت ة مبي تتة للكتتتاب ،وال اجتهتتاث يف متتورث ال ت ص ،واام تر
للوجوب ،وال هي للتار  ،وال ص مقت علتى الظتاهر ،وامل طتوق مقت علتى املثهتو  ،واخلتاص مقت علتى العتا  ،واملقيت مقت علتى املطلتق ،وخ هتا
من القواع املعي ة على االست باط والرتجيح.
أما القواع الثقهيتة ،آموضتوعها الثقته وأحكامته ال أصتول الثقته ،وهتي قواعت جامعتة ت ت رج حتتهتا مستائل ك ت ة أحكامهتا متشتاهبة يف ختتىت أبتواب
الثقه ،وسوف نتكلم آيها بشال من التثصيل يف املبال القاث إن ختاء هللا ،وآيه نذكر كتبها.
أما ه ا آ ذكر كتب القواع ااصولية ،واليت الخيلتو م هتا متذهب متن املتذاهب ،حيتل يتذكر املؤلثتون القواعت ااصتولية مث ياتربون اام لتة التطبيقيتة
قا يف ختىت اابواب الثقهية ،ومن كتبها  -على ترتيب املذاهب :-
( - 1الوصول إىل قواع ااصول) حملم التمرَتختي ال ثي  1٠٠4هت.
( - 2مثتاح الوصول إىل ب اء الثرون على ااصول) ايب عب هللا التلمساين املالكي  ٧٧1هت .ط مؤسسة الرسالة.
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( - ٣كريل الثرون على ااصول) لشهاب ال ين الزجناين الشاآعي  ٦٥٦هت ،مطبون بتاقيق ث .حمم أثيب الصاحل.
( - 4التمهي يف كريل الثرون على ااصول) َّمال ال ين اإلس وي الشاآعي٧٧2 ،هت ،مطبون بتاقيق ث .حمم حسن هيتو.
( - ٥القواع والثوائ ااصولية وما يتعلق هبا من ااحكا الثرعية) البن اللهاا  ،وهو أبو السن ع ء ال ين علي بن عبتا البعلتي ال بلتي 8٠٣
هت ،مطبون بتاقيق حمم حام الثقي ،ط أنصار الس ة.
آهتذه أهتم كتتتب القواعت ااصتولية ،وقت ثرج مصت ثوها علتى كتتر القواعت ااصتولية قاعت ة قاعت ة متا ضتترب أم لتة قتتا متن ااحكتتا الثقهيتة آكلمتتا
كانت حصيلة الطالب من ااحكا الثقهية أكس كلما استثاث أك ر من ثراسة هذه القواع  ،وقذا آإن ا وإن ك ا نوصي ب راسة ااصول قبل ثراستة
الثقته ،آتإن هتتذا ال تون متن كتتتب ااصتول (وهتتي كتتب القواعت ااصتولية) ست رجال ثراستته إىل مابعت ثراستة الثقتته حتس تكتون حصتتيلة الطالتب متتن
ااحكتتا الثقهيتتة كب ت ة آيستتتوعب تطبيقتتات القواع ت ااص تولية علتتى ااحكتتا التتيت ثرستتها آترتستتخ ع ت ه هتتذه القواع ت التتيت تعتتتس متتن أهتتم وستتائل
االست باط.
وب هاية الك يف كتب القواع ااصولية خنتم الك يف املسألة الرابعة املثرثة لذكر أهم كتب علم أصول الثقه ،وابهلل تعاىل التوآيق.

املسألة امامسة :حكم معلم أصول الفقه
قال أبو عبدهللا ابن محدان احلنبلي [آلهذا كان علم أصول الثقه آرضا على الثقهاء وق كر ابن عقيل :أنه آرع عس ،وقال العاملي ال ثي :إنه
آرع عس على من أراث االجتهاث والثتوى والقااء ،وآرع كثاية على خ هم .وهو أوىل إن ختاء هللا تعاىل .واملذهب أنه آرع كثاية كالثقه].1
ود صة ما قاله ابن مح ان رمحه هللا:
 - 1أن تعلم أصول الثقه آرع كثاية على جممون املسلمس إن قا به البعض را يكثي سقط وجوبه عن الباقس وارتثا اإلمث ع هم.
 - 2وأن تعلمه آرع عس على من أراث االجتهاث والثتوى والقااء ،وهؤالء هم البعض الذين يقومون بثرع الكثاية نيابة عن جممون املسلمس.
آتعلم أصول الثقه آرع كثاية من وجه وآرع عس من وجه آدر ،وهذا هو الصواب إن ختاء هللا تعاىل.
وقذا آ ان مل نتذكره يف املرتبتة ااوىل لل راستة الشترعية (مرتبتة العامتة) إ الدتب علتيهم ،ولك ته دتب علتى ت ب املترتبتس ال انيتة وال ال تة الستاعس
للوصول إىل رتبة الثتوى واالجتهاث بتاصيل علومهما.
وكتلف ثراسة ب املرتبة ال انية لعلم أصول الثقه عن ثراسة ب املرتبة ال ال ة له ،وهذا االدت ف يبي ه مايلي:

املسألة السادسة :وقت معلم أصول الفقه

هب بعض العلماء إىل وجوب تعلم ااصول قبل ثراسة الثقه ،ودالثهم آدرون آذهبوا إىل وجوبه بع ثراسة الثقه ،كتر هتذا ابان محادان ،آقتال:
[وق أوجب ابن عقيل وخ ه تق معرآته على الثرون ،وقذا كره القاضي وابن أيب موسى وابن الب ا وأبو بكتر عبت العزيز يف أوائتل كتتبهم الثروعيتة،
وقال أبتو البقتاء العكتسي :أبلت مايتوصتل بته إىل إحكتا ااحكتا اتقتان أصتول الثقته و ترف متن أصتول الت ين .لكتن القاضتي أوجتب تقت الثترون
لتال ال َّ ربة وامللَ َكةَ ،وهو أوىل إن ختاء هللا تعاىل] .2واملقصوث ابلثرون أي الثقه ،وااع املتذكورن كلهتم متن آقهتاء ال ابلتة ،و(القاضتي) إ ا ا لتق
الثراء صاحب ااحكا السلطانية ،هذا ع ال ابلة.
آهو أبو يعلى ه
( 1صثة الثتوى) البن مح ان ص 14
( 2صثة الثتوى) البن مح ان ،ص 1٥ - 14
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وكما ترى آق ادتلف العلماء يف تق ثراسة ااصول على تعلم الثقه أو أتد ها ،و ِ
لكل وجهة نظره وحجته ولكل قولِ َم ِزيهته.
والذي أراه هو اَّما بس هذين القولس لتاصيل َمزية كل م هما ،وهو ماأنصح به ه ا ،آأرى ثراسة أصول الثقه مرتس على ال او التايل:
يف املرتبتتة ال انيتتة :يت ر الطالتتب ااصتتول ابدتصتتار قبتتل ثراستتة الثقتته ،لتتيثهم معتتىن بعتتض املصتتطلاات ااصتولية التوارثة يف الثقتته ،وليت رك أستتباب
ترجيح ثليتل علتى خت ه ،كمتا يتتمكن هبتذا املت هل متن استت راج عشترات اام لتة متن الثترون للقواعت ااصتولية التيت ثرستها واليقتف ع ت حت اام لتة
املاروبة يف كتب أصول الثقه ،كما كر يف ثراسة مصطلح ال يل.
أمتتا يف املرتبتتة ال ال تتة :آي ب تتي تق ت ثراستتة ااصتتول آيهتتا علتتى ثراستتة الثقتته أياتتا ،ولكتتن بع ت أن يكتتون الطالتتب ق ت ثر الثقتته يف املرتب تة ال انيتتة.
واق ف من ثراسة ااصول يف املرتبة ال ال ة هو حتصيل ع ة االجتهاث وقذا ستكون ثراسة ااصول آيها مبسو ة.
واخل صة :أن ترتيب ثراسة ااصول والثقه ستكون على ال او التتايل :ثراستة خمتصترة لألصتول يف املرتبتة ال انيتة ،مث ثراستة متوستطة للثقته يف املرتبتة
ال انية ،مث ثراسة مبسو ة لألصول يف املرتبة ال ال ة ،مث ثراسة مبسو ة للثقه يف املرتبة ال ال ة.

املسألة السابعة :كتب أصول الفقه اليت نوصي بدراستها يف املرمبة الثانية للدراسة الشرعية
 - 1يف أصول الفقه:

اليوج كتاب ي ين عن كل ماع اه يف هذا الثن ،وكل كتاب له مزااي وبه نقص ،وقذا  -وكما أوصتي ا يف املباحتل الستابقة  -س وصتي ه تا بكتتاب
يكون هو ااسا وتااف إليه آوائ الكتب اادرى .والكتاب ااساسي ه ا هو كتاب (الوجيز يف أصول الثقته) لعبت الكر ويت ان ،وست ذكر معته
كتااب ي ر كتمهي له ،وع ة كتب يرجا إليها ع الاجة أث اء ثراسة الوجيز.
املمهت  ،آهتتو كتتتاب (الواضتتح يف أصتتول الثقتته) حملمت ستتليمان ااختتتقر ،آهتتو كتتتاب خمتصتترَ ،ح َستتن التقستتيم ،ستتهل العبتتارة ،ويثيت
أ  -أمتتا الكتتتاب ه
الطالب املبت ئ أن يب أ ثراسته قذا العلم ر ل هذا الكتاب ليعرف أهم موضوعاته اليت ميكن أن تلتبح عليه ع ثراسة الكتب املبسو ة.
ب  -وأما الكتاب ااساسي يف هذه املرتبة آهو كتاب (الوجيز يف أصول الثقه) لعب الكر وي ان ،وادرت ه على خ ه لك رة آوائت ه وحستن تقستيمه
وك رة أم لته آا عن كره للمراجا اليت ي قل ع ها يف يول صثااته.
ج  -وأما الكتب اليت يرجا إليها ع الاجة ،آليح ال رع م ها التوسا يف ال راسة ،وإمنا ال رع من الرجتون إليهتا آهتم عبتارة أو موضتون استت لق
على الطالب آهمه من الكتاب ااساسي آق د ه مكتواب يف كتاب آدر بعبارة سهلة واضاة ،داصتة إ ا مل دت الطالتب ختتي ا يرختت ه ،ولتاقيتق
هذا ال ترع ميكتن للطالتب الرجتون إىل كتتاب (علتم أصتول الثقته) لعبت الوهاب دت ف ،أو (أصتول الثقته) حملمت أيب وهترة ،أو (أصتول الثقته) حملمت
اخلاري ،أو (تسهيل الوصول) للما وي .وإ ا مل د ب يته يف كتابِ م ها نظر يف خ ه.
 - 2مسائل متعلقة ابألصول:
أ  -أحكا االجتهاث والتقلي  ،يراجا آيها البتاب اخلتامح متن هتذا الكتتاب وهتو ابب (أحكتا املثتيت واملستتثيت وآثاهبمتا) آقت جعتت آيته د صتة
ماكتب يف هذا املوضون.
ب  -أسباب ادت ف الثقهاء :يراجتا آيهتا كتتاب (رآتا املت عتن اائمتة ااعت ) البتن تيميتة ،وهتو مطبتون مستتقل وموجتوث اب لت العشترين متن
جممون الثتاوى ،1وق كرت ل يف كتايب هتذا متن قبتل أن ابتن تيميتة خالبتا قت اقتتبح أستباب ادتت ف العلمتاء متن ابتن حتز  ،آت ثح متا كره ابتن
تيميتتة متتذكور (ابإلحكتتا ) البتتن حتتز  .2ويف املوضتتون نثستته كتتتاب آدتتر وهتتو (اإلنصتتاف يف بيتتان أستتباب ادتتت ف الثقهتتاء) لشتتاه ويل هللا الت هلوي
 11٧٦هت.
( 1ص )2٥٠ - 2٣1
 2ج  2ص 129
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آهذا ما نوصي ب راسته يف أصول الثقه يف املرتبة ال انية قبل ثراسة الثقه يف نثح املرتبة .وابهلل تعاىل التوآيق.

املسألة الثامنة :كتب أصول الفقه اليت نوصي بدراستها يف املرمبة الثالثة للدراسة الشرعية
وقت ثراسة ااصول يف هذه املرتبة هو  -وكما كر من قبل  -بع ثراسة ااصول مث الثقه يف املرتبة ال انية ،وع ها تكون ل ى الطالب حصيلة
جي ة من علم ااصول وأحكا الثرون را ميك ه من استيعاب مايف كتب ااصول املبسو ة استيعااب جي ا.
ويف املرتبة ال ال ة ي ب ي أن يقرأ الطالب كل ماميك ه من كتب ااصول ،وسأوصي على وجه اخلصوص ب ثتة أنتوان متن الكتتب وهتي كتتب مستتوعبة
ملسائل ااصول ،مث كتب ت اولت موضوعات معي ة يف ااصول ،مث كتب القواع ااصولية.
أوال :كتب مستوعبة ملسائل األصول.
والقيقة  -وكما ستبق القتول  -اليوجت كتتاب مستتوعب ملستائل ااصتول ،ولك تا س وصتي بتبعض الكتتب ونتذكر ماآيهتا متن نقتص وكيتف ي جتس،
وعليه آإن ا نوصي بقراءة كتابس ه ا يكمل أح ا اآلدر ب رجة كب ة ،و ا:
 - 1مذكرة أصول الثقه للشيخ حمم اامس الش قيطي ،وهي خترح لكتاب (روضة ال ا ر) البن ق امة.
 - 2كتاب (إرختاث الثاول) للشوكاين .ودعل الطالب هذا الكتاب هو ااسا ويايف إليه الزايثات الوارثة ابملذكرة السابقة يف كل ابب.
وه اك موضوعات أصولية مل تت اوقا هذه الكتب أو ت اولتها ابدتصار ،وهي متن اا يتة ركتان آ بته ه تا عليهتا وعلتى الكتتب التيت يراجعهتا الطالتب
آيها ،وم ها:
 - 1موضون حروف املعاين ،مل يتعرع له ابن ق امة وال الشوكاين ،ويقرأ من كتاب (جتا اَّوامتا) لتتاج الت ين عبت الوهاب الستبكي ،أو متن كتتاب
(التلويح والتوضتيح علتى متنت الت قتيح) لصت ر الشتريعة الب تاري والتثتتاواين ،واليت ح الطالتب متا كر ه يف كتتب ال اتو يف املرتبتة ال ال تة حيتل أوصتي ا
ه اك بكتاب (م ين اللبيب) البن هشا اانصاري ،آهذا (امل ين) هو أوسا كتاب ت اول هذا املوضون اب ق ،آق است رقت معاين الروف جملت ا
كام م ه أي نصثه ،ومل يكتب م له يف هذا املوضون اليف كتب الل ة واليف كتب أصول الثقه.
ب  -موضتتون ع توارع ااهليتتة :يق ترأ متتن كتتتاب (التلتتويح والتوضتتيح علتتى متتنت الت قتتيح) ،وكتتتاب (ااختتتباه وال ظ تائر يف قواعت وآتترون آقتته الشتتاآعية)
للسيو ي.
ج  -موضون الرتجيح بس ااثلة املتعارضة ،ويقرأ متن (املستصتثى) لل تزايل َبدتر ا لت ال تاين ،ومتن (اإلحكتا يف أصتول ااحكتا ) لآلمت ي َبدتر
ا ل ال اين وآيه نقل ك ا عن ال زايل ،ومن مق مة كتاب (االعتبار يف ال اسخ وامل سو من اآلاثر) ايب بكتر التاومي اقمتذاين .كمتا أورث اخلطيتب
الب اثي آص خمتصرا يف الرتجيح ابسم (ابب ترتيب استعمال ااثلة واست راجها) بكتابه (الثقيه واملتثقه) ج  1ص .229 - 219
وأوث أن ألثت انتباه الطالب إىل أن موضتون الرتجتيح متن أهتم موضتوعات الثقته وأصتوله ،ومتن أهتم أستلاة ا تهت  ،وقت ستبق الت يل ع ته يف هتذا
الكتاب يف أك ر من موضا ،وق كرت من قبل قول ابن ميمية رمحه هللا [الثقيه :الذي ْسا ادت ف العلماء وأثلتهم يف اَّملة وع ت ه متايعرف بته
ملن يستاق أن يسمى آقيها ،وكما رأيت آإن م ار وصثه على اتقان الرتجيح ،والذي يعترف بته الثقيته

رجاان القول] .1هذا وصف ختيخ اإلس
رجاان قولِ على ِ
قول أمران:
ااول :اإلك ار من حثظ ااثلة الشرعية  -نصوص الكتاب والس ة ِ -بيل اليثوته ختيء من أثلة املسائل الثقهية.
واامر ال اين :معرآة كيثية الرتجيح بس ااثلة ،وهذه املعرآة يتم حتصيلها بطريقس الي ين أح ا عن اآلدر.
• الطريق ااول :ال راسة ال ظرية لقواع الرتجيح ،كما هي م بتة يف كتب أصول الثقه ،كاملشار إليها أع ه.
( 1االدتيارات الثقهية) ص ٣٣٣
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• والطريق ال اين :ثراسة التطبيقات العملية لقواع الرتجيح ،و ل بقراءة ترجياات العلماء يف خمتلف املسائل ليتمر بطرائقهم ،وليعرف كيف
يستعملون قواع الرتجيح  ،وحمل ل كتب الثقه املبسو ة (كامل ين) البن ق امة ،و(الروضة) لل ووي ،وكتاابت ابن تيمية وابن القيم يف الرتجيح
واليت س ذكر مواضعها يف املبال التايل إن ختاء هللا تعاىل.
هذا مايتعلق جبس ال قص يف كتتايب (روضتة ال تا ر) وختترحه ،و(إرختتاث الثاتول) .ومتن أراث التوستا يف ثراستة بعتض املوضتوعات ااصتولية آيمك ته أن
يراجعها يف كتب ااصول املبسو ة م ل:
• (كشف ااسرار على أصول آ ر اإلس البزثوي) لعب العزيز الب اري.
• ختروح امل هاج للبيااوي ،وهي (اإلهباج) لتاج ال ين السبكي ،و (هناية السول) لإلس وي ،وخترحه (سلم الوصول) حملم ِبيت املطيعي.
• كتاب (التارير) البن اقما  ،وخترحه (تيس التارير).
• كتاب (امل ار) لل سثي ،وختروحه كشرح ابن مل .
آهذه الكتب املبسو ة ت ين عما ع اها يف ااصول.
اثنيا :كتب مناولت موضوعات معينة يف األصول:
وهي كتب مل يقص مؤلثوها استيعاب جيا موضوعات علم أصتول الثقته آيهتا ،وإمنتا قصت وا ثراستة بعتض موضتوعاته بشتال متن البستط ،وقتذا آهتي
الت ين عن ال ون ااول من الكتب املستوعبة ملسائل علم ااصول.
وهذه املوضوعات اليت يت اوقا ال ون ال اين من الكتب ابلبسط وال ق والرتجيح خالبا ما تكون موضوعات مهمة أو حمل دت ف ولتذا ي ب تي للطالتب
املت صص أن يطالعها .ومن هذه الكتب:
 - 1كتتتاب (اإلحكتتا يف أصتتول ااحكتتا ) البتتن حتتز  ،وق ت ستتبق الك ت عتتن أ يتتته ،ورختتم خمالثاتتته للجمهتتور يف ع ت ة مستتائل  -التتق آيهتتا م تا
اَّمهور  -كانكاره القيا أو وقون اإلجان بعت عصتر الصتاابة ،إال أن كتابته مهتم وجت ير ابلقتراءة نظترا لتقريتره ك ت ا متن القواعت ااصتولية اباثلتة
الشرعية ،ما نق ه لبعض ااصول امل تلف آيها .وهو مطبون يف جمل ين من  8أجزاء بتاقيق الشيخ أمح ختاكر.
 - 2كتاابت ختيخ اإلس ابن تيمية يف ااصول وهي موجوثة يف:
(املسوثة يف أصول الثقه) آلل تيمية.
• كتاب ه
• ويف مواضا من جممون الثتاوي ،داصة اب ل ين التاسا عشر والعشرين ،ويف مواضا أدرى تعرف رراجعه آهر أصول الثقه رجمتون الثتتاوي،
يف ج  ٣٧ص .29 - ٣
 - ٣كتاابت ابن القيم يف ااصول ،وهي موجوثة يف:
• كتتتاب (اع ت املتتوقعس عتتن رب العتتاملس) وق ت بستتط آيتته بعتتض املوضتتوعات كشتترحه لكتتتاب عمتتر بتتن اخلطتتاب يف القاتتاء ،ورثه علتتى نثتتاة
القي تتا  ،ورثه عل تتى أنص تتار التقليت ت  ،وك م تته يف الي تتل وست ت ال تتذرائا ،وك م تته يف حجي تتة أقت توال الص تتاابة ،وأحكت تا املث تتيت واملس تتتثيت ،وخ ه تتا مت تن
املوضوعات املهمة ،والكتاب مشهور ومطبون يف  4جمل ات وِباجة إىل حتقيق جي يتم آيه عزو اآلايت وكريل ااحاثيل والتعريف اباعت وخت
ل .
• وكتابه (ب ائا الثوائ ) كر آيه مسائل أصولية مت اثرة تعرف رراجعة آهارسه ،وهو مطبون يف جمل ين من  4أجزاء.
 - 4كتاب (املواآقات يف أصول الشريعة) ايب إسااق الشا  ،وقت كترت متن قبتل أن ثارستي املتذهب املتالكي يستتثي ون م ته أك تر متن خت هم
نظ ترا ان أم لتتته الثروعيتتة مستتتم ة متتن هتتذا املتتذهب ،وكتتتاب (املواآقتتات) أثى م زلتتة وأقتتل أ يتتة متتن كتتتاابت ابتتن حتتز وابتتن تيميتتة وابتتن القتتيم يف
ااصتتول ،وبتترخم كتتس حجمتته وختتتهرته إال أن آوائ ت ه قليلتتة  -داصتتة بع ت ق تراءة ماستتبق  -ومتتا ل ت ي ب تتي للمت ص تص أن يق ترأه لتاصتتيل الثوائ ت
املت اثرة آيه إن تيسر له ل .
 - ٥كتاب (تعليل ااحكا ) لل كتور حمم مصطثى ختل  ،من املعاصرين ،وق اختتتمل هتذا الكتتاب علتى حتقيقتات علميتة جيت ة ت اولتت موضتون
تعليل ااحكا بشكل مبسوط ،والتعليل هو أسا القيا الذي هو من أهم آالت ا تهت  ،وهتذا الكتتاب مطبتون يف جملت  ،ط ثار ال هاتة العربيتة
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بب وت.
 - ٦سلس تتلة ثراس تتات يف أص تتول الثق تته ،لل ت كتور حمم ت العروس تتي عب ت القاثر م تتن املعاص ترين ،ت تتاول بع تتض املوض تتوعات ااص تولية ابلبس تتط وال ق ت
والتاقيق والرتجيح را اليست ىن عن مطالعته الط ب املت صصون.
 - ٧كتاب (املصلاة يف التشريا اإلس مي) لل كتور مصطثى وي .
آهذه بعض الكتب اقامة اليت ت اولت بعض املوضوعات ااصولية.
اثلثا :كتب القواعد األصولية.
ستتبق القتتول يف آدتتر املستتألة الرابعتتة متتن هتتذا املباتتل إن كتتتب القواعت ااصتتولية تعتتتين باتترب اام لتتة متتن ااحكتتا الثقهيتتة قتتذه القواعت  ،أي أهنتتا
تعتين ببيان التطبيقات العملية لقواع ااصول على الثرون.
ووآق ترتيتب ال راستة املتذكور يف املستألة الساثستة متن هتذا املباتل ،آتإن الطالتب يت ر ااصتول يف املرتبتة ال ال تة  -وم هتا كتتب قواعت ااصتول -
بعت ثراستتة الثقتته يف املرتبتتة ال انيتتة ،وع ت ها تكتتون ل يتتة حصتتيلة جيت ة متتن ااحكتتا الثروعيتتة جتعلتته يستتتوعب التطبيقتتات املتتذكورة يف كتتتب القواعت
ااص تولية استتتيعااب جي ت ا ،آي ب تتي مراعتتاة هتتذا الرتتيتتب ال راستتي حتتىت الياتتيا الطالتتب وقتتته وجه ت ه يف ثراس تة ختتتيء مل يتأهتتل لتته ،وابل ستتبة لكتتتب
القواع ااصولية داصة آأوصي ب راستها مرتس ،مرة بع ثراسة كتب الثقه يف املرتبة ال انية كما كرت آنثا ،ومرة أدرى بع ثراسة كتب الثقته يف
املرتبة ال ال ة ،آثي هذا التكرار آائ ة كب ة للطالب.
وق كرت يف آدر املسألة الرابعة بعض كتب القواع ااصولية ونوصي الطالب ب راسة كتابس م ها:
 - 1كتاب (التمهي يف كريل الثرون على ااصول) َّمال ال ين اإلس وي الشاآعي  ٧٧2هت ،مطبون بتاقيق ث .حمم حسن هيتو.
 - 2كتاب (القواع والثوائ ااصولية) البن اللاا  ،وهو أبو السن ع ء ال ين البعلي ال بلي  8٠٣هت ،مطبون بتاقيق حمم حام الثقي.
وه ا أدتم الك يف املبال الساث اخلاص ب راسة أصول الثقه ،وأنبه على أنين مل أ كر آيه ختيتا عن كتب َتريخ التشريا اإلس مي نظرا لتعلق
هذا املوضون ابلثقه أك ر من تعلقه اباصول ،وقذا آسوف أ كره يف املبال التايل إن ختاء هللا ،هذا وابهلل تعاىل التوآيق ،وهللا يه ي من يشاء إىل
صراط مستقيم.
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املبحث السابع:
يف الفقه

الثقه هو أح العلو الشرعية املست بطة من العلو ااصلية اليت هي الكتاب والس ة .ويتم است با ه من العلو ااصلية بواسطة علو الوسائل
(علو القرآن وعلو ال يل وعلو الل ة العربية وأصول الثقه).
وملا ك ا ق عرض ا مصاثر ثراسة العلو ااصلية وعلو الوسائل يف املباحل السابقة ،آهذا أوان الك يف الثقه ومصاثر ثراسته بعون هللا تعاىل.
وسوف يشتمل هذا املبال على أربعة موضوعات ،وهي:
ااول :تعريف الثقه وت وي ه.
وال اين :أص اف الكتب ال ومة ل راسة الثقه ثراسة واآية.
وال الل :ما نوصي به يف ثراسة الثقه يف املرتبة ال انية.
والرابا :ما نوصي به يف ثراسة الثقه يف املرتبة ال ال ة.

 - 1معريف الفقه:

املوضوع األول :معريف الفقه ومدوينه

أ  -يف الل ة :الثقه هو الثهم ،وهو أياا :التوصل إىل علم خائب بعلم حاضر.
والعلم :هو إثراك الشيء على حقيقته إثراكا جاوما.
وعلى هذا يكون الثقه أدص من العلم ،آالثقه هو التوصل بعلم إىل علم آدر.
ب  -يف االصط ح :الثقه (هو العلم اباحكا الشرعية العملية املست بطة من أثلتها التثصيلية) .وإلي خترح هذا التعريف:
(آااحكا ) جا حكم ،وهتو إثبتات أمت ِر آلدتر إدتااب أو ستلبا ،واملقصتوث اباحكتا ه تا ماي بتت اآعتال املكلثتس متن وجتوب أو نت ب أو حرمتة أو
كراهة أو إابحة ،أو صاة أو آساث أو بط ن.
ووصتتف ااحكتتا ابلشتترعية ،أي ماثبتتت متتن ااحكتتا الستتابقة بطريتتق الشتترن وكتترج هبتتذا ااحكتتا العقليتتة والستية والتجريبيتتة ،آت يستتمى العلتتم هبتتا
آقها.
وقول تتا (العمليتتة) أي املتعلقتتة أبآعتتال املكلثتتس متتن عبتتاثات ومعتتام ت ،آ ت ي ت دل آيهتتا ااحكتتا االعتقاثيتتة وال ااحكتتا ااد قيتتة متتن اآلثاب
والرقائق وإن اختتملت على أحكا تكليثية ،كوجوب اإلميان وحمبة هللا ورسوله عليه الص ة والس وكتار السار والكهانة ،هتذا يف االعتقتاث ،أو
كوجوب الص ق واامانة والتوكل وكتار الكذب واخليانة والكس والس  ،هذا يف اآلثاب والرقائق.
وقول ا (املست بطة) أي املستت رجة ،آي ترج هبتذا التعريتف :علتم هللا تعتاىل إ لتيح ريقته االستت باط بتل العلتم متن صتثات اتته ستباانه ،وخيترج أياتا
علم الرسول عليه الص ة والس إ ليح ريقه االست باط بل الوحي ،كما خيرج علم املقل ببعض ااحكا إ ليح علمه هبا بطريق االست باط متن
ااثلة بل بطريق التقلي .
ومعىن (من أثلتها التثصتيلية) أي متن نصتوص الكتتاب والست ة ومتاثاله عليته متن اإلجتان والقيتا وخ هتا متن ااثلتة اَّزئيتة اخلاصتة بكتل مستألة متن
مسائل الثقه ،آهذه ااثلة هي موضون عمل الثقيه إ م ها يست بط ااحكا وآق قواع االست باط املقررة يف أصول الثقه.
وإ ا قابل ا هذا التعريف االصط حي للثقه ،بتعريثه الل وي (التوصل إىل علم خائب بعلم حاضر) ،آتكون املقابلة كالتايل:
• قول ا (التوصل) يقابله قول ا (است باط).
• وقول ا (إىل علم خائب) يقابله قول ا (ااحكا الشرعية العملية) آهي ال ائب املطلوب است با ه.
• وقول ا (بعلم حاضر) يقابله قول ا (أثلتها التثصيلية) آهي الاضر الذي نست بط م ه ال ائب.
هذا وأحيا يطلق (الثقه) على ااحكا الشترعية العمليتة نثستها ،آتقتول هتذا كتتاب آقته للكتتاب املشتتمل علتى هتذه ااحكتا وإن مل يشتتمل علتى
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بيان كيثية است با ها من أثلتها.
ويتبس مما سبق:
أن موضون علم الثقه الذي يبال آيه :هو آعل املكلَّف من حيل الوجوب وال ب ،والل والرمة ،والصاة والثساث.
وأما مثرة علم الثقه :آهي معرآة أحكا هللا تعاىل يف أآعال املكلثس ابلوجوب والظر واإلابحة وال ب والكراهة.
وي حظ أن قصر الثقته علتى ااحكتا الشترعية العمليتة هتو أمتر اصتط حي متن وضتا العلمتاء ،وإال آتإن لثتظ الثقته يف نصتوص الشتريعة يعتين العلتم
بكل أحكا ال اينة من عباثات ومعام ت واعتقاث وأد ق ،وهو املراث يف قوله عليه الص ة والس (من يرث هللا به د ا يثقهه يف ال ين).1
 -2معريف الفقيه:
ب اء على التعريف االصط حي للثقه ،يكون الثقيه:
هو املسلم القاثر على است باط ااحكا الشرعية العملية من أثلتها التثصيلية.
واليتتمكن متن هتذا علتتى الوجته الصتايح إال إ ا كتان جمتهت ا ،ومتن ه تا آتتإن لثتظ (الثقيته) يراثآته لثتتظ (ا تهت ) ع ت ك ت متتن العلمتاء .وقت كتتر
ختروط ا ته يف الباب اخلامح من هذا الكتاب (أحكا املثيت واملستثيت).
وهل يلز علمه آع هبتذه ااحكتا أ تكثتي ق رتته علتى استت با ها إ ا احتتاج إليهتا  ،نقتل ال تزايل يف (املستصتثى) وخت ه أنته اليلتز أن يكتون عاملتا
صتل القت رة علتى االستت باط إال بعت حثظته
اباحكا بل يشرتط ق رته على االست باط ليسمى آقيها جمتهت ا ،والتق أن هتذا آترع نظتري ،آإنته ال ه
ملعظتتم ااحكتتا الشتترعية العمليتتة ومعرآتتته بكيثيتتة استتت باط هتتذه ااحكتتا ليبتتين علتتى لت آيستتت بط أحكامتتا ملتا يستتتج متن مستتائل أو يتترجح بتتس
أقوال امل تلثس.
 -3معريف أصول الفقه:

ب اء على التعريف االصط حي للثقه ،تكون أصول الثقه:
هتتي القواع ت التتيت يتتتمكن هبتتا الثقيتته متتن استتت باط ااحكتتا الشتترعية العمليتتة متتن أثلتهتتا التثصتتيلية .أو  -ابدتصتتار  -هتتي ع ت ة االستتت باط التتيت
يستعملها الثقيه.
وق سبق الك يف أصول الثقه يف املبال السابق.
 -4مدوين الفقه ونشوء املذاهب
هذا املوضون حمل ِب ه يف كتب (َتريتخ التشتريا اإلست مي) ،وقتذا آستوف نعرضته ه تا ابدتاو كتمهيت ضتروري قبتل عترع كتتب الثقته .آ قتول وابهلل
التوآيق:
كان الصاابة رضي هللا ع هم يستثتون الرسول عليه الص ة والس  ،ويف حياته كان بعض الصاابة يثتون ال ا كمتا يت ل عليته حت يل العستيف
الذي وى ،وحنوه.
وبع وآاته عليه الص ة والس مل يكن كل الصاابة مثتس ،وإمنا قا هبذا بعاهم وهم املك رون من الثتيتا متن الصتاابة ،وقت كترهم ابتن القتيم يف
أول كتابه (اع املوقعس) ،مث ما اتسان الثتوحات تثرق الصاابة يف ختىت اامصار ،وادتص أهل كل بل بعلم َمن نزل بته ِمتن الصتاابة رضتي هللا
ع هم.
وق كر يف املبال الرابا أن العلماء نشطوا يف جا ال يل وت وي ه ما هناية القرن ااول اقجري ،إال أن ت وين الثقه ق أتدتر عتن لت  .وبت أ
ت ت وين الثقتته يف بعتتض كتتتب ال ت يل قبتتل إآ تراث الثقتته رص ت ثات مستتتقلة ،آكتتان أصتتااب املو تتآت واملص ت ثات ال ي يتتة يتتذكرون آتتتاوى الصتتاابة
والتتتابعس آيمتتا ي استتبها متتن أبتواب الت يل و لت حتتىت عصتتر الب تتاري آك ت ا ماجتت ه يبت أ اابتواب يف صتتاياه أبقتوال معلقتتة لتتبعض الصتتاابة أو
التابعس قبل كر ااحاثيل املرآوعة .وهكذا ب أ ت وين الثقه خمتلطا ابل يل.
مث ب أ ت وين الثقه م ثرثا يف أوادر القرن ال اين اقجتري ،و لت يف صتورة جتا ااصتااب والت ميتذ لثتتاوي مشتاخيهم يف املستائل امل تلثتة ،واختتتهر
 1متثق عليه
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يف هذه الثرتة أبو ح يثة ( 1٥٠هت) يف الكوآة ،وااوواعي ( 1٥٧هت) يف الشا  ،ومال بن أنح ( 1٧9هت) يف امل ي ة ،وسثيان بن عيي ة (198هت)
يف مكة ،والشاآعي ( 2٠4هت) يف ب اث مث مصر ،وأمح بن ح بل (241هت) يف ب اث .وخت هم ك ت كستثيان ال توري (1٦1ه ت) ،والليتل بتن ستع
(1٧٥هت) وإسااق بن راهويه ( 2٣8هت) .وكان هؤالء اائمة يثتون ابلكتاب والس ة وأقوال الصاابة والتابعس ماأجعوا عليه ومتا ادتلثتوا آيته ،كمتا
كانوا يثتون ابلقيا على الكتاب والس ة واإلجان ،وانثرث بعاهم أبصول س ش إليها آيما بع .
ثوهنا ت ميذهم ،مث انقسمت املذاهب إىل متبوعة وخ متبوعة.
وق نشأت املذاهب من آتاوي اائمة اليت ه
• أما املذاهب املتبوعة :آهي املذاهب ااربعة املشهورة املعروآة اليو  ،مذهب أيب ح يثة ،ومذهب مال  ،ومذهب الشاآعي ،ومذهب أمح بن
ح بل .ولكل مذهب من هذه اتباعه من املسلمس على مر العصور م ذ نشوئها وإىل اليو .
• وأما املذاهب خ املتبوعة :آكمذهب ااوواعي والليل بن سع وسثيان ال وري وإسااق بن راهويه وخ هم .وكان لبعض هؤالء اائمة اتبان يف
وماهنم مث انقطا العمل رذاهبهم وإن بقيت أقواقم يف كتب الثقه املبسو ة يعت هبا يف اإلجان واخل ف.
مث هتتر بع ت هتتؤالء ثاوث بتتن علتتي ااصتتبهاين  2٧٠ه تت ،آتتأنكر القيتتا والعمتتل بتته وحصتتر ااثلتتة يف ال صتتوص واإلجتتان .وخ ت يف العمتتل بظ تواهر
ال صوص حىت ا لق على اتباعه اسم الظاهرية ،وْسي مذهبه هذا ابملذهب الظاهري ،وتبعه ابن حز بع ل ابجتهاث م ه يف لت كمتا قتال ،وقت
أصبح هذا املذهب خ متبون بسبب انكار العلماء على أهله.
وانثرث الشيعة واخلوارج رذاهب آقهية مستقلة مل يعت هبا أهل الس ة.
ومن حية التوويا اَّ رايف للمذاهب املتبوعة اليو آعلى ال او التايل:
أ  -متتذهب أيب ح يثتتة :وهتتو أك تتر املتتذاهب املتبوعتتة اليتتو  ،وق ت ستتاع علتتى هتتذا قِ متته ،وتتتويل أصتتااب أيب ح يثتتة كالقاضتتي أيب يوستتف وخ ت ه
للقااء يف ثار اخل آة ،كما ساع على انتشاره تبين ال ولة الع مانية له كمذهب رْسي لل ولة ،وهتو اليتو م تشتر يف مصتر والشتا واق ت وابكستتان
وأآ انستان وب ث ماوراء ال هر وهي الواقعة ُشال أآ انستان (وهي املسماة ابَّمهورايت اإلس مية جب وب االحتاث السوآييت السابق).
ب  -وأما مذهب مال  :آق كان ومايزال م تشرا بب ث امل رب ،وستببه أن أهتل امل ترب واانت لح كانتت رحلتتهم للاتل و لتب العلتم إىل الجتاو،
وتتلمذوا على اإلما مال ونقلوا مذهبه إىل ب ثهم .وملذهب مال اتبان أياا يف صعي مصر والسوثان واخلليل.
ج  -وأما مذهب الشاآعي :آموجوث اليو رصر والشا واليمن والصومال ويف ثول ج وب خترقي آسيا ع مسلمي ماليزاي وس اآورة وما جاور ا.
ث  -وأما مذهب أمح  :آموجوث اليو أساسا يف اَّزيرة العربية را آيها بل ان اخلليل.
ه ت  -وأمتتا اخلتوارج :آتتاملتبون اليتتو هتتو متتذهب اخلتوارج ااابضتتية اتبتتان عبت هللا بتتن أابع ،ومتتذهبهم هتتو املعمتتول بتته يف ستتلط ة عمتتان ،وهتتم يشتتكلون
نصف سكان هذه السلط ة تقريبا.
و  -وأما الشيعة آلهم ث ثة مذاهب:
• الشتتيعة الزي يتتة اتبتتان اإلمتتا وي ت بتتن علتتي بتتن الستتس  122ه تت ،وهتتم ابلتتيمن ،ومتتذهبهم هتتو أقتترب متتذاهب الشتتيعة إىل أهتتل الس ت ة ،واحتتتل
الشوكاين أبقوال أئمتهم يف كتبه الثقهية.
• والشيعة اَّعثرية اتبان اإلما جعثر الصاثق بزعمهم ،وهم ذيران وابكستان.
• والشيعة اإلمامية وهو جهور أهل إيران ،ويتواج ون أياا يف ابكستان وأآ انستان وأ ربيجان ولب ان والعراق وثول اخلليل وخ ها.
هذا ما يتعلق بت وين الثقه وانتشار مذاهبه .وابهلل تعاىل التوآيق.
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املوضوع الثاين :أصناأ الكتب ال زمة لدراسة الفقه

تتتاج الطالتتب املت صتتص ع ت ثراستتته للثقتته إىل مطالعتتة أصت اف ك ت ة متتن الكتتتب م هتتا متتا هتتو أساستتي وم هتتا ما تتتاج إىل الرجتتون إليهتتا أحيتتا .
وهذه ااص اف هي:
 - 2كتب الثرون يف خمتلف املذاهب.
 - 1كتب َتريخ الثقه اإلس مي.
 - 4كتب املصطلاات الثقهية.
 - ٣كتب تراجم الثقهاء.
 - ٦كتب تثس آايت ااحكا .
 - ٥كتب الت ريل.
 - ٧كتب خترح أحاثيل ااحكا  - 8 .كتب الرتجيح.
 - 1٠كتب الثروق.
 - 9كتب القواع الثقهية.
 - 11كتب امل ا رة.
وسوف نذكر آيما يلي إن ختاء هللا أ ية كل ص ف من هذه ،وأهم مراجعه.
أوال :كتب اتريخ الفقه اسس مي
يلتز ثار الثقته املت صتص أن يعترف كيتف بت أ تت وين الثقته  ،وكيتف نشتأت املتذاهب  ،وملتا ا تعت ثت  ،ومتا أستباب ادتت ف الثقهتاء  ،وخت
ل من املسائل املعي ة على ثراسة الثقه ،والتيت دت ها الطالتب يف كتتب َتريتخ الثقته .وعتاثة متايتم إثراج هتذا املوضتون ضتمن ثراستة أصتول الثقته،
ولكين أراه أقرب ل راسة الثقه ومن ه ا جعلته يف هذا املبال ومل أ كره يف مبال أصول الثقه.
ومن كتب َتريخ الثقه:
َ( - 1تريخ الثقه اإلس مي) حملم علي السايح ،وهو كتاب خمتصر موجز.
َ( - 2تريخ التشريا اإلس مي) للشيخ حمم اخلاري ب  ،وهو أآال كتاب يف هذا املوضون آيما نرى ،ولكن يعيبه أنه مل يعرع املتذهب ال بلتي
إال عرضتتا متتوجزا وهتتذا ي جتتس بق تراءة (امل ت دل ملتتذهب أمح ت ) البتتن ب ت ران ،كمتتا يعيبتته أنتته مل يتعتترع لتتتاريخ الثقتته يف القبتتة املتتتأدرة م تن أاي ال ولتتة
الع مانية وإىل اليو .
َ( - ٣تريخ التشريا اإلس مي) ملهان القطان ،وميتاو بت طية َتريخ الثقه يف القبة املتأدرة من عصر ال ولة الع مانية وإىل العصر الاضر.
َ( - 4تريخ املذاهب اإلس مية) حملم أيب وهرة ،وق عترع آيته الثترق اإلست مية امل تلثتة يف االعتقتاث ابإلضتاآة إىل املتذاهب الثقهيتة ،وهتو كتتاب
كب ي ين ع ه ماسبق .داصة وأن هذا املوضون ليح من املوضوعات ااساسية.
 - ٥أما أسباب ادت ف الثقهاء :آتش إليها الكتب السابقة ،وه تاك مصتاثر أدترى يف هتذه املستألة كر هتا يف أك تر متن موضتا يف كتاب تا هتذا،
وم ها:
• ما كره ابن حز يف هذه املسألة بكتابه (اإلحكا ) .14٥ - 124 /2
• رستتالة (رآتتا املت عتتن اائمتتة ااعت ) البتتن تيميتتة ،مطبوعتتة مستتتقلة ،وموجتتوثة ضتتمن ا لت العشترين متن جممتتون الثتتاوي ص ،2٥٧ - 2٣1
وك ابن تيمية م ل ك ابن حز يف هذه املسألة ولكن رزي من التثصيل.
• رسالة (االنصاف يف بيان أسباب ادت ف الثقهاء) لشاه ويل هللا ال هلوي.
هذا مايتعلق بتاريخ الثقه اإلس مي .وهللا املوآق.
اثنيا :كتب الفروع يف صتلف املذاهب
وهذه هي الكتب ااساسية يف ثراسة الثقه .وق حظيت املتذاهب املتبوعتة ِب متة أكتابر العلمتاء قتا علتى متر العصتور ،آ تتل عتن جهتوثهم عشترات
بل متات الكتب أحيا يف كل مذهب مابس خمتصر ومتوسط ومبسوط.
وبوجه عا ميكن تقسيم كتب كل مذهب إىل ث ثة أقسا َ ،ت ل ث ث مراتب مت رجة ل راسة املذهب ،كالتايل:
• القسم ااول من كتب املذهب :وهي الكتب امل تصرة ،وتشتمل على القول القوي التراجح للمتذهب يف مستائل الثقته ااساستية ،وهتذه الكتتب
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يب أ الطالب ثراسته الثقهية هبا ،لترتسخ ل يه ااقوال الراجاة يف املذهب ،و ل قبتل أن يعترف اخلت ف ثادتل املتذهب نثسته واخلت ف بي ته وبتس
املذاهب اادرى .وم ال القسم ااول من كتب ال ابلة كتاب (العم ة) للموآتق ابتن ق امتة ٦2٠ه ت ،والتذي ختترحه هبتاء الت ين املق ستي ٦24ه ت يف
كتابه (الع ة خترح العم ة يف آقه ال ابلة) ،آالكتب امل تصرة  -وهي املتون  -مص ثة على ِ
قول واح .
• القسم ال اين من كتب املذهب :وهي الكتب املتوسطة ،اليت تذكر ااقوال امل تلثة ثادل املذهب نثسه متا بيتان التراجح م هتا .وم الته متن كتتب
ال ابلة كتاب (الكايف) للموآق ابن ق امة.
• القسم ال الل من كتب املذهب :وهي الكتب املبسو ة ،اليت تذكر أقوال املذهب وأقوال املذاهب اادرى ،مث يبس ماأجعتت عليته املتذاهب ومتا
ادتلثتتت آيتته ،وعتتاثة ما تتاول كتتل آقيتته تتترجيح قتتول مذهبتته يف مستتائل اخل ت ف ،وتستتمى هتتذه الكتتتب املبستتو ة بكت تب الثقتته املقتتارن .وم اقتتا يف
املذهب ال بلي كتاب (امل ين) للموآق بن ق امة.
وق ثأب بعض آقهاء املذاهب على التص يف يف ااقسا ال ثة ليق موا بذل م هجا مت رجا متكام ل ار املذهب.
• آمن ال ابلة :صهف ابن ق امة الكتب املذكورة آنثا.
• ومن الشاآعية :صهف أبو حام ال زايل (الوجيز) ككتتاب خمتصتر ،و(الوستيط) ككتتاب متوستط ،و(املبستوط) ككتتاب مبستوط .وْسهاهتا رتا يت ل
على أقسامها.
ولن نتعرع ه ا ملا نوصي ب راسته من كتب الثقه ،آهذا س ذكره يف املوضوعس ال الل والرابا من هذا املبال إن ختتاء هللا وآيهتا نتذكر أياتا ريقتة
ال راسة ،أما ه ا آس عرع أهم كتب املذاهب ليكون الطالب على ثراية هبا إ ا احتتاج للرجتون إليهتا ،داصتة إ ا احتتاج ل ت الكتتب التيت س وصتي
هبا إن ختاء هللا ،وس ب أ بذكر كتب املذهب ال ثي آاملالكي آالشاآعي آال بلي ،مث املذهب الظاهري ،مث كتاابت الشوكاين رمحه هللا.
 - 1كتب املذهب احلنفي :منها:
للسَر ْد ِسي (ُشح اائمة أبو بكر حمم بن أمح بن أيب سهل)  48٣هت.
أ  -كتاب (املبسوط) َّ
وهتتو ختتترح لكتتتاب (الكتتايف) للاتتاكم الشتتهي أيب الثاتتل املتترووي ال ثتتي  ٣٣4هتت ،ويعتتتس كتتتاب (الكتتايف) هتتذا مل صتتا لكتتتب تتاهر الروايتتة الستتتة
حملم بن السن الشيباين 189هت ،واليت هي أسا املذهب ال ثي.
ب  -كتاب (ب ائا الص ائا يف ترتيب الشرائا) لع ء ال ين الكاساين  ٥8٧هت.
وهو خترح لكتاب (حتثة الثقهاء) ايب الليل السمرق ي  ٥4٠هت.
ج  -كتتتاب (آتتتح القت ير ختتترح اق ايتتة) لكمتتال الت ين حممت عب الواح ت بتتن اقمتتا  8٦1هتت ،ومل يكملتته ،وإمنتتا أكملتته ُشتتح الت ين أمح ت بتتن قتتوثر
املعروف بقاضي واثه ( 988هت) وْسي التكملة (نتائل ااآكار) من أول كتاب الوكالة إىل آدر الكتاب.
ومطبون ما آتح الق ير حاختيتان و ا (خترح الع اية على اق اية) اكمل ال ين حمم البابريت  ٧8٦هت ،و(حاختية سع جل ).
وكتاب (آتح الق ير) هو خترح لكتاب (اق اية) لعلي بن أيب بكر املرخي اين  ٥9٧هت( ،واق اية) خترح ملنت (ب اية املبت ي) للمرخي اين أياا.
درج جال ال ين الزيلعي أحاثي ه يف (نصتب الرايتة) كمتا ستبق كتره
ويعتس كتاب (اق اية) من أهم كتب الثقه ال ثي ،وله ختروح ع ي ة ،وا يته ه
يف املبال الرابا.
ث  -كتاب (رث احملتار على ال ر امل تار) البن عاب ين (حمم أمس بتن عمتر) 12٥2هتت ،ومل يكملته ،وإمنتا أكملته اب ته حممت عت ء الت ين  1٣٠٦ه ت
وْسهتتي التكملتتة (قتترة عيتتون اادبتتار لتكملتتة رث احملتتتار) وكتتتاب (رث احملتتتار) مشتتهور ابستتم (حاختتتية ابتتن عابت ين) وهتتو عبتتارة عتتن حاختتتية علتتى كتتتاب
(ال ر امل تار) ملؤلثه حمم بن علي الصكثي  1٠88هت ،وهتذا (الت ر امل تتار) هتو ختترح ملتنت (ت توير اابصتار) .ويعتتس كتتاب (رث احملتتار) متن أهتم
كتب متأدري ااح اف.
ه ت  -كتتتاب (تبيتتس القتتائق ختتترح ك تتز ال ت قائق) لث تتر ال ت ين ع متتان بتتن علتتي الزيلعتتي  ٧4٣ه تت ،وهتتو ختتتيخ جتتال ال ت ين الزيلعتتي صتتاحب (نصتتب
الراية) .وكتاب (ك ز ال قائق) منت مشتهور يف الثقته ال ثتي لتاآظ الت ين ال ستثي  ٧1٠هتت ،وهتو صتاحب كتتاب (امل تار) يف أصتول الثقته .و(ك تز
ال قائق) له ختروح ك ة.
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ومطبون ما (تبيس القائق) حاختية ختهاب ال ين الشل .
و  -كتتتاب (الباتتر الرائتتق ختتترح ك تتز الت قائق) لتزين الت ين بتتن جنتتيم ال ثتتي  9٧٠هتت ،وهتتو صتتاحب (ااختتتباه وال ظتتائر) ،ومطبتتون معتته (م اتتة اخلتتالق
على البار الرائق) البن عاب ين.
و  -كتاب (مظهر القائق اخلثية من البار الرائق) خل ال ين بن أمح الرملي  1٠81هت.
ح  -كتاب (ال هر الثائق يف خترح ك ز ال قائق) لعمر بن إبراهيم بن جنيم 1٠٠٥هت ،وهو أدو وين ال ين بن جنيم صاحب (البار الرائق).
ط  -كتاب (جمما ااهنر خترح ملتقى ااِبر) لشيخ واثه.
ي  -كتاب (الثتاوي اخلانية) لقاضي ان (حسن بن م صور ااووج ي)  ٥92هت.
ك  -كتاب (الثتاوي اق ية) موعة من علماء اق ااح اف ،وتعرف أياا (ابلثتاوى العاملك ية) نظترا اهنتا كتبتت بطلتب متن ملت اق ت حممت
أورنكزيتتب امللقتتب (عتتامل ك ت ) وهتتو آدتتر ملتتوك اق ت متتن امل تتول املستتلمس قبتتل االحتتت ل االجنليتتزي لله ت  .ومطبتتون هبتتامش هتتذه الثتتتاوي (الثتتتاوي
البزاوية).
هذه أهم كتب املذهب ال ثي ،أما مايتعلق به من كتب أحكا القرآن والقواع آس ذكره يف موضعه بع ل إن ختاء هللا.
 - 2كتب املذهب املالكي :منها:
بتتن ستتعي الت تتودي املعتتروف بستا ون 24٠ه ت ،عتتن عبت الرمحن بتتن

أ  -كتتتاب (امل ونتتة الكتتسى) لإلمتتا مالت بتتن أنتتح 1٧9هتت ،بروايتتة عب الست
القاسم 191هت ،عن اإلما مال .
ومطبون ما امل ونة  -كمق مة قا ( -املق مات املمه ات) ايب الولي حمم بن رخت ٥2٠هت ،وهو ج ه ابن رخت الثي صاحب (ب اية ا ته ).
ب  -كتتتاب (الرستتالة) البتتن أيب ويت القت واين (أبتتو حممت عبت هللا بتتن عبت الرمحن ال ثتزاوي)  ٣8٦هتت ،إمتتا املالكيتتة يف عصتتره ،وكتابتته (الرستتالة) هتتو
خمتصر للم ونة الكسى.
وقذه (الرسالة) ختروح وخمتصرات ع ي ة ،م ها (خترح رسالة ابن أيب وي ) ل ور ال ين ااجهوري 1٠٦٦هت ،وس ش إىل خمتصراْا آيما َييت إن ختتاء
هللا.
ج  -كتب أيب عمر ابن عب الس 4٦٣هت ،وهي (الكايف يف آقه أهتل امل ي تة املتالكي) ،وكتتاب (التمهيت ملتا يف املو تأ متن املعتاين وااستاني ) ،وكتتاب
(االستذكار يف خترح مذاهب علماء اامصار).
ث  -كتاب (ب اية ا ته وهناية املقتص ) البن رخت الثي  ٥9٥هت.
هت  -ختروح (خمتصر دليل) وهو الع مة دليل بن إسااق بن موسى املالكي ٧٧٦هت ،وهو أهم متون متأدري املالكية ،وهو ادتصار (مل تصر أيب
عمرو ابن الاجب  ٦4٦هت) الذي هو ادتصار (مل تصر أيب سعي السا عي  4٣٠هت) الذي هتو خمتصتر (رستالة ابتن أيب ويت القت واين  ٣8٦هتت)
اليت هي خمتصر (م ونة مال ).
وتعتس ختروح (خمتصر دليل) أهم مراجا الثقه املالكي اآلن ،وم ها:
• (مواهتتب اَّليتتل ختتترح خمتصتتر دليتتل) للاطهتتاب (حمم ت بتتن حمم ت امل تتريب)  9٥4ه تت ،ومطبتتون معتته (التتتاج واإلكليتتل ختتترح خمتصتتر دليتتل) للمت هتواق
(حمم بن يوسف).
• (ختتترح الزرقتتاين علتتى خمتصتتر دليتتل) لعبت الباقي بتتن يوستتف الزرقتتاين  1٠99هتت ،ومطبتتون معتته (حاختتتية الب تتاين) وهتتو عبت الرمحن بتتن جتتاث هللا الب تتاين
امل ريب املالكي 1198هت.
• (خترح اخلرختي على خمتصر دليل) حملم بن عب هللا اخلِرختي 11٠1هت ،ومطبون معه (حاختية الع وي) وهو علي بن أمح الصعي ي 1189هت.
• (الشتترح الكبت علتتى خمتصتتر دليتتل) للت رثير (أمحت بتتن حممت العت وي) 12٠1ه ت ،ومطبتتون معتته (حاختتتية ال ستتوقي علتتى الشتترح الكبت ) لشتتمح
ال ين حمم بن أمح بتن عرآتة ال ستوقي 12٣٠ه ت ،ومطبتون معته أياتا (مت ح اَّليتل علتى خمتصتر دليتل) للشتيخ علتيش (حممت بتن أمحت بتن حممت )
1299هت.
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هذه أهم كتب املذهب املالكي ،أما كتب أحكا القرآن والقواع الثقهية لعلمائه آس ذكرها يف مواضعها آيما بع إن ختاء هللا.
 - 3كتب املذهب الشافعي :منها:

أ  -كتاب (اا ) لإلما الشاآعي (حمم بن إثريح)  2٠4هت ،ومطبون معه خمتصر املزين (إْساعيل بن يي)  2٦4هت.
ب  -كتاب (املهذب) ايب إسااق الش اوي (إبراهيم بن علي)  4٧٦هت ،وله أياا يف الثقه كتاب (الت بيه).
ج  -كتاب (الوجيز) ايب حام ال زايل  ٥٠٥هت ،وخترحه أبو القاسم الراآعي  ٦2٣هت يف كتابه (آتح العزيز خترح الوجيز).
ث  -كتتتاب (ا متتون) لل تتووي ٦٧٦ه تت ،وهتتو ختتترح لكتتتاب (املهتتذب) ايب إستتااق الش ت اوي ،ومل يكمتتل ال تتووي (ا متتون) وإمنتتا تتتويف ع ت ختتترحه
ابواب الراب ،وأكمله من بع ه ع ث من العلماء وهم علي بن عب الكايف السبكي الكب  ،وحمم جنيب املطيعي ،وحمم حسس العق .
وق با بذيل (ا مون) كتاب (آتح العزيز خترح الوجيز) ،وكتاب ابن حجر يف كريل أحاثيل آتح العزيز وهو (التل يص الب ).
هت  -كتاب (م هاج الطالبس وعم ة املثتس) لل ووي ،يقا يف جملت  ،وهتو متن أهتم كتتب متتأدري الشتاآعية ومتن ه تا ختترحه ك ت متن علمتائهم ،ومتن
ختروحه:
• (خ ية احملتاج يف خترح امل هاج) لأل رعي (أمح بن مح ان بن عب الواح ) ٧8٣هت.
• (ك تتز التراخبس علتتى امل هتتاج) َّت ل الت ين احمللتتي  8٦4هتت ،و بتتا معتته (حاختتتية عمت ة) وهتتو أمحت ختتتهاب الت ين السلستتي 9٥٧ه ت ،و بتتا معتته
أياا (حاختية قليويب) وهو أمح بن أمح ختهاب ال ين القليويب  1٠٦9هت.
• (حتثة امل هاج بشرح امل هاج) البن حجر املكي اقيتمي  9٧4هت.
• (م ين احملتاج بشرح امل هاج) لشمح ال ين حمم الشربيين اخلطيب  9٧٧هت ،وله أياا (اإلق ان يف حل ألثا أيب ختجان).
• (هنايتتة احملتتتاج بشتترح امل هتتاج) لشتتمح الت ين أيب العبتتا الرملتتي (حممت بتتن أمحت بتتن محتتزة) 1٠٠4ه ت ،ومطبتون معتته (حاختتتية الشساملستتي) ايب
الاياء علي بن علي الشساملسي 1٠8٧هت ،ومعه أياا (حاختية أمح بن عب الرواق امل ريب).
و  -كتتتاب (روضتتة الطتتالبس) لل تتووي أياتتا ،وهتتو خت كتابتته (م هتتاج الطتتالبس) وأكتتس م تته ،آامل هتتاج يف جملت واحت  ،أمتتا الروضتتة آطبعهتتا املكتتتب
اإلس مي يف  12جزء 1٣9٥ ،هت .وق ادتصر الروضة إْساعيل بن أيب بكر بن املقري  8٣٧هت يف كتابه (روع الطالب).
و  -كتب ختيخ اإلس أيب يي وكراي اانصاري  92٦هت.
م ها (أسىن املطالب خترح روع الطالب) ،مطبون معه (حاختية ايب العبا الرملي).
وم ها (ال رر البهية يف خترح البهجة الورثية) ،مطبون معه (حاختية البن قاسم العباثي) وهو ختهاب ال ين أمح بن قاسم العباثي  994هت.
ح  -كتتتاب (الثتتتاوي الكتتسى) البتتن حجتتر املكتتي اقيتمتتي ،ومطبتتون معتته (آتتتاوي ختتتهاب الت ين الرملتتي) وهتتو أمحت بتتن محتتزة الرملتتي  9٥٧هتت ،وهتتو
وال أيب العبا الرملي الذي جا آتاوي أبيه ختهاب ال ين.
ط  -كتاب (كثاية ااديار) ايب بكتر الصتين الشتاآعي  829هتت ،وهتو ختترح ملتنت (خايتة االدتصتار) للقاضتي أيب ختتجان ااصتثهاين .وهتو كتتاب
خمتصر.
آهذه أهم كتب الشاآعية .أما كتبهم يف أحكا القرآن والقواع آس ذكرها يف مواضعها.
 - 4كتب املذهب احلنبلي :منها:
جاما آقه اإلما أمح بن ح بل هو أبو بكر اخل ل  ٣11هت صاحب كتاب (الس ة) ،وق جا آقه أمح من ت ميذه ،و ل يف كتابه (اَّاما يف
املذهب) وهو خمطوط ابملتاف السيطاين.
وق كتب املتق مون يف املذهب كتبا ك ة م ها كتتاابت القاضتي أيب يعلتى  4٥8هتت ،وأيب الوآتاء بتن عقيتل  ٥1٣ه ت وأيب اخلطتاب الكلتو اين ٥1٠
هت وأيب السكات ابن تيمية  ٦٥2هت ،ولكن كتبهم خ مت اولة وهي إما مثقوثة أو خمطو ة ،وإمنا ي قل ع ها الذين كتبوا يف املذهب من بع هم كابن
ق امة وابن مثلح واملرثاوي.
وسوف أ كر آيما يلي أهم كتب املذهب املت اولة اليو حسب املؤلثس.
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أ  -كتب املوآق ابن ق امة ٦2٠هت ،وله أربعة كتب ،وهي:
• (العم ة) ،وخترحه هباء ال ين املق سي ٦24ه ت يف كتابته (العت ة ختترح العمت ة) ،وهتو مطبتون يف جملت ين صت ين ،وهتو كتتاب خمتصتر علتى قتولِ
واح ِ يف املذهب.
• (املق ا) وله ختروح وادتصارات ع ي ة.
آشتترحه ُشتتح ال ت ين أبتتو الثتترج عب ت الرمحن بتتن ق امتتة ٦82هت ت يف كتابتته (الشتترح الكب ت ) وهتتو مطبتتون بتتذيل (امل تين) ،ويكتتاث أن يكتتون نق ت حرآيتتا
للم ين.وْسهي أبو الثرج خترحه هذا (ابلشايف).
وخترحه سيف ال ين ابن امل جا  ٦9٥هت يف كتابه (املمتا خترح املق ا).
وخترحه ع ء ال ين املرثاوي  88٥هت يف كتابه (االنصاف يف بيان الراجح من اخل ف) ،وهو كتاب كبت مطبتون يف  12جملت بتاقيتق حممت حامت
الثقتتي ،واختتتتمل علتتى معظتتم أقتوال آقهتتاء ال ابلتتة ،ويتترجح بي هتتا ابلك تترة ،وهتتو آقت يف كتتر ااثلتتة ،ولتتذل آهتتو ي استتب املثتتيت املقلت يف املتتذهب.
وادتصتتر املتترثاوي كتابتته (االنصتتاف) يف كتابتته (الت قتتيح املشتتبا) .وجتتا ابتتن ال جتتار الثتتتوحي ال بلتتي  9٧2هت ت بتتس (املق تتا) و (الت قتتيح) يف كتابتته
(م تهى اإلراثات).
وختتترح املق تتا أياتتا ابتتن مثلتتح يف كتابتته (املبت ن ختتترح املق تتا) وهتتو برهتتان الت ين إبتراهيم بتتن حممت بتتن مثلتتح 884هتت ،وهتتو صتتاحب كتتتاب (املقصت
اارخت يف كر أصااب اإلما أمح ) .وهو خ ُشح ال ين ابن مثلح ٧٦2هت صاحب (الثرون).
وادتصر (املق ا) خترف ال ين موسي الجاوي  9٦8هت ،يف كتابه (واث املستق ا) وهو من متون ال ابلة اقامة ،وله خترحان :أح ا (الروع املربا
خترح واث املستق ا) مل صور البهويت 1٠٥1هت ،وخترحه هذا آق يف كر ااثلة الشرعية من الكتاب والس ة وإن كان ق اعتتىن آيته بتذكر أقتوال آقهتاء
املذهب ،والشرح ال اين :هو (السلسبيل يف معرآة ال ليل ،حاختية على واث املستق ا) لصاحل بتن إبتراهيم البليهتي (معاصتر) ،واعتتين آيته بتذكر ااثلتة
وادتيارات ابن تيمية وابن القيم.
ب ابن أيب الثتح البعلي ال بلي  ٧٠9هت كتاب (املطلا على أبواب املق ا) لشرح خريب االثا الوارثة يف املق ا وترجم آيه لألع الوارثة آيه.
وَكتَ َ
آهذا ما يتعلق بكتاب (املق ا) البن ق امة ،ومابين عليه من ختروح وخمتصرات.
• (الكايف) وهو اثلل كتب ابن ق امة ،بعه املكتب اإلس مي يف  4جمل ات.
• (امل تين) وهتو رابتتا كتتب ابتتن ق امتة ،وأكسهتتا وقت كتبتته كشترح مل تصتتر اخلِرقتي (أبتتو القاستم عمتتر بتن الستتس)  ٣٣4هتت .وكتتتاب (امل تين) مطبتتون
رثرثه يف تسعة جمل ات (ط  ،)٣ومطبون ما (الشرح الكب على املق ا) يف اثىن عشر جملت ا (ط  ،)1وقت وضتعت ووارة ااوقتاف ابلكويتت آهرستا
ملسائله مرتبا على ااجب ية ابسم (معجم الثقه ال بلي) مطبون يف جمل ين ،وهو معجم وافِ عظيم ال ثا.
ب  -كتتب ُشتتح الت ين بتتن مثلتتح (أبتتو عبت هللا حممت بتتن مثلتتح املق ستي ال بلتتي) ٧٦2ه ت ،وأهتتم كتبتته كتتتاب (الثتترون) وآيتته يعتتتين بتتذكر ادتيتتارات
ختيخ اإلس ابن تيمية ٧28هت ،آايل يقول :قال ختتي ا آتاملراث بته ابتن تيميتة .وكتابته (الثترون) مطبتون يف  ٦جملت ات ،وبذيلته (تصتايح الثترون)
لع ء ال ين املرثاوي .والبن مثلح أياا كتاب (اآلثاب الشرعية وامل ح املرعية) .وهو خ برهان ال ين بن مثلح  884هت كما سبقت اإلختارة.
ج  -خترف ال ين موسى الجاوي 9٦8هت ،وله (واث املستق ا خمتصر املق ا) ،وله (االق ان) الذي خترحه الشيخ البهويت يف (كشاف الق ان).
ث  -مرعي بن يوسف الكرمي ال بلي 1٠٣٣هت ،وله منت (ثليل الطالب) وق اعتين العلماء بشرحه ،ومن ختروحه املطبوعة.
(نيل املآرب خترح ثليل الطالب) البن أيب ت لب (عب القاثر بن عمر) 11٣٥هت ،مطبون بتاقيق ث .حمم سليمان ااختقر.
ضواين 11٥٣هت.
(م ار السبيل خترح ال ليل) إلبراهيم بن ه
هت  -م صور بن يونح البهويت 1٠٥1هت ،وله ع ة كتب وهي:
• (الروع املربا خترح واث املستق ا) مطبون يف جمل  ،و(واث املستق ا) للاجاوي كما سبق بيانه.
• (خت تترح م ته تتى اإلراثات) مطب تتون يف  ٣جملت ت ات .وكت تتاب (م ته تتى اإلراثات يف اَّم تتا ب تتس املق تتا والت ق تتيح م تتا الش تترح والت تزايثات) للش تتيخ اب تتن
ال جارالثتوحي ال بلي 9٧2هت.
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• (كشاف الق ان على منت اإلق ان) مطبون يف  ٦جمل ات ،و(اإلق ان) للاجاوي.
وتعتس كتاابت الشيخ م صور البهويت هي عم ة علماء اَّزيرة العربية يف الثتوى من ومن ختيخ اإلست حممت بتن عبت الوهاب  12٠٦ه ت وإىل اليتو ،
وم هم من يتقي هبا وم هم من َيدذ ابدتيارات ابن تيمية ع االدت ف.
وي حظ الطالب أن ا مل نذكر كتاابت ختيخ اإلس ابن تيمية يف كتب ال ابلة ،وسوف نذكرها يف كتب الرتجيح إن ختاء هللا آهي هبا أليق .وكذل
كتب القواع س ذكرها يف موضعها.
 - 5كتب املذهب الظاهر .

أ ( -احمللى) البن حز (أبو حمم علي بن أمح بن حز )  4٥٦هت .وهو كتتاب مبستوط يف  11جتزء ،ويعتتس متن كتتب الثقته املقتارن وست تكلم ع ته
يف كتتتب الرتجتتيح إن ختتتاء هللا .ولتته آهتتار يف جملت ين ابستتم (معجتتم احمللتتى يف الثقتته الظتتاهري) متتن وضتتا موستتوعة الثقتته اإلست مي امللاقتتة بكليتتة
الشريعة يف جامعة ثمشق ،با يف . 19٦٦
ب  -كتاب (مراتب اإلجان) البن حز  ،و با معه (نق مراتب اإلجان) البن تيمية ،با ثار الكتب العلمية.
 - 6كتب الشوكاين رمحه هللا.
مل يتقي الشوكاين يف كتاابته الثقهية رذهب معس بتل كتان يتاترى الصتواب املواآتق للكتتاب والست ة ،وقتذا مل نت رج كتبته حتتت متذهب بعي ته ،وتعتتس
كتبه من كتب الرتجيح ،وإن كان ق أتثر ر هل ابن حز ب ِ
رجة ماتركت يف آرائه بعض الشذو  .ومن كتبه الثقهية:
أ  -كتاب (ال رر البهية) للشوكاين (حمم بن علي بن حمم الشوكاين)  12٥٠هت ،وهو منت خمتصر ،وله خترحان
• (ال راري املايهة خترح ال رر البهية) للشوكاين نثسه.
• (الروضة ال ية خترح ال رر البهية) لص يق حسن دان الق وجي الب اري 1٣٠٧هت.
ب  -كتتتاب (نيتتل ااو تتار ختتترح م تقتتى اادبتتار) ،وهتتو ختتترح احاثيتتل ااحكتتا التوارثة بكتتتاب (م تقتتى اادبتتار) ايب السكتات ابتتن تيميتتة .وقت
اعتم الشوكاين يف خترحه أساسا على ك ابن حجر يف (آتح الباري) وكان الشوكاين خت ي اإلعجاب به.
ج  -كتتتاب (الستتيل اَّترار املتت آق علتتى حت ائق ااوهتتار) مطبتتون يف  4جملت ات ،وآيتته استتت راكات للشتتوكاين علتى كتتاب (ااوهتتار) وهتتو متتن أختتتهر
كتب آقه الشيعة الزي ية وهم ابليمن .وق ول الشوكاين رمحه هللا ابليمن وتوىل القااء آيها لثرتة ويلة لألئمة الاكمس هبا وهم من الشتيعة الزي يتة
املثاتلة  -وقت أراث الشتوكاين أن يست ي د متة اهتل بلت ه متن أتبتان املتذهب الزيت ي ومتن
 وهم أقرب آرق الشيعة اهل الس ة ،وهم متن الشتيعة ِهثارسي آقهه ،آانتق بعض املواضا من كتاب (ااوهار) وبس الصواب املواآق للكتاب والس ة آيها ،ولذا آهو يعتس من كتب الرتجيح.
وبعد:
آهتتذه أهتتم كتتتب الثتترون يف املتتذاهب الثقهيتتة امل تلثتتة ،ومل نتتذكر ختتتيتا متتن كتتتب الشتتيعة بثتترقهم امل تلثتتة وال كتتتب ااابضتتية إ مل يعت ت أه تل الس ت ة
أبقواقم يف اإلجان واخل ف.
وأما ما نوصي ب راسته مما كر ه ه ا آسيأيت آيما بع إن ختاء هللا تعاىل.
وع ثراسة كتب الثقه هذه سيج الطالب أنه ِباجة إىل عت ة كتتب مستاع ة ملعرآتة متايرث بكتتب الثقته متن الترتاجم واملصتطلاات ولت تريل متايرث
هبا من أحاثيل ،ولثهم معاين آايت ااحكا وأحاثي ها ،وملعرآة الراجح من اخل ف وخ ل  ،ونت اول آيما يلي هذه الكتب إن ختاء هللا.

اثلثا :كتب مرا م الفقهاء.
ع ت قتراءة كتتتب الثقتته دت الطالتتب أْستتاء بعتتض العلمتتاء ،وقت اليت ري املبتت ئ هتتل هتتذا االستتم لصتتاايب أ لتتتابعي أ لثقيتته متتن آقهتتاء املتتذاهب ،
وابلتايل آهتوال يعلتم ختتيتا عتن م زلتته العلميتة أو َتريتخ وآاتته ،آت مييتز بتس املتقت واملتتأدر متن العلمتاء .وكتل هتذا اليليتق ابلطالتب املت صتص التذي
لم برتاجم العلماء والثقهاء ذداو .والكتب املص ثة يف هذا نوعان:
ي ب ي أن ي ه

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة
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 - 1كتب مصنفة يف مرا م العلماء عامة :وهذه إما خمتصرة وإما مبسو ة.

أ  -آامل تصر م ها م اله:
• (مشاه علماء اامصار) البن حبان البسيت صاحب الصايح ٣٥4 ،هت.
• ( بقات الثقهاء) ايب إسااق الش اوي صاحب (املهذب)  4٧٦هت.
ب  -واملبسوط م ها م اله:
• (ْذيب ااْساء والل ات) لل ووي ،بعته ثار الكتب العلمية ،والقسم ااول م ه ترجم آيه لألع الوارثة يف أختهر كتب الثقه الشاآعي.
• كتب الاآظ الذه م ل (تذكرة الثا ) و (َتريخ اإلس ) و (س أع ال ب ء) .وق حت ث ا ع ها يف كتب الرجال يف املباتل الرابتا اخلتاص
بعلو ال يل.
وق تويف ال ووي يف  ٦٧٦هت ،والذه يف  ٧48هت ،وكتب كل م هما تراجم ااع حىت عصره ،أما الثرتة بع ل آتج تراجم أهلها يف:
• (ال رر الكام ة يف أعيان املائة ال ام ة) البن حجر العسق ين  8٥2هت.
• (الاوء ال ما اهل القرن التاسا) للااآظ الس اوي  9٠2هت.
• (الب ر الطالا رااسن َم ْن بع القرن السابا) للشوكاين  12٥٠هت.
والثتترتة بع ت عصتتر الشتتوكاين وإىل العصتتر الاضتتر جت ت ت تراجم أهلهتتا يف الكتتتب التاليتتة وهتتي كتتتب مل تقتصتتر عل تى ت تراجم املتتتأدرين آقتتط بتتل كتترت
املتق مس واملتأدرين وم ها:
• (ه ية العارآس يف أْساء املؤلثس وآاثر املص ثس) إلْساعيل ابختا الب اثي ت  ، 192٠ط امل ىن بب وت.
• (ااع ) خل ال ين الزركلي  1٣9٧هت ،مطبون يف  12جمل .
• (معجم املؤلثس) لعمر رضا كاالة ،معاصر ،مطبون يف  1٥جزء ،ترجم آقط اصااب التآليف ،واقتصر للمك رين م هم على مخسة كتب.
 - 2كتب مصنفة يف فقهاء مذاهب بعينها ،وهي كتب طبقات الفقهاء ،م ها:
أ  -يف تتراجم علمتتاء ااح تتاف( :الثوائت البهيتتة يف تتراجم ال ثيتتة) ايب الست ات حمم ت عب ت الي اللك تتوي  1٣٠4هتت .وكتتتاب (اَّ تواهر املاتتيهة يف
بقات ال ثية) ايب حمم عب القاثر القرختي .وكتاب (َتج الرتاجم يف بقات ال ثية) ايب الع ل ويتن الت ين قاستم بتن قطلوب تا  8٧9هتت .وكلهتا
مطبوعة.
ب  -يف تراجم املالكية( :ال يباج املذهب يف معرآة أعيان املذهب) البن آرحون املالكي  ٧99هتت ،و(ختتجرة ال تور الزكيتة يف بقتات املالكيتة) حملمت
بن حمم خملوف.
ج  -يف تتراجم الشتتاآعية ( :بقتتات الشتتاآعية) َّمتتال الت ين اإلست وي  ٧٧1هتت ،و( بقتتات الشتتاآعية الكتتسى) لتتاج الت ين عبت الوهاب ابتتن الستتبكي
 ٧٧1هت ،و( بقات الشاآعية) البن قاضي ختهبة  8٥1هت ،و( بقات الشاآعية) ايب بكر بن ه اية السيين  1٠14هت.
ث  -يف تتراجم ال ابلتتة ( :بقتتات ال ابلتتة) البتتن أيب يعلتتى ولتته تكملتته البتتن رجتتب ال بلتتي  ٧9٥هتت ،ط أنصتتار الست ة بتاقيتتق حممت حامت الثقتتي.
وكتاب (املقص اارخت يف كر أصااب اإلما أمح ) لسهان ال ين بن مثلح .وكتتاب (املت هل اامحت يف تتراجم أصتااب اإلمتا أمحت ) لعبت الرمحن
العليمتتي ،ط عتتامل الكتتتب بتاقيتتق حمم ت حميتتي ال ت ين عب المي ت  .وق ت جتتا الع م تة عب ت القاثر بتتن ب ت ران ال مشتتقي  1٣4٦هت ت أهتتم ت تراجم علمتتاء
ال ابلة املتق مس واملتأدرين ومص ثاْم يف كتابه (امل دل إىل مذهب اإلما أمح بن ح بل) ط مؤسسة الرسالة.
هتتذا وق ت ثأب واضتتعوا بعتتض املؤلثتتات الثقهيتتة يف الوقتتت الاضتتر علتتى وضتتا م حتتق لألع ت ال توارثة هبتتا أبوادره تا ،وهتتذا عمتتل جي ت  ،ومتتن هتتذه
املؤلثتتات :كتتتاب (ااوستتط) ايب بكتتر بتتن امل تتذر  ٣18هتت ،وقت رأيتتت م تته أربعتتة جملت ات ط ثار يبتتة َبدتتر كتتل جملت تتراجم لألعت التوارثة آيتته.
ونثح اامر أياا موجوث را با من جمل ات (املوسوعة الثقهية) الصاثرة عن ووارة ااوقاف ابلكويت.
وإ ا أراث الطالب أن يقتين كتااب واح ا من كل هذه الكتب آهو كتاب (ااع ) خل ال ين الزركلي ،آقت جتا يف كتابته تتراجم املتقت مس واملتتأدرين
ممتتن التوج ت ت تراجهم يف كتتتب الستتلف املتق ت مس .وإن كانتتت حاجتتة ثار الثقتته ملعرآتتة ت تراجم املتق ت مس أك تتر ،نظ ترا ان العلمتتاء املعتتتسة أق تواقم يف

764

اجلامع يف طلب العلم الشريف

اإلجتتان واخلت ف بكتتتب الثقتته هتتم متتن أهتتل القتترون اقجريتتة ااربعتتة ااوىل ،ويف هتتذا يكثتتي كتتتاب (ْتتذيب ااْستتاء والل تتات) لل تتووي ،داصتتة وأن
الطالب سياتاج لكتاب ال ووي هذا كمص ر ملعرآة املصطلاات الثقهية ،وإ ا أراث الطالب التوسا يف معرآة الرتاجم آق عرآ اه مصاثرها.
رابعا :كتب املصقلحات الفقهية:

ما مطالعة الكتب الثقهية د الطالب ك ا من االثا ال ريبة ،آإ ا مل د متن هِ
يعرآته مع اهتا ،آ بت متن أن يرجتا إىل بعتض الكتتب التيت تثستر لته
معتتاين هتتذه االثتتا  ،وأحيتتا تكثتتي املعتتاجم الل ويتتة يف ل ت  ،وأحيتتا التكثتتي والب ت متتن الرجتتون إىل كتتتب املصتتطلاات الثقهيتتة و ل ت ع ت ما
يست اللثظ يف معىن اصط حي خيتلف عن مع اه الل وي .ونذكر ه ا يف الكتب املعي ة للطالب على معرآة معاين املصطلاات أربعة أقسا :

 - 1معا م املفردات اللدوية .م ل:
أ ( -املعجم الوسيط) الصاثر عن جمما الل ة العربية رصر.
ب ( -لسان العرب) البن م ظور اإلآريقي ،وهو أكس معاجم ألثا الل ة.
 - 2كتب املصقلحات العامة :ومنها.
أ  -كتاب (الكلهيات) ايب البقاء الكثوي (أيوب بن موسى السيين) 1٠94هت ،بعته ووارة ال قاآة ب مشق يف مخسة جمل ات.
(كشاف اصط حات الث ون) للتهانوي (حمم أعلى بن علي التهانوي) تويف بع 11٥8هت.
ب  -كتاب ه
ج  -كتاب (التعريثات) للجرجاين (علي بن حمم الشريف)  81٦هت.
 - 3كتب املصقلحات الفقهية املذهبية:
ال خيلو مذهب من املذاهب من كتاب أو أك ر يف املصطلاات الثقهية ،ومن أختهرها:
أ  -لألح اف :كتاب ( َلِبَة الطهلبة يف اصتط حات الثقهتاء) لت جم الت ين عمتر بتن حممت ال ستثي ٥٣٧هتت ،وهتو مطبتون ،وعمتر بتن حممت ال ستثي
هذا هو صاحب (منت العقائ ال سثية) املكتوب على مذهب مرجتة الثقهاء واملتكلمس.
ولألح تتاف أياتتا كتتتاب (امل ْتترب) ايب الثتتتح صتتر بتتن عب الستتي املطت هتروي ال ثتتي  ٦1٠هتت ،تكلتتم آيتته علتتى االثتتا التتيت يستتتعملها الثقهتتاء متتن
وماقصتر آيته ،آإنته أتتى جامعتا للمقاصت ] .1وكتتاب ااوهتري ستيأيت
ال ريب ،قال ص يق حسن دان [وهو للا ثية ر ابة كتتاب ااوهتري للشتاآعية،
ه
كره إن ختاء هللا.
ولألح اف أياا كتاب (أنيح الثقهاء يف تعريثات االثا املت اولة بس الثقهاء) للشيخ قاسم القونوي الرومي ال ثتي 9٧8ه ت ،مطبتون بتاقيتق ث.
أمح بن عب الرواق الكبيسي ،ط ثار الوآاء جب ة.
ب  -وللشاآعية :كتاب (الزاهر يف خريب ألثا الشاآعي) ايب م صور ااوهري  ٣٧٠ه ت صتاحب (ْتذيب الل تة) ،و(الزاهتر) بعتته ووارة ااوقتاف
ابلكويتتت بتاقيتتق ث .حممت جتتس االثتتي .وللشتتاآعية أياتتا (املصتتباح امل ت ) للثيتتومي ،وهتتو لل تتات (الشتترح الكبت ) للراآعتتي .وللشتتاآعية أياتا كتتتاب
(ْتتذيب ااْستتاء والل تتات) لل تتووي ،ط ثار الكتتتب العلميتتة ،والقستتم ااول متتن هتتذا الكتتتاب دتتاص ب ترتاجم ااع ت  ،والقس تم ال تتاين دتتاص رعتتاين
املصطلاات الثقهية ،آ يستت ىن ع ته ثار الثقته ،وال ختت يف أن ال تووي رمحته هللا أثرك حاجتة الطت ب قتذين اامترين آجمعهمتا يف كتابته هتذا،
آجزاه هللا عن اإلس واملسلمس د ا.
ج  -وللا ابلة كتتاب (املطلتا لتل ألثتا املق تا) لشتمح الت ين بتن أيب الثتتح البعلتي ال بلتي  ٧٠9هتت ،ط املكتتب اإلست مي 1٣8٥ه ت ،وابتن أيب
الثتح من ت ميذ اإلما أيب عب هللا بن مال  ،ال اوي املشهور صاحب (االثية).
 - 4كتب املصقلحات الفقهية العامة:
أ ( -معجم ل ة الثقهاء) لل كتورين قلعه جي وع ي .
ب ( -املوسوعة الثقهية) الصتاثرة عتن ووارة ااوقتاف ابلكويتت ،أورثت املصتطلاات علتى ااجب يتة ،وهتي التتذكر معتىن املصتطلح آقتط ،بتل تتذكر
متتايتعلق بتته متتن أحكتتا آقهيتتة وأق توال املتتذاهب امل تلثتتة يف ل ت  ،آهتتي أوستتا متتن أن تكتتون كتتتااب يف معتتاين املصتتطلاات ،وهتتي موستتوعة ض ت مة
( 1أجب العلو ) ط ثار الكتب العلمية ،ج  ٣ص 11
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الجم عظيمة الثائ ة ،ومل تكتمل بع .
ويف نثح املوضون كتاب (القامو الثقهي) لسع ي أيب حبيب ،يف جمل متوسط ،وهو كتاب ضعيف املستوى قليل الثائ ة.
والذي أنصح ابقت ائه من كتب املصطلاات الثقهية اليت كرْا آنثا:
كتاب (ْذيب ااْساء والل ات) لل ووي ،وهو يثي الطالب يف املصطلاات والرتاجم معا.
كتاب (معجم ل ة الثقهاء) لل كتورين قلعه جي وع ي .
هذا ابإلضاآة إىل االستعانة رعاجم الل ة أحيا .
خامسا :كتب التخريج:
سبق يف املبال الرابا اخلاص ابل يل وعلومه أن كر معىن الت ريل وأهم كتبه آلرتاجا.
والت ريل هو :عزو ااحاثيل املوجوثة يف ِ
كتاب ما إىل مصاثرها من كتب الس ة ااصلية ،ما بيان رقها ،والكم عليها ببيان ثرجتها.
وق نشأ هذا العلم بسبب قِصر ابن املتأدرين عن اإلملا رعرآة مواضا ااحاثيل يف ثواوين الس ة ،وعن معرآة ثرجتها.
ومثتترة الت تريل :هتتي معرآتتة متتا تل بتته ومتتاال تتتل بتته متتن ااحاثيتتل املوجتتوثة بكتتتب العلتتم .وهتتذا أمتتر يف خايتتة اا ي تة داصتتة ابل ستتبة احاثيتتل
ااحكتتا املوجتتوثة بكتتب الثقتته .ملتتا يرتتتتب علتتى هتتذا متتن نتتتائل كرتجتتيح القتتول التتذي يعات ه حت يل مقبتتول علتتى القتتول التتذي يستتت إىل حت يل
مرثوث وخ ل .
وااحاثيتتل ال توارثة بكتتتابِ متتامن كتتتب الثقتته إمتتا أن يعزوهتتا صتتاحب الكتتتاب ويبتتس ثرجتهتتا وهتتذا القستتم ال تتتاج إىل ك تريل وإن كتتان صتتاحب
الكتتتاب ق ت خيطتتال أحيتتا  -وإمتتا أن يستتكت ع هتتا صتتاحب الكتتتاب ،وهتتذا القستتم ِباجتتة إىل ك تريل .وليعتترف الطال تب ك تريل هتتذا القستتم متتن
ااحاثيل آأمامه وسيلة من ث ث:
الوسيلة األوىل :أن يلجأ إىل كتاب التخريج اماص ابلكتاب الذ يدرسه إن و د.
وهذا أقصر ريق ملعرآة كريل ال يل ،ومن كتب الثقه اليت مت كريل أحاثي ها:
 - 1يف املذهب احلنفي :كتاب (اق اية) للمرخي تاين ،د هترج أحاثي ته الزيلعتي يف كتابته (نصتب الرايتة) والتذي ادتصتره ابتن حجتر يف (ال رايتة) ،وكت
الكتابس يكمل اآلدر.

 - 2يف املااذهب املااالكي :كتتتاب (ب ايتتة ا تهت ) البتتن رختت  ،دت هترج أحاثي تته أمحت بتتن الصت يق ال متتاري يف (اق ايتتة) ،ودتهرج أحاثيتتل اَّتتزء ااول
م ها عب اللطيف بن إبراهيم يف ( ريق الرخت ) كردا خمتصرا ،أما ال ماري آت رده مبسوط يف  8جمل ات ما منت الب اية.

 - 3يف املذهب الشافعي :كتاب (آتح العزيز خترح التوجيز) ايب القاستم الراآعتي ،د هترج أحاثي ته ابتن امللقتن يف كتابته (البت ر امل ت ) والتذي ادتصتره
ابن حجر يف (التل يص الب ).

 - 4يف املذهب احلنبلاي :كتتاب (م تار الستبيل) البتن ضتواين ،د هترج أحاثي ته االبتاين يف كتابته (إرواء ال ليتل) ،علتى ما كرتته متن م حظتات علتى

االباين يف املبال الرابا.
آإ ا كان الطالب ي ر كتتاب آقتهِ قت مت كتريل أحاثي ته ،وأراث أن يعترف كتريل حت يل بته آمتا عليته إال أن يرجتا إىل نثتح البتاب ونثتح الثصتل
بكتاب الت ريل ليج ال يل.
الوسيلة ال انية :أن يلجأ إىل كتب الت ريل عامة.
و ل ع ما ي ر الطالب كتاب ِ
آقه مل يتم كريل أحاثي ه يف كتاب داص ،آليح أمتا الطالتب ه تا إال أن يلجتأ إىل كتتب الت تريل عمومتا ،وه تا
نصياة وهي:
أن يب أ الطالب ابلرجتون إىل كتتب كتريل أحاثيتل الكتتب الثقهيتة ،ان أحاثيتل ااحكتا واحت ة ،داصتة وأن كتتااب م تل (نصتب الرايتة) يتذكر متا
احتل به ااح اف من أحاثيل مث يذكرما احتل به آقهاء املذاهب اادرى.
وعلتتى هتتذا آتتإن متتن ي ت ر كتتتاب (الكتتايف) البتتن ق امتتة  -م ت  -وهتتو كتتتاب مل يتتتم ك تريل أحاثي تته يف كتتتاب مت ت اول  -آيمتتا أعلتتم  ،-إ ا أراث
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ثارسه أن يعرف كريل ح يل يف ابب التيمم م ه  -مت  -آيمك ته أن يباتل عتن هتذا الت يل يف ابب التتيمم يف (نصتب الرايتة) للزيلعتي ،أو يف
(التل يص الب ) البن حجر ،أو يف (اق اية) ايب الثيض ال ماري.
أما إ ا مل د الطالب كريل ح ِ
يل متا يف كتتب الت تريل الثقهيتة ،آعليته أن يلجتأ إىل خ هتا متن كتتب الت تريل وقت كتر أ هتا يف املباتل الرابتا
آ نعي ها ه ا .ويعتس كتاب (ك ز العمال) لعلي املتقي اق ي ،أوسا هذه الكتب وإن كان يعطي كردا جمم .
(ت بيه) كرت أن كتاب (الكايف) البن ق امة ،مل يتم كريل أحاثي ه يف كتاب مت اول ،وق كر ابن ب ران ال مشقي يف كتابه (املت دل إىل متذهب
اإلما أمح ) أن الاآظ الاياء املق سي ٦4٣هت ،صتاحب (ااحاثيتل امل تتارة) د هترج أحاثيتل (الكتايف) كردتا خمتصترا جت ا ،ولك ته خت متت اول،
آلز االست راك( ،امل دل ملذهب أمح ) البن ب ران ،ط مؤسسة الرسالة 14٠1هت ،ص .4٦٦
الوسيلة الثالثة :أن يقوا القالب بتخريج احلديث بنفسه.
و ل ع ما اليتتمكن متن الوصتول إىل كتريل حت يلِ متا ابلوستيلتس الستابقتس ،وقت أختتر إىل كيثيتة الت تريل وأهتم مراجعته ابدتصتار يف املباتل
الرابا اخلاص ابل يل وعلومه.
آهذا ما يتعلق أب ية الت ريل ووسائله ،وهللا يه ي من يشاء إىل صراط مستقيم.
سادسا :كتب مفسري آايت األحكاا:
القرآن الكر هو أول ثليل من أثلة ااحكا الشرعية ،وقذا آإن الثقهاء يست لون يف املسائل امل تلثة ابلكتاب مث ابلس ة مث ابإلجان إن وج  ،إىل
آدر ااثلة املعروآة.
والقرآن وإن كان كله قطعي الوروث ،إال أنه من حيل ال اللة :م ه ماهو قطعي ال اللة وم ه ماهو خ قطعي ال اللة ،وهذا القستم اادت يتتم تعيتس
املراث م ه َبايت أدرى مبي ة أو أبحاثيل مبي ة أو ي ظر يف أقوال الصاابة والتابعس آيه.
وبسبب اخل ف بس الثقهاء يف هذا القسم ،آق ثأب العلماء م ذ الق على جا آايت ااحكتا  -التيت يستت ل هبتا الثقهتاء  -يف كتتب مستتقلة
عن كتب التثس اَّامعة ،ما بسط القول و كر اخل ف آيها .ومن هذه الكتب:
( - 1أحكا القرآن) للشاآعي  2٠4هتت ،ومل يكتبته الشتاآعي ،وإمنتا جعته البيهقتي  4٥8ه ت متن كت الشتاآعي ومتن كتتب مذهبته ،وهتو مطبتون يف
جمل ين بتاقيق الشيخ عب ال ين عب اخلالق .ط ثار الكتب العلمية.
للجصتتاص (أبتتو بكتتر أمحت بتتن علتتي التراوي ال ثتتي)  ٣8٠هتت ،وهتتو يتتذكر أقتوال املتتذاهب امل تلثتتة يف مستتائل الثقتته مث ي صتتر
( - 2أحكتتا القتترآن)
ه
مذهبه ال ثي ،وهو مطبون يف  ٣جمل ات.
( - ٣أحكا القرآن) ايب بكر بن العريب املالكي ٥4٣هت ،مطبون يف  4أجزاء.
( - 4اَّاما احكا القرآن) ايب عب هللا القر ٦٧1ه ت ،مطبتون يف  2٠جتزء ،وهتو أكتس الكتتب يف موضتوعه ،وجتا أهتم متا كره أبتو بكتر بتن
العريب وواث عليه.
 - ٥ومن كتب املعاصرين (تثس آايت ااحكا ) حملم علي السايح.
واعلم أن جا آايت ااحكا يف كتاب مستقل إمنا هو من ابب التيس على الطالب ،واملطلتوب يف آايت ااحكتا معرآتة التثست املتأثور آيهتا آإنته
هو املرجح بس أقوال املذاهب امل تلثة يف اآلايت.
ومما يثي يف هذا املوضون أياا  -ابإلضاآة إىل ماسبق -
 - 1تثس ابن ك .
 - 2تثس الش قيطي.
هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
سابعا :كتب أحاديث األحكاا:

الس ة هي اثين ثليل من أثلة ااحكا الشرعية ،وهي املبي ة لكتاب هللا تعاىل ،وق اعتىن العلماء جبما أحاثيل ااحكا التيت يستت ل هبتا يف أبتواب
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الثقتته امل تلثتتة يف كتتتب مستتتقلة ،مث قتتا علمتتاء آدتترون بشتترح أحاثيتتل ااحكتتا التتيت جعهتتا َمت ْتن قتتبلهم ،وقت كتتر هتتذه الكتتتب يف املباتتل الرابتتا
اخلاص ابل يل وعلومه ،ونعي ها ه ا مبت ئس اباص ر م ها آااكس ،وهي:
( - 1عم ة ااحكا ) لعب ال ين املق ستي ٦٠٠ه ت ،اقتصتر آيته علتى ااحاثيتل املتثتق عليهتا بتس الب تاري ومستلم يف أبتواب الثقته امل تلثتة ،وعت ث
أحاثي ه  4٠٧ح ي ا .ويسمى هذا الكتاب أياا (عم ة ااحكا الص رى) وكان الاآظ عب ال ين املق سي قت كتتب قبلته كتتااب أكتس وهتو (عمت ة
ااحكا الكسى) ،ولك ه اليعرف اآلن.
ومن ختروحه( :إحكا ااحكا خترح عم ة ااحكا ) لتقي ال ين بن ثقيق العي  ٧٠2هت ،وهو مطبون بتاقيق حمم حامت الثقتي يف  4أجتزاء يف
جمل ت ين .وحملم ت بتتن إْساعيتتل اام ت الص ت عاين  -وهتتو صتتاحب (ستتبل الس ت )  -حاختتتية علتتى كتتتاب (اإلحكتتا ) البتتن ثقيتتق العي ت ابستتم (الع ت ة)
مطبون يف  4أجزاء ،ط ثار ااقصى ابلقاهرة.
ومن ختروحه أياا( :تيس الع خترح عم ة ااحكا ) للشيخ عب هللا البسا .
( - 2اإلملا أبحاثيل ااحكا ) البن ثقيق العي ٧٠2هت ،ع ة أحاي ه 14٧1ح ي ا ،مطبون يف جمل بتعليق حمم سعي مولوي.
( - ٣بلول املرا من أثلة ااحكا ) البن حجر العسق ين  8٥2هت ،ع ة أحاثي ه  1٥9٦ح ي ا.
وخترحه القاضي خترف ال ين السس بن حمم امل ريب الص عاين 1119هت خترحا مطوال ْساه (الب ر التمتا ختترح بلتول املترا ) ،وقت ادتصتره حممت بتن
إْساعيل اام الص عاين يف كتابه (سبل الس خترح بلول املرا ) يف  4جمل ات.
( - 4م تقى اادبار من أحاثيل سي ااديار عليه الصت ة والست ) ايب السكتات جمت الت ين بتن تيميتة ٦٥٣ه ت ،انتقتى أحاثي ته متن ستبعة كتتب
وهي الكتب الستة ومس أمح  ،وع ث أحاثي ه  ٥٠29ح ي ا.
وخترحه الشوكاين  12٥٠هت يف كتابه (نيل ااو ار) يف  9أجزاء يف  4جمل ات.
هذه أختهر كتب أحاثيل ااحكا  ،وه اك كتاابت أدرى للمعاصرين من أآالها كتاب (أصول ااحكا ) لعب الرمحن بتن حممت بتن قاستم ال جت ي
ال بلي 1٣92هتت ،وهتو كتتاب خمتصتر يف جملت واحت  ،وقت كتر آيته اآلايت ابإلضتاآة إىل ااحاثيتل التوارثة يف كتل ابب ،وختترحه املؤلتف نثسته يف
(اإلحكا خترح أصول ااحكا ) مطبون يف  4جمل ات.
هذا وي ب ي أن يااف إىل ختروح أحاثيل ااحكا املراجا التالية:
 - ٥خترح الكتب الثقهية (بثتح الباري خترح صايح الب اري).
 - ٦خترح الكتب الثقهية (بشرح ال ووي على صايح مسلم).
 - ٧خترح الكتب الثقهية (بشرح الس ة للب وي).
 - 8كتاب (التمهي ملا يف املو أ من املعاين وااساني ) البن عب الس ،وآيه خترح ابن عبت الس أحاثيتل مو تأ مالت ختترحا مثيت ا لطالتب الثقته كتر
آيه مذاهب العلماء يف خمتلف املسائل.
هذا ،وابإلضاآة إىل أحاثيل ااحكتا آتإن ه تاك موضتوعات ح ي يتة أدترى متعلقتة ابلثقته ،وي ب تي للت ار املت صتص أن يطالعهتا  -وإن كانتت
ختروح أحاثيل ااحكا السابقة تت اوقا  -وم ها:
موض تتون خمتل تتف ال ت يل :و ك تتر أه تتم مراجع تته يف املبا تتل الراب تتا وه تتي( :اد تتت ف ال ت يل) للش تتاآعي ،و(أتوي تتل خمتل تتف ال ت يل) الب تتن قتيب تتة،
و(مشكل اآلاثر) ايب جعثر الطااوي.
موضون سخ ال يل وم سوده:
و كتتر أهتتم مراجعتته يف املباتتل الرابتتا ،وأ هتتا (االعتبتتار يف ال استتخ وامل ستتو متتن اآلاثر) ايب بكتتر التاومي ،وقت أثتتىن حممت بتتن إبتراهيم التتووير علتتى
كتاب الاومي ،كما خلهص الووير الق ر امل سو من ال يل و ل يف كتابه (الروع الباسم) ج  1ص .1٠4 - 1٠٣
هذه كتب أحاثيل ااحكا وختروحها وما يلتاق هبا ،وابهلل التوآيق.
اثمنا :كتب الرت يح:
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ستتبق أن تكلم تتا يف أ يتتة الرتجتتيح يف أك تتر متتن موضتتا يف هتتذا الكتتتاب ،داصتتة يف القستتم اخلتتامح متتن أحكتتا املثتتيت ابلثصتتل ااول متتن البتتاب
اخلامح ،وم ها ما كر ه يف (صثة العلتم املطلتوب حتصتيله) يف الثصتل ااول متن هتذا البتاب ،وآيته كتر أنته ي ب تي لطالتب العلتم أن يعترف جممتون
أثلة كل مسألة ،وأقوال العلماء آيها ،والقول الراجح م ها الذي تعا ه ااثلة ،و كر ه تاك قتول ابان ميمياة رمحته هللا [الثقيته :التذي ْستا ادتت ف
العلماء وأثلتهم يف اَّملة ،وع ه مايعرف به رجاان القول].1
آإ ا عرف الطالب القول الراجح يف خمتلف املسائل كان عاب ا هلل على بص ة وصواب ،وكان مثتيا خ ه ابلق املواآتق للكتتاب والست ة .آتإ ا آ َّترط يف
أضل ،وهل وأهل .
ضل و َّ
هذا َّ
وه ا ي ب ي الت بيه على أن لثظ (الراجح) يرث يف ك الثقهاء على مع يس :أح ا الراجح يف املذهب ،وال اين الراجح يف الشرن.
تص عليته إمتتا
آأحيتا  :يقصت ون بلثتظ التراجح أي القتول التراجح يف متتذهب معتس ،وهتو القتتول التذي عليته أك تر آقهتتاء املتذهب ،أو القتول التتذي ن ه
املذهب ،أو القول املتأدر إلما املذهب أو قول أك ر أصاابه أو قول ألز أصاابه به إ ا تع ثت أقوال اإلما .
وأحيا  :يقص ون بلثظ الراجح أي الراجح يف الشرن الذي تشه له نصوص الكتاب والس ة وإن كان ِب ف الراجح يف املذهب.
وق هبس ابن ميمية رمحه هللا هذين ال وعس يف قوله [ومتن كتان دبت ا أبصتول أمحت ونصوصته عترف التراجح يف مذهبته يف عامتة املستائل ،وإن كتان لته

بصر اباثلة الشرعية عرف الراجح يف الشرن].2
وحنتن يف ك م تتا عتتن الرتجتيح إمنتتا نريت بتته املعتىن ال تتاين ،وهتتو معرآتتة التراجح يف الشتترن ،وهتتو التق والصتتواب التتذي نتعبت بته هللا تعتتاىل وإن دالثتته متتن
دالثه من العلماء.
وتتكون ملكة الرتجيح ل ى الطالب أبسباب أ ها:
 - 1االك ار من حثظ ااثلة من نصوص الكتاب والس ة داصة مايست لون به يف ااحكا .
 - 2ثراسة قواع الرتجيح نظراي من كتب أصول الثقه ،وق كرت مواضعها يف آدر املبال السابق.
 - ٣ثراس تتة التطبي تتق العمل تتي لقواعت ت الرتج تتيح ،و لت ت بقت تراءة ترجيا تتات العلم تتاء يف كت تتب الثق تته املبس تتو ة ،وخت تتروح آايت ااحك تتا وأحاثي تتل
ااحكا .
آمتتا هتتذه ال راستتة تتكتتون علتتى الت ت رج ملكتتة الرتجتتيح ل ت ى الطالتتب آتقتتوثه إىل معرآتتة ال تراجح يف الشتترن وهتتو ماتشتته بصتتاته نصتتوص الكتتتاب
والس ة.
ولكتتن ،وحتتىت تتكتتون هتتذه امللكتتة ل ت ى الطالتتب آإنتته ي ب تتي لتته أن يستتتعس بتتبعض الكتتتب التتيت ترخت ت ه إىل ل ت  ،وَييت علتتى رأ كتتتب الرتجتتيح:
كتاابت ابن تيمية مث كتاابت ابن القيم مث كتاابت الشوكاين مث كتاابت ابن حز رمحهم هللا.
 - 1أما كتاابت ابن ميمية رمحه هللا يف الرت يح الفقهي:
آهي مستوثعة رجمون آتاويه من ا ل الاثي والعشرين إىل ا ل اخلامح وال ثس.
و ريقة ال راسة :أن ي ر الطالب اباب متن أبتواب الثقته يف الكتتب التيت س وصتي هبتا آيمتا بعت إن ختتاء هللا ،مث ي رسته يف جممتون الثتتاوي ،وستيج
الطالب أن ختيخ اإلس يبتس التراجح يف الشترن يف معظتم املستائل التيت يت اوقتا ،ومعظتم ترجيااتته صتواب ،ولته أدطتاء ولك هتا يست ة ،إال أن ختتيخ
اإلس مل يستوعب يف كتاابته هذه كل مسائل الثقته إ مل يكتن هتذا مقصت ه ،وإمنتا كتان ديتب علتى مايستتثىت آيته متن مستائل .ولتوال هتذا لكانتت
كتاابته ت ين يف الرتجيح عن خ ها.
هتتذا ،وقت جتتا بعتتض ال ابلتتة ترجياتتات ختتتيخ اإلست يف ك ت متتن املستتائل ذدتتاو ثون عتترع لألثلتتة ،ومتتن هتتذا كتتتاب (االدتيتتارات الثقهيتتة متتن
آتاوي ختيخ اإلس ابن تيمية) جعها ع ء ال ين البعلي ال بلي  8٠٣هت ،وهو مطبتون يف جملت متوستط بتاقيتق حممت حامت الثقتي .والي تين عتن
مطالعة (جممون الثتاوى) نظترا الدتصتاره ،وهتذا ابل ستبة للطالتب املت صتص التذي ي ب تي لته أن يطلتا علتى ستبب الرتجتيح متن ااثلتة الشترعية وهتو
( 1االدتيارات الثقهية) ص ٣٣٣
( 2جممون الثتاوي) 229 - 228 /2٠
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مامل يذكره البعلي.
 - 2كتاابت ابن القيم رمحه هللا.
البتتن القتتيم رمحتته هللا ادتيتتارات يف بعتتض املستتائل الثقهيتتة ،وهتتو  -كشتتي ه ابتتن تيميتتة  -مل يكتتتب كتتتااب مستتوعبا ابتواب الثقتته ومستتائله ،وادتياراتتته
الثقهية مت اثرة يف كتبه الك ة كاع املوقعس ،وب ائا الثوائ  ،وإخاثة اللهثان ،وواث املعاث ،وأحكا أهتل الذمتة،والطرق الكميتة ،وخ هتا متن كتبته.
وت تتاثر ادتياراتتته يف كتبتته دعتتل الوقتتوف عليهتتا ختتتاقا إال ملتتن لتته ثرايتتة وَتتتر بكتبتته .وقت است ى الشتتيخ بكتتر أبتتو ويت د متتة لطت ب العلتتم بثهرستتته
الدتيارات ابن القتيم الثقهيتة ،و لت يف كتابته (التقريتب لعلتو ابتن القتيم) بعتته ثار الرايتة يف جملت  .ومعظتم ادتيتارات ابتن القتيم صتواب ختتأنه ختتأن
ختي ه رمحهما هللا.
 - 3كتاابت الشوكاين وابن حزا رمحهما هللا.

نظ ترا لع ت استتتيعاب ابتتن تيميتتة وابتتن القتتيم ملستتائل الثقتته ،آق ت ثعتتت الاجتتة إىل ال ظتتر يف كتتتاابت خ تتا يف الرتجتتيح ،ومتتن ه تتا أوصتتي ا بكتتتاابت
الشوكاين مث ابن حز  ،ول ى كل م هما ختذو  ،ولكن ختذو الشوكاين أقل ومن ه ا ق م ا كتاابته يف املطالعة على كتاابت ابتن حتز رختم أتدتره ع ته
يف التاريخ.
وسبب ختذو ا هو العمتل ابالستصتااب ع ت عت الت ص الظتاهر الصتريح ،واالستصتااب هتو (بقتاء اامتر علتى ماكتان عليته متامل يوجت متاي ه ه)
(ارختتتاث الثاتتول) للشتتوكاين ص  .2٠آمتتا كتتان ااصتتل آيتته اإلابحتتة كالعتتاثات يبقتتى مباحتتا حتتىت ي بتتت ال ت ص احملتتر  ،وماكتتان ااصتتل آيتته الظتتر
كالعبتتاثات اليشتترن م تته إال متتا ثبتتت ابلت ص .واالستصتتااب هتتو عمت ة أهتتل الظتتاهر يف االستتت الل ،ومت هم ابتتن حتتز  ،كمتتا كتتره ختتتيخ اإلست يف
(جممون الثتاوى)  .1٦ /2٣وق كر ابن تيمية أن االستصااب هو أضعف ااثلة ابالتثاق والدوو العمل بته إال بعت الباتل التتا يف ااثلتة متن
مؤهل لذل  ،ان االستصااب هو نثي ابلعلم وليح علما ابل ثي ،انظر (جممون الثتاوى)  1٦ /2٣و  .1٦٦ /29وتثصيل هذا أبصول الثقه.
وق أسرف ابن حز يف العمل ابالستصااب ،وعمل به الشوكاين قلي  ،وواث ابن حز على الشوكاين ب ثيه للقيا .
ورخم ل آق أثا ا خت ة الرص يف البال عن ال ليل إىل نق ك من أقوال العلماء وك متن تثريعتات املستائل الثقهيتة ،ونتتل عتن لت رث تا
لألق توال والتثريع تتات ال تتيت التش تته ق تتا ااثل تتة آا ت ع تتن امل تتالف م ه تتا لألثل تتة ،وه تتذا ه تتو الرتج تتيح املطل تتوب الوق تتوف علي تته يف كت تتاابت اب تتن ح تتز
والشوكاين ،ما الذر من متابعتهما آيما خت هذا آيه .وقذا الن صح الطالب املبت ئ ابلقراءة يف كتاابت ابتن حتز بوجته دتاص لتت يعلتق بقلبته م هجته
را آيه من الشذو واَّرأة خ احملموثة.
أما كتاابت الشوكاين املثي ة يف ل :
آأوقا (السيل اَّرار املت آق على ح ائق ااوهار) انه مؤلف أساسا يف ال ق .
ه
ويليه (نيل ااو ار خترح م تقى اادبار).
ويليه منت (ال رر البهية) وخترحه (ال راري املايهة) للشوكاين نثسه ،وخترحه اآلدتر (الروضتة ال يتة) لصت يق حستن دتان ،وهتذا م هجته الثقهتي م تل
م هل الشوكاين.
وأما كتاابت ابن حز املثي ة يف ل :
آكتابه (احمللى).
هذه هي أهم الكتب املعي ة على معرآة الراجح يف الشرن ،ومن كتب املتأدرين يف هتذا الشتأن (امل تتارات اَّليتة يف املستائل الثقهيتة) لعبت الرمحن بتن
صر السع ي 1٣٧٦هت ،ولك ه تكلم يف الراجح يف بعض املسائل الثقهية ومل يستوعب.
وعلتتى هتتذا آتتإ ا أراث الطالتتب معرآتتة التراجح يف الشتترن إ ا مل يتبت هتس لتته لت متتن كتتتاب الثقتته التتذي ي رستته ،آعليتته أن ي ظتتر أوال يف كتتتاابت ابتتن تيميتتة
وابن القيم مث كتاابت السع ي ،مث كتاابت الشوكاين ،مث كتاابت ابن حز .
ور اسبة الك عن الشذو يف آراء العلمتاء ،آقت ك تت كترت ع ت الكت يف اادطتاء الشتائعة يف ضتوابط التكثت  -يف مباتل االعتقتاث  -أن
قول الشيخ االباين يف اإلميان خت ست ي  ،و كترت أن لته م هجتا ختتا ا يف االستت باط الثقهتي ،هأثاه إىل اخلتروج أبقتوال ختتا ة ،ويرجتا لت إىل ث ثتة
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أسباب أ كرها ه ا ،وهي:
• ااول :است الله أبحاثيل ضعيثة ،و اول جه ه أن يرقى هبا إىل ثرجة ال ْسن والقبول.
• والسبب ال اين :است با ه أحكاما من ااثلة التت ل عليهتا أبي وجته متن وجتوه ثالالت ال صتوص املعروآتة يف أصتول الثقته ،بتل يتكلتف تكلثتات
بعي ة ،و همل ااثلة ماال حتتمله.
• والسبب ال الل :ع مراعاته قواع الرتجيح ،سواء مايتعلق ابلرتجيح بس ااثلة املتعارضتة أو متايتعلق ابلرتجتيح بتس ثالالت ال صتوص ،بتل جتت ه
أحيا يذكر ال ليل الذي يؤي رأيه واليش إىل ما يعارضه مما ق يكون أقوى يف االحتجاج وأوضح يف ال اللة مما است ل به .وق ثاآا االبتاين عتن
ختتتذو ه متتن هتتذا الوجتته بقولتته (ولتتيح متتن الشتتذو يف ختتتيء أن خيتتتار املستتلم قتتوال متتن أقتوال اخلت ف لت ليل بت ا لته ،ولتتو كتتان اَّمهتتور علتتى د آتته
د آا ملن وهم) (العقيت ة الطااويتة ختترح وتعليتق االبتاين) ط املكتتب اإلست مي  1٣98هتت ،ط  ،1ص  .48وك مته هتذا آيته تلبتيح ،آلتيح لكتل
أح أن يست ل را ب ا له من ثليل وإال لعذر املرجتة واملعتزلة واخلوارج يف د آهم ،بل لعذر ال صارى ،آإن كل هؤالء يست لون ملذاهبهم الثاست ة
أبثلة مبتورة من الكتاب والس ة وضربت أم لة لذل يف القسم اخلامح من أحكا املثيت يف الباب اخلتامح متن هتذا الكتتاب ،ولتيح متن كت أهتل
العلم أن لكل مسلم أن يت ل ليل ب ا له ،بل الب من الرتجيح بس ااثلة ،وهو مايعس ع ه أهل العلم بقوقم إن من ختروط ال ليل املستت ل بته أن
يكون ثلي صاياا ساملا من املعارع .ال كقول االباين :ب ليل ب ا له.
ويتبت هتس الطالتتب صتتاة ك متتي هتتذا إ ا ق ترأ رثوث بعتتض العلمتتاء املعاص ترين علتتى االبتتاين ،آقتتول االبتتاين أبن ستترت امل ترأة وجههتتا ع ت ااجان تب لتتيح
بواجب رث عليه الشيخ محوث التودري يف كتابه (الصار املشهور على أهل التسج والسثور) ،وقول االباين بتار الذهب احمللهق على ال ستاء رث عليته
الشيخ إْساعيل اانصاري يف كتابه (إابحة التالي ابلذهب احمللق لل ساء) ،وه اك رثوث ك ة عليه ،بقراءْا يتبس ل ختذو ه الثقهي وأسبابه.
وقذا آإن ك الشيخ االباين يف الثقه  -داصة ماي ثرث به وخيالف آيه املتق مس  -ي ب ي التوقف يف قبوله ،هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
اتسعا :كتب القواعد الفقهية:
كان ت وين الثقه سابقا على ت وين العلو املتعلقة به كأصول الثقه والقواع الثقهية والثروق الثقهية واملصطلاات الثقهية وخ ها.
ويعتتوث بت ء التت وين القيقتتي للقواعت الثقهيتتة إىل القتترن الرابتتا اقجتتري ،حيتتل وجت العلمتتاء أمتتامهم ثتتروة آقهيتتة عظيمتتة متتن ااحكتتا والتثريعتتات يف
ختتتىت أبتواب الثقتته ،آاختتتت لوا هبتتذه ال تتروة العظيمتتة متتن جوانتتب متعت ثة ستواء بت تريل ااحاثيتتل التوارثة آيهتتا أو بشتترح مصتتطلااْا أو تل يصتتها يف
متتتون أو االستتت راك عليهتتا وخ ت ل ت  .وكتتان ممتتا اختتتت ل بتته العلمتتاء :أهنتتم الحظ توا تشتتاهبا بتتس بعتتض ااحكتتا يف أب تواب الثقتته امل تلثتتة وأن ه تذه
ااحكا املتشاهبة تعوث كلها إىل أصل آقهي واح  ،آتتبعوا ل يف سائر الثقه ،وجعوا كل جمموعة من ااحكا املتشاهبة  -وإن كانتت متن أبتواب
خمتلثة  -حتت ااصل الثقهي الذي دمعها ،وْسهوا ااحكا املتشاهبة اباختباه وال ظائر ،كما ْسهوا ااصل الثقهي اَّاما بي ها ابلقاع ة الثقهية.
ومن أم لة ل (قاع ة :اامور رقاص ها) واليت أصلها ح يل (إمنا ااعمال ابل يات) ،آالقاع ة هتي قول تا (اامتور رقاصت ها) ،وااختتباه وال ظتائر
هي ااحكا املتع ثة يف ختىت أبواب الثقه واليت ترجا إىل اعتبار قص املكلهف أي نيته ،وهذا يت دل يف أحكتا الطهتارة كالوضتوء وال ستل وأحكتا
الص ة والزكاة والصيا والل والبيون والعقوث وك اايت الط ق والوقف والعتق والقتذف وك تاايت الكثتر وألثتا ااميتان والصتي والتذابئح وخ هتا متن
أبواب الثقه ،حىت قال الشاآعي رمحه هللا إن ح يل (ااعمال ابل يات) ثدل يف سبعس اباب من أبواب الثقه.
وق كتب العلماء يف هذا الثتن واهتمتوا بته نظترا لثوائت ه ،ومت هم متن ْسهتى كتبته بكتتب (القواعت ) ومت هم متن ْسهاهتا بكتتب (ااختتباه وال ظتائر) ،وبتس
تبس ل .
املصطلاس آرق كما ه
وملا كان موضون القواع الثقهية يعتس خريبا ابل سبة لطالب العلم املبت ئ ،آق لز التعريف به وبثوائ ه وأهم كتبه على ال او التايل:

 - 1معريف القاعدة الفقهية:
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أ  -تعريف القاع ة يف الل ة :هي ااسا  ،آقواعت الشتيء هتي أسسته التيت يبتين عليهتا ،حستيا كتان هتذا الشتيء كقواعت البيتت ،أو مع تواي كقواعت
ال ين.
ب  -تعريتتف القاع ت ة يف االصتتط ح :أي تعريتتف القاع ت ة يف أي علتتم ،ختتترعيا كتتان أو خ ت ختتترعي ،كعلتتم الثقتته أو أصتتول الثقتته أو الل تتة أو اَّتتس
واق سة وخ ل .
آالقاع ة هي (قاية كلية م طبقة على جيا جزئياْا) هذا قول اَّرجاين يف (التعريثات).
أو هي (حكم كلي ي طبق على جزئياته ليتعرف أحكامها م ه) وهذا تعريف سع ال ين التثتاواين يف (التلويح على منت الت قيح).
ج  -تعريف القاع ة الثقهية :ادتلثت تعريثات العلماء للقاع ة الثقهية وإن كانت كلها ت ور حول معىن واح وهو التذي ختترحته لت متن قبتل.
وملا مل يتثقوا على تعريف واح آق صار ل جتهاث يف ل موضا ،وقذا آق وضعت تعريثا للقاع ة الثقهية أرجو أن يثي رع اها ،وهو:
(القاع ة الثقهية :حكم خترعي جاما ت رج حتته أخلب املسائل اليت ت دل حتت موضوعه يف ختىت أبواب الثقه ،وم ه يعرف حكمها).
وقل ا (أخلب املسائل) ومل نقل (كل املسائل) ان يف كل قاع ة است اءات كرج ع ها ب ليل داص.
وقول تتا (وم تته يعتترف حكمهتتا) أي يعتترف حكتتم املستتائل متتن القاع ت ة ،لتتيح ان القاع ت ة ثليتتل ختتترعي يف اْتتا ،ولكتتن ان القاع ت ة هتتي يف الواقتتا
تل يص احكا هذه املسائل ال ابتة اباثلة الشرعية وسيأيت مزي بيان قذا يف الك عن آوائ ثراسة هذه القواع إن ختاء هللا.
وهذه املسائل اليت ت دل حتت موضون القاع ة ودمعها حكم واح هي ااختباه وال ظائر .واليت ميكن تعريثها أبهنا:
(ااختباه وال ظائر :هي مسائل متثرقة يف ختىت أبواب الثقه قا كلها حكم خترعي واح  ،مما دعلها متشاهبة يف هذا الق ر املشرتك بي ها).
هذا مايتعلق بتعريف القاع ة الثقهية.
 - 2الفرق بني القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.

ك تتا عبتتارة عتتن حكتتم كلتتي ت ت رج حتتتته أحكتتا جزئيتتة متشتتاهبة ،آتتإ ا كانتتت هتتذه اَّزئيتتات يف ابب آقهتتي واح ت ْستتي الك تم الكلتتي ابلاتتابط
الثقهي ،وإ ا كانت هذه اَّزئيات م تشرة يف أبواب آقهية ك ة ْسي الكم الكلي ابلقاع ة الثقهية.

قال ابن جنيم احلنفي [والثرق بس الاابط والقاع ة ،أن القاع ة جتما آروعا يف أبواب ختىت ،والاابط دمعها يف ابب واح  ،هذا هو ااصل].1
 - 3الفرق بني القاعدة الفقهية والقاعدة األصولية- :

تكلم ا عن هذا يف املبال السابق اخلاص أبصول الثقه ،واملقصوث من ا هار هذا الثرق بيان أن لكتل نتون متن هتذه القواعت كتبته اخلاصتة ،آقواعت
ااصول قا كتبهتا ،وقواعت الثقته قتا كتبهتا وهتي التيت تع ي تا ه تا .ويتتم التثريتق بي همتا أياتا حتىت ال يقتا دلتط بتس ال توعس متن القواعت آهتذا اليليتق
بطالب العلم .وإن كانت ه اك قواع تعتس أصولية من وجه وآقهية من وجه آدر.
وإ ا كان ك ال وعس دمعهما أهنما قواع ت رج حتتها جزئيات ك ة قا حكم واح  ،آإهنما خيتلثان من وجهس:
أ  -الوجه ااول :العلم الذي تتعلق به ،وموضوعها.
آالقواع الثقهية :تتعلق بعلم الثقه ،وموضوعها جا ااحكا املتشاهبة يف ختتىت أبتواب الثقته حتتت أصتل واحت  .آه تاك أحكتا ك ت ة جتمعهتا قاعت ة
(اامور رقاصت ها) ،وأحكتا جتمعهتا قاعت ة (اليقتس اليتزول ابلشت ) ،وأحكتا جتمعهتا قاعت ة (الاترر يتزال) .وحنتو لت  .آقواعت الثقته موضتوعها
ااحكا الثقهية نثسها.
أمتتا القواعت ااصتولية :آمتعلقتتة بعلتتم أصتتول الثقتته ،وموضتتوعها ضتتبط استتت باط ااحكتتا متتن ااثلتتة ،كقول تتا (اامتتر للوجتوب) و (ال هتتي للتاتتر ) و
(اخلاص يق على العا ) وحنو ل  .آقواع ااصول هي واسطة بس ااثلة وااحكا .
ب  -والوجه ال اين :هو م ى عمو هذه القواع .
آالقاعت ة الثقهيتتة :أخلبيتتة ليستتت كليتتة رعتتىن أنتته ت ت رج حتتهتتا أخلتتب جزئياْتتا ال كلهتتا ،آأحيتتا كتترج م هتتا مستتائل مستتت اة أبثلتتة داصتتة ،وهتتذه ي بتته
عليها بعض مؤلثي كتب القواع م ل ابن جنيم والسيو ي والبكري آيذكرون القاع ة مث يذكرون مايست ىن م ها.
( 1ااختباه وال ظائر) البن جنيم ،ص  ،1٦٦ط ثار الكتب العلمية 14٠٥هت
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أما القاع ة ااصولية :آهي كلية ،ت رج حتتها جيا جزئياْا ب است اء.
وي حظ أنه يف كتب ك ال وعس (القواع الثقهية والقواع ااصولية) تذكر القاع ة مث تارب قتا اام لتة متن ااحكتا الثقهيتة الثروعيتة .آالتم يتل
لك ال وعس من ااحكا الثرعية.
 - 4فوائد دراسة القواعد الفقهية:
لكتتل علتتم مثتترة ،وق ت عت هتس الساايوطي رمحتته هللا عتتن مثتترة ثراستتة القواعت الثقهيتتة  -يف صت ر كتابتته (ااختتتباه وال ظتتائر)  -آقتال [اعلتتم أن آتتن ااختتتباه

ويتمهتتر يف آهمتته واستااتتاره ،ويقتت ر علتتى اإللتتاق والت تريل ،ومعرآتتة
وال ظتتائر آتتن عظتتيم ،بتته يطلتتا علتتى حقتتائق الثقتته وم اركتته ومآدتتذه وأستراره ،ه
ِ
نثصتتل
أحكتتا املستتائل التتيت ليستتت رستتطورة والتواثث والوقتتائا التتيت الت قاتتي علتتى ممتتر الزمتتان ،وقتتذا قتتال بعتتض أصتااب ا :الثقتته معرآتتة ال ظتتائر] و ه
ماجعه السيو ي رمحه هللا ،آ قول إن آوائ ثراسة القواع الثقهية هي:
أ  -أهنا معي ة على ثراسة الثقه وآهم أسراره ،و ل جبما جزئياته الك ة باوابط مشرتكة هي القواع مما يعس على حثظ ااحكا اَّزئية.
ب  -أهنتتا معي تتة علتتى االجتهتتاث الستتت باط أحكتتا املستتائل الاثثتتة ذلاقهتتا بقاعت ْا ممتتا ييستتر الوصتتول إىل ثليتتل املستألة الاثثتتة .آالقاعت ة ليستتت
ثلي خترعيا ولك ها معي ة على الوصول إىل ال ليل.
ج  -أن بعض القواع ميكن أن تكون ثلي خترعيا يثيت به و ل يف أحوال م ها:
• إ ا كانت القاع ة نثسها نص آية أو ح يل.
• أو إ ا كانت القاع ة مب ية على ع ث كب من ال صوص وإن صي ت صياخة داصة.
• أو إ ا كانت القاع ة ثلي معتسا يف أصول الثقه ،كس الذرائا والعرف واالستصااب ،آيعمل هبا ك ليل ع ع وجوث ثليل معارع أقوى.
وه ا ي ب ي الت بيه على أنه ال دوو معارضة ال صوص اخلاصة يف مسألةِ ما بقاع ة من القواع الثقهيتة ت ت رج حتتهتا هتذه املستألة ،ان هتذه القواعت
أخلبية ليست كلية.
وابستعراع ماسبق ي رك الطالب جب ء أنه لن تتاج إىل ثراستة القواعت الثقهيتة يف ب ايتة ثراستته للثقته ،وإمنتا ستياتاج إليهتا يف مرحلتة متق متة متن
ال راسة بع حثظه لك من أحكا الثقه ،وابلتايل آ ي ب ي للطالب املبت ئ أن يش ل وقته وي ه نثسه يف ثراسة هذه القواع .
 - 5كتب القواعد الفقهية:
توج القواع الثقهية مت اثرة يف كتب الثقه ،ونظرا ا يتها آق أآرثها العلماء رؤلثتات مستتقلة ،وآيمتا يلتي أهتم كتتب القواعت املطبوعتة مرتبتة علتى
املذاهب:
أ  -يف املذهب ال ثي:
( )1كتاب (أتسيح ال ظر) ايب وي ال بوسي (عبي هللا بتن عمتر)  4٣٠هتت ،وهتو كتتاب مؤلتف يف اخلت ف أساستا و كتر القواعت تبعتا .ومطبتون
معه كتاب (أصول الكردي) ايب السن الكردي  ٣4٠هت ،وهو من أق ماص ف يف القواع .
( )2كتاب (ااختباه وال ظائر على مذهب أيب ح يثة) لزين ال ين بن جنيم  9٧٠هت ،وهو أهتم كتتب القواعت يف املتذهب وقتذا آقت حظتي بشتروح
ك ت ة لعتتل أ هتتا (خمتتز عيتتون البصتتائر ختتترح ااختتتباه وال ظتتائر) امح ت بتتن حمم ت المتتوي  1٠98ه تت ،بعتتته ثار الكتتتب العلميتتة يف  4جمل ت ات،
14٠٥هت.
ب  -يف املذهب املالكي:
( )1كتاب (الثروق) للقاضي ختهاب ال ين القرايف املالكي  ٦84هت ،وق كر القواع تبعا يف أث اء خترحه للثروق اليت هي مقصوث الكتاب.
( )2كتتتاب (إياتتاح املستتال إىل قواعت اإلمتتا مالت ) للونشريستتي (أبتتو العبتتا أمحت بتتن يتتي التلمستتاين الونشريستتي) 914هتت ،مطبتتون بتاقيتتق
أمح بو اهر اخلطايب.
ج  -يف املذهب الشاآعي:
( )1كتتتاب (قواعت ااحكتتا يف مصتتاحل اا ) للشتتيخ اإلمتتا عزال ت ين بتتن عب الس ت ٦٦٠ه ت .وهتتذا الكتتتاب يت ور كلتته حتتول بيتتان أن ااحكتتا
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الثقهية كلها مب ية على جلب املصاحل وثآا املثاس  .أي أنه أرجا الثقه إىل قاع ة واح ة.
( )2كتتتاب (امل تتور يف ترتيتتب القواعت الثقهيتتة) لبت ر الت ين حممت بتتن هبتتاثر الزركشتتي ٧94ه ت ،وهتتو صتتاحب (السهتتان يف علتتو القتترآن) وصتتاحب
(البار احمليط يف أصول الثقه).
( )٣كتاب (االست اء يف الثروق واالست اء) لب ر ال ين حمم بن أيب سليمان البكري .مطبون بتاقيق ث .سعوث بن مسع ال بييت.
( )4كتاب (ااختباه وال ظائر يف قواع وآرون آقه الشاآعية) للااآظ السيو ي  911هت ،وهو أهم كتب القواعت يف املتذهب الشتاآعي بتل يف ستائر
املتتذاهب نظترا انتته جتتا آيتته د صتتة ماكتتتب ااقت مون  -داصتتة متتن الشتتاآعية  -يف هتتذا الثتتن .وأآاتتل بعتتات هتذا الكتتتاب ،بعتتة ثار الكتتتاب
العتتريب بتاقيتتق حمم ت املعتصتتم ابهلل الب ت اثي .وي حتتظ أن للستتيو ي كتتتااب آدتتر ب ت ثح اإلستتم (ااختتتباه وال ظتتائر) ولك تته يف ال اتتو ،مطبتتون يف 4
جمل ات ،آ خيلط بي هما.
ث  -يف املذهب ال بلي:
( )1كتاب (القواع ال ورانية الثقهية) البن تيمية ٧28هت ،رتب كتابه على أبواب الثقه و كر القواع تبعا.
( )2كتاب (القواع ) البن رجب ال بلي ٧9٥هت (أبو الثرج وين ال ين عب الرمحن بن ختتهاب بتن رجتب) صتاحب (جتاما العلتو والكتم) ،وكتابته
أهم كتب قواع ال ابلة.
( )٣كتاب (القواع وااصول اَّامعة) لعب الرمحن بن صر السع ي  1٣٧٦هت.
هت  -كتاابت معاصرة:
( )1كتتتاب (ختتترح القواع ت الثقهيتتة) للشتتيخ أمح ت الزرقتتاء ،ط ثار ال تترب اإلس ت مي 14٠٣ه تت ،جتتا آيتته القواع ت التتيت ورثت يف (جملتتة ااحكتتا
الع لية) اليت أص رْا ال ولة الع مانية يف أوادر أايمها.
( )2كتاب (القواع الثقهية) لعلي أمح ال وي ،ط ثار القلم  14٠٦هت .وق اختتمل هذا الكتاب علتى عرضته ل شتوء علتم القواعت الثقهيتة وأهتم
كتبه.
آهذا ما يتعلق ابلقواع الثقهية ،وابهلل تعاىل التوآيق.
عاشراً :كتب الفروق:

الثتتروق عكتتح القواع ت  ،آتتإ ا كانتتت القواع ت ت ت ص علتتى الكتتم املشتترتك بتتس املستتائل املتشتتاهبة ،آتتإن الثتتروق تعتتين ذ هتتار االدتتت ف بتتس املس تائل
املتشاهبة يف الظاهر .آالقواع جتما املتشاهبات ،يف حس أن الثروق تثترق بتس املتشتاهبات ،وهتذه متن ثقتائق الثقته ،وقتذا قتال بعتض العلمتاء :الثقته
معرآة اَّما والثرق ،واملراث ابَّما أي القواع اَّامعة ،واملراث ابلثرق أي الثروق هِ
املثرقة.
وهبذا ميكن تعريف الثروق أبهنا:
الثروق :جا آرق ،وهو االدت ف بتس مستألتس متشتاهبتس يف الظتاهر خمتلثتتس يف الكتم ،ورعرآتة الثترق بي همتا يتبتس ستبب ادت آهمتا يف الكتم.
وعرف السيوطي الثروق أبهنا [هو الثن الذي يذكر آيه الثرق بس ال ظائر املتا ة تصويرا ومعىن ،امل تلثة حكما ِ
وعلَّة].1
م تتال لت  :الثتترق بتتس آتترع الصت ة ونثلهتتا ،متتا أن كلتا تتا صت ة ويشتترتكان يف أك تتر ااحكتتا إال أن بي همتتا آتتروق معروآتتة ،وكتتذل بتتس آتترع
الصو ونثله ،وا هار هذه الثروق هو موضون علم الثروق.
وأروي لت حكايتتة كرهتتا ابتتن دلت ون يف (مق متتته) تبتتس لت ادتصتتاص الثقهتتاء رعرآتتة الثتتروق ،و لت ليهتتتم الطالتتب رعرآتتة هتتذا العلتتم .قتتال اباان
خلدون رمحه هللا [أدسين صتاحب ا الثاضتل أبتو القاستم بتن رضتوان كاتتب الع متة ابل ولتة املري يتة ،قتال :اكترت يومتا صتاحب ا أاب العبتا بتن ختتعيب
كاتب السلطان أيب السن ،وكان املق ه يف البصر ابللسان لعه ه ،آأنش ته مطلا قصي ة ابن ال اوي ،ومل أنسبها له ،وهو هذا:
ما الثرق بس ج ي ها والبايل
..
مل أثر حس وقثت ابا ل
آقال يل على الب يهة :هذا ختعر آقيه ،آقلتت لته :متن أيتن لت لت قتال :متن قولته (متا الثترق) إ هتي متن عبتارات الثقهتاء وليستت متن أستاليب
( 1ااختباه وال ظائر) ص  ٧ط ثار الكتب العلمية
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ك العرب .آقلت له :هلل أبوك! إنه ابن ال اوي].1
ومن كتب الثروق املعروآة املطبوعة:
 - 1كتاب (الثروق) للقاضي ختهاب ال ين القرايف املالكي ٦84هت ،ولكتاب الثروق حاختيتان مطبوعتان معه ،ااوىل :حاختية (اثرار الشروق على
أنواء الثروق) البن الشاط (سراج ال ين أبو القاسم قاسم بن عب هللا)  ٧2٣هت ،وال انية :حاختية (ْذيب الثتروق والقواعت الست ية) للشتيخ حممت بتن
علي بن حسس املالكي  1٣٦٧هت ،وهو  4أجزاء مطبون يف  ٣جمل ات ،ط ثار املعرآة ،وَبدره آهار من وضا ث .حمم روا قلعه جي.
 - 2كتاب (الثروق) للكرابيستي (أستع بتن حممت بتن الستس ال يستابوري ال ثتي)  ٥٧٠هتت ،ط ووارة ااوقتاف ابلكويتت  14٠2هتت ،بتاقيتق ث.
حمم مو  ،يف جزأين.
 - ٣كتاب (االست اء يف الثروق واالست اء) لب ر ال ين حمم بن أيب سليمان البكري ،مطبون بتاقيق ث .سعوث بن مسع ال بييت14٠8 ،هت.
هذا ،وق اختتملت معظم كتب القواع السابق كرها على كر ك من الثروق.
والثروق ختأهنا ختأن القواع ال تاج ل راستها الطالب املبت ئ ،وإمنا تاج إليها يف مرحلة متق مة من ثراسة الثقه.
حاد عشر :كتب املناظرة:
ع ت ما عزمتتت علتتى أتليتتف هتتذا الكتتتاب ،كتتان يف دطتتيت أن أآتترث اباب آيتته للم تتا رة ،وجعتتت ختتتيتا متتن ماثتتته مث أعرضتتت عتتن ل ت دشتتية إ التتة
الكتتتاب ،وستتوف اكتثتتي ه تتا ذختتتارة متتوجزة للموضتتون و لت ا يتتته للثقيتته التتذي قت تاجتته أحيتتا  ،وأ كتتر آيته :تعريتتف امل تتا رة ،وأقستتا اَّت ال،
وآثاب اَّ ال ،ومراجا املوضون.
 -1معريف املناظرة:

هي مقابلة الجة ابلجة ،و ل ابمل اقشة بس خت صس أو أك ر ادتلثتوا يف أمت ِر متا ،حيتل يستوق كتل ترف حججته وأثلتته متن أجتل اثبتات هتذا
اامر أو نثيه ،ويسمى اامر  -املطلوب اثباته أو نثيه  -روضون امل ا رة أو حمل ال زان .وهذا التعريف من وضعي.
وتسمى امل ا رة أياا :اب اثلة أو اَّ ال ،وتسمى ابحملاججة ،وتسمى ابملماراة أو املراء ،وتسمى ابحملتاورة أو التوار .وكتل هتذه املصتطلاات ورثت
يف القرآن لل اللة على هذا املعىن ابست اء لثظ امل ا رة.

 -2أقساا اجلدال:
م ح هللا تعاىل اَّ ال وأمر به يف مواضا من كتابه ،و َ َّمه وهنى ع ه يف مواضا أدرى ،وك
وتبس ل ا بذل أن اَّ ال قسمان :حمموث ومذمو .
م حه وأمر به خ الذي همه وهنى ع ه ،ه

هللا الخيتلف واليت تاقض ،آعلِتم بتذل أن اَّت ال التذي

القسم األول :اجلدال احملمود.

وهو الذي مقصوثه :ال عوة إىل هللا ،وإ هار الق ونص ِره ،وإبطال البا ل وإ هار آساثه ،وي ل عليه:

قوله تعاىل (اثن إِِىل سبِ ِيل ربِ ِاب ْلِكْم ِة والْمو ِعظَِة ْ ِ ِ ِ َّ ِ
سن) ال ال.12٥ :
َ َه َ
ْ
َ َ َْ
الَ َسَة َو َجاث ْقم ابل ِيت ه َي أَ ْح َ
وقوله تعاىل (وتِْل ح َّجتت ا آتَتيت ِ ِ
يم َعلَى قَت ْوِم ِه) اانعا .8٣ :
َ َ
َ َْ َ
اها إبْتَراه َ
وقوله تعاىل (أََمل تَتر إِ َىل الَّ ِذي ح َّ ِ
ِ
ت الَّ ِذي َك َثَر) البقرة.2٥8 :
آج إِبْتَراه َيم ِيف ِربِهه)  -إىل قوله – (آَتب ِه َ
َ
ْ َ
ت ِج َ الََا) هوث.٣2 :
وقوله تعاىل (قَالواْ َاي نوح قَ ْ َج َاثلْتَتَا آَأَ ْكَت ْر َ

آهتتذه اآلايت يف جماثلتتة املتتؤم س للكتتاآرين ،وا اثلتتة اجتتل إ هتتار التتق جتتائزة أياتتا بتتس املتتؤم س وم ه تا ال ت يل الصتتايح يف جماثلتتة آث وموستتى
عليهمتتا الست يف االحتجتتاج ابلقت ر ،وم هتتا ت تتا ر الصتتاابة يف ستتقيثة بتتين ستتاع ة الدتيتتار دليثتتة لرستتول هللا عليتته الصت ة والست  ،وت تتا ر أيب
صات آيه ااحاثيل .و ر ابتن عبتا اخلتوارج حتىت
بكر وعمر يف قتال مانعي الزكاة ،وت ا ر عمر وأيب عبي ة يف ح يل الطاعون ،وكل هذا ق ه
عاث م هم ك .
( 1املق مة) ط ثار القلم  ،19٧8ص ٥٧9
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قال أبو عمر بن عبدالرب [هنى السلف رمحهم هللا عن اَّ ال يف هللا جل ث اؤه :يف صثاته وأْسائه ،وأما الثقه آأجعوا على اَّ ال آيته والت تا ر انته

رث الثرون على ااصول للااجة إىل ل  ،وليح االعتقاثات كذل ].1
علم تاج آيه إىل ه
ويف خترح قوله عليه الص ة والست

(اقترؤا القترآن ماائتلثتت عليته قلتوبكم ،آتإ ا ادتلثتتم آيته آقومتوا) ،2قتال الناوو [واامتر ابلقيتا ع ت االدتت ف

حممتتول ع ت العلماء علتتى ادتتت ِ
ف الدتتوو ،أو ادتتت فِ يوقتتا آيمتتا الدتتوو كتتادت ف يف نثتتح القتترآن أو يف معتتىن م تته اليستتول آيتته االجتهتتاث ،أو
ادت ف يوقا يف ختت أو ختتبهة أو آت تة ودصتومة أو ختتجار وحنتو لت  .وأمتا االدتت ف يف استت باط آترون الت ين م ته وم تا رة أهتل العلتم يف لت
على سبيل الثائت ة وا هتار التق وادتت آهم يف لت  ،آلتيح م هيتا ع ته ،بتل هتو متأمور بته وآاتيلة تاهرة ،وقت أجتا املستلمون علتى هتذا متن عهت
الصاابة إىل اآلن ،وهللا أعلم].٣
هذا اَّ ال احملموث.
القسم الثاين :اجلدال املذموا ،وم ه:
أ  -اَّ ال ب

علم :وق هنى هللا ع ه و مه ،وبس أن آاعله مستكس متبا للشيطان ،قال تعاىل (آَلِم حت ُّ ِ
يما لَْيح لَكم بِِه ِع ْل مم)
ه ه
َ َ
آجو َن آ َ
َ

آل عمتران:

 ،٦٦وقال تعاىل (إِ َّن الَّ ِذين د ِاثلو َن ِيف ِ ِ
اّلل بِ َ ِ س ْلطَ ِ
ان أ َََته ْم إِن ِيف ص وِرِه ْم إَِّال كِ ْسم َّمتا هتم بِبَالِ ِي ِته) ختاآر ،٥٦ :وقتال تعتاىل ( َوِم َتن
آايت َّ ْ
َ َ
َ
ِ
ِ
اّلل بِ َ ِ ِع ْل ِم ويتتَّبِا ك َّل َختيطَ ِ
ان َّم ِري ِ ) الل.٣ :
الَّا ِ َمن دَاثل ِيف َّ ْ
ْ
ََ
ِ
اجو َن ِيف َِّ ِ ِ
َّ ِ
اح ِ ِِ
ِ
تب
ين َ ُّ
اتةم ع ت َ َرههب ْتم َو َعلَ ْتي ِه ْم َخ َ
يب لَته ح َّجتتته ْم َث َ
ا م
ب  -اَّ ال بع هور الق :قال تعاىل ( َوالذ َ
اّلل من بَت ْعت َمتا ا ْستتج َ
س) اانثال.٦:
اب َخت ِي م ) الشورى ،1٦ :وقال تعاىل (دَ ِاثلونَ َ ِيف ْ
الَِهق بَت ْع َ َما تَتبَ َّ َ
َوَق ْم َع َذ م
ِ َّ ِ
ين َك َثروا ِابلْبَا ِ ِل لِي ْ ِحاوا بِِه ا ْلَ َّق) الكهف.٥٦ :
ج  -اَّ ال إلبطال القَ ( :ودَاثل الذ َ
ب ابْتن َم ْترََ
ث  -اَّ ال الحقتاق البا تل :كجت ال الكثتار عتن كثترهم وآقتتهم ،وكجت ال أهتل البت ن عتن بت عهم وأهتوائهم ،قتال تعتاىل ( َولَ َّمتا ضت ِر َ
ِ
ضربوه لَ َ إَِّال ج َ ال بل هم قَتو د ِ
ِ ِ
ِ
صمو َن) الزدرف.٥8 - ٥٧ :
َ َ ْ ْ ْم َ
َمَ إ َا قَت ْوم َ مْه يَص ُّو َنَ ،وقَالوا أَآقَتتَا َد ْم أَ ْ ه َو َما َ َ
آهذا كله يف اَّ ال املذمو .

 -3آداب اجلدال منها:

أ  -إد ص ال ية :أبن يكون مقص امل ا ِ ر إ هار الق وإبطال البا ل ،آلتم تشترن امل تا رة إال اجتل هتذا ،واليكتون مقصت ه قهتر اخلصتم والظهتور
الح َّ
ظ نثسه من مباهاة العلماء أو مماراة السثهاء.
يف ا الح .أي أن يبت ي ابمل ا رة وجه هللا َ
ب  -أال ي ا ر إال آيما يعلم حجته وثليله ،ان هللا من جاثل ب علم ،وان اَّاهل آرضه السؤال واالستتثتاء ال امل تا رة .آتإن قيتل آمتا آائت ة
امل ا رة إ ا كان امل ا ِ ر يعلم الجة وال ليل  ،قل تا :آائت ْا أنته الخيلتو ثليلته متن أن يكتون صتوااب أو دطتأ ،وهتذا تظهتره امل تا رة ،آتإ ا هتر أن ثليلته
صواب ثبت ل يه الق ورسخ و م هللا على الصواب وررا َتبعه م ا ِ ره يف الصواب بل دب عليه ل  ،وإ ا هر أن ثليله دطأ -وق كتان يظ ته
صوااب  -رجا ع ه إىل الق .آثائ ة امل ا رة يف كل ااحوال إ هار الق.

ج  -أال ي ا ر جاه  :ان اَّاهل حتر عليه امل ا رة ،لقوله تعاىل (آَلِتم حت ُّ ِ
يمتا لَتْيح لَكتم بِ ِته ِع ْل متم) آل عمتران ،٦٦ :واَّاهتل آرضته الستؤال
َ َ
تآجو َن آ َ َ
اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) اانبياء .٧ :ولك ه يت َعلِهم اَّاهل.
لقوله تعاىل (آَ ْ
ث  -أال ي تتا ر متتن هتتو أعلتتم م تته :ان آرضتته أن يستتأل ااعلتتم وي تتزل علتتى قولتته مهمتتا أيت ه ه الت ليل ،آتتإن ت تتاقش متتا ااعلتتم آهتتذه تستتمى مراجعتتة ال
( 1جاما بيان العلم) 92 /2
 2متثق عليه
( ٣صايح مسلم بشرح ال ووي) 219 - 218 /1٦
 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [أقول الدليل عندان هو لي إال قول هللا أو قوله رسوله صلى هللا عليه وسلم ومن مث ف يكون ذلك خقأ ،إال أن يكون حديثاً
ال يثبت ،فاألوىل أن ينسب املصنف امقأ إىل استدالل املناظر ال إىل الدليل فيستبدل كلمة االستدالل ،ابلدليل]النكت اللوامع ص ()48
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اج َا حىت يعرآه).
م ا رة ،وآيها أدرج الب اري يف كتاب العلم من صاياه ابب (من ْسا ختيتا آر َ

هت  -ويظهر مما سبق أنته الي تا ر إال َمتن هتو يف مرتبتته يف العلتم ،قتال ابان عبادالرب [وقتالوا ال تصتح امل تا رة ويظهتر التق بتس املت تا رين حتىت يكتو
متقاربس أو متساويس يف مرتبة واح ة من ال ين والثهم والعقل واإلنصاف وإال آهو ِمراء ومكابرة].1

و  -وي ب ي للم ا ر أن يكون عاثال ما دصتمه ،آيستمح لته اب هتار حجتته واليقا عته يف ح ي ته ،واليب تي عليته ،وال يت هقصته أو يزثريته آهتذه ست ة
آرعون ما موسى عليه الس .

و  -ودب على امل ا ر أن يقبل الق إ ا هر ويقف ع ه ،وإال كان من أهل املعان ة واالستكبار والَيمتن أن يزيت هللا قلبته كمتا قتال تعتاىل (آَتلَ َّمتا
ِِ
ِ
س) الصف.٥ :
وهب ْم َو َّ
ل َّ
َواخوا أ ََوا َ
اّلل قتل َ
اّلل َال يَت ْه ي الْ َق ْوَ الْ َثاسق َ
ح  -إ ا انقطا املت ا رين معا ،ومل يستطا أي م هما أن ي بتت التق ،آيجتب عليهمتا التوقتف عتن امل تا رة وستؤال متن هتو أعلتم م همتا ،لقولته تعتاىل

ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ّلل والْيتتوِ ِ
اّلل و َّ ِ ِ
ِ
ِ
اآلدت ِر) ال ستاء ،٥9 :وروي البخاار عتن ابتن عبتا [أنته َتتتارى
الرستول إن ك تت ْم تت ْؤم تو َن اب ه َ َ ْ
(آَتإن تَتَ َتاو ْعت ْم يف َخت ْتيء آَترُّثوه إ َىل ه َ
ِ
ِ
أيب بن كعب آ عاه ابن عبتا آقتال :إين َتاريتت
هو والُّر بن قيح بن حصس ال َثزاري يف صاحب موسى ،قال ابن عبا  :هو َدامرتَ ،
آمهر هبما ه
ِ
ْسعت ال عليه الص ة والس يذكر ختأنه  ،قتال :نعتم] ،2قتال ابان
أ وصاح هذا يف صاحب موسى الذي سأل موسى
السبيل إىل لقيِهه ،هل َ
َ

حجر يف خترحه [ويف ال يل جواو التجاثل يف العلم إ ا كان ب

تعهت ،والرجون إىل أهل العلم ع الت اون].٣

ط  -أال ي ا ر أهل املعان ة وأهل الب ن ،ولكن يبل هم الق من ابب إقامة الجة وتبلي ال عوة ،قال تعاىل (وَال جتَ ِاثلوا أ َْهل الْ ِكتَ ِ
تاب إَِّال ِابلَّ ِتيت
َ
َ
ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
سلِمو َن) الع كبوت ،4٦ :وقال
ه َي أ ْ
ين َلَموا مْته ْم َوقولوا َآمَّا ابلذي أن ِزَل إلَْيتَا َوأن ِزَل إلَْيك ْم َوإ َقَا َوإ َقك ْم َواح م َوَْحنن لَه م ْ
َح َسن إَّال الذ َ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َستلَمواْ آَت َقت ِ ْاهتَت َ واْ َّوإِن
آج َ
تعاىل (آَإ ْن َح ُّ
تاب َواا هميِه َ
َستلَ ْمت ْم آَتِإ ْن أ ْ
تس أَأ ْ
وك آَتق ْل أ ْ
ين أ ْوتتواْ الْكتَ َ
َستلَ ْمت َو ْجه َتي هّلل َوَمت ِن اتَّتبَت َع ِن َوقتل لهلَّتذ َ
ص ِابلْعِب ِ
تَتولَّواْ آَِإَّمنَا علَي َ الْب َل و ِ
اث) آل عمران .2٠ :وستل اإلما مال آقيل له :الرجل يكون عاملا ابلس ن داثل ع هتا قتال [ال ،ولكتن
َْ َ َ ه
اّلل بَ م َ
َْ
خيتتس ابلس ت ة ،آتتإن قبتتل م تته وإال ستتكت] .4آم تتا رة أهتتل ااه تواء والب ت ن مكروهتتة ع ت أهتتل الس ت ة ،وإن كتتانوا يقومتتون هبتتا أحيتتا كمتتا يف م تتا رة
عب العزيز الك اين لبشر املريسي وامل بته بكتاب (الي ة) للك اين،وأياا م ا رة العقي ة الواسطية البن تيميتة .ولكتن متن تر املبت عتة دتب عليته أن
يكتتون متم هك تتا قتتاثرا َت علتتى إ هتتار التتق وإبطتتال حججهتتم انتته إ ا انكستتر أمتتامهم ضتتعثت قلتتوب أهتتل التتق وقويتتت ختتتوكة أهتتل البا تتل ،ويف هتتذا
يقتتول اباان ميميااة رمحتته هللا [ودتتب أن يعلتتم أن اامتتور املعلومتتة متتن ثيتتن املستتلمس الب ت أن يكتتون اَّ تواب عمتتا يعارضتتها ج توااب قا عتتا الختتتبهة آيتته:
حقتته .وال َو هَف

ِبت ف مايستتلكه متتن يستتلكه متتن أهتتل الكت  ،آكتتل متتن مل ي تتا ر أهتتل االلتاث والبت ن م تتا رة تقطتتا ثابتترهم مل يكتتن أعطتتى اإلست
روجب العلم واإلميان ،والحصل بك مه ختثاء الص ور و مأني ة ال ثو وال أآاث ك مه العلم واليقس٥ ].
هذه أهم آثاب امل ا رة واَّ ال ،أما رق اَّ ال وأساليب امل ا رة آلتن نعرضتها ه تا ول جتا آيهتا الطالتب إىل مراجتا املوضتون ،وإن كتان أهتم ترق
اَّ ال :هي السؤال واَّواب ،والقلب على اخلصم ،واملعارضة وال قض ،واإللزا ب و القول وخ ها.

 - 4مرا ع املوضوع:
أ  -يف كتاب (اإلحكا يف أصول ااحكا ) البن حز 4٥٦هت ،الباب ال الل (يف اثبات حجل العقول) ج  1ص  1٣وما بع ها.
ب  -يف كتاب (جاما بيان العلم) البن عب الس  4٦٣هت.
ابب (مايكره آيه امل ا رة واَّ ال واملراء) .99 - 92 /2
( 1جاما بيان العلم) 1٠8 /2
 2ال يل ()٧4
( ٣آتح الباري) 1٦9 /1
( 4بيان آال علم السلف على علم اخللف) البن رجب ال بلي ،ص  ،٣٦ط ثار اارقم 14٠4هت
( ٥جممون الثتاوي) .1٦٥ - 1٦4 /2٠
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وابب (اثبات امل ا رة وا اثلة وإقامة الجة) .1٠8 - 99 /2
ج  -يف كتاب (الثقيه واملتثقه) لل طيب الب اثي  4٦٣هت.
ابب ( ِكر ماتعلق به من أنكر ا اثلة وابطاله) .2٣٥ - 2٣٠ /1
وابب ( ِكر ماالب للمتجاثلس من معرآته) .24 - 19 /2
وابب (أثب اَّ ل) .٣٧ - 2٥ /2
وابب ( رق اَّ ال وصور االنقطان) .٥٧ - 4٠ /2
ث  -يف كتاب (إحياء علو ال ين) ايب حام ال زايل  ٥٠٥هت.
آصل يف (ختروط االختت ال ابمل ا رة وآثاهبا) .٥8 - ٥٥ /1
وآصل يف (آآات امل ا رة) .٦٠ - ٥8 /1
هت  -كتاب (الروع الباسم يف الذب عن س ة أيب القاسم عليه الص ة والس ) حملم بن إبراهيم التووير ،آيته مباتل واستا يف امل تا رة يف ج  2ص
 1٧ومابع ها.
آهذه الكتب ت ين عن مراجعة ك من الكتب املص ثة يف امل ا رة داصة كتاابت املتأدرين املؤسسة على علم امل طق ومق ماته.
وهبذا خنتم هذه اإلختارة املوجزة ملوضون امل ا رة ،وهبا خنتم الك يف أص اف الكتب ال ومة ل راستة الثقته ،وهتو املوضتون ال تاين يف هتذا املباتل ،مث
ن تقل إىل الك يف املوضون ال الل م ه ،وابهلل تعاىل التوآيق.
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املوضوع الثالث :ما نوصي به يف دراسة الفقه يف املرمبة الثانية
بع عرع أص اف الكتب اليت تاج إليها ثار الثقه يف ثراسته ،هذا أوان بيان مانوصيه ب راسته م ها.
وسوف نذكر يف هذا املوضون أربا مسائل ،وهي :بيان الاجتة إىل ثراستة الثقته متن الكتتب املذهبيتة ،وادتيتار املتذهب ،وكتتب املتذهب التيت نوصتي
ب راستها يف املرتبة ال انية ،و ريقة ال راسة.
املسألة األوىل :بيان احلا ة إىل دراسة الفقه من الكتب املذهبية
َتتاو كتب الثقه املذهبية رزيتان :الت رج والرتجيح.
األوىل :الت رج يف عرع املاثة الثقهية ،وق كر يف املوضون السابق أن كتب املذاهب ث ثة أقسا  :قسم داص ابملبت ئس يتذكر القتول التراجح يف
املذهب ،وقسم داص ابملتوسطس ويذكر اخل ف ثادل املذهب نثسه ما بيان الراجح ،وقسم داص ابملتق مس ويتذكر اخلت ف بتس املتذهب وبتس
خ ه من املذاهب ما ترجيح قول املتذهب عتاثة ،وهتذا القستم هتو مايستمى ابلثقته املقتارن يف اصتط ح املعاصترين .والطالتب ِباجتة إىل هتذا التت رج
يف ال راسة للتيس ولتاصيل أقصى ماميكن حتصيله من املاثة الثقهية ،هذه املزية ااوىل.
أما املزية ال انية :آهي الرتجيح يف ااقسا ال ثة املذكورة أع ه ،سواء كان هتذا الرتجتيح هتو الصتواب املواآتق للكتتاب والست ة أ ال ،والرتجتيح دعتل
الطالب خيرج من الكتاب الذي ثرسه بقول واضح يف كتل مستألةِ .بت ف الكتتب التيت تعترع أقتوال املتذاهب ثون تترجيح آهتذه تلقتي الطالتب يف
ح ة وخيرج من ثراستها مشوه الثكر ،آهاَتن املزيتان تبي ان الاجة إىل ثراسة الثقه من الكتب املذهبية.
أما الكتب خ املذهبية آهي تثتقر إىل امل هل املت رج أو إىل الرتجيح أو إليهما معا ،ومن أم لتها:
• كتاب (الروضة ال ية) لصت يق حستن دتان ختترح (الت رر البهيتة) للشتوكاين ،هتذا كتتاب خت متذه  ،وعتاثة متايرجح يف خمتلتف املستائل ،ولك ته
اليشكل حلقه يف م هل مت رج ،يرتقي الطالب يف ثراسته ،هذا ابإلضاآة إىل اختتماله على آراء ختا ة يف بعض املسائل وهو ماأختر إليه من قبل يف
كتب الرتجيح.
• كتاب (آقه الس ة) للسي سابق ،هو كتاب خ مذه  ،واليشتكل حلقتة يف مت هل متت رج ،كمتا أنته يثتقتر إىل الرتجتيح يف ك ت متن املستائل التيت
يذكر آيها أقوال املذاهب ثون ترجيح ،وقت كتر يف آثاب املثتيت أنته الي ب تي للمثتيت أن يلقتي املستتثيت يف حت ة آيرتكته يترجح هبتواه انته خت مؤهتل
للرتجيح .هذا ابإلضاآة إىل أن بعض ااقوال اليت يرجاها تكون أحيا ِب ف ال يل الصايح.
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إ ا تبس من املسألة السابقة الاجة إىل ثراسة الثقه من كتب املذاهب ،آإن السؤال الذي يطرح نثسه اآلن ،هو أي املذاهب خنتاره لل راسة .
واَّواب :هو أنته ي ب تي أن يعلتم أن املتذاهب متاهى إال وستائل و ترق موصتلة ملعرآتة ااحكتا الشترعية التيت بي هتا هللا ورستوله عليته الصت ة والست ،
وكلما كان املذهب أك ر أدذا ب صتوص الكتتاب والست ة ،وأقتل خمالثتة للست ن ال ابتتة كلمتا كتان متؤثاي إىل معرآتة ااحكتا الشترعية الصتاياة ،وهتذا
هتتو أستتا املثاضتتلة بتتس املتتذاهب ،والتتذي دعل تتا خنتتتار ثراستتة الثقتته متتن كتتتب املتتذهب ال بلتتي ،انتته أك تتر املتتذاهب أدتتذا ابلس ت ن وأقلهتتا خمالثتتة
لألحاثيل الصاياة.
وتثصيل هذا هو أن املذاهب املتبوعة أربعة :ال ثي واملالكي والشاآعي وال بلي.
أوال :أما املذهب احلنفي:

آهو أك ر املذاهب خمالثة للس ن الصاياة ،قال أبو عمر بن عبادالرب [أآترط أصتااب الت يل يف أيب ح يثتة وجتتاوووا الت ه يف لت  ،والستبب
رث
رثه ملتا َّ
تح ااثتر بطتل القيتا وال ظتر ،وكتان ه
واملوجب لذل ع ت هم اثدالته الترأي والقيتا علتى اآلاثر واعتبار تا ،وأك تر أهتل العلتم يقولتون إ ا َ
صه
من أدبار اآلحاث بتأويل حمتمل ،وك م ه ق تق مه إليه خ ه وَتبعه عليه م له ممن قال ابلرأي ،وجتل مايوجت لته متن لت ماكتان م ته اتباعتا اهتل
بل ه كإبراهيم ال عتي وأصتااب ابتن مستعوث ،إال أنته أخترق وأآترط يف ت زيتل ال تواول هتو وأصتاابه واَّتواب آيهتا بترأيهم واستاستاهنم ،آتأتى م ته متن
ِ
ِ
رث من أجل ل
ل ِد م
فت كب للسلف وختَ مات هي ع خمالثيهم ب ن ،وماأعلم أح ا من أهل العلم إال وله أتويل يف آية أو مذهب يف س ة ه
املذهب س ة أدرى بتأويل سائ أواثعاء نسخ ،إال أن ايب ح يثة من ل ك ا وهو يوج ل ه قليل].1
وقال الشيخ حممد األمني الشنقيقي [اعلتم أن كت متن اائمتة أدتذت عليته مستائل ،قتال بعتض العلمتاء إنته دتالف آيهتا الست ة ،وست ذكر رآتا متن

ل إن ختاء هللا .أما اإلما أبو ح يثة رمحه هللا آهو أك ر اائمة يف ل  ،انه أك رهم رأاي .ولك رة املسائل اليت حصل آيها القيل والقال من لت
الحنتاج إىل بسط تثصيلها .وبعض املسائل اليت قيل آيها ل يظهر أنه مل يبل ه الس ة آيها ،وبعاها ق بل ته الس ة آيها ،ولك ته تركهتا لشتال آدتر
ه أرجح م ها ].مث كر الش قيطي بعض اام لة على ل .2.
هتذا وقت أآترث أبتتو بكتر بتن أيب ختتيبة (2٣٥هتت) كتتااب يف مصتهثه بع توان (كتتتاب الترث علتى أيب ح يثتة) قتتال أبتو بكتر[ :هتذا مادتتالف آيته أبتو ح يثتتة
ااثر الذي جاء عن رسول هللا عليه الص ة والس ] مث كر ابن أيب ختيبة حنو مخسمائة أثر من رقم  ٣٦٠49حىت ٣ .٣٦٥٣4

اثنيا :وأما املذهب املالكي:
آم الثاته للس ة ك ة ،وهو يلي املذهب ال ثي يف ل  ،وسببه اعتماث اإلما مال رمحه هللا على عمل أهل امل ي ة يف ومانه ك ليل وحجة ،وكان
اليعمل ِب يل اآلحاث الصايح إ ا دالف عمل أهل امل ي ة وكان يرى أهنم يف عملهم متابعون ملن قتبلهم حتىت الصتاابة ،وكتان يقتول رقالتة ختتي ه
ربيعة بن عبت الرمحن (ربيعتة الترأي)« :ألتف عتن ألتف دت متن واحت عتن واحت » ،أي أن العمتل التذي نقلته ألتف عتن ألتف دت متن الت يل التذي
نقله واح عن واح  .آأعطى للعمل حكم املتواتر ورجاه على ماعارضه من دس اآلحاث.
وق رث على مال يف ومانه ومن بع ه ك من العلماء ،مت هم الليتل بتن ستع 1٧٥ه ت ،آقيته مصتر ،آكتتب رستالته املشتهورة إىل مالت وقت أورثهتا
ابن القيم يف كتابه (اع املوقعس) ج  ٣ص  .1٠٠ - 94كما رث على مالت حممت بتن الستن الشتيباين 189ه ت ،وهتو متن أصتااب أيب ح يثتة،
آكتب كتابته (الجتة علتى أهتل امل ي تة) بعتته ثار عتامل الكتتب يف  4جملت ات ،وكتتب الشتاآعي 2٠4ه ت كتابته (ادتت ف مالت ) هتذا خت ك ت متن
املسائل اليت كر خمالثة مال آيها يف اابواب امل تلثة بكتابه الكب (اا ).
قال ابن عبدالرب [عن الليل بن سع أنه قال :أحصتيت علتى مالت بتن أنتح ستبعس مستألة كلهتا خمالثتة لست ة ال ت عليته الصت ة والست

( 1جاما بيان العلم) 148 /2
( 2أضواء البيان) ٥٥٦ /٧
 ٣انظر (مص ف أيب بكر ابن أيب ختيبة) ج  ٧ص  ،٣2٥ - 2٧٧ط ثار التاج بب وت 14٠9هت
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مال آيها برأيه ،قال :ولق كتبت إليه يف ل ]  .1وق أورث ابن القيم رسالة الليل إىل مال يف كتابه (اع املوقعس) ج  ٣كما كرت آنثا.
وأآتترث ابتتن حتتز آصت يف كتابتته (اإلحكتتا ) بع توان (آصتتل يف ابطتتال تتترجيح الت يل بعمتتل أهتتل امل ي تتة وابطتتال االحتجتتاج بعملهتتم أياتتا) و كتتر ابتتن
حتتز أم لتته متتن خمالثتتات متتذهب مالت للات يل الصتتايح ،مث قتتال [آهتتذا متتاتركوا آيتته عمتتل رستتول هللا عليتته الصت ة والست متتن روايتتتهم يف املو تتأ
داصتة ،ولتو تتبع تا لت متن روايتتة خت هم لبلت أضتعاف متا كر  ،ومادتتالثوا آيته أوامتره عليته الست متن روايتتتهم وروايتة خت هم أضتعاف لت  ،ولعتتل
ل يتجاوو االوف ،آق بطل كما ترى مااثعوه من اتبان عمل ال عليه الص ة والس ].2
وقتتال اباان حجاار رمحتته هللا [إ ا كتتان املتراث  -بتثاتتيل أهتتل امل ي تتة  -تقت ميهم يف بعتتض ااعصتتار ،وهتتو العصتتر التذي كتتان آيتته ال ت مقيمتتا هبتتا آيتته،
والعصر الذي بع ه من قبل أن يتثرق الصاابة يف اامصار ،آ خت يف تق

العصرين املذكورين على خت هم ،وإن كتان املتراث استتمرار لت َّميتا

من سك ها يف كل عصر آهو حمل ال زان وال سبيل إىل تعميم القول بذل ] ،٣وقال ابن حجار أياتا [والتراجح أن أهتل امل ي تة ممتن بعت الصتاابة إ ا
اتثق توا علتتى ختتتيء كتتان القتتول بتته أقتتوى متتن القتتول ب ت ه ،إال أن خيتتالف نصتتا مرآوعتتا ،كمتتا أنتته ي ت َتر َّجح بتتروايتهم لشتتهرْم ابلت بتتت يف ال ق تل وتتترك
الت ليح] .4هذا مايتعلق رذهب مال .
آلتتم يبتتق بعت لت إال متتذهبا الشتتاآعي وأمحت  ،ومتتذهب أمحت أك تتر متابعتتة للست ة وقت ختتته الشتتاآعي امحت برستتو القت يف علتتم الت يل ،آقتتال
الشافعي رمحه هللا [أمح إما يف مثان دصال :إما يف ال يل ،إما يف الثقه ،إمتا يف القترآن ،إمتا يف الل تة ،إمتا يف الست ة ،إمتا يف الزهت  ،إمتا
يف الورن ،إما يف الثقر ،وقال :درجت من ب اث وما دلثت هبا أورن وال أتقى وال أآقه وال أعلتم متن أمحت بتن ح بتل ،وقتال امحت  :أنتتم أعلتم م تا
ابل يل ،آإ ا كان ال يل كوآيا أو ختاميا آأعلموين حىت أ هب إليه ،وقال :كل مايف كت  :ح ثين ال قة آهو أمح بن ح بل٥].
ويف ترجيح متذهب أمحت علتى خت ه ،قتال ابان ميمياة رمحته هللا [وأمحت كتان أعلتم متن خت ه ابلكتتاب والست ة وأقتوال الصتاابة والتتابعس قتم ذحستان،
وقتتذا اليكتتاث يوج ت لتته قتتول خيتتالف نصتتا كمتتا يوج ت ل ت ه ،واليوج ت لتته قتتول ضتتعيف يف ال التتب إال ويف مذهبتته قتتول يواآتتق القتتول ااقتتوى ،وأك تتر
مثاري ه اليت مل خيتلف آيها مذهبه يكون قوله آيها راجاا].٦
آهذا ما يتعلق ابدتيار املتذهب ،وقت ادترت للطالتب ثراستة أك تر املتذاهب أدتذا ابلست ن ملواآقتة معظتم التراجح آيته للتراجح يف الشترن وهتو املتذهب
ال بلي.
وهذا االدتيار إمنا هو ملن مل ي ر مذهبا معي ا بع  ،أما من ثر مذهبا آدر انه السائ ببلت ه أو انته املتذهب املقترر يف معهت ه الت يين آت نلزمته
ب راسة املذهب ال بلي  -ان جيا هذه املذاهب إمنا هي رق موصتلة إىل معرآتة حكتم الشتارن وإن تثاضتلت  -وإمنتا ن صتح هتذا الت ار رطالعتة
كتتتب الرتجتتيح التتيت أوصتتي ا هبتتا  -وهتتي كتتتاابت ابتتن تيميتتة وابتتن القتتيم مث الشتتوكاين وابتتن حتتز  -ملعرآتتة التراجح يف الشتترن والتتذي ق ت يكتتون ِب ت ف
الراجح يف املذهب الذي ثرسه ،هذا وابهلل تعاىل التوآيق.

( 1جاما بيان العلم) 148 /2
( 2اإلحكا ) 1٠٥ - 9٧ /2
( ٣آتح الباري) ٣12 /1٣
( 4آتح الباري) ٣٠٧ /1٣
( ٥صثة الثتوى) البن مح ان ،ص ٧٦
( ٦جممون الثتاوي) 229 /2٠
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املسألة الثالثة :كتب املذهب احلنبلي اليت نوصي بدراستها يف املرمبة الثانية

نوصي أبن ي ر الطالب يف هذه املرتبة كتابس من كتب املذهب ،و ا:
 - 1كتاب (م ار السبيل خترح ال ليل) البن ضواين ،ما حثظ مت ه (ثليل الطالب) ملرعي الكرمي .وهذا ككتاب خمتصر يف املذهب.
 - 2كتاب (الكايف) البن ق امة ،ي رسه بع الثرال من (م ار السبيل) ،و(الكايف) كتاب متوسط يف املذهب يذكر اخل ف ثادل املذهب.
وما كتب الثقه هذه  -واليت س ذكر ريقة ثراستها آيما بع  -تاج الطالب للكتب التالية من ااص اف اليت كر ها من قبل:

 - 1يف اتريخ الفقه اسس مي.
يقرأ (َتريخ التشريا اإلس مي) حملم اخلاري.
ويقرأ رسالة (رآا امل عن اائمة ااع ) البن تيمية.
 - 2يف مرا م الفقهاء
تتتاج يف هتتذه املرتبتتة ملعرآتتة ت تراجم علمتتاء ال ابلتتة علتتى وجتته اخلصتتوص ويف هتتذا يكثتتي كتتتاب (امل ت دل إىل م تذهب اإلمتتا أمح ت ) لعب ت القاثر بتتن
ب ران،ط مؤسسة الرسالة ،وهذا الكتاب يثي الطالتب يف أمتور أدترى  -خت معرآتة الترتاجم  -ست ذكرها يف ريقتة ال راستة إن ختتاء هللا .وإ ا مل دت
الرتجة املطلوبة به آل اجا خ ه من كتب تراجم ال ابلة وكتب الرتاجم العامة.
 - 3يف املصقلحات الفقهية
يقتين كتاب (ْذيب ااْساء والل ات) لل ووي ،ما االستعانة رعاجم ألثا الل ة.
 - 4يف التخريج

يرجا إىل كتب الت ريل الثقهية اليت أختر إليها قب ( ،ك صب الراية) للزيلعي( ،والتل يص الب ) البتن حجتر ،و(اق ايتة) لل متاري .ويوجت كتتاب
داص بت ريل أحاثيل (م ار السبيل) وهو (إراواء ال ليل) لأللباين ،إال أن كردات االباين التقو هبا ال قة الكاملة لألسباب اليت كرْتا بشتأنه يف
املبال الرابا.

 - 5يف مفسري آايت األحكاا
يرجا إىل تثس ابن ك

وتثس الش قيطي.

 - 6يف شروح أحاديث األحكاا
يرجا إىل (سبل الس ) للص عاين ،و(االعتبار) للااومي.
 - 7يف كتب الرت يح
يرجا إىل (االدتيارات الثقهية) البن تيمية ،و(امل تتارات اَّليتة متن املستائل الثقهيتة) لعبت الرمحن بتن صتر الستع ي ،و (الثتتاوي الستع ية) للستع
ي أياا ،و(ال راري املاية) للشوكاين ،أو (الروضة ال ية) لص يق حسن دان.
 - 8يف القواعد
يقرأ كتاب (القواع الثقهية) لعلي أمح ال وي ،و(القواع وااصول اَّامعة) للسع ي.
أما كتب (الثروق) آيكتثى را كره السع ي يف كتابه (القواع ) وأما كتب (امل ا رة) آ تاج الطالب إليها يف هذه املرتبة.
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املسألة الرابعة :طريقة الدراسة يف هذه املرمبة
ريقة ال راسة املذكورة ه ا داصة ابلطالب الذي سي ر الثقته وحت ه  -وهتذا جتائز للاترورة كمتا كتر يف الوجتاثة  -أو سي رسته رستاع ة خت ه
من لبة العلم ،أو سي رسه ذرختاث خ ثائم من ختيخ .أما إ ا َتكن الطالب من ثراسة الثقه على ي ختيخِ آهذا ي يه عن ك مما س ذكره ه ا.
و ريقتة ال راستة التتيت نقرتحهتا :هتتي أن تكتون ثراستتة علتى اابتواب ال الكتتب ،أبن يت ر الطالتب نثتتح البتاب  -كبتتاب امليتاة أو ال جاستتات- ...
متتن جيتتا الكتتتب املوصتتي هبتتا يف آنِ واح ت علتتى ترتيتتب س ت ذكره ،آيق ترأ تثس ت آايت البتتاب مث ختتترح أحاثيتتل البتتاب مث ق تراءة آقتته البتتاب وك تريل
أحاثي ه ومعرآة مصطلااته مث يقرأ ماورث يف الرتجيح يف هذا الباب ،هتذا هتو معتىن ال راستة علتى اابتواب ،والي ب تي أن تكتون ال راستة علتى الكتتب
أبن ي ر الطالب كتااب يف تثس آايت ااحكا من أوله إىل آدره مث ي ر كتااب يف خترح أحاثيل ااحكا عن آدره مث ي ر كتاب آقته ،هتذه
الطريقة مايعة للوقتت واَّهت ابملقارنتة ابلطريقتة ااوىل و لت انته بشترون الطالتب يف ثراستة الكتتاب ال تاين يكتون قت نستي ك ت ا متن ااول ،وع ت
ثراسة الكتاب ال الل يكتون قت نستي متاقرآه يف ااول وال تاين .أمتا إ ا ثر اباب يف جيتا الكتتب يف نثتح الوقتت عظمتت الثائت ة وَتكتن متن جتا
أختتات مسائل الباب من خمتلف الكتب املساع ة.
وقبل الشرون يف ثراسة الثقه اباب اباب ،ي ب ي للطالب أن يعرف مشاه علمتاء املتذهب ال بلتي وأهتم كتبته وأن يعترف مصتطلاات املتذهب ،و لت
من كتاب (امل دل) البن ب ران ،وَبدر كتاب (صثة الثتوى) البن مح ان .ويستاسن أن يكتب ل ثسته مل صتا يرجتا إليته أبْستاء علمتاء املتذهب
ووآي تتاْم وكت تتبهم وك تتذل مص تتطلاات امل تتذهب ،و لت ت ان تته ع ت ت قت تراءة كت تتب آق تته امل تتذهب س تتيج أْس تتاء بع تتض الثقه تتاء وأْس تتاء بعت تض الكت تتب
ومصطلاات للمذهب (م تل :الت ص والترواايت وااوجته والت تريل )......وحنوهتا متن املصتطلاات .ومعرآتهتا ابتت اء مهتم اهنتا ستتواجه الطالتب يف
معظم أبواب الثقه.
آإ ا آرل الطالب مما سبق ،خترن يف ثراسة الثقه على اابواب على ال او التايل:
 - 1يقرأ القالب مفسري اآلايت الواردة يف الباب.
آع ثراسة ابب املياة من كتاب الطهارة  -م  -يقرأ الباب من كتاب الثقه الذي سي رسه  -وس ب أ (ر تار الستبيل)  -و صتر اآلايت املستت ل
هبا يف الباب ،مث يقرأ تثس ها يف الكتب اليت أوصي ا هبا (تثس ابن ك وتثس الش قيطي).
 - 2يقرأ القالب الباب من كتاب أحاديث األحكاا.
آإ ا أراث ثراسة ابب املياه ،يقرأه من كتاب (سبل الس ) ،وي ظر يف (االعتبار) ملعرآةامل سو م ها .والخت أنه سيج ادت آا بس أحاثيل (ستبل
الست ) وبتتس أحاثيتتل الكتتتاب التتذي سي رستته ،ولكتتن قتراءة ختتترح ااحاثيتتل مستتبقا ستتيثي ه يف ثراستتته بثهتتم معتتىن الت يل ،ومعرآتتة معتتىن خريتتب
ألثا ه ،وهل ه اك ماخيصصه أو يقي ه وخ ل .
 - 3مث يدرس الباب من كتاب الفقه املوصى به
وس ب أ بكتاب (م ار السبيل) ،آيقرأ ابب املياه من كتاب الطهارة م  ،وأث اء القراءة تاج إىل ال ظر يف بعض الكتب وهي:
أ  -كلمتتا مت هتر ِبت يل يف (م تتار الستتبيل) نظتتر يف كتتتب الت تريل التتيت أوصتتي ا هبتتا ليعتترف كردتته ،ويت هون هتتذا ابدتصتتار هبتامش (م تتار الستتبيل) ،متتن
أدرجه وثرجته ،ليعرف هل هو مما تل به أ ال .
ثون مع اه يف اقامش ،كمصطلح آقهي أو مصتطلح متذه أو كتتاب متن كتتب املتذهب آيتذكر صتاحبه ،ويرجتا يف
ب  -كلما َمهر رصطلح خريب ه
كتب املذهب واصط حاته لكتايب (امل دل) البتن بت ران ،و(صتثة الثتتوى) البتن محت ان ،ويف املصتطلاات الثقهيتة يرجتا لكتتاب (ْتذيب ااْستاء
والل ات) لل ووي ،وملعاجم الل ة ،وخترح أحاثيل ااحكا .
ج  -إ ا أختتتكل عليتته آهتتم عبتتارة أو مستتألة آقهيتتة ،يستتتعس الطالتتب علتتى آهمهتتا بكتتتاب (السلستتبيل يف معرآتتة الت ليل) لصتتاحل البليهتتي ،أو (التتروع
املربا) مل صور البهويت ،أو كتاب (الكايف) البن ق امة ،بقراءة نثح املسألة يف أح ها أو كلها ،ورخم ادت ف أساليب الكتب إال أنته متا املمارستة
ميكن آهم ما ابلكتب ابالستعانة ب ها متن كتتب املتذهب .وأنبته ه تا علتى أنتين ا لعتت علتى ختترح جيت لكتتاب (م تار الستبيل) للشتيخ ابتن جتسين
مسجل على أختر ة كاسيت ،واالستعانة به يثي الطالب ك ا.
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ث  -بعت ثراستتة البتتاب علتتى ال اتتو الستتابق يقتتو الطالتتب بعمتتل حصتتر ملوضتتوعاته ومستتائله ،أي يعمتتل آهرستتا ملستتائل البتتاب ،آتإن هتتذا يعي تته علتتى
استيعابه .ومما يعس الطالب على حصر مسائل الباب اال ن على أقسامه بكتاب (ب اية ا ته ) البن رخت  ،آإنه يتميز ِبسن التقسيم.
ه ت  -بع ت ل ت يق ترأ الطالتتب نثتتح البتتاب يف الكتتتب املعي تتة علتتى معرآتتة ال تراجح يف الشتترن ،ويستتتعس يف هتتذا (ابالدتيتتارات الثقهيتتة) البتتن تيميتتة،
و(امل تارات اَّلية) للسع ي ،ما مطالعة (الروضة ال ية) لص يق دان .وأنبه ه ا على أن كتاب (السلسبيل) للبليهي ك ا مايتذكر ادتيتارات ابتن
تيمية وابن القيم.
و  -يثعل الطالب اخلطوات السابقة من أ إىل هت يف جيا أبواب كتاب (م ار السبيل) .و رص على حثظ كل ماميك ه حثظته داصتة حثتظ ااثلتة
وحصر مسائل اابواب.
 - 4بع الثرال من ثراسة (م ار السبيل) ،ي ر الطالب كتاب (الكايف) البن ق امة ب ثح الطريقة السابقة.
 - 5دراسة القواعد الفقهية:

ويكتثتي الطالتب يف هتذه املرتبتتة ب راستة (القواعت الثقهيتة) لعلتتي أمحت ال ت وي ،وهتو يشتتتمل علتى أبتواب يف التعريتف هبتتذا العلتم وأهتم مراجعته ،كمتتا
ي ر (القواع وااصول اَّامعة) لعب الرمحن صر السع ي ،وهو كتاب خمتصر مثي  .وهذا يعين أن ثراسة القواعت يف هتذه املرتبتة ستتكون متوجزة
ترث أن يتت رب الطالتتب علتى التربط بتتس املستائل املتشتتاهبة يف خمتلتتف أبتواب الثقتته .أمتتا يف املرتبتة ال ال تتة آيت ر الطالتب القواعت ثراستة مبستتو ة إن
ختاء هللا ا ية ل يف تكوين ملكة االست باط ل يه.
وهذا ما يلز الطالب يف ثراسة الثقه يف املرتبة ال انية.
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املوضوع الرابع :ما نوصي به يف دراسة الفقه يف املرمبة الثالثة
نوصي أبن ي ر الطالب يف هذه املرتبة كتاب (امل ين) البن ق امة ،ونذكر ه ا مسألتس :الكتب املساع ة على ال راسة ،و ريقة ال راسة.
املسألة األوىل :الكتب املساعدة على الدراسة:
 - 1يف مرا م الفقهاء
يستتتعس بكتتتاب (امل ت هل اامح ت يف ت تراجم أصتتااب اإلمتتا أمح ت ) للعليمتتي ،وكتتتاب (مشتتاه علمتتاء اامصتتار) البتتن حبتتان ،و(ْتتذيب ااْستتاء
والل ات) لل ووي ،و(ااع ) خل ال ين الزركلي ع الاجة.
 - 2يف املصقلحات الفقهية
يستعس بكتاب (ْذيب ااْساء والل ات) لل ووي ،و (معجم ل ة الثقهاء) لل كتورين قلعه جي وع ي  ،هذا ابإلضاآة إىل معاجم الل ة.
 - 3يف كتب التخريج

كاملذكورة يف املرتبة ال انية ابإلضاآة إىل كتب الت ريل العامة.

 - 4يف مفسري آايت األحكاا
يرجا إىل (تثس القر ) ،ابإلضاآة إىل ما كر ه يف املرتبة ال انية
 - 5يف شرح أحايث األحكاا
يستتتعس (ب يتتل ااو تتار) للشتتوكاين ،و(آتتتح البتتاري) البتتن حجتتر ،و(ختتترح صتتايح مستتلم) لل تتووي ،و (ختتترح الست ة) للب تتوي ،و (التمهيت ) البتتن
عب الس.
 - 6الكتب املبسوطة األخر يف نف

املذهب

والتتيت ي ب تتي ال ظتتر آيهتتا متتا كتتتاب (امل تتين) ،وهتتي :كتتتاب (الثتترون) البتتن مثلتتح ،وكتتتاب (االنصتتاف) للمتترثاوي ،وكتتتاب (كشتتاف الق تتان) للبهتتويت.
وسيج الطالب أن هؤالء املتأدرين قم ريقة يف ترتيب املستائل كتالف املتقت مس كتابن ق امتة يف (امل تين) متابعتا لل رقتي يف خمتصتره ،آيباتل عتن
املسائل يف مظاهنا.
 - 7كتب الفقه املقارن
ستتيج الطالتتب أن الكتتتاب ااساستتي يف هتتذه املرتبتتة  -وهتتو كتتتاب (امل تتين)  -وإن كتتان يتتذكر أق توال املتتذاهب اادتترى ،ولكتتن ابدتصتتار وأحيتتا
اليتتذكرها وأحيتتا اليبستتط أثلتهتتا ،والدت الطالتتب آستاة متتن الوقتتت ل راستتة الكتتتب املبستتو ة يف املتتذاهب ااربعتتة كلهتا يف ِ
آن واحت  ،و تتتاج إىل
مص ر ملعرآة أقوال املذاهب اادرى يف كل أبواب الثقه،وه ا نوصي ابل ظر يف الكتب التالية:
ااول :كتتتاب (ب ايتتة ا ته ت وهنايتتة املقتص ت ) البتتن رخت ت الثي ت  ،وهتتو يتتذكر أق توال املتتذاهب وأثلتهتتا ابدتص تار ،و كتتر متتن قبتتل أنتته ق ت مت ك تريل
أحاثي ه.
وال اين :كتاب (الثقه على املذاهب ااربعة) لعب الرمحن اَّزيري ،وهذا الكتاب ميتاو عتن ب ايتة ابتن رختت ببستط أقتوال املتذاهب ااربعتة ابلتثصتيل يف
خمتلف اابواب ،ولكن عيبه أنه اليذكر أي ثليل من كتاب أو س ة أو خ ا ،يف حس يذكر ابن رخت ااثلة ابدتصار.
والكتاب ال الل :هو (املوسوعة الثقهية) نشر ووارة ااوقاف ابلكويت ،وَتتاو بعرع أقوال املذاهب امل تلثة و كر أثلتها وعزوهتا إىل مصتاثرها متن
أمهات كتب الثقه يف املذاهب ااربعة مما ييسر على الطالب مراجعة ااصل إن لز  .ولك ها مرتبة على ااجب ية ال على اابواب كما أهنا مل تكتمتل
بع .
وهذه املراجا ال ثة السابقة تعرع أقوال املذاهب امل تلثة ولك ها الترجح بي ها.
وما مطالعة كتب الثقه املقتارن هتذه ستن ابلطالتب يف املرتبتة ال ال تة أن يقترأ كتتااب متوستطا يف كتل متذهب متن املتذاهب ال ثتة ِ -بت ف املتذهب
ال بلي  -آهذا يثي ه ك ا ،آيقرأ لألح اف كتاب (اق اية) للمرخي اين ،وللمالكية (رسالة ابن أيب وي الق واين) ،وللشاآعية (املهذب) ايب إستااق
الش اوي.
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 - 8يف كتب الرت يح
أ  -ملعرآة الراجح يف املذهب ال بلي.
كتاب (االنصاف يف معرآة الراجح من اخل ف) لع ء ال ين املرثاوي.
ب  -وملعرآة الراجح يف الشرن
جممون آتاوي ابن تيمية  -جمل ات الثقه وهي من  21إىل .٣٥
كتاب (التقريب لعلو ابن القيم) لبكر أيب وي  ،كثهرست ،ملعرآة مواضا ادتيارات ابن القيم.
كتاب (السيل اَّرار) للشوكاين ،و كر (نيل ااو ار) له من قبل يف ختروح أحاثيل ااحكا .
كتاب (احمللى) البن حز .
 - 9يف كتب القواعد

كتاب (القواع ) البن رجب ال بلي ،وكتاب (ااختباه وال ظائر) للسيو ي ،وكتاب (قواع ااحكا ) لعز ال ين بن عب الس .

 - 10يف كتب الفروق
كتاب (الثروق) للقرايف ،وكتاب (الثروق) للكرابيسي.
ون به ه ا على أن هتذه الكتتب املتذكورة أعت ه ي ب تي أن تت ر متا كتتاب الثقته ااساستي ،و لت ابستت اء كتتب القواعت والثتروق آتإن هتذه تت ر
بع ثراسة الثقه وقبتل التصت ي لإلآتتاء ،ان ثراستتها تعتس املثتيت علتى االستت باط ،كمتا أن معرآتة الثتروق جتعتل املثتيت َيمتن متن اخللتط بتس املستائل
املتشاهبة داصة إ ا كانت الثروق بي ها ثقيقة أو خاماة ،وهذا ختيء ي ركه الطالب ابملمارسة.

املسألة الثانية :طريقة الدراسة
الطالتتب يف هتتذه املرتبتتة يبتتين علتتى ماثرستته يف الثقتته يف املرتبتتة ال انيتتة ،آيستتتعس هبوامشتته علتتى كتتتايب (م تتار الستتبيل) و(الكتتايف) يف عمتتل هتوامش علتتى
الكتتتاب ااساستتي ه تتا وهتتو كتتتاب (امل تتين) البتتن ق امتتة ،و لت آيمتتا يتعلتتق بترتاجم الثقهتتاء ومصتتطلاات املتتذهب ،واملصتتطلاات الثقهيتتة ،وخريتتب
الل ة ،وكريل ااحاثيل ،وخ ل  ،آهو لن يب أ ثراسته من الصثر يف هذه املرتبة وإمنا يبين على ماثرسه من قبل ويستثي م ه.
و ريقة ال راسة ه ا هي على اابواب أياا كما كانت يف املرتبة السابقة ،على ال او التايل يف كل ابب من أبواب الثقه.
 - 1ي ر الطالب تثس آايت الباب
من تثس القر  ،وتثس الش قيطي ومن خ ا إ ا مل د ضالته آيهما.
 - 2ي ر الطالب خترح أحاثيل الباب
وال أعتتين بتتذل ااحاثيتتل ال توارثة يف كتتتاب الثقتته ااساستتي (امل تتين) ،ولكتتن يق ترأ أحاثيتتل نثتتح البتتاب متتن كت تب الس ت ة وم تن كتتتب أحاثيتتل
ااحكا .
والتتذي أنصتتح بتته الطالتتب أن يق ترأ أحاثيتتل البتتاب متتن الكتتتب الستتتة ،ومتتن (جممتتا الزوائ ت ) .وهبتتذا اليثوتتته ختتتيء يتتذكر متتن أحاثيتتل البتتاب ،كمتتا
يستتتثي متتن ق تراءة هتتذه الكتتتب معرآتتة التترواايت امل تلثتتة للا ت يل الواح ت ومتتا يرتتتتب علتتى هتتذا متتن آوائ ت  .وستتيج الطالتتب أن ه تتاك أحاثيتتل
صاياة بكتب الس ة هذه اليذكرها أصااب الكتب الثقهية أو يذكرون أحاثيل حس ة أو ضعيثة يف مسائل قتا أثلتة صتاياة .آيجمتا الطالتب
ااثلة الصاياة والرواايت املثسرة ويايثها إىل كتاب الثقه ااساسي قذه املرتبة آيستثي هبذا ك ا.
أمتا ختتتروح ااحاثيتل آيقترأ ختترح أحاثيتتل البتتاب متن (آتتتح البتاري) ومتتن (ختترح الست ة) للب تتوي ،ومتن (نيتتل ااو تار) للشتتوكاين وهتو عتتاثة متتادما
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آوائ ه من الكتابس السابقس.
وأنبه على أن قراءة أحاثيل نيل ااو ار الت ين َتاما عتن قتراءة أحايتل البتاب ابلكتتب الستتة ورجمتا الزوائت  ،ان أاب السكتات ابتن تيميتة وإن كتان
ق جا أحاثيل (م تقى اادبار) من الكتب السبعة إال أنه مل يستوعب الرواايت امل تلثة لألحاثيل.
 - ٣مث ي ر الباب من كتاب الثقه املوصي به
تجل يف اقتوامش كتريل ااحايتتل ،ومعتتاين املصتتطلاات ،وأي آوائت وائت ة
وهتتو كتتتاب (امل تتين) البتتن ق امتتة ،ويثعتتل كمتتا كتتر يف املرتبتتة ال انيتتة ،آيست ه
حصتتلها متتن كتتتب تثس ت آايت ااحكتتا أو متتن ختتتروح أحاثيتتل ااحكتتا  .وإ ا احتتتاج إىل تستتجيل هتتذه الثوائ ت يف ثآتترت م ثتترث  -إ ا مل تكتتف
اقوامش  -آعل.
وي صح الطالب ما ثراسة كتاب (امل ين) أن يطلتا علتى كتتب الثقته ال بلتي املبستو ة (الثترون البتن مثلتح ،واإلنصتاف للمترثاوي ،وكشتاف الق تان
للبهتتويت) ولتتن دت مشتتقة يف لت ان ك ت ا ممتتا يقترأه آيهتتا هتتو تكترار ملتتا قترأه يف كتتتاب (امل تتين) واملطلتتوب حتصتتيل الثوائت الزائت ة .كمتا ي صتتح أياتتا
رطالعة أقوال املذاهب اادترى يف الكتتب التيت كتر متن قبتل (ب ايتة ا تهت البتن رختت  ،والثقته علتى املتذاهب ااربعتة للجزيتري ،واملوستوعة الثقهيتة
نشر ووارة ااوقاف ابلكويت) ،كما أن ال ظر يف كتاب (ا مون) لل ووي يثي ه ا ك ا.
ويبقى بع ل ال ظتر يف كتتب الرتجتيح ،آيقترأ كتل متاورث يف البتاب املت رو يف جممتون آتتاوي ابتن تيميتة ،مث يف ادتيتارات ابتن القتيم ،مث يف (الستيل
اَّرار) للشوكاين ،مث يف (احمللى) البن حز  ،و ذر من ختذو ااد ين.
ويثعتتل الطالتتب ماستتبق يف جيتتا أبتواب الكتتتاب ااساستتي ،وع ت ما ي تهتتي متتن ثراستتة كتتل ابب علتتى ال اتتو الستتابق يكتتتب مل صتا أبقستتا البتتاب
وموضوعاته ومسائله بطريقة مرتبة ليسهل عليه استيعاهبا.
 - 4يبقى بع ل ثراسة كتب القواع والثروق.
وثراستها مكملة ل راسة الكتب املبسو ة السابقة.
آ راسة القواع تعلم الطالب جا أختتتات املستائل التيت يربطهتا حكتم مشترتك متن أبتواب الثقته امل تلثتة ،وهتذا ي متي لت ى الطالتب ملكتة االستت باط
ذلاق الثرون املستج ة بقواع ها اَّامعة مما يعي ه على معرآة حكمها ب ليله.
وثراسة الثروق َتكن الطالب من التمييز بس املسائل اليت اهرها التشابه ،يف حس كتلف يف آروق جلية أو دثية.
وثراسة هذين العلمس اليست ىن ع ها الثقيه.
آتتإ ا ثر الطالتتب الثقتته علتتى ال اتتو الستتابق يكتتون قت أدتتذ ابلوثيقتتة يف أمتتره ،ويكتتون متتؤه ل جتهتتاث يف الثقتته ذ ن هللا تعتتاىل ،إال أنتته ي ب تتي أال
درب نثسه ،ود أن الصواب هو ال الب على آتاويه وأحكامه .ويلز الطالب للوصول إىل ل أربعة أمور:
يتص ى لإلآتاء والقااء حىت ه
اامر ااول :اإلك ار من القراءة يف آتاوى السابقس ،وديب هو ع ها قبل قتراءة أجوبتهتا ،مث يقترأ ااجوبتة لت ى هتل أصتاب أ أدطتأ  .وقت خيتالف
اَّتواب املكتتتوب ويكتتون الصتواب معتته أحيتتا  .ويف هتتذا ن صتتح بقتراءة (مستتائل اإلمتتا أمحت ) ،و(آتتتاوي ابتتن تيميتتة) ،و (آتتتاوي ابتتن حجتتر املكتي
اقيتمي) ،و (آتاوي الشيخ حمم بن إبراهيم آل الشيخ) ،و (جمموعة ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية) جا عب الرمحن بتن قاستم ،وخ هتا متن كتتب
الثتاوي (كالثتاوي اق ية) وخ ها.
واامر ال اين :ثراسة أحكا املثيت واملستثيت وآثاهبما .وق جعت أهم ماكتِب يف ل يف الباب اخلامح من كتايب هذا.
واامتتر ال التتل :ثراستتة آقتته القاتتاء وأدبتتار القاتتاة ،والخت ت يف أن الطالتتب إ ا أمت ال راستتة الستتابقة ،يكتتون ق ت ثر آقتته القاتتاء والشتتهاثات
وال عاوي والبي ات يف كتب (م ار السبيل) و (الكايف) و (امل ين) .إال أن ممارستة القاتاء الشترعي تقتاتي التوستا يف ثراستته ،وه تا نوصتي ابلكتتب
التالية.
أ  -كتاب (الطرق الكمية يف السياسة الشرعية) البن القيم ٧٥1هت ،وهو كتاب يف رق االثبات القاائي امل تلثة.
ب  -كتاب (تبصرة الكا يف أصول ااقاية وم اهل ااحكا ) للقاضي برهان ال ين بن آرحون املالكي  ٧99هتت ،وهتو كتتاب ختتامل يف أحكتا
القااء ،ونقل ماكتبه ابتن القتيم يف ترق االثبتات  -يف (الطترق الكميتة)  -وواث عليته .وهتو مطبتون يف جتزأين يف جملت  .وهتذا الكتتاب متن الكتتب
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ااساسية يف موضوعه ،بل إنه أهم كتاب يف هذا املوضون.
ج  -كتاب (أثب القاضي) للمتاورثي صتاحب ااحكتا الستلطانية  4٥٠هتت ،بعتته ووارة ااوقتاف ابلعتراق  1٣92هتت ،بتاقيتق ث .حميتي هت ل
السرحان.
ث  -كتاب (أثب القااة ،أو ال رر امل ظومات يف ااقاية والكومات) للقاضي ختهاب ال ين ابن أيب ال الموي  ٦42هت ،بعه ا ما العلمتي
ب مشق ،بتاقيق حمم مصطثى الزحيلي ،مطبون يف جمل .
ه ت  -كتتتاب (أدبتتار القاتاة) لوكيتتا (حممت بتتن دلتتف بتتن حيتتان) 1٣٠٦هتت ،مطبتتون رطبعتتة الستتعاثة رصتتر 1٣٦٦هتت ،بتاقيتتق عبت العزيز مصتتطثى
املراخي.
هتتذا وق ت ا لعتتت علتتى بعتتض كتتتاابت املعاص ترين يف هتتذا املوضتتون ووج ت ْا مب يتتة علتتى الكتتتب الستتابقة داصتتة كتتتايب (الطتترق الكميتتة) و (تبصتترة
الكتتا ) .ومتتن كتتتب املعاصترين( :نظتتا القاتتاء يف الشتريعة) لعبت الكر ويت ان ،و(االثبتتات ابلقترائن يف الثقتته اإلست مي) إلبتراهيم بتتن حممت الثتتائز،
و(القااء يف اإلس ) لعطية مشرآة ،آهذه الكتب املعاصرة التصلح للمت صص ويف كتب املتق مس خ ية ع ها.
وه اك كتب أدرى للمتق مس ملن أراث التوسا ،وم ها:
صتتاف ال ثتي 2٦1هتت ،و
صتتاف) .وهتتو متتن أقت الكتتتب يف هتتذا املوضتتون ،واخلصتتاف هتتو أمحت ابتتن عمتتر اخل ه
أ ( -ختتترح كتتتاب أثب القاضتتي لل ه
كتابه (أثب القاضي) له خترحان مطبوعان:
صاف) ايب بكر الراوي اَّصاص  ٣٧٠هت ،وهو صاحب كتاب (أحكا القرآن).
ااول( :خترح كتاب أثب القاضي لل ه
صاف) للص ر الشهي  ،وهو أبو حمم حسا ال ين عمرو بن عبت العزيز بتن متاوه الب تاري ٥٣٦هتت ،مطبتون
وال اين( :خترح كتاب أثب القاضي لل ه
يف  4أجزاء بتاقيق حمي ه ل السرحان ،ط مطبعة االرختاث بب اث.
ب  -كتاب (معس الكا آيما يرتثث بس اخلصمس من ااحكا ) ايب السن ع ء ال ين الطرابلسي ،با مصطثى الل .
واامتتر الرابتتا التتذي أوصتتي بتته :هتتو مطالعتتة الباتتوث العلميتتة يف ال تواول املعاصتترة ،س تواء ص ت رت هبتتا كتتتب داص تة أو ورثت يف ا ت ت اإلس ت مية
ال وريتتة ،و لت ليكتتون الطالتتب علتتى إملتتا أبحكتتا ال تواول املعاصتترة وآراء أهتتل العلتتم آيهتتا ،متتا أدتتذ التتذر يف هتتذا الشتتأن متتن آتتتاوي اإلابحيتتس متتن
علماء السوء وبطانة الكا الطواخيت الذين لون الرا و رمون ال ل ويلبسون الق ابلبا ل وتتقلب آتاويهم ما أهواء الكا .
ويعتتس متا لت رأي أقرانته ومتن هتم أعلتم م ته آيته :هتل هتو مؤهتل أ ال  ،والعلتم
آإ ا قا الطالب هبذا كان مؤه لإلآتاء والقااء ذ ن هللا تعتاىلْ ،
نورت يهبه هللا َمن يشاء من عباثه( ،ومن يرث هللا به د ا يثقهه يف ال ين) ،آليك ر الطالب من الت عاء ابلتوآيتق والست اث ،آتاهلل يتروق متن يشتاء ب ت
م
حساب ،وهللا واسا عليم.
وهتذا آدتتر متا أ كتتره يف املباتتل اخلتاص ب راستتة الثقته ،علتتى أنتتين ستوف أ كتتر يف املباتل التتتايل املراجتتا اخلاصتة ب راستتة بعتض املوضتتوعات الثقهيتتة
املتثرقة،
هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
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املبحث الثامن:
موضوعات فقهية متفرقة
ه اك موضوعات آقهية تتعرع كتب الثقه اَّامعة قا ابداو أو التتعرع قتا ،وكتتص بتذكرها كتتب مستتقلة ،ونظترا ا يتة بعتض هتذه املوضتوعات
سواء ابل سبة مون اامة عامة أو لطالب العلم داصة آسوف أ كر آيما يلي املراجا اليت يرجا إليها يف ِ
كل م ها.
وهذه املوضوعات هي:
 - 2السبة.
 - 1السياسة الشرعية.
 - 4الكم ب ما أنزل هللا.
 - ٣اَّهاث يف سبيل هللا.
 - ٦أحكا أهل الذمة.
 - ٥وجوب التااكم إىل الشريعة.
 - 8مسألة حكم املعاوف وال اء.
 - ٧أحكا الجاب وال ظر واالستتذان.
 - 9تعب الرؤاي.
وهذا بيان رراجا كلِ م ها.
املوضوع األول :السياسة الشرعية

وآيه مخح مسائل:
 - 2موضوعات السياسة الشرعية.
 - 1تعريف السياسة وأنواعها.
 - 4كتب السياسة املالية لل ولة اإلس مية.
 - ٣كتب السياسة الشرعية.
 - ٥الت بيه على أدطاء املعاصرين يف هذا املوضون.
أوال :معريف السياسة وأنواعها

صتتلِاه ،وهتتو مصتتطلح ختتترعي ورث يف الست ة ،و لت يف قولتته عليتته الصت ة والست
السياسااة :هتتي القيتتا علتتى الشتتيء رتتا ي ْ

(إن بتتين إسترائيل كانتتت

تسوسهم اانبياء) ال يل ،متثق عليه.
والسياسة ق تكون خترعية أو ب عية أو ختركية ،آالسياسة الشرعية هي سياسة ال ا على مقتاى أحكا الشريعة ،والسياسة الب عيتة هتي سياستتهم
ابلبت ن وااه تواء والعتتاثات التتيت متتاأنزل هللا هبتتا متتن ستتلطان والتصتتل إىل الشتترك ،والسياستتة الشتتركية هتتي سياستتة ال تتا أبحكتتا املشتتركس كسياستتتهم
ابلقوانس الوضعية وم ها االخترتاكية وال ميقرا ية أو سياستهم ابلعاثات الوث ية.
وهبتتذا تعلتتم أن مصتتطلح السياستتة ال دتتوو قبولتته اب ت ق كمتتا الدتتوو رآاتته اب ت ق ،وأن املقبتتول املمت وح متتن السياستتة هتتو ماكتتان م هتتا جتتاراي علتتى
أحكا الشريعة ،وهو ماْسهاه العلماء ابلسياسة الشرعية ،وأما مادالف الشريعة م ها آهو مذمو .

اثنيا :موضوعات السياسة الشرعية

واملراث هبا املوضوعات اليت يبا ها العلماء يف كتب السياسة الشرعية ،وهي:
أحكا اإلمامة :وم ها حكم اإلمامة وختروط اائمة وواجباْم وكيثية نصبهم وعزقم.
وأحكا الووارة :وم ها مشروعيتها وأقسامها وختروط الووراء وواجباْم.
ووضا ثواوين ال ولة وأقسامها.
وأقسا البل ان وأحكامها.
وواجبات والة اامور :وم ها أحكا اَّهاث واق نة والصتلح واامتان ،وأحكتا القاتاء ،وأحكتا الستبة ،وأحكتا اامتوال الستلطانية قباتا وعطتاء،
ونصب الوالة على ااعمال امل تلثة ،وأحكا الذمة واَّزية .وخ ل .
وكما ترى آإن هذه املوضوعات تت اول ختىت جوانب السياستس ال ادلية واخلارجية لل ولة.
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أ كر آيما يلي أهم الكتب اليت ت اولت هذا املوضون:
( - 1ااحكا السلطانية) للماورثي (أبو السن علي بن حمم بن حبيتب البصتري الب ت اثي)  4٥٠هتت .وبته أدطتاء يست ة كتجتويزه توليتة التذمي
ووارة الت ثيذ يف ثار اإلس  ،وهذا دطأ ،وق انتق ه ورث عليه اَّويين رثا خت ي آ يف كتابه (ال ياثي).
الثراء ال بلي)  4٥8هت .وهو يكاث أن يكون نس ة مطابقة لكتتاب املتاورثي ،و تمتل أن
( - 2ااحكا السلطانية) ايب يعلى (حمم بن السس ه
ك تتا نقتتل عتتن أحت العلمتتاء املتقت مس آقت كتتان هتتذا ك ت ا يف الستتلف .وواث أبتتو يعلتتى علتتى متتايف كتتتاب املتاورثي بتتذكر أقتوال ال ابلتتة يف ك ت متتن
املستتائل .وال ست ة التتيت حققهتتا الشتتيخ حممت حامت الثقتتي كتتر بتتذيلها ااقتوال التتيت انثتترث هبتتا املتتاورثي يف كتتل مستتألة ،آهتتذه ال ست ة كأهنتتا جعتتت
الكتابس يف كتاب واح .
( - ٣خياث اامم يف التياث الظلم) أو (ال يتاثي) إلمتا الترمس أيب املعتايل اَّتويين  4٧8هتت ،وهتو مل يتعترع َّميتا املباحتل التيت كرهتا املتاورثي
وأبو يعلى ،ولك ه انثرث بذكر مستائل هامتة كالتصترف ع ت دلتو الزمتان متن اائمتة اخللثتاء ومتن العلمتاء ا تهت ين .وهتذا الكتتاب لته بعتتان :بعتة
قطر بتاقيق ث .عب العظيم ال يب ،و بعة اإلسك رية رصر بتاقيق ث .آؤاث عب امل عم وث .مصطثى حلمي ،ك ا يف  14٠٠هت.
( - 4السياستتة الشتترعية يف إص ت ح الراعتتي والرعيتتة) لشتتيخ اإلس ت ابتتن تيميتتة  ٧28ه تت ،وهتتو مطبتتون رثتترثه ،وموجتتوث اب ل ت  28متتن جممتتون
الثتاوي ص .٣9٧ - 244
( - ٥حترير ااحكا يف ت ب أهل اإلس ) لب ر ال ين بن جاعة  ٧٣٣هت ،وهو كتاب خمتصر واضح العبتارة ،ولكتن املباحتل التيت تعترع قتا أقتل
مما كره صاحبا (ااحكا السلطانية) ،ومعظم كتاب ابن جاعة دصص احكا اَّهاث بعت ما تكلتم يف اإلمامتة والتووارة .وقت بعتته رائستة احملتاكم
الشرعية بقطر 14٠٥هت بتاقيق ث .آؤاث عب امل عم ،وهتذا احملقتق أدطتأ يف آراء كرهتا يف يتل الكتتاب َتبَت َا آيهتا بعتض املعاصترين ،وهتي آراء خمالثتة
للكتاب والس ة واإلجان آي ب ي الذر م ها ،وهي ال كثى على الب العلم ،كقوله يف ص  ٧8جبواو اس اث الو ائف العامتة يف ثار اإلست اهتل
الذمتتة ،ويف ص  92قتتال إن اإلست اليبتتيح التترق يف العصتتر الت يل ،ويف ص  2٥9واآتتق يوستتف القرضتتاوي يف أنتته ال حاجتتة إىل َتييتتز أهتتل الذمتتة
بلبح خمالف يف ثار اإلس  ،هذا ضمن أدطاء أدرى ،وسوف أرث على بعض هذه اادطاء ذداو يف (موضون أهل الذمة) إن ختاء هللا.
( - ٦معي ال عم ومبي ال قم) لتاج ال ين عب الوهاب بن السبكي ٧٧1هت ،مطبون يف جزء متوسط بتاقيق حمم علي ال جار وآدرين.
( - ٧نظا الكومة ال بوية املسمى ابلرتتيب اإلثارية) لعب الي الكتاين ،مطبون يف جمل ين.
هتذه هتي الكتتب اقامتة يف السياستتة الشترعية ،وي ب تي أن ياتاف إليهتتا :كتتاب ااحكتا بصتايح الب تاري ،وكتتتاب اإلمتارة بصتايح مستلم .وه تتاك
كتب أدرى أثى أ ية ،م ها:
( - 1تستتهيل ال ظتتر وتعجيتتل الظثتتر يف أد ت ق املل ت وسياستتة املل ت ) للقاضتتي املتتاورثي 4٥٠ه ،ط ثار ال هاتتة العربيتتة بب ت وت ،بتاقيتتق حميتتي
ه ل السرحان 1٣81هت.
( - 2قوانس الووارة) للماورثي أياا ،ط االسك رية بتاقيق ث .آؤاث عب امل عم و ث .حمم سليمان  1٣98هت.
( - ٣ثستور معامل الكم) حملم بن س مة القااعي  4٥4هت.
( - 4التس املسبوك يف نصياة امللوك) ايب حام ال زايل  ٥٠٥هت ،ط مكتبة الكليات ااوهرية  1٣8٧هت.
( - ٥سراج امللوك) ايب بكر الطر وختي املالكي  ٥2٠هت ،مطبون.
( - ٦الشثاء يف مواعظ امللوك واخللثاء) ايب الثرج ابن اَّووي ٥9٧هت ،ط ثار الرمس بقطر ،حتقيق ث .آؤاث عب امل عم 14٠2هت.
( - ٧الث ري يف اآلثاب السلطانية) حملم بن علي بن با با  ٧٠9هت ،مطبون.
ونكتثي بذل آه اك كتب أدرى ،وق كتبت كتتااب بع توان (العمت ة يف إعت اث العت ة للجهتاث يف ستبيل هللا تعتاىل) ضتم ته ك ت ا متن مستائل السياستة
الشرعية ،داصة مايتعلق م ها ابلعمل اإلس مي اَّماعي.
رابعا :كتب السياسة املالية للدولة اسس مية
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اّلل لَك ْم قِيَاما) ال ساء ،٥ :و(قياما) أصلها قوامتا
املال قوا الياة وعصب ال ولة وم ث الرب ،قال تعاىل ( َوالَ تت ْؤتواْ ُّ
الس َث َهاء أ َْم َوالَكم الَِّيت َج َع َل ه

واستب لت الياء ابلواو مل اسبة الكسر قبلها ،وكون املال قوا العيش واليتاة ممتا يبتس أ يتته ،وقت قت هللا تعتاىل اَّهتاث ابملتال علتى اَّهتاث ابلت ثح يف
ترتى )...التوبتة -111 :ان اَّهتاث ابلت ثح اليتتم إال بعت
جيا اآلايت اليت جعتت بي همتا يف القترآن  -ابستت اء آيتة املبايعتة بستورة التوبتة (إِ َّن ه
اّللَ ا ْخت ََ

بذل املال إلع اث مايلز اَّهاث من ع ة الرب ونثقة اَّ  ،وق كرت هذا يف كتايب (العم ة) بشال من التثصيل.
وما أن كتب السياسة الشرعية وااحكا السلطانية السابقة قت ت اولتت موضتون السياستة املاليتة لل ولتة ،إال أنته وا يتة املتال لل ولتة اإلست مية آقت
أآرث العلماء هذا املوضون بكتب مستقلة ،م ها:
 - 1كتاب (اخلراج) للقاضي أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم  192هت ،صاحب أيب ح يثة.
 - 2كتاب (اخلراج) ليايي بن آث القرختي  2٠٣هت من ختيو الب اري.
 - ٣كتتتاب (اامتوال) ايب عبيت القاستتم بتتن ست  224هتت ،بتتا مكتبتتة الكليتتات ااوهريتتة ،بتاقيتتق الشتتيخ حممت دليتتل هترا  ،وهتتو أكتتس هتتذه
الكتب.
 - 4كت تتاب (اامت توال) لميت ت ب تتن وجنوي تته  2٥1هت تت ،مطب تتون يف  ٣جملت ت ات بتاقي تتق ث .خت تتاكر وي تتب آي تتاع ،ط مرك تتز امللت ت آيص تتل للبا تتوث
وال راسات اإلس مية .وهذا الكتاب يقارب كتاب (ااموال) ايب عبي يف املستوى.
ويوج أياا كتاب (االست راج احكا اخلراج) البن رجب ال بلي  ٧9٥هت ،مطبون حمقق ،وهو ثون الكتب السابقة يف الثائ ة.
خامسا :التنبية على أخقاء بعض املعاصرين يف هذا املوضوع
أثهرت العلمانية (اَّاهلية) املعاصترة علتى كتتاابت املعاصترين يف السياستة الشترعية بت رجات متثاوتتة وبت واآا خمتلثتة ،وترجتا الب ايتة القيقيتة للعلمانيتة
املعاصرة إىل نشوب ال ورة الثرنسية  1٧89وما صاحبها من أآكار َت ات عتن آصتل الت ين عتن ال ولتة وحصتر ممارستة الت ين يف ثور العبتاثة متا
إل تتاء هيم تتته علتتى كاآتتة اانشتتطة السياستتية واإلقتصتتاثية واإلجتماعيتتة يف ال ولتتة .وقت كتتان هتتذا التقلتتيص قيم تتة الت ين علتتى اليتتاة رث آعتل للط يتتان
الذي مارسه امللوك ورجال الك يسة على ال ا ابسم ال ين ،آكثر ال تا هبتذا الت ين التذي كتان ستبب ختتقائهم واستتعباثهم واكتذوه وراءهتم هتراي،
حىت قال م ابو  -أح قاثة ال ورة الثرنسية ( -اخت قوا آدر مل أبمعتاء آدتر قستيح) ،مث قتال كتارل متاركح متن بعت ه (الت ين أآيتون الشتعوب) ملتِا
رآه من است ل رجال ال ين لل ين يف ك ير الشعوب وجعلها حتتمل يان الكا واستت قم ،وقت كتان هتذا اللتف الت جح بتس الكتا ورجتال
ال ين واليزال يثس على ال ا ثي هم بص هم عتن ستبيل هللا ويثست علتيهم ثنيتاهم بظلمهتم وأكتل أمتواقم ابلبا تل يف كتل ومتان ومكتان ،حتىت قتال
عبدهللا بن املبارك رمحه هللا 181هت:
وأحبار سوء ورهباهنا
..
وهل أآس ال ين إال امللوك
وأراث ابمللتتوك :الكتتا اَّبتتابرة ،وأراث أبحبتتار الستتوء :علمتتاء الستتوء التتذين ياتتلون ال تتا عتتن ستتبيل هللا ويلبستتون التق ابلبا تتل وخيلعتتون علتتى الكتتا
ِ
أضر على اإلس وأهله من هذا اللف ال جح اخلبيل الذي محل بعتض أب تاء املستلمس علتى أن
الثاس ين دلعة الشرعية لي قاث قم العامة ،آليح ه
يقولوا إن ال ين أآيون الشعوب ،وال ين برئ من هؤالء وهؤالء.
وق َت ات العلمانية املعاصرة  -وهي ال مرة اخلبي ة لل ورة الثرنسية -
• يف جمتتال السياستتة :عتتن اعتمتتاث ال ميقرا يتتة رتتا تع يتته متتن حتتق البشتتر املطلتتق يف تش تريا متتا يشتتاءون كأستتا لل ت ظم السياستتية تتل حمتتل ااثاين
اّلل) الشورى.21 :
والشرائا .وق قال تعاىل (أَ ْ َق ْم خترَكاء َختَرعوا َقم ِهم َن ال هِي ِن َما َملْ ََيْ َن بِِه َّ

َ

• وَت ات العلمانية يف جمال التشريا عن وضتا القتوانس الوضتعية البشترية للاكتم هبتا بت ال متن الشترائا الستماوية وقت قتال تعتاىل ( َوَمتن َّملْ َْكتم
ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة.44 :
َنزَل ه
رَا أ َ
• كما َت ات العلمانية يف ا ال االجتماعي عن ا ت ق الترايت الش صتية ثون قيتوث كاريتة الكثتر ،وحريتة التز والعتري وختترب اخلمتر وخ هتا.

قال تعاىل (واّلل ي ِري أَن يتتوب علَيكم وي ِري الَّ ِذين يتتَّبِعو َن الشَّهو ِ
ات أَن ََتِيلواْ َمْي َع ِظيما) ال ساء.2٧ :
َه
ََ
َ َ َْ ْ َ
ََ
• وَت ات يف ا ال االقتصاثي عن اعتماث الراب  -وهتو حمتر يف كتل الشترائا الستماوية  -كأستا للتعامتل ستواء بتس ااآتراث أو بتس الت ول .قتال
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َد ِذ ِهم ِ
الرَاب َوقَ ْ هنواْ َعْه) ال ساء.1٦1 :
تعاىل ( َوأ ْ
ه
ومت ترجتتة جيتتا متتا َت اتتت ع تته العلمانيتتة إىل نصت ِ
توص يف الطواخيتتت اَّ يت ة املستتماة ابل ستتات ،آال ميقرا ية يعتتس ع هتتا يف ال ستتات بقتتوقم (يتتتوىل
جملح اامة سلطة التشريا) ،والكم ابلقوانس الوضعية يعسون ع ه بقتوقم (الكتم يف احملتاكم ابلقتانون) ،وا ت ق الترايت يعتسون ع ته بقتوقم (حريتة
االعتقاث مكثولة) وقوقم (الرية الش صية مكثولة) وحنو ل من ال صوص ال ستورية .وحلهتت هتذه ال ستات حمتل الكتتب الستماوية يف العمتل هبتا
ويف تق يستتها ،آصتتار ال تتا يتاتتاكمون إليهتتا ،وصتتارت هتتي متترجعهم ع ت الت تتاون ،آتتإ ا ت تتاوعوا يف ختتتيء رثوه إيل ال ستتتور ال إىل هللا والرستتول عليتته
الصت ة والست كمتتا أمتتر هللا يف قولتته تعتتاىل (آَتِإن تَت تتاوعتم ِيف ختتتي ِء آَتترُّثوه إِ َىل ِ
الرست ِ
تول) ال ستتاء ،٥9 :وصتتار قتتذه ال ستتات آقهتتاء هتتم آقهتتاء
اّلل َو َّ
َ َْ ْ َ
ه
ْ

القانون ال ستوري كما أن للشريعة آقهاء ،كل هتذا ممتا دعل تا نقتول  -بت أثى ريتب  -إن هتذه ال ستات هتي آقتة معبتوثة متن ثون هللا ،يكثتر كتل
من وضعها أو ختارك يف وضعها ،ويكثر كل من حتاكم إليها أو ثعتا إىل حتكيمهتا والتاتاكم إليهتا ،كمتا يكثتر كتل متن عظهمهتا أو ثعتا إىل تعظيمهتا

ِ َّ ِ
ين يَت ْزعمو َن أ ََّهن ْتم َآم تواْ
واحرتامها وإن كان يتسمى أبْساء املسلمس أو ُّ
يقر ابلشهاثتس أو كان يركا يف اليو ألف ركعة .قال تعاىل (أََملْ تَتَر إ َىل الذ َ
ِ ِ
ِ
وت وقَت ْ أ ِمترواْ أَن يكْثترواْ بِ ِته وي ِريت الشَّتيطَان أَن ي ِ
ِ
ِ
ِ
ضت َال
اتلَّه ْم َ
ْ
َ
َ
رَا أن ِزَل إلَْيت َ َوَمتا أنت ِزَل متن قَتْبلت َ ي ِريت و َن أَن يَتتَ َاتا َكمواْ إ َىل الطَّتاخ َ
بَعِي ا) ال ساء.٦٠ :
ومت آرع هذه ال سات الكاآرة على ب ث املستلمس بقتوة االحتت ل املستلح وبتتزيس متن املستشترقس الكتاآرين واتبتاعهم املستت ربس متن أب تاء املستلمس
لتهيتتة الترأي العتتا لتقبتتل هتذه ال ستتات بتتل واعتبتتار الصتول عليهتتا انتصتتارا كبت ا .ومتن أقت هتتذه ال ستتات العلمانيتة وضتتعا يف بت ث املستتلمس  -وال
أقول ثاير اإلس  -هو ثستور  192٣يف مصر ،وكان مستم ا من ال ستتور البلجيكتي ،حتىت أنته ع ت ما حت ث دت ف بتس ملت مصتر آنتذاك
املل آؤاث وبتس رئتيح التووراء ستع وخلتول حتول تثست أحت ال صتوص ال ستتورية احتكمتا إىل ق ِ
تاع بلجيكتي هتو ال ائتب العتا للماتاكم امل تلطتة
رصر آنذاك ،ان ال ستتور مستتم متن ثستتور بلجيكتا .1وأصتبح ثستتور  192٣هتو أستا ال ستات التيت وضتعت متن بعت ه يف مصتر ويف ك ت
من الب ث العربية.
وأما هذه اقجمة اَّاهليتة (العلمانيتة) العاتيتة ِبيلهتا ودي ئهتا ،امل عومتة جبيتوه االحتت ل املستلاة ،واملست رة قتا كاآتة وستائل االعت والستائر يف
ركاهبتتا ِعليتتة القتتو يف ختتتىت البل ت ان ،أصتتاب التتوهن ائثتتة متتن امل تستتبس إىل اإلس ت آهرع توا يزعمتتون أن اإلس ت اليقتتل ِبتتال عتتن هتتذه ال ظ ترايت
ال ستورية والقانونية ال ي ة ،وأن نظا الكم ال ستوري يتثق ما اإلس  ،وأن ال ميقرا يتة هتي الشتورى وأهنتا باتاعت ا رثت إلي تا ،وأن اإلست هتو
الرثة والتز والتراب وختترب اخلمتر ،آلمتا بقتت بعتض هتذه التب ث
أول من نص على احرتا الرايت ،وآاْم أن الرايت احملرتمة يف العلمانية هي حرية ه
االخترتاكية ،قالوا أبهنا من لب اإلس ومن صميمه ،إىل خ ل من مثرثات امل هل االهنزامي التلثيقي والذي هر يف مصتر م تذ ال صتف اادت
من القرن التاسا عشر املي ثي على ي رآاعة الطهطاوي مث الشيخ حمم عبت ه وم رستته إىل آدتر اتبتان هتذا املت هل التذين أراثوا التوآيتق بتس ختتريعة
اإلس

ِِ
اّلل ْ ِ
تل ِمتن الطَّيِه ِ
تب)
وخترائا الكثر على د ف مايري ه هللا تعاىل من املثاصلة واملثارقتة التامتة بي همتا كمتا قتال تعتاىل (ليَمي َتز ه
اخلَبي َ َ

اانثتال:

ِ
ِ
يل ِثيت ِن) الكتتاآرون .٦ :آتتأتى هتتؤالء لي لطتوا اخلبيتتل ابلطيتتب ،ويعتتتذرون كمتتا اعتتتذر أست آهم بقتتوقم (إِ ْن أ ََرْث َ إِالَّ
 ،٣٧وقتتال تعتتاىل (لَكت ْتم ثيت ك ْم َو َ
ِ
سا َوتَت ْوآِيقا) ال ساء.٦2 :
إ ْح َ
قال ال كتور حممد حممد حسني [وحقيقة اامر يف حركة الشيخ حممت عبت ه وأستتا ه جتال الت ين ااآ تاين التذي اقترتن اْسته بته يف الشتطر ااول متن

حياته التزال حتتاج إىل مزي من الواثئق اليت توضح موقثهما وتزيل ما يط به من خموع ومن ت اقض آيمتا اجتمتا حوقمتا متن أدبتار .آبي متا ي هزلته
رختتتي رضتتا  -ومعتته كتتل أتبتتان الشتتيخ حممت عبت ه التتذين اوثاث عت ثهم علتتى اااي  -م زلتتة االجتهتتاث يف الت ين ،ويرآعونتته إىل أعلتتى ثرجتتات البطولتتة
واإلد ص الذي ال تشوبه ختائبة ،كان ك من علماء الشريعة املعاصترين لته يتهمونته ابملتروق متن الت ين واالحنتراف بته وتست ه خل متة العت و .آتإ ا
ترك ا هؤالء وهؤالء ممن ق د الطاع ون سبي إىل رميهم ابلتايز واحملتاابة ،أو التاامتل والتزمتت ،وجت ك ترة متن ال صتوص يف كتتب ساستة ال ترب
وثارسيه هِ
تصور رأيهم آيه ويف م رستته وت ميتذه ومكانته متن الثكتر الت يل .وهتي جيعتا تتثتق علتى َتجيت ه واإلختتاثة بته ورتا أثاه ل ستتعمار ال تريب
1

كر هذا أمح حسس يف كتابه (موسوعة َتريخ مصر) ط ثار الشعب ابلقاهرة ،ج  ٥ص 1٧٧8
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من د مات ،ذعانته على كثيف ح ة الع اء بي ه وبس املسلمس ،وهو ع اءم يستتبا آاثرا سياستية تاتر مصتاله وْت ث ذ كتاء ال تورات التيت التثترت
وال ت قطا.
وإىل جانب ل كله جن إختارات صر ة يف كتاب اح كبار رجال املاسونية يف مصر  -ومن املعروف أهنا ثعوة ك الصهيونية العامليتة  -تؤكت
أن جال ال ين ااآ اين كان رئيح (حمثل كوكب الشرق) املاسوين .كما تؤك أن حمم عب ه كان عاوا يف هذا احملثل .إ يقول:
[وقت هتترت املاستتونية يف ستتورية يف مظهتتر اإلدت ص واحملبتتة أث تتاء التواثث العرابيتتة ست ة  1882آتتإن اإلدتوان املصتريس واملهتتاجرين التتذين جتتاءوا
سورية قابلهم إدواهنم ابلرتحيب العظيم ،وثعوهم إىل حماآلهم وم اوقم .وكان ااآاضل الشيخ حمم عب ه وإبراهيم ب اللقتاين وحستن بت الشمستي
وجاعتتة املرحتتو الستتي جتتال الت ين ااآ تتاين وخت هم اتترون مع تتا يف حمثتتل لب تتان وخيطبتتون ،آيش ت ثون أْستان الستتوريس ِبطتتبهم ال ثيستتة وأحتتاثي هم
الطلية .و ل ااستا الشيخ حمم عب ه رتبة البلح والص ف من امل وب اامريكي الذي حار إىل حمثل لب ان].
ومما يؤكت هتذه ال صتوص ويزيت قيمتهتاأن الشتيخ حممت رختتي رضتا  -وهتو أك تر ت ميتذ حممت عبت ه تعصتبا لته  -قت أيت ها يف كتابته (َتريتخ ااستتا
اإلما ).1
وقال ال كتور حممد حسني أياا [واجته حمم عب ه بع عوثته من امل ثى إىل التقريب بس اإلست

وبتس الاتارة ال ربيتة .واكتذ اجتاهته هتذا أختتكاال

خمتلثة .آظهر أحيتا يف صتورة مقتاالت أو مشتاريا أو بترامل تت عو إىل إثدتال العلتو العصترية يف اَّتاما ااوهتر .و هتر َترة أدترى يف صتورة تثست
ل صوص ال ين من قرآن أو ح يل ،خيالف ماجرى عليه السلف يف تثس ها ،ليقترب هبتا إىل أقصتى متا حتتملته  -بتل إىل أك تر ممتا حتتملته يف بعتض
ااحيان  -من قت ْرب لقيَم ال رب وتثك ه ،لكي يصل آدر اامر إىل أن اإلس يساير حاارة ال رب ويتثق ما أساليب تثكت ه ومذاهبته .2].هتذا
متتا يتعلتتق ب شتتأة املتتذهب االهنزامتتي التلثيقتتي التتذي يتبعتته أك تتر املعاص ترين التتذين يكتبتتون يف السياستتة الشتترعية ،وهتتو متتذهب أسستته حمم ت عب ت ه
وت ميذه.
آلتتيكن كتتل مستتلم علتتى بي تتةِ متتن هتتذا ،حتتىت ال يقتتا آيمتتا وقتا آيتته هتتؤالء ،آاإلست يعلتتو واليعلتتى ،واإلست أعلتتى وأعتهز متتن أن يقتتارن ب جاستتات

املشركس من ال ميقرا ية واالخترتاكية والقوانس الوضعية ،اإلس ثين هللا وهذه املذاهب ثين الكاآرين وقت قتال تعتاىل (لِلَّ ِتذين الَ يت ْؤِم تو َن ِاب ِ
آلد َترِة
َ
م ل َّ ِ ِ ِ
ال ِ
كيم) ال ال.٦٠ :
ََ
الس ْوء َو هّلل الْ َمَل اا ْ
َعلَ َى َوه َو الْ َع ِزيز َْ

مث نعوث بع هذا التمهي إىل ال يل عن أدطاء املعاصرين يف مستائل السياستة الشترعية ،تلت اادطتاء التيت ختتا ت هبتا ك ت متن الكتتب املت اولتة
يف هذا املوضون ،وهي من مثار امل هل االهنزامي التلثيقي الذي بيه تا أصتله آنثتا .آمتن هتذه اادطتاء الشتائعة والتيت أراثوا نستبتها إىل ختتريعة اإلست
وورا وهبتا :
 - 1بدعة وضع الدسامري.
والنقتتول هتتذا عتتن ال ت ول املعاصتترة احملكومتتة بق توانس وضتتعية ،آهتتذه أتتتت متتن املكثترات متتا هتتو أعظتتم متتن هتتذه الب عتتة ،ولكتتين أقتتول هتتذا عتتن ثولتتة
اإلس املأمولة ،آق وعم بعض الكتاب اإلس ميس أنه دوو وضا ثستور قذه ال ولة على منتط ال ستات العلمانيتة يف أقستامه ولتيح يف متواثه التيت
دب أن تستم من الشريعة ،وتطون بعاهم آكتب هذا بع وان (ت وين ال ستور اإلس مي) ،وهذا بع وان (حنو ثستور إست مي) وحنتو لت وأقتول
إن وضتتا م تتل هتتذه ال ستتات ب عتتة ،وإن كانتتت مستتتم ة متتن الشتريعة ،كيتتف وأصتتااب هتتذه الع تتاوين قت ختتتا وا كتتتبهم ر الثتتات ختتترعية بتتزعم
االجتهاث .
آوضا ال سات  -وكما كرت يف العجالة السابقة  -من ال مار اخلبي ة للعلمانية اليت هي اَّاهلية املعاصرة ،وقت وضتا الكثتار هتذه ال ستات اهنتم
ليح قم ثين صايح أو ختريعة مستقيمة يرجعون إليهتا ،وقت اقتوا التوي ت متن ثاينتتهم احملرآتة التيت يبت ل آيهتا ااحبتار والرهبتان كمتا يشتاءون ب تاء
علتتى قترارات ا تتاما الك ستتية .آاصتتطلح الكثتتار علتتى وضتتا كتتتب حتقتتق مصتتالهم ِبستتب مات ركتته عقتتول البشتتر القاصتترة ،وهتتي ال ستتات  ،وصتتاروا
تكمون إليها كأهنا كتب ْساوية.
( 1االجتاهات الو ية) ج  1ص ٣29 - ٣28
( 2االجتاهات الو ية يف ااثب املعاصر) ث .حمم حمم حسس ،ج  1ص  ،٣٣٧ط مؤسسة الرسالة  14٠٣هت
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أما حنن املسلمس آق أخ ا هللا عن ل  ،آشريعت ا مصونة حمثو ة من التب يل والتاريف ،وختريعت ا كاملة ت تين عمتا عت اها كمتا كترت يف مباتل
االعتصا ابلكتاب والس ة ،آلما ا نكتب كتااب حنتكم إليه كما آعل الكثار  ،أ أن هذا من اتبان س ن الكاآرين الذي أدس رسول هللا عليه الصت ة
والس أبنه واقا يف هذه اامة يف قوله (لتتبعن س ن من كان قبلكم) ال يل .
وإ ا َم ت هتن هللا عل تتى املس تتلمس ب ول تتة إس ت مية ودليث تتة للمس تتلمس آه تتل س تتتكون بيعت تته عل تتى كت تتاب هللا وس ت ة رس توله علي تته الص ت ة والس ت أ عل تتى
ال ستور  ،ونقول :إن بيعات اخللثاء امل قولة يف كتب الس ة كانت على الكتتاب والست ة .روى البخاار أن عبت هللا بتن عمتر رضتي هللا ع همتا كتتب

بيعته إىل أم املؤم س عب املل بن مروان آقال [أقر ل ابلسما والطاعة على س ة هللا وس ة رسوله آيمتا استتطعت]1هتذه بيعتات املستلمس ،آلمتا ا
خنالف ه ي السلف الصتاحل ،إمتا أن يكتون امل تالف قتم علتى ضت لة وإمتا أهنتم كتانوا علتى ضت لة  ،وإ ا كتان رستول هللا عليته الصت ة والست قت
خته قم أبهنم د القرون ود هذه اامة ،وخته أبن اآلدر ختر من ااول يف قوله عليه الص ة والس (ال َييت عليكم يو إال والذي بعت ه ختتر
م ه حىت تلقوا ربكم) ،2آلم يبق إال أن امل الف قم على ض لة قطعا.
وق ت حكتتم دلثتتاء املستتلمس أك تتر متتن نصتتف العتتامل الق ت (وهتتو ماقبتتل اكتشتتاف اام تريكتس) بشتتعوبه امل تلثتتة مل ت ة متتتات الس ت س ،ومل تكتتن قتتم
ثسات  ،ومل يكن قم كتاب خ كتاب هللا وختترعه يرجعتون لته و تكمتون إليته وكتان قاتاة الشترن كمتون يف كتل ختتيء حتىت متا ي شتب بتس اخلليثتة
والرعية .آلما ا ناا حنن ال سات اتباعا لست ن الكتاآرين  ،يف َتريتخ املستلمس مل توضتا ال ستات إال يف أوائتل القترن الرابتا عشتر اقجتري يف ال ولتة
الع مانيتتة ( ) 19٠8يف عهت الستتلطان عب الميت وبات ط متتن العلمتتانيس يف جعيتتة االحتتتاث والرتقتتي .آوضتتا ال ستتات واالحتكتتا إليهتتا ب عتتة ،أمتتا
حنن آاسب ا كتاب هللا تعاىل.
 - 2بدعة املشاركة يف االنتخاابت الربملانية:
وهتتذه متتن املبت ن املكثتترة ،وق ت تكلمتتت يف هتتذا املوضتتون ابلتثصتتيل يف أول البتتاب الرابتتا متتن هتتذا الكتتتاب ،أمتا ه تتا آتتأقول علتتى ستتبيل االدتتاو :إن

السملتتا ت هتتي وستتيلة تطبيتتق ال ميقرا يتتة الشتتركية التتيت َتت ح البشتتر التتق املطلتتق يف التشتريا آتتتجعلهم أراباب مشتترعس متتن ثون هللا ،قتتال تعتتاىل ( َّاكَتتذواْ
ون ِ
ِ ِ
اّلل) التوبة ،٣1 :ومل خيتلف املثسرون يف أن ربوبية ااحبار والرهبتان هتذه كانتت ابلتشتريا متن ثون هللا ،ويتتم هتذا
َحبَ َاره ْم َورْهبَ َاهن ْم أ َْرَاباب همن ث ه
أْ
يف ال ميقرا يتتة أبن ي ت تتب ال تتا ن توااب ع ت هم هتتم أعاتتاء هتتذه السملتتا ت ،والتتذين قتتم التتق املطلتتق يف التش تريا ،وت ت ص جيتتا ال ستتات املعاصتترة

العلمانيتتة علتتى أن السملتتان يتتتوىل ستتلطة التشتريا ،آم ت ح ال تواب هتتذا التق يعتتين اكتتا هم أراباب متتن ثون هللا ،وهتتذا الكثتتر بعي تته .قتتال تعتتاىل ( َّاكَتتذواْ
ِ ِ ِ
اّلل والْم ِسيح ابن مرَ وما أ ِمرواْ إِالَّ لِيتعب واْ إِلَتها و ِ
ن) التوبتة:
اح ا الَّ إِلَتتهَ إِالَّ ه َتو س ْتب َاانَه َع َّمتا ي ْشت ِركو َ
َْ
أْ
َحبَ َاره ْم َورْهبَ َاهن ْم أ َْرَاباب همن ثون ه َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ
 ،٣1آبت هتس ستتباانه أن اكتتا هتتؤالء أراباب هتتو الشتترك بعي تته ونت هتزه ستتباانه نثستته عتتن أن يشتترك بتته ،وقتتال تعتتاىل ( َوالَ ََيْمت َترك ْم أَن تَتتَّ ِ تتذواْ الْ َم َئِ َكتةَ
ِ
ِ
ِ
سلِمو َن) آل عمران ،8٠ :آإ ا كان من يت ذ امل ئكتة وال بيتس أراباب يكثتر بتذل  ،آكيتف رتن يت تذ
َوالهبِيِه ْ َ
س أ َْرَاباب أ َََيْمركم ابلْك ْث ِر بَت ْع َ إ ْ أَنتم ُّم ْ
نواب السملا ت أراباب  ،وآيهم اللصوص واملرتشون والتز ة وختتربة اخلمتر وآتيهم ال صتارى ومتن ال ثيتن لته .إن هتذه السملتا ت جبمعهتا للمشترعس متن
ثون هللا هي أختبه ماتكون رعاب املشركس اليت ميارسون آيها الطقو الشركية آلقتهم.

(فصل) احتال البعض من أجل املشتاركة يف السملتا ت الشتركية بت يت ااْستاء ،آبعاتهم ْسهتى هتذه املشتاركة ابلت عوة إىل هللا وْسهاهتا بعاتهم ابلعمتل
السياسي ،وأقول :إن ت ي ااْساء ال ي ه من القائق ختيتا ،بل إن م ار الِيَل  -كما قال ابن القيم  -هو علتى تستمية الشتيء ب ت اْسته متا بقتاء
حقيقته آيظن البعض أن حكم الشيء يت من الرمة إىل اإلابحة رجرث ت يت اْسته .ومتن هتذا متا صت عه حستن الب تا املرختت ااول َّماعتة اإلدتوان
املستتلمس ،آع ت ما أراث ترختتتيح نثستته وبعتتض اتباعتته النت تتاابت السملتتان عتتا ْ 1944سهتتى صت يعهم هتتذا ابلت عوة إىل هللا ،آقتتال[ :وبقتتي علتتيهم بعت
ل أن يصلوا هبذه الت عوة الكرميتة إيل احملتيط الرْستي وأقترب ريتق إليته «م تس السملتان» آكتان لزامتا علتي اإلدتوان أن يَتز ُّجتوا ِبطبتائهم إيل هتذا امل تس
لتعلو من آوقه كلمة ثعوْم وتصل إيل آ ان مم لي اامة يف هذا ال طاق الرْسي احمل وث بع أن انتشرت آوصلت إيل اامتة نثستها يف نطاقهتا الشتع
( 1ح يل )٧2٠٣
 2ال يل رواه الب اري
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العا  ...وقذا قترر مكتتب اإلرختتاث العتا أن يشترتك اإلدتوان يف انت تاابت جملتح ال تواب ،وإ ن آهتو موقتف بيعتي الخبتار عليته آلتيح م تس السملتان
َوقْثا علي أصوات ثعاة السياسة الزبية علي ادت ف ألواهنا ولك ه م تس اامتة تستما متن آوقته كتل آكترة صتالة ويصت ر ع ته كتل توجيته ستليم يعتس
عن رخبات الشعب] .1وق علمت مما ستبق أن السملتان لتيح جمترث (م تس اامتة) كمتا قتال الب تا وإمنتا هتو جملتح الشترك وجملتح التشتريا متن ثون هللا،
والي ت ه هتتذه القيقتتة تستميته ب ت اْستته ،كمتتا أن االلتاتتاق بعاتتوية السملتتان لتتيح جمتترث تبليت للت عوة بتتل إقترار ابلصتتثة الشتتركية للسملتتان كمتتا أستتلثت.
وكمتتا ْسهتتى الب تتا هتتذا العمتتل ابلت عوة آقت ْسهتتاه ك ت متتن املعاصترين ابلعمتتل السياستتي ،وقت علمتتت أن ااْستتاء الت ت ه متتن القتتائق ختتتيتا ،آتتالكثر هتتو
الكثتتر وإن ْسهتتاه ال تتا ابل ميقرا يتتة أو العمتتل السياستتي ،واخلمتتر هتتي اخلمتتر وإن ْسهاهتتا ال تتا أبْستتاء أدتترى ،وق ت أدتتس رستتول هللا عليتته الص ت ة
والست أبنتته َييت ومتتان علتتى ال تتا يست هتمون اخلمتتر ب ت إْستته يستتتالونه بتتذل  .وادترتان ااْستتاء لطمتتح حقيقتتة املستتمى إمنتتا هتتو اتبتتان لست ة إبلتتيح

اخل ْلت ِ َوم ْلت ِ َّال يَتْبتلَتى) ته ،12٠ :آس هتماها إبلتيح بشتجرة اخللت وهتي ختتجرة
تجَرِة ْ
الذي قال آلث  -آيما ه
قص هللا علي ا – ( َه ْتل أَثلُّت َ َعلَتى َخت َ
الس ة اإلبليسية.
السرة وال امة .آهؤالء الذين يسمون الكثر والشرك ب إْسه تلبيسا ود اعا للمسلمس إمنا يتبعون ُّ
قال ابن القيم رمحه هللا [إن ابب اليل م اره على تسمية الشيء ب اْسه ،وعلى ت ي صورته ما بقاء حقيقته ،آم اره علتى ت يت االستم متا بقتاء

املسمى ،وت ي الصورة ما بقاء القيقة  -إىل أن قال  -وإمنا أتى هؤالء من حيل استالوا احملرمات را وه من انتثاء اإلسم ومل يلتثتتوا إىل وجتوث
املعتتىن احملت َّتر وثبوتتته  -إىل قولتته  -م هتتا متتا رواه ال ستتائي ع تته عليتته الص ت ة والس ت «يشتترب م متتن أمتتيت اخلمتتر يستتموهنا ب ت اْسهتتا» واس ت اثه
صايح] .2وسيأيت إن ختاء هللا بعض ك مه يف اليل احملرمة.
وأقول :إن أعااء هذه السملتا ت الشتركية يكثترون وإن مل يشتاركوا يف وضتا التشتريعات امل الثتة للشتريعة ،ان قبتوقم بعاتويتها هتو إقترار بو يثتهتا،
ومن أقر الكثر كثر ،وأياا لقوله تعاىل (إِنَّك ْم إِ ا ِهم ْتله ْم) ال ساء ،14٠ :وقبل هذا و اك آإن ترختاهم لعاوية السملتا ت هتو حتتاكم مت هم ابدتيتارهم

للطواخي تتت املس تتماة ابل س تتات القاض تتية بتش تتكيل ه تتذه السمل تتا ت وامللزم تتة بو يثته تتا الش تتركية ،وم تتن حت تتاكم إىل الط تتاخوت ابدتي تتاره كثتتر ،أمتتا ال تتذين
ي ت بوهنم لعاوية السملا ت آيكثرون أياا ،ان انت اهبم هذا هو يف حقيقته اكا أر ِ
ابب من ثون هللا ،كما أنه يف مامونه إقترار بو يثتة السملتا ت
التشريعية املطلقة ،وهذا كله من الكثر الصريح الذي ثلت عليه ال صوص الستابقة وحنوهتا ،آت ي ظتر آيته إىل قصت آاعلته كمتن يتزعم أن نيتته الت عوة
إىل هللا أو اال ن على أسرار الكومة وخ ل  ،ماثا ق قص الثعل املكثر نثسه وهتو الرتختتيح أو االنت تاب آهتو كتاآر ثون ال ظتر إىل قصت ه
القلت  ،كمتتا كرتتته يف ختتترح قاعت ة التكثت يف مباتتل االعتقتتاث .والت تترت بك تترة اقتتالكس التواقعس يف هتتذا الكثتتر ،آتتتظن أهنتتم علتتى التتق لك تترْم،
 14٠9 /11هت

 1جري ة «اإلدوان املسلمون»  1٣٦٣ /11 /18هت نق عن جملة لواء اإلس
( 2اخاثة اللهثان) ٣8٧ - ٣8٦ /1
للمنتخبني ف بد فيهم من التفصيل ،وذلك ألن ِ
ِ
املنتخب ال يباشر التشريع وال يقع يف املكفرات العديدة اليت
 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [أقول ابلنسبة

يقع فيها العضو الذ ينتخبه للربملان من قسم على احرتاا الدستور والوالء ألراببه ،أو حتاكم إىل القوانني ،ومشريع ما ِل أيذن به هللا وفق القوانني الوضعية وغري
ذلك ،يكفر إذا انتخبه ووكله وأانبه عنه ،للقياا ذه األعمال الكفرية ،ولذلك يسمى العضو انئباً ألنه ينوب عن ققاع الشعب الذ ينتخبهم يف التشريع أو غريه
من املهاا اليت ميارسها وفق نصوص الدستور.

وعلى هذا فمن انتخبهم أل ل ذلك فقد كفر ألنه أان م عن نفسه يف ممارسة الكفر ،ومواطأ معهم وا تمع على دين الدميقراطية الذ هو حكم ومشريع الشعب
للشعب ،ولي مشريع هللا ،وهذا هو قصد الفعل املكفر الذ جيب أن يشرتط يف مكفري ِ
املنتخبني (بكسر اماء) ،ال قصد الكفر أ امروج من امللة كما يشرتط
البعض.

أما قصد االنتخاب ،هكذا دون مفصيل كما ذكره املصنف ،فإنه غري دقيق بسبب التباس حال هذه الربملاانت على الناس عل كثري من العامة والعجائز الذين

يؤمى م ليُ ّدلوا أبصواهتم ألقرابئهم أو غريهم ممن يرفعون شعارات (اسس ا هو احلل) وحنوه ،فإن منهم من ال يعرأ حقيقة اسنتخاب ومعناه ،وال حقيقة هذه
الربملاانت وواقعها ووظيفة نوا ا وما ميارسونه فيها ،فمنهم من يظنهم ويتعامل معهم وينتخبهم على أساس أهنم نواب خدمات يقدموهنا ملناطقهم وعشائرهم
ومنتخبيهم كبناء مستشفيات أو مقالبة بشق طرق أو رفع بعض املظاِل وهكذا ،أو يظن أبنه ابنتخابه الشيخ الف ين فإنه سيحكم ابسس ا وال يعرأ أن الشيخ

صاحب الفضيلة! والعمامة القويلة ،سيقسم يف أول مراحل عمله على احرتاا الكفر (الدستور) ،والوالء للكفار والقواغيت ،وأنه ال ميارس أ سلقة وعمل من

أعماله ،إال وفقاً لنصوص الدستور وقوانني الكفر ،وأن أهم أعماله كلها التشريع الذ منه اشتق اسم (املشرع) ،واسم جمل

التشريع.
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وك عتتن ستبِ ِيل ِ
آتتاامر ِبت ف لت وهتتو أن التتق يف ال تتا قليتتل والشتتر والبا تتل ك ت  ،قتتال تعتتاىل (وإِن ت ِطتتا أَ ْكَتتر متتن ِيف ااَر ِ ِ
اّلل)
ع ياتلُّ َ َ َ ه
ْ
ْ ََ
َ

اانعتا  ،11٦ :وقال تعتاىل (ومتا أَ ْكَتتر الَّتا ِ ولَتو حرصتت ِر ْتؤِمِس) يوستف ،1٠٣ :وقتال تعتاىل (وإِ َّن َكِت ا ِمتن الَّتا ِ لََث ِ
استقو َن) املائت ة ،49 :وقتال
َ
َ ْ ََ ْ َ
ََ
َ
هَ
ِ
ِ
َىب أَ ْكَتتر الَّتا ِ إَِّال كثتورا) الثرقتان ،٥٠ :وال خيت عه أن جتت بتس هتؤالء الكتاآرين
تعاىل ( َولَتك َّن أَ ْكَتَر الَّا ِ الَ يت ْؤم و َن) الرع  ،1 :وقال تعاىل (آَتأ َ
من يتظاهر ابلتقوى واإلميتان آقت قتال تعتاىل (ومتا يتتؤِمن أَ ْك تترهم ِاب ِ
شت ِركو َن) يوستف ،1٠٦ :آأثبتت هللا تعتاىل أن معهتم بعتض ختتعب
ّلل إِالَّ َوهتم ُّم ْ
ََ ْ
َ ْ ه

اإلميان اليت الت ثعهم إ حكم عليهم ابلكثر.
وق أتيت الب ن والا الت من املشهورين ابلت ين والعبتاثة ،أال تترى أن رستول هللا عليته الصت ة والست قت وصتف اخلتوارج أبهنتم (ميرقتون متن الت ين
كمتتا ميتترق الستتهم متتن الرميتتة) وأهنتتم (لتتتن أثركتتتهم اقتل ت هم قتتتل عتتاث) متتا أنتته عليتته الص ت ة والس ت وصتتثهم أبهنتتم (حتقتترون ص ت تكم متتا ص ت ْم
وقتراءتكم متتا قتراءْم وصتتيامكم متتا صتتيامهم) وهتتذه أحاثيتتل صتتاياة رواهتتا اَّماعتتة ،بتتل قت أتيت الات الت والكثتتر متتن العتتامل املشتتهور ابلعلتتم

والعباثة ،ويكون علمه سببا لثت ة بعض ال ا به آيتابعونه على كثره وض له .وق ضرب هللا ل ا م للعامل الاال يف قوله تعاىل ( َواتْتل َعلَ ْتي ِه ْم نَتبَتأَ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَّت ِتذي آتَتيتَتتاه ِ
َدلَت َ إِ َىل اا َْر ِ
ع َواتتَّبَت َا َهت َتواه
انستلَ َخ ِمْت َهتتا آَأَتْتبَت َعتته َّ
ينَ ،ولَت ْتو خت تْتتَا لََرآَت ْعَتتاه هبتَتا َولَتتكَّه أ ْ
َ ْ َ
الشت ْتيطَان آَ َكتتا َن مت َتن الْ َتتا ِو َ
آايتَتتا آَ َ
آَمَتله َكمَ ِل الْ َك ْل ِ
ب) ااعتراف ،1٧٦ - 1٧٥ :آالثت ة أبم ال هؤالء املشهورين ابل ين خت ي ة ،والتلبيح م هم أخت  ،وم اله أياا متاروي مسالم يف أول
َ َ
كتاب اإلميان من صاياه عن يي بن يعمر قال[ :كان أول من قال يف الق ر ابلبصرة َم ْعبَ اَّهين ،آانطلقتت أ ومحيت بتن عبت الرمحن المت ي
حاجس أو معتمرين ،آقل ا لو لقي ا أح ا من أصااب رسول هللا عليه الص ة والس آسأل اه عما يقول هؤالء يف الق ر ،آوآهق ل ا عب هللا بتن عمتر
إيل ،آقلتت :أاب عبت الرمحن
بن اخلطاب ثاد املسج آاكت ثته أ وصاح أح عتن ميي ته واآلدتر عتن ُشالته ،آظ تت أن صتاح ستيكل الكت
ه
يقرؤن القرآن ويتقثترون العلتم و كتر متن ختتأهنم ،وأهنتم يزعمتون أن ال قَت َ ر وأن اامتر أنتف ،قتال ابتن عمتر :آتإ ا لقيتت أولتت
إنه ق هر قِبَتلَ ا
آأدسهم أين برئ م هم وأهنم بتَرآء مين ،والذي لف به عب هللا بن عمر لو أن اح هم م َل أح ِ هبا آأنثقه ما قبل هللا م ه حتىت يتؤمن ابلقت ر] مث

روي ابن عمر عن أبيه ح يل جسيل ،ال يل .قال النوو يف خترحه [و كر ابن يعمر متن حتال هتؤالء ووصتثهم ابلثاتيلة يف العلتم واالجتهتاث يف
حتصيله واالعت اء به] ،مث إن هؤالء املشهورين ابلعلم أتوا بب عة مكثرة وهي أن هللا اليعلم ااختياء قبل وقوعها وهو معىن (ال قت ر) وإمنتا يعلمهتا بعت
وقوعها وهو معىن (واامر أنف) بام اقمزة وال ون أي مستأنف ومستقبل ،وهذه ب عة خ ة الق رية وحاصلها نثي صتثة العلتم عتن هللا تعتاىل ،قتال

فمن كان يعرأ ذلك فهو كافر كما قال املصنف (ص( :)789ألن انتخا م هذا هو حقيقةً اختاذ أرابب من دون هللا ،كما أنه يف مضمونه إقرار بوظيفة الربملاانت
التشريعية املقلقة ،وهذا كله من الكفر الصراح) أها من اجلامع.

فمن اختار وانتخب وأانب عن نفسه انئباً وهو يعرأ أن هذه هي حقيقة وظيفته فهو كافر وإن كان جيهل أن التشريع والقاعة فيه كفر وشرك ،ما داا قد قصد
العمل املكفر نفسه ،فإن الذين أطاعوا األحبار والرهبان واتبعوهم على التشريعِ ،ل يكونوا يعرفون أن هذه القاعة واملتابعة عبادة ،كما يف حديث عد بن حامت

القائي وِل يكن ذلك مانعاً من كوهنم قد أشركوا مع هللا أرابابً.
ربُه ّم ،ال يعرفون ماهية
أما ما عذران به العواا هنا ،فهو عدا قصدهم واختيارهم للعمل املكفر ،بل كثري منهم كما هو معروأ عند من خالط العواا والعجائز و َخِ َ
هذه اجملال

وال حقيقتها وال خيتارون من خيتاروهنم على أهنم مشرعون ،وال يعرفون حقيقة عملهم ،بل خيتاروهنم للخدمات أو لتحكيم الشرع دون أن يعرفوا

الكيفية ،فهم هنا ِل يقصدوا العمل املكفر بل قصدوا غريه.
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل َخثورا َّرحيما) األحزاب5 :
ت قتلوبك ْم َوَكا َن َّ
َدطَأْمت بِه َولَكن َّما تَت َع َّم َ ْ
اح آ َيما أ ْ
ح َعلَْيك ْم جَ م
وهذا هو امقأ (انتفاء القصد) الذ ذكره هللا معاىل يف قوله ( َولَْي َ
فظاهر هؤالء أهنم ارمكبوا عم ً مكفراً ،ولكنهم ال يكفرون إال بعد إقامة احلجة بتعريفهم حبقيقة هذه الربملاانت وحقيقة نوا ا.
وام صة:

أان ِل نعذر هؤالء يف هلهم أن اختيار املشرعني وطاعتهم يف التشريع كفر ،وال طا يُش ّق ِش ُق به البعض من أنه ال يكفر إال من قصد الكفر وامروج من امللة ،بل

ألهنم ما قصدوا العمل املكفر نفسه ،بل قصدوا شيئاً آخر ،وذلك بسبب هلهم حبقيقة هذه الربملاانت وواقعها ،فكان حاهلم كحال األعجمي الذ ينقق بكلمة

الكفر وهو ال يعرأ مدلوهلا (انظر (قواعد األحكاا) للعز بن عبد الس ا( .فصل فيمن أطلق لفظاً ال يعرأ معناه ِل يؤاخذ طقتضاه) ( ،)102/2و(أع ا
املوقعني) البن القيم ( ،)75/3وقد فصلنا ذلك يف التحذير من أخقاء التكفري يف رسالتنا الث ثينية)].النكت اللوامع ص (.)42-40
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النوو [هذا الذي قال ابن عمر رضتي هللا ع همتا تاهر يف تكثت ه الق ريتة ،قتال القاضتي عيتاع رمحته هللا :هتذا يف الق ريتة ااول التذين نثتوا تقت
علتتم هللا تعتتاىل ابلكائ تتات ،قتتال :والقائتتل هبتتذا كتتاآر ب ت د ت ف] .والاصتتل أن اختتتتهار الرجتتل ابلعلتتم وال اينتتة المي تتا متتن تكث ت ه إ ا قتتا املقتاتتى
لذل .
(فصل) أما الذين ي عون املسلمس للمشاركة يف هذه السملا ت الشركية ابلرتختيح لعاتويتها أو ابنت تاب أعاتائها ،ستواء ثعتوا إىل لت صتراحة أو
حتت مسميات أدرى كالعمل السياسي أو ال عوة إىل هللا ،يكثرون بتذل أياتا وإن مل يشتاركوا يف الرتختتيح أو االنت تاب ،إ مل خيتلتف العلمتاء يف
كثر ال اعي إىل الكثر .و كر ابن القيم رمحه هللا يف كتابه (إخاثة اللهثان متن مصتاي الشتيطان) ع ت ك مته يف اليتل احملرمتة قتال إن متن أختتار علتى
امرأة أبن تكثر (ترت ) لتطلق من ووجها أنه كاآر بذل  .1آإ ا كان من يش على امرأة واح ة ابلكثر يكثر ،آكيف رن يش على أمة حممت عليته
الص ة والس ابلكثر وال دول يف ال ميقرا ية اليت الخيتلف أح يف أهنا ثين الكثار وم هجهم الذي ارتاوه .

ِ
ش ِركو َن) اانعا  ،121 :ويف اَّملة آإن ال اعي إىل الكثتر
س لَيوحو َن إِ َىل أ َْولِيَآئِ ِه ْم لِي َج ِاثلوك ْم َوإِ ْن أَ َ ْعتموه ْم إِنَّك ْم لَم ْ
وقال تعاىل ( َوإِ َّن الشَّيَا َ

كاملشاركة يف السملا ت الشركية  -وإن ْسهاها ب اْسها  -حكمه أنه كاآر ،الخيتلف العلماء يف هذا.
هتتذا ،وت زيتتل أحكتتا التكث ت  -املتتذكورة ه تتا ويف ستتائر كتتتاابيت  -ت زيلهتتا علتتى املعيه تتس يكتتون وآتتق الا توابط التتيت كرْتتا يف (قاع ت ة التكث ت ) يف
مبال االعتقاث.
(فصاال) ستتل بعتتض املعاص ترين مستتل التأويتتل البتتا ين لل صتتوص الشتترعية يف ثعتتوْم املستتلمس إىل املشتتاركة يف االنت تتاابت الشتتركية ،آعم ت وا إىل

الض على املشاركة يف انت اابت السملتا ت الشتركية ،وال خيتلتف العلمتاء يف
الض على اَّهاث يف سبيل هللا تعاىل آاملوها على ه
نصوص ورثت يف ه
أن اَّهاث إ ا أ لق آاملراث به بذل الوسا يف قتتال الكثتار لتكتون كلمتة هللا هتي العليتا ،كمتا أن لثتظ (يف ستبيل هللا) إ ا أ لتق يتراث بته اَّهتاث كمتا يف
مصارف الزكاة .آكيف حتمل نصوص اَّهاث على املشاركة يف االنت اابت الشركية اللهم إال ابلتأويل البا ين لل صوص.
آعل هذا الشيخ جاسم مهلهل الياسس ،يف قول رسول هللا عليه الص ة والس (من جهز خاواي يف سبيل هللا آق خزا ،ومن دلتف ختاواي يف ستبيل
هللا يف أهله ِب آق خزا) ،آجعل ال اوي يف سبيل هللا هو املرختح لعاوية السملان ،وثعا إىل املساع ة يف جتهيزه وإعانته روجب هذا ال يل.2

َّ ِ
ين آَ َم توا َهت ْتل أَثلُّكت ْتم َعلَتتى
وقتتال ابلتأويتتل البتتا ين لل صتتوص يف هتتذا أياتتا ،ث .حممت صت ح الصتتاوي [و لت يف قتتول هللا عزوجتتل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
َّ ِ
اهت و َن ِيف ستبِ ِيل َِّ ِ ِ
ّلل ورستولِِه وجت ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ين
ََ
َ
جتَ َارة ت جيكم هم ْن َع َذاب أَلي ِم ،تت ْؤم و َن اب َّ َ َ
اّلل أب َْم َتوالك ْم َوأَنثستك ْم)  -إىل قولته تعتاىل – ( َاي أَيتُّ َهتا التذ َ
تال ِعيستى ابتن متر لِْلاتوا ِريِس متن أَنصتا ِري إِ َىل َِّ
آَم وا كونتوا أَنصتار َِّ
اّلل) إىل آدتر ستورة الصتف .آجعتل اَّهتاث وال صترة يف هتذه
اّلل َك َمتا قَ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ ه َ َ ْ َ
َ
ََ
اآلايت هي أتيي املرختاس للسملا ت الشركية .والخت يف أن هذا مما يوقا يف العذاب االيم وليح مما ي جي من العذاب االيم].٣
آت ان إ ن أمتتا اب يتتة ج يت ة ،اب يتتة حتريتتف ال صتتوص وحتميلهتتا متتاال حتتملتته متتن املعتتاين ،وهتتذا مستتل دطت وابب ختتتر عظتتيم ستتلكته الراآاتتة
آستتر القتترآن أو
والبا يتتة قت ميا ويستتلكه هتتؤالء اليتتو  ،وهتتو تبت يل وحتريتتف وإلتتاث يف الت ين كمتتا قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا [وقت تبت هتس بتتذل أن متتن َّ
وأتوله علتى خت التثست املعتروف عتن الصتاابة والتتابعس آهتو مثترتِ علتى هللا ،ملات يف آايت هللا ،حم هترف للكلتم عتن مواضتعه ،وهتذا آتتح
ال يل ه

لباب الزن قة واإللاث ،وهو معلو البط ن ابالضطرار من ثين اإلس ] .4وقال ابن القيم رمحه هللا  -يف أحكا املثيت – [إ ا ستل عن تثست آيتة
وم ْتن آَت َعتتل
متن كتتاب هللا أو ست ة رستول هللا عليتته الصت ة والست آلتتيح لته أن خيرجهتتا عتن اهرهتا بوجتتوه التتأوي ت الثاست ة ملواآقتة حنلتته َ
وهت َتواهَ ،
استاق امل ا من اإلآتاء والجر عليه ،وهتذا التذي كتر ه هتو التذي صترح بته أئمتة اإلست قت ميا وحت ي ا] .٥ويف هتذه التتأوي ت قتال ابان
ل
َّ

القيم رمحه هللا [وقال بعض أهل العلم :كيف ال خيشى الكذب على هللا ورسوله َم ْن مل ك مه على التأوي ت املست كرة وا اوات املستتكرهة التيت
( 1اخاثة اللهثان)  ،٣9٣/1و (اع املوقعس) 189 - 188 /٣
 2انظر مقالة (نصائح أتصيلية يف االنت اابت ال يابية) له ،يف (جملة ا تما الكويتية)  1984 /11 /2٧ص 2٧ - 2٦
( ٣قاية تطبيق الشريعة) ط 1411هت ،ص  1٧8ومابع ها
( 4جممون الثتاوي) 24٣ /1٣
( ٥اع املوقعس) 24٥ /4
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هتي ابال تتاو وااحتاجي أوىل م هتتا ابلبيتان واق ايتتة وهتل َيمتتن علتى نثستته أن يكتون ممتتن قتال هللا آتتيهم (ولَكتم الْويتتل ِممَّتا تَ ِ
صتتثو َن) اانبيتاء 18 :قتتال
َْ
َ

ِ
ِ
ين) ااعتراف 1٥2 :قتال ابتن عيي تة :هتي
السن :هي وهللا لكل واصفِ كذاب إىل يو القيامة ،وهل َيمن أن يت اوله قوله تعاىل ( َوَك َذل َ َْجن ِزي الْم ْث َترت َ
لكل مث ِرت متن هتذه اامتة إىل يتو القيامتة  -إىل أن قتال  -ويكثتي املتتأولس كت هللا ورستوله ابلتتأوي ت التيت مل ي ْرثهتا ومل يت ل عليهتا كت هللا أهنتم
قتتالوا ب ترأيهم علتتى هللا ،وق ت َّموا آراءهتتم َعلَتتى نصتتوص الت َتو ْحي ،وجعلوهتتا عيتتارا علتتى ك ت هللا ورس توله ،ولتتو علم توا أي ابب ختتتر آَتتَا توا علتتى اامتتة
تب إليته متن أن
ابلتأوي ت الثاس ة ،وأي ب اء لإلس َه َ موا هبا ،وأي َ
معاقل وحصون استباحوها لكان أح هم أن خيتر متن الستماء إىل اارع أح ه
يتعتتا ى ختتتيتا متتن لت  ،آكتتل صتتاحب اب تتل قت جعتتل متتا أتولتته املتتتأولون عتتذرا لتته آيمتتا أتولتته هتتو ،وقال:ماالتتذي حتتر علت َّتي التأويت َتل وأابحتته لكتتم
آتأولتتت الطائثتتة املِكتَترة للمعتتاث نصتتوص املعتتاث ،وكتتان أتويلهتتم متتن جت ح أتويتتل م ِكتتري الصتتثات ،بتتل أقتتوى م تته لوجتتوه ع يت ة يعرآهتتا َمت ْتن واون بتتس
التتأويلس ،وقتتالوا :كيتتف حنتن نعاقَتتب علتتى أتويل تا وتتتؤجرون أنتتتم علتتى أتويلكتم قتتالوا :ونصتتوص التوحي ابلصتتثات أ هتتر وأك تر متتن نصوصتته ابمل َعتتاث،
َ
وثاللة ال صوص عليها أَبْ َس آكيف يسول أتويلها را خيالف اهرها واليسول ل تا أتويتل نصتوص املعتاث وكتذل آعلتت الراآاتة يف أحاثيتل آاتائل
اخللثتتاء الراخت ت ين وخ ت هم متتن الصتتاابة رضتتي هللا ع ت هم ،وكتتذل آعلتتت املعتزلتتة يف أتويتتل أحاثيتتل الرؤيتتة والشتتثاعة ،وكتتذل الق ريتتة يف نصتتوص
الق ت ر ،وكتتذل الَروريتتة وخ ت هم متتن اخل توارج يف ال صتتوص التتيت كتتالف متتذاهبهم ،وكتتذل ال َقَرامطتتة والبا يتتة َت َترَثت البتتاب ،و َ َّمتتت ال تواثي علتتى
ي ،وأتولت ال ين كله ،آأصل دراب ال ين وال نيا إمنتا هتو متن التأويتل التذي مل يترثه هللا ورستوله بك مته وال ثل عليته أنته متراثه ،وهتل ادتلثتت
ال َق ِر ِه
تت ثمتاء املستلمس يف الثتنت
اامم على أنبيائهم إال ابلتأويل وهل وقعت يف اامة آت ة كب ة أو ص ة إال ابلتأويل آمن اببه ثدل إليها ،وهل أ ِري َق ْ
إال ابلتأويل .
الست اث حتىت ثدلهتا التأويتل ،آت دل عليهتا متن الثستاث متاال
وليح هتذا خمتصتا بت ين اإلست آقتط ،بتل ستائر أثاين الرستل مل تَت َتزل علتى االستتقامة و َّ
يعلمه إال رب العباث].1
وهتتذا كلتته يف بيتتان آستتاث التأويتتل البتتا ين لل صتتوص ،وهتتو التأويتتل امل تتالف ملتتا قتتال بتته الستتلف يف ال صتتوص ،كهتتذا التأويتتل التتذي قتتال بتته املؤلثتتان

السابقان (جاسم مهلهل والصاوي) .وكان بعض اإلابحيس ق است ل بقوله تعتاىل (والَّ ِتذين هتم لِثتر ِ
وج ِه ْم َحتاآِظو َن ،إَِّال َعلَتى أ َْوَو ِاج ِه ْتم أ َْو َمتا
َ َ ْ
ِ
تت أَْميَتاهن ْم
س) املعارج ،٣٠ - 29 :است لوا هبا على جواو اللواط ابلعب اململوك ابعتباره من ملت اليمتس أ َْو َمتا َملَ َك ْ
َملَ َك ْ
ت أَْميَاهن ْم آَِإ َّهن ْم َخ ْ َملوم َ
ِ
س) قال ابن القيم [ومن أتول هذه اآلية على وطء التذكران متن املماليت آهتو كتاآر ابتثتاق اامتة] ،2قلتت :وستبب كثتره استتباحة
آَِإ َّهن ْم َخ ْ َملوم َ
احملر بتأويل خ سائ آكأنه استباحه ب ثليل .وإ ا كان هذا حكتم متن استتباح اللتواط  -وهتو كبت ة لتيح كثترا  -بتأويتل خت ستائ  ،آكيتف رتن
تض عليتته بتأويتتل خت ستتائ ل صتتوص اَّهتتاث  .ولتتيح هتتذا تعرياتتا متتين بتكثت هتتؤالء املتؤلثس ،آتتأمرهم إىل هللا ،ولكتتين
استتتباح ختتترك ال ميقرا يتتة وحت ه
أرثت أن أبس آاش ماأق موا عليه.
قال أبو حامد الدزاي رمحه هللا [ومن يستجيز من أهل الطامات م ل هذه التأوي ت ما علمه أبهنا خ مراثة ابالثا  ،ويتزعم أنته يقصت هبتا ثعتوة
اخللق إىل اخلالق يااهي من يستجيز االدرتان والوضا على رستول هللا عليته الصت ة والست ملتا هتو يف نثسته حتق ولكتن مل ي طتق بته الشترن ،كمتن
ياا يف كل مسألة يراها حقا ح ي ا عن ال عليه الص ة والس آذل لتم وضت ل وثدتول يف الوعيت املثهتو متن قولته عليته الصت ة والست :
علي متعم ا آليتبوأ مقع ه من ال ار» بل الشر يف أتويل هذه االثا أ م وأعظم ،اهنا مب هِ لتة لل قتة ابالثتا  ،وقا عتة ريتق االستتثاثة
« َم ْن كذب َّ
والثهتتم متتن القتترآن ابلكليتتة آقت عرآتتت كيتتف صتترف الشتتيطان ثواعتتي اخللتتق عتتن العلتتو احملمتتوثة إىل املذمومتتة ،آكتتل لت متتن تلبتتيح علمتتاء الستتوء
بتبت يل ااستتامى] .٣قلتتت :كتتذل آتأويتتل نصتتوص اَّهتتاث ل ستتت الل هبتتا علتتى إابحتتة االنت تتاابت الشتتركية والتتض عليهتتا هتتو متتن الكتتذب علتتى هللا
ورستتوله عليتته الصت ة والست  ،كمتتا قتتال ابتتن القتتيم وال تزايل يف التتتأوي ت البا يتتة .ومتتن هتتذا البتتاب أتويتتل جاعتتة التبليت التتذين محلتوا آايت اَّهتتاث
( 1اع املوقعس) 2٥٠ - 249 /4
( 2إخاثة اللهثان) 1٥4/2
( ٣إحياء علو ال ين) ج ص ٥٠
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وال ث على دروجهم لل عوة وحصروا مع اها يف ل .
(فصاال) ي ب تتي أن يكتتون معلومتتا لكتل مستتلم أن الوستتائل قتتا نثتتح أحكتتا املقاصت  ،آتتإ ا كانتتت ال ميقرا يتتة كثترا أكتتس ،آوستتائلها قتتا نثتتح الكتتم،
تل ملستلم املشتاركة يف ختتيء متن هتذا وال تل لته أن ي تستب

ومن وستائلها تكتوين ااحتزاب وثدتول السملتا ت واملشتاركة يف انت تاب أعاتائها ،آت
لزب قائم روجب ال سات العلمانية.
وق ت هتتب ااستتتا  /عب ت الرمحن عب ت اخلالق إىل ج تواو إنشتتاء املستتلمس لألح تزاب يف ال ت ول الكتتاآرة ،وإن اقتاتتى هتتذا لتتب إ ن الكتتاآر يف ل ت ،
واعتتتسه متتن ابب جتواو ثدتتول املستتلم يف جتوار الكتتاآر ومحايتتته ،كمتتا ثدتتل ال ت عليتته الصت ة والست يف جتوار املطعتتم بتتن عت ي .1وقتتال يف نثتتح
الكتاب مانصه [ولألسف أن الذين يثتون اليو بع جواو ااحزاب السياسية اإلس مية يق مون د مة جليلة اع اء ال ين متن حيتل ال يت رون،
اهنم بذل دعلون ال عوة إىل هللا حمصورة يف إ ار وسائل ضعيثة ،ويظهروهنا ثائما رظهر اخلتارج علتى الشترعية والقتانون] .2وأقتول :إن ك مته هتذا
خ س ي من ع ة أوجه :م ها أن قياسه إنشاء هتذه ااحتزاب علتى الت دول يف جتوار الكتاآر قيتا خت صتايح ،آتاَّوار اليقتاتي اإلقترار بصتاة
ما عليه الكاآر من الكثر ،أما ااحزاب آإنه ال يسمح ذنشائها يف ال ول الكاآرة إال بشرط التزامها ابل ظا ااساسي قذه ال ول را آيته متن الكتم
ابلقوانس الوضتعية وتطبيتق ال ميقرا يتة الشتركية والتاتاكم لل ستات العلمانيتة ،وإ ا راجعتت قتانون ااحتزاب يف أي ثولتة متن هتذه الت ول ستتج هتذه
كثر الخت آيته ،آقياسته خت صتايح ،وتستمية ااستتا /
الشروط مسطورة آيه ،ومن التز هبذا آق أ هر املواآقة على ثين الكثار ب إكراه ،وهذا م
عب اخلالق هذه ااحزاب أبهنا إس مية خ صايح ،آإهنا ابلتزامها ابل ظا ااساسي لل ول الكاآرة مل تع هذه ااحزاب إس مية والي ثا مؤسسوها
ختتتيتا أن يقول توا حنتتن أب تتاء هللا وأحبتتاؤه ،أضتتف إىل هتتذا أن هتتذه ااح تزاب هتتي يف القيقتتة وستتيلة متتن وستتائل تطبيتتق ال ميقرا يتتة وجتتزء م هتتا ،وقتتا
حكمها كما أسلثت ،آااحزاب ليست جمترث وستيلة للت عوة إىل هللا ،بتل إهنتا يف ااصتل جتزء متن ال ظتا الت ميقرا ي الشتركي ،هتذا وجته .وممتا أدطتأ
آيه ااستا  /عب الرمحن عب اخلالق وصثه لوسائل ال عوة ب هذه ااحزاب أبهنا ضعيثة ،وأقتول :قت ماتت الت عوة يف القترون اخل يتة ومات هتا متن
قتترون ب ت أحتزاب ومل تكتتن ضتتعيثة كمتتا وعتتم وإن قتتوة الت عوة وصت قها هتتو يف َتيزهتتا عتتن الكتتاآرين ومثاصتتلتها قتتم ،هبتتذا جتتتتذب الت عوة الصتتاثقس
وامل لصس ال االنتهاويس و ب امل اآا العاجلة .وأما قول ااستا  /عب اخلالق أبن ع إنشاء ااحزاب يظهر ال عوة (رظهر اخلتارج علتى الشترعية
والقانون) ،آهذا ك ال يقوله مسلم ،ان الشترعية والقتانون يف الت ول الكتاآرة التيت يتات ث ع هتا هتي واخيتت معبتوثة متن ثون هللا ال ختترعية قتا،

ِ ِ ِ ِ
س َ ِابلْع ْرَوِة الْوثْت َقى) البقرة ، 2٥٦ :والكثتر
واليصح إس املسلم حىت يكثر هبا كما قال تعاىل (آَ َم ْن يَكْث ْر ِابلطَّاخوت َويت ْؤمن ِاب هّلل آَت َق ْ
استَ ْم َ
َ
آتأمل.
هبذه الطواخيت  -الذي اليصح اإلس ب ونه  -هو اخلروج على الشرعية والقانون يف ال ول الكاآرة ،وهو مااست كره ااستا  /عب اخلالق .ه
(فصاال) أمتتا ريق املستتلمس للت يت آمعتتروف ولتتيح هتتو ريتتق ال ميقرا يتتة الشتتركية وإمنتتا هتتو ريتتق ال ت عليتته الصت ة والست والتتذي يبت أ ابلت عوة:
الت عوة العامتتة يف املستتاج وخ هتتا متتن أمتتاكن االجتمتتان ،والت عوة الثرثيتتة يف كتتل مكتتان ممكتتن ،لتتي وهنتتارا ،إعت

وإسترارا ،والبت ء اباقتربس يف كتتل

تل َاي أَيتُّ َهتا الْ َكتاآِرو َن)
هذا .ما اَّهر ابلق وإدبار الواقعس يف الكثر أبهنم كثار وأن ا برءاؤا م هم ومن كثرهم ،قم ثيت هم ول تا ثي تا ،قتال تعتاىل (ق ْ

ِ ِ ِ َّ ِ
 إىل قوله – (لَكم ِثي كم وِ ِين َم َعه إِ ْ قَالوا لَِق ْتوِم ِه ْم إِ َّ
يل ثي ِن) الكتاآرون ،٦ - 1 :وقال تعاىل (قَ ْ َكانَ ْ
ْ
ت لَك ْم أ ْس َوةم َح َسَةم يف إبْتَراه َيم َوالذ َ
ََْ
اّلل َك َثتترَ بِكتتم وبت َ ا بتيت ت تتا وبتي ت كم الْعت َ اوة والْبت ْاتتاء أَبت ا حت َّتىت تتؤِم توا ِاب َِّ
ب تتراء ِمت كم وِممتَّتا تَتعبت و َن ِمتتن ث ِ ِ
ّلل َو ْحت َ ه) املمتا تتة ،4:ومتتن
ون َّ ْ ْ َ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َْ ْ
َ

هتتؤالء الك تاآرين :التتاكمس ابلق توانس الوضتتعية كالقاتتاة ومتتن يف حكمهتتم ،واملشتتاركس يف تطبيتتق ال ميقرا يتتة كرجتتال ااح تزاب السياستتية وأعاتتائها
وأعااء السملا ت والذين ي ت بوهنم ،ومن الكثار أياا اَّ وث امل اآعون أبنثسهم عن هذه اانظمة الكاآرة ،وامل اآعون ع ها أبلس تهم وأق مهتم كتل
هؤالء كثار ،دب أن يقال قم ل لعلهم يثيتون أو بعاتهم ،وحتىت تتميتز الصتثوف ،وتستتمر الت عوة بشتىت الوستائل املشتروعة حتىت تتكتون جاعتة
قوية متن املستلمس قتاثرة علتى ت يت اانظمتة الكتاآرة الاكمتة ،وقتاثرة علتى الكتم ابإلست إ ا َم َّكتن هللا قتا .واالستتعجال يف هتذه اامتور مثاست ه
ك ت ة ،وقتتال الثقهتتاء :متتن تعجتتل الشتتيء قبتتل أوانتته عوقتتب ِبرمانتته ،وقتتالوا :التعجتتل علهتتة الرمتتان .وستتوف أتيت إختتتارة أدتترى يف هتتذا ،يف املس تألة

 1انظر (املسلمون والعمل السياسي) له ،ط ال ار السلثية  14٠٦هت ،ص ٣٣ - ٣2
 2ص ٣٧ - ٣٦
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التاسعة روضون الكم ب ماأنزل هللا ذ ن هللا تعاىل.
مث نتابا سرث أدطاء املعاصرين يف السياسة الشرعية.
 - 3بدعة معدد األحزاب يف الدولة اسس مية.
وإن كانت ال ولة اإلس مية الوجوث قا يف ال نيا اآلن  -وال ت رت اباْساء الكا بة كجمهورية إيران اإلست مية وجهوريتة ابكستتان اإلست مية وحنوهتا
 إال أن بعتض املثتتتونس ابلت ظم السياستية ال ربيتتة متتن اتبتان املت هل االهنزامتتي التلثيقتتي تكلمتوا يف مستتألة تعت ث ااحتزاب يف ثار اإلست وقتتالوا جبتواوللس ة اإلبليسية يف ادرتان أْساء حس ة لألمور احملرمة احتيتاال إلابحتهتا ،آتإن القتائلس جبتواو تعت ث
ل  .وإ ا كان ثعاة املشاركة يف السملا ت متبعس ه

ِ ِ
ِ
ِ
تل أ َْهلَ َهتتا ِختتتيَعا)
ااح تزاب متبعتتون ه
للس ت ة الثرعونيتتة يف تثريتتق اامتتة الواح ت ة ،قتتال تعتتاىل (إ َّن آ ْر َعت ْتو َن َع ت َ يف ْاا َْرع َو َج َعت َ
( ِختيَعا) أي وائف وأحزاب متثرقة.

القصتتص4 :

 ،ومعتتىن

(إ ا بويتتا

وأقتتول :إن احملاآظتتة علتتى وحت ة اامتتة اإلست مية مقصتتوث أعظتتم ومصتتلاة مق متتة علتتى خ هتتا ،حتتىت قتتال رستتول هللا عليتته الصت ة والست
خلليثتس آاقتلوا اآلدر م هما) ،1وما أمر رسول هللا عليه الص ة والس هبذا إال ل رء مثس ة تثريق اامة ،وللمااآظة على وح ْا.
آالقول جبواو تع ث ااحزاب يف ال ولة اإلس مية م اقض ملقاص الشريعة ،وهذا يكثتي إلبطالته مهمتا قيتل إن آيته مصتاحل ،آتإن اخلمتر وامليستر آيهمتا
أياا م اآا لل ا ب ص القرآن و ا من احملرمتات ،آك ت متن ااختتياء جتتمتا آيهتا املصتاحل واملثاست والكتم لل التب ،ولتيح كتل ماآيته مصتلاة جتيتزه
الشريعة آه اك مصاحل معتسة وه اك مصاحل مل اة وجوثها كع مها ،آ ت رت ابلذين يرون جواو كل ما آيه مصلاة.
إن القول جبواو تع ث ااحزاب يف ال ولة اإلس مية هو اتبان للس ة الثرعونية واتبان لس ن الكاآرين كما قتال عليته الصت ة والست (لتتتبعن ست ن متن
كان قبلكم) ،2آق كترت ع ت الكت يف ب عتة وضتا ال ستات إن الكتاآرين لتيح قتم ثي متن ح متق تكمتون إليته آوضتعوا هتذه ال ستات قتذا ال ترع
ووضتتعوا مب ت أ تع ت ث ااح تزاب ك ظتتا لإلص ت ح ع ت هم لت تق ت ااح تزاب بعاتتها حستتب قاع ت ة ص تران املت اقاتتات (ال ت ايلكتي ) ،لي تتتار الشتتعب
الصتتاحل م هتتا لتته ،والقيقتتة أن ااحتزاب كلهتتا ك ت ن الشتتعوب وتبيتتا قتتم ااوهتتا يف ال عايتتة االنت ابيتتة والت جتتز ختتتيتا يتتذكر متتن وعوثهتتا ،مث إهنتتا يف
ال هاية تشرتي أصوات ال ادبس ابملال والتذي َييت خالبتا متن ثول دارجيتة قتا مصتلاة يف آتوو حتزبِ متا ،كمتا تثعلته أمريكتا يف ثول ك ت ة ،وأحيتا
أتيت أموال ال عايتة االنت ابيتة متن جتتارة امل ت رات التيت يزاوقتا كبتار رجتال الكتم يف ثول ك ت ة ،وخت لت متن مصتاثر اامتوال املريبتة ،وهتذا ختتيء
معلو للجميا نراه أبعي ا ونسما ع ه َب ان ا ،مث يشرن الزب الثائز يف االنت اابت يف هنب ثتروات ال ولتة بشتىت الطترق قبتل أن يترتك الكتم مشتيهعا
ابللع ات والثاائح املالية والسياسية.
أما الشريعة آق بي ت وسائل اإلص ح يف ثولة اإلس والذي يتم ثون تثريق لوح ة اامة ،و ل ابل صتياة واامتر ابملعتروف وال هتي عتن امل كتر،
وجعلت أآال اَّهاث كلمة حق ع سلطان جائر ،وجعلت قذه الوسائل آثااب دب على املسلمس أن يتقي وا هبا.

أمتتا ااحتزاب ،آلتتيح يف كتتتاب هللا كتتر إال لتزبس :حتتزب هللا وهتتم أمتتة املستتلمس ،وحتتزب الشتتيطان وهتتم امل تاآقون والكتاآرون ،قتال تعتتاىل (أ ْولَتِت
اّلل أََال إِ َّن ِحزب َِّ
ِحزب َِّ
اخل ِ
ان أََال إِ َّن ِحزب الشَّيطَ ِ
اّلل هم الْم ْثلِاو َن) ا اثلتة ،22 :وقال تعاىل (أولَتِ َ ِحزب الشَّيطَ ِ
ن) ا اثلتة:
استرو َ
ان هم َْ
ْ
ْ
َْ ْ
ْ
َْ
ْ
َ

.19
لق كانت للمسلمس ثول وممالت عظيمتة علتي متر القترون اخلاليتة ماكتان آيهتا تعت ث حتزيب وال ثعتا أحت لتذل  ،إ كيتف يت عون إىل ختتيء مل يتؤثر
عن السلف داصة يف القرون ال ثة اخل ية آكيف يبت عون ل وهم يعلمون أن كل ب عة ض لة ومتا كتان اخلت لي يتب عتن الستلف الصتاحل مث
ي ركه املتأدرون .وسوف أ كر يف مسألة أحكا الجاب يف هذا املبال إن ختاء هللا تعاىل أ ية ال ظر يف عمتل الستلف وأثتره يف آهتم أثلتة الشتريعة
ومقاص ها ،وآيه ك جي م قول عن الشا رمحه هللا.
إن القتتول جب تواو تع ت ث ااح تزاب يف ال ولتتة اإلس ت مية ،هتتو آتتتح مت لبتتاب تثريتتق اامتتة ،لي ش ت ل املستتلمون بعاتتهم بتتبعض ،ولتج ت السياستتات الزبي تة
 1رواه مسلم
 2ال يل متثق عليه
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اَّاهليتتة ريقهتتا إىل ثار اإلست  ،آتشتتتعل ال ستتائح ،وت تتور العصتتبيات اَّاهليتتة والعت اوات بتتس املستتلمس ،وكتترب متتم املستتلمس وتشتترتى أصتواْم
وختتتهاثاْم ،ولتج ت ال ت ول الكتتاآرة ريقهتتا إىل ثار اإلس ت أبمواقتتا وثعايتهتتا لرتجتتيح كثتتة حتتزب علتتى آدتتر ليكتتون مواليتتا قتتا يف البتتا ن ،والكثتتار
الَيلون ا دباال كما قال عزوجل .آإ ا مل يكن يف التعت ث التزيب إال هتذه املثاست آإهنتا كاآيتة للقطتا بتارميته ست ا لذريعتة هتذه املثاست  ،آكيتف وهتذا
التع ث ب عة ليست من ثين اإلس وال من عمل املسلمس ،وكل ب عة ض لة  ،بل كيف وهو متابعة لست ن الكتاآرين بتل كيتف وهتو اتبتان للست ة
الثرعونية  ،لمات بعاها آوق بعض .ومن مل دعل هللا له نورا آما له من نور ،نعو ابهلل من اخلذالن ،ونعو به من الَْور بع ال َك ْور.

 - 4بدعة القول إبلزاا الشور يف دولة اسس ا.

وهذا أياا من اادطاء اليت يرثثها بعض املعاصرين املتكلمس يف السياسة الشرعية من اتبان املت هل االهنزامتي التلثيقتي ،حمتاولس التوآيتق بتس أحكتا
اإلست ومبتتاثئ ال ميقرا يتتة الشتتركية التتيت تقاتتي أبن رأي ااخلبيتتة يف السملتتان ملتتز  ،آقتتالوا أبن الشتورى ملزمتتة للاتتاكم املستتلم يف ال ولتتة اإلست مية،
وهو قول ساقط نبهت على آساثه بشال من التثصتيل يف كتتايب (العمت ة يف إعت اث العت ة) ،ود صتة متا كرت آيته :أن القتائلس ذلتزا الشتورى لتيح
قم ثليل صايح من كتابِ أو س ةِ يست ون إليه ،إال قوقم أبنه ماآائ ة الشورى إ ا مل تكن ملزمة  ،وأهنا إ ا مل تكن ملزمة آوجوثها كع مها.
وق كرت يف كتايب (العم ة) أن الك يف أحكا الشورى من وجهس :وجوهبا وإلزامها .وأن الصواب أهنا ليست واجبة على اإلمتا وإمنتا هتي متن
الس ن املستابة وأهنا خ ملزمة له.
أما القول ابلزا رأي ااخلبية آهتو متن توابتا ال ظتا الت ميقرا ي كتالقول جبتواو تعت ث ااحتزاب ،ك تا متن ست ن الكتاآرين التيت مل دت ِر عليهتا العمتل يف
سلف اامة.
والثرق يف مسألة الشورى ع املسلمس وع الكاآرين من وجوه:
• م ه تتا :أن املس تتلمس اليتش تتاورون إال يف املب تتاح ومواض تتا االجته تتاث أم تتا الواجب تتات واحملرم تتات آ ت ت مش تتورة آيه تتا إال ع ت ت دث تتاء ال ت ت ص الش تترعي
الست راجه ،أما الكثار آيتشاورون يف كل ختيء آ واجب ع هم والحمر إال ماأوجبوه أو حرموه أبنثسهم.
• وم ها أن اإلس يشرتط العلم املؤثي ل جتهاث يف إما املسلمس ما الع الة ،ليكون آيما يراه ودته آيته مقيت ا باتوابط الشتريعة ،وأوجتب علتى
املستتلمس أن يستتمعوا لتته ويطيعتتوه آيمتتا اجته ت آيتته ولتتيح العكتتح .أمتتا الكتتاآرين آق ت يكتتون وعتتيمهم عربي ت ا آ تاجرا ال علتتم لتته وال ه ت ى آكان تت
مصلاتهم يف اتبان ما يراه ااك رون انه الشيء الذي قق مصاحل ااك رون م هم سواء كان ح ال أو حراما آ ه هم قم إال مصالهم العاجلة.
• وما أن نصتوص الكتتاب والست ة أوجبتت اعتة والة اامتور حتىت صتار متن أهتم مقتاتيات اإلمتارة الشترعية أن يترتك كتل آترث رأيته واجتهتاثه وي تزل
على رأي اام واجتهاثه متن أجتل توحيت كلمتة اامتة ،أال أن الشتريعة قيت ت لت أبمتور :وهتي أال يطتان يف معصتية ،وألتق بعتض العلمتاء بتذل
ماإ ا أمر اام أبمر واتثق رأي جيا اتباعه على أنه مثس ة ومارة دالصة وإن مل يكتن متن املعاصتي الظتاهرة ،قتال هتذا حممت بتن الستن الشتيباين

ف
استتَ َ َّ
 189هت يف كتابه (الس الكب ) ج  1وقال إنه بذل يست ف عقوقم وأن اعتهم له يف م ل هذا آسق ،واست ل لذل بقوله تعتاىل (آَ ْ
ِِ
س) الزدترف .٥4 :وأقتول :إنته إ ا ثبتتت مثست ة الشتيء وماترته آهتو حترا وإن مل يكتن متن املعاصتي الظتاهرة،
قَت ْوَمه آَأَ َاعوه إِ َّهن ْم َكانوا قَت ْوما آَاسق َ
ل) ااعتراف ،1٥٧ :وقتال عليته الصت ة والست (الضترر وال
ان الثساث من علل التار وان الارر م هتي ع ته ،قتال تعتاىل ( َو َ هِتر َعلَ ْتي ِهم ْ
اخلَبَآئتِ َ

ضرار).

وام صة :أن الشورى  -يف اإلس

 -ليست ملزمة لوالة اامتور ،ودتب علتى الرعيتة اعتة والة اامتور ابلقيتوث الستابقة .وقت نقتل ختتارح العقيت ة

الطااويتتة اإلجتتان علتتى لت  ،آقتتال اباان أيب العااز رمحتته هللا [وقت ثلهتتت نصتتوص الكتتتاب والست ة وإجتتان ستتلف اامتتة أن ويل اامتتر ،وإمتتا الصت ة،

والاكم ،وأم الرب ،وعامل الص قة ،يطان يف مواضا االجتهاث ،وليح عليه أن يطيا اتباعه يف موارث االجتهاث ،بل عليهم اعته يف لت  ،وتترك
رأيهم لرأيه ،آإن مصتلاة اَّماعتة واالئتت ف ،ومثست ة الثرقتة واالدتت ف ،أعظتم متن أمتر املستائل اَّزئيتة ،وقتذا مل دتز للاكتا أن يت قض بعاتهم
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حكم بعض].1
وحاصتتل القتتول ذل تزا الشتتورى لإلمتتا هتتو القتتول جب تواو نصتتب إمتتامس للمستتلمس يف ثار اإلس ت  ،وهتتذا متتن احملرمتتات ،بتتل أوجتتب رستتول هللا عليتته
الصت ة والست قتتتل اخلليثتتة اآلدتتر إ ا مل ي ت آا ختتتره إال بتتذل  ،قتتال عليتته الصت ة والست (إ ا بويتتا خلليثتتتس آتتاقتلوا اآلدتتر م همتتا) .2و لت ان
اإللزا املوجب للسما والطاعة يف ثار اإلس إمنا هو إلما املسلمس ،آإ ا تع ثت مصاثر اإللزا آاكمها حكتم تعت ث اائمتة ،وهتذا أمتر واضتح
البط ن ،وآساثه ي ين عن إآساثه.
وأراث أح املعاصرين أن دعل الشورى ملزمة ِبيلة آاس ة ،آزعم أن الشورى وإن كانت خت ملزمتة للاتاكم ابلشترن إال أهنتا ميكتن أن تكتون ملزمتة لته
ابلعق  ،و ل إ ا اخترتط عليه أهل الشورى ل ع مبايعتته ،وأراث أن يت آا بتذل ْمتة االستتب اث السياستي التيت يلصتقها العلمتانيون ابإلست .٣
ووجه الثساث يف هتذه اليلتة خمالثتة الشترط التذي قتال بته ل صتوص الكتتاب والست ة املتتواترة التيت أوجبتت اعتة اإلمتا يف مواضتا االجتهتاث ،آتأراث أن
يسقط هذا الواجب الشرعي ابلشرط الذي قال ،وق قال رسول هللا عليه الص ة والس (آما ابل رجال مت كم يشترت ون ختترو ا ليستت يف كتتاب
هللا آأميتتا ختتترط كتتان لتتيح يف كتتتاب هللا آهتتو اب تتل ،وإن كتتان مائتتة ختتترط ،آقاتتاء هللا أحتتق وختتترط هللا أوثتتق) .4آاختترتاط التزا الشتتورى خيتتل رقصتتوث
عقت بيعتة اإلمتتا التذي يوجتب علتتى الرعيتة الستتما والطاعتة وال تزول علتتى اجتهتاثه يف مواضتا االجتهتتاث .وكتل ختتترط خيتل رقصتوث العقت آهتو اب تتل،
الخيتلف العلماء يف ل  ،آإ ا أبْ ِرَ م ل هذا الشرط الثاس آالعق  -عق البيعة  -صايح والشرط مه ر ،ان ال عليه الصت ة والست أماتى
البيا وأبطل الشرط يف ح يل بريرة السابق .ويَِرث يف إبطال هذا الشرط أياا قولته عليته الصت ة والست (متن أحت ث يف أمتر هتذا متاليح آيته آهتو
َرهث).٥
وحاصل القول ذلزا الشورى هو التعاق على نصب إمامس للمسلمس يف بل ِ واح  ،وهو أمر اهر البط ن كما أسلثت القول.
احملرمة ،وهي اليل اليت يتوصل هبا إىل إسقاط واجب  -كما هو التال ه تا -
آهذا القول الذي هب إليه هذا املؤلف  -الصاوي  -هو من الِيَل َّ
أو حتليل حمر  .٦ووصف ابن القيم اليل احملرمة بقوله [مث إن هذا ال ون من الِيَل يتامن نسبته الشارن إىل العبل وخترن متاال آائت ة آيته  -إىل قولته
 وإمنا خرضه التوصل هبا إىل ماهو مم ون م ه ،آجعلها سرتة وجهة يستترت هبتا متن ارتكتاب متاهني ع ته ِص ْترآا ،آأدرجته يف قالتب الشترن] .٧آت ي ب تيآتتتح ابب اليتتل احملرمتتة للمستتلمس ،قتتال اباان حجاار رمحتته هللا [وقت نقتتل ال ستتثي ال ثتتي يف «الكتتايف» عتتن حممت بتتن الستتن قتتال :لتتيح متتن أدت ق
املؤم س الثرار من أحكا هللا ابليل املوصلة إىل إبطال الق] .8كما الدوو اإلآتاء ر تل هتذه اليتل احملرمتة ،آقت قتال ابان القايم رمحته هللا [واملقصتوث

وم َكَر هللا ،وهللا د املاكرين) وقتال
أنه ال ل له أن يثيت ابليل احملرمة ،وال يعس عليها ،والي ل عليها ،آيااث هللا يف أمره ،قال هللا
تعاىل(:ومكروا َ
َ
تعاىل (وم َكروا م ْكرا وم َكرَ مكْترا وهتم َال ي ْشتعرو َن ،آَتانظر َكيتف َكتا َن عاقِبتة مكْت ِرِهم أَ َّ ث َّمترَ هم وقَتتومهم أ ْ ِ
تس) ال متل ٥1 - ٥٠ :وقتال
ْ ْ َ
َجَع َ
ََ َ ََ ْ َ َ ْ َ
َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َْ ْ

َّ ِ
ِ
ش تتعرو َن) البقتترة - 9 :إىل أن ق تتال  -ويف الص تتاياس ع تته علي تته الص ت ة
ين َآم توا َوَم تتا َخيْ ت َ عو َن إِالَّ أَنث َس تتهم َوَم تتا يَ ْ
تعتتاىل (خيَتتاثعو َن ه
اّللَ َوال تتذ َ

اليهوث ،حرمت عليهم الشاو آَ َج َملوها وابعوهتا وأكلتوا أمثاهنتا» ،وقتال أيتوب الست تياين :خيتاثعون هللا كمتا خيتاثعون الصتبيان،
والس « :لعن هللا َ

وقتتال ابتتن عبتتا َ :مت ْتن خيتتاثن هللا خي عتته ،وقتتال بعتتض الستتلف :ثت ث َمت ْتن كت َّتن آيتته كتتن عليتته املكتتر والب تتي وال ْكتتل .وقتتال تعتتاىل ( َوَال َِ يتتق الْ َم ْكتتر
ِ
تل آَِإَّمنَتا ي كتل علَتى نَت ْث ِ
س ِته) الثتتح1٠ :
َّ
السيِهال إَِّال ِأب َْهل ِته) آتا ر ،4٣ :وقتال تعتاىل (إَِّمنَتا بَت ْتيك ْم َعلَتى أَنث ِستكم) يتونح 2٣ :وقتال تعتاىل (آَ َمتن نَّ َك َ
َ
َ
( 1خترح العقي ة الطااوية) ط املكتب اإلس مي  14٠٣هت ،ص 424
 2رواه مسلم
 ٣هب إىل هذا ث .حمم ص ح الصاوي  -صاحب التأويل البا ين املشار إليه آنثا  -يف كتابه السابق (قاية تطبيق الشريعة) ص 1٠2
 4ال يل متثق عليه  --واللثظ للب اري (ح يل )2٥٦٣
 ٥متثق عليه
 ٦انظر (إخاثة اللهثان) البن القيم ،ج  1ص ٣٧4
( ٧إخاثة اللهثان) 8٦/2
( 8آتح الباري) ٣29/12
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وقال اإلما أمح  :هذه الِيَتل التيت َوضتعها هتؤالء ،عمت وا إىل الست ن آاحتتالوا يف نقاتها أتَت ْتوا إىل التذي قيتل قتم إنته حترا آاحتتالوا آيته حتىت حللتوه.
وقال :ماأدب هم!  -يعين أصااب اليل  -تالون لَت ْقض س ن رسول هللا عليه الص ة والس ].1
وهذا كله يف اليل احملرمة والتاذير من االآتاء هبا أو متابعتها.
 - 5ومن أخقاء املعاصرين يف السياسة الشرعية :القول جبواو تولية الذمي م اصب حكومية كووارة الت ثيذ يف ثار اإلس .
آأقول :إن هذا القول هو أياا م ب ق عن املت هل التلثيقتي تزلثتا لليهتوث وال صتارى وإرضتاء قتم ،ونثيتا لتهمتة التعصتب عتن اإلست  ،واحتتل القتائلون
بذل بق ِ
تول للمتاورثي جبتواو لت  ،وقت كترت يف أك تر متن موضتا يف كتتايب هتذا أن أقتوال العلمتاء ليستت متن الجتل الشترعية وأن أقتوال العلمتاء
تل قا وال تل هبا ،آ حجة يف قول املاورثي مامل تشه له أثلة الشرن من الكتاب والس ة واإلجان ،آكيف وهذه ااثلة ترثه وق تكلمتت يف

هتتذه املستتألة يف كتتتايب (العمت ة) ولتتيح هتتذا موضتتا بستتط التترث عليتته ،ويكثتتي لتترث هتتذا القتتول وإبطالتته قتتول هللا تعتتاىل  -هيتتا عتتن لت – ( َاي أَيتُّ َهتتا
َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُّم) آل عم تران .118 :وقتتول رستتول هللا عليتته الص ت ة والس ت (إ
ين َآم تواْ الَ تَتتَّ تتذواْ بطَانَتتة همتتن ثونكت ْتم الَ ََيْلتتونَك ْم َدبَتتاال َوُّثواْ َمتتا َع تت ْ
التتذ َ

النستعس رشرك).2
ورثه ونقتل قتول أمحت  :إنته اليستتعان هبتم يف ختتيء ،ومحتل اَّتويين محلتة
وق كر أبو يعلى ال بلي يف كتابه (ااحكا السلطانية) قول املاورثي هتذا ه
وبس آساثه اباثلة ،إال أنه مل يبسط أح القول يف هذه املسألة م تل ابتن القتيم يف كتابته
خت ي ة على املاورثي بسبب قوله هذا يف كتابه (ال ياثي) ه
(أحكتتا أهتتل الذمتتة) حيتتل بتتس اباثلتتة متتن الكتتتاب والست ة وآاثر الستتلف حتتتر توليتتة أهتتل الذمتتة ختتتيتا متتن والايت املستتلمس وأعمتتاقم وبت هتس دطتر
ل  ،و ل يف آصلس من كتابه هذا (آصل يف امل ا من استعمال اليهوث وال صارى يف ختيء من والايت املسلمس وأمورهم) ،والثصل بعت ه (آصتل
يف سياق اآلايت ال الة على خش أهل الذمة للمسلمس وعت اوْم وديتانتهم وَت تيهم الستوء قتم ،ومعتاثاة الترب تعتاىل ملتن أعتزهم أو واالهتم أو والههتم
أمور املسلمس).٣
ِ
الس تلم ،وأن اَّهتاث يف اإلس ت اليش ترن إال
 - 6وماان األقااوال الفاساادة للمعاص ارين :القتتول أبن ااصتتل يف ع قتتة ثار اإلس ت متتا ب ت ث الكثتتار ه
لل آان ،وهذا القول آيه انكار للمعلو من الت ين ابلاترورة ،ورثثت عليته يف كتتايب (العمت ة) ،وهتذا القتول الثاست م ب تق أياتا متن املت هل االهنزامتي
التلثيقي الذي أسسه رآاعة الطهطاوي وحمم عب ه ،وأراث أصتااب هتذا القتول بيتان أن اإلست يتثتق متا القتانون الت ويل ومي تاق اامتم املتات ة -
هر هذا هل اإلس حتر جهتاث الطلتب
وهي خترائا اخوتية  -يف حتر الرب اقجومية وحتر االستي ء على أراضي ال ابلقوة .آهل اإلس

ِ
س َحْيتتل َو َجت َُّتوه ْم) التوبتتة ،٥ :ويقتتول عزوجتل ( َوالَ َِْ تواْ ِيف ابْتِ َتتاء الْ َقت ْتوِ )
التتذي يستتمونه ابلتترب اقجوميتتة وهللا تعتتاىل يقتتول (آَتتاقْتتتلواْ الْم ْشت ِرك َ
ِ
وهتا) ااحتزاب:
ال ساء 1٠4 :وهتل اإلست تر االستتي ء علتى أراضتي ال ت ابلقتوة وهللا يقتول ( َوأ َْوَرثَك ْتم أ َْر َ
ضته ْم َوث َاي َره ْتم َوأ َْم َتوا َق ْم َوأ َْرضتا َّملْ تَطَؤ َ

 2٧وكيف صارت أرع العتراق والشتا ومصتر بتل أرع دراستان واانت لح متن أمت ك ال ولتة اإلست مية ات يتو  .إن القائتل هبتذا القتول الثاست
م كر للمعلو من ال ين ابلارورة .أال ترى أن اامم املتا ة هي اليت م ات إسترائيل أرع آلستطس بقترار التقستيم يف  ، 194٧مث بقترار اق نتة يف
 1948مك ت إلسرائيل من التهتا املزيت متن اارع وكانتت الَتلت متن صتاراء ال قتب ختتيتا بقترار التقستيم مث التهمتت إسترائيل املزيت متن أرع
آلسطس ابلقوة يف حرب عا  19٦٧حتت ْسا العامل وبصره .إن القوانس ال ولية التطبق إال على الاعثاء ،أمتا ااقتوايء آلهتم قتوانس أدترى وهتي
قوانس آرع اامر الواقا ابلقوة كما آعل اليهوث بثلسطس وكما آعل ال صارى الصرب ابلبوست ة ،والدت ي متا هتؤالء الكثترة ااجنتا إال القتوة ،وقت

ِ
استَطَ ْعتم ِهمن قت َّوِة) اانثال.٦٠ :
أدس هللا بذل أبوجز بيان وأوضح عبارة آقال جل ختأنه ( َوأَع ُّ واْ َقم َّما ْ

وبعد:

آق كانت تل بعض اادطاء اليت وقا آيها بعض املعاصرين ممن تكلموا يف مسائل السياسة الشرعية ،وأدطر ماآيها حماولة تطويا اإلس
( 1اع املوقعس) 2٣1 - 2٣٠/4
 2رواه مسلم
( ٣أحكا أهل الذمة)  ،244 - 2٠8 /1ط ثار العلم للم يس 198٣

ليساير
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مذاهب الكثار وقواني هم.
وأ ال أثعو إىل التمس الريف بكل ماورث يف كتب السياسة الشرعية املكتوبة من حنو ألف س ة ،بل المانا من تطوير ااستاليب ابدتت ف الزمتان
واملكان كتطوير ختكل اَّهاو اإلثاري لل ولة و ريقة تطبيق الشورى وخ ها ،ولكن ثون مسا اباحكا ال ابتة ابلكتاب والس ة وإجتان املستلمس،
وق كرت يف كتايب (العم ة) تصورا معاصرا لتطبيق الشورى يف ثار اإلس على سبيل االقرتاح.
وهذا آدر ما أ كره يف موضون السياسة الشرعية ،وابهلل تعاىل التوآيق.
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ونذكر آيه:
تعريف السبة ،وحكمها وأ يتها ،ومراجا ثراسة املوضون.

املوضوع الثاين :احلِ ّسبة

 - 1احلسبة :هي أمر رعروف ترك أو هني عن م كر هر.
 - 2حكمها :السبة آرع كثاية يف ااصل ،إ ا قا هبا بعض املسلمس يف موضتا ستقط الثترع عتن البتاقس وصتارت يف حقهتم ستهة ،وإ ا مل يقتم
هبا من آيه الكثاية ِأمثَ اَّميا.
وتص السبة آرع عس على خت ِ
ص ما إ ا مل يستطا خ ه القيا هبا أو مل يعلم خ ه را دب ت ي ه كأن اليكون يف املوضا أح سواه.

اخل ِ وَيْمرو َن ِابلْمعتر ِ
ِ
ِ
وف َويَتْت َه ْتو َن َعت ِن الْم َكت ِر َوأ ْولَتتتِ َ هتم الْم ْثلِاتو َن)
َْ
وأثلة ل ك ة م ها قوله تعاىل ( َولْتَكن هم ك ْم أ َّمةم يَ ْ عو َن إ َىل َْْ َ َ
آل عمتران ،1٠4 :وقتتول رستتول هللا عليتته الصت ة والست (متتن رأى مت كم م كترا آلي ت ه بيت ه ،آتتإن مل يستتتطا آبلستتانه ،آتتإن مل يستتتطا آبقلبتته ،و لت
أضعف اإلميان).1
وث هل ال يل علتى أن انكتار امل كتر ابلقلتب واجتب علتى كتل أحت أي أنته آترع عتس ،ويت هل عليته أياتا متارواه أبتو ثاوث عتن العتر بتن عمت ة عتن
َ
ال عليه الص ة والس قال (إ ا عملتت اخلطيتتة يف اارع كتان متن ختته ها آكرههتا)  -وقتال مترة (أنكرهتا) ( -كمتن ختاب ع هتا ،ومتن ختاب
ع ها آرضيها كان كمن خته ها).2
َّ ِ
ضت َّل إِ َا ْاهتَت َ يْتت ْم) املائت ة ،1٠٥ :واالهتت اء أبثاء
ين َآم تواْ َعلَت ْتيك ْم أَنث َستتك ْم الَ يَاتُّركم َّمتتن َ
وقتتال اباان ميميااة رمحتته هللا [قولتته تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ

الواجب ،آإ ا قا املسلم را دب عليه من اامر ابملعروف وال هي عن امل كر كما قا ب ه من الواجبات مل ياره ض ل الا ل.
و ل يكون َترة ابلقلب ،وَترة ابللسان ،وَترة ابلي  .آأما القلب آيجب بكل حال ،إ الضترر يف آعلته ،ومتن مل يثعلته آلتيح هتو رتؤمن ،كمتا قتال
ال عليه الص ة والس «:و ل أثى  -أو  -أضعف اإلميان» ،وقال« :ليح وراء ل من اإلميان حبة درثل» .وقيتل البتن مستعوث :متن ميتت
ااحياء آقال :الذي اليعرف معروآا والي كر م كرا ،وهذا هو املثتون املوصوف يف ح يل حذيثة بن اليمان].٣
 - 3أما أمهية األمر ابملعروأ والنهي عن املنكار ،آهتي كمتا قتال أباو حاماد الدازاي رمحته هللا[ :أمتا بعت  :آتإن اامتر ابملعتروف وال هتي عتن امل كتر
هو القطب ااعظم يف ال ين ،وهو املهم الذي ابتعل هللا له ال بيس أجعس ،ولو وي بسا ه وأ ل علمه وعمله لتعطلت ال هبوة واضتمالت ال اينتة
وعمت الثرتة وآشت الا لة وختاعت اَّهالة واستشرى الثساث واتسا اخلرق ودربت الب ث ،وهل العباث ،ومل يشتعروا ابقت ك إال يتو الت تاث ،وقت
كان الذي دث ا أن يكون ،آإ هلل وإ إليته راجعتون ،إ قت انت ر متن هتذا القطتب عملته وعلمته ،وامناتق ابلكليتة حقيقتته ورْسته ،آاستتولت علتى
القلتتوب م اه تتة اخللتتق وامناتتت ع هتتا مراقبتتة اخلتتالق واسرتستتل ال تتا يف اتبتتان اقتتوى والشتتهوات اسرتستتال البهتتائم ،وعتتز علتتي بستتاط اارع متتؤمن
صاثق الأتدذه يف هللا لومة الئم ،آمن سعى يف ت يف هذه الثرتة وس هذه ال لمتة إمتا متتكث بعملهتا أو متقلت ا لت ثيتذها جمت ثا قتذه الست ة الت ائرة
هاا أبعبائها ومتشمرا يف إحيائها كان مستأثرا من بس اخللق ذحياء سَّة أآاى الزمان إىل إماتتهتا ،ومستتب ا بقربتةِ تتاتاءل ثرجتات الق َترب ثون
روْا].4
واختتتتكى أبااو الوفاااء اباان عقياال احلنبلااي رمحتته هللا  ٥1٣ه ت متتن نقتتص ال ت ة علتتى ال ت ين يف ومانتته ،آقتتال  -آيمتتا نقلتته ع تته ابتتن مثلتتح يف (اآلثاب

الشرعية) – [إ ا أرثت أن تعلم حمل اإلس من أهل الزمان ،آ ت ظر إىل وحامهم يف أبتواب اَّوامتا ،والضتجيجهم يف املواقتف بلبيت  ،وإمنتا انظتر
املعرى عليهما لعائن هللا ي ظمون وي رون ،هذا يقول «ح يل دراآة» ،واملعترى يقتول «تَتلَ ْتوا اب ت
إىل موا أْم أع اء الشريعة ،عاه ابن الراون ي و ه
وجلَ ْوا صارما» ،وقالوا :ص ق ا ،آقل ا :نعم ،ويعين ابلبا ل :كتاب هللا عزوجل .وعاختوا س س وعظمت قبورهم واخترتيت تصتانيثهم .وهتذا يت ل علتى
َ
 1رواه مسلم
 2ح يل حسن
( ٣جممون الثتاوى) 12٧/28
( 4إحياء علو ال ين) ٣٣٣ /2
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بروثة ال ين يف القلب] .نقل ابن مثلح هذا الك مث قال [وهذا املعىن قاله الشيخ تقي ال ين ابن تيمية رمحه هللا تعاىل].1
آانظر كيف يستشري الثساث ما ترك انكار امل كر ،وليح أثل على هذا من امل ال الذي ضربه رسول هللا عليه الص ة والست يف قولته (م تل القتائم
يف ح وث هللا والواقا آيها ،كم ل قو استهموا على سثي ة ،آصار بعاهم أع ها وبعاهم أسثلها ،وكان التذين يف أستثلها إ ا استتقوا متن املتاء َم هتروا
وجنَت ْتوا
علتتى متتن آتتوقهم ،آقتتالوا :لتتو أ درق تتا يف نصتتيب ا درقتتا ومل نتتؤ متتن آوق تتا ،آتتإن تركتتوهم ومتتا أراثوا هلك توا جيعتتا ،وإن أدتتذوا علتتى أي ت يهم َجنَت ْتوا َ
جيعا) .2والقائم يف ح وث هللا هو ال اهي عن امل كر ،والواقا آيها هو آاعل امل كر ،واستتهموا أي اقرتعتوا ،والت يل يت ل علتى أن تترك إنكتار امل كتر
سبب اق ك العا .
وامل تتال املاتتروب يف هتتذا الت يل يتتذكرين رتتا قتتال يل أح ت اا بتتاء ال قتتات ات يتتو متتن أن القيتتا ابلستتبة يف اامتتة اإلس ت مية يشتتبه عمتتل جهتتاو
امل اعتتة املقتتاو للج تراثيم يف جستتم اإلنستتان ،وأنتته إ ا أصتتيب جهتتاو امل اعتتة هتتذا ابلعطتتب كمتتا ت ث يف املتترع املعتتروف ابإلي ت و آ ب ت أن مي توت
اإلنسان إ تصيبه اَّراثيم ابامراع الثتاكة ثون مقاومة من اَّسم آيموت ،آكذل إ ا تعطلت الستبة يف اامتة اإلست مية تراكمتت آيهتا املثاست
وامل كرات ثون مقاومة حىت ْلكها ،أال ترى أن رستول هللا عليته الصت ة والست قت قتال يف الت يل الستابق (آتإن تركتوهم ومتاأراثوا هلكتوا جيعتا،
وإن أدذوا على أي يهم جنوا وجنوا جيعا) .آشبهه هذا الطبيب السبة جبهاو امل اعة يف اَّسم ،وختبهه امل كرات ابَّراثيم املسببة لألمراع.
هتتذا ،وقت كانتتت الستتبة يف ثولتتة اإلست متتن أعمتتال الستتلطان أحيتتا أي يباختترها ب ثستته بتوليتتة احملتستتبس ومتابعتتة أعمتاقم ،وأحيتتا أدتترى كانتتت
السبة َتبعة اعمال القااة .آكان السلطان أو القاضي يقل احملتسب  -وايل السبة  -عمله ،وهذا وأعوانه يباختترون الستبة يف أستواق املستلمس
وجمتمعاْم .وتويل البعض قذا الواجب ال يسقطه عن بقية املسلمس إ ا مل تس هبم الكثاية .آكيف وهذا الواجب ال يتقل ه أح يف هذا الزمان .
وللاسبة أحكا وآثاب ،وه اك آروق بس عمل القاضي وعمل احملتسب ،ويرجا يف هذا إىل ما أ كره من مراجتا إن ختتاء هللا ،آلتيح مقصت ي ه تا
خترح املوضون أو تل يصه ،وإمنا أرثت التعريف به وأب يته قبل كر مراجعه.
 - 4مرا ع دراسة املوضوع:
وهي ِبسب أ يتها يف هذا املوضون على الرتتيب التايل:
( - 1كتتاب اامتتر ابملعتتروف وال هتتي عتتن امل كتتر) ذحيتتاء علتو الت ين ايب حامت ال تزايل ،ابإلحيتتاء ج  2ص  .٣8٥ - ٣٣٣وهتتو ااستتا لك ت
ممن كتبوا من بع ه يف هذا املوضون.
 - 2كتاب (السبة) لشيخ اإلس ابن تيمية (رجمون الثتاوى)  ،12٠ - ٦٠/28ويليه كتاب (اامر ابملعروف وال هي عن امل كر) لته (رجمتون
الثتاوى)  ،1٧8 - 121/28وك الكتابس مطبون رثرثه أياا.
 - ٣أبواب اامر ابملعروف وال هي عن امل كر ابَّزء ااول من كتاب (اآلثاب الشرعية) البن مثلح ال بلي ،من ص  - 1٥٥ص .21٠
 - 4متتا كره ال تتووي يف ختتترح أحاثيتتل اامتتر ابملعتتروف وال هتتي عتتن امل كتتر يف (صتتايح مستتلم بشتترح ال تتووي)  .29 - 21 /2وكتتذل متتايتعلق
ابإلنكار على أئمة املسلمس بوجه داص يف (صايح مسلم بشرح ال ووي)  ،24٦ - 242 /12و  .229 - 228 /12وم له يف (آتح الباري)
.8 - ٥ /1٣

َّ ِ
تل إِ َا ْاهتَت َ يْتت ْم) بستورة
ض َّ
ين َآم واْ َعلَْيك ْم أَنث َسك ْم الَ يَاُّركم َّمتن َ
 - ٥ما كره الش قيطي يف هذا املوضون يف تثس قوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ

املائ ة ،و ل يف (أضواء البيان) .1٧8 /2
 - ٦أبواب السبة بكتب (ااحكا السلطانية) ،وهي يف أحكا املاورثي يف ص  ،2٥٦ - 24٠ويف أحكا أيب يعلى يف ص .٣٠٦ - 28٥
 - ٧بعض مسائل يف نثح املوضون كرها القر يف تثس ه ج  4ص  49 - 4٦و .1٦٥
 - 8بعض مسائل يف نثح املوضون كرها ابن القيم يف (اع املوقعس) ج  ٣ص .1٦ - 14
هذه هي املراجا ااساسية قذا املوضون ،وآيه كتب أدرى م ل:
( 1اآلثاب الشرعية) البن مثلح ،ج  1ص  ،2٣٧ط مكتبة ابن تيمية
 2رواه الب اري عن ال عمان بن بش
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• كتتتاب (اامتتر ابملعتتروف وال هتتي عتتن امل كتتر) ايب بكتتر اخلت ل  ٣11هتت ،ط املكتتتب اإلست مي 141٠ه ،كتتر آيتته مستتائل اإلمتتا أمحت يف هتتذا
املوضون ،وهذه ق كر معظمها ابن مثلح يف (اآلثاب الشرعية).
• كتاب (اَّهاث مياثي ه وأساليبه) حملم نعيم ايسس ،أورث آيه اباب يف اامر ابملعروف وال هي عن امل كتر متن ص  198 - 1٦٠بطبعتة ثار الثرقتان
 14٠٦هت ،وق اعتم يف معظم ما كره على ك أيب حام ال زايل يف هذا املوضون يف كتاب (اإلحياء).
ولن د املسلم ح وة اإلميان حىت َيمتر ابملعتروف وي هتى عتن امل كتر ويصتس علتى مايصتيبه متن أ ى يف ات هللا ،ومتن جتهرب عترف ،وأ أثعتو كتل
مسلم قذا ،وليب أ ب ثسه مث بعش ته ااقربس مث سائر ال ا  ،وهذا آدر ما أ كره يف موضون السبة ،وابهلل تعاىل التوآيق.
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املوضوع الثالث :اجلهاد يف سبيل هللا معاىل

 - 1اجلهاد يف اللدة :مص ر جاه  ،يقال :جاه داه جماه ة وجهاثا :إ ا بذل وسعه.
 - 2واجلهاد يف الشرع :له معنيان :عا وداص

أ  -آاملعىن العا للجهاث :هو أن دته املسلم مستعي ا ابهلل يف حتصيل كل مايقربه إىل هللا ،ويف االبتعاث عن كل ماهناه هللا ع ه .وله أربا مراتب:
ااوىل  :جهاث ال ثح يف تعلم اق ى وثين الق والعمل به.
وال انية :جهاث الشيطان ال اعي إىل الكثر والب ن وامل كرات.
وال ال ة :جهاث أهل الظلم والب ن وامل كرات.
والرابعة :جهاث الكثار وامل اآقس.
ب  -وأما املعىن اخلاص للجهاث :آهو بذل الوسا يف قتال الكثار لتكون كلمة هللا هي العليا ،ويقا ابملال وال ثح واللسان.
وإ ا ا لق لثظ اَّهاث يف الشريعة ،آاملراث به املعىن اخلاص ،الخيتلف العلماء يف ل  ،وهو الذي نتكلم ع ه ه ا.
 - 3بدء شرع اجلهاد وختامه:

ِ
َّستةَ)  -إىل
ومل يشرن اَّهاث  -رعىن قتال الكثار  -إال يف ختريعة موسى عليه الس بع ه ك آرعون بقوله تعتاىل ( َاي قَت ْتو ا ْثدلتوا اا َْر َ
ع امل َق َ
َنت َوَربُّ َ آَت َقاتِ ) املائت ة ،24-21:وملا مل يقاتل ب و إسرائيل عاقبهم هللا ابلتيه ،ومات موسى ومن قبله أدتوه هتارون عليهمتا
بأ َ
قوله تعاىل – (آَا ْ َه ْ
الس ابلتيه ،مث توىل أمرهم من بع موستى آتتاه يوختتا بتن نتون عليته الست آقتاتلوا معته ،وهتو التذي حتبح هللا لته الشتمح عتن ال تروب حتىت آتتح
عليه ،كما ورث يف ال يل املتثق على صاته والذي ورث آيه أن ال ائم كانت حمرمة عليهم.
أما قبل موسى عليه الس آلم يشرن اَّهاث ،وإمنا كان كل ن يت عو قومته حتىت يبلت متن لت متا ختتاء هللا ،مث يهلت هللا تعتاىل متن كثتر متن قومته

ِ
وىل)
ب ِمتن بَت ْعت ِ َمتا أ َْهلَ ْكَتا الْقترو َن ْاا َ
وستى الْكتَتا َ
اباسباب السماوية وي جي رسله والذين آم توا معهتم برمحتة م ته ،قتال تعتاىل ( َولََقت ْ آتَتْيتَتا م َ
آصل سباانه كيثية هتذا اإلهت ك يف قولته تعتاىل (آَكت ه أَ َدت ْذ َ
القصص ، 4٣ :ه
آبس سباانه أنه كان يهل الكاآرين أبسباب السماء قبل موسى ،مث ه

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اّلل
ع َوِم تْتهم َّمت ْتن أَ ْخَرقْتَتتا َوَمتتا َكتتا َن َّ
َد َذتْتته ال َّ
بِ َذنبِتته آَمتْتهم َّمت ْتن أ َْر َست ْلَا َعلَْيتته َحاصتتبا َوم تْتهم َّمت ْتن أ َ
صت ْتي َاة َوم تْتهم َّمت ْتن َد َس ت ْثَا بِتته ْاا َْر َ
ِ ِ
ِ
سه ْم يَظْلِمو َن) الع كبوت.4٠ :
ليَظْل َمه ْم َولَكن َكانوا أَنث َ

ومتن معته ِمتن
هذا يف كيف ب أ خترن اَّهاث  ،أما هنايته وآدره آقتال املسلمس  -ما عيسى بن مر عليه الس بع نزوله متن الستماء  -للت جال َ
اليهتتوث ،كمتتا أدتتس رستتول هللا عليتته الصت ة والست يف حت يل الطائثتتة امل صتتورة ،قتتال عليتته الصت ة والست (التتزال ائثتتة متتن أمتتيت يقتتاتلون علتتى
الق اهرين على من وأهم حىت يقاتل آدرهم املسيح ال جال) .1ويكون ل قبيل قيا الساعة ،إ بعت ه دتروج َيجتوج ومتأجوج وه كهتم ب ت
قتتتال ،مث متتوت عيستتى عليتته الست  ،مث دتتروج الشتتمح متتن م رهبتتا آي تتتم علتتى كتتل قلتتب رتتا آيتته ،مث كتترج ال ابتتة لتميتتز املتتؤمن متتن الكتتاآر ،مث ْتتب
الريح الطيبة اليت تقبض أرواح جيا املؤم س ،ويبقى على اارع خترار اخللق عليهم تقو الساعة.
وبس بع ة الرسول عليه الص ة والس وقتال ال جال ال تزال ائثة من املسلمس على الق يف جيا ااوم ة ،وهم الطائثة امل صتورة ،حستبما أدتس
الصاثق املص وق عليه الص ة والس .

 - 4معر) موضوع اجلهاد للقعن والتحريف:
هذا ،ويعتس موضون اَّهاث من أك ر املوضوعات تعرضا للطعن والشبهات والتاريف يف ومان ا هذا نظرا انته الت رن التواقي امتة املستلمس التيت يتراث
قا أن تبقى ليلة مستباحة من أع ائها ،آاَّهتاث هتو أدطتر متا يهت ث أعت اء املستلمس متن قتوى الكثتر العتاملي ومتن الكتا الطواخيتت املرتت ين علتى
السواء ،آأوعزوا إىل بطانتهم من املستشرقس واملست ربس وعلماء السوء أن يطع وا يف اَّهتاث وي ت وا الشتبهات حولته وأن رآتوا مع تاه ومقاصت ه لت ى
 1رواه أبو ثاوث والاكم وقال :صايح على خترط مسلم ومل خيرجاه ،وواآقه الذه
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املستتلمس ،بتتل بلت اامتتر إىل حتتذف كتتل متتا ميتتت للجهتتاث بصتتلة متتن امل تتاهل التعليميتتة لط ت ب املت ار  ،وإىل هنتتى دطبتتاء املستتاج عتتن الكت
اَّهاث إىل خ ل من وسائل املكر والتاليل.

يف

 - 5مرا ع دراسة املوضوع:
إ ا ثر الطالتتب آقتته اَّهتتاث متن املصتتاثر املتتذكورة يف مباتتل الثقتته ،آإنتته ال يثوتتته ختتتيء ك ت م تته ،وأ أ كتتر ه تتا مصتاثر ثراستتة هتتذا املوضتتون ممتتا
كرته من قبل ومن خ ه:
 - 1كتاب اَّهاث من كتاب (امل ين) البن ق امة ،ومواضعه يف (امل ين ما الشرح الكب ) يف ج 1٠من ص  ٣٦4إىل آدر هذا اَّزء.
 - 2متتن صتتايح الب تتاري وختتترحه :كتتتب اَّهتتاث مث آتترع اخلمتتح مث اَّزيتتة وكلهتتا اب ل ت الستتاث متتن آتتتح البتتاري متتن ص  ،28٥ - 1وكتتتاب
امل اوي َبدر اَّزء السابا وأول ال امن من الثتح.
 - ٣كتاب (الس الكب ) حملم بن السن الشيباين من أصااب أيب ح يثة ،مطبون يف مخستة جملت ات متا ختترحه لإلمتا ال َّسَر ْدستي ،وهتذا كتتاب
جي به أحكا تثصيلية ك ة ،ولك ه ِباجة إىل كريل أحاثي ه ،آابذا لو اهتم به بعض املشت لس ابلت ريل ،لتزثاث م ثعته.
 - 4ا ل ال امن والعشرون من (جممون آتاوى ابن تيمية) ،وهذا ا ل كله مهم.
 - ٥امل اوي وآقهها من (واث املعاث) البن القيم.
 - ٦أب تواب اَّهتتاث وقتتتال الب تتاة واملرت ت ين متتن كتتتب (ااحكتتا الستتلطانية) للمتتاورثي ،وايب يعلتتى ،ومتتن كتتتاب (حتريتتر ااحكتتا يف ت ت ب أه تل
اإلس ) لب ر ال ين بن جاعة.
 - ٧كتاب (العسة مما جاء يف ال زو والشهاثة واقجرة) لص يق حسن دان 1٣٠٧هت ،وهو صاحب (الروضة ال ية) ،ط ثار الكتب العلميتة ،وهتو
كتاب متوسط كر يف أوله آال اَّهاث والشهاثة ،مث كر بعض أحكا اَّهاث .وكان كتبه لتاريض املسلمس على قتال روستيا القيصترية ال صترانية
إابن قتاقا لل ولتة الع مانيتة يف أوادتر القترن التاستا عشتر املتي ثي ب يتة انتتزان بعتض أراضتي املستلمس متن أمت ك ال ولتة الع مانيتة ،هتذا القتتال التذي
انتهى ابنتصار روسيا واستي ئها على القر والقوقاو وأرمي ية وأ ربيجان من أراضي املسلمس ،آإ هلل وإ إليه راجعون.
 - 8كتاب (أ ية اَّهاث) لعلي بن نثيا العلياين ،ط ثار يبة  14٠٥هت.
 - 9كتاب (اَّهاث مياثي ه وأساليبه) حملم نعيم ايسس ،ط ثار الثرقان  14٠٦هت.
 - 1٠كتاب (اآرتاءات حول خاايت اَّهاث) حملم نعيم ايسس ،ط ثار اارقم  14٠4هت.
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لمات هذا العصر ونواولته الشت ي ة التيت ترتتب
واملقصوث به الكم بقوانس الكثار  -املعروآة ابلقوانس الوضعية  -يف ب ث املسلمس ،وهذا اامر من م ه
عليها آساث عظتيم يف عمتو بلت ان املستلمس .وقت أختترت إىل هتذا املوضتون يف عت ة مواضتا متن هتذا الكتتاب متن قبتل ،داصتة يف مباتل االعتقتاث
ع نق ك بعض املؤلثس آيه ،ويف نثتح املباتل ع ت الكت يف حكتم ج توث املرتت ين ( -يف نقت الرستالة الليمانيتة يف املتواالة)  -و كترت ه تاك
أن الكم على هؤالء اَّ وث مبين على معرآة حكم َرؤسائهم وهم الكا الاكمون ب ت متاأنزل هللا ،والتذين نب هتس حكمهتم يف هتذا املوضتون إن ختتاء
هللا.
وال ي ب تتي ملستتلم أن يظتتن أن الكتتم رتتا أنتتزل هللا حمصتتورا يف القاتتاء الشتترعي ،بتتل ي ب تتي آهتتم الكتتم رع تاه الشتتامل ،ليشتتمل كاآتتة أمتتور املستتلمس
السياستتية واالقتصتتاثية واالجتماعيتتة والتعليميتتة واإلع ميتتة ابإلضتتاآة إىل التشتريا والقاتتاء ،آكتتل هتتذه اامتتور ي ب تتي أن تكتتون علتتى مقتاتتى أحكتتا
الشريعة.
ونظرا ل رة الكتابة يف هذا املوضون يف ومان ا رخم أ يته ،ونظرا الختتمال كتاابت بعض املعاصرين يف هذا املوضون على أدطتاء ي ب تي الت بيته عليهتا،
آق رأيت أن أتكلم آيه بشيء من التثصيل ،و ل يف عشر مسائل وهي:
 - 1بيان كيف مت حتكيم قوانس الكثار يف ب ث املسلمس.
 - 2بيان تعلهق مسائل التشريا والكم والتااكم بتوحي هللا عزوجل.
 - ٣بيان وآاء أحكا الشريعة ِباجة العباث وحتقيقها ملصالهم.
 - 4بيان مثاس الكم ابلقوانس الوضعية.
 - ٥مق مات هامة.
 - ٦سرث ااثلة ال صية ال الة على كثر الكا ب ماأنزل هللا.
ِ - ٧كر اإلجان على كثر الكا ب ماأنزل هللا.
 - 8سرث أقوال العلماء يف بيان كثر الكا ب ماأنزل هللا.
 - 9اآلاثر املرتتبة على الكم ابلقوانس الوضعية.
 - 1٠رث الشبهات الوارثة يف هذا املوضون.
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املسألة األوىل :بيان كيف مت حتكيم قوانني الكفار
يف ب ث املسلمس

احت َ ة والَ يتزالتتو َن خمْتلِ ِثتتس ،إِالَّ متن َّرِحتتم ربُّت ولِت َذلِ دلَ َقهتتم وََتتَّ ِ
قتتال هللا عزوجتتل (ولَتتو َختتتاء ربُّت َ ََّعتتل الَّتتا أ َّمتتة و ِ
تت َكل َمتتة َربِهت َ
ََ َ َ َ َ َْ ْ
َ ََ
َ َ َ
َْ
ََ َ َ َ
َ
اَِّ َِّة والَّا ِ أ ْ ِ
ِ
ا َْم َّ
س) هوث.119 - 118 :
َجَع َ
ألن َج َه ََّم م َن ْ َ

آلم يشأ هللا أن دعل ال تا أمتة واحت ة  -كمتا يت ل عليته حترف «لتو» آإنته حترف امت تان المت تان  -وإمنتا جعلهتم خمتلثتس ،ول دتت ف صتور ختتىت
كتتاالدت ف يف اللتتون والل تتة واَّ ت ح وال تتىن والثقتتر والصتتاة واملتترع ،ولكتتن أعظتتم صتتور االدتتت ف تل ت التتيت يرتتتتب عليهتتا الستتعاثة والشتتقاء يف
اآلدرة وهي ادت ف اخللق يف أثايهنم إىل مؤمن وكاآر.

اّلل ِرَا تَتعملتو َن ب ِ
صت م) الت تابن،2:
آق أراث هللا أن يكون دلقه بس مؤمن وكاآر كما قال تعاىل (ه َو الَّ ِذي َدلَ َقك ْم آَ ِم ك ْم َكاآِمر َوِم كم ُّم ْؤِم من َو َّ
َْ َ

وابتلتتى هللا الثتريقس بعاتتهم بتتبعض لتتتتم احمل تتة ولتجتتزى كتتل نثتتحِ رتتا كستتبت ،قتتال تعتتاىل (وجع ْل تتا بتعاتتكم لِتبتع ِ ِ
صتِتسو َن َوَكتتا َن َربُّت َ
ض آْتتَتتة أَتَ ْ
َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ
ِ ِ َّ ِ
ِ
الرقَت ِ
ب ِ
صتَتر ِمتْته ْم َولَ ِكتتن لهِيَتْبتلت َتو
تاب)  -إىل قولتته َ ( -لِت َ َولَت ْتو يَ َشتتاء َّ
ين َك َثتتروا آَ َ
اّلل َالنتَ َ
بَصت ا) الثرقتتان ،2٠ :وقتتال تعتتاىل (آَتإ ا لَقيتتتم التتذ َ
ات ْتر َ ه
ض والَّ ِذين قتِلتوا ِيف ستبِ ِيل َِّ
اّلل آَتلَتن ي ِ
بت ْع َ ِ
َع َمتا َق ْم) حممت  4 :وقتال هللا عزوجتل  -يف الت يل الق ستي  -ل بيته حممت عليته الصت ة
ا َّتل أ ْ
َ
َ
اكم ببَت ْع ِ َ َ
والس

(إمنا بع ت ابتلي وابتلي ب ).1

وق ت انعق ت ت الع ت اوة بتتس الث تريقس ق ت را وختتترعا كمتتا أراث التتق جتتل وع ت بقولتته آلث وووجتته ( َوقت ْلَتتا ا ْهبِط تواْ بَت ْعاتتك ْم لِتبَت ْع ِ
ض َع ت و َولَكت ْتم ِيف
ع مستتَت َقر وَمتَتتانم إِ َىل ِحت ِ
س) البقتترة ،٣٦ :آصتارت هتتذه العت اوة يف بتين آث  ،إمتتا عت اوة يف الت ين وإمتتا يف الت نيا ،والعت اوة ال ي يتة واقعتتة الحمالتتة
اا َْر ِ ْ َ
ِ
ِ
ين َكتتانواْ لَكت ْتم َعت هوا ُّمبِي تتا) ال ستتاء .1٠1 :كمتتا أمتتر هللا تعتتاىل املتتؤم س رعتاثاة
آقت َجبَتتل هللا الكثتتار علتتى معتتاثاة املتتؤم س كمتتا قتتال تعتتاىل (إ َّن الْ َكتتاآ ِر َ
ون َِّ
تت لَكتتم أستتوةم حستَةم ِيف إِب تتر ِاهيم والَّت ِتذين معتته إِ ْ قَتتالوا لَِقتوِم ِهم إِ َّ ب تتراء ِمت كم وِممتَّتا تَتعبت و َن ِمتتن ث ِ
اّلل
َْ ْ
َْ َ َ َ ََ
ْ ْ َ
الكتتاآرين آقتتال تعتتاىل (قَت ْ َكانتَ ْ ْ ْ َ َ َ
َك َثرَ بِكم وب َ ا بتيت ت ا وبتيت كم الْع َ اوة والْبت ْااء أَبت ا حت َّىت تتؤِم توا ِاب َِّ
ّلل َو ْحت َ ه) املمتا تة .4 :وهبتذه العت اوة املتباثلتة بصتورها امل تلثتة يبتلتي هللا
ْ ْ َ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
كل آريق ابآلدر لتتم احمل ة ويقا االدتبار للثريقس يف ال نيا ،مث دزيهم هللا أبعماقم يو البعل.
وق اكذت ع اوة الكثار للمؤم س صورا ختىت ،م ها:

ِ
اَِّ ِتن ي ِ
ِ ِ
ِ
س ا ِإلنت ِ
توحي بَت ْعاته ْم
( )1إاثرة الشبهات للطعن يف ال ين وص ال ا ع ه ،كما قال تعاىل ( َوَك َذل َ َج َع ْلَا لك ِهل نِ ِه َع هوا َختيَا َ
ح َو ْ ه
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ض و ْدر َ ِ
إِ َىل بَت ْع ِ
ض ْتوه
ين الَ يت ْؤم تو َن ِابآلد َترِة َول َ ْ َ
ف الْ َق ْول خرورا َولَ ْو َختتاء َربتُّ َ َمتا آَت َعلتوه آَت َذ ْره ْم َوَمتا يَت ْث َترتو َنَ ،ولتَ ْ
صت َى إلَْيته أَآْتت َ ة التذ َ
َولِيَت ْق َِرتآواْ َما هم ُّم ْق َِرتآو َن) اانعا  ،11٣ - 112 :وقال تعاىل ( َوُّثواْ لَ ْو تَكْثرو َن َك َما َك َثرواْ) ال ساء.89 :
ِِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
ستتَت ْه ِزئون) يتح ،٣٠ :وقتال تعتاىل
( )2االستهزاء ابملؤم س والس رية م هم :قال تعاىل ( َاي َح ْسَرة َعلَى الْعبَاث َما ََيْتيهم همن َّرسول إالَّ َكانوا بته يَ ْ
ِ َّ ِ
ِ ِِ
آم واْ) البقرة ،212 :واآلايت َبدر سورة املطثثس وحنوها.
ين َك َثرواْ ْ
ين َ
الَيَاة ال ُّ نْتيَا َويَ ْس َ رو َن م َن الذ َ
(ويه َن للَّذ َ
تول َِّ
( )٣التاييق املاثي على املؤم س وآترع الصتار االقتصتاثي علتيهم :كمتا قتال تعتاىل (هتم الَّ ِتذين يتقولتو َن َال ت ِثقتوا َعلَتى متن ِع ت َ رس ِ
اّلل
ََ
َْ
َ
اوا) امل اآقون.٧ :
َح َّىت يَ َث ُّ
َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
عِتتُّم) آل عمتران:
ين َآم واْ الَ تَتتَّ ذواْ بطَانَة همن ثونك ْم الَ ََيْلونَك ْم َدبَاال َوُّثواْ َمتا َ ْ
( )4السعي يف إآساث املؤم س :كما قال تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ِ
ضعواْ ِد َلَك ْم يَتْبت ونَكم الْ ِثْتتَةَ) التوبة.4٧ :
 ،118وقال تعاىل (لَ ْو َدَرجواْ آيكم َّما َواثوك ْم إِالَّ َدبَاال وا َْو َ
َّ ِ
ين َك َثرواْ لِرسلِ ِه ْم لَ ْ ِر َجَّتكم ِهم ْن أ َْر ِضَا أَْو لَتَتعتوث َّن
( ْ )٥ي هم املؤم س ابل ثي والتشري  ،إن مل يرجعوا عن ثي هم ،كما قال تعاىل ( َوقَ َال الذ َ
ِيف ِملَّتَِا) إبراهيم.1٣ :
 1ال يل رواه مسلم
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( )٦تعتتذيبهم املتتؤم س لصتترآهم عتتن ثيت هم :كمتتا قتتال تعتتاىل (إِ َّهنت ْتم إِن يَظْ َهتتروا َعلَت ْتيك ْم يَت ْرجتتوك ْم أ َْو يعِيت وك ْم ِيف ِملَّتتتِ ِه ْم َولَتتن تت ْثلِاتوا إِ ا أَبَت ا)
ِ ِ
ِ
ص َسواْ َعلَى َما ك هِذبواْ َوأو واْ) اانعا .٣4 :
الكهف ،2٠ :وقال تعاىل ( َولََق ْ ك هذبَ ْ
ت رس مل همن قَتْبل َ آَ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
وثَ ،وه ْتم َعلَتى
َص َااب ْاا ْد وث ،الَّا ِر َات الْ َوقوث ،إِ ْ ه ْم َعلَْيت َها قتع م
( )٧قتلهم وقتاقم للمؤم س لص هم عن ثي هم :كما قال تعاىل (قت َل أ ْ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ َِّ
تىت
س ختتته م
َمتتا يَت ْث َعلتتو َن ِابلْمت ْتؤم َ
وثَ ،وَمتتا نَت َقمتوا متْته ْم إال أَن يت ْؤم توا اب َّّلل الْ َعزيتز ا ْلَميت ) التتسوج ،8 -4:وقتتال تعتتاىل ( َوالَ يَتَزالتتو َن يت َقتتاتلونَك ْم َحت ََّ
ِِ ِ
استَطَاعواْ) البقرة.21٧ :
يَترُّثوك ْم َعن ثي ك ْم إِن ْ
قصتها
والقرآن مليء ببيان هذه الصور وخ ها  -داصة يف السور املكية  -ومل كتلف صور معاثاة الكثتار للمتؤم س يف أمتةِ عتن أدترى ،وقتذا آقت َّ

تص َعلَْيت َ ِمت ْتن
هللا تعتتاىل علي تتا يف القتترآن ت بيتتتا للمتتؤم س ،وأبن متتا يثعتتل هبتتم آعتتل أبست آهم وأن العاقبتتة للمتقتتس ،ويف هتتذا قتتال تعتتاىل ( َوك ت ًّ نتَّقت ُّ
بن ِ
الرس ِل َما نتَتبِهت بِِه آت َؤ َاث َك) هوث ، 12٠ :وقال تعاىل  -بع كر قصة نوح عليه الس ما قومه (تِْل َ ِم ْن أَنبَاء الْ َْي ِ
وح َيها إِلَْيت َ َمتا
أَنبَاء ُّ
ِ ِ ِ
ِ
تس) هتتوث .49 :ور تتل هتتذا كتتان ي بهتتت رستتول هللا عليتته الصت ة والست
اصتِ ْتس إِ َّن الْ َعاقبَتةَ ل ْلمتَّقت َ
تت تَت ْعلَم َهتتا أَنت َ
كت َ
تت َوالَ قَت ْومت َ متتن قَتْبت ِتل َه ت َذا آَ ْ

اارت رضتتي هللا ع تته قتتال :ختتتكو إىل رستتول هللا عليتته الصت ة والست
أصتاابه حتتس وقتتا علتتيهم إيتتذاء املشتتركس ركتتة و لت آيمتتا روي دبتتاب بتتن ه
متوس برثة له يف ل الكعبة ،آقل ا :أال تست صر ل ا ،أال ت عو ل ا  ،آقال (ق كان َم ْن قبلكم يؤدذ الرجل آياثتر لته يف اارع آيجعتل آيهتا
وهو ه
تتمن هللا هتتذا
مث يتتؤتى ابمل شتتار آيوضتتا علتتى رأستته آيجعتتل نصتتثس ،ومي َشتتط أبمشتتاط ال يت متتاثون لمتته وعظمتته ،متتا يصت ه ه لت عتتن ثي تته ،وهللا ليت ه
الذئب على خ مه ،ولك كم تستعجلون).1
اامر حىت يس الراكب من ص عاء إىل حارموت الخياف إال هللاَ و َ
ويف مقابل ع اوة الكثار  -بصورها امل تلثة  -ل ا ،آق أمر هللا ب عوْم إىل ثين الق كما أمر ببت ْاهم ومعاثاْم وقتاقم إن مل يستجيبوا لتذل .

ِِ
ت ستَّة اا ََّولِت ِ
سَ ،وقَتتاتِلوه ْم َحت َّتىت الَ تَكتتو َن آِْتتَتةم
ف َوإِ ْن يَتعتتوثواْ آَت َقت ْ َم َ
ات ْ
ين َك َثتترواْ إِن يَ تَتهتواْ يت َ َثت ْتر َقتتم َّمتتا قَت ْ َستلَ َ
قتتال تعتتاىل (قتتل للَّتتذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س َكآآَّة َك َما يت َقتاتِلونَك ْم َكآآَّتة َو ْاعلَمتواْ أ َّ
تس) التوبتة.٣٦ :
اّللَ َم َتا الْمتَّق َ
َويَكو َن ال ه ين كلُّه هّلل) اانثال .٣9 - ٣8 :وقال تعتاىل ( َوقَاتلواْ الْم ْش ِرك َ
َن ه
وقتال املؤم س للكاآرين مما ي آا هللا تعاىل به الثساث كمتا قتال تعتاىل (ولَتوالَ ثآْتا ِ
ِ
ِ
اته ْم بِتبَت ْع ِ
اّللَ و
اّلل الَّتا َ بَت ْع َ
ض لََّث َست َ ت اا َْرع َولَتتك َّن ه
َْ َ ه
ِ
س) البقرة.2٥1:
آَ ْ
ا ِل َعلَى الْ َعالَم َ
وق ت تعتترع رستتول هللا عليتته الص ت ة والس ت وأصتتاابه إىل ماختتتاء هللا متتن أ ى املشتتركس وحصتتارهم وختتتبهاْم وح ترهبم حتتىت أ ن هللا بظهتتور ال ت ين
ب يف جست اامتة
وملَت املستتلمون مشتتارق اارع وم ارهبتتا بعت إوالتتتهم ستتلطان آتتار والتترو  .مث بت أ الاتتعف يت ه
والتمكتتس للمتتؤم س يف اارعَ ،
اإلست مية والت َتوَهن يتطتترق إىل قلتتوب أب ائهتتا ،آتكالتتب علتتيهم ااعت اء متتن كتتل حت ب وصتتوب ،وقت كتتان متتن أعتتىت لت  :هجمتتات الصتتليبيس علتتى
ب ث الشا ومصر ب ء من القرن الساث اقجري ،مث ال زو امل تويل للمشترق اإلست مي واستتي ئهم علتى بت ث املستلمس حتىت الشتا يف القترن الستابا
اقجري ،مث انتزان الصليبيس أرع اان لح من املسلمس يف القرن العاختر اقجري ،ومل يتوقف الصران بس الكاآرين واملؤم س يف وقتِ من ااوقتات،
عمترت ستتمائة ست ة ( ) 19٠٠ - 1٣٠٠آكانتت ستتس حتراب ،أي رعت ل حتترب
حتىت أنتين أحصتيت التروب التيت داضتتها ال ولتة الع مانيتة التيت َّ
واح ة كل عشر س س .وق ل املسلمون قاثرين رثحا من الزمان على ص خزوات الكثار وت يف آاثرها على اامة حىت ب أت مقتاومتهم تاتعف
م ذ قرنس من الزمان حس َتكن الكثار ااوربيون والرو من االستي ء على معظم ب ث املسلمس ابل زو املستلح ،وه تا ختترعوا يف إآستاث هتذه التب ث

وأهلها بوسائل ختىت ْ ،ف كلها إىل سلخ املسلمس عن ثي هم والقااء على أراثة املقاومة وعلى مصاثر القوة ل يهم ،كما قتال تعتاىل ( َوالَ يَتَزالتو َن
ِ
ِِ ِ
استَطَاعواْ) البقرة .21٧ :وق تركزت جهوث الكثار  -اجل إآساث املستلمس بعت استتي ئهم علتى ب ثهتم
ىت يَترُّثوك ْم َعن ثي ك ْم إِن ْ
يت َقاتلونَك ْم َح ََّ

 يف ث ثة حماور ،وهي القااء على مصاثر قوة املسلمس ،والسيطرة على التشريا والسيطرة على الكم بب ث املسلمس ،وهذا بياهنا ذداو:• احملور ااول :القااء على مصاثر قوة املسلمس:
وه اك ث ثة مصاثر أساسية للقوة وهي البشر وال روة والوح ة ،وق سعى الكثار يف كريب هذه الركائز ذآستاث املستلمس واستت زاف ثترواْم وتثتيتت
 1رواه الب اري ،ويف رواية (وهو متوس برثة وق لقي ا من املشركس خت ة)
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وح ْم ،حىت اليتمكن املسلمون من مقاومة الكثار وحىت التقو للمسلمس قائمة.
السبل ،م ها الطعن يف اإلس والتشكي يف أصتوله ،والستعي يف حتريتف
 - 1أما إآساث املسلمس يف ثي هم وأد قهم آق سعى آيه الكثار بشىت ُّ
أحكامتته القطعيتتة داصتتة متتايتعلق م هتتا ابلكتتم واإلمامتتة واَّهتتاث والتتوالء وال تساء والجتتاب ،وحماولتتة حصتتار الت ين وتقلتتيص نثتتو ه ليبقتتى حمصتتورا يف
الع قتتة بتتس العبت وربتته والختتتأن لتته رتتا وراء لت متتن ختتتتون السياستتة والكتتم واالقتصتتاث واالجتمتتان .وقت قتا املستشتترقون متتن الكثتتار بوضتتا أستتح
الطعن يف اإلس وحتريثه وحذا ت ميذهم من أب اء املسلمس حذوهم يف ل  .ومن سبل إآساث الكثار للمستلمس :نشتر الثجتور واإلابحيتة واخلمتر
تض علتتى تتتسج ال ستتاء وستتثورهن وخمتتالطتهن للرجتتال كتتل لت ابستتم الريتتة والتمت ن ،وختتر قتتيم حتتب الت نيا
وامل ت رات والتتز بتتس املستتلمس ،والت ه
والتكتتاثر م هتتا والتكالتتب عليهتتا يف نثتتو املستتلمس .وقت ستتاهم التعلتتيم العلمتتاين التتذي وضتتعه الكثتتار يف ت ثيتتذ خمططتتاْم اإلآستتاثية ،كمتتا ستاع هم
على ل وسائل اإلع ال ي ة كالصاف وا ت ت والستي ما واملسترح واإل اعتة رتا َس َّتهل قتم اإلآستاث اَّمتاعي للمستلمس .ومقصت هم متن لت
إضتتعاف ال تواون ال ت يين ل ت ى املستتلمس وجعلهتتم أ ستتا يله تتون وراء الشتتهوات بشتتىت ص ت وآها .وهتتذا هب ت ف القاتتاء علتتى إراثة مقاومتتة الكثتتار ل ت ى
املسلمس.
 - 2است زاف ال روة :أى ثروات ب ث املستلمس ،متن اامتوال واملتواث ااوليتة الزراعيتة والصت اعية ،و لت ابحتكتار هتذه املتواث لقتاء أمثتان وهيت ة ،وآتتح
ب ت ث املستتلمس أمتتا صتتاثرات الكثتتار ،وتتتوريط ب ت ث املستتلمس يف ال ت يون الربويتتة لتظتتل ثرواْتتا مستتت زآة يف تس ت ي ال ت يون وآوائ ت ها ،وتتتوريط ب ت ث
املسلمس يف الروب اإلقليمية لتظل سوقا مثتوحة لتص ير ااسلاة إليها وخ ل من صور است زاف ال روات.
 - ٣تثتيت وح ة املسلمس :داصة ما ضعف ال ولتة الع مانيتة يف أوادتر القترن التاستا عشتر املتي ثي ،آقتا الكثتار املستتعمرون بتثتيتت املستلمس
من جهتس:
أ  -من جهة اارع :بتثتيتهم إىل ثول وثوي ت تثصلها ح وث سياسية ،ما خر التعصب قذه ااو ان ،وتق يستها والتاتاية يف ستبيلها ابستم
الو ية كب يل عن تق يح ال ين والتااية اجله.
ب  -ومن جهة اَّ ح :بتثتيتهم إىل قوميات متباي ة ،ما خر التعصب للقومية ب ل ال ين.
والخيثى أن وح ة املسلمس من أهم أسباب قوْم وأن تثرقهم من أهم أسباب ضعثهم.
وق عمل الكثار على تقويض ركائز القوة ال ث هذهِ ،بيل أن من مل تؤثر آيه خمططاْم اإلآساثية وأراث مقاومتهم ،آلن د ال روة اليت َت هك ته متن
إع اث الع ة ملقاومتهم وجهاثهم ،ولن يصل ب عوته إىل دارج ح وث بل ه بع ما مت تثتيتت املستلمس ابلت وث السياستية والقوميتات العرقيتة ،آانشت ل
وقليل م هم من يبايل را دري لإلس واملسلمس يف بقية العامل.
أهل كل بل أبنثسهم م
• احملور ال اين :السيطرة على التشريا يف ب ث املسلمس:
مل يكتتن ليتتتم للكثتتار حتقيتتق أهت اآهم املتتذكورة يف احملتتور ااول متتن إآستتاث املستتلمس وهنتب ثتترواْم وتثتيتتت وحت ْم بت ون خطتتاء قتتانوين لكتتل متتادري
ومتتايقا ،آمتتا كتتان لل متتر التتذي خيتترب العقتتول وااب ت ن ،والتتز التتذي يه ت البيتتوت وااد ت ق ،وال تراب التتذي يثقتتر الشتتعوب وال ت ول ،ماكتتان قتتذه
املوبقات وخ ها أن تبقى وتعمل يف املسلمس إآساثا وكريبا ما وجوث ااحكا الشرعية اإلس مية اليت َت ا ل وترثن من يثعله .ومتا كتان لإللتاث
والزن قة والطعن يف الت ين واالستتهزاء أبهلته وتترويل هتذا كلته يف وستائل التعلتيم واإلعت  ،ماكتان قتذا أن يقتا متا قيتا أحكتا الشتريعة .آكتان البت
للمستتتعمر الكتتاآر متتن إقصتتاء أحكتتا الشتريعة عتتن الكتتم بتتس املستتلمس وإحت ل قتواني هم الوضتتعية حملهتتا ،وقت كتتان هتتذا متتاآعلوه بكتتل بلت استتتولوا
عليته .وهتتو متامل يثعلتته التتتار بعت ختتزوهم لتب ث املستتلمس يف القترن الستتابا اقجتري ،آتتإن التتتتار متا كثتترهم ووث يتتهم مل يثرضتوا قتواني هم علتتى املستتلمس
وإمنتتا حتتتاكموا هبتتا آيمتتا بيت هم حتتىت بعت ما أعل توا إست مهم ومتتن ه تتا أكثتترهم العلمتتاء يف ومتتاهنم كمتتا ستتيأيت يف املستتألة الستتابعة .أمتتا الصتتليبيون التتذين
استتولوا علتى بت ث املستلمس م تذ القترن املاضتي آقت آرضتوا قتواني هم علتى املستلمس بقتوة االحتت ل املستلح وأنشتأوا املت ار (كليتات القتوق) لتعلتيم
ِ
تب قتذه القتوانس الكتاآرة الت وا يف بت ث املستلمس إىل اليتو  ،وحتتت مظلتهتا ترتكتب
أب اء املسلمس هذه القوانس لياكموا هبا يف أهلهم ،ومتن ه تا كت َ
جيا املوبقات ب راثن إ (الجرمية والعقوبة إال بقانون).
• احملور ال الل :السيطرة على الكم يف ب ث املسلمس:
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إ متا كتتان للكثتتار أن يستتيطروا علتتى التشتريا وأن ي ثتتذوا خمططتتاْم إلآستتاث املستلمس وهتتم بعيت ون عتتن ست ه ة الكتتم ،آكتان أول مابت أوا بتته الستتيطرة
على الكم بتب ث املستلمس بقتوة االحتت ل العستكري ،وهبتذا مت قتم توجيته اامتور وت ثيتذ متاأراثوا هبتذه التب ث .وادتلثتت أستاليبهم يف الستيطرة علتى
صتتب حتتاكم و تتين ميلتتون عليتته إراثْتتم ونصتتب ووراء و يتتس قتتم مستشتتارون اجنليتتز
الكتتم ،آثتتي حتتس كتتان اإلجنليتتز يثاتتلون الكتتم خ ت املباختتتر بَ ْ
يوجهوهنم ،آق كان الثرنسيون يثالون أسلوب الكم املباختر يف مستعمراْم .وقذا كان ع ث املو ثس الثرنسيس يف املستعمرات الثرنستية أضتعاف
ماكان لإلجنليز من ل  ،إال أنه كان الب يف كل ااحوال من وجوث قوة مسلاة للمستعمر ابلبل للت دل ع ت اللتزو كتأن ت ث َتترث متن التاكم
الو ين أو ثورة من الشعب .ومل يرحل املستعمر الكاآر بقواته ورجال إثارته عن ب ث املسلمس إال بع أن ا مأن إىل وجوث ائثة من أب تاء املستلمس
قتتاثرة علتتى القيتتا بت ثيتتذ ماأرستتى ثعائمتته عتتن حتتب واقت تتان م هتتا بتتذل  ،وهتتذه هتتي الطوائتتف العلمانيتتة املمستتكة بزمتتا الكتتم واَّتتيش والسياستتة يف
ختتتىت بلت ان املستتلمس اليتتو  ،وقتتذا آتتإن املستتتعمر الكتتاآر وإن َر َحتتل عتتن بت ث بقواتتته إال أنتته متتاوال كتتم بت ث إىل اليتتو بقواني تته ونظمتته السياستتية
واالقتصاثية والعسكرية والتعليمية واإلع مية واالجتماعية ،آلم ي ته استعمار الكثار لب ث كما يظن البعض.
وال خيثى أنه ماكان لشيء من هذا أن يقا لوال آساث املسلمس وتثريطهم يف ثي هم ،آعاقبهم هللا تعاىل أبن سلهط عليهم أع اءهم الكتاآرين يثست ون

عليهم ثي هم ويسلبوهنم ثنياهم الذي مت عهم حبُّهتا متن القيتا رتا أوجبته هللا علتيهم متن جهتاث الكثتار .قتال تعتاىل (ومتا أَصتابكم ِمتن ُّم ِ
صتيبَ ِة آَبِ َمتا
ََ َ َ ه
ِ
ِ
ِ
ِ
َكسب ِ
اّلل َعلَتى ك ِهتل َخت ْتي ِء
ََ ْ
ت أَيْ يك ْم) الشتورى ،٣٠ :وقتال تعتاىل (إِالَّ تَ ثترواْ يت َعت هذبْك ْم َعت َذااب أَليمتا َويَ ْستتَتْب ْل قَت ْومتا َخت َْك ْم َوالَ تَا ُّتروه َخت ْتيتا َو ه
قَ ِ مير) التوبة.٣9 :

وبعم تتل الكث تتار عل تتى ه تتذه احمل تتاور ال ث تتة يف ب ت ث املس تتلمس مت ق تتم إرس تتاء العلماني تتة (وه تتي اَّاهلي تتة املعاص تترة) بش تتىت ص تتورها السياس تتية والتش تريعية
واإلقتصاثية واإلجتماعية يف ب ث املسملس ،وق وقا هذا كله وسط صمت مريتب متن امل تستبس إىل العلتم الشترعي علتى ادتت ف متراتبهم ،بتل وقتا
ِ
ب قا البقاء حىت َي ن هللا بزواقا.
بتوا ؤ من بعاهم أحيا  .وهبذا َحلهت قوانس الكثار حمل الشريعة اإلس مية يف الكم بس املسلمس وكت َ
ويف املستتائل التاليتتة نبت هتس إن ختتتاء هللا تعتتاىل أن أمتتر التشتريا لل تتا والكتتم بيت هم لتتيح متتن مستتائل الت ين الثرعيتتة وإمنتتا هتتو أمتتر متعلتتق أبصتتل اإلميتتان
وبتوحي هللا عزوجل ،آ يصح اإلميان وال التوحي ما صرف هذه اامور ل هللا تعاىل.
مث نبس بع ل وآاء أحكا الشريعة ِباجة العباث وحتقيقها ملصالهم ،مث نبس مثاس حتكتيم القتوانس الوضتعية ،و لت قبتل الشترون يف بيتان حكتم
الاكمس ب ماأنزل هللا.
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املسألة الثانية :بيان معلق مسائل التشريع واحلكم والتحاكم بتوحيد هللا عز و ل
ي ب ي لكل مسلم ختثوق على ثي ه خيشى مقامه بس ي ي هللا عز وجل أن يعلم أن هذه املسائل  -مسائل التشريا والكم والتاتاكم  -ليستت متن
مسائل ااحكا الثرعية يف ال ين وإمنا هي ثادلة يف أصل اإلميان وصلب التوحي .

ويتبس هذا رعرآتة أن هللا ستباانه قت دلتق اخلل َتق لعباثتته وحت ه ال ختتري لته ،وجعتل قتم ج تة و را ليجتزيهم أبعمتاقم يف اآلدترة ،آقتال تعتاىل ( َوَمتا
دلَ ْقت ِْ
اإلنتح إَِّال لِيتعبت ِ
ون) التذارايت ،٥٦ :وهتذا متا ِخ تاه جتل ختتأنه عتن دلقته وعتن عبتاثْم كمتا قتال تعتاىل ( َوقَ َ
وستى إِن تَكْثترواْ
اَّت َّن َو ِْ َ َ ْ
َ
تال م َ
جيعا آَِإ َّن اّلل لَ َِين َِ
ع َِ
أَنت ْم َوَمن ِيف اا َْر ِ
محي م ) إبراهيم.8 :
هَ
الرسل يف هذه ال نيا يذكروهنم را آطرهم هللا عليته ويعلمتوهنم متا دتب علتيهم متن عباثتته جتل
اخللق على معرآته وتوحي ه ،وأرسل إليهم ُّ
وق آَطَر هللا َ
ثب
ختأنه .وق ل اخللق على الت ين التق وهتو عبتاثة هللا وحت ه ال ختتري لته قترو ع يت ة بعت ما أهتبط هللا آث وووجته متن اَّ تة إىل اارع حتىت ه

ِ
إلتتيهم الشتترك آبعتتل هللا الرستتل مبش ترين وم تتذرين ،قتتال تعتتاىل ( َكتتا َن الَّتتا أ َّمتتة و ِ
ِِ
ين َوأَنت َتزَل َم َعهتتم
اح ت َ ة آَتبَت َعت َ
اّلل الَّبِيِهت َ
تل ه
َ
ين َوم تتذر َ
تس مبَ هش ت ِر َ
الْ ِكتَاب ِاب ْل ِق لِياكم بس الَّا ِ آِيما ادتَتلَثواْ آِ ِ
يه) البقرة .21٣ :قال ابان كثاري رمحته هللا [قتال ابتن عبتا رضتي هللا ع همتا :كتان بتس نتوح وآث
َ ْ
َ َ ه َ ْ َ َْ َ
عشرة قرون كلهم على ختريعة من الق ،آادتلثوا ،آبعل هللا ال بيس مبشترين وم تذرين ،رواه التاكم وقتال إست اثه صتايح ،وقتال ابتن ك ت  :إن ال تا
كانوا على ملة آث حىت عب وا ااص ا آبعل هللا إليهم نوحا عليه الس  ،آكان أول رسول بع ه هللا إىل أهل اارع].1
واعلم أن الرسل عليهم الس

ِ
تل َج َع ْلَتا ِمت ك ْم ِخت ْتر َعة َوِمْت َهاجتا) املائت ة ،48 :إال أهنتم بع توا
وإن ادتلثت خترائعهم يف ااحكا كما قتال تعتاىل (لك ِه

جيعا ابعتقاث واح وهو ال عوة إىل عباثة هللا وح ه ال ختري له  -أي اإلميان ابهلل والكثر ابلطاخوت  -كما قال تعاىل ( َولََق ْ بَت َع ْتَا ِيف ك ِهل أ َّم ِتة
َّرسوال أ َِن ْاعب واْ اّلل و ِ
وت) ال اتل ،٣٦ :والطاخوت هو كتل متا عبت أو حتتوكم إليته متن ثون هللا ،وملتا كانتت ثعتوْم يف لت واحت ة
اجتَ بواْ الطَّاخ َ
هَ َ ْ

آق قال رسول هللا عليه الص ة والس (إ معاختر اانبياء ثي ا واح  ،اانبياء إدوة لع هت).2
وعباثة هللا وح ه ال ختري له تعين توحي ه جل ختأنه كما قال رسول هللا عليته الصت ة والست  -ملعتا بتن جبتل ملتا أرستله إىل أهتل التيمن ( -إنت
ِ
يوحت وا هللا تعتتاىل) .٣وقت ستتبق يف أك تتر متتن موضتتا هبتتذا الكتتتاب  -كمتتا يف بيتتان
تقت علتتى قتتو ِ متتن أهتتل الكتتتاب آلتتيكن أول متتا تت عوهم إىل أن ه
آرع العس من العلم ابلباب ال اين وكما يف بيان موضوعات االعتقاث يف أول مبال االعتقاث هبذا الباب  -بيان أن التوحي نوعان:
النااوع األول :موحيااد الربوبيااة :وهتتو اعتقتتاث وح انيتتة هللا تعتتاىل وتثتترثه يف اتتته وأآعالتته وأْسائتته وصتتثاته ،ال ختتري لتته يف ختتيء متتن هتتذا ،والتترب هتتو
املال املتصرف .ويعرف توحي الربوبية أياا بتوحي املعرآتة واالثبتات أو التوحيت العلمتي اخلتسي االعتقتاثي ،ان املطلتوب متن العبت آيته هتو معرآتة
الرب أبآعاله وأْسائه وصثاته واثبات ما دتب لته ستباانه متن لت معرآتة واعتقتاثا .4وكتل متن جعتل هلل تعتاىل ختتريكا يف اتته أو أآعالته أو أْسائته أو

صثاته آقت أختترك ابهلل يف ربوبيتته وَك َثتر ابهلل تعتاىل كمتا قتال جتل ختتأنه (وجعتل َِِّ
ّلل أَنت َ اثا لهِي ِ
ا َّتل َعتن َستبِيلِ ِه ق ْتل َتََتَّ ْتا بِك ْثت ِرَك قَلِتي إِنتَّ َ ِمت ْن
َ ََ َ
َصا ِ
اب الَّا ِر) الزمر.8 :
أَْ

ومتتن أآعتتال هللا تعتتاىل التتيت ادتتتص هبتتا نثستته وتثت هترث هبتتا حتتق التشتريا خللقتته بوضتتا ااحكتتا وااوامتتر وال تواهي قتتم وقت َث هل علتتى تثت هترث هللا تعتتاىل هبتتذا

الكْتم إِالَّ ِ ِ
اخلَْلتق َواا َْمتر) ااعتراف ،٥4:وقتال
الكْتم) اانعتا  ،٦2 :وقولته تعتاىل (أَالَ لَته ْ
ّلل) يوستف ، 4٠ :وقولته تعتاىل (أَالَ لَته ْ
الثعتل :قولته تعتاىل (إِ ِن ْ
ه

تعاىل (وما ادتتلَ ْثتم آِ ِيه ِمن ختي ِء آَاكْمته إِ َىل َِّ
اّلل) الشتورى ،1٠ :وأكت هللا تعتاىل تث هترثه وادتصاصته ِبتق وضتا ااحكتا خللقته بقولته تعتاىل ( َوَال
ََ َْ ْ
َْ
ِِ
ترب يف
َح ا) الكهف .2٦ :وابلتايل آإن كل من توىل التشريا لل ا من ثون هللا آق جعل نثسه ختريكا هلل يف ربوبيتته إ ختتارك ال َّ
ي ْش ِرك ِيف حكْمه أ َ
( 1تثس ابن ك )  ،2٥٠ /1ابدتصار
 2رواه الب اري
 ٣ال يل متثق عليه
 4انظر (آتح ا ي ) ص  ،14و (معارج القبول) ٥4 /1
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اّلل) الشتورى ،21 :ومتن جعتل نثسته
آعله الذي ادتص به نثسه ،وهبذا وصثه هللا بقوله تعاىل (أَ ْ َق ْم خترَكاء َختَرعوا َقم ِهم َن ال هِي ِن َما َملْ ََيْ َن بِ ِته َّ

َ

دوله هذا الق أو أ اعه آيما يشرعه من ثون هللا آق اكذه راب كما قتال تعتاىل ( َّاكَتذواْ
ختريكا هلل يف التشريا لل لق آق جعل نثسه راب قم ،ومن َّ
ون ِ
ِ
ِ
اّلل) التوبتتة ،٣1 :وعتتن ع ت ي بتتن حتتامت رضتتي هللا ع تته  -وك تان نص ترانيا آأستتلم  :-أنتته ْستتا ال ت َّ عليتته الص ت ة
َحبَت َتاره ْم َورْهبَت َ
تاهن ْم أ َْرَاباب همتتن ث ه
أْ
ِ ِ ِ
اّلل والْم ِسيح ابن مرَ وما أ ِمرواْ إِالَّ لِيتعب واْ إِلَتها و ِ
اح ا الَّ إِلَتتهَ إِالَّ ه َتو
َْ
والس يقرأ هذه اآلية ( َّاكَذواْ أ ْ
َحبَ َاره ْم َورْهبَ َاهن ْم أ َْرَاباب همن ثون ه َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ
آتارمونتته ،و لتتون متتا حتتر هللا
ست ْتب َاانَه َع َّمتتا ي ْ
شت ِركو َن) التوبتتة ،٣1 :آقتتال :إ لست ا نعب ت هم .قتتال عليتته الصت ة والس ت (ألتتيح هرمتتون َ
ماأحت هتل هللا ه
آتالونه ) آقال :بلى ،قال عليه الص ة والس

(آتلت عبتاثْم) .1وقتال األلوساي يف تثست هتذه اآليتة [ااك ترون متن املثسترين قتالوا :لتيح املتراث

متتن اارابب أهنتتم اعتق ت وا أهنتتم آقتتة العتتامل ،بتتل امل تراث أهنتتم أ تتاعوهم يف أوامتترهم ون تواهيهم] .ويف ال ت ول اَّاهليتتة املعاصتترة (املستتماة ابلعلمانيتتة) يتتتوىل
سلطة التشريا لل لق جهات متع ثة على رأستها السملتان حيتل تت ص ال ستات علتى أنته (يتتوىل جملتح اامتة ستلطة التشتريا) ويتوالهتا رئتيح ال ولتة
الذي له حق إص ار قرارات بقوانس حسبما تت ص ال ستات  ،وهتؤالء املشترعون متن ثون هللا قت جعلتوا أنثستهم ختتركاء هلل يف ربوبيتته ونصتبوا أنثستهم
أراباب لل ا من ثون هللا كما ثلهت عليه ال صوص السابقة .وقال الشيخ حممد األمني الشانقيقي [وملتا كتان التشتريا وجيتا ااحكتا  ،ختترعية كانتت
أو كونية ق رية ،من دصائص الربوبية ،كما ثلت عليه اآلايت املتذكورة ،كتان كتل متن اتبتا تشتريعا خت تشتريا هللا قت اكتذ لت املش هِترن راب ،وأختتركه
ما هللا].2
وهبذا تعلم أن إآراث هللا تعاىل ِبق التشريا ثادل يف صميم توحي الربوبية وأن أي إد ل بذل هو م اقاة قذا التوحيت وك ْثتر ابهلل تعتاىل ،كمتا قتال

ِِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
َصتا ِ
ِ
اب الَّتا ِر) الزمتر ،8 :وقتال تعتاىل ( َوالَ ََيْم َترك ْم أَن تَتتَّ ِ تذواْ
تعاىل ( َو َج َع َل َّّلل أَنت َ اثا لهيا َّتل َعتن َستبِيله ق ْتل َتََتَّ ْتا بك ْثت ِرَك قَلتي إنتَّ َ م ْتن أ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ستتلِمو َن) آل عمتتران .8٠ :آتتإ ا كتتان متتن اكتتذ امل ئكتتة و ال بيتتس أراباب يكثتتر ،آكيتتف رتتن
الْ َم َئ َكتةَ َوالهبِيِهت ْ َ
تس أ َْرَاباب أ َََيْمتتركم ابلْك ْثت ِر بَت ْعت َ إ ْ أَنتتتم ُّم ْ
ثوهنم .
وهذا يف بيان تعلق مسأليت الكم والتشريا بتوحي الربوبية.

النوع الثاين :موحيد األلوهية :وهو إآراث هللا تعاىل ابلعباثة ،آاإلله هو املعبوث ،آمن َعبَ هللا وح ه بسائر أنوان العبتاثات القلبيتة والظتاهرة آهتو العبت
ِ
اّللَ َوالَ
املوح ت  ،ومتتن َعبَت خ ت ه أو َعبَت َ ه َ
املتتؤمن ه
وعبَت خ ت ه آهتتو املشتترك الكتتاآر .وال تصتتح العبتتاثة إال ابجت تتاب الشترك كمتتا قتتال تعتتاىل ( َو ْاعب ت واْ ه

ت ْش ت ِركواْ بِت ِته َختتتيتا) ال ستتاء ،٣٦ :وقتتال تعتتاىل (أ َِن ْاعب ت واْ اّلل و ِ
وت) ال اتتل .٣٦ :ويستتمى توحي ت االوهيتتة بتوحي ت العبتتاثة كمتتا يستتمى
اجتَ ب تواْ الطَّتتاخ َ
ْ
هَ َ ْ
ابلتوحي اإلراثي القص ي الطل  .و ل ان املطلوب من العب آيه  -لتيح جمترث معرآتة الترب واثبتات متا دتب لته كمتا يف توحيت الربوبيتة  -ولكتن
املطلتتوب آيتته أن يثتترث العب ت ربتَّته ابلعبتتاثة وأن يثتترثه ذراثتتته وقص ت ه و لبتته ،آ ت يعب ت خ ت ه وال يقص ت خت ه .وال يصتتح إميتتان العب ت حتتىت َييت ب تتوعي
التوحي .
وق اآتتتح هللا عتز وجتل القترآن ودتمته ببيتان نتوعي التوحيت  ،و لت يف ستوريت الثاحتتة وال تا  ،مث إن القترآن كلته آيمتا بي همتا هتو تثصتيل وبيتان قتذا
املعىن :وهو وجوب إآراث هللا ابلربوبية واالوهية ،وبيان كيثية عباثته ،وبيان ثواب من أ اعه وعقوبة من عصاه.
الر ْمح ت ِن الت َّترِحي ِم ،مالِت ِ ي تتوِ
ِ
ِ ِ
آقتتال تعتتاىل يف ستتورة الثاحتتتة ( ْ
سَّ ،
ب الْ َعتتالَم َ
الَ ْمت هّلل َر ه
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ستتتَعِس) الثاحتتتة ٥ :وهتتذا يف توحي ت االوهي تة وهتتو
الربوبيتتة واملل ت هلل واثبتتات أْسائتته وصتتثاته ( َّ
الر ْمح ت ِن الت َّترحي ِم)  ،مث قتتال تعتتاىل (إ َّاي َك نَت ْعب ت وإ َّاي َك نَ ْ
إآراثه سباانه ابلعباثة واالستعانة وهي متن أنتوان العبتاثة ،ويف تقت املثعتول (إِ َّاي َك) يف اَّملتتس  -وهتو متن أستاليب الصتر  -ثليتل علتى وجتوب
الت هِي ِ
ن) الثاحتتتة4 - 2 :

إآراث هللا ابلعباثة.

آهتتذا يف توحيت الربوبيتتة وهتتو إثبتتات

ِ
ب الَّا ِ َ ،ملِ ِ الَّا ِ ) ال ا  2 - 1 :آهتذا اثبتات لتوحيت الربوبيتة ،مث قتال تعتاىل (إِلَ ِته الَّتا
وقال جل ختأنه يف سورة ال ا (ق ْل أَعو بَِر ه

وحس ه
 1رواه أمح والرتمذي ه
( 2أضواء البيان) 1٦9 /٧

ِ ) ال تا ٣ :

اجلامع يف طلب العلم الشريف

816

وهذا يف اثبات توحي االوهية .وهبذا اآتتح القرآن ودتم ببيان نوعي التوحي .
ِ
يوحت هللا ابلعبتاثة (وهتذا هتو توحيت االوهيتة) إال متن اعتقت وح انيتته وتثترثه يف
واعلم أن توحي االوهية متامن لتوحي الربوبية وال ي عكح ،آت ه
اتتته وأآعالتته وأْسائتته وصتتثاته (وهتتذا هتتو توحيت الربوبيتتة) .ولكتتن قت يوجت توحيت الربوبيتتة بت ون توحيت االوهيتتة و لت ع ت متتن يعتترف وجتتوث التترب
سباانه وي بت له املل واخللق والت ب وهو ما ل ال يعب ه أو يشرك يف عباثته .وق كان هتذا هتو حتال ستائر اامتم التذين أرستل إلتيهم الرستل،
يقتترون أبن هللا هتتو اخلتتالق املالت املت بر للكتتون وهتتذا إقترار ابلربوبيتتة وهتتم متتا لت يعبت ون خت ه بشتتىت أنتوان العبتتاثة كتتاخلوف والرجتتاء واحملبتتة والت عاء

آوِبهم هللا يف القرآن إ كيف يقرون له ابلربوبية مث ال يثرثونه ابلعباثة  ،ومن هذا قوله تعتاىل (ق ْتل
وال ذر والذبح والتااكم وهذا إختراك يف االوهية ،ه
ع أ ََّمن ميَْلِ
السما وااَبصار ومتن خيْت ِرج ْ ِ
ِ
الس َم ِاء َواا َْر ِ
الَ ِهتي َوَمتن يت َ بِهر اا َْم َتر
ت ِم َتن ْ
َمن يَت ْروقكم ِهم َن َّ
الَ َّتي مت َن الْ َميِهتت َوخيْترِج الْ َميَّت َ
َّ ْ َ ْ َ َ َ َ
اّلل آَتأَ َّى يت ْؤآَكتتو َن) الزدتترف .8٧ :ومتتا إق ترارهم
اّلل آَتقت ْتل أَآَت َ تَتتتَّقتتو َن) يتتونح ،٣1 :وقتتال تعتتاىل ( َولَتتتِن َس تأَلْتَتهم َّمت ْتن َدلَ َقهت ْتم لَيَتق تول َّن َّ
آَ َس تيَتقولو َن ه
اعبت واْ َربَّكتم الَّ ِتذي َدلَ َقكت ْم)
ابلربوبية احتل هللا علتيهم أبن اخلتالق املالت التراوق املت بر هتو وحت ه املستتاق للعبتاثة آقتال تعتاىل ( َاي أَيتُّ َهتا الَّتا ْ
َّ ِ
ون ِ
ِ
ِ
اّلل الَ َخيْلقتو َن َخت ْتيتا َوهت ْم
ين يَت ْ عو َن متن ث ه
البقرة ،21 :وقال تعاىل (أَآَ َمن َخيْلق َك َمن الَّ َخيْلتق أَآَت تَت َذ َّكرو َن) ال اتل ،1٧ :وقتال تعتاىل ( َوالتذ َ
اخلَْلق َواا َْمر) ااعراف.٥4 :
خيْلَقو َن) ال ال ،2٠ :وقال تعاىل (أَي ْش ِركو َن َما الَ َخيْلق َختْيتا َوه ْم خيْلَقو َن) ااعراف ،191 :وقال تعاىل (أَالَ لَه ْ
وقال ختيخ اإلس

ابن ميمية[ :وليح املراث ابلتوحي  :جمرث توحي الربوبية .وهو اعتقاث أن هللا وح ه دلق العامل ،كما يظن لت متن يظ ته متن أهتل

الك والتصوف .ويظن هؤالء أهنم إ ا أثبتتوا لت ابلت ليل آقت أثبتتوا خايتة التوحيت  .وأهنتم إ ا ختته وا هتذا وآ توا آيته آقت آ توا يف خايتة التوحيت آتإن
ونزهه عن كل ما ي زه ع ه .وأقر أبنه وح ه دالق كل ختيء .مل يكن موح ا حىت يشه أن ال إله
الرجل لو أقر را يستاقه الرب تعاىل من الصثات ه
إال هللا وح ت ه .آيقت هتر أبن هللا وح ت ه هتتو اإللتته املستتتاق للعبتتاثة .ويلتتتز بعبتتاثة هللا وح ت ه ال خت تري لتته - .إىل أن قتتال  .-آتتإن مشتتركي العتترب كتتانوا

مقرين أبن هللا وح ه دالق كل ختيء .وكانوا ما هذا مشركس .قال تعاىل( :وما يتتؤِمن أَ ْك تترهم ِاب ِ
شت ِركو َن) يوستف 1٠٦ :قالتت ائثتة
ّلل إِالَّ َوهتم ُّم ْ
ََ ْ
َ ْ ه
ه

من السلف «تسأقم :من دلق السموات واارع آيقولون :هللا وهم ما هذا يعب ون خ ه].1
والاصتتل :أنتته ال يصتتح إميتتان العب ت حتتىت َييت ب تتوعي التوحي ت  ،آق ت تبتتس ل ت ممتتا ستتبق أن مشتتركي العتترب كتتانوا مق ترين ابلربوبيتتة هلل ومل يعصتتم هتتذا
ثماءَهم وأمواقم بل قاتلهم ال عليه الص ة والس لشركهم يف االوهية حىت َيتوا بتوحي االوهية.
وتوحي االوهية  -وكما سبق القول  -هو إآراث هللا وحت ه ابلعبتاثة ،ومتن العبتاثات التيت أوجبهتا علتى دلقته الكتم بشترعه والتاتاكم إليته ،كمتا قتال

الكْم إِالَّ ِ ِ
ّلل أ ََمَر أَالَّ تَت ْعب واْ إِالَّ إِ َّايه) يوسف ،4٠ :وهذا نص صريح يبس أن الكم من العباثات اليت ي ب ي إآراث هللا تعاىل هبتا لتاقيتق
تعاىل (إِ ِن ْ
ه
توحي االوهية ،وقذا كتان اإلختتراك ابهلل يف ح ِ
شت ِرك ِيف ح ْك ِم ِته أَحت ا) الكهتف،2٦ :
كم ِته كاإلختتراك يف عباثتته ستواء بستو ِاء ،آقتال يف الكتم (وَال ي ْ
َ

َ

ِ ِ ِ ِِ
َح ا) الكهتف .11٠ :وهذه العباثة أال وهي الكم بشرن هللا واجبتة علتى جيتا اخللتق حكامتا وحمكتومس كتل
وقال يف العباثة ( َوَال ي ْش ِرْك بعبَ َاثة َربهه أ َ
ِ
ِ
اّلل َوالَ تَتتَّبِ ْتا أ َْه َتواءه ْم) املائت ة ،49 :وقاتى
احكم بَتْي تَتهم رتَا أَن َتزَل ه
ِبسبه ،آالكا دب عليهم الكم بس ال ا بشريعة هللا كما قال تعاىل ( َوأَن ْ

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) املائت ة ،44 :وستائر اخللتق حكامتا وحمكتومس
هللا بكثرهم إ ا مل كموا بشترن هللا آقتال تعتاىل ( َوَمتن َّملْ َْكتم رَتا أَن َتزَل ه
دب عليهم التااكم إىل ختترن هللا وال يصتح إميتاهنم إال بتذل كمتا قتال تعتاىل (آَت َ وربِت الَ يتؤِم تو َن حت َّىت هِكمت َ ِ
تجَر بَتْي تَته ْم مثَّ الَ
َ َه َ ْ
َ َ
وك آ َيمتا َخت َ
َ

ِ
ِ
ِ
سلِيما) ال ساء .٦٥ :وق ثلتت هتذه ال صتوص علتى كثتر متن مل كتم بشترن هللا أو مل يتاتاكم إليته
َِد واْ ِيف أَنثس ِه ْم َحَرجا هممَّا قَ َ
اْي َ
ت َوي َسلهمواْ تَ ْ
را يعين أن هذه العباثات الواجبة ثادلة يف أصل اإلميان ،آق كرت  -يف التعليق علتى العقيت ة الطااويتة يف أول مباتل االعتقتاث  -أن كتل آعتل
يكثر َتركه آهو من أصل اإلميان وال يصح إميانه إال بثعله.
ويتبس مما سبق أن إآتراث هللا تعتاىل ابلتشتريا لل لتق  -وهتو متن أآعالته ستباانه  -متن توحيت الربوبيتة ،وأن إآتراثه ستباانه ابلكتم بشتريعته والتاتاكم
إليها  -وهي من أآعال العباث  -من توحي االوهية .و ل ان توحي الربوبية هو إآراث هللا بثعله ،وتوحي االوهيتة هتو إآتراث هللا أبآعتال العبتاث التيت
( 1آتح ا ي خترح كتاب التوحي ) ص  ،1٦ط ثار الثكر
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تعبَّ هم هللا هبا.
وال تصتح كلمتتة التوحيت  ،وهتتي ختتتهاثة أن ال إلته إال هللا ،إال ذآتراث هللا تعتتاىل هبتتذا كلتته  -أي ابلتشتريا والكتم بشتترعه والتاتتاكم إليتته  -ومتتن صتترف

ختيتا من هذه العباثات إىل خ هللا آق اكذ ختريكا وإقا ما هللا ومل قتق معتىن كلمتة (ال إلته إال هللا) ،قتال تعتاىل (أَ ْ َق ْتم خت َترَكاء َخت َترعوا َقتم ِهم َتن
ِِ
َح ا) الكهتف .2٦ :آليح املقصوث من كلمة التوحيت جمترث ال طتق هبتا بتل
ال هِي ِن َما َملْ ََيْ َن بِِه َّ
اّلل) الشورى ،21 :وقال تعاىل ( َوَال ي ْش ِرك ِيف حكْمه أ َ
آسترها رستول هللا عليته الصت ة والست آقتال (بتين اإلست علتى مختح :ختتهاثة أن ال إلته إال هللا وأن
االلتزا را توجبه من إآتراث هللا ابلعبتاثة ،وهبتذا ه
آسر ال عليه الص ة والس املتراث ابلشتهاثة بقولته (بتين
حمم ا رسول هللا وإقا الص ة وإيتاء الزكاة وحل البيت وصو رماان) ،1ويف رواية ملسلم َّ
آبس أن املراث بكلمتة التوحيت  :عبتاثة
اإلس على مخح :على أن يعب هللا ويكثر را ثونه ،وإقا الص ة وإيتاء الزكاة وحل البيت وصو رماان) .ه
هللا وح ه ال ختري له .وكذل هي يف قوله عليه الص ة والس (أمرت أن أقاتل ال ا حتىت يقولتوا ال إلته إال هللا ،آتإ ا قتالوا ال إلته إال هللا عصتموا
وآسر املتراث بكلمتة (ال إلته إال هللا) التيت تعصتم الت واملتال وأن املتراث لتيح جمترث قوقتا بتل حتقيقهتا بعبتاثة هللا وحت ه
مين ثماءهم وأمواقم إال ِبقها)َّ ،2
و ل يف قوله عليه الص ة والس (بع ت ابلسيف بس ي ي الساعة حىت يعب هللا وح ه ال ختتري لته) ،٣آبتس أن املطلتوب متن الكثتار  -والتذي
يقاتلون اجله  -هو إآراث هللا وح ه ابلعباثة ال جمرث قوقم كلمتة ال إلته إال هللا ،وإن كتان يكتف عت هم إ ا قالوهتا حتىت يتبتس مت هم ماي اقاتها ،وهتذا
هو معىن قوله عليه الص ة والس يف ال يل ااول (إال ِبقها) آمن حقها إآراث هللا ابلعباثة كما قتال عليته الصت ة والست (حتق هللا علتى العبتاث
أن يعب وه واليشركوا به ختيتا) .4وهذا كله ي ل على أن املقصوث من كلمة التوحيت لتيح جمترث ال طتق هبتا بتل االلتتزا رتا توجبته متن إآتراث هللا ابلعبتاثة،

اّللَ َمتا لَكتم ِهم ْتن إِلَت ِته َخت ْ ه) ااعتراف( ٦٥ :قَتالواْ أ َِجْتتتَتَتا
وق كان الكثار متن ستائر اامتم يت ركون هتذا ،آلمتا قتال هتوث عليته الست لقومته ( ْاعبت واْ ه
ِ
آابؤَ ) ااعتراف ،٧٠ :آعلمتوا أن املتراث مت هم إآتراث هللا ابلعبتاثة وتترك عبتاثة خت ه متن اآلقتة ،وقتال تعتاىل (إِ َّهن ْتم
لَت ْعب َ ه
اّللَ َو ْح َ ه َونَ َذ َر َما َكا َن يَت ْعب َ
ِ ِ
اّلل يستَكِْسو َن ،ويتقولتو َن أَئَِّتا لَتَتا ِركوا ِآقتَِتا لِ َش ِ
تاع ِر َّْجم ِ
ِ ِ
تون) الصتاآات ،٣٦ - ٣٥ :آعلمتوا أن املتراث لتيح جمترث ال طتق
َ
ََ
يل َق ْم َال إلَهَ إَّال َّ َ ْ
َكانوا إ َا ق َ
ابلكلمة بل املراث االلتزا را توجبه من ترك اآلقة وقذا امت عوا عن ال طق هبتا واستتكسوا عتن لت  .آهتذا متا آهمته الكثتار متن ستائر اامتم ،أمتا اليتو
آإن ك ا من امل تسبس إىل اإلس ال يثهمون ما آهمه هتؤالء الكثتار آكتانوا ختترا مت هم ،إ قالوهتا أبلست تهم ونقاتوها أبآعتاقم ،ويف هتذا قتال ختتيخ
اإلس

حممد بن عبد الوهاب رمحه هللا [آأَتهم ال عليه الص ة والس

ي عوهم إىل كلمة التوحي وهي «ال إله إال هللا» واملراث من هذه الكلمتة

مع اها ال جمرث لثظها ،والكثار اَّهال يعلمتون أن متراث ال ت عليته الصت ة والست

هبتذه الكلمتة هتو إآتراث هللا تعتاىل ابلتعلتق بته والكثتر رتا يعبت متن

ِ
ِ
اب) ص .٥ :آتإ ا عرآتت أن ج ههتال
َج َع َل ْاآلقَةَ إِ َقا َواح ا إِ َّن َه َذا لَ َشيءم ع َج م
ثون هللا والساءة م ه ،آإنه ملا قال قم قولوا :ال إله إال هللا ،قتالوا (أ َ
ْ

جهال الكثار].٥
الكثار يعرآون ل  ،آالعجب ممن ي عي اإلس وهو ال يعرف من تثس هذه الكلمة ماعرآه ه
آإ ا علمت أن املراث من كلمة التوحي هو حتقيق مع اهتا ذآتراث هللا ابلعبتاثة ،تب هتس لت أن التذي يت ه عي اإلست وهتو يصتلي ويصتو ولك ته كتم أو
يتاتاكم ب ت ختترن هللا أنتته لتيح رستلم انته مل يثتترث هللا ابلعبتاثة وابلتتايل مل قتق معتتىن كلمتة التوحيت  ،أو ق ْتل :إنتته قاقتا بلستانه ونقاتها أبآعالتته .وإال

آق قال تعاىل (آَ ِ
ص ِهل لَِربِه َ ) الكوثر ،2 :آأمر سباانه عباثه أبن يصلوا له وح ه ويتااكموا لته وحت ه ،آمتن
ص ِهل لَربِه َ ) الكوثر ،2 :كما قال تعاىل (آَ َ
َ
وعبَت خت ه ،وهتذا هتو ختترك ستائر اامتم آتإهنم متا عبتاثْم خت هللا كتانوا يعبت ون هللا بتبعض
صلى هلل وحتاكم ل ه مل يثترثه هللا ابلعبتاثة ،بتل َعبَت هللا َ

َّ ِ
ِ
ِ ِِ
ين َّاكَذوا ِمن ثونِِه أ َْولِيَاء َمتا نَت ْعبت ه ْم
صور العباثة كما قال تعاىل ( َوَما يت ْؤمن أَ ْكَتره ْم اب هّلل إالَّ َوهم ُّم ْش ِركو َن) يوستف ،1٠٦ :وقال تعاىل ( َوالذ َ
إَِّال لِيت َق ِربوَ إِ َىل َِّ
اّللَ) الكهتف ،1٦ :آتاعتزلوا
اّلل ولْ َثى) الزمر ،٣ :وقال تعاىل  -حكاية عن أصااب الكهف – ( َوإِ ِ ْاعتَتَزلْتموه ْم َوَمتا يَت ْعبت و َن إَِّال َّ
ه
 1متثق عليه عن ابن عمر
 2متثق عليه
 ٣ال يل رواه أمح وهو ح يل صايح
 4ال يل متثق عليه
 ٥من رسالته (كشف الشبهات) ص ٧ - ٦
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اآلقة اليت كان يعب ها قومهم إال هللا آت ه ل علتى أن هللا ثادتل آيمتا كتانوا يعبت ون إ كتانوا يعب ونته ويعبت ون معته خت ه ،وهتذا معتىن الشترك وهتو اكتا

تال إِبْت َتر ِاهيم ِاَبِيت ِته
ص الستابق ،وهتو متاورث أياتا يف قولته تعتاىل ( َوإِ ْ قَ َ
ختتري متا هللا يف العبتاثة ،وهتذا متا يت ل عليته أستلوب االستت اء التوارث يف الت ه
َوقَت ْوِم ِه إِن َِّين بَتَراء ِهممَّا تَت ْعب و َن ،إَِّال الَّ ِذي آَطََرِين) الزدرف ، 2٧ - 2٦ :وم لها آية الشعراء .٧٧ - ٧٥

وعبَت خت ه ،وهتو هبتذا مشترك كتاآر لتيح
والاصل :أن من صلى وصتا هلل وأعطتى حتق التشتريا أو الكتم ل ت ه أو حتتاكم ل ت ختتريعته آقت َعبَت هللا َ
رسلم ،وهذا هو الشأن يف ا تمعات اَّاهلية املعاصرة يصتلي ال تا ويصتومون هلل وهتم متا لت يعطتون حتق التشتريا ل ت ه وهتذا ختترك يف الربوبيتة،
و كمون ويتااكمون إىل خ خترن هللا وهذا خترك يف االوهية .وثسات هم تثصح عن هذا الكثر خاية اإلآصاح ،آيقولون:
 (يتوىل جملح الشعب سلطة التشريا) انظر على سبيل امل ال (ماثة  8٦من ال ستور املصري). و (الكم يف احملاكم ابلقانون) انظر على سبيل امل ال (ماثة  1٦٥من ال ستور املصري). و (الجرمية والعقوبة إال ب اء على قانون) انظر على سبيل امل ال (ماثة  ٦٦من ال ستور املصري). و (مباثئ الشتريعة اإلست مية املصت ر الرئيستي للتشتريا) انظتر علتى ستبيل امل تال (متاثة  2متن ال ستتور املصتري) ومعظتم ال ستات العلمانيتة تت صعلى ل وإن ادتلثت العبارات.
وهذا ال ص ااد من أعظمها كثترا ،آإنته يت ص علتى اكتا آقتة أدترى متا هللا ،آتإن التشتريا حتق هلل وحت ه  -كمتا ستبق بيانته  -ومعتىن أن ختتريعته
اإلس مية هي املص ر الرئيسي  -ليح الوحي  -للتشريا مع اه أن ه تاك مصتاثر أدترى للتشتريا وأن ه تاك آقتة أدترى يتلقتى ع هتا التشتريا متا هللا
تعاىل ،وقذا آإنه ال ي ثر قؤالء كون قواني هم الوضعية حتتوي على بعتض ااحكتا الشترعية  -آيمتا يستمى اباحتوال الش صتية أو خ هتا  -هتذا ال
ي ثر قم ما اكا هم قوانس خ خترعية ،وهبذا تعلم أن قوقم (الشريعة املص ر الرئيسي للتشريا) يعين أنته (ال إلته رئيستي إال هللا) اهنتم يت تذون آقتة
أدرى ما هللا يعب وهنا ابلتااكم إليها من ثون هللا ،أال ترى أنه ملا قال البعض لرسول هللا عليه الص ة والس (اجعل ل ا ات أنواط) قال قتم (هللا

أكس إهنا الس ن) ،قلتم والذي نثسي بي ه كما قالت ب و إسرائيل ملوسى (اجعل لَّ ا إِلَتها َكمتا َقتم ِ
آقتَةم) ااعتراف .1)1٣8 :آجعتل قتوقم كقتوقم ان
َْ َ
َ ْ
العتتسة ابملستتمى واملاتتمون وإن ادتلثتتت ااْستتاء واالثتتا  .واكتتا آقتتة م تا هللا يف التش تريا والكتتم هتتو عتتس الشتترك التتذي هنتتى هللا ع تته بقولتته تعتتاىل

س إَِّمنَا هو إِله و ِ
اح م آَ َّإايي آَارهب ِ
س اثْتَ ْ ِ
اّلل الَ تَتتَّ ِ ذواْ إِل َته ْ ِ
ون) ال ال .٥1 :وهذه اآلقتة اادترى املت تذة متا هللا هتي الطواخيتت التيت أمتر
َ َْ
( َوقَ َال ه
َ مَ
هللا ابجت اهبتتا والكثتتر هبتتا كمتتا قتتال تعتتاىل (ولََقت ْ بتع ْتَتتا ِيف كت ِتل أ َّمت ِتة َّرستتوال أ َِن ْاعبت واْ اّلل و ِ
وت) ال اتتل ،٣٦ :وقت ستتبق يف أوادتتر
اجتَ بتواْ الطَّتتاخ َ
هَ َ ْ
َ ََ
ه
مباتتل االعتقتتاث  -يف نق ت (الرستتالة الليمانيتتة يف امل تواالة)  -بيتتان معتتىن الطتتاخوت وأنواعتته وأن م هتتا كتتل متتا حتتتوكم إليتته متتن ثون هللا متتن ثستتتور أو

قانون أو قاعِ أو وعيم أو ختيخ قبيلة أو خ ه و لت لقولته تعتاىل (ي ِريت و َن أَن يتتاتا َكمواْ إِ َىل الطَّتاخ ِ
وت َوقَت ْ أ ِمترواْ أَن يَكْثترواْ بِ ِته) ال ستاء.٦٠ :
ََ َ
قتتال الشتتيخ الشاانقيقي [كتتل حتتتاكم إىل خ ت ختتترن هللا آهتتو حتتتاكم إىل الطتتاخوت] و كتتر اآليتتة الستتابقة .2وق ت نتتص هللا علتتى أن الكتتم والتاتتاكم

الكْم إِالَّ ِ ِ
ّلل أ ََمَر أَالَّ تَت ْعب واْ إِالَّ إِ َّايه) يوسف ،4٠ :آمن صترف عبتاثيت الكتم والتاتاكم إىل خت هللا آقت َعبَت َ ه متن ثون
عباثات آقال تعاىل (إِ ِن ْ
ه
هللا.
وأحتتب أن أنبهتته القتتاري علتتى أن املتتاثة ال ستتتورية الكثريتتة الستتابقة (مبتتاثئ الش تريعة اإلس ت مية املص ت ر الرئيستتي للتش تريا) ال توجتتب علتتى واضتتعيها
االلتزا أبي قانون إس مي ،آإهنا نصت على االلتزا رباثئ الشريعة ال قوانس الشريعة وبي هما آرق يقترره ست نة القتوانس الوضتعية الكتاآرة إ يقولتون
إن مباثئ الشريعة هي الق والع ل واملساواة وأن ااصل براءة الذمة وحنوها وأن هذه املباثئ تكثلها القوانس الوضعية .وهبذا تعلم أن هتذه املتاثة ال
يرتتب عليها أي التزا بتاكيم الشريعة.
آهذا التشريا من ثون هللا والكم والتاتاكم ب ت ختترعه هتو اكتا اانت اث متن ثون هللا وهتو الكثتر بعي ته كمتا قتال تعتاىل (وجعتل َِِّ
ّلل أَنت َ اثا لهِي ِ
ا َّتل
َ ََ َ
ِ ِ ِ
َصا ِ
َعن سبِيلِ ِه قل َتََت ْ ِ
اب الَّا ِر) الزمتر ،8 :وقتال ابان ميمياة رمحته هللا [آمتن جعتل هلل نت ا متن دلقته آيمتا يستتاقه عتز
َّا بك ْث ِرَك قَلي إنَّ َ م ْن أ ْ َ
َ
ْ

 1ال يل رواه الرتمذي وصااه
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وجل من اإلقية والربوبية آق َك َثر ذجان اامة].1
وهذا التشريا من ثون هللا والكم والتااكم ب

خترعه هو الوث ية يف صورة متن صتورها ،كمتا قتال الشتيخ عباد الارمحن الدوسار [إن الوث يتة برْسهتا

اخلاص وصب تها الواح ة اليت جتمعها هي تق يح خ هللا أو حتكيم خ ه وتشريا ماهو م اف لشرعه الكيم ،ولكن ليح معتىن هتذا احنصتارها برستم
داص ق انقاى أو بصب ة واح ة تَتلَبَّح هبا خ وحنن معصومون م ها ،بل إن آرون هذه القواع ال ثة اخلبي ة ك ة ج ا آكتل متن تلتبح بشتيء
م ها كان وث يا أو كان آيه من الوث ية ِبسبه مهما كان ويف أي حميط كان].2
واخل صة :أن املقصوث متن إيتراث هتذه املستألة الت بيته علتى أن مستائل التشتريا والكتم والتاتاكم ليستت متن مستائل ااحكتا الثرعيتة بتل أهنتا متعلقتة
بصلب التوحي وثادلة يف أصل اإلميان ،وعلى هذا آإن اخل ف بس آعلها وتركها ليح جمرث د ف بس ال ل والرا وإمنا هو د ف:
 بس اإلميان والكثر. وبس اإلس واَّاهلية. وبس التوحي والشرك. وبس أن يكون (ال إله إال هللا) أو أن تكون ه اك آقة أدرى لل لق ما هللا.ف التشريا والكم والتااكم إىل هللا وح ه يف نظا من اانظمة الاكمتة آهتذا حكتم اإلميتان واإلست والتوحيت  ،وإ ا صترف لت إىل خت
آإ ا ص ِر َ

اَّ ِ
اهلِيَّت ِتة يتبت تتو َن ومتتن أَحستتن ِمتتن ِ
اّلل ح ْكمتتا لهَِقت ْتوِ يوقِ تتو َن) املائت ة.٥٠ :
َْ َ َ ْ ْ َ َ ه
هللا تعتتاىل آهتذا حكتتم الكثتتر واَّاهليتتة والشترك .قتتال تعتتاىل (أَآَا ْكت َتم َْ
ِِ
اّلل ْ ِ
تل ِمتن الطَّيِهت ِ
اتته َعلَتتى بَت ْعت ِ
ض
ب َوَْد َعت َتل ْ
اخلَبِيت َ
تل بَت ْع َ
والتثريتق بتتس هتتذين ال تتوعس متن اانظمتتة الاكمتتة واجتتب كمتا قتتال تعتتاىل (ليَميتَتز ه
اخلَبيت َ َ
َ

اخل ِ
ِ
آَ كمه َِ
اسرو َن) اانثال ،٣٧ :والتثريق بس هذين ال وعس من اانظمتة هتو مثتتاح الت يت يف هتذه التب ث ملتا
جيعا آَتيَ ْج َعلَه ِيف َج َه ََّم أ ْولَتت َ هم َْ
َْ َ
يرتتتتب عليتته متتن َتيتتز الصتتثوف إ ا علتتم املستتلمون كثتتر اانظمتتة التتيت حتكمهتتم وم اقاتتة متتا هتي عليتته لكلمتتة التوحيت التتيت يعتتتز هبتتا كتتل مستتلم ،آ شتتر
العلم بذل واجب ليعلم كل مسلم ما أوجبه هللا عليه من ت ي هذه اانظمة الكاآرة وإح ل أنظمة إس مية حملها.
وق كان هذا كله يف بيان تعلق مسائل التشريا والكم والتااكم بتوحي هللا عز وجل ،و َّ
أن صرآَها إىل خ هللا م اقض للتوحي وخترك ابهلل.

( 1جممون الثتاوى) 88 /1
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املسألة الثالثة :بيان وفاء أحكاا الشريعة حبا ة العباد وحتقيقها ملصاحلهم
ق ت تبتتس متتن املستتألة الستتابقة أن حتكتتيم الش تريعة اإلس ت مية متتن الواجبتتات الشتترعية علتتى كتتل مستتلم حاكمتتا كتتان أو حمكومتتا ،وأن حتكيمهتتا واجتتب
ي دل يف أصل اإلميان وي دل يف حتقيق توحي هللا عز وجل .كما أن االمت ان عن حتكيم الشريعة خيل أبصل اإلميان وي قض التوحي .
ويتعلق بوجوب حتكيم الشريعة أمرين أ كر ا يف هذه املسألة ،و ا :وآاء أحكا الشريعة ،وحتقيق أحكا الشريعة للمصاحل ال نيوية واادروية ،وهتذا
بياهنما:
أوال :وفاء أحكاا الشريعة أبقضية الناس إىل يوا القيامة.

ملا كانت بع ة ال عليه الص ة والس عامة إىل جيا البشتر عمومتا مكانيتا وومانيتا إىل يتو القيامتة ،وكتان حتكتيم ختتريعته واجبتا علتى كتل متن آمتن
به ،آق اقتاى لت أن تكتون ختتريعته واآيتة رتا تاجته ال تا متن أحكتا يف ستائر ختتتوهنم إىل يتو القيامتة .وقت ثبتت اباثلتة وآاؤهتا بتذل  ،ومتن
هذه ااثلة:

ِ
قوله تعاىل (ونتََّزلْ ا علَي الْ ِكت ِ ِ
ِ ِِ
س) ال ال.89 :
اب تْبتيَا لهك ِهل َخت ْيء َوه ى َوَر ْمحَة َوب ْشَرى ل ْلم ْسلم َ
َ َ َْ َ َ َ
وقوله تعاىل (الْيتو أَ ْكم ْلت لَكم ِثيَكم وأََْتَمت علَيكم نِعم ِيت ور ِ
ضيت لَكم ا ِإل ْس َ َ ِثي ا) املائ ة.٣ :
ْ
ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ََ
ََْ َ
وقوله تعاىل (آَِإن تَت اوعتم ِيف ختي ِء آَترُّثوه إِ َىل ِ
الرس ِ
ول) ال ساء.٥9 :
اّلل َو َّ
َ َْ ْ َ
ه
ْ
ِ
وقوله تعاىل (وما ادتتلَ ْثتم آِ ِيه ِمن ختيء آَا ْكمه إِ َىل َِّ
اّلل) الشورى.1٠ :
ََ َْ ْ
َْ

آض نزاعتاْم ورآتا د آتاْم آهتي ختتريعة كاملتة
آق ثلهت هذه ال صوص على وآاء الشريعة جبميا ما تاجه البشر من أحكا يف سائر ختتوهنم ويف ه
كما وصثها الق تبارك وتعاىل.
وليح معىن الكمال أن يَِرَث حكم كل مسألة آرعية بعي ها يف الشريعة ،وإمنا يتاقق الكمال والشمول ابل ص على أحكا وقواع ت رج حتتهتا قاتااي
جزئية ال صيها إال هللا تعاىل.
ويف تقرير ل قال ابن ميمية رمحه هللا [الصواب الذي عليه جهور أئمة املسلمس أن ال صوص واآية جبمهور أحكا أآعال العباث ،ومت هم متن يقتول

إهنا واآية جبميا ل  ،وإمنا أنكر ل من أنكره انه مل يثهم معاين ال صوص العامة اليت هي أقوال هللا ورسوله وُشوقا احكا أآعال العباث .و لت
أن هللا بعل حمم ا عليه الص ة والس جبواما الكلم .آيتكلم ابلكلمة اَّامعة العامة اليت هتي قاتية كليتة وقاعت ة عامتة تت تاول أنواعتا ك ت ة ،وتلت
اانوان تت اول أعيا الحتصى ،آبهذا الوجه تكون ال صوص حميطة أبحكا أآعال العباث.1].

ويف التعليق على قوله تعاىل (الْيَت ْوَ أَ ْك َم ْلت لَك ْم ِثيَك ْم) قتال الشااطيب رمحته هللا [لتو كتان املتراث ابآليتة الكمتال ِبستب حتصتيل اَّزئيتات ابلثعتل،
نص العلماء على هذا املعىن ،آإمنا املراث الكمال ِبستب متا تتاج إليته متن القواعت الكليتة التيت دتري
آاَّزئيات ال هناية قا آ ت اصر ررسو  ،وق َّ
عليها ماال هناية له من ال واول].2
واست راج أحكا القاااي اَّزئية من ال صوص والقواعت الكليتة هتو عمتل املثتيت والقاضتي ،وقت وقتا التقصت يف هتذا يف القترون املاضتية آتزعم بعتض
امل تسبس إىل العلم الشرعي أنه ال دوو قم اإلآتاء يف املسائل املستا ثة اليت مل يسبق آيها قول اح من العلماء املتقت مس ،آاتيهقوا بتذل رمحتة هللا
الواسعة ،وآتاوا الباب أما الس س الذين َبَا هللا على قلوهبم واتبعوا أهواءهم ل قتبا من القوانس اإلآرجنية ب عوى عت وآتاء الشتريعة أبحكتا
القاااي املستج ة ،وق أخترت إىل هذا يف أحكا املثيت يف الباب اخلامح من هذا الكتاب ع ت الكت يف مستألة (هتل دتوو لته أن يثتيت يف حاثثتة
مل يتق آيها قتول احت ) ،وقت بت أ االقتبتا متن القتوانس اإلآرجنيتة مبكترا يف ال ولتة الع مانيتة وبت أ ابلقتوانس التجاريتة مث تت ه يف ستائر القتوانس متا
م تصتتف القتترن التاستتا عشتتر املتتي ثي ،وقت تبعتهتتا يف لت ستتائر التتوالايت الع مانيتتة وهتتي الت ول العربيتتة ،وقت ستتاع استتتي ء الصتتليبيس علتتى بت ث
املستتلمس  -آيمتتا عتترف ابالستتتعمار ال ت يل  -علتتى اإلس تران يف إح ت ل الق توانس الوضتتعية وال ت ظم اإلآرجنيتتة حمتتل الش تريعة اإلس ت مية لتتيح يف جمتتال
( 1جممون الثتاوى) 28٠ /19
( 2االعتصا ) للشا ٣٠٥ /2 ،
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التشريا والقااء آاسب وإمنا يف سائر ا االت كالسياستتس اخلارجيتة وال ادليتة للت ول ويف جمتال التعلتيم واإلعت واالقتصتاث كمتا كرتته يف املستألة
ااوىل من هذا املوضون .وق أثى هذا التب يل إىل صب الياة االجتماعية للمسلمس بصب ة إآرجنية كما هو مشاه .
وق علمت من ال صوص املتق مة ومن أقوال ابن تيمية والشا أن الشريعة واآية را تاجه البشر من أحكا إىل يو القيامتة ،ومل وج تا هللا معهتا
إىل خ ها ،وإال الحتاج البشر إىل ن ِه بع نبي ا عليه الص ة والس وإىل ثينِ بع ثي ه وهذا ممت ا.
تاو ْعت ْم ِيف َختتي ِء) ال ستاء ٥9 :نكترة يف ستياق
ويف بيان ُشتول أحكتا الشتريعة ووآائهتا ِباجتة البشتر قتال ابان القايم رمحته هللا [وم هتا :أن قولته (آَتِإن تَتَ َ
ْ
وجله ،جلِيه ِ
كل ما ت اون آيه املؤم ون من مسائل ال ين ِثقِهه ِ
ودثيه ،ولو مل يكن يف كتتاب هللا وست ة رستوله بيتان حكتم متا ت تاوعوا آيته ومل
الشرط تعم َّ
يكن كاآيا مل َيمر ابلرث إليه ،إ من املمت ا أن َيمر تعاىل ابلرث ع ال زان إىل من ال يوج ع ه آصل ال زان.
وم هتا :أن ال تا أجعتوا أن الترث إىل هللا ستتباانه هتو التترث إىل كتابته ،والتترث إىل الرستول عليتته الصت ة والست هتو التترث إليته نثستته يف حياتته وإىل ست ته

بع وآاته .1].ويف بيان وآاء الشريعة رصاحل اخللق إىل يو القيامة ،قال ابن القيم رمحه هللا [وهذا ااصل من أهم ااصتول وأنثعهتا ،وهتو مبتين علتى
حتترف واحت  ،وهتتو عمتتو رستتالته عليتته الصت ة والست ابل ستتبة إىل كتتل متتا تتتاج إليتته العبتتاث يف معتتارآهم وعلتتومهم وأعمتتاقم ،وأنتته مل تتوج أمتتته إىل
املرستل إلتيهم،
أح ِ بع ه ،وإمنا حاجتهم إىل من يبل هم ع ه متا جتاء بته ،آلرستالته عمومتان حمثو تان ال يتطترق إليهمتا كصتيص :عمتو ابل ستبة إىل َ
وعمو ابل سبة إىل كل ما تاج إليه متن بعتل إليته يف أصتول الت ين وآروعته ،آرستالته كاآيتة ختتاآية عامتة ،ال ْحتت ِوج إىل ستواها ،وال يتتم اإلميتان بته إال
ذثبات عمو رسالته يف هذا وهذا ،آ خيرج أح من املكلثس عن رسالته ،وال خيرج نون من أنوان التق التذي حتتتاج إليته اامتة يف علومهتا وأعماقتا
عما جاء به.
وقت تتتويف رستتول هللا عليتته الص ت ة والس ت ومتتا تتائر يقلتتب ج احيتته يف الستتماء إال كتتر لألمتتة م تته علمتتا ،وعلَّمهتتم كتتل خت تيء حتتىت آثاب الت لتتي
الصت ْتمت والك ت  ،والعزلتتة واخللطتتة ،وال تتىن والثقتتر،
وآثاب اَّمتتان وال تتو والقيتتا والقعتتوث ،وااكتتل والشتترب ،والركتتوب وال تتزول ،والستتثر واإلقامتتة ،و َّ
والصتاة واملتترع ،وجيتتا أحكتتا اليتتاة واملتتوت ،ووصتتف قتتم العتتره والكرستتي ،وامل ئكتتة واَّتتن ،وال تتار واَّ تة ويتتو القيامتتة ،ومتتا آيتته حتتىت كأنتته رأي
وعتَّترآهم اانبيتتاء وأممهتتم ومتا جتترى قتتم ومتتا
عتتس ،وعتَّترآهم معبتتوثهم وإقهتتم أمت تعريتتف حتتىت كتتأهنم يرونتته ويشتتاه ونه أبوصتتاف كمالتته ونعتتوت ج لتتهَ ،
جرى عليهم معهم حىت كأهنم كانوا بي هم ،وعرآهم متن ترق اخلت والشتر ثقيقهتا وجليلهتا متا مل يت َعهِرآته نت امتته قبلته ،وعترآهم عليته الصت ة والست
من أحوال املوت وما يكون بع ه يف السو وما صتل آيته متن ال عتيم والعتذاب للتروح والبت ن متا مل يت َع هترف بته نت خت ه ،وكتذل عترآهم عليته الصت ة
والس من أثلتة التوحيت وال بتوة واملعتاث والترث علتى جيتا آترق أهتل الكثتر والات ل متا لتيح ملتن عرآته حاجتة متن بعت ه ،اللهتم إال إىل َم ْتن يبل ته إايه
وع َقلتوه
ويبي ه ويوضح م ه ما دثي عليه ،وكتذل عترآهم عليته الصت ة والست متن مكايت التروب ولقتاء العت و و ترق ال صتر والظثتر متا لتو َعلمتوه َ
َور َع ْوه حق رعايتته مل يقتم قتم عت و أبت ا ،وكتذل عترآهم عليته الصت ة والست متن مكايت إبلتيح و رقته التيت َيتتيهم م هتا ومتا يتاتروون بته متن كيت ه
ومكره وما ي آعون به ختره ماال مزي عليه ،وكذل عرآهم عليه الص ة والس متن أحتوال نثوستهم وأوصتاآها وثسائستها وكمائ هتا متاال حاجتة قتم
أعظَ َم استقامة.
معه إىل سواه ،وكذل عرآهم عليه الص ة والس من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه الستقامت قم ثنياهم ْ
وابَّملة آجاءهم ِب الت نيا واآلدترة بِرَّمتته ،ومل توجهم هللا إىل أحت ستواه ،آكيتف يظتن أن ختتريعته الكاملتة التيت متا ترق العتامل ختتريعة أكمتل م هتا
قصة حتتاج إىل سياسة دارجة ع ها تكملها ،أو إىل قيا أو حقيقة أو معقول دتارج ع هتا ومتن تن لت آهتو كمتن تن أن ابل تا حاجتة إىل
رسول آدر بع ه ،وسبب هذا كله دثاء ما جاء به على من ن ل وقلة نصيبه من الثهتم التذي َوآَّ َتق هللا لته أصتااب نبيته التذين اكتثتوا رتا جتاء
بتته ،واستتت وا بتته عمتتا متتا ستواه ،وآتاتوا بتته القلتتوب والتتب ث ،وقتتالوا :هتتذا عهت نبي تتا إلي تتا وهتتو عهت إلتيكم ،وقت كتتان عمتتر رضتتي هللا ع تته مي تتا متتن
الت يل عتتن رستتول هللا عليتته الصت ة والست دشتتية أن يشتتت ل ال تتا بتته عتتن القتترآن ،آكيتتف لتتو رأى اختتتت ال ال تتا َبرائهتم َووبَت أآكتتارهم ووابلتتة
أ هاهنم عن القرآن وال يل آاهلل املستعان.

ِ
ِ
اب يتْتتلَى َعلَْي ِه ْم إِ َّن ِيف َلِ َ لََر ْمحَة َوِ ْكَرى لَِق ْتوِ يت ْؤِم تو َن) الع كبتوت ،٥1 :وقتال تعتاىل:
وق قال هللا تعاىل( :أ ََوَملْ يَكْث ِه ْم أَ َّ أ َ
َنزلَْا َعلَْي َ الْكتَ َ
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ِ
(ونَتَّزلْ ا علَي الْ ِكت ِ ِ
ِ ِِ
س) ال ال ،89 :وقتال تعتاىلَ ( :اي أَيتُّ َهتا الَّتا قَت ْ َجتاءتْكم َّم ْو ِعظَتةم
اب تْبتيَا لهك ِهل َخت ْيء َوه ى َوَر ْمحَة َوب ْشَرى ل ْلم ْسلم َ
َ َ َْ َ َ َ
ِ ِِ
س) يونح.1]٥٧ :
ِهمن َّربِهك ْم َو ِخت َثاء لهِ َما ِيف ُّ
الص وِر َوه ى َوَر ْمحَةم لهْلم ْؤم َ
اثنيا :حتقيق الشريعة ملصاحل البشر الدنيوية واألخروية.

ِِ
س)
َح َكتم ا ْلَتاكم َ
العلم بسم هو أحكا الشريعة وحتقيقها ملصاحل البشر مرتتب على العلم بصثات من خترعها وهو هللا تبارك وتعاىل ،آهتو ستباانه (أ ْ
التتاكِ ِمس) يوستتف ،8٠ :وهتتو ستتباانه (الْعلِتتيم ْ ِ
ِِ
س) يوستتف ،٦4 :وهتتو
الَكتتيم) يوستتف ،8٣ :وهتتو ستتباانه (أ َْر َحتتم الت َّترامح َ
هتتوث ،4٥ :وهتتو ستتباانه ( َدت ْ َْ َ
َ

ِ ِ ِ َّ ِ
ِِ
الست ِتميا
ين يَت ْ عو َن ِمتتن ثونِت ِته َال يَت ْقاتتو َن بِ َشت ْتي ِء إِ َّن َّ
اّللَ هت َتو َّ
ستتباانه ( َد ت ْ الت َّترامح َ
س) املؤم تتون ،1٠9 :وهتتو ستتباانه (يَت ْقاتتي اب ْلَت هتق َوالتتذ َ
اصتتلِس) اانعتتا  ،٥٧ :وهتتو ستتباانه (علِتتيم بِت َذ ِ
ِ
الْب ِ
الصت وِر) ال يت  ،٦ :وهتتو ستتباانه
تص ْ
ات ُّ
صت ) ختتاآر ،2٠ :وهتتو ستتباانه (يَتقت ُّ
التَ َّتق َوهت َتو َدت ْ الْ َث َ
َ
َ م
ِ
الستماو ِ
َع ِ
ِ
ات َوَمتا ِيف ْاا َْر ِ
ع َمتا يَكتون ِمتن َّْجن َتوى ثََ ثَ ِتة إَِّال
س َوَما كْثي ُّ
(يَت ْعلَم َدائَِةَ ْاا ْ
الصت ور) ختاآر ،19 :وهتو ستباانه (يَت ْعلَتم َمتا يف َّ َ َ
ه َو َرابِعه ْم َوَال مخَْ َس ِة إَِّال ه َو َس ِاثسه ْم َوَال أ َْث َى ِمن َلِ َ َوَال أَ ْكَت َتر إَِّال ه َتو َم َعه ْتم أَيْ َتن َمتا َكتانوا مثَّ يتَتبِهتتتهم ِرَتا َع ِملتوا يَت ْتوَ الْ ِقيَ َام ِتة إِ َّن
اّلل بِك ِل َختي ِء َعلِيم) ا اثلة ،٧ :وقال تعاىل (أََال يَت ْعلَم َم ْن َدلَ َق وهو اللَّ ِطيف ْ ِ
ِ
نسا َن َونتَ ْعلَم َمتا
ََّ ه ْ م
َ َ
اخلَب ) املل  ،14 :وقال تعاىل ( َولََق ْ َدلَ ْقَا ْاإل َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َّهتتا ِر مثَّ
تت َو ْست ِو بِتته نتَ ْثسته َوَْحنتتن أَقْ ت َترب إِلَْيتته مت ْتن َحْبت ِتل الْ َوِريت ) ق ،1٦ :وهتتو ستباانه ( َوهت َتو الَّتتذي يَتتَت َوآَّتتاكم ِابللَّْيت ِتل َويَت ْعلَتتم َمتا َجت َتر ْحتم ِابل ت َ
ِ
ِِ ِ
ِِِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
تىت
يَتْبت َع ك ْم آيه ليت ْق َ
اى أ َ
َج مل ُّم َس ًّمى مثَّ إلَْيه َم ْرجعك ْم مثَّ يتَتبهتكم رَا ك ت ْم تَت ْع َملو َنَ ،وه َتو الْ َقتاهر آَت ْتو َق عبَتاثه َويت ْرستل َعلَ ْتيكم َح َثظَتة َح ََّ
إِ َا جتتاء أَحت َكم الْمتتوت تَتوآَّتْتتته رستتل ا وهتتم الَ يت َث ِر تتو َن ،مثَّ رُّثواْ إِ َىل ِ
ال ْكتتم وهتتو أَستترن ْ ِ
اّلل َمت ْتوالَهم ْ ِ
س) اانعتتا - ٦٠ :
الَاستبِ َ
ه
َ َ
َ َ ْ
ه
َْ َ
التَ هتق أَالَ لَتته ْ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اخلَْل َق مثَّ يعي ه ليَ ْج ِز َّ
ين
اّلل َح هقا إِنَّه يَتْب َ أ ْ
ين َآم تواْ َو َعملتواْ َّ
 ،٦2وهو سباانه (إِلَْيه َم ْرجعك ْم َجيعا َو ْع َ ه
الصتالَات ابلْق ْستط َوالتذ َ
ي التذ َ
َ
محي ِم وع َذ ِ
َك َثرواْ َقم َختر ِ ِ
يم ِرَا َكانواْ يَكْثرو َن) يونح.4 :
اب هم ْن َ َ َ م
ْ َ م
اب أَل م
آهذه بعض صثات الشارن جل وع  ،آهل تكون ختريعته إال أثر من آاثر صثاته واَّواب :بلى ،وهبذا وصف هللا ختريعته آهي ختريعة اخل والرمحتة

والع ل والكمة ورعاية مصاحل ال ا ال نيوية واادروية ،آقال جل ختأنه (إِ َّن َهت َذا الْق ْرآ َن يِ ْه ِ ي لِلَِّيت ِه َي أَقْت َو ) اإلستراء ،9 :وقتال جتل ختتأنه ( َاي
ِ ِِ
س) يتتونح ،٥٧ :وقتتال تعتاىل (أ ََو َمتتن َكتتا َن َمْيتتتا
أَيتُّ َهتتا الَّتتا قَت ْ َجتتاءتْكم َّم ْو ِعظَتةم ِهمتتن َّربِهكت ْتم َو ِختت َثاء لهِ َمتتا ِيف ُّ
الصت وِر َوهت ى َوَر ْمحَتةم لهْلمت ْتؤم َ
ِ ِ ِ ِ
ِ ُّ ِ
ات لَتي ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ن) اانعتا :
ين َمتا َكتانواْ يَت ْع َملتو َ
آَأ ْ
ح ِبَتارِِج همْت َهتا َكت َذل َ ويه َتن ل ْل َكتاآ ِر َ
َحيَتْيتَاه َو َج َع ْلَا لَه نورا ميَْشي به يف الَّا َك َمن َّمَتله يف الظل َم ْ َ
اك إَِّال
 ،122آوصف هللا ختريعته أبهنا نور ورمحة وختثاء وه ى ،كما وصف هللا نبيته عليته الصت ة والست املبعتوث هبتذه الشتريعة بقولته ( َوَمتا أ َْر َست ْلَ َ
ِ ِ
س) اانبياء.1٠٧ :
َر ْمحَة لهْل َعالَم َ
هذه صثات الشارن جل ختأنه ،آهل يف الكثرة ااجنا املشرعس للقوانس الوضعية من يستاق ختتيتا متن هتذه الصتثات  ،هتل آتيهم متن هتو أحكتم

التتاكمس أو أرحتتم ال ترامحس وهتتل آتتيهم متتن يعلتتم متتا يف الستتماوات واارع ويعلتتم دائ تتة ااع تس ومتتا كثتتي الص ت ور وقتتال تعتتاىل (قت ْتل َهت ْتل ِم تن
ِ
اّلل
اخلَْلت َتق مثَّ يعِيت ه آَتأ َّ
َى تت ْؤآَكتتو َن ،قت ْتل َهت ْتل ِمتتن ختتَترَكآئِكم َّمتتن يَت ْهت ِ ي إِ َىل ْ
اّلل يَتْبت َ أ ْ
ختتَترَكآئِكم َّمتتن يَتْبت َ أ ْ
التَ ِهتق قت ِتل ه
اخلَْلت َتق مثَّ يعيت ه قت ِتل ه
ِِ
حتكمتتو َن) يتتونح .٣٥ - ٣4 :وهتتل يف
يَت ْهت ِ ي لِْل َات ِهتق أَآَ َمتتن يَت ْهت ِ ي إِ َىل ْ
تف َْ
ي إِالَّ أَن يت ْهت َ ى آَ َمتتا لَكت ْتم َكْيت َ
التَ ِهتق أ َ
َحت ُّتق أَن يتتتَّبَت َتا أ ََّمتتن الَّ يَهت ه َ

الكثرة ااجنا املشرعس ِمن ثون هللا َمن ي بال ال تا رتا عملتوا يتو القيامتة  .وعتن أي ختتيء سيستأل هللا تعتاىل دلقته يتو القيامتة :عتن ختتريعته ومتا

ِ
ِ
س،
َجْبتتتم الْم ْر َستل َ
عملوا آيها أ عن القوانس الوضعية  ،وال ختت أنته ستباانه ستائلهم عتن ختتريعته كمتا قتال تعتاىل ( َويَت ْتوَ يتَتاثي ِه ْم آَتيَتقتول َمتا َا أ َ
آَتع ِميت علَي ِهم ْااَنباء يتومتِ ِذ آَتهم َال يتتساءلو َن ،آَأ ََّما من ََتب وآمن وع ِمل ِ
ِِ
ِ
س) القصص.٦٧ - ٦٥ :
صالا آَت َع َسى أَن يَكو َن م َن الْم ْثلا َ
َ َ ْ َْ
َ َ َ ََ ََ َ َ
َ َْ َ
ْ ََ َ
واعلتتم أن ه تتاك مصتتاحل ال يقتتو لل تتا ثيت هم وال تستتتقيم قتتم ثنيتتاهم وال آدتترْم إال ابحملاآظتتة عليهتتا ،آتتإ ا ضتتيِهعت هتتذه املصتتاحل آست ت ثنيتتا ال تتا
وأدتراهم ،وهتتذه املصتاحل هتتي متا يعتترف ابلاترورات اخلمتتح :وهتي حثتتظ الت ين وحثتظ الت ثح وحثتظ العقتتل وحثتظ ال ستتب والعِترع وحثتتظ املتتال.
( 1اع

املوقعس) ج  4ص ٣٧٧ - ٣٧٥
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وق جاءت الشريعة ِبثظ هذه الارورات ورعاية هذه املصاحل على الس اث والتما كما س ذكره قريبا إن ختاء هللا ،يف حس جاءت القتوانس الوضتعية
الكاآرة ابلتثريط يف هذه الارورات وإضاعة هذه املصاحل كمتا ست ذكره يف املستألة التاليتة إن ختتاء هللا تعتاىل ،وهتذا متن أختتراط الستاعة وع ماْتا كمتا
قال رسول هللا عليه الص ة والس (إن من أختراط الساعة أن يرآتا العلتم وي بتت اَّهتل ويشترب اخلمتر ويظهتر التز ) ويف روايتة (متن أختتراط الستاعة
أن يقل العلم ويظهر اَّهل ويظهر الز وتك ر ال ستاء ويقتل الرجتال حتىت يكتون خلمستس امترأة القتيهم الواحت ) 1واملقصتوث بشترب اخلمتر و هتور التز :
ك رة ل واختتهاره كما يف الرواايت اادرى للا يل ،وك ترة ال ستاء ستببها ك ترة الثتنت ومتا يقتا آيهتا متن قتتل الرجتال كمتا جتاء يف بعتض أحاثيتل
أختراط الساعة وآيها (ويك ر القتل) .وسبب كون هتذه الع متات املتذكورة يف الت يل الستابق متن أختتراط الستاعة هتو كمتا قتال ابان حجار رمحته هللا
[وكأن هذه اامور اخلمسة دصت ابلذكر لكوهنا مشعرة ابدت ل اامور اليت صل ِبثظها ص ح املعاه واملعاث ،وهي :ال ين ان رآا العلم خيتل
بتته ،والعقتتل ان ختتترب اخلمتتر خيتتل بتته وال ستتب ان التتز خيتتل بتته ،والت ثح واملتتال ان ك تترة الثتتنت كتتل هبمتتا .قتتال ِ
الكرمتتاين :وإمنتتا كتتان ادتتت ل هتتذه
اامتتور متتؤ ِب تراب العتتامل ان اخللتتق اليرتكتتون ت  ،والن ت بع ت نبي تتا صتتلوات هللا تعتتاىل وس ت مه علتتيهم أجعتتس ،آيتعتتس ل ت  .وقتتال القتتر يف
«املثهتتم» :يف هتتذا ال ت يل علتتم متتن أع ت ال بتتوة ،إ أدتتس عتتن أمتتور ستتتقا آوقعتتت ،دصوصتتا يف هتتذه ااومتتان] .2ومتتن هتتذا تعلتتم أن ادتتت ل
الارورات اخلمح  -الواقا بسبب تطبيق القوانس الوضعية اليت ال حتثظ ثي ا وال نثسا وال نسبا وال عق وال ماال  -مؤ من ِبراب العامل وبواثر هتذا
اخلراب ماثلة للعيان يف سائر البل ان احملكومة هبذه القوانس.
وأما ما جاءت به الشريعة املطهرة لثظ هذه الارورات آم ها:
 - 1يف حثظ ال ين :جاءت الشريعة اباحكا الكثيلة بذل وم ها:
• وجوب لب العلم على كل مسلم (العلم العيين) وعلى عمو املسلمس (العلم الكثائي).
• وجوب رجون العامة إىل العلماء آيما يشكل عليهم ويف آتاويهم ونواوقم.
• وجوب نصب دليثة للمسلمس والذي من أول واجباته حثظ ال ين على قواع ه املستقرة.
• وجوب ال عوة إىل اإلس .
• وجوب اامر ابملعروف وال هي عن امل كر.
• وجوب اَّهاث يف سبيل هللا وهو قتال الكثار ثآعا و لبا.
• مشروعية قتال اخلوارج والب اة.
• وضا قواع للوالء والساء حىت ال يتمكن الكاآر أو امل اآق أو املبت ن من خمالطة املسلمس وإآساث ثي هم.
• معاقبة املرت عن ثي ه.
• آتح ابب التوبة للعصاة حىت ال رخرة.
 - 2ويف حثظ ال ثح :جاءت الشريعة:

ِ
ص ِ
اص َحيَاةم) البقرة.1٧9 :
• بشرن القصاص يف قتل العم  ،قال تعاىل ( َولَك ْم ِيف الْق َ
• وخترعت ال ايت يف قتل اخلطأ وات ف ماثون ال ثح.
• وخترعت ثآا الصائل على ال ثح.
• وخترعت ح الرابة.
• وأابحت الت اوي من اامراع.
وحرمت االنتاار.
• َّ
وحرمت كل ضارِ ابلصاة حىت َحَّرمت اَّ هلة اليت أتكل اخلبائل حىت تطهر.
• َّ
 1روا ا الب اري (ح يل  8٠و )81
( 2آتح الباري) 1٧9 /1
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 - ٣ويف حثظ العقل :جاءت الشريعة.
• بتار خترب اخلمر وكل مسكر وخم ر.
• وأوجبت إقامة ال على ختارهبا.
• وس ه ت رائا خترب اخلمر بتار ص عها ومحلها واالجتار آيها.
وحرمت الشريعة كل ضارِ ابلصاة.
• ه
 - 4ويف حثظ ال سب :جاءت الشريعة:
• بتار الز وأوجبت آيه ال الراثن جل ا وت ريبا أو رجا ِبسبه.
وحرمتتت علتتيهن اخلاتتون
• وست ه ت كتتل رائتتا التتز  :آا تتت علتتى التتتزوج ،وأابحتتت نكتتاح َ
اامتتة ملتتن دشتتي الع تتت ،وأوجبتتت الجتتاب علتتى ال ستتاء ه
وحرمتتت اخللتتوة ابمل ترأة ااج بيتتة يف الاتتر والستتثر ،وأابحتتت الط ت ق واخلل تا ملتتن
ابلقتتول ،وأوجبتتت خت ه
تض البصتتر واالستتتتذان علتتى الرجتتال وال ستتاء ،ه
يتارر من استمرار الزوجية.
• وأوجبت الع ه ة على ال ساء ع مثارقة الزوج بط ق أو دلتا أو متوت ،لتت خيتتلط متاء رجتل رتاء آدتر يف رحتم املترأة حماآظتة علتى اانستاب ،ومل
تكن الع ة معموال هبا يف اَّاهلية قبل اإلس .
 - ٥ويف حثظ العِْرع :جاءت الشريعة:
• ِب القذف على من رمي آدر ابلز ومل َيت أبربعة خته اء.
• وحتر ال يبة والت ابز ابالقاب.
• وأمرت ابجت اب موا ن التهم والشبهات كما قال عليه الص ة والس (آمن اتقى الشبهات آق استسأ ل ي ه وعرضه).1
 - ٦ويف حثظ املال :جاءت الشريعة:
• بتار السرقة وأوجبت ال على السارق.
• وحتر الراب وس رائعه .ملا آيه من أكل مال ال ا ابلبا ل.
• وحتر ال ش وال رر يف البيا والشراء ملا آيه من أكل املال ابلبا ل.
• وحتر ال صب وحتر الكسب من الرا ومن امل اآا احملرمة.
• وخترعت كتابة العقوث وال يون واإلختهاث عليها لثظ القوق.
وحرمت إضاعة املال وصرآه ب حق أو َتكس السثهاء م ه.
• ه
• وخترعت الوصاية على املال ل الراخت .
وقسمت اإلرث بق ر معلو ملستاقيه وحرمت التع ي آيه.
• َّ
وحات على الص قات وأوجبت ال ثقة على ااقرابء لت َتت أي ي الثقراء اموال ااخ ياء ابلسرقة وال هب.
• وآرضت الزكاة ه
ويف اَّملة آما من ختيء ثظ املال ومي ا أدذه أو انثاقه ب حق إال وق أمرت به الشريعة.
وي حظ أن اَّرائم اليت كل ابل ين أو أبمور ال نيا إد ال دط ا ق جاءت عقوبتها مق رة يف الشريعة مل ترتك ل جتهاث ،وهي ال وث:
• آاثظ ال ين :خترن له ح الرثة.
• وحثظ ال ثح :خترن له ح الرابة ،وخترن القصاص.
• وحثظ العقل :خترن له ح اخلمر.
• وحثظ ال سب والعِرع :خترن قما ح الز وح القذف.
• وحثظ املال :خترن له ح السرقة وح الرابة.
 1ال يل متثق عليه
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آال وث خترعت لثظ هذه الارورات اخلمح ومعاقبة من يتع ى عليها إ كان قوا ال ين وال نيا ابحملاآظتة عليهتا ،داصتة متا ك ترة الت واعي وقوْتا
للتع ي على هذه الارورات ،آالشهوة اَّ سية ل ى اإلنسان ت آعه للتع ي على اانساب وااعراع ابلز  ،وختهوة حب املال ت آعه للتع ي علتى
متتال ال ت ابلستترقة وقطتتا الطريتتق ،والقتتوة ال اتتبية يف الت ثح ت آعتته للتعت ي علتتى أنثتتح اآلدترين ابلقتتتل واإلتت ف ،والكتتس التتذي يف الت ثح ي آعتته
للكثتتر والتترثة والتعت ي علتتى ال ت ابلقتتذف وخت ه .وملتتا كانتتت العقتتوابت يف القتوانس الوضتتعية خت راثعتتة آقت جتترأ ا رمتتون علتتى التعت ي علتتى هتتذه
الارورات ،وقذا آإن جت ال ا يف ا تمعات احملكومة هبذه القوانس الطاخوتية البا لة ال َيم ون على أنثسهم وال على أعراضهم وال أمواقم.
وأمتتا متتاثون لت متتن اَّترائم التتيت ال كتتل إدت ال دطت ا ابلت ين والت نيا آتتإن عقوابْتتا كاتتا لقت ِر متتن االجتهتتاث ،وهتي العقتتوابت التعزيريتتة ،ويقت ر
التعزيز ِبسب ما ي آا به الثساث ولو كان التعزير ابلقتل كما حققه ختيخ اإلس ابن تيمية ،وي ظتر يف هتذا كتابته (السياستة الشترعية) وهتو موجتوث
اب ل  28من آتاويه.
ويف اَّملتتة آقت جتتاءت هتتذه الشتريعة لل تتا ِبَت ْ َي الت نيا واآلدتترة ،جتتاءْم ابامتتن والطمأني تتة والطهتتارة والرمحتتة ،وجتتاءْم ابلثتتا علتى مصتتالهم
ال نيوية واادروية ،وهبذا ت رك م ى بشاعة إجرا الكا املثس ين الذين رمون املسلمس من نعمة الكم بشريعة رهبم و كمتوهنم بت ال متن لت
بقوانس الكثار اليت أآس ت على ال ا ثي هم وثنياهم.
وق كان هذا كلته يف بيتان وآتاء أحكتا الشتريعة أبقاتية ال تا إىل يتو القيامتة وحتقيقهتا ملصتالهم ال نيويتة واادرويتة ،وهتذه املستألة متعلقتة بتوحيت
الربوبية وابلعلم أبْساء هللا وصثاته  -من العلم والكمة والع ل والرمحة  -وآاثر هذه الصثات يف ختتريعته التيت ختترعها خللقته علتى لستان دتامت أنبيائته
املبعوث رمحة للعاملس عليه الص ة والس .
الا ُّ.
الا َّ يظهر ح ْسَه ِه
مث نتبا هذا ببيان مثاس الكم ابلقوانس الوضعية ،إ إن ِه
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املسألة الرابعة :بيان مفاسد احلكم ابلقوانني الوضعية

اّلل) الشتتورى.21 :
اعلتتم أنتته دتتوو وصتتف قتوانس الكثتتار أبهنتتا ختتريعتهم ،و لت لقولتته تعتتاىل (أَ ْ َقت ْتم ختتترَكاء َختت َترعوا َقتتم ِهمت َن الت هِي ِن َمتا َملْ ََيْ َن بِت ِته َّ

َ

آوصف هللا ما وضعه الشركاء لل ا أبنه َخت ْرنم ( َختَرعوا َقم)  ،ان الشريعة هي الطريقتة املتبعتة حقتا كانتت أو اب ت  ،وكتذل الت ين هتو نظتا حيتاة

ال ا حقا كان أو اب

وي ل على ل قوله تعاىل  -يف اآلية السابقة – ( َختَرعوا َقم ِهم َتن الت هِ ي ِن) ستواء كانتت ( ِهم َتن) بيانيتة أو تبعياتية ،ويت ل

ِ
ِ
يل ِثي ِن) الكاآرون ,٦ :آس همى ماعليه الكثار من الكثر ثي ا ،وكذل قال آرعون لقومه  -آيمتا حكتى هللا تعتاىل
عليه أياا قوله تعاىل (لَك ْم ثي ك ْم َو َ

ِ ِ ِ
ِ ِ
تل ِمْتته) آل عمتران ،8٥ :آبت هتس
– (إِِهين أ َ
َدتتاف أَن يتبَت ه َل ثيتَك ْم) ختتاآر ،2٦ :ويت ل عليتته أياتتا قولتته تعتتاىل ( َوَمتتن يَتْبتتَت ِ َخت ْ َ اإل ْست َ ثي تتا آَتلَتتن يت ْقبَت َ
سباانه أن خ اإلس يسمى ثي ا.
وإ ا ك ا ق كر يف املسألة السابقة أن العلم رااسن الشريعة اإلس مية وآاائلها مبين على العلم بصتثات متن ختترعها ستباانه وتعتاىل ،آتإن العلتم
رثاس القوانس الوضعية مبين كذل على العلم بصثات هذه القوانس وصثات واضعيها ،ومن صثاْا وصثاْم:
 - 1أهنا ختريعة الكثر :سواء يف أصل وضعها ،آ د ف يف أن القوانس الوضعية مقتبسة من الكثتار اإلآترنل وخت هم ،أو يف مصت َم ْتن َح َكتم هبتا

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة.44:
َنزَل ه
لقوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
 - 2وهتي ختتريعة الطتاخوت :كمتا قتال تعتاىل (ي ِريت و َن أَن يتتاتا َكمواْ إِ َىل الطَّتاخ ِ
وت) ال ستاء ، ٦٠ :وكتل متن حتتوكم إليته متن ثون هللا آهتو تاخوت
ََ َ
كما سبق بيانه ،والطاخوت مشتق من الط يان.

ِ
ض لَتته َختتْيطَا آَتهت َتو لَتته قَت ِري من) الزدتترف ،٣٦ :آمتتن مل يتبتتا ختتريعة
 - ٣وهتتي ختتريعة الشتتيطان :كمتتا قتتال تعتتاىل ( َوَمتتن يَت ْعتتش َعتتن ْكت ِر التَّتر ْمحَ ِن نت َقتتيِه ْ
الرمحن آهو متبا لشريعة الشيطان ال حمالة ،والشيطان هو الطاخوت على القيقة كما سبق تقريره يف آدر مبال االعتقاث.

اَّ ِ
اهلِيَّت ِتة يتبت تتو َن ومتتن أَحستتن ِمتتن ِ
اّلل ح ْكمتتا لهَِقت ْتوِ يوقِ تتو َن) املائت ة ،٥٠:آكتتل مادتتالف
َْ َ َ ْ ْ َ َ ه
 - 4وهتتي ختتريعة اَّاهليتتة :كمتتا قتتال تعتتاىل (أَآَا ْكت َتم َْ
حكم هللا آهو حكم اَّهل واَّاهلية ،آإهنتا مشتتقة متن اَّهتل .ومتا لت آتإن الكثتار يستمون أنظمتة حكمهتم ابلعلمانيتة نستبة إىل العلتم ،آس هتموها

ذستتم مستاستتن خمتتالف لقيقتهتتا اَّاهليتتة وهتتذه د عتتة إبلتتيح يف تستتمية الشتتال القبتتيح ذستتمِ حستتن لرتودتته ،كم تا قتتال آلث (آَت َو ْست َتو َ إِلَْي ت ِه
آث هل أَثلُّ َ َعلَى َختجرِة ْ ِ ِ
آسماها بشجرة اخلل وهي ختجرة السرة وال امة.
اخل ْل َوم ْل َّال يَتْبتلَى) ه ، 12٠ :ه
الشَّْيطَان قَ َال َاي َ َ ْ
ََ
 - ٥وهي ختريعة الظلمات :إ هي يف ااصل ختريعة الكثار وهم أهل الظلمات يف ال نيا واآلدرة كمتا قتال تعتاىل (اّلل وِ ُّ َّ ِ
ين َآم تواْ خيْت ِرجهم
ه َ
يل التذ َ
ِمتتن الظُّلمت ِ
تات إِ َىل الُّ تتوِر) البقتترة ،2٥٧ :وب ت ثح اخل عتتة اإلبليستتية آتتإهنم يستتمون حاتتارْم ِباتتارة الت تتوير وثقاآتتة الت تتوير وهتتي يف القيقتتة حاتتارة
هَ َ
ِ
ِ ُّ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ح ِِبَتارِِج ِهمْت َهتا َكت َذل َ
الظلمات .قال تعاىل (أ ََو َمن َكا َن َمْيتا آَأ ْ
َحيَتْيتَتاه َو َج َع ْلَتا لَته نتورا ميَْشتي بته يف الَّتا َك َمتن َّمَتلته يف الظل َمتات لَ ْتي َ
ويِن لِْل َكاآِ ِرين ما َكتانواْ يتعملتو َن) اانعتا  ،122 :آقت ويِ تت قتم الظلمتات التيت يت بطتون آيهتا آاستبوها نتوراَ ( ،كت َذلِ َ ي ِ
كتاآِ ِرين) ختاآر:
ا ُّتل َّ
ه
ََ
َْ َ
اّلل الْ َ َ
هَ

.٧4

ِ
ص َتر اامتر يف ختتيتس :التق
الَ ِهتق إِالَّ َّ
الَ ُّق آَ َما َا بَت ْعت َ ْ
اّلل َربُّكم ْ
الات َل) يتونح .٣2 :آقت َح َ
 - ٦وهي ختريعة الا ل :كما قال تعاىل (آَ َذلكم ه
وهو ختريعة هللا ،والا ل وهو ختريعة اَّاهلية.
َع َمتى) الرعت  ،19 :و كتر هللا الكتاآرين واملتؤم س
 - ٧وهي ختريعة العمي :كما قال تعاىل (أَآَ َمن يَت ْعلَم أََّمنَا أن ِزَل إِلَْي َ ِمتن َربِته َ ْ
الَ ُّتق َك َم ْتن ه َتو أ ْ
ص ِ و َّ ِ
ِ
مث قال تعاىل ( َمَل الْ َث ِري َق ْ ِ
ستَ ِوَاي ِن َمَ أَآَ َ تَ َذ َّكرو َن) هوث.24 :
س َكاا ْ
َع َمى َواا َ
السمي ِا َه ْل يَ ْ
َص ِهم َوالْبَ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
تاعلَ ْم
وحى) ال جم ،4 - ٣ :وقال تعاىل (آَتِإن َّملْ يَ ْستتَجيبوا لَت َ آَ ْ
 - 8وهي ختريعة ااهواء :قال تعاىل ( َوَما يَ طق َع ِن ا ْقََوى ،إ ْن ه َو إَّال َو ْح مي ي َ
أََّمنتَتا يتتَّبِعتتو َن أَهتتواءهم ومتتن أَضت ُّتل ِممَّت ِن اتتَّبتتا هتتواه بِ َت ِ ه ت ى ِمتتن َِّ
اّلل) القصتتص ،٥٠:آاصتتر ستتباانه اامتتر يف ختتتيتس :إمتتا التتوحي وهتتو اتبتتان
ْ َ ْ ََ ْ َ
ََ ََ ْ
َ
هَ
ِ
ِ
تاك َعلَتى َختت ِر َيعة همت َن ْاا َْمت ِر آَاتَّبِ ْع َهتا َوَال تَتتَّبِ ْتا أ َْه َتواء
الشريعة وإما اقوى ،آكل ما دالف ختريعة الق آهو من ااهواء ،كما قتال تعتاىل (مثَّ َج َع ْلَ َ
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الَّ ِذين َال يتعلَمو َن) اَّاثية .18 :وبس سباانه أن اتبان اقوى هو عس الات ل يف قولته (ومتن أَض ُّتل ِممتَّ ِن اتتَّبتا هتواه بِ َت ِ هت ى ِمتن َِّ
اّلل)
ََ ْ َ
ََ ََ ْ
َ َْ
هَ
ِ
ِ
اوات َو ْاا َْرع َوَمتن آتي ِه َّن) املؤم تون.٧1 :
 ،٥٠وأن اتبان اقوى هو أصل الثساث وم شؤه كما قال تعاىل ( َولَ ِو اتتَّبَ َا ْ
الَ ُّق أ َْه َواءه ْم لََث َس َ ت َّ
الس َم َ

القصتص:

ومن هذا ت رك أن الا ل والثساث الشائعان يف الب ث احملكومة بقوانس الكثر مرجعه إىل أهنا ختريعة ااهواء ،آاقوى هو أصل الا ل والثساث.

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هتم الظَّتالِمو َن) املائت ة .4٥ :ومتن هتذا تعلتم أن تستمية التووارة القائمتة
أنزَل ه
 - 9وهي ختريعة الظلم :كما قال تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا َ
على الكم هبذه القوانس بووارة الع ل ،ووصتف بعتض ال تا احكتا القاتاة التاكمس هبتا أبهنتا أحكتا عاثلتة هتو ضترب متن االستتهزاء َبايت هللا
ومعان ة لشرعه ،إ وصثها هللا ابلظلم وهم يصتثوهنا ابلعت ل .وقت قتال العلمتاء بكثتر متن يقتول لت  ،آقتال صاديق حسان خاان [ َّ
إن َمت ْح الكثتار

ومت ْ حهم جمتترثا عتتن هتتذا القصت كبت ة يعتتزر مرتكبهتتا رتتا يكتتون واجترا لتته .وأمتتا قولتته ،أهنتتم أهتتل عت ل آتإن أراث أن
لكثتترهم ارتت اث عتتن ثيتتن اإلست َ ،
اامور الكثرية اليت م ها أحكامهم القانونية ع ل آهو كثر بواح صراح ،آق مهتا هللا ستباانه وختت ا عليهتا وْساهتا عتتوا وع تاثا و يتا وإآكتا وإمثتا
مبي ا ودسرا مبي ا وهبتا .

والع ل إمنا هو ختريعة هللا اليت حواها كتابه الكر وستهة نبيته الترؤوف الترحيم .قتال تعتاىل (إِ َّن اّلل َيْمتر ِابلْعت ْ ِل وا ِإلحس ِ
تان) ال اتل ،9٠ :آلتو كانتت
هَ َ
َ َ َْ

أحكا ال صارى ع ال لكانت مأمور هبتا  -إىل أن قتال  -وقتال تعتاىل (ي ِريت و َن أَن يتتاتا َكمواْ إِ َىل الطَّتاخ ِ
وت َوقَت ْ أ ِمترواْ أَن يَكْثترواْ
ََ َ

بِ ِته) ال ستاء:

 .٦٠وهؤالء ْسوا ماأمرهم هللا ابلكثر به ع ال وخلوا يف ض قم ويري الشيطان أن يالهم ض ال بعي ا.1].
 - 1٠وهي ختريعة اخلراب :إ الظلم الَييت إال ابخلراب ،ويروى أن كعب ااحبار  -وهو من التابعس وكتان يهتوثاي آأستلم  -قتال ايب هريترة رضتي
هللا ع ه :مكتوب يف التوراة من يَ ِظلم خيَرب بيته ،آقتال لته أبتو هريترة :وهتذا يف القترآن يف قولته تعتاىل (آَتِْلت َ بتيتوْ ْم َدا ِويَتة ِرَتا َلَمتوا) ال متل.2٥2 :
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
تت َق ْتم) ال ستاء،1٦٠ :
ين َهتاثواْ َحَّرْمَتا َعلَ ْتي ِه ْم َيِهبَتات أحلَّ ْ
ومما ي ل أياا على أن الظلم الَييت إال ابخلراب والرمان قوله تعتاىل (آَتبظ ْلم هم َتن التذ َ

وكمتا قتتال ابتن تيميتتة رمحتته هللا آتإن حتتتر الطيبتات املتتذكور يف اآليتتة قت يكتتون عقوبتتة ق ريتة للظتتاملس ،آياترمهم هللا متتن الطيبتتات قت را وإن أحلتتت قتتم
خترعا ،ويقا التار الق ري بتلف احملاصيل أو خت ء أستعارها أو رترع مي تا متن ت اوقتا آيقتا الرمتان .وملتا كتان الكتم ابلقتوانس الوضتعية هتو الظلتم
بعي ه كما أسلث ا آإن الظلم الَييت إال ابخلراب ،وهذا هو واقتا التب ث احملكومتة هبتذه القتوانس .و كتر ابتن ك ت رمحته هللا يف أحت اث ست ة  ٦1٥ه ت أن
املعظَّتتم أم ت ثمشتتق أدتتذ ضتتما  -ض ترائب  -علتتى اخلمتتور وامل يتتات حتتىت ختتتاعت هتتذه الث تواحش واعتتتذر بقلتتة اام توال ال ومتتة للجْ ت وحتتاجتهم
وعلهتق ابن كثري علتى هتذا بقولته [وهتذا متن جهلته وقلتة ثي ته وعت معرآتته ابامتور ،آتإن هتذا الصت يا يت يل علتيهم ااعت اء
لل ثقات يف قتال الثرنلَ ،

وي صرهم عليهم ،ويتمكن م هم ال اء وي بط اَّ عن القتال ،آيولتون بستببه ااثابر ،وهتذا ممتا يت مر وخيترب الت اير ويت يل الت ول كمتا يف ااثتر «إ ا
عصاين من يعرآين َسلهطت عليه من اليعرآين» .وهذا اهر الخيثى على آَ ِطن].٣

ِ
ِ
ضت كا) ته ،124 :وهتذا الات
ع َعتن ْكت ِري آَتِإ َّن لَته َمعي َشتة َ
 - 11وهي ختريعة املعيشة الات  :كمتا قتال تعتاىل ( َوَم ْتن أ َْع َتر َ
على الظلم ومايعقبه من دراب ،وكل هذه اآلاثر ابثية اهرة للعيان يف ا تمعات احملكومة بقوانس الكثر.

مرتتتب والختت

ِِ
 - 12وهي ختريعة املصائب :كما قال تعاىل (وإِ َا قِيل َقم تَتعتالَواْ إِ َىل متا أَنتزَل اّلل وإِ َىل َّ ِ
س يَصت ُّو َن َع ت َ صت وثا،
تت الْمَتاآق َ
الرستول َرأَيْ َ
َ ْ َ ْ َ َ ه َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ستتا َوتَت ْوآيقتتا) ال ستتاء ،٦2 - ٦1 :آتتاإلعراع عتتن
ت أَيْت ي ِه ْم مثَّ َجتتآؤ َ
َّم ْ
آَ َكْيت َ
تف إِ َا أ َ
َصتتابَتْتتهم ُّمصتتيبَةم رتَتا قَت َ
وك َْلثتتو َن اب هّلل إ ْن أََرْث َ إالَّ إ ْح َ
حكم هللا ورسوله الخيلِهف إال املصائب.

ِ ِ ِ
اتاء) املائت ة ،14 :آ ستيان ال تا
 - 1٣وهي ختريعة الع اوة والب ااء :كمتا قتال تعتاىل (آَتَستواْ َحظهتا هممَّتا هكترواْ بِته آَأَ ْخَريْتَتا بَتْي تَتهم الْ َعت َ َاوةَ َوالْبَت ْ َ
وتركهم لبعض أحكا ال ين الب أن يوقا بي هم الع اوة والب ااء عقوبة ق رية ،آكيف برتك أحكا الشريعة جلة واستب ل قوانس الكثار هبا  .وهل
( 1العسة آيما ورث يف ال زو والشهاثة واقجرة) ص  ،24٦ط ثار الكتب العلمية 14٠٥هت
 2كر هذا ااثر حمم بن جعثر الكتاين يف كتابه (نصياة أهل اإلس ) ص 2٠٥
( ٣الب اية وال هاية) 81 /1٣
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ك تترة الع ت اوات بتتس ال تتا يف البل ت ان احملكومتتة هبتتذه الق توانس إال بستتبب ل ت  .وهتتل الع ت اوات بتتس خمتلتتف البل ت ان الاكمتتة ابلق توانس إال بستتبب
ل .

 - 14وهتتي ختتريعة ال ت مار واق ت ك :كمتتا قتتال تعتتاىل ( َوإِ َا أ ََرْث َ أَن ُّهنْلِت َ قَت ْريَتتة أ ََمت ْترَ م ْ َرتآِ َيهتتا آَت َث َستتقواْ آِ َيهتتا آَ َات َّتق َعلَْيت َهتتا الْ َقت ْتول آَت َ َّم ْرَ َها
ثل عليه القرآن أن معىن اآلية :أمتر مرتآيهتا ابلطاعتة آعصتوا أمتر  ،آوجتب علتيهم الوعيت
تَ ْ ِم ا) اإلسراء ،1٦ :قال الشيخ الشنقيقي [التاقيق الذي ه
آأهلك اهم] .1وقت ستبق بيتان أهنتا ختتريعة الظلتم ،والظلتم الَييت إال ابخلتراب واقت ك ،قتال تعتاىل (ومتا كَّتا مهلِ ِ
كتي الْق َترى إَِّال َوأ َْهل َهتا َتالِمو َن)
ْ
ََ

القصص.٥9 :
وبع  ،آق كانت هذه بعض صثات القوانس الوضعية وصثات واضعها .وكل ختريعة الب أن تصب ا تما الذي حتكمه بصتب تها وتطبعته بصتثاْا،
آتتإن الصتتثات قتتا آاثر الومتتة الب ت أن تظهتتر حي متتا وج ت َ املوصتتوف .آكمتتا أن خت تريعة هللا الب ت أن تظهتتر آاثر صتتثاْا م تن الع ت ل والرمحتتة والكمتتة
واامن واخل واق ى والرختتاث حي متا َح َك َمتت هتذه الشتريعة كمتا كانتت عليته ا تمعتات اإلست مية متن قبتل ،آكتذل قتوانس الكثتار البت أن تصتب
ا تمعات التيت حتكمهتا بصتب تها وصتثاْا متن الكثتر والظلتم والات ل واخلتراب والات واملصتائب والعت اوة والب اتاء واتبتان ااهتواء والثستاث بشتىت
صوره .آإن قيل :إن بعض بت ث الكثتار ااصتليس والتذين كمتون هبتذه القتوانس تشته ردتاء اقتصتاثاي ،الضت آيهتا والدتراب آتاَّواب :أنته أي
عقوبتتة أخت ت متتن استتتمرارهم علتتى الكثتتر التتذي هتتم عليتته ،وإن هتتذا الردتتاء متتاهو إال استتت راج متتن هللا لياستتبوا أهنتتم علتتى ال تق آيظل توا علتتى كثتترهم

وض قم آي تم قم به وبتست اخلاَتة ،قال تعاىل (أََ ستبو َن أََّمنَتا منِت ُّهم بِ ِته ِمتن َّمت ِال وبِتس ،نستا ِرن َقتم ِيف ْ ِ
اخلتَ ْ َات بَتل َّال َ
ْ
ََ َ َ
َْ
ِِ
ِ
شاء) إبراهيم ،2٧ :آ ب أن تلاق عقوابت هللا الق رية ابلب ث احملكومتة هبتذه القتوانس
اّلل َما يَ َ
اّلل الظَّالم َ
س َويَت ْث َعل ه
 ، ٥٦ - ٥٥وقال تعاىل ( َويا ُّل ه

ن) املؤم تون:
ي ْشتعرو َ

وأهلها.
أمتتا آاثر الكتتم هبتتذه القتوانس يف التتب ث التتيت كانتتت إست مية آهتتي ماثلتتة للعيتتان ،لتتم ودتراب ،وضت

ودتتوف ،ومصتتائب وعت اوات ،ول قترأ وصتتف

ت إىل اإلس
الشيخ أمحد شاكر للاال هبذه الب ث ،وأنقل ك مه ابدتصار ،قال رمحه هللا[ :وأنتم حتكمون بقوانس ال َت ُّ

بصلةِ  ،بتل هتي ت اآيته يف

ك ت متتن أحكامهتتا وت اقاتته ،بتتل ال أكتتون م اليتتا إ ا صت َّتر ْحت أهنتتا إىل ال ص ترانية الاضتترة أقتترب م ه تا إىل اإلس ت  ...هتتذه الق توانس كتتاثت تصتتب
ال ثو كلِهها بصب ة خ إس مية ،وق ثدلت قواع ها على ال ثتو آأ ْختت ِربتَها ،حتىت كتاثت تثت هتا عتن ثي هتا ،وصتارت القواعت اإلست مية يف ك ت
ِ
ت هبتا
تت آيهتا آاثرا ستوثاء أو بياتاء ،وصتبِ َ ْ
تت يف القلتوب ،ونَ َكتَ ْ
تت هبتا أمتةم الست س الط َتوال ت ل ل ْ
من اامور َم َكرة مست كرة ،إن القوانس إ ا حك َم ْ
الروح ،ومرنَت عليها ال ْثح .وهذه القوانس ااج بية أثَّرت أسوأ ااثر يف نثو اامة ،وصب تها صب ة إلاثية ماثية ِبتتة ،كتاليت تتر ِ
تكح آيهتا أوربتة،
ََ ْ
ونزعت من القلوب دشية ِ
هللا واخلوف م ه .وكان التشريا اإلس مي ي دل القلوب ويرققها ويطهرها متن الت اي .آكتان املستلم إ ا َحكتم التاكم أو
قاي القاضي ،علم أن ثي ه َيمره يف ثديلة نثسته أن يستما ويطيتا ،وأنته مستؤول عتن لت بتس يت ي هللا يتو القيامتة ،قبتل أن يكتون مستؤوال ع ت
املقاي لته متأمورا متن قِبَ ِتل ثي ته أن
القاضي خمطال يف قاائه .وكان
عصى ماقاى به قاضيه ،كان عاصيا لربه ،حىت لو أيقن أن
ُّ
ال ا  .وعلم أنه إن َ
َ
إيل ،ولع َّتل بعاتكم أن يكتون ألَ َتن
ال َيدذ ماقاي له به إن كان يعلم أنه خت حقته ،كمتا قتال رستول هللا عليته الصت ة والست « :إنكتم كتصتمون َّ
ِبجته من ِ
حق أديه ختيتا آ َيد ْذه ،آإمنا أقطا له به قطعة من ال ار».
بعض ،آأقاي له على حنو مما اْسا م ه ،آمن قَطعت له من ِه
ِ
آاثرهتتا الظتتاهرة ،ومل
هتتذه تربيتتة الشتريعة لألمتتة .آتتانظروا تربيتةَ القتوانس املاثيتتة ااج بيتتة ،مل رتمهتتا املستتلمون يف عقيت ْم وثيت هم ،وإمنتتا َرهبوهتتا ودتتاآوا َ
توب اعتهتتا يف أنثستتهم ،آكتتان متتانرى متتن اللَّت َ ِث يف اخلصتتومة ،واإلستراف يف التقاضتتي ،واتبتتان املطتتاما ،والت تتايل يف إ التتة اإلجتراءات،
يعتقت وا وجت َ
ِ
صتتي ابليتتل القاتتائية عتتن ت ثيتتذ ااحكتتا  ،وعت َّتم هتتذا كلُّتته ث َور القاتتاء ،ختتترعية وخ هتتا .لت أن ال تتا مترثت نثوستتهم علتتى البا تتل ،وآقت وا
والتَّت َث ه
قلوهبم ،آاتبعوا ختهواْم وأسلسوا لشيطان املاثة مقاثهم .وكان مانرى من إابحيةِ ساآرةِ آاجرةِ  ،عصثت اباد ق السامية ،والتقالي ال بيلة ،حىت
كاثت تورث موارث اقلكة.
روح اإللتاث والتمترث علتى الت ين ،أو َمحَْتهتا وستاع ت علتى
تت يف ك ت متن ال تا
مث ق أجرمت هذه القوانس يف حق اامة وال ين أكتس اَّترائم ،آبَّ ْ
َ
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ومحت التبش وماوراءه من م كر ِ
ات ومثاس  ،را ت عيه من حرية ااثاين.
بقائها ومنائهاََ .
َ
كان من أثر مباثئ التشريا ال يل أن تعجز اامة عتن تربيتة ختتتتها علتى قواعت اإلست  ،وأن حتتاول جعتل تعلتيم الت ين إجبتاراي يف م ارستها آت
تصتتل إليتته ،وأن توج ت يف البل ت م ت ار ت تترِهيب أب تتاء املستتلمس وتعلمهتتم خ ت ثي ت هم ،وخ ت ل تتتهم ،آتستتل هم متتن اامتتة ،مث يكونتتون ح تراب عليهتتا يف
ضى املستاعثس من آابئهم ،وأن َيىب م يروا هتذه املت ار أن يستمعوا امتر ووارة املعتارف ،إ أمترْم بتعلتيم
عقائ ها وآثاهبا .وأن يكون ل عن ِر َ
اإلست اب تتاء املستتلمس ،رتتا يشتتعرون يف أنثستتهم متتن كِتتسِ وختترور ،ورتتا يتو تتون آي تتا متتن ضتتعفِ ولتتسِ  ،ورتتا يظ تتون متتن محتتايتهم ربتاثئ التشتريا
ال يل.
تامعي اليكتتون صتتاياا إال رااربتتة
وكتتان متتن أثتتر الرتبيتتة امل نيتتة املاثيتتة ،وال لت هتو يف تقليت أوربتتة وتَتَر ُّست ِم دطَاهتتا ،أن َت َّتن ضتتعاف اإلميتتان أن التعلتتيم اَّت َّ
ال ين ،أو ابالنس من ال ين .آذهب الذين تَت َولَّْوا كِ ْسه م هم يذيعون هذا الَّ م ،وياربون على هتذا التوتر ،يستتهوون العقتول ال اختتتة ،ويستتميلون
القلوب ال اَّة .يري ون أن خي عوا الشباب ،والشَّباب سياج اامة وال ين.
إن هذه القوانس ااج بية كاثت تقاي على مابقي يف أمتكم من ثينِ ودلق ،آأبيات ااعراع ،وسثكت ال ماء .مل تَتْته آاستقا ،ومل تزجتر جمرمتا،
ونز َعت من ال ا ال َ ْ ََة والرجولة ،وامتأل البل ابملراقص واملواد  ،وختتان االدتت ط
حىت اكتظت السجون ،وصارت م ار إلدراج وعماء ا رمسَ .
بتتس الرجتتال وال ستتاء ،حتتىت ال م ْزَث َجتتر ،وصتترمت تَتَترْون متتاتَتَرْون ،وتقتترؤون متتاتقرؤون يف الصتتاف وا ت ت والكتتتب رتا يَ َّستترت متتن ستتبل الشتتهوات ورتتا
َمحَت من اإلابحية الساآرة املستهرتة ،ورا نزعت من القلوب اإلميان حىت صار امل كر معروآا واملعروف م كرا.
ومتتا لت آتتإن هتتذه القتوانس ،التتيت حت َكمتتون هبتتاَ ،ختتتر ت يف القصتتاص ختتتر ا مل يشتتر ه هللا ،ومل يقتتل بتته أحت م متتن املستلمس ،وال موضتتا لتته يف ال ظتتر
السليم آأابحت به ال ال َل ،وكان له أث متر كبت آيمتا نترى متن ك ترة جترائم القتتل .لت أن املتاثة ( ٠٣2متن قتانون العقتوابت) ختتر ت يف عقتاب
القاتل ابإلع ا العم «متا ستبق اإلصترار والرتصت » وأكت ت لت املتاثة ( )4٣2آ صتت علتى أن «متن قَتتل نثستا عمت ا عتن خت ستبق إصترا ِر وال
ترص يعاقَب اباخت ال الشاقة املؤب ة أو املؤقتة».
حنن أمةم إس مية ،جتتري يف أعراق تا الت ماء العربيتة َّ
الواثبتة .ال ن تا علتى وتت ِر ،والنستكت عتن ِر ،وقت كتان متن أثتر هتذا الشترط البا تل ،ختترط ستبق
ترت ج ترائم القتتتل ،وحتتتامى ال تتا اإلرختتتاث ع تن أثلتهتتا،
اإلص ترار ،أن أه ت رت ثمتتاء ح ترا م ،مل َي ن هللا ذه ت ارها ،بتتل أوجتتب القصتتاص آيهتتا ،وأن ك ت ْ
وداصة يف مصر الوسطى والعليا ب ث الصعي  ،آإن ك ا من أو ِ
طل ثماء قت هم ،وأن الي الوا ْرهم الذي جعلته هللا قتم ( َوَمتن
لياء ال
خيشون أن ت َّ
ْ
ِ ِِ ِ
ِ
ست ِرف ِهيف الْ َقْتت ِتل) اإلستراء ٣٣ :آهتتم تتاولون أن يطمس توا آاثر اَّرميتتة وأن م توا ا تتر وهتتم يعرآتتون
قتت َتل َمظْلومتتا آَت َقت ْ َج َع ْلَتتا ل َوليهتته ست ْلطَا آَت َ ي ْ
ج ْرَمه ،آ ت اله ي القانون الظامل يف خترعهم ،لي الوه أبي يهم .مث تتسلسل اَّرائم هكذا ثوالْي  .وك ا ماخيْ ِطتوون تق ير أثلة اإلجرا  ،وهم عامتةم أو
أختباه عامةِ  ،آي الون خ قاتلهم ،را جين عليه وعليهم هذا القانون.
ولو أن ا َّ
حكم ا ختريعت ا ،وأ ع ا ربَّ ا ،وأعطي ا الت ماء َّ
حقهتا وحرمتهتا ،آوضتع ا القصتاص موضتعه ،وترك تا يف جرميتة القتتل العمت ِ الشتروط التيت ليستت
املطولة َّ
املعق ة ،وأسرع ا يف إقامة الع ل ،وأ هر م ه موضتا العتسة واملوعظتة ،لتو
يف كتاب هللا ،وما ي َّ
سمى الظروف امل ثثَّة ،وترك ا هذه اإلجراءات َّ
آعل ا هذا ل قصت جرائم ِ
القتل نقصا بيِه ا ،لِما يعلم القاتل َّ
أن ي الشرِن التت ْثلتِه.
ِ
ت ك رْتا علتى اامتة وعلتى اامتن ،وهتا أنتتم أوالء تستمعون حواثثهتا وآظائعهتا ،وتقترؤون
آصل لكم ماجَ ْ
وهذه جرائم السرقة ،ليست يب حاجةم أن أ ه
من أدبارها يف كل يو  ،وتَ ْرون السجون ق ملتَت أبكابر ا رمس العائ ين ،وبت ميذهم املبت ئس ال اختتس ،مث كلما واثوهتم ستج ا واثوا يتا  .ولتو
أهنم أقاموا ما أنزل إليهم من رهبم ،وح ُّ وا السارق را َحكم هللا به عليه ،لك تم تتَشوآون إىل أن تسمعوا دسا واح ا عن سرقة ،مث لو وقا كان آاكهة
يتَ َّر ال ا هبا ،ل َّ
اللص معها أن خيتس كاءَه وآَّه.
أن عقوبة هللا حاْسة ،ال اول ُّ
إ َّن هللا دلق اخللق وهو أعلم هبم ،وهو يعلم دائ ة ااعس وماكثي الص ور ،ويعلم مايصلح الثرث وما يصلح اامة ،وق خترن ال وث يف القرآن وجترا
ونكاال ،بك ِ عريب واضح ال تمل التأويل .أآيعتق امل وعون مَّا ر ل هذه ال ظرايت أن الس يور ملسووو أعلم بت دائل نثتح اَّتاين متن دالقته
أ هم ُّ
يشكون يف َّ
أن هذا القرآن من ع هللا .
نعمَّ ،
إن القوانس اإلآرجنية وال ظم ااوربية ،آيها ك م مما خيالف عقائ املسلمس ،وآيها تعطيل لك من آروع ال ين.
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آيها إابحة اخلمور عل ا ،والرتديص رْسيا ببيعها ،بتصريح ِ ِ
ف كب من مو ثيها بل إن آريقا متن رجتال
كتايب يوقها عليه وو مير من ووراء ال ولة أو مو م
ال ولة الكبار الخيجلون أن ت ار عليهم اخلمور يف حث ت رْسية ،ي ثق عليها من أموال ال ولةِ ،بجة أن هذا إكرا ملت عويهم متن ااجانتب ،أو رتا
ختتتت متن حجتل جتتترثت متن اليتاء .حتىت إن الت اء ومتن يستموهنم بِ ِس َتم ِة «الطبقتتة الراقيتة» اقتت وا بستاثاْم وكتسائهم ،واستت لوا هتذه القتوانس آيمتتا
يذهب عقوقم ويذيب أمواقم ،آاحنطُّوا إىل ال َّْرِك ااسثل.
ِ
وردص وضعوها .آ ربت البيوت ،وادتلت ااعصاب والعقول ،مما هو مشاه  ،يعجز قلمي عن وصثه.
وآيها إابحة امليسر بكل أنواعه ،بشروط
الثجتتار متتن الرجتتال وال ستتاء ،متتن ستتلطان اآلابء وااوليتتاءِ ،بجتتة محايتتة الريتتة الش صتتية .مث م تا يف
وآيهتتا إابحتتة الثجتتور بطتترق عجيبتتة ،متتن محايتتة َّ
الا ت واملواد  ،مث ادت ط الرجال وال ساء ،مث املصايف وماآيها من الب ء ،مث هذه املراقص العامتة واخلاصتة ،بتل املتراقص التيت تتْ ِثتق عليهتا ال ولتة
يف الث ت والتم يل ،اقت اء ابلساثة ااوربيس « وي العقول اَّبارة اليت كشثت الكهرابء والراثيو ومعجزات الط ان»!.
وآيها إبطال ال ِ
العصري ،واتباعا ملباثئ التشريا ال يل! وتبًّا قذا التشريا ال يل وس ْاقا.
وث اليت نزل هبا القرآن كلِهها ،مسايرة لروح التطور
ه
كتاب والس ةم ،يف الكم ابلقصتاص .م تل ختترط ستبق اإلصترار ،متا العمت املوجتب وحت َ ه
وآيها إه ار ال ماء يف القتلى ،ابخترتاط ختروط مل يَتْ ْزل هبا م
للقصاص يف خترعة اإلست  .وم تل الباتل آيمتا يستمونه «الظتروف امل ثثتة» و «ثر نثستية اَّتاين و روآته» .وم تل َج ْع ِتل َحت ِهق العثتو لل ولتة ،ال
اثن .واامتتة والكومتتة والصتتاف.
لت ه
تويل ال ت  ،التتذي َجعتتل هللا لتته وح ت ه حت َّتق العثتتو ب ت ص القتترآن ،آأه ت رت ال ت ماء ،وآَ َشتتا القتتتل لل تتأر ،ح تىت ال ر َ
العرف وال ين.
وخ ها ،تتساءَل عن علة اوثايث جرائم القتل والعلة يف هذه القوانس ،اليت دالثت َ
إىل خ ل مما ال نستطيا أن حنصيه يف هذه الكلمة.
ترب علتتى عقائت املستلمس ،وكلهتا تعطيتل لثتتروع
وكتل هتذه ااختتياء وأم اقتا حتليتتل ملتا َح َّتر هللا واستتهانة ِبت وث هللا وانثت م
ت متن اإلست  ،وكلهتا ح م
ال ت ين] .1وقولتته [وعتتم هتتذا كلتته ثور القاتتاء ،ختتترعية وخ هتتا] و ل ت انتته بع ت تعمتتيم الكتتم ابلق توانس الوضتتعية يف احملتتاكم ااهليتتة رصتتر م تتذ عتتا
 ، 188٣تتل العمتتل ابلشتريعة جتتاراي آيمتتا يعتترف اباحتوال الش صتتية ِ
وْسهتتي هتتذا ابلقاتتاء الشتترعي وكانتتت لتته حماكمتته الشتترعية اخلاصتتة ،وقت كتتان
الشيخ أمح ختاكر رمحه هللا قاضيا خترعيا ،و ل هذا رصر حىت عا  19٥4حس أل ى جال عب ال اصر القااء الشرعي وض َّتم صت حياته وأعمالته
إىل احملاكم ااهلية.
وبع  ،آق كانت هذه صورة آلاثر حتكيم القوانس الوضعية يف ب ث املسلمس ،وم ها ت رك أن هذه القتوانس الحتثتظ الاترورات اخلمتح التيت هبتا قتوا
ال ت ين وال ت نيا ،والتث تريط يف هتتذه الاتترورات يتبعتته د تراب العتتامل كمتتا ستتبق تثصتتيله يف املستتألة الستتابقة .وق ت كتتان هتتذا نتيجتتة لتعطيتتل هتتذه الق توانس
للا وث الشرعية جلة ،تل ال وث اليت خترعها هللا لثظ هذه الارورات.
ولت رك م ى دطورة اامر آانظر إىل اآلاثر امل ِهمرة إلسقاط العمل ِب هِ
تب الترب َج هتل و َعت َ أصتبات
سب ال ين بتل س ه
الرثة م  ،أن جت اهرة ه
متثشتتية يف ختتتىت البلت ان ،أضتتف إىل لت تثشتتي الشتترك بشتتىت صتتوره متتن عبتتاثة املقبتتورين وااختتتجار وااحجتتار ،أضتتف إىل لت الست رية ابلت ين
وأهله اليت َتتلال هبا وسائل اإلع امل تلثة من صاف وجم ت وكتب وسي ما ومسرح ،أضف إىل ل ال عوة إىل اإللاث واإلابحية وآصتل الت ين
عتن ال ولتتة تلت الت عوات امل تشترة يف مقتتاالت الكتَّتتاب يف الصتتاف والكتتتب حتىت ت ل لتتت إىل م تتاهل التعلتتيم لي شتتأ أب تاء املستتلمس علتتى خت صتلة
بت ي هم وهتتذه كلهتتا جترائم ت ت دل يف مستتمى التترثة والزن قتتة ،وتقتتا ِبمايتتة متتن الق تانون الوضتتعي التتذي الدَت هِتر التترثة ،وهتتذه اَّترائم تتتؤثي إىل إختتتاعة
االستتت ثاف ابلت ين يف نثتتو املستتلمس وقلتتة االكترتاث بتته ،وهتتذا هتتو واقتتا ك ت متتن امل تستتبس إىل اإلست هبتذه التتب ث وهبتتذا تعلتتم معتتىن أن قتوانس
الكثر تصب ا تمعات اليت حتكمها بصب ة الكثر واإللاث واإلابحية ،آتإ ا أضتثت إىل لت إابحتة هتذه القتوانس لل متر والتز والتراب وخ هتا صتارت
الصورة أك ر وضوحا.
وه تتاك جانتتب مهتتم مل يتتذكره الشتتيخ أمح ت ختتتاكر يف ك متته الستتابق ،وهتتو أن إستتقاط العمتتل ابل ت وث والعقتتوابت الشتترعية يتتؤثي إىل لتتمِ مركتتب
ا راف متع ثة:
 - 1م هتتا الظلتتم الواقتتا علتتى ا تمتتا :ذختتتاعة اَّترائم وانعت ا اامتتن والطمأني تتة بتتس ال تتا ك تيجتتة لكتتون العقتتوابت الوضتتعية خت راثعتتة للمجتترمس،
( 1الكتاب والس ة دب أن يكو مص ر القوانس يف مصر) للشيخ أمح ختاكر ،ط ثار الكتب السلثية ،ط 14٠٧ ،٣هت .ابدتصار من ص  21حىت ص 29
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وك تيجة ان ه اك جرائم اليعاقب عليها القانون الوضعي من ااصل.
ترثة  -لقولته
 - 2وم ها الظلم الواقا على اَّاين نثسه :آإن ال وث الشرعية ما ماآيها من وج ِر ونَ َكال ،آهي يف نثح الوقت ك هثارة للذنب  -إال ال ه
عليه الص ة والس (آمن أصاب من ل ختيتا آعوقب به آهو كثارة له) .1آمن و أو سرق أو خترب اخلمر آأقيم عليه ال َخ َثر هللا نبه ،وهتذا
خ وارث يف العقوابت الوضعية آيلقي اَّاين ربه بذنبه ليااسب عليه يو القيامة.
 - ٣ومتتن الظلتتم الواقتتا علتتى اَّتتاين أياتتا :متتا يتعلمتته متتن آ تتون اإلجترا والر يلتتة يف الستتجون ،والستتجن هتتو العقوبتتة ااساستتية يف القتوانس الوضتتعية
القائمة على تق يح الرايت الش صية  -ولو كانتت حريتة الكثتر والثجتور  -وقتذا آتإن أستا العقتوابت يف هتذه القتوانس هتو تقييت الريتة و لت
ابلستتجن ،وق ت يتتزل إنستتان آيشتترب اخلمتتر ،وهتتذا ح ت ه ه الشتترعي مثتتانون جل ت ة ،ولك تته يعاقتتب يف القتتانون الوضتتعي  -إ ا خت ترهبا يف مكتتان عتتا خ ت
مردص آيه بذل  -ابلسجن ستة أختهر لي تلط بعتاة ا رمس يف السجن آي رج م ه وق تعلم آ ون اإلجرا اليت كان خاآ ع ها.
 - 4وم ها الظلتم الواقتا علتى أسترة اَّتاينِ :برماهنتا متن مصت ر روقهتا ب يتاب عائلهتا يف الستجن ،ومتايتبا هتذه ال يبتة متن آاثر اجتماعيتة ستيتة علتى
الزوجة وااب اء.

ِ
اّلل
آهتتذه بعتتض مظتتاهر الظلتتم املرتتبتتة علتتى حتكتتيم القتوانس الوضتعية وهتتذا ممتتا يبتتس لت معتتىن الظلتتم التوارث يف قولتته تعتتاىل ( َوَمتن َّملْ َْكتم رتَتا أنت َتزَل ه
آَأ ْولَتتِ َ هم الظَّالِمو َن) املائ ة.4٥ :

قتال ااستتا سايد ققاب رمحته هللا [لقت جتاء كتتل ثيتن متن ع ت هللا ليكتون مت هل حيتاة ،مت هل حيتتاة واقعيتة .جتاء الت ين ليتتوىل قيتاثة اليتاة البشترية

وت ظيمهتتا وتوجيههتتا ،وصتتيانتها .ومل دتتال ثيتتن متن ع ت هللا ليكتتون جمتترث عقيت ة يف الاتتم  ،وال ليكتتون كتتذل جمتترث ختتتعائر تعب يتتة تتتؤثي يف اقيكتتل
واحملتراب .آهتتذه وتلت  -علتتى ضتترورْما للايتتاة البشترية وأ يتهمتتا يف تربيتتة الاتتم البشتتري  -اليكثيتتان وحت ا لقيتتاثة اليتتاة وت ظيمهتتا وتوجيههتتا
وصيانتها ،ما مل يقم على أساسهما م هل ونظا وختريعة تطبق عمليا يف حياة ال ا  ،ويؤدذ ال ا هبا ِبكم القانون والسلطان ،ويؤادذ ال ا علتى
خمالثتها ،ويؤدذون ابلعقوابت.
والياة البشرية التستقيم إال إ ا تلقت العقي ة والشعائر والشرائا من مص ر واح  ،ميل السلطان على الامائر والسرائر ،كما ميل السلطان علتى
الركة والسلوك .ودزي ال ا وآق خترائعه يف الياة ال نيا كما دزيهم وآق حسابه يف الياة اآلدرة.
آأما حس تتوون السلطة ،وتتع ث مصاثر التلقي ...حس تكون السلطة هلل يف الامائر والشعائر ،بي متا الستلطة ل ت ه يف اانظمتة والشترائا ...وحتس
تكتتون الستتلطة هلل يف جتتزاء اآلدتترة ،بي متتا الستتلطة ل ت ه يف عقتتوابت ال ت نيا ..حي تتتذ تتمتتزق ال ت ثح البش ترية بتتس ستتلطتس خمتلثتتتس ،وبتتس اجتتتاهس

خمتلثس ،وبس م هجس خمتلثس ..وحي تذتثس الياة البشرية لت الثستاث التذي تشت إليته آايت القترآن يف م استبات ختتىت( :لَ ْتو َكتا َن آِي ِه َمتا ِآقتَةم
اك َعلَى َختت ِر َيع ِة
اّلل لََث َس َ ََت) اانبياءَ ( ...22 :ولَ ِو اتتَّبَ َا ْ
إَِّال َّ
الس َم َاوات َو ْاا َْرع َوَمن آِي ِه َّن) املؤم تون( ...٧1 :مثَّ َج َع ْلَ َ
الَ ُّق أ َْه َواءه ْم لََث َس َ ِت َّ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين َال يَت ْعلَمو َن) اَّاثية.2]..18 :
هم َن ْاا َْم ِر آَاتَّب ْع َها َوَال تَتتَّب ْا أ َْه َواء الذ َ
اَّ ِ
اهلِيَّ ِتة يتبت تو َن ومتن أَحستن ِمتن ِ
اّلل ح ْكمتا لهَِق ْتوِ يوقِ تو َن)
َْ َ َ ْ ْ َ َ ه
ْتم َْ
وق كان هذا كله يف بيان مثاس الكم ابلقوانس الوضعية ،قتال تعتاىل (أَآَاك َ
املائ ة.٥٠:
مث نشرن بع ل يف بيان حكم الاكمس هبذه القوانس الوضعية ،ونق لذل ببعض املق مات اقامة يف املسألة التالية.

 1ال يل متثق عليه عن عباثة بن الصامت  --ورواه أمح ذس اث حسن عن دزمية بن اثبت مرآوعا (ومن أصاب نبا آأقيم عليه ح ُّ ل الذنب آهو كثارته)
( 2يف ل القرآن) ج  ٦ص 89٦ - 89٥
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املسألة امامسة :مقدمات هامة
تشتتتمل هتتذه املستتألة علتتى ستتبا عشتترة مق متتة يف مستتائل اعتقاثيتتة وأصتتولية ول ويتتة ،حنتتتاج إليهتتا يف الشتترح التتوارث يف املستتائل التاليتتة داصتتة املستتألة
الساثسة (سرث ال صوص ال الة على كثر الكا ب ما أنزل هللا).
وق رأيت أن أآرث هذه املق مات رسألة مستقلة لتقليل االستطراث أث اء خترح املسائل التالية ،حيل أحيل يف خترحها على هذه املق مات.
أمتتا املقت مات االعتقاثيتتة التوارثة ه تتا آقت ستتبق ختتترحها ابلتثصتتيل يف مباتتل االعتقتتاث ،وست كتثي ه تتا ابإلختتتارة إليهتتا ،وترجتا أ يتهتتا إىل تصتتايح
اادطاء الوارثة يف موضون التكث  ،داصة مايرجا م ها إىل أدطاء املرجتة.
وأما املق مات ااصولية والل وية آرتجا أ يتها إىل ضبط آهم ال صوص الشترعية وضتبط االستت باط م هتا  -كمتا كرتته متن قبتل يف املبا تس اخلتامح
والساث  -وقذا كانت عم ة يف الرتجيح بس ااقوال املتعارضة يف العلو الشرعية كالتثس والثقه وخ ا.
واملق مات الوارثة يف هذه املسألة هي:
 - 1معىن (ال ِين).
 - 2بيان أآال رق تثس القرآن.
 - ٣ال حجة يف قول الصاايب إ ا دالثه صاايب آدر.
 - 4إ ا ادتلثت أقوال الصاابة يف مسألة على قولس ،آالق يف أح ا ،والدوو إح اث قول اثلل آيها.
 - ٥وجوب العمل ابلراجح من ااقوال املتعارضة.
 - ٦العسة بعمو اللثظ الِبصوص السبب.
 - ٧صورة سبب الوروث قطعية ال دول يف ال ص العا .
 - 8قول الصاايب نزلت هذه اآلية يف كذا ليح قصرا لل ص العا على سببه.
 - 9االست الل ابآلايت اليت نزلت يف الكثار على املسلمس.
 - 1٠دطاب هللا تعاىل للرسول عليه الص ة والس هو دطاب امته إال أن يقو ثليل على الت صيص.
 - 11قول الصاايب الخيصص عمو القرآن السيما إ ا دولِف.
املعرف أبل ي ل على الكثر ااكس.
 - 12لثظ الكثر ه
 - 1٣وجوب محل معىن اللثظ على معهوث استعمال الشارن.
 - 14الحجة يف قول الصاايب إ ا دالف نص الكتاب والس ة.
 - 1٥بيان مايشرتط للتكث به من الذنوب أن يكون آاعلها جاح ا أو مستا وماال يشرتط آيه ل
 - 1٦بيان معىن قول أهل الس ة (ال نك هثر أح ا من أهل القبلة بذنب ما مل يستاله).
 - 1٧معىن االستا ل وحكْمه وصوره.
وهذا خترح موجز قا م عما اباثلة ال الة على اثبات صاة كل مق مة م ها ،و ل حىت النستطرث أث اء خترح املستائل التاليتة يف اثبتات صتاة هتذه
املق مات.
املقدمة األوىل :معىن ِ
الدين
(ال ِين) مص ر ،والثعل َثا َن يَ ينِ :ثي ا وثاينة .
(ثا َن) أي داا و َ َّل وأ ان.
و َ
(ثا َن بكذا) :أي اكذه ثي ا وتعبَّ به.
و َ
(ثا َن آ من آ ) :أي حاسبه وساسه وجاواه.
و َ
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و (ال ِين) :ال اينة ،واسم َّميا مايعب به هللا ،واملِلة ،والس ة ،والعاثة ،والشأن ،والساب ،وامل ْل  ،والسلطان ،والكم ،والقااء ،والت ب .
هذا يف الل ة ابدتصار.
أما يف الشرن آق ورث ال ين على مع يس:
 - 1ال ين رعىن الطريقة املتبعة حقا كانت أو اب .

 وم تته قولتته تعتتاىل (إِ َّن ال ت هِين ِع ت َ ِاّلل ا ِإل ْس ت َ ) آل عم تران ،19 :أي الطريتتق املقبتتول ع ت هللا هتتو اإلس ت  ،ورع تتاه قولتته تعتتاىل ( َوَر ِضتتيت لَكتتم
ه
َ
ا ِإل ْس َ َ ِثي ا) املائ ة.٣ :
 وم ه قوله تعاىل (قل اي أَيتُّها الْ َكاآِرو َن)  -إىل قوله – (لَكم ِثي كم وِ ِآسمى سباانه ماعليه الكثار من الكثر ثي ا إ
يل ثي ِن) الكاآرون ،٦ -1 :ه
َْ َ
ْ
ََْ
ِ
ِ
ِ
َداف أَن يتبَ ه َل ثيَك ْم) خاآر ،2٦ :آس هتمى
وسى َولْيَ ْن َربَّه إِِهين أ َ
كان ل هو ريقتهم املتبعة .ورع اه قوله تعاىل ( َوقَ َال آ ْر َع ْون َر ِوين أَقْتت ْل م َ
ِ ِ
ِ
آبس أن خت اإلست متن الطترق املتبعتة
ماعليه قو آرعون من الكثر ثي ا .وم ه قوله ( َوَمن يَتْبتتَ ِ َخ ْ َ ا ِإل ْس َ ثي ا آَتلَن يت ْقبَ َل مْه) آل عمران ،8٥ :ه
لطريتتق اقجتترة ( -وهتتو علتتى ثيتتن كثتتار

تستتمى ثي تتا .وم تته قتتول عائشتتة رضتتي هللا ع هتتا  -يف وصتتف الت ليل التتذي أرختت ال ت َ عليتته الصت ة والست
قريش).1
آال ين هو الطريقة املتبعة وهو نظا حياة ال ا  ،وهو ختريعتهم املتبعة ،حقتا كتان لت كلته أو اب ت  .واخلاتون قتذه الطريقتة ابلتزامهتا و اعتهتا هتو
العباثة.
وهبتتذا يظهتتر بوضتتوح أن القتوانس الوضتتعية ثيتتن متتن ااثاين البا لتتة ،إ إهنتتا ريقتتة متبعتتة وختتريعة ملزمتتة ،ومعتتىن اإللتتزا آيهتتا أن واضتتعها واآلمترين هبتتا
يلزمتتون ال تتا بطاعتتة هتتذه الق توانس ويعتتاقبون متتن دالثهتتا كمتتا هتتو واقتتا التتال يف ال تب ث احملكومتتة هبتتذه الق توانس حتتىت أهنتتم يستتتالون أم توال ال تتا
وثماءهم هبا.
 - 2ال ين رعىن الساب واَّزاء.

وم ه قوله تعاىل ( َمالِ ِ يَت ْوِ ال هِي ِن) الثاحتة 4 :أي يتو الستاب واَّتزاء .وقولته تعتاىل  -حكايتة عتن الكثتار – (أَئتِ َذا ِمْتتَتا َوكَّتا ت تَرااب َو ِعظَامتا أَئَِّتا
لَ َم ِ ي و َن) الصاآات ،٥٣ :أي أئِ ا حملاسبون جمزيون.

وتوستتا آيهتتا ااستتتا أبتتو ااعلتتى املتتوثوثي آجعتتل معتتاين ال ت ين أربعتتة يف كتابتته
هتتذا وجيتتا معتتاين ال ت ين يف الل تتة والشتترن ترجتتا إىل هتتذين املع يتتسَّ ،
(املصطلاات ااربعة يف القرآن) 2ولك ها على التاقيق ترجا إىل مع يس.٣
املقدمة الثانية :يف بيان أفضل طرق مفسري القرآن

وق سبق بيان هذا يف املبال ال الل اخلاص ب راسة القرآن وعلومه ،ونعي ه ه ا ا يته .آق قال ابن ميمياة رمحته هللا [آتإن قتال قائتل :آمتا أحستن

رق التثس .
آاَّواب( :إن أصح الطرق يف ل أن يت َث َّسر القرآن ابلقرآن ،آما أجل يف مكان آإنه ق آسر يف موضا آدر ،وماادتصر من مكان آقت بستط يف
موضا آدر.
 1ال يل رواه الب اري ()٣9٠٥
 2ط ثار الثرقان ص 88 - ٧9
 ٣ومن أراث االستزاثة آل جا إىل( :الصااح) للجوهري  ،2118 /٥و (معجم مقاييح الل ة) البن آار  ،٣19 /2و (ْذيب الل ة) لألوهري  ،181 /14و (القامو
احمليط) للث وو أابثي  ،22٥ /4و (لسان العرب) البن م ظور  ،1٦٧ /1٣و (ال هاية) البن ااث  ،148 /2و (املثرثات) للراخب ااصثهاين ص  ،1٧٥و (املعجم
الوسيط) ما الل ة العربية  .٣٠٧ /1ويرجا إىل (جممون آتاوى ابن تيمية)  ،1٥8 /1٥ ،1٥2 /1٠ ،2٦٣ /٧و (يف ل القرآن) لسي قطب - 2٠2٠ /4
2٠22
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آإن أعياك ل آعلي ابلس ة آإهنا ختارحة للقرآن وموضاة لته ،بتل قت قتال اإلمتا أبتو عبت هللا حممت بتن إثريتح الشتاآعي :كتل متاحكم بته رستول

ِ
ِ
ِ
اّلل َوالَ تَكتن
تاب ِاب ْلَ ِهتق لتتَ ْاك َم بَ ْ َ
تس الَّتا ِ رَتا أ ََرا َك ه
هللا عليه الص ة والس آهو مما آهمته متن القترآن ،قتال هللا تعتاىل (إِ َّ أ َ
َنزلَْتا إِلَْيت َ الْكتَ َ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
تس لِلَّتا ِ َمتا نت هِتزَل إِلَ ْتي ِه ْم َولَ َعلَّه ْتم يَتتَت َث َّكترو َن) ال اتل ،44 :وقتال تعتاىل ( َوَمتا
َنزلَْا إِلَْي َ الت هذ ْكَر لتتبَ ِه َ
لهْل َ آئ َ
س َدصيما) ال ساء ،1٠٥ :وقال تعاىل ( َوأ َ
ِ
ِ
ِ
ادتَتلَثتواْ آِي ِته َوهت ى َوَر ْمحَتة لهَِق ْتوِ يت ْؤِم تو َن) ال اتل ،٦4 :وقتذا قتال رستول هللا عليته الصت ة والست :
تس َقتم الَّتذي ْ
تاب إِالَّ لتتبَ ِه َ
أَ
َنزلَْا َعلَْي َ الْكتَ َ

«أال إين أوتي تت الق تترآن وم ل تته مع تته» يع تتين الس ت ة - .إىل أن ق تتال  -وحي ت تتذ إ ا مل جن ت التثس ت يف الق تترآن وال يف الس ت ة رجع تتا يف ل ت إىل أق توال
الصاابة ،آإهنم أثرى بذل ملا ختاه وه متن القترآن وااحتوال التيت ادتصتوا هبتا ،وملتا قتم متن الثهتم التتا  ،والعلتم الصتايح ،والعمتل الصتاحل ،الستيما
علماؤهم وكساءوهم  -إىل أن قال :-
إ ا مل جت التثس يف القرآن وال يف الس ة ،وال وج ته عن الصاابة ،آق رجا ك من اائمة يف ل إىل أقتوال التتابعس  -إىل أن قتال رمحته هللا -
 :وقال ختعبة بتن الجتاج وخت ه :أقتوال التتابعس يف الثترون ليستت حجتة آكيتف تكتون حجتة يف التثست يعتين أهنتا التكتون حجتة علتى خت هم ممتن
دالثهم ،وهتذا صتايح ،أمتا إ ا أجعتوا علتى الشتال آت يترَتب يف كونته حجتة ،آتإن ادتلثتوا آت يكتون قتول بعاتهم حجتة علتى بعتض وال علتى متن
بع هم ،ويرجا يف ل إىل ل ة القرآن ،أو الس ة ،أو عمو ل ة العرب أو أقوال الصاابة يف ل .
آأما تثس القرآن رجرث الرأي آارا ].1
املقدمة الثالثة :ال حجة يف قول الصحايب إذا خالفه صحايب آخر
ادت ف أقوال الصاابة يف التثس نوعان:
 - 1ال تتون ااول :ادتتت ف ت تتون :حيتتل يكتتون القتتوالن صتتاياس يف املعتتىن أو يرجعتتان إىل معتتىن واح ت  ،وإمنتتا ادتلتتف القتتوالن  -أو ااق توال -
اسباب م ها:
السبب ااولِ :كر بعض أنوان املسمى وأقسامه :كقوقم يف الطاخوت :إنه الشيطان أو الكاهن أو الص م وهتذا كلته صتواب ويرجتا إىل أصتل واحت
وهو كل ما عب من ثون هللا.
السبب ال اين :التعب عن االسم الواح أبلثا مرتاثآة ،كالصار واملهَّ أْساء للسيف.
قال ابن ميمية رمحه هللا [وهذان الص ثان اللذان كر تا يف ت تون التثست َ :ترة لت تون ااْستاء والصتثات ،وَترة لتذكر بعتض أنتوان املستمى وأقستامه،
كالتم ي ت ،ا ال الب يف تثس سلف اامة الذي يظن أنه خمتلف].2
 - 2ال ون ال اين :ادتت ف التاتاث :حيتل يتعتارع القتوالن تعارضتا حقيقيتا ال ميكتن معته اَّمتا أو التوآيتق بي همتا ،والبت أن يكتون أحت ا صتوااب
واآلدر دطأ ،وهذا ابل سبة اقوال الصاابة إ الب أن يكون الق يف أح ها الخيرج ع ها كما سأ كره يف املق مة الرابعة.
آإ ا تعارضت أقوال الصاابة آ حجة يف أح ها ووجب الرتجيح بي ها ،هذا قول اائمة ااربعة وجاه العلماء:
قال أبو عمر بن عبدالرب [وق روي السميت عن أيب ح يثة أنه قال يف قولس للصاابة :أحت القتولس دطتأ واملتأمث آيته موضتون] .٣وقولته [واملتأمث آيته
موضون] انه جمته خمطال وهذا له أجر واح كما ثبت يف الصايح.
وقال ابن عبدالرب [عن مال أنه قال يف ادت ف أصااب رسول هللا عليه الص ة والس  :خمطال ومصتيب آعليت ابالجتهتاث]  ،4وقولته [آعليت
ابالجتهاث] أي للرتجيح بي هما ملعرآة امل طال من املصيب.
قال الشافعي رمحه هللا [أرأيت أقاويل أصااب رسول هللا إ ا تثرقوا آيها آقلت :نص م ها إىل ماواآق الكتتاب أو الست ة أو اإلجتان أو كتان أصتح
( 1جممون الثتاوى) ٣٧٠ - ٣٦٣ /1٣
( 2جممون الثتاوى) ٣4٠ /1٣
( ٣جاما بيان العلم) 8٣ /2
( 4جاما بيان العلم) 81 /2
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يف القيا ].1
وقال ابن القيم يف ك مته عتن أصتول متذهب اإلمتا أمحت بتن ح بتل رمحته هللا [ااصتل ال التل متن أصتوله :إ ا ادتلتف الصتاابة كت َّ متن أقتواقم متا
كان أقرهبا إىل الكتاب والس ة ،ومل خيرج عن أقواقم ،آإن مل يتبس له مواآقة أح ااقوال حكى اخل ف آيها ومل دز بقول].2
وقال ابن ميمية رمحه هللا [وأما أقوال الصاابة :آإن انتشرت ومل ت كر يف وماهنم آهي حجة ع جاه العلماء ،وإن ت اوعوا رَّث مات تاوعوا آيته إىل هللا

والرسول ،ومل يكن قول بعاهم حجة ما خمالثة بعاهم له ابتثاق العلماء] .٣وقال ابن ميمية أياا [ومن قتال متن العلمتاء إن قتول الصتاايب حجتة

نص خيالثه  -إىل قوله  -وأما إ ا عرف أنه دالثه آليح ِبجةِ ابالتثاق].4
آإمنا قاله إ ا مل خيالثه خ ه من الصاابة وال عرف م

وقال الشوكاين يف (السيل اَّرار) [تثس الصاايب لآلية التقو به الجة السيما ما ادت آه].٥
قال أبو عمر بن عبد الرب رمحه هللا [«ابب جاما بيان مايلز ال ا ر يف ادت ف العلماء ».

قال أبو عمر :ادتلف الثقهاء يف هذا الباب على قولس :أح ا أن ادت ف العلمتاء متن الصتاابة ومتن بعت هم متن اائمتة رمحتة واستعة وجتائز ملتن
نظر يف ادت ف أصااب رسول هللا عليه الص ة والس أن َيدذ بقول من ختاء م هم ،وكذل ال ا ر يف أقاويتل خت هم متن اائمتة متا مل يعلتم أنته
دطتتأ آتتإ ا ابن لتته أنتته دطتتأ خل آتته نتتص الكتتتاب أو نتتص الس ت ة أو إجتتان العلمتتاء مل يستتعه اتباعتته .آتتإ ا مل يبتتس لتته ل ت متتن هتتذه الوجتتوه جتتاو لتته
استعمال قوله وإن مل يعلم صوابه من دطته وصار يف حيز العامة اليت دوو قا أن تقل العامل إ ا سألته عن ختيء وإن مل تعلم وجهته .هتذا قتول يتروى
مع تتاه عتتن عمتتر بتتن عبت العزيز والقاستتم بتتن حممت وعتتن ستتثيان ال تتوري إن صتتح وقتتال بتته قتتو  ،ومتتن حجتتتهم علتتى لت قولتته عليتته الصت ة والست
«أصاايب كال جو آبأيهم اقت يتم اهت يتم» ،وهذا مذهب ضعيف ع جاعة من أهل العلم وق رآاه أك ر الثقهتاء وأهتل ال ظتر  -إىل أن قتال -
وأما مال والشاآعي ومن سل سبيلهما متن أصتااهبما وهتو قتول الليتل بتن ستع وااوواعتي وأيب ثتور وجاعتة أهتل ال ظتر أن االدتت ف إ ا تت اآا
آهتتو دطتتأ وصتواب .والواجتتب ع ت ادتتت ف العلمتتاء لتتب الت ليل متتن الكتتتاب والست ة واإلجتتان والقيتتا علتتى ااصتول م هتتا و لت اليعت َ  ،آتتإن
استتتوت ااثلتتة وجتتب امليتتل متتا ااختتتبه رتتا كتتر ابلكتتتاب والست ة ،آتتإ ا مل يبتتس لت وجتتب التوقتتف ومل دتتز القطتتا إال بيقتتس ،آتتإن اضتتطر أحت إىل
استعمال ختيء متن لت يف داصتة نثسته جتاو لته متادوو للعامتة متن التقليت واستتعمل ع ت اآتراط التشتابه والتشتاكل وقيتا ااثلتة علتى كتل قتول رتا
يعا ه قوله عليه الص ة والس «الس ما ا مأنت إليه ال ثح واإلمث ما حاك يف الص ر ،آ ن مايريب ملا ال يريب » هذا حال من ال ميعتن ال ظتر.
وأمتا املثتتون آ ت جتائز ع ت أحت ممتن كتر قولته أن يثتيت وال يقاتي حتىت يتبتس لته وجته متا يثتيت بته متن الكتتاب أو الست ة أواإلجتان أو متا كتان يف
معىن هذه ااوجه.
إىل أن قتتال أبتتو عمتتر [ابب كتتر ال ت ليل يف أقاويتتل الستتلف علتتى أن االدتتت ف دطتتأ وص تواب ،يلتتز لتتب الجتتة ع ت ه ،وِ ْكتتر بعتتض مادطَّتتأ آيتته
«أصتاايب كتال جو »] .مث روي أبتو عمتر ذست اثه
بعاهم بعاا وأنكره بعاهم على بعض ع ت ادتت آهم وِكتر معتىن قولته عليته الصت ة والست
يب بتن
عن سعي بن جب قال قلت البن عبا  :إن نوآا البكايل يزعم أن موستى صتاحب اخلاتر لتيح موستى بتين إسترائيل ،آقتال :كتذب ،حت ث ا أ ه
كعب عن ال عليه الص ة والس آذكر ال يل بطوله ،قال أبو عمر :ق رث أبو بكر الص يق رضي هللا ع ه قول الصاابة يف الترثة وقتال :وهللا
لتتو م عتتوين عقتتاال ممتتا أعطتتوه رستتول هللا عليتته الص ت ة والست َّاهت ْم عليتته ،وقطتتا عمتتر بتتن اخلطتتاب ادتتت ف أصتتااب رستتول هللا عليتته الص ت ة
والس يف التكب علتى اَّ تائز ورثهتم إىل أربتا ،وْستا ستلمان بتن ربيعتة وويت بتن صتوحان الات بتن معبت مهت ابلتل والعمترة معتا ،آقتال أحت ا
ورثت عائشتة قتول أيب هريترة تقطتا املترأة الصت ة،
لصاحبهَ :قَذا أضل من بع أهله ،آأدس بذل عمر آقال :لو مل يقوال ختيتا هت يت لست ة نبيت َّ ،
وقالت :كان رسول هللا عليه الص ة والس يصلي وأ معرتضة بي ه وبس القبلة ،ورثت قول ابن عمر امليت يعذب ببكاء أهلته عليته ،وقالتتَ :وِهتم
( 1الرسالة) بتاقيق أمح ختاكر ،ص ٥9٧ - ٥9٦
( 2اع املوقعس) ٣1 /1
( ٣جممون الثتاوى) 14 /2٠
( 4جممون الثتاوى) 284 - 28٣ /1
 ٥نق عن (أجب العلو ) لص يق حسن دان ،444 /1 ،ط ثار الكتب العلمية
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أبو عب الرمحن أو أدطأ أو نسي ،وكذل قالت له يف ع َمر رسول هللا عليه الص ة والس إ وعم ابن عمتر أنته اعتمتر أربتا عمتر ،آقالتت عائشتة:
هتتذا وهتتم م تته علتتى أنتته قت ختتته متتا رستتول هللا عليتته الصت ة والست عمتتره كلهتتا متتا اعتمتتر رستتول هللا عليتته الصت ة والست إال ثت اث ،وأنكتتر ابتتن
مسعوث على أيب هريترة قولته متن َخ َّستل ميتتا آلي تستل ومتن محلته آليتوضتأ وقتال آيته قتوال ختت ي ا وقتال ايأيهتا ال تا الت جستوامن متوَتكم ،وقيتل البتن
مسعوث إن سلمان بن ربيعة وأاب موستى ااختتعري قتاال يف ب تت وب تت ابتن وأدتت أن املتال بتس الب تت واادتت نصتثان وال ختتيء لب تت االبتن وقتاال
للستتائل وائتتت ابتتن مستتعوث آإنتته ستتيتابع ا ،آقتتال ابتتن مستتعوث :لق ت ضتتللت إ ا ومتتا أ متتن املهتت ين بتتل أقاتتي آيهتتا بقاتتاء رستتول هللا عليتته الص ت ة
والست للب تتت ال صتتف والب تتة االبتتن الست تكملتتة لل ل تتس ومتتابقي آل دتتت ،وأنكتتر جاعتتة أوواج ال ت عليتته الصت ة والست علتتى عائشتتة رضتتان
الكب ومل أتدذ واح ة م هن بقوقا يف ل  ،وأنكر ل أياا ابن مسعوث على أيب موسى ااختعري وقتال إمنتا الرضتاعة ماأنبتت اللاتم والت آرجتا
أبو موسى إىل قوله ،وأنكر ابن عبا َعلَى َعلِي أنه أحرق املرت ين بع قتلهم ،واحتل ابن عبا بقوله عليه الص ة والس «من به ل ثي ه آاضربوا
ع قه» آبل ل عليا آأعجبه قوله ،قال أبو عمر ان رسول هللا عليه الص ة والس مل يقل آاضربوا ع قه مث أحرقوه.
إىل أن قتتال أبتتو عمتتر :هتتذا ك ت يف كتتتب العلمتتاء وكتتذل ادتتت ف أصتتااب رستتول هللا عليتته الصت ة والست والتتتابعس ومتتن بعت هم متتن امل تتالثس
ومارهث آيه بعاهم علتى بعتض ال يكتاث تيط بته كتتاب آات عتن أن دمتا يف ابب وآيمتا كتر م ته ثليتل علتى ماع ته ستكت ا ،ويف رجتون أصتااب
َ
رسول هللا عليه الص ة والس بعاهم إىل بعضَ ،ورهث بعاتهم علتى بعتض ثليتل واضتح علتى أن ادتت آهم ع ت هم دطتأ وصتواب  -إىل أن قتال -
ِ
ف آيه وتَ َ اآَ َا وجه واح  ،ولو كان الصواب يف وجهس مت اآعس ما دطأ السلف بعاهم بعاا يف اجتهاثهم وقاتائهم وآتتواهم،
والصواب مما ادتل َ
وال ظر َيىب أن يكون الشال وض ه صوااب كله - .إىل قوله  -وقال أختهبْ :سعت مالكا يقول :ما التق إال واحت  ،قتوالن خمتلثتان اليكتو ن صتوااب
جيعا ،ما الق والصواب إال واح  .قال أختهب :وبه يقول الليل .قال أبتو عمتر :االدتت ف لتيح ِبجتة ع ت أحت علمتته متن آقهتاء اامتة إال متن
البصر له وال معرآة ع ه وال حجة يف قوله] .1أما ح يل (أصتاايب كتال جو أبيِههتم اقت يتم اهتت يتم) آقت قتال البتزار وابتن عبت الس إن هتذا الت يل
ال يصح ،2وقال ابن حز إنه ح يل ساقط موضون ب خت .٣
ويف مستتألة حجيتتة أق توال الصتتاابة يراجتتا أياتتا (اإلحكتتا ) لآلم ت ي ،1٦٠ - 1٥٥ /4 ،و (اإلحكتتا ) البتتن حتتز  ،٦8 - ٦٧ /٥ ،و (ارختتتاث
الثاول) للشوكاين ص  ،22٦و (اع املوقعس) البن القيم.1٥٥ - 118 /4 ،
املقدمة الرابعة :إذا اختلف الصحابة يف مسألةٍ على قولني ،فاحلق يف أحدمها وال جيوز إحداث قول اثلث يف املسألة
وال ليل على ل :

 - 1من كتاب هللا قوله تعاىل (ك تتم دت أ َّم ِتة أد ِرجتت لِلَّتا ِ َأتْمترو َن ِابلْمعتر ِ
وف َوتَتْت َه ْتو َن َعت ِن الْم َكت ِر) آل عمتران ،11٠ :والصتاابة هتم أول
ْ َ ْ
َْ
ْ َ َْ
من ي دل يف هذا ال ص ،آ ب أن يكون املعروف والق يف أقواقم وإن ادتلثت آالق الخيرج ع ها.4.
 - 2ومن س ة رسول هللا عليه الص ة والس قوله (ال تزال ائثة من أمتيت قائمتة أبمتر هللا) ويف روايتة (التتزال ائثتة متن أمتيت تاهرين علتى التق)
ال يل ،وهو ح يل الطائثة امل صورة املتثق عليه املشهور .آ ب أن يكون يف كل عصر قائل ابلق قائم أبمر هللا.
 - ٣ومن اإلجان :اإلجان على أن اامة ال جتتما على ض لة.٥
ومن أقوال العلماء يف هذه املسألة:

قتتال امقيااب البدااداد رمحتته هللا [لتتو ادتلتتف الصتتاابة رستتألة علتتى قتتولس وانقتترع العصتتر عليتته ،آإنتته الدتتوو للتتتابعس إح ت اث قتتول اثلتتل ،ان
( 1جاما بيان العلم) 9٠ - ٧8 /2
( 2جاما بيان العلم) 91 - 9٠ /2
( ٣اإلحكا ) له ٧٣ /٥ ،و 8٣ - 82 /٦
( 4م هاج الس ة) البن تيمية٣4٥ /8 ،
( ٥جممون آتاوى ابن تيمية) ٣٧٣/2٧
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ادت آهم على قولس إجان على إبطال كل قول سواه ،آكما مل دتز إحت اث قتولِ اثن آيمتا أجعتوا آيته علتى قتولِ  ،مل دتز إحت اث قتول اثلتل آيمتا
أجعوا آيه على قولس .مث روي اخلطيب ذس اثه عن عمر بن عب العزيز قولهَ :س َّن رسول هللا عليه الص ة والس ووالة اامر بع ه س ا ،اادذ هبا
تص ت يق لكتتتاب هللا واستتتكمال لطاعتتته ،وقتتوة علتتى ثيتتن هللا ،لتتيح اح ت ت ي هتتا والتب ت يلها وال ال ظتتر يف رأي متتن دالثهتتا ،آمتتن اقت ت ى رتتا َس تهوا
اهت ى ،ومن استبصر هبا بصر ،ومن دالثها واتبا خ سبيل املؤم س والهه هللا ما توىل وأص ه جه م وساءت مص ا].1
قال ابن ميمية رمحه هللا [اامة إ ا ادتلثت يف مسألة على قولس مل يكن ملن بع هم إح اث قول ي اقض القولس ويتامن إجان السلف علتى اخلطتأ

والع ول عن الصواب].2

ونقتل الستتيو ي عتتن القاضاي عبااد الوهاااب متتن املالكيتتة قولته [تتواترت اادبتتار ع ته عليتته الصت ة والست

بقولتته« :ال تتزال ائثتة متتن أمتتيت تتاهرين

على الق اليارهم د ف من دالثهم حىت َييت أمر هللا» آأعلم ا عليه الص ة والس بتذل إنته الخيلتو عصتر متن أعصتار املستلمس متن قتائم هلل
ابلق وثان إىل اق ى آوجب إحالتة متادرج عتن لت  ،وقت أدترج هتذا الت يل خمترج املت ح امتته والتعظتيم لشتأهنا يف كتل عصتر ،وأن التق الخيترج
عن د آها إ ا ادتلثت ،آإما أن يقو جيعهم ابلق أو بعاهم] .٣
ويف اَّملتتة آتتإن العلمتتاء مل خيتلثتوا يف أن التتق الخيتترج عتتن قتتول الصتتاابة ،آتتإن أجعتوا آإجتتاعهم حجتتة قطعيتتة ،وإن ادتلثتوا آتتالق يف قتتول بعاتتهم
ويعلم هذا ابلرث إىل الكتاب والست ة ،والدتوو اخلتروج عتن أقتواقم ،وقتال هبتذا حممت بتن الستن صتاحب أيب ح يثتة آيمتا نقلته ابتن عبت الس ،4وبته قتال
الشاآعي نقله ع ه البيهقي كما قال ابن القيم ،٥وبه قال أمح ابن ح بل آيما نقله ابن القيم من أصول مذهبه.٦
املقدمة امامسة :و وب العمل ابلرا ح من األقوال املتعارضة

إ ا ادتلثتتت أقتوال الصتتاابة آمتتن بعت هم متتن العلمتتاء ،آقت وجتتب الرتجتتيح بي هتتا ،ملعرآتتة التراجح م هتتا للعمتتل بته ،والدتتوو الت ت ُّ متتن أقتواقم للعمتتل
أبيها ثون نظر يف الرتجيح.
أما الراجح :آهو ااقوى من بس ااقوال املتعارضتة ،وإمنتا يستتثي قوتته ورجاانته رواآقتته لألثلتة الشترعية علتى الوجته التذي يعرآته العلمتاء يف الرتجتيح
بي ها.

ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ّلل والْي توِ ِ
ِ ِ
ِ
اآلدت ِر) ال ستاء،٥9 :
وأما ثليل وجوب الرتجيح :آم ه قوله تعاىل (آَإن تَتَا َو ْعت ْم ِيف َخت ْتيء آَتترُّثوه إ َىل ا هّلل َوالَّرستول إن ك تت ْم تت ْؤم تو َن اب ه َ َ ْ
وقوله تعاىل (وما ادتتلَ ْثتم آِ ِيه ِمن ختي ِء آَاكْمه إِ َىل َِّ
رث كل ماآيه ت اون من ااثلتة أو ااقتوال املتعارضتة إىل الكتتاب
اّلل) الشتورى ، 1٠ :آالواجب ه
َ
ََ َْ ْ
ْ

والس ة ملعرآة الصواب من اخلطأ آيها ،وملعرآة مايت َق َّ م ها ومايؤدر ،وهذا الرث هو الرتجيح.
وثليل وجوب الرتجيح أياا هو إجان الصاابة رضي هللا ع هم على ل وهو حجة قطعية ،آق ق ه موا ح يل وجوب ال سل ع ت التقتاء اخلتتانس
على ح يل املاء من املاء ،ما أن ال ي س صاياان ،وخ ل مما عملوا آيه ابلرتجيح ،هذا ماقاله الشوكاين رمحه هللا  ،٧ونقلته ب صته عتن ال َّتزايل
رمحه هللا كما هو مذكور يف (املستصثى).8
ومن أقوال العلماء يف بيان وجوب الرتجيح بس ااقوال املتعارضة:
( 1الثقيه واملتثقه) 1٧٣ /1
( 2جممون الثتاوى) 12٥/٣4
( ٣الرث على من أدل إىل اارع) للسيو ي ،ص  ،1٠9 - 1٠8ط ثار الكتب العلمية 14٠٣هت
( 4جاما بيان العلم) 2٦ /2
( ٥اع املوقعس) 122 /4
( ٦اع املوقعس) ٣1 /1
( ٧ارختاث الثاول) ص 2٥4
( 8املستصثى) ج  2ص ٣94

اجلامع يف طلب العلم الشريف

838

 - 1قال ابن ميمية رمحه هللا [أجا العلماء على حتر الكم والثتيا ابقوى ،وبقولِ أو وجه من خ نظر يف الرتجيح].1
 - 2وقال أبو عمرو بن الص ح رمحته هللا [واعلتم أن متن يكتثتي أبن يكتون يف آتيتاه أو عملته مواآقتا لقتولِ أو وجتهِ يف املستألة ،ويعمتل رتا يشتاء

من ااقوال أو الوجوه من خ نظر يف الرتجيح ،وال تقي ِ به آق جهل ودرق اإلجان].2

 - ٣قال ابن القيم رمحه هللا [ال دوو للمثيت أن يعمل را ختاء من ااقوال والوجوه من خ نظر يف الرتجيح واليَت ْعتَ به ،بل يكتثى يف العمل رجرث
كتتون لت قتتوال قالتته إمتتا أو وجهتتا هتتب إليتته جاعتتة آيعمتتل رتتا يشتتاء متتن الوجتتوه وااقتوال حيتتل رأي القتتول َوآْت َتق إراثتتته وخرضتته عمتتل بتته ،آإراثتتته
وخرضتته هتتو املعيتتار وهبتتا الرتجتتيح ،وهتتذا حترا ابتثتتاق اامتتة  -إىل أن قتتال  -وقت قتتال مالت رمحتته هللا يف ادتتت ف الصتتاابة رضتتي هللا عت هم خمطتتال
ومصيب آعلي ابالجتهاث.
ترع َم ْتن م ابيته آيعمتل بته ،ويثتيت
وابَّملة آ دوو العمل واإلآتاء يف ثين هللا ابلته َش ِههي والت ومواآقة ال رع آيطلب القول الذي يواآق خرضه وخ َ
به ،و كم به ،و كم على ع وه ويثتيه با ه ،وهذا من أآسق الثسوق وأكس الكبائر ،وهللا املستعان.٣].
هذا ،وق سبق تثصيل هذه املسألة يف أحكا املثيت ابلثصل ااول من الباب اخلامح هبذا الكتاب ،ع الك يف وجوب اإلآتاء ابلق واباقتوال
الراجاة.
املقدمة السادسة :العربة بعموا اللفظ ال خبصوص السبب
 - 1العا  :هو الكم املست رق َّميا مايصلح له بطريق الشرن أو بطريق الل ة.
 - 2ويتبس من هذا أن العمو يستثاث من ع ة رق أ ها ريقان:
(أ) الطريق ااول :العمتو املستتثاث بطريتق الشترن وإن كانتت صتي ته داصتة متن جهتة الل تة ،وهتو دطتاب الرستول عليته الصت ة والست
املكلثس أبمر أو هني ،آإنه حكم عا َّميا املكلثس انه عليه الص ة والس

آلل آلحتاث

اك إَِّال َكاآَّتة لهِلَّتا ِ )
مبعوث َّميا اخللق ،قال تعاىل ( َوَمتا أ َْر َست ْلَ َ

سبأ ،28 :إال أن يقو ثليتل علتى دصوصتية امل ا تب هبتذا الكتم .آقولته عليته الصت ة والست للمستااضتة (إ ا أقبلتت الياتة آت عي الصت ة) ،4
هو حكم عا لكل مستااضة إىل يو القيامة وإن كان اخلطاب آيه داصا ابمرأة معي ة ،وم له قوله عليه الص ة والس  -ملن سأله يو ال ار أنته
حلتتق قبتتل أن يتتذبح  -آقتتال (ا بتتح والحتترج) .٥آهتتذا حكتتم عتتا وإن كتتان دطتتااب داصتتا .إال أن يقتتو ثليتتل علتتى اخلصوصتتية كقولتته عليتته الص ت ة
ايب برثة  -يف ااضاية جبزعة املعز ( -جتزئ  ،وال جتزئ أح ا بع ك)٧.٦
والس
(ب) الطريق ال اين العمو املستثاث بطريق الل ة .وهو العمو اللثظي وتعريثه أنه (اللثظ املست رق َّميا مايصلح له ِبسب وضا واح  ،ثآعتة ،بت
حصر).8
املعرف أبل خ العه ية :سواء كتان استم مثترث (كالستارق) أو استم جتا (كاملطلقتات) أو استم
 - ٣وألثا (صي ) العمو الل وي هي( :أ) االسم ه
املعرف ابإلضاآة (ج) أْساء الشرط (ث) أْساء االستثها (هت) ااْستاء املوصتولة (و) ال كترة يف ستياق ال ثتي
ج ح (كاإلنسان واليوان واملاء)( .ب) ه
(و) ال كرة يف سياق الشرط (ح) لثظ كل وجيا وحنو ا9.
( 1االدتيارات الثقهية) البن تيمية ،جا البعلي ،حتقيق الثقي ،ط ثار املعرآة ،ص ٣٣2
( 2أثب املثيت) ص 12٥
( ٣اع املوقعس) ج  4ص 211
 4ال يل متثق عليه
 ٥ال يل متثق عليه
 ٦رواه الب اري
 ٧انظر (السهان يف أصول الثقه) للجويين٣٧1 - ٣٧٠ /1 ،
( 8مذكرة أصول الثقه) للش قيطي ص  ،24٣و (ارختاث الثاول)  ،1٠٦ - 1٠٥و (اإلحكا ) لآلم ي 28٧ - 28٦ /2
 9انظر (ارختاث الثاول) ص 11٣ - 1٠8

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

839

 - 4وي قسم العمو اللثظي من جهه وروثه إىل قسمس:

(أ) القس تتم ااول :م تتاورث ابت ت اء ب ت س تتبب :آه تتذا الد ت ف يف عموم تته وُشول تته لك تتل مايص تتلح ل تته ،كقول تته تع تتاىل (والْ َع ْ ِ ِ ِ
نس تتا َن لَِث تتي
َ
ص تر ،إ َّن ْاإل َ
س ِر )...آلثظ (اإلنسان) اسم ج ح معرف أبل يعم كل إنسان ،وكقوله عليه الص ة والس (أمرت أن أقاتل ال تا حتىت يشته وا أن ال إلته إال
دْ

هللا) ال يل متثق عليه ،آلثظ (ال ا ) اسم ج ح معرف أبل يعم جيا ال ا  .قتال اآلماد [وكتل عتا ورث مبتت أ بطريتق االستتق ل ،آت دت ف
يف عمومه ع القائلس ابلعمو ].1
(ب) القسم ال اين :ماورث بسبب :والسبب إما أن يكون واقعة أو سؤاال .والعا إ ا ورث على سبب داص آله ث ث حاالت:

السا ِرقَة آَاقْطَعواْ أَيْ ِ يَته َما) املائت ة ،٣8 :ان سبب نزوقا امل زوميتة التيت
السا ِرق َو َّ
ااوىل :أن يقرتن را ي ل على العمو آيعم إجاعا .كقوله تعاىل ( َو َّ

قطا ال عليه الص ة والس

ي ها ،واالتيان بلثظ (السارق) املذ هكر ي ل على التعميم ،وعلى القول أبهنا نزلت يف الرجل الذي سرق رثاء صتثوان

تؤثواْ اا ََمتتا َ ِت إِ َىل
اّللَ ََيْمتترك ْم أَن تت ُّ
بتتن أميتتة يف املستتج آاالتيتتان بلثتتظ (الستتارقة) اان تتى ثليتتل علتتى التعمتتيم أياتتا .وم التته أياتتا قولتته تعتتاىل (إِ َّن ه
أ َْهلِ َها) ال ستاء ،٥8 :آسبب نزوقا أن العبا بن عب املطلب أراث أدذ مثتاح الكعبة من ع مان بن لاة ستاثن الكعبتة ،آ زلتت اآليتة آتأمر ال ت عليته
بِرث املثتاح لع مان ،آذكر ااما ت بصي ة اَّما ،قري ة تت ل علتى أنته مل يترث دصتوص الستبب  -وهتو مثتتاح الكعبتة  -بتل يتراث بته

الص ة والس
عمو ااما ت2.
الالتتة ال اني تتة :أن يق تترتن الع تتا ر تتا ي ت ل عل تتى كصيص تته ابلس تتبب ،آ تتي ص إجاع تتا ،أي تك تتون الع تتسة ِبص تتوص الس تتبب البعم تتو اللث تتظ .٣وض تترب

ِ
ِ ِ ِِ
ِ
س) ااحزاب.4 ٥٠ :
الش قيطي م اال لذل بقوله تعاىل ( َو ْامَرأَة ُّم ْؤمَة إِن َوَهبَ ْ
صة لَّ َ من ثون الْم ْؤم َ
ت  -إىل قوله – َدال َ
الالة ال ال ة :أال يقرتن العا بقري ة ت ل على التعميم أو الت صيص :وهي حمل اخل ف بس العلمتاء ،والتق آيهتا أن العتسة بعمتو اللثتظ الِبصتوص
السبب ،وهتو قتول جهتور العلمتاء كمتا حكتاه أبتو عمترو بتن الاجتب يف (م تهتى الوصتول واامتل) ص  ،٧9وحكتاه الشتوكاين يف (ارختتاث الثاتول)
ص  .12٦وقتتال الشااوكاين [وهتتذا املتتذهب هتتو التتق التتذي الختت آيتته وال ختتتبهة ،ان التعبت للعبتتاث إمنتتا هتتو ابللثتتظ التوارث عتتن الشتتارن وهتتو عتتا ،
ووروثه على سؤال داص اليصلح قري ة لقصره على ل السبب] .وي ل على أن العسة بعمو اللثظ الِبصوص السبب أثلة م ها:
ال ليل ااول :ما رواه الب اري عن ابن مسعوث أن رج أصتاب متن امترأة قبلتة ،آتأتى رستول هللا عليته الصت ة والست آتذكر لت لته ،آأنزلتت عليته

السَ ِ
ات ي ْذ ِهأ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
الص َةَ َر َِيف ال ت َ ِ
ِِ
ِ
أيل هتذه قتال
َْ
ين) هتوث - 114 :قتال الرجتلَ :
الستيهتَات َل َ ْك َترى للتذاك ِر َ
( َوأَقم َّ َ
َّهار َوولَثا هم َن اللْي ِل إ َّن َْ َ
عليه الص ة والست (ملتن عمتل هبتا متن أمتيت) ويف روايتة للب تاري (قتال َّميتا أمتيت كلهتم) .آهتذا نتص يف حمتل ال تزان علتى أن العتسة بعمتو اللثتظ،
ان (الس ت ات والستتيتات) صتتي عمتتو  ،متتا أن ستتبب ال تتزول دتتاص بَِرجت ِتل معتتس يف نتتبِ معتتس ،وعلتتى هتتذا انعق ت إجتتان أهتتل الس ت ة علتتى أن
الس ات تكثر السيتات ابملواونة.
ال ليل ال اين :مارواه الب اري عن َعلِ هي رضي هللا ع ه أن رسول هللا عليه الص ة والست أَته لتي وآا متة ب تت رستول عليته الصت ة والست  ،آقتال
قم :أال ت َصلهون  ،آقال علي :ايرسول هللا إمنا أنثس ا بي هللا آإ ا ختاء أن يبع ا بع ا ،آانصترف رستول هللا عليته الصت ة والست وهتو يقتول ( َوَكتا َن
ِ
نستتان أَ ْكَت َتر َختتتي ِء َجت َ ال) الكهتتف .٥4 :أو كمتتا قتتال .٥وهتتذه اآليتتة متتن ستتورة الكهتتف ( )٥4مكيتتة نزلتتت يف كثتتار مكتتة ،وت وتتته عليتته الصت ة
ْاإل َ
ْ
والس

قا يف هذا املوضا ما علي وووجه آا مة رضي هللا ع هما ي ل على أن العسة بعمو اللثظ.

ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
ص َ قَِة أ َْو نس ِ ) البقرة،19٦ :
ال ليل ال الل :ماجاء يف تثس قوله تعاىل (آَ َمن َكا َن م كم َّم ِرياا أ َْو بِه أَ ى همن َّرأْسه آَث ْ يَةم همن صيَا أ َْو َ

( 1اإلحكا )  ،٣4٧ /2وانظر (املواآقات) للشا ٣٠٠ /1
 2انظر (جا اَّواما) لتاج ال ين السبكي ،وحاختييت احمللى والعطار عليه ،ج  2ص  ،٧4وانظر (مذكرة أصول الثقه) للش قيطي ص 2٥٠
 ٣انظر (املستصثى) لل زايل  ،21 /2و (اإلحكا ) لآلم ي 2٣9 /2
( 4مذكرة أصول الثقه) ص 2٥٠
 ٥ال يل  112٧و ٧٣4٧
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يف داصتة ،وهتي لكتم عامتة) .1وهتذا أياتا نتص يف حمتل ال تزان ،داصتة وأن متا قالته كعتب هتو حمتل
وآيها قال كعب بن عجرة رضتي هللا ع ته (نزلتت ِ َّ
إجان من اامة.
ال ليل الرابا :مارواه الب اري عن أيب بكرة رضي هللا ع ه قال :لق نثعين هللا بكلمة أاي اَّمل ،ملا بَتلَ َ ال عليته الصت ة والست أن آارستا َملَّكتوا
اب ة كسرى قال (لن يثلح قوم ولهوا أمرهم امرأة) .2وأاي اَّمل يعين هبا ع ما درجت عائشة و لاة والزب رضي هللا ع هم َعلَتى أمت املتؤم س علتي
بن أيب الب رضي هللا ع ه ،آلما كانت عائشة على رأسهم است ل أبو بكرة هبذا ال يل علتى أهنتم لتن يثلاتوا ،ومل ي كتر أحت م متن الصتاابة علتى
أيب بكرة است الله بذل  ،آهذا إجان  -سكويت  -م هم على أن العتسة بعمتو اللثتظ الِبصتوص الستبب ،إ إن الت يل قيتل يف قتو ِ كثتار (وهتم
الثت ْتر ) وامترأة كتتاآرة (وهتتي اب تتة كستترى) ولك تته أجتراه علتتى املستتلمس لعمتتو لثظتته ،آهتتو نكتترة (قتتوم ) يف ستتياق ال ثتتي (لتتن) .ومتتا أن بعتتض العلمتتاء
قصر هذا ال يل على سببه آجعل ال هي عن تولية ال ساء داصا ابإلمامة العظمى (انه ورث يف تويل اب ة كسرى املل ) وهذا قول ابتن حتز إال أن
اَّمهتتور علتتى د آتته وأن ال هتتي عتتا يف جيتتا التتوالايت لعمتتو اللثتتظ ،ومتتا ل ت آلتتم يقتتل أي متتن الث تريقس أبن ال ت يل ورث يف الكثتتار والدتتوو
االست الل به للمسلمس.

َّ ِ
َِّ
اّللَ َوَرسولَه َويَ ْس َع ْو َن ِيف اا َْر ِ
ساثا أَن يت َقتتَّلواْ )...املائت ة ، ٣٣ :ومل خيتلتف العلمتاء يف
ين َا ِربو َن ه
ال ليل اخلامح :قوله تعاىل (إمنَا َجَزاء الذ َ
ع آَ َ
أهنا نزلت يف املرت ين (العَرنيس) وق عمموا حكمها على كل حمارب وقا ا ريق سواء كان مسلما أو كاآرا.

٣

ال ليل الساث  :أن ماثبت آيه أن العا يقصر على سببه ،آلوجوث ثليل آدر ي ل علتى لت  .كمتا قتال ابان ميمياة رمحته هللا [واللثتظ العتا إن أريت
موستا يف أتدت ه إىل حتس الاجتة
به اخلاص آ ب من نصب ثليل ي ل على الت صتيص ،إمتا مقترتن ابخلطتاب ع ت متن الد هِتوو أتدت البيتان ،وإمتا َّ

ع اَّمهور]  ،4وقال أياا [إ ا كان اللثتظ أعتم متن لت الستبب ،آقت قيتل :إنته يقتصتر علتى ستببه ،والتذي عليته جتاه ال تا أنته دتب اادتذ
بعمو القول ما مل يقم ثليل بوجوب القصر على السبب] .٥ومن أم لة ل (أن رسول هللا عليه الصت ة والست رأى امترأة مقتولتة يف بعتض م اويته
آأنكر قتل ال ساء والصبيان)  ،٦آهذا نص عا يف ال هي عن قتل جيا ال ساء ولك ه ق ِ
صَر على ستببه وهتو أن لت يف قتتال الكثتار ااصتليس ،ان
ااثلتتة اادتترى أوجبتتت هتتذا القصتتر ومتتن هتتذه ااثلتتة وجتتوب قتتتل املترأة املرتت ة للات يل (متتن بت ه ل ثي تته آتتاقتلوه)  ،٧وقتتتل املترأة قصاصتتا لقولتته تعتتاىل
( َواانَتى ِابانَتى) البقترة .1٧8 :ومتتن أم لتة قصتر العتا علتتى ستببه بت ليل آدتتر قولته عليته الصت ة والست

(إ ا ثبت اإلهتاب آقت

هتر)  ،8آقت كتتان

سببه الشتاة امليتتة ،آت ل علتى أن جلت امليتتة متن متأكول اللاتم يطهتر ابلت ابل ،واليت دل آيته جلت ميتتة خت متأكول اللاتم بت ليل هنيته عليته الصت ة
والس عن جلوث السبان.9
واخل صة :أن اللثظ العا الوارث على سبب ،حكمه يَتعم كل مايشمله اللثظ ما مل يقم ثليل بوجوب قصر الكم على السبب .أي أن العتسة بعمتو
اللثظ الِبصوص السبب ،ويتثرن عن هذا ث ث مسائل وهي:
ااوىل  :أن صورة سبب الوروث قطعية ال دول يف ال ص العا .
وال انية :أن قول الصاايب نزلت هذه اآلية يف كذا ليح قصرا لل ص العا على سببه.
وال ال ة :االست الل ابآلايت اليت نزلت يف الكثار على املسلمس.
 1ال يل رواه الب اري ()4٥1٧
 2ح يل ()٧٠99
 ٣انظر (جممون آتاوى ابن تيمية)  ،8٥ /٧و (آتح الباري) .11٠ - 1٠9 /12
( 4جممون الثتاوى) 2٧1 /2٠
( ٥الصار املسلول) ص ٣٣
 ٦متثق عليه
 ٧رواه الب اري
 8رواه مسلم
 9ال يل رواه أمح وأبو ثاوث وال سائي والرتمذي
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وسوف نثرث كل مسألة من هذه رق مة مستقلة آيما يلي إن ختاء هللا.
املقدمة السابعة :صورة سبب الورود ققعية الدخول يف النص العاا
وقلت سبب الوروث ومل أقل سبب ال زول لي دل آيه نصوص الكتاب والس ة الوارثة على أسباب ،أما سبب ال زول آإنه داص ب صتوص الكتتاب يف
مصطلح أهل العلم.
وق تبس من املق مة السابقة أن اللثظ العا الوارث على سبب ،حكمه يعم كتل متا يشتمله اللثتظ متا مل يقتم ثليتل يوجتب قصتر الكتم علتى الستبب،
أي أن (العسة بعمو اللثظ الِبصوص السبب).
والذي يشمله اللثظ العا ث ثة أختياء :عس السبب ،وصورة السبب أي نون السبب ،وعمو اللثظ ،ونارب قا م اال ِب يل (أميا إهاب ثب آق
هر) آق قاله ال عليه الص ة والس يف ِ
ختاة ميتة ملوالة للسي ة ميمونة رضي هللا ع ها ،آقال (أال انتثعتم ذهاهبا آ ب تموه ) آقتالوا :إهنتا ميتتة،
آقال (إمنا َحرَ أكلها).1
• آعس السبب ه ا :هو الشاة امليتة ملوالة السي ة ميمونة يطهر جل ها ابل ابل.
• ونون السبب أو صورته :هو كل ختاة ميتة آيطهر جل ها ابل ابل.
• وعمو اللثظ :هو أن جل كل حيوان يطهر ابل ابل (أميا إهاب) ودرج خ مأكول اللام من هذا الكم ب ليل آدر.
آعتتس الستتبب ونتتون الستتبب ثاد ت ن يف حكتتم العمتتو ب ت د ت ف معتتتس ،وإمنتتا اخل ت ف يف عمتتو اللثتتظ ،وق ت تبتتس ل ت أن العتتسة بعمتتو اللثتتظ
الِبصوص السبب .ويف ثدول نون السبب يف حكم العا قال ابن ميمية رمحه هللا [وليح بس ال تا دت ف نعلمته أهنتا تع هتم الشت ص التذي نزلتت

بستتببه ومتتن كتتان حالتته كاالتته]  ،2آقولتته [تعتتم الشت ص التتذي نزلتتت بستتببه] أي عتتس الستتبب ،وقولتته [ومتتن كتتان حالتته كاالتته] أي صتتورة الستتبب.
وقال ابن ميمية أياا [واللثظ العا إ ا ورث علتى ستبب آ بت أن يكتون الستبب م ت رجا آيته] .٣ويعتين ابلستبب عي ته وصتورته كمتا يظهتر متن ستياق
ك مه ،وكما ي ل عليه ك مه السابق يف (الصار املسلول).

وقال السيوطي رمحه هللا  -يف معرآة آوائ أسباب ال زول – [وم ها أن اللثظ ق يكون عاما ويقو ال ليل على كصيصته ،آتإ ا عت ِرف الستبب ق ِ
ص َتر
الت صتتيص علتتى ماع ت ا صتتورته ،آتتإن ثدتتول صتتورة الستتبب قطعتتي وإدراجهتتا ابالجتهتتاث مم تتون ،كمتتا حكتتى اإلجتتان عليتته القاضتتي أبتتو بكتتر يف
«التقريتتب» ،وال التثتتات إىل متتن ختت َّتذ آجت َّتوو ل ت ] .4وقولتته [ َمتتن خت ت هذ آجتتوو ل ت ] يش ت إىل بعتتض ااح تتاف .٥وقولتته [القاضتتي أبتتو بكتتر] يعتتين
الباق ين  4٠٣هت ،ونقل اإلجان على ل ال زايل أياا يف (املستصثى) .٦1 /2
وقال الشنقيقي رمحه هللا [وجهور أهل ااصول على أن صورة السبب قطعية ال دول يف العا  ،آ دوو إدراجها م ه ر صص ،وهو التاقيق].٦
املقدمة الثامنة :قول الصحايب نزلت هذه اآلية يف كذا لي

قصراً للنص العاا على سببه

آق تبس من املق مة الساثسة أن اللثظ العا الوارث علتى ستبب حكمته يعتم كتل مايشتمله اللثتظ متا مل يقتم ثليتل يوجتب قصتر الكتم علتى الستبب،
أي أن (العسة بعمو اللثظ الِبصوص السبب).
ويرتتب على هذا معرآة أن قول الصاايب نزلت هذه اآلية يف كذا هتو بيتان م ته لستبب ال تزول ولتيح قصترا لكتم الت ص العتا علتى هتذا الستبب ،إ

 1رواه اَّماعة( .نيل ااو ار) ٧٣ /1
( 2الصار املسلول) ص ٣٣
( ٣اقتااء الصراط املستقيم) ص  ،18٥وم له يف ص  ،٥٠وم له يف (جممون الثتاوى)  ،٣٦4 /1٦و 2٥٣ /18
( 4االتقان يف علو القرآن) 28 /1
 ٥انظر (اإلحكا ) لآلم ي 241 /2
( ٦مذكرة أصول الثقه) ص  ،2٥2وله م له يف تثس ه (أضواء البيان) 4٣٠ /٧
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ق ثبت اباثلة املذكورة يف املق مة الساثسة أن العسة بعمو اللثظ.

ويف بيتان هتتذا قتال اباان ميمياة رمحتته هللا [ومتتن لت قتتوقم :إن «هتذه اآليتتة نزلتت يف آت ن وآت ن» آبهتتذا ميَِهتل رتتن نزلتت آيتته  -نزلتت آيتته أوال وكتتان

سبب نزوقا  -اليري ون به أهنا آية خمتصة به ،كآية اللعان ،وآية القذف ،وآية احملاربة ،وحنو ل  .اليقول مسلم إهنا خمتصة رن كان نزوقا بسببه.
واللثظ العا وإن قال ائثتة إنته يقصتر علتى ستببه آمتراثهم علتى ال تون التذي هتو ستببه  -مل يريت وا بتذل أنته يقتصتر علتى ختت ص واحت متن لت
ال ون.
آت يقتتول مستتلم إن آيتتة الظهتتار مل يت دل آيهتتا إال أو بتتن الصتتامت ،وآيتتة اللعتتان مل يت دل آيهتتا إال عاصتتم ابتتن عت ي ،أو هت ل بتتن أميتتة :وأن
الكثار مل ي دل آيه إال كثار قريش ،وحنو ل مماال يقوله مسلم والعاقل.
آإن حمم ا عليته الصت ة والست قت عترف ابالضتطرار متن ثي ته أنته مبعتوث إىل جيتا اإلنتح واَّتن ،وهللا تعتاىل دا تب ابلقترآن جيتا ال قلتس ،كمتا

قال( :ا ِ
نذ َركم بِِه َوَمن بَتلَ َ ) اانعتا  .19 :آكل من بل ه القرآن من إنسي وجين آق أنذره الرسول به .واإلنتذار هتو اإلعت

ابمل توف ،وامل توف -

هو العذاب  -ي زل رن عصى أمره وهنيه.
آق أعلم كل من وصل إليه القرآن أنه إن مل يطعه وإال عذبه هللا تعاىل ،وأنه إن أ اعه أكرمه هللا تعاىل1].

وقال ابن ميمياة أياتا [وقت دتال ك ت ا متن هتذا البتاب قتوقم هتذه اآليتة نزلتت يف كتذا الستيما إن كتان املتذكور خت صتا ،كأستباب ال تزول املتذكورة يف
التثس  ،كقوقم إن آية الظهار نزلت يف امرأة أو بن الصامت .وإن آية اللعان نزلت يف عومير العج ين أو ه ل بتن أميتة ،وأن آيتة الك لتة نزلتت

ِ
ِ
اّلل) املائت ة 49 :نزلتت يف بتين قريظتة وال ات  ،وأن قولتهَ ( :وَمتن يت َتوهقِِ ْم يَت ْوَمتِت ِذ ثبت َتره)
احكتم بَتْي تَتهم رَتا أَن َتزَل ه
يف جابر بن عب هللا .وأن قولتهَ ( :وأَن ْ

ِ
َح َكم الْ َم ْوت) املائت ة 1٠٦ :نزلت يف قاية َتيم ال اري وع ي بن ب اء ،وقول أيب
اانثال 1٦ :نزلت يف ب ر ،وأن قولهَ ( :خت َه َاثة بَتْي ك ْم إِ َا َح َ
اَر أ َ

ِ
َّهل َك ِة) البقترة 19٥ :نزلت آي ا معشر اانصار ،ال يل ،ونظائر هذا ك مما يذكرون أنه نزل يف قو من
أيوب إن قولهَ ( :والَ تت ْلقواْ ِأبَيْ يك ْم إِ َىل التت ْ
املشركس ركة ،أو يف قو من أهل الكتاب اليهوث وال صارى ،أو يف قو من املؤم س.
آالذين قالوا ل مل يقص وا أن حكم اآلية خمتص أبولت ااعيان ثون خ هم ،آإن هذا اليقوله مسلم وال عاقل على اال ق ،وال ا وإن ت تاوعوا
يف اللثظ العا الوارث على سبب هل خيتص بسببه أ ال آلم يقل أح متن علمتاء املستلمس إن عمومتات الكتتاب والست ة كتتص ابلشت ص املعتس،
وإمنا خاية مايقال إهنا كتص ب ون ل الش ص آيعم مايشبهه ،واليكون العمو آيها ِبسب اللثظ.
واآلية اليت قا سبب معس إن كانت أمرا وهنيا آهي مت اولة لذل الش ص ول ت ه ممتن كتان ر زلتته ،وإن كانتت دتسا رت ح أو آهتي مت اولتة لتذل
الش ص وخ ه ممن كان ر زلته أياا.
ومعرآة «سبب ال زول» يعس على آهم اآلية ،آإن العلم ابلسبب يورث العلم ابملسبب ،وقذا كان أصح قويل الثقهتاء إنته إ ا مل يعترف متانواه التالف
رجا إىل سبب ميي ه وما هيجها وأاثرها.
وقتوقم نزلتت هتذه اآليتتة يف كتذا يتراث بته َترة أنتته ستبب ال تزول ،ويتراث بته َترة أن لت ثادتل يف اآليتتة وإن مل يكتن الستبب كمتا تقتتول عتين هبتذه اآليتتة
كذا.2].
وقال ابن ميمية أياا [واآلايت اليت أنزقا هللا على حمم عليته الصت ة والست

آيهتا دطتاب َّميتا اخللتق متن اإلنتح واَّتن ،إ كانتت رستالته عامتة

لل قلس ،وإن كان من أسباب نزول اآلايت ما كان موجوثا يف العرب آليح ختيء من اآلايت خمتصا ابلسبب املعس الذي نزل آيه ابتثاق املستلمس،
وإمنا ت اوعوا :هل خيتص ب تون الستبب املستؤول ع ته وأمتا بعتس الستبب آلتم يقتل أحت متن املستلمس :إن آايت الطت ق أو الظهتار أو اللعتان أو حت
السرقة واحملاربس وخ ل خيتص ابلش ص املعس الذي كان سبب نزول اآلية].٣

( 1جممون الثتاوى) 149 - 148 /1٦
( 2جممون الثتاوى) ٣٣9 - ٣٣8 /1٣
( ٣جممون الثتاوى) 14 /19
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املقدمة التاسعة :االستدالل ابآلايت اليت نزلت يف الكفار على املسلمني

وهذه من املسائل املتثرعتة عتن قاعت ة (العتسة بعمتو اللثتظ الِبصتوص الستبب) ،آاآليتة قت ت تزل يف الكثتار إال أنته يستت ل هبتا علتى املستلمس متاثا
لثظها عاما تمل ل  .وق كرت يف املق مة السابقة أن قول الصاايب نزلت هذه اآلية يف كذا ليح قصرا لل ص العا على سببه.
وإلي بعض ااثلة على جواو االست الل ابل صوص الوارثة يف الكثار على املسلمس:

 - 1قوله تعاىل (ورأَى الْمج ِرمو َن الَّتار آَظَُّتوا أ ََّهنتم ُّمواقِعوهتا وَمل َِدت وا عْتهتا مصت ِرآا ،ولََقت ْ صتَّرآْتَا ِيف هت َذا الْقتر ِ
آن لِلَّتا ِ ِمتن ك ِهتل َمَ ِتل
َ
ْ
َ َ َْ
َ
ْ
ََ َ ْ َ
َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تس أ َْو ََيْتتِيَتهم
نسان أَ ْكَتَر َخت ْيء َج َ الَ ،وَما َمَ َا الَّا َ أَن يت ْؤم وا إِ ْ َجاءهم ا ْق َ ى َويَ ْستَت ْثروا َرَّهب ْتم إَِّال أَن َأتْتتيَته ْم ستَّة ْاا ََّول َ
َوَكا َن ْاإل َ
ِ َّ ِ
الْعت َذاب ق تتب  ،ومتتا نترِستتل الْمرستتلِ ِ ِ
ِِ
التَ َّتق) الكهتتف .٥٦ - ٥٣ :آتتاآلايت
ين َك َثتتروا ِابلْبَا ِ ت ِتل لِي ْ ِحاتوا بِت ِته ْ
َْ َ
َ
ََ ْ
ين َودَتتاثل التتذ َ
ين َوم تتذر َ
س إَّال مبَ هشت ِر َ
اإلنستان أَ ْك تتر ختتيءِ
ِ
كما هو اهر ورثت يف الكثار ،وج اقم ابلبا ل ،ومتا لت آقت استت ل ال ت عليته الصت ة والست بقولته تعتاىل ( َوَكتا َن ْ َ
ََ َ ْ
َج َ ال) الكهفَ ٥4 :علَى َعلِ هي بن أيب الب رضي هللا ع ه ،وق سبق ال يل يف ل يف املق مة الساثسة (العسة بعمو اللثظ).
 - 2قوله عليه الص ة والس (لن يثلح قو ولوا أمرهم امرأة)  ،1ورث يف الكثار وهم الثر ع ما ملهكوا اب ة كسرى عليهم ،آاست ل بته أبتو بكترة
رضي هللا ع ه على عائشة رضي هللا ع ها يو اَّمل .وق سبق ح ي ه يف املق مة الساثسة.

ِ
ِ
تل َعلَ ْتيك ْم َعت َذااب ِهمتن آَت ْتوقِك ْم أ َْو
اّلل يتَ هجيكم ِهمْت َهتا َوِمتن ك ِهتل َك ْتر ِب مثَّ أَنتت ْم ت ْشت ِركو َن ،ق ْتل ه َتو الْ َقتاثر َعلَتى أَن يَتْبت َع َ
 - ٣قوله تعاىل (ق ِل ه
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اتتكم َأبْ َ بَت ْعت ِ
تض) اانعتتا  .٦٥ - ٦4 :آهتتذا ْ ي ت ووعي ت للمشتتركس آقتتال تعتتاىل (مثَّ أَنتتت ْم
يق بَت ْع َ
متتن َْحتتتت أ َْرجلكت ْتم أ َْو يَت ْلبِ َستتك ْم ختتتيَعا َويتتذ َ
ش ِركو َن) مث خترن يف ْ يت هم .ومتا لت آقت محلهتا رستول هللا عليته الصت ة والست علتى املستملس ،آيمتا رواه الب تاري عتن جتابر رضتي هللا ع ته
تْ
ِ
ل َعلَْيك ْم َع َذااب ِهمتن آَت ْتوقِك ْم)  ،قتال رستول هللا عليته الصت ة والست (أعتو بوجهت )،
قال :ملا نزلت هذه اآلية (ق ْل ه َو الْ َقاثر َعلَى أَن يَتْبت َع َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اتكم َأبْ َ بَت ْع ِ
تض)  ،قتال رستول هللا عليته الصت ة والست
يق بَت ْع َ
قال (أ َْو من َْحتت أ َْرجلك ْم) قتال (أعتو بوجهت )( ،أ َْو يَت ْلبِ َستك ْم ختتيَعا َويتذ َ
(هذا ْأه َون ،أو هذا أيسر).2

ِ َّ ِ
تان ثاو ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
صتوا َّوَكتتانواْ يَت ْعتَت و َنَ ،كتتانواْ الَ
يل َعلَتتى ل َست َ َ
يستتى ابْت ِن َمت ْترََ َل ت َ رتَتا َع َ
 - 4قولتته تعتتاىل (لعت َتن التتذ َ
وث َوع َ
ين َك َثتترواْ متتن بَت ِتين إ ْست َترائ َ
اه ْو َن َعن ُّم َك ِر آَت َعلوه لَبِْتح َما َكانواْ يَت ْث َعلو َن) املائ ة .٧9 - ٧8 :آهذا نص صتريح يف الكثتار متن بتين استرائيل ،ومتا لت آقت تت رستول هللا
يَتتَتَ َ
َ
عليتته الصت ة والس ت هتتذه اآلايت مث قتتال (كت  ،وهللا لتتتأمرن ابملعتتروف ،ولت هتتون عتتن امل كتتر ،ولتأدتتذن علتتى يت الظتتامل ،ولتأ رنتته علتتى التتق أ ترا
ولتقصرنه على التق قصترا ،أو لياتربن هللا بقلتوب بعاتكم علتى بعتض مث ليلع ت كم كمتا لعت هم) .٣آاآليتة يف الكثتار وقت استت ل هبتا رستول هللا عليته
الص ة والس على املسلمس أهنم يصيبهم ماأصاب الكثار من الوعي إ ا آعلوا م ل ماآعلوا.

تان لَيتأْكلو َن أَمتتو َال الَّتتا ِ ِابلْبا ِ ت ِتل ويصت ُّو َن عتتن ستبِ ِيل ِ َّ ِ
 - ٥قولتته تعتتاىل (اي أَيتُّهتتا الَّت ِتذين آم تواْ إِ َّن َكِت ا ِمتتن ااَحبتتا ِر و ُّ ِ
ين
َ َ ه
َ َ
الرْهبَت َ
َ ََ
َ َ
ه َ َْ َ
اّلل َوالتذ َ
َْ
ِ
ِ
اّلل آَتب ِهشتترهم بِع ت َذ ِ
َّ
اب أَلِتتي ِم) التوبتتة .٣4 :وق ت روي الب تتاري عتتن أيب ر قتتال :ك تتت ابلشتتا
ب َوالْ ِث َّ
ا تةَ َوالَ ي ِثق َ
وهنتَتا ِيف َس تبِ ِيل ه َ ْ َ
يَ ْك تتزو َن التتذ َه َ
َّ ِ
وهنَا ِيف ستبِ ِيل ِ
ِ
َّ
اّلل) قتال معاويتة :نزلتت يف أهتل الكتتاب ،آقلتت :نزلتت آي تا
ب َوالْ ِث َّ
اةَ َوالَ ي ِثق َ
َ ه
آادتلثت أ ومعاوية يف َوالذ َ
ين يَ ْك زو َن الذ َه َ
وآيهم.4.

 - ٦قولتته تعتتاىل (إِ َّن الَّت ِتذين يكْتمتتو َن متتا أ ِ ِ ِ
تات وا ْقت َ ى ِمتتن بتعت ِ متتا بتيَّتَّتتاه لِلَّتتا ِ ِيف الْ ِكتَت ِ ِ
اّلل َويَت ْل َعت تهم
تاب أولَتتت َ يَ َلعت تهم ه
َ َ
َْ َ َ
ََ
َنزلَْتتا مت َتن الْبَتيهَت َ
ال َّ ِع تتو َن) البقتترة ،1٥9 :نزلتتت يف أهتتل الكتتتاب التتذين كتمتوا صتتثة ال ت عليتته الصت ة والست التتذي د ونتته مكتتتواب ع ت هم يف التتتوراة واإلجنيتتل ،ومتتا
 1رواه الب اري
 2ال يل ()4٦28
 ٣ال يل رواه أبو ثاوث والرتمذي وقال ح يل حسن
 4ال يل ()14٠٦
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لت آقت استتت ل الصتتاابة بعمتتو لثظهتتا ،آقتتال أبتتو هريتترة رضتتي هللا ع تته :إن ال تتا يقولتتون أكَتتر أبتتو هريتترة ،ولتتوال آيتتتان يف كتتتاب هللا متتا حت ه ثت

حت ي ا ،مث يتل توا (إِ َّن الَّت ِتذين يكْتمتتو َن متتا أَنزلَْتتا ِمتتن الْبتيَِت ِ
تات)  -إىل قولتته – (الت َّترِحيم) البقتترة .1 1٦٠ - 1٥9:يعتتين أبتتو هريتترة أنتته لتتوال الوعي ت علتتى
َ َ َ َه
ََ
كتمتان العلتتم التوارث يف هتتذه اآليتة ماحت َّث اباحاثيتل عتتن ال ت عليتته الصت ة والست  .وبت ثح اآليتتة استت ل ع متتان بتن عثتتان رضتي هللا ع تته علتتى
ل آيما رواه ع ه الب اري (ح يل .)1٦٠

 - ٧قولتته تعتتاىل (إِ َّن الَّت ِتذين ي ْشتترتو َن بِعهت ِ ِ
اّلل َوأَْميتَتاهنِِ ْم َمثَ تتا قَلِتتي أ ْولَتتتِ َ الَ َدت َ َق َقت ْتم ِيف
َ َ َ َْ ه

ِ
اآلدتترِة) آل عمتران٧٧ :
َ

 ،نزلتتت يف أهتتل الكتتتاب،

واست ل هبا الصاابة على الوعي الوارث يف اليمس ال مو .2
وااثلة على هذه املسألة ك ة ومعروآة ملن يطالا يف التثاس  ،آاكتثى را سبق ،آثيه ثاللة على جواو االست الل ابل صوص الوارثة يف الكثار علتى

املستتلمس متتاثا اللثتتظ تمتتل ل ت  ،ويف بيتتان هتتذا قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا [آتتإن نصتتوص الكتتتاب والس ت ة اللتتذين تتا ثعتتوة حمم ت عليتته الص ت ة
والست  ،يت تتاوالن عمتتو اخللتتق ابلعمتتو اللثظتتي واملع تتوي ،أو ابلعمتتو املع تتوي .وعهتتوث هللا يف كتابتته وست ة رستتوله ت تتال آدتتر هتتذه اامتتة ،كمتتا لتت
تص هللا علي تتا قصتتص متتن قبل تتا متتن اامتتم ،لتكتتون عتتسة ل تتا .آَت َشتتبِهه حال تتا ِبتتاقم ،ونقتتيح أوادتتر اامتتم أبوائلهتتا .آيكتتون للمتتؤمن متتن
أوقتتا .وإمنتتا قت َّ
تص
املتأدرين ختبه را كان للمؤمن من املتق مس .ويكون للكاآر وامل اآق من املتأدرين ختبه را كان للكاآر وامل اآق من املتق مس ،كما قال تعاىل ملتا ق ه

قصة يوسف مثصلة ،وأجل قَصص اانبياء .مث قال( :لََق ْ َكا َن ِيف قَ ِ
صت ِهم ِع ْتسةم ِهاوِيل ااَلْب ِ
تاب) يوستف - 111 :إىل أن قتال  -وأدتس ستباانه
َ
َ
ص ْ َ ْ
أن ثأب الكاآرين من املستأدرين ك أب الكاآرين من املستق مس].٣
وق كانت هتذه متن الشتبهات التيت أاثرهتا دصتو ثعتوة الشتيخ حممت بتن عبت الوهتاب ،آتأنكروا عليته وعلتى أتباعته االستت الل ابل صتوص التوارثة يف

الكثار  -كال صتوص ال التة علتى كثتر متن يت عو خت هللا ويستت يل بته  -علتى تكثت متن يثعتل لت متن املستلمس .ومتن لت قتول زيار دحا ن
املوحت ين] .آت هرث عليتته وعلتتى أم التته ك ت متتن علمتتاء الت عوة ،آقتتال
َتست يف تكثت املستتلمس َبايت نزلتتت يف املشتتركس آاملهتتا علتتى ه
مثتتيت مكتتة [و ه
الشيخ عبد هللا أبو بقني [وأما قتول متن يقتول إن اآلايت التيت نزلتت ِبكتم املشتركس ااولتس ،آت تت تاول متن آعتل آعلهتم ،آهتذا كثتر عظتيم ،متا أن
هذا قول مايقوله إاله ثور مرتكح يف اَّهل ،آهل يقول أن ال وث املذكورة يف القرآن والس ة ا كانوا وانقرضوا آ َ ه الزاين اليو  ،والتقطا يت
الستتارق ،وحنتتو لت  ،متتا أن هتتذا قتتول يستتتاي متتن كتتره ،أآيقتتول هتتذا أن امل تتا بس ابلصت ة والزكتتاة وستتائر ختترائا اإلست انقرضتوا وبطتتل حكتتم
تاثل عليته متن ااحكتا علتى ااختت اص والتواثث التيت
القرآن] .وقال الشتيخ عبداللقيف بن عبدالرمحن آل الشيخ [إن متن م تا ت زيتل القترآن وم ه
تت دل حتتتت العمتتو اللثظتتي ،آهتتو متتن أضتتل اخللتتق وأجهلهتتم رتتا عليتته أهتتل اإلست وعلمتتاؤهم قتتر بعت قتترن ،وجتتي بعت جيتتل ،ومتتن أعظتتم ال تتا
تعطي للقرآن ،وهجرا له وعزال عن االست الل به يف موارث ال زان آ صتوص القترآن وأحكامته عامتة الداصتة ِبصتوص الستبب .ومتا املتانا متن تكثت

من آعل ماآعلت اليهوث من الص ه عن سبيل هللا والكثر به .ما معرآته ] .وقال الشيخ عبداللقيف أياا [ومن ختتبهاته قولته يف بعتض اآلايت هتذه
نزلت آِيمن يعب ااص ا  ،هذه نزلتت يف أيب جهتل ،هتذه نزلتت يف آت ن وآت ن يريت  -قاتلته هللا  -تعطيتل القترآن عتن أن يت تاول أم تاقم وأختتباههم
ممن يعب خ هللا ،ويع له بربه] .وقال الشيخ عبداللقيف أياتا[:ومن ااستباب املانعتة عتن آهتم كتتاب هللا أهنتم توا أن متاحكى هللا عتن املشتركس،
وماحكم عليهم ووصثهم به داص بقوِ ماوا ،وأ سلثوا ،وانقرضوا ،مل يعقبوا واراث .وررا ْسا بعاهم قول من يقول من املثسرين هتذه نزلتت يف

عبهاث ااص ا  ،هذه يف ال صارى ،...آيظن ال هر أن ل خمتص هبم ،وأن الكم اليتع اهم ،وهذا من أكس ااسباب التيت حتتول بتس العبت وبتس آهتم
القترآن والست ة] .وهتتذه ال قتتول الستتابقة بت ء متتن قتول ويتين ثحت ن إىل آدتتر التترثوث م قولتتة متتن كتتاب (ثعتتاوي امل تتاوئس لت عوة الشتتيخ حممت بتتن عبت
الوهاب) .4

 1ال يل رواه الب اري ()118
 2كما رواه الب اري عن ابن مسعوث رضي هللا ع ه (ح يل )2٦٧٦
( ٣جممون الثتاوى) 42٦ - 42٥ /28
( 4ثعاوي امل اوئس ل عوة الشيخ حمم بن عب الوهاب) لعب العزيز العب اللطيف ،ط ثار يبة  14٠9هت ،ص 2٣٠ - 22٧
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املقدمة العاشرة :خقاب هللا معاىل للرسول عليه الص ة والس ا هو خقاب ألمته إال أن يقوا دليل على التخصيص
وق َث َّل على ل ث ثة أثلة:
 - 1ال ليل ااول :أمر هللا لألمة ابالقت اء ابلرسول عليه الص ة والس .

تول َِّ
كمتتا يف قولتته تعتتاىل (لََق ت ْ َكتتا َن لَكتتم ِيف رست ِ
الرستتول آَ تتذوه َوَمتتا َهنتَتاك ْم َعْتته
آَتكتتم َّ
اّلل أ ْست َتوةم َح َس تَةم) ااحتزاب ،21 :وقولتته تعتتاىل ( َوَمتتا َ
ْ َ
آَانتَتهوا) الشر.٧ :
 - 2ال ليل ال اين :أن ال ص على االدتصاص يف موضا ي ل على التعميم يف خ ه.

ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
س) ااحتزاب،٥٠ :
كمتتا يف قولتته تعتتاىل ( َو ْامت َترأَة ُّم ْؤمَتتة إِن َوَهبَت ْ
صتتة لَّت َ متتن ثون الْمت ْتؤم َ
تت نتَ ْث َست َتها للَّتِ ِه إِ ْن أ ََر َاث الَّتِ ُّ أَن يَ ْستتتَ ك َا َها َدال َ
آايل أراث هللا تعاىل كصيصه عليه الصت ة والست ِبكتم متن ااحكتا ب هتس لت نصتا ،آعلتم أنته حيتل ستكت عتن لت أراث العمتو  ،قتال تعتاىل

( َوَما َكا َن َربُّ َ نَ ِسيها) مر .٦4 :
 - ٣ال ليل ال الل :استقراء نصوص القرآن.
آ لت على أن هللا تعاىل خيا ب نبيه عليه الص ة والس

ِ َّ ِ
ساء)
قوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الَِّ ُّ إ َا َل ْقتم اله َ
وامته.

الط

ِبطاب لثظه داص واملقصوث م ه تعميم الكم ،وم اله:

ق ،1 :آب أ ِبطاب داص (ايأيهتا ال ت ) مث دا تب اَّميتا ( لقتتم) ،آت هل علتى ُشتول الكتم لته

ِ
اّلل لَك ْتم َِحتلَّتةَ أ َْميَتانِك ْم) التاتر  ، 2 - 1 :ويقتال آيهتا ماقيتل يف اآليتة الستابقة آبت أ
ع َّ
وقولته تعتاىل ( َاي أَيتُّ َهتا الَّتِ ُّ ملَ حتَ هِتر )  -إىل قولته – (قَت ْ آَت َتر َ
اّلل لَك ْم).
ع َّ
ِبطاب داص ( َاي أَيتُّ َها الَِّ ُّ) مث دا ب اَّميا (قَ ْ آَتَر َ

اّللَ)  -إىل قوله – (إِ َّن ا َّّللَ َكا َن ِرَا تَت ْع َملو َن َدبِ ا) ااحزاب.2 -1 :
وقوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الَِّ ُّ ات َِّق َّ
وحنوها من اآلايت.1
ِ
تب بته ال ت عليته الصت ة والست يف كتتل متا أ ِمتَتر بته وهنِت َتي ع ته وأبتتيح لته ،ستتا ِر يف حتق أمتتته،
وقتذا آقت قتتال اباان ميمياة رمحتته هللا [ااصتل آيمتتا دو َ
صتتص ،هتتذا
كمشتتاركة أمتتته لتته يف ااحكتتا وخ هتتا حتتىت يقتتو ثليتتل علتتى الت صتتيص ،آمتتا ثبتتت يف حقتته متتن ااحكتتا ثبتتت يف حتتق اامتتة إ ا مل خيَ َّ
مذهب السلف والثقهاء].2
وقتتال اباان ميميااة أياتتا [أنتته  -ستتباانه وتعتتاىل  -ملتتا أحتتل لتته عليتته الصت ة والست
بذل  ،آعلِ َم أنه حيل سكت عن االدتصاص كان االخترتاك اثبتا ،وإال آ معىن لت صيص هذا املوضا ببيان االدتصاص].٣

الواهبتتة قتتال «دالصتتة لت متتن ثون املتتؤم س» ليبتتس ادتصاصتته

املقدمة احلادية عشرة :قول الصحايب الخيصص عموا القرآن السيما إذا خولف

قتتال اآلمااد رمحتته هللا [متتذهب الشتتاآعي يف القتتول اَّ يت  ،ومتتذهب أك تتر الثقهتتاء وااصتوليس ،إن متتذهب الصتتاايب إ ا كتتان علتتى دت ف تتاهر
العمو  ،وسواء كان هو الراوي ،أو مل يكن اليكون خمصصا للعمو  .د آا اصااب أيب ح يثة ،وال ابلة ،وعيسى بن أابن ،وجاعة من الثقهاء.
وثليله أن اهر العمو حجة خترعية دب العمل هبا ابتثاق القائلس ابلعمو ومذهب الصاايب ليح ِبجة على ماس بي ه .آ دوو ترك العمو به.
آإن قيل :إ ا دالف مذهب الصاايب العمو  ،آ خيلو.
أما أن يكون ل ل ليل ،ال جائز أن يكون ال ل ليل وإال وجب تثسيقه .والكم ِبروجه عن الع الة .وهو د ف اإلجان.
وإن كان ل ل ليل .وجب كصيص العمو به جيعا بس ال ليلس ،إ هو أوىل من تعطيل أح ا .كما علم خ مرة.
 1انظر (مذكرة أصول الثقه) للش قيطي ص 19٦ - 19٥
( 2جممون الثتاوى)  ،82 /1٥وق كرر هذا يف ج  22ص ٣22 - ٣21
( ٣جممون الثتاوى) 444 /1٥
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قل تا :خمالثتة الصتاايب للعمتتو إمنتا كانتت لت ليل َع َّتن لته يف نظتره .وستواء كتان يف نثتح اامتتر خمطتتا آيته أو مصتيبا .آلتتذل مل نقتض بتثستيقه .لكونتته
مأدو ا ابتبان اجتهاثه وماأوجبه ه .وما ل  .آ يكون ما َع َّن له يف نظره حجة متبعة ابل ستبة إىل خت ه .بت ليل جتواو خمالثتة صتاايب آدتر متن
خ ت تثس تتيق .والتب ت يا ،وإ ا مل يك تتن ماص تتار إلي تته حج تتة واجب تتة االتب تتان ابل س تتبة إىل ال ت  .آ ت يك تتون خمصص تتا لظ تتاهر العم تتو املتث تتق عل تتى ص تتاة
االحتجاج به مطلقا].1
وقال الشوكاين رمحه هللا [اجتهاث الصاايب الخيصص ماثبت عن رسول هللا عليه الص ة والس

ذجان املسلمس].2

وقال الشنقيقي رمحه هللا [اعلم أن التاقيق أنه الخيصص ال ص بقول الصاايب إال إ ا كان له حكم الرآتا ،ان ال صتوص الكصتص ابجتهتاث أحت
اهنا حجة على كل من دالثها] .٣وقوله [إال إ ا كان له حكم الرآا] أي املرآون حكما من ااحاثيل وم اله قول الصتاايبِ :أمتر بكتذا ،أو هني تا
عن كذا ،أو من الس ة كذا ،أو ك ا نقول أو نثعل كذا.4
قلت :وما سبق كله يف قول الصاايب إ ا مل خيالثه صاايب آدر ،أما إ ا دالثه صاايب آدر آقوله ليح حجة ابالتثاق كمتا ستبق تقريتره يف املق متة
ال ال ة ،وانظر املسألة أياا يف (ارختاث الثاول) للشوكاين ص .1٥1
املعرأ أبل يدل على الكفر األكرب
املقدمة الثانية عشرة :لفظ الكفر َّ

اعلتتم أن ه تتاك آرقتتا بتتس لثتتظ الكثتتر إ ا جتتاء بصتتي ة االستتم ال كتترة (كك ْثتتر ،وكتتاآر ،وكثتتار ،وكتتاآرون) ،وإ ا جتتاء بصتتي ة املعرآتتة بت دول (أل) علتتى

االسم ال كرة (كالك ْثر ،والكاآر ،والكثار ،والكاآرون) .ويف هذا قال ابن ميمية رمحه هللا [وآَت ْر مق بس الكثر املعترف ابلت كمتا يف قولته عليته الصت ة
والس «ليح بس العب وبس الكثر أو الشرك إال ترك الص ة» وبس كثر م َكر يف االثبات].٥
آإ ا جاء الكثر بصي ة ال كرة احتمل أن يراث به الكثر ااكتس أو ااصت ر ،وهتذا يف الست ة آقتط ،أمتا يف القترآن آستواء جتاء بصتي ة ال كترة أو املعرآتة
آاملراث به الكثر ااكس كما سأ كره يف املق مة التالية ،وق آصلت هذا يف مبال االعتقاث يف خترح قاع ة التكث ويف نق كتتاب (ضتوابط التكثت
ع أهل الس ة) للقرين ،وضربت ه اك اام لة على ل  ،آ ثاعي إلعاثْا ه ا.
أمتتا إ ا جتتاء الكثتتر بصتتي ة املعرآتتة ،آإنتته الي تراث بتته إال الكثتتر ااكتتس ،و ل ت لتص ت ير االستتم ابالتتف وال ت املؤثيتتة لصتتول كمتتال املستتمى ،وهتتذا
الدت ف عليتته بتتس أهتتل العلتتم بل تتة العتترب .آإنت إ ا قلتتت «عمتترو الشتتجان» أآت ت أنتته الكامتتل يف الشتتجاعة ،آت تترج الكت يف صتتورة تتتوهم أن
الشجاعة مل توج إال آيته لعت االعتت اث بشتجاعة خت ه لقصتورها عتن رتبتة الكمتال ،وهتذا ِبت ف قولت «عمترو ختتجان» ،آظهتر بتذل الثترق بتس
االسم ال كرة واملعرآة يف إآاثة كمال املعىن .٦وعلى هذا آقول (آ ن الكاآر) هو إدبار ع ه وحكم عليه أبنه كاآر كثرا أكس ،لكون اخلس ع ه جتاء
معرآا أبل ال الة على حصول كمال الكثر آيه ،وال الة على بلوخه ال اية يف الكثر .وكذل يف قوله تعتاىل (آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) املائت ة ،44 :هتو
إدبار عن أولت أبهنم ق بل وا ال اية يف الكثر ،وهذا هو الكثر ااكس.
ويف تقرير هذه املق مة:

• قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا [وآَت ْتر مق بتتس الكثتتر املعتترف ابل ت كمتتا يف قولتته عليتته الص ت ة والس ت

«لتتيح بتتس العب ت وبتتس الكثتتر أو الشتترك إال تتترك

الص ة» وبس كثر م كر يف االثبات].٧
• ومن آتاوى اللج ة ال ائمة ابلستعوثية( ،ورث يف جتواب الثتتوى (( )٥22٦أمتا نتون التكثت يف قولته تعتاىل «ومتن مل كتم رتا أنتزل هللا آأولتت هتم
( 1اإلحكا يف أصول ااحكا ) لسيف ال ين اآلم ي٣٥8 - ٣٥٧ /2 ،
( 2السيل اَّرار) ٥81 /4
( ٣مذكرة أصول الثقه) ص  ،199ط مكتبة ابن تيمية  14٠9هت
 4انظر (مذكرة أصول الثقه) للش قيطي ص  ،11٦ - 114و (ت ريب الراوي) للسيو ي.19٣ - 18٥ /1 ،
( ٥اقتااء الصراط املستقيم) ط امل ين ،ص ٦9
 ٦انظر (اإليااح يف علو الب خة) لل طيب القزويين ،ط ثار الكتب العلمية 14٠٥ه ،ص  ،1٠1وانظر (الص ة) البن القيم ،ط ثار الكتب العلمية ،ص 18
( ٧اقتااء الصراط املستقيم) ص ٦9
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الكاآرون» ،آهو كثر أكس).1
املقدمة الثالثة عشرة :و وب محل معىن اللفظ على معهود استعمال الشارع
ويف بيان هذه القاع ة:
قال ابن ميمية رمحه هللا [إن اللثظ إ ا تكرر كره يف الكتاب ،وثار مرة بع مرة على وجه واح  ،وكان املراث به خ مثهومه ومقتااه ع اإل ت ق
ومل يتبَ َّس لت  ،كتان ت ليستا وتلبيستا دتب أن يصتان كت هللا ع ته ،التذي أدتس أنته ختتثاء ملتا يف الصت ور وهت ي ورمحتة للمتؤم س ،وأنته بيتان لل تا ،
وأدس أن الرسول عليه الص ة والس ق بله ه الب ل املبس ،وأنه َّبس لل ا ما نزل إليهم].2
ف ل ة املتكلم التيت هبتا يتتكلم وهتي عاثتته وعرآته التيت يعتاثهتا يف دطابته  -إىل قولته وقتذا ي ب تي أن
وقال ابن ميمية أياا [واللثظ .إمنا ي ل إ ا ع ِر َ
يقص إ ا كَِر لثظ من القرآن وال يل أن يذكر نظائر ل اللثظ ،ما ا عين هبا هللا ورسوله ،آيعرف بذل ل ة القرآن وال يل وست ة هللا ورستوله
اليت خيا ب هبا عباثه ،وهي العاثة املعروآة من ك مه].٣
املؤول أو ع ِه َ استعماله آيته ثرا ،آاملته
وقال ابن القيم رمحه هللا [اللثظ الذي ا رث استعماله يف معىن هو اهر آيه ،ومل يعه استعماله يف املعىن ه
على د ف املعهوث من استعماله اب تل ،آإنته يكتون تلبيستا ي تاقض البيتان واق ايتة ،بتل إ ا أراثوا استتعمال م تل هتذا يف خت مع تاه املعهتوث َح هثتوا بته
تبس له صاة ل ].4
أتمل كمال هذه الل ة وحكمة واضعها ه
من القرائن ما ه
يبس للساما مراثهم به لت يسبق آهمه إىل مع اه املألوف ،ومن ه
وقال القاضي شهاب الدين القرايف [آإن كان املتكلم هو الشرن محل ا لثظه على ع ْرآِه].٥
وحاصل ما سبق :أنه دب مراعاة عرف املتكلم ،آإ ا َثلهت عاثته على استعمال لثظ معتس يف بيتان معتىن معتس ،آإنته الدتوو القتول أبنته أراث بلثظته
معىن آدر حىت َييت املتكلم ابلقرائن ال الة على ل .
وق ثبت ابستقراء نصوص القرآن أن كل ك ْث ِر ورث آيه آهو الكثر ااكس ،سواء ورث بصي ة االسم أو الثعتل أو املصت ر ،آت دتوو محتل الكثتر التوارث
آيه على أنه ااص ر ما مل ي بت ل ببيان هللا أو بيان رسوله عليه الص ة والس  .ويف تقرير ل :
قتال الشتيخ عباد اللقياف بان عباد الارمحن آل الشايخ [ولثتظ الظلتم واملعصتية والثستوق والثجتور واملتواالة واملعتاثاة والركتون والشترك وحنتو لت متن
االثتا التوارثة يف الكتتتاب والست ة قت يتراث هبتتا م َس َّتماها املطلتتق وحقيقتهتا املطلقتة ،وقت يتراث هبتتا مطلتق القيقتتة ،وااول هتو ااصتتل ع ت ااصتوليس،

تول إِالَّ بِلِس ِ
وال اين ال مل عليه إال بقري ة لثظيتة أو مع ويتة ،وإمنتا يعترف لت ابلبيتان ال بتوي وتثست الست ة ،قتال تعتاىل (ومتا أَرست ْلَا ِمتن َّرس ِ
تان
ََ ْ َ
َ
ِِ ِ
س َق ْم) إبراهيم .٦]4 :ومعىن ك الشيخ عب اللطيف أن ااصل هو وجوب محل كل كثر ورث يف الكتتاب والست ة علتى حقيقتته املطلقتة أي
قَت ْومه ليتبَِه َ
الكاملتة أي الكثتتر ااكتتس حتتىت تقتتو القري تة الصتتارآة ببيتتان ال ت عليتته الصت ة والست ال التتة علتتى أن حقيقتتته املطلقتتة خت متراثه وأنتته يتراث بتته مطلتتق
حقيقته أي أثى مايطلق عليه وهو ه ا الكثر ااص ر ،وال ليل على صاة ماقاله الشيخ:
هو حت يل كثتران العشت  ،وآيته قتال رستول هللا عليته الصت ة والست  -يف موعظتته لل ستاء ( -يكثترن) آقتال الصتاابة (يكثترن ابهلل ) آقتال عليته
الص ة والس (يكثرن العش ويكثرن اإلحسان) .٧وثاللته واضاة ،آلما قال عليته الصت ة والست (يكثترن) محلته الصتاابة علتى الكثتر ااكتس
را عه وه من استعمال الشارن للثظ الكثر يف إراثة حقيقته املطلقة ،حىت َّبس قم الرسول عليه الص ة والس أن حقيقتته املطلقتة خت متراثة آقتال
 1إآتاء :عب هللا بن قعوث ،وعب هللا بن خ اين ،وعب الرواق عثيثي ،وعب العزيز بن ابو( ،آتاوى اللج ة ال ائمة للباوث العلمية واإلآتاء) جا ال ويش9٣ /2 ،
( 2جممون الثتاوى) 4٧1 /٦
( ٣جممون الثتاوى) 11٥ /٧
( 4خمتصر الصواعق املرسلة) ط ثار الكتب العلمية  14٠٥هت ،ص 1٦
( ٥خترح ت قيح الثصول) للقرايف ،ط ثار الثكر ،ص 211
( ٦الرسائل املثي ة) للشيخ عب اللطيف ،جا سليمان بن سامان ،ص 22 - 21
 ٧ال يل رواه الب اري يف ابب (كثر ثون كثر) بكتاب اإلميان من صاياه
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(يكثتترن العشت ) أي اليتتؤثين ح هقتته .وقت ستتبق الكت
ع أهل الس ة) للقرين ابملبال نثسه.
ويف تقرير هذه القاع ة أياا ر ل ماورث يف ك

يف هتتذا الت يل يف ختتترح قاعت ة التكثت رباتتل االعتقتتاث ،ويف نقت رستتالة (ضتوابط التكثت

الشيخ عب اللطيف :قتال ابن حجر رمحته هللا [عترف الشتارن إ ا أ لتق الشترك إمنتا يريت بته متا يقابتل

التوحي  ،وق تكرر هذا اللثظ يف الكتاب وااحاثيل حيل اليراث به إال ل ].1
وقال أبو حيان األندلسي يف تثس ه (البار احمليط) [الكثر إ ا أ لق انصرف إىل الكثر يف ال ين].2
ومعتتىن اإل ت ق يف ك مهمتتا [إ ا أ لتتق الشتترك] و [الكثتتر إ ا أ لِتتق] أي مل يتترث مايقيت ه ويصتترآه عتتن حقيقتته املطلقتتة ،كقولت  :املتتاء املطلتتق تتاهر
مطهر ،أي املاء الذي مل يقي بصثة من الصثات كقول ماء الورث أو ماء جنح.
وبع :
آاعلم أن كل كثر ورث يف القرآن  -سواء ورث بصي ة االسم أو الثعل أو املص ر  -آاملراث به حقيقة الكثر املطلقة أي الكثر ااكس ،واليشكل علتى
هذا إال ث ث آايت :آيتان م ها (إبراهيم  28وال ال  )112يف معرع كثر الِ َعم ،وآيتة (ال يت  )2٠حتتمتل الكثتر الل توي ،وابلتاقيتق آتإن املتراث
م ها كلها هو الكثر ااكس.

ِ َّ ِ
ين بَت َّلواْ نِ ْع َمتةَ
 أمتتا آيتتة ستتورة إبتراهيم ،آقولتته تعتتاىل (أََملْ تَتَتر إ َىل التذ َسبِيلِ ِه) .آقوله ((وجعلواْ ِ ِ
ّلل أَن َ اثا) قا ا يف أن املراث بكثر ال عمة :الكثر ااكس وهو ه ا اكا اان اث من ثون هللا.
َ ََ ه
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ِأبَنْتعت ِم  -إىل
تت آمَتة ُّمطْ َمتَّتة ََيْت َيهتا ِرْوقت َهتا َر َخت ا همتن ك ِهتل َم َكتان آَ َك َث َتر ْ
 وأما آية ال اتل ،آقولته تعتاىل ( َو َاّلل َمتَ قَت ْريَتة َكانَ ْ
ب ه
ض َتر َ
ول ِهمْته ْم آَ َك َّذبوه) ال ال .11٣ - 112 :آقوله تعاىل (آكذبوه) قتا ا يف أن املتراث بكثتر ال عمتة هتو الكثتر ااكتس وهتو ه تا
قوله – َولََق ْ َجاءه ْم َرس م
ِ
اّلل ك ْثترا) إبتراهيم٣٠ - 28 :
ه

 إىل قولتته – (وجعلتواْ ِ ِّلل أَنت َ اثا لهِي ِ
اتلُّواْ َعتتن
َ ََ ه

تكذيب الرسول.

اليتاة الت ُّ نْتيا لَعِتب وَقتو وِويَتةم وتَت َثتادر بتي تَكم وتَ َكتاثتر ِيف ْااَمتو ِال و ْااَوَال ِث َكمَ ِتل َخي ِ
تل
َْ َ ْ َ ْ
• أما آية سورة ال يت آقولته تعتاىل ( ْاعلَمتوا أََّمنَتا ََْ
َ م َ ْم َ َ م َْ ْ َ م
الزران وهو صايح من جهة الل ة وآيه تعريض ابلكثار على املعىن الشرعي كمتا قتال
َّار نَتبَاته) ال ي  ،2٠ :آظاهرها أن الكثار ه ا هم ه
ب الْكث َ
أ َْع َج َ
تار نَتبَاتتته) أي يعجتتب التتزران نبتتات ل ت التتزرن التتذي نبتتت ابل يتتل ،وكمتتا يعجتتب التتزران كتتذل
تب الْك َّثت َ
اباان كثااري رمحتته هللا [وقولتته تعتتاىل (أ َْع َجت َ
تعجتتب اليتتاة الت نيا الكثتتار ،آتتإهنم أحتترص ختتتيء عليهتتا وأ َْميتتل ال تتا إليهتتا] .٣وكتتذل قتتال أبتتو م صتتور ااوهتتري (وقت قيتتل :الكثتتار يف هتتذه اآليتتة:
الكثار ابهلل ،وهم أخت إعجااب بزي ة ال نيا وحرثها من املؤم س) (ْذيب الل ة) لألوهري ،ج  1٠ص  ،199ط ال ار املصرية للتأليف وال شر.
يتبس ل أن أن كل كثر ورث يف القرآن آاملراث بته الكثتر ااكتس ،والخيترج عتن هتذه القاعت ة إال آيتة ال يت الستابقة ،آتالكثر آيهتا وإن قل تا إنته
وهبذا ه
ورث رع اه الل وي ال الشرعي ،آبالقطا اليراث به الكثر ااص ر.
املقدمة الرابعة عشرة :ال حجة يف قول الصحايب إذا خالف نص الكتاب والسنة:

وال ليل :قوله تعاىل (َال تت َق هِموا بس ي َ ِي َِّ
اّلل َوَرسولِِه) الجرات.1 :
َْ َ َ

وقول ال عليه الص ة والس (من عمل عم ليح عليه أمر آهو َرث).4
آإ ا قال الصاايب أو آعل ماخيالف الكتاب والس ة آ حجة يف قوله أو آعله ،والدوو االحتجاج بقوله أو العمل بته ،وهتو يف هتذا جمتهت خمطتال لته
أجر.
( 1آتح الباري) ٦٥ /1
( 2البار احمليط) 49٣ /٣
( ٣تثس ابن ك ) ٣1٣ /4
 4رواه مسلم
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واعلم أن اإلجان ق انعق علتى ع التة الصتاابة جيعتا ،وإ ا دتالف أحت هم نتص الكتتاب أو الست ة آتإن هتذا يرجتا إىل أستباب ،أ هتا العشترة التيت
كرها ابن حزا ،قال رمحه هللا:
[أح ت ها :أن ال يبل ت العتتامل اخلتتس آيثتتيت آيتته ب ت ص آدتتر بل تته ،كمتتا قتتال عمتتر يف دتتس االستتتتذان :دثتتي علت هتي ه تذا متتن أمتتر رستتول هللا عليتته الص ت ة
والس  ،أقاين الصثق اباسواق ،وق أورث ه ذس اثه من ريق الب اري يف خ هذا املكان.
واثنيها :أن يقا يف نثسه أن راوي اخلس مل ثظ وأنه َوِه َم ،كثعل عمر يف دس آا مة ب ت قيح ،وكثعل عائشة يف دتس امليتت يعتذب ببكتاء أهلته،
وهذا ن المعىن له ،إن أ لق بطلت اادبار كلها ،وإن دص به مكان ثون مكان ،كان حتكما ابلبا ل.
واثل ها :أن يقا يف نثسه أنه م سو  ،كما ن ابن عمر يف آية نكاح الكتابيات.
ورابعها :أن ي لِهب نصا على نص أبنه احوط ،وهذا المعىن له إ مل يوجبه قرآن وال س ة.
ودامسها :أن ي لِهب نصا على نص لك رة العاملس به أو َّ لتهم ،وهذا المعىن له ،ملا ق أآس ه قبل يف ترجيح اادبار.
وساثسها :أن ي لِهب نصا مل يصح على نص صايح ،وهو اليعلم بثساث الذي خلب.
وسابعها :أن خيصص عموما بظ ه.
واثم ها :أن َيدذ بعمو مل دب اادذ به ،ويرتك الذي ثبت كصيصه.
وَتسعها :أن يتأول يف اخلس خ اهره ب برهان لعلة ها ب برهان.
وعاخترها :أن يرتك نصا صاياا لقول صاحب بل ه ،آيظن أنه مل يرتك ل ال ص إال لعلم كان ع ه.
آهذه ون توجب االدت ف الذي سبق يف علم هللا عز وجل أنه سيكون ،ونسأل هللا تعاىل الت بيت على الق ر ه آمس].1
وهذه ااسباب العشرة كرها وواث عليها ابن تيمية يف رسالته (رآا امل عن اائمة ااع ).
ومن أم لة خمالثة الصاايب لل ص بسبب ع بلول ال ص إليه :مارواه البخار [عن ويت بتن دالت اَّهتين أنته ستأل ع متان بتن عثتان آقتال :أرأيتت
جاما الرجل امرأته آلم ميْن قال ع مان (يتوضتأ كمتا يتوضتأ للصت ة وي ستل كتره) قتال ع متانْ :سعتته متن رستول هللا عليته الصت ة والست - ،
إا َ
قال وي بن دال  -آسألت عن ل علي بن أيب الب والزب بتن العتوا و لاتة بتن عبيت هللا وأيب بتن كعتب رضتي هللا عت هم آتأمروه بتذل .2] .
وأثرجت آيه كلمة (قال وي بن دال  .)-آهذا الذي كره هذا اَّما من كبار الصاابة  -متن أنته ال خستل علتى ا ِتاما إال أن ي تزل املتين  -وإن
كان صاياا اثبتا لك ه م سو ومل يبل هم ال اسخ آتأآتوا ابمل ستو  ،أمتا الت ص ال استخ آقولته عليته الصت ة والست (إ ا َجلَتح بتس خت َتعبِها ااربتا مث
جه ها آق وجب ال سل) .٣وأصرح م ه قوله عليه الص ة والس (إ ا التقى اخلتا ن آق وجب ال ْسل).4

ومتتن أم لتتة خمالثتتة الصتتاايب للت ص ابجتهتتاث م تته قتتول ابتتن عبتتا إنتته التوبتتة لقاتتتل العمت حمتجتتا َبيتتة ال ستتاء ( َوَمتتن يَت ْقتت ْتل م ْؤِم تتا ُّمتَت َع ِهمت ا آَ َجت َتزآؤه
ِ ِ
اّلل إَِّال ِاب ْلَِهق َوَال يَت ْزنتو َن َوَمتن يَت ْث َع ْتل َلِت َ يَت ْل َتق
ح الَِّيت َحَّرَ َّ
َج َهَّم َدال ا آ َيها) ال ساء ،9٣ :وقال إهنا نس ت آية الثرقان ( َوَال يَت ْقتتلو َن الَّت ْث َ
ب) الثرقتان .٧٠ - ٦8 :روي لت ع ته الب تتاري يف التثست  ٥وجهتتور الستلف وجيتتا أهتتل الست ة قتتالوا أبنته تصتتح توبتة قاتتتل العمت
أَ َاثمتا) (إَِّال َمتتن ََت َ
ِ ِ
ِ
ِ
شتتاء) ال ستتاء ،48 :وحجتتتهم أياتتا حت يل
اّللَ الَ يَت ْثتتر أَن ي ْشتَترَك بِت ِته َويَت ْثتتر َمتتا ثو َن َلت َ ل َمتتن يَ َ
د آتتا البتتن عبتتا وحجتتتهم قولتته تعتتاىل (إِ َّن ه
قاتل املائة وآيه أن هللا قبل توبته وهو ح يل متثق عليه.٦
ومتتن أم لتتة خمالثتتة الصتتاايب للت ص ابجتهتتاث م تتهَ :هنتتي بعتتض الصتتاابة كعمتتر وع متتان وأيب ر عتتن التمتتتا ابلعمتترة متتا التتل ،آتتالتمتا جتتائز ابلقتترآن

( 1اإلحكا ) له129 /2 ،
( 2ح يل )292
 ٣متثق عليه وواث مسلم (وإن مل ي زل)
 4رواه البيهقي وابن ماجة ورجاله ثقات عن عائشة ورواه مسلم ع ها بلثظ مقارب ،انظر (آتح الباري) ٣9٥/1
( ٥ااحاثيل )4٧٦٦ - 4٧٦2
 ٦انظر (آتح الباري) 49٦ /8
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ل) البقترة ،19٦ :واثبت ابلس ة ،ويف هذا روي البخار عن عمران بن حصس رضي هللا ع هما قال [أنزلتت آيتة املتعتة يف
َّا ِابلْع ْمَرِة إِ َىل ْ
(آَ َمن َتََت َ
الَ ِه
كتتتاب هللا آثعل اهتتا متتا رستتول هللا عليتته الصت ة والست  ،ومل ي تتزل قتترآن هِرمتته ،ومل ي تته ع هتتا حتتىت متتات ،قتتال رجت متل برأيتته ماختتتاء] ،1قتتال اباان حجاار
[املراث ابلرجل يف قوله ه ا «قال رجل برأيه ماختاء» هو عمر] .2وروي مسلم عن عب هللا بتن ختتقيق [كتان ع متان ي هتى عتن املتعتة وكتان علتي َيمتر
َج ْتل ولك تا ك تا دتائثس] .وروي
هبا ،آقال ع مان لعلتي كلمتة ،مث قتال علتي :لقت علمتت أ قت َتتع تا متا رستول هللا عليته الصت ة والست  ،آقتال :أ َ

مسلم عن أيب ر رضي هللا ع ه قال [كانت املتعة يف الل اصااب حمم عليه الص ة والس

داصة) ويف رواية (كانت ل تا ردصتة ،يعتين املتعتة

يف الل] .آع مان دالف ال ص متأوال أن التمتا كان لل وف ،وأبو ر دالف ال ص متأوال أنه كان ردصة قم آقط.

ِ
ساء آَتلَ ْم َِجت واْ َماء آَتتَتيَ َّممواْ) املائت ة ،٦ :وكان عمر بن اخلطاب وعبت هللا بتن
وخترن هللا التيمم للج ب إ ا مل د املاء يف قوله تعاىل (أ َْو الََم ْستم اله َ
مستتعوث يقتتوالن اليتتتيمم اَّ تتب واليصتتلي حتتىت دت املتتاء ،وعتتن ابتتن مستتعوث :ولتتو مل دت ه ختتتهرا اليصتتلي .وقت روي هتتذا البخااار يف عت ة أحاثيتتل

م ها ما رواه عن ختقيق قال [:ك ت جالسا ما عب هللا وأيب موسى ااختعري ،آقال له أبو موسى :لتو أن رجت أج تب آلتم دت املتاء ختتهرا أمتا كتان
يتتتيمم ويصتتلي آكيتتف تصت عون هبتتذه اآليتتة يف ستتورة املائت ة (آَتلَت ْتم َِجتت واْ َمتتاء آَتتَتيَ َّممتواْ) آقتتال عبت هللا :لتتو رِهدتتص قتتم يف هتتذا اوختتتكوا إ ا بَتَترَث
عليهم املاء أن يتيمموا الصعي  .قلت :وإمنا كرهتم هذا لِ َذا قال :نعتم .آقتال أبتو موستى :أمل تستما قتول عمتار لعمتر (بع تين رستول هللا عليته الصت ة
َترل ال ابة ،آذكرت ل لل عليه الص ة والس آقال :إمنا كان يكثي أن
والس يف حاجةِ آأج بت آلم أج املاء آتمرخت يف الصعي كما ه
اها مث مسح هبما هر كثه بشتماله أو هتر ُشالته بكثته مث مستح هبمتا وجهته ،آقتال عبت هللا:
تص ا هكذا :آارب بك هثه ضربة على اارع مث نَت َث َ
أآلتتم تتتر عمتتر مل يق تتا بقتتول عمتتار ] .٣قتتال اباان حجاار [وإمنتتا مل يق تتا عمتتر بقتتول عمتتار لكونتته أدتتسه أنتته كتتان معتته يف تلت التتال وحاتتر معتته تلت

القصة كما سيأيت يف رواية يعلى به عبي ومل يتذكر ل عمر أص ].4

وقتتال اباان ميميااة رمحتته هللا [وأنكتتر علتتي َعلَتتى ابتتن عبتتا إابحتتة املتعتتة ،قتتال :إنت امتترؤ َتئتته ،إن رستتول هللا عليتته الصت ة والست

حتتر متعتتة ال ستتاء،

وحر لو المر ااهليتة عتا ديتس ،آتأنكر علتي بتن أيب التب علتي ابتن عبتا إابحتة المتر ،وإابحتة متعتة ال ستاء ،ان ابتن عبتا كتان يبتيح هتذا
وهذا ،آأنكر عليه َعلِي ل و كر له «أن رستول هللا عليته الصت ة والست حتر املتعتة ،وحتر المتر ااهليتة» ويتو ديتس كتان حتتر المتر ااهليتة.
وأما حتر املتعة آإنه عا آتح مكة ،كما ثبت ل يف الصايح].٥
واجتل ك تترة هتذا واختتتتهاره اتثتق العلمتتاء علتى أنتته كتل أحت يؤدتتذ متن قولتته ويترتك إال رستتول هللا عليته الصت ة والست كمتتا قتتال ابان ميميااة رمحتته هللا
[وق اتثق سلف اامة وأئمتها على أن كل أح ِ يؤدذ من قوله ويرتك إال رسول هللا عليه الص ة والس ].٦
املقدمة امامسة عشرة :يف بيان مايشرتط للتكفري به من الذنوب أن يكون فاعلها احداً أو مستح وماال يشرتط فيه ذلك:

سبق ِبل هذه املسألة ابلتثصيل يف الت بيه اقا املذكور ربال االعتقاث عقب تعليقي علي قول القحاو رمحه هللا [وال خيرج العب متن اإلميتان إال

جباوث ماأثدله آيه] آراجعها ه اك.
ومل ص املسألة أن الذنوب قسمان:

( 1ح يل )4٥18
( 2آتح الباري) 18٦ /8
( ٣ح يل )٣4٧
( 4آتح الباري)4٥٧/1
أتول م هم ،انظر
( ٥جممون الثتاوى)  -- 9٦ /2٠وملعرآة املزي من اام لة على خمالثة بعض أقوال الصاابة للكتاب والس ة بسبب دثاء ال صوص عليهم أو ابجتهاث أو ه
(اع املوقعس) البن القيم  ،2٥٣ - 2٥1 /2و (جاما بيان العلم) البن عب الس  ،92 - ٧8 /2و (اإلحكا ) البن حز  129 - 12٧ /2و  ،9٠ - 8٣ /٦و
(جممون آتاوى ابن تيمية)  2٣4 /2٠ومابع ها
( ٦جممون الثتاوى) 2٠8 /11
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القسم األول :نوب مكثرة (من تَت ْرك واجب أو آعل حمر ) ثبت ابل ليل الشرعي أن آاعلها كاآر كثرا أكس ،آهذه يكثتر رجترث آعلهتا ثون اختترتاط

ثل علتي هتذا الكتتاب والست ة وإجتان الصتاابة ،وتثصتيل هتذه ااثلتة متذكور
اَّا (ملا تركه متن واجتب) أو االستتا ل (ملتا آعلته متن حمتر ) .وقت ه
ابلت بيه اقا املشار إليه أع ه.
تب رستوله َك َثتتر تتاهرا واب تتا ،ستواء كتتان الستتاب يعتقت أن لت
تب هللا أو َست َّ
وقتتال ابتتن تيميتتة رمحتته هللا  -مبيِه تتا متتذهب الستتلف يف لت – [إ ْن َست َّ
حمر  ،أو كان مستا له ،أو كان اه عن اعتقاثه ،هذا مذهب الثقهاء وسائر أهل الست ة القتائلس أبن اإلميتان قتول وعمتل .وقت قتال اإلمتا أبتو
تب هللا أو
يعقتتوب إستتااق بتتن إبتراهيم ال ظلتتي املعتتروف اببتتن راهويتته  -وهتتو أحت اائمتتة يت ْعت َ ل ابلشتتاآعي وأمحت  :-قت أجتتا املستتلمون أن َمت ْتن َست َّ
ستتب رستوله عليتته الصت ة والست أو ثآتتا ختتتيتا ممتتا أنتتزل هللا أو قتتل نبيتتا متتن أنبيتتاء هللا أنتته كتتاآر بتتذل وإن كتتان مقترا رتتا أنتتزل هللا] .1آمتتن اختتترتط
اَّا أو االستا ل للتكث هبذه الذنوب املكثرة آق است رك على هللا وَك َّذب َبايت هللا ،ان هللا ْسى آاعلها كاآرا رجرث تركه أو آعله ومل يقيت ه
جبا أو استا ل ،ومن ك هذب َبايت هللا آق كثر ،وقذا أكثر السلف خت ة املرجتتة التذين يعتتسون اَّات أو االستتا ل ختتر ا مستتق للتكثت
ابلذنوب املكثرة.2
والقسم الثاين من الذنوب :الذنوب امل َث ِهسقة خ املكثرة( ،من تَت ْرك واجب أو آعل حمر ) ،وهي الكبائر اليت آيها َح يف ال نيا أو وعيت يف اآلدترة،
ومل ي بت ابل ص كثر آاعلها واليعاقب آاعلها بعقوبة املرت  .آهذه اليكثتر رجترث آعلهتا آتإن جات الواجتب التذي تركته أو استتال احملتر التذي آعلته
ثل عليه إجان الصاابة يف حاثثة ق امة بن مظعتون .ان اَّات واالستتا ل ك تا تكتذيب ابل صتوص املوجبتة أو هِ
احملرمتة ،ومتن
كثر بذل كما ه
كذب ابل ص كثر.
والتثصيل ابلت بيه اقا املشار إليه أع ه كما تق ِ ْكره ،وإمنا كرت هذه املق مة ه ا للتذك را كرته ه اك.
املقدمة السادسة عشرة :يف بيان معىن قول أهل السنة [ ِ
والنكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما ِل يستحله].

أبول مبال االعتقاث.
وق سبق بيان معىن هذه العبارة ابلتثصيل يف تعليقي على العقي ة الطااوية ه
وأن املراث ابلذنب يف هذه العبارة هو ماثون الكثر ،أي الذنوب خ املك ِهثرة م ل الز والسرقة وخترب اخلمر.
ويؤكت هتتذا قتتوقم [متتن أهتتل القبلتتة] أي أنتته مل َيت بتتذنب خيرجتته عتتن كونتته متتن أهتتل القبلتتة ،وأحيتتا يقولتتون [النكثتتر مستتلما بتتذنب متتا مل يستتتاله]
آقوقم [مسلما] هو كقوقم [من أهل القبلة] أي أن نبه هذا خ مك ِهثر مل خيرجه من امللة وأنه ماوال مسلما متن أهتل القبلتة متا نبته .آتإن استتاله
آقت كثتتر ابالستتتا ل ال ابلتتذنب ا تترث .وقت َّ
ثل علتتى كثتتره ابالستتتا ل إجتتان الصتاابة يف حاثثتتة ختتترب ق امتتة بتتن مظعتتون لل متتر ،وقت كتترت
قصته يف أك ر من موضا ربال االعتقاث.٣
وتثس هذه العبارة حسب ما كرته أع ه ،ق نقلته يف تعليقي على العقي ة الطااوية:
 عتتن الب تتاري صتتاحب الصتتايح نق ت عتتن أيب القاستتم ال لكتتائي .4وبت هتوب الب تتاري قتتذه املستتألة يف كتتتاب اإلميتتان متتن صتتاياه يف ابب 22(املعاصي من أمر اَّاهلية واليكثر صاحبها ابرتكاهبا إال ابلشرك).
 وعن أيب السن ااختعري.٥ وعن ابن تيمية.٦( 1الصار املسلول) ص ٥12
 2نقله ابن تيمية يف (جممون الثتاوى)  2٠٥ /٧و 2٠9
 ٣ورثت (رجمون آتاوى ابن تيمية)  ،4٠٥ - 4٠٣ /11 ،٦1٠ /٧ج  ،499 /12ج  ،92 /2٠ج 21٣ /٣4
( 4خترح اعتقاث أهل الس ة)  ،1٧٥ /1ط ثار يبة
( ٥مقاالت اإلس ميس) له ،٣4٧ /1 ،ط املكتبة العصرية
( ٦جممون الثتاوى)  ،٣٠2 /٧و  ،4٧4 /12و 9٠ /2٠
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اجلامع يف طلب العلم الشريف

 وعن حمم بن عب الوهاب.1 وعن الشيخ عب اللطيف بن عب الرمحن بن حسن بن حمم بن عب الوهاب.2 وعن حاآظ حكمي.٣وأ كر معىن االستا ل يف املق مة التالية إن ختاء هللا.
املقدمة السابعة عشرة :معىن االستح ل وحكمه وصوره:

ماحَّرمه هللا ح ال ،بصثة داصة أو عامة.
 - 1االستا ل :يف الشرن هو جعل َ
 - 2وحكمه أنه كثر أكس :وي ل عليه:

ِِ
َّسيء ِوايثةم ِيف الْك ْث ِر ي ِِ َّ ِ
ِ ِ ِ
(أ) من كتاب هللا :قوله تعاىل (إَِّمنَا ال ِ
اّلل
َ
ََ
ين َك َثترواْ لهونَته َعامتا َو َهِرمونَته َعامتا لهيت َوا تؤواْ عت َّ ةَ َمتا َح َّترَ ه
ا ُّل به التذ َ
ِِ
ِ
اّلل الَ يَت ْهت ِ ي الْ َقت ْتوَ الْ َكتتاآِ ِري َن) التوبتتة ،٣٧ :آبت هتس ستتباانه أن حتليتتل متا حتتر هللا وايثة يف الكثتتر،
اّلل ويِته َتن َقت ْتم ستتوء أ َْع َمتتاق ْم َو ه
آَتيالُّتواْ َمتتا َحت َّترَ ه
والزايثة يف الكثر كثر .وسيأيت خترح هذه اآلية يف املسألة الساثسة إن ختاء هللا.

َّ ِ
ين َآم تواْ َو َع ِمل تواْ
ح َعلَتتى ال تذ َ
(ب) إجتتان الصتتاابة :يف حاثثتتة ق امتتة بتتن مظعتتون ملتتا ختتترب اخلمتتر تتا م تته أهنتتا حتتتل لتته متتتأوال قولتته تعتتاىل (لَت ْتي َ
ات ج ِ
َّ ِ
ال ِ
ِ
آبس له عمتر دطتأه آيمتا أتولته ،واتثتق هتو والصتاابة علتى أنته إ ا أق هتر ق امتة بتاتر اخلمتر جلت الت ه ،
يما َعمواْ) املائت ة ،9٣ :ه
َم
الص َ
اح آ َ

وإن أصتر علتى استتا قا قتتل مرتت ا ،آرجتا عتن قولته .وح ي ته رواه عبت الرواق ذست اث صتايح كمتا قتال ابتن حجتر .4وقت كترت حت يل ق امتتة يف
أك ر من موضا ربال االعتقاث و كرت مواضعه بكتب العلم ه اك.
وهذان ال لي ن يبي ان أنه سواء كان االستا ل بصثة داصة أو عامة ،آإنه ك ْثر .ومعىن بصتثة داصتة أي أن يستتال الشت ص الترا يف داصتة
نثسه اليلتز بته خت ه كمتا صت ا ق امتة ،ومعتىن بصتثة عامتة أي أن دعتل الشت ص الترا َ حت ال علتى ستبيل التشتريا ل ت ه كمتا يف ال ستال .وهتذا هتو
معىن عبارة (بصثة داصة أو عامة) الوارثة يف تعريف االستا ل .وم ه تعلم أنه اليشرتط يف االستا ل أن يكون تشريعا عاما حىت يص مكثرا.
 - ٣ويعرف االستا ل :ابلتعب عن ل  -أي عن أن الرا ح ل :-
(أ) ابل طق :كما يف ال سال املذكور يف اآلية ،وكان آاعله ي اثي يف ال ا يف موسم الل  -ابَّاهلية قبل اإلس  -أنته جعتل ختتهر احملتر متن العتا
وحر ختهر صثر ب ال م ه .وكما يف قول ق امة إن اخلمر ليست حمرمة عليه.
القابل ح ال َّ
(ب) ابلكتابة :و ل ان الكتابة حتل حمل ال طق يف مواضا ك ة ،ومن ه ا كانت القاع ة الثقهية (الكتاب كاخلِطاب).٥
 - 4ومن صور االستا ل:
(أ) ابل طق :القسم الذي يقسمه رؤساء ال ول وخ هم على االلتزا ابل ستتور والقتانون الوضتعيس ،و تا متن الشترائا البا لتة احملرمتة ،آإنته يقستم علتى
وجوب العمل ابلرا ويوجبه على خ ه.
(ب) وابلكتابتتة :متتات ص عليتته هتتذه ال ستتات والق توانس متتن إابحتتة احملرمتتات القطعيتتة كتتالراب والتتز واخلمتتر وامليستتر والتتتسج والث تتون املاج تتة وإابحتتة ث
املسلم وماله ب حق ،وتت ذ هذه اإلابحة صورا متع ثة:
• م ها ال ص على وجوب العمل ابلرا  :كما ت ص ال سات على أن (الكم يف احملاكم ابلقانون) والقانون اب تل وحترا وكثتر ،وهتم يوجبتون العمتل
به ،واإلداب ثرجة أعلى من اإلابحة واالستا ل ،آإن املباح ل أن تثعله أو التثعله ،أما الواجتب آثيته إلتزا ويف تركته عقوبتة ،وقتذا آهتم يعتاقبون
 1كتاب (الرسائل الش صية) وهو القسم اخلامح من مؤلثات الشيخ اإلما حمم بن عب الوهاب ،ط جامعة اإلما حمم بن سعوث ،ص 2٣4 - 2٣٣
( 2ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية  -ج  - 9كتاب الرثوث  -ص )291 - 29٠
 ٣كتابه (معارج القبول)  ،4٣8 /2ط السلثية
( 4آتح الباري) 141 /1٣
 ٥انظر (خترح القواع الثقهية) للشيخ أمح الزرقا ،ص  ،28٥ط ثار ال رب اإلس مي 14٠٣ه ،وانظر (امل ين ما الشرح الكب ) ٣2٧ - ٣2٦ /11
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من خيالف قواني هم البا لة.
• وم ها ال ص على إابحة ث املسلم ب حق خترعي ،آقتواني هم تبتيح بتل توجتب قتتل املستلم إ ا دترج علتى التاكم الكتاآر وستعى يف دلعته ،وتعتتس
هذا املسلم جمرما يف حس أنه جماه يف سبيل هللا يؤثي واجبا خترعيا.
• وم هتتا م ت ح الرتادتتيص التجاريتتة ملزاولتتة احملرمتتات ،كتتالرتديص للب تتوك رزاولتتة ال تراب ،والرتدتتيص بثتتتح امل تراقص وصتتاالت القمتتار (امليستتر) واخلمتتارات
وبيوت ال عارة يف بعض البل ان .والرتديص والردصة هي اإل ن يف الشال ،واإل ن إابحة كما كره ابن م ظتور يف (لستان العترب) ،ومتن أابح الترا
ا ما على حترميه كثر ابإلجان كما قال ابن تيمية .1وي حظ أن بعض ال ول اليت ت ه عي أهنا إس مية حتكتم ابلكتتاب والست ة وتطبتق بعتض الت وث
الشرعية َت ح الرتاديص للب وك الربوبيتة ملزاولتة نشتا ها يف تلت الت ول وهتذا يكثتي وحت ه لتكثت م تل هتذه الت ول ان هتذا الرتدتيص إابحتة وإجتاوة
واستا ل للراب ا ما على حترميه.
الرثة ابل ص يف ال سات على أن (حرية االعتقاث مكثولة).
• وم ها ال ص على إابحة الرا ذ ق ،كإابحة ه
• وم ها السكوت عن جتر الثعتل ومعاقبتة آاعلته ،رتا يعتين أنته مبتاح يف قتواني هم ،آتت ص ثستات هم علتى أنته (الجرميتة وال عقوبتة إال بقتانون) ،وقتال
أح القانونيس [اامر الذي اليع ه القانون جرمية آهو مباح بصثة أصلية متن ال احيتة اَّ ائيتة ،بصترف ال ظتر عتن الظتروف التيت وقتا آيهتاِ ،بيتل ال
الرثة مباحتة اهنتا اليعاقتب
يكون على القاضي لكي كم ابلتسئة إال أن يتاقق من ع ال ص على جتر الواقعة املس ة] .2ومن هذا الباب تعتس ه
تب ملت التب ث لعوقتب بتهمتة العيتب يف التذات امللكيتة ،إ تت ص
عليها القانون الوضعي آلو أن رج
سب هللا ورستوله اليت َعاقتب يف حتس أنته لتو س ه
ه
ثسات ال ول امللكية على أن ات املل مصتونة الَتتح! ،ومتن هتذا البتاب أياتا يعتتس التز ابلرتاضتي مباحتا وكتذل ختترب اخلمتر ولعتب امليستر يف
أماكن معي ة ،وكذل يباح التسج واالدت ط والث ون املاج ة وخ ها من احملرمات.
آهذه كلها من صور اإلابحة واالستا ل املك ِهثر الذي تشتمل عليه ال سات والقوانس الوضعية.
 - ٥ال أثتتر ل تتون الكثتتر املقتتارن ل ستتتا ل يف تكثت املستتتال :وبيتتان لت أنتتين قت نبههتتت يف أك تتر متتن موضتتا رباتتل االعتقتتاث علتتى الثتترق بتتس
أسباب الكثر وأنواعه ،وأن ااحكتا ال نيويتة مرتتبتة علتى ااستباب متن ااقتوال وااآعتال الظتاهرة ال علتى اانتوان والبواعتل البا تة .وهتذا ستا ِر ه تا
آكتتل متتن جعتتل الترا حت ال ب طقتته أو بكتابتتته متتا علمتته بتارميتته آهتتو كتتاآر ،وقت كتترت صتتور االستتتا ل ابلكتابتتة متتن قبتتل .أمتتا الباعتتل لتته علتتى
ل  :آق يكون تكتذيبا ِبكتم هللا ،وقت يكتون معانت ة لكتم هللا متا اإلقترار بته وهتذا هتو حتال التاكمس ابلقتوانس الوضتعية والتذين يوجبتون العمتل
هبا ،آك م هم يقر أبن هذه ااختتياء حترا ولك ته يبياهتا بعلتل ختتىت آهتذه معانت ة لكتم هللا واستت ثاف بته .آت يشترتط للتكثت ابالستتا ل أن
يقارنتته انكتتار وتكتتذيب ِبكتتم هللا بتتل قت يستتتالها وهتتو مقتتر ِبكتتم هللا معانت ة واستتت ثاآا ،وقت بت هتس ختتتيخ اإلست

اباان ميميااة رمحتته هللا هتتذا اامتتر

بقوله[ :وبيان هذا أن من آعل احملار مستا قا آهو كاآر ابالتثتاق ،آإنته متاآمن ابلقترآن متن استتال حمارمته ،وكتذل لتو استتالها متن خت آعتل،
واالستتتا ل اعتقتتاث أن هللا مل رمهتتا ،وَترة بعت اعتقتتاث أن هللا حرمهتتا ،وهتتذا يكتتون خللتتل يف اإلميتتان ابلربوبيتتة ،وخللتتل يف اإلميتتان ابلرستتالة ،ويكتتون
َج ْا ا حماا خ مبين على مق مة ،وَترة يعلم أن هللا حرمها ،ويعلم أن الرسول إمنا حر ماحرمه هللا ،مث ميت تا عتن التتزا هتذا التاتر  ،ويعانت احملتر ،
آهتتذا أختت كثترا ممتتن قبلتته ،وقت يكتتون هتتذا متتا علمتته أن متتن مل يلتتتز هتتذا التاتتر عاقبتته هللا وعذبتته ،مث إن هتتذا االمت تتان واإلابء إمتتا خللتل يف اعتقتتاث
حكمة اآلمر وق ْ رته آيعوث هذا إىل ع التص يق بصثة من صثاته ،وق يكون ما العلم جبميا مايص ق به َترثا أو اتباعتا ل ترع الت ثح ،وحقيقتته
كثتتر ،هتتذا انتته يعتترتف هلل ورس توله بكتتل متتاأدس بتته ويصت ق بكتتل مايصت ق بتته املؤم تتون ،لك تته يكتتره ل ت ويب اتته ويس ت طه لع ت مواآقتتته مل تراثه
ومشتتهاه ،ويقتول :أ ال أقتتر بتتذل  ،وال ألتزمتته ،وأب تتض هتذا التتق وأنثتتر ع تته ،آهتتذا نتتون خت ال تون ااول ،وتكثت هتتذا معلتتو ابالضتتطرار متتن ثيتتن
اإلس  ،والقرآن مملوءم من تكث م ل هذا ال ون ،بل عقوبته أخت ].٣
واملتتذكور يف كت ختتتيخ اإلست هتتو بيتتان انتوان الكثتتر املقارنتتة ل ستتتا ل ،آقت يقارنتته تكتتذيب قلت ولستتاين ابلتاتتر (آهتتو كثتتر تكتتذيب) ،وقت
( 1جممون الثتاوى) 2٦٧ /٣
 2كتاب (خترح قانون العقوابت  -القسم العا ) لل كتور حمموث حمموث مصطثى ،ص  ،14٦ط جامعة القاهرة ،ط 198٣ ،1٠
( ٣الصار املسلول) ص ٥22 - ٥21
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يقارنه تص يق قل وتكذيب لساين ابلتار (آهو كثر جاوث) ،وق يقارنه تص يق قل وإقرار لساين ابلتار ما امت تان عتن التزامته والقتول ِب آته
(آهو كثر ع اث) وهو أخت ها كثرا وهو حال ك ت متن التاكمس ابلقتوانس الوضتعية واملتوجبس قتا .وهتذه اانتوان ال أثتر قتا يف الكتم الت نيوي بتكثت
املستال الذي جعل الرا ح ال بقوله أو بكتابه ،آيقول عن الرا إنه واجب أو جائز أو مباح أو ح ل أو العقوبة على آاعله.
وهبذا أدتم الك

يف املق مات املذكورة يف املسألة اخلامسة وابهلل تعاىل التوآيق.
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املسألة السادسة :سرد األدلة النصية الدالة على كفر احلكاا بدري ما أنزل هللا

(متهيد :يف و وب معرفة الواقع حمل الفتو )

قال ابن القيم رمحه هللا [واليتمكن املثيت وال الاكم من الثتوى والكم ابلق إال ب وعس من الثهم:
أح ها :آَت ْهم الواقا والثقه آيه واست باط علم حقيقة ماوقا ابلقرائن واامارات والع مات حىت يط به علما.
وال ون ال اين :آهم الواجب يف الواقا ،وهو آهم حكم هللا الذي َح َكم به يف كتابه أو على لسان رسوله يف هذا الواقا مث يطبق أح ا على اآلدر.
آمن بَ َذل جه ه واستثرل و ْسعه يف ل مل يَت ْع أجرين أو أجرا ،آالعامل َم ْن يتوصل رعرآة الواقا والتثقه آيه إىل معرآة حكم هللا ورسوله].1
وابمل تتل ملتتا ستتتل ختتتيخ اإلست

اباان ميميااة عتتن التتتتار وحكتتم قتتتاقم ،أجتتاب بقولتته [المت هلل رب العتتاملس ،نعتتم دتتب قتتتال هتتؤالء بكتتتاب هللا وست ة

رسوله واتثاق أئمة املسلمس ،وهذا مبين على أصلس :أح ا :املعرآة ِباقم ،وال اين :معرآة حكم هللا يف م لهم].2
ِ
مسألة ما حىت يعرف حقيقة حاقا ،ليتمكن بتذل متن
واملستثاث من ك ختيخ اإلس وتلميذه ابن القيم أنه اليتمكن املثيت من إصابة الثتوى يف
تعيس ما دب من حكم هللا آيها .وعلى هذا آ تصح الثتوى ما ع الثقه يف الواقا.
وب اء على ل آإنه قبل الثتوى يف ختأن الكا الاكمس ابلقوانس الوضعية دب معرآة حاقم على التثصتيل ،وقت ستبق يف املستائل متن ااوىل إىل
الرابعتتة بيتتان كيتتف حلهتتت هتتذه الق توانس حمتتل أحكتتا الش تريعة وبيتتان تعلتتق هتتذا اامتتر بتوحي ت هللا تعتتاىل كمتتا ستتبق وصتتف م توجز آلاثر الكتتم هب تذه
القوانس.
أما يف هذه املسألة آإنه ي ب ي الت بيه على أن الكم ابلقوانس الوضعية ي طوي على ث ثة م ا ات مك ِهثرة ،كل م ها مكثر بذاته ،وق جتتمتا يف حتق
بعض ااآراث ،وق ت ثرث يف حق البعض اآلدر .وهذه امل ا ات املكثرة هي:
حكم آيها
 - 1ترك الكم را أنزل هللا :ان الكم ابلقوانس الوضعية يف مسألة ما ي ومه ترك الكم را أنزل هللا آيها ،آما من مسألة إال وهلل تعاىل م
كما سبق بيانه يف املسألة ال ال ة.
 - 2ادرتان خترن خمالف لشرن هللا :وهي القوانس الوضعية نثسها.
 - ٣الكم ب ما أنزل هللا :أي الكم هبذا الشرن امل الف لشرن هللا.
وكل واح من هذه ال ثتة م تاط مكثتر بذاتته وست قيم ااثلتة علتى لت آيمتا َييت إن ختتاء هللا .وخيتلتف نصتيب القتائمس علتى الكتم ابلقتوانس متن
هذه امل ا ات ،آثي حس جتتما ال ثة يف حق بعاهم ،آإهنا ت ثرث أو تتبعض يف حق البعض اآلدر ،وهذا بيانه:
 - 1آرئيح ال ولة ،وهو رأ السلطة الت ثيذية :جتتما يف حقه امل ا ات ال ثة .إ ا إنه اآلمر املل ِز هبا جيعا ،كما أنه يص هِ ق علتى قترارات الستلطة
التشريعة إلجاوة العمل هبا يف ال ولة
(امل اط ال اين) ،كما يص ه ق أحيا على أحكا احملاكم لت ثذ (امل اط ااول وال الل).
 - 2وكتتذل السملتتان أو جملتتح الشتتعب ،وهتتو الستتلطة التشتريعية :جتتمتتا يف حقتته امل ا تتات ال ثتتة ،آهتتو التتذي يشتترن مايستتتج متتن قتوانس (امل تاط
ال اين) ،كما أنه مستول عن إجاوة السياسة العامة لل ولة واليت م ها الكم ب ما أنزل هللا (امل ا ان ااول وال الل).
ويلاق رجلح الشعب يف امل اط ال اين (التشريا) :اللجان الث ية املت صصة را يسمى بووارة الع ل آهتي التيت تاتا القتوانس حقيقتة  ،وي اصتر ثور
جملح الشعب يف م اقشتها وإجاوْا ،ويلاق رجلح الشعب كل من له سلطة إص ار قرارات بقوانس يف ال ولة.
 - ٣أما القااة ومن يف حكمهم :آهؤالء دتما يف حقهتم امل ا تان ااول وال التل ،و تا تترك حكتم هللا والكتم ب ت ه ،آتإ ا حكتم بستجن الستارق:
آق ترك حكم هللا بقطا ي ه ،وحكم ب ما أنزل هللا بسج ه ،وهكذا يف سائر ااقاية .والختأن للقااة خالبتا ابمل تاط ال تاين وهتو التشتريا وإمنتا هتو
كمون را خترعه خ هم ،إال يف الب ث اليت تعتس السوابق القاائية أحكاما حتتذي آه ا تت ذ أحكا بعض القااة صثة التشريا.
هذا ما يتعلق بيان الواقا يف الب ث احملكومة ابلقوانس الوضعية ،ويبقى بع ل بيان الواجب يف الواقتا ،أي بيتان حكتم هللا يف هتذا الواقتا ،أو رعتىن
( 1اع املوقعس) 88 - 8٧ /1
( 2جممون الثتاوى) ٥1٠ /28
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آدر إقامة ااثلة على أن هذه امل ا ات ال ثة مكثرة ،آيكثر كل من قا به م اط م ها.
أوال :املناط املكفر األول (وهو مرك احلكم طا أنزل هللا):
وال ليل على أنه مك ِهثر:

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائت ة ،44 :آرتب سباانه الكم ابلكثر على جمرث ترك الكتم رتا أنتزل هللا ال علتى
َنزَل ه
قوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
معرف أبل آهو الكثر ااكس ،وعلى هذا آإن كل من ترك الكم را أنزل هللا يف قاية متن ااقاتية آهتو كتاآر،
الكم ب ه ،وال ص عا والكثر آيه ه
سواء كان قاضيا خترعيا أو قاضيا خ خترعي ،والخيرج من هذا الكم إال ا ته امل طال .ونظرا لل ف الوارث يف تثس هذه اآلية ،ونظترا للجت ل
القائم حوقا من بعض املعاصرين آسوف أآرثها بشال من التثصيل بع سرث ااثلة على أن هذه امل ا ات ال ثة مكثرة إن ختاء هللا.
اثنيا :املناط املكفر الثاين (مشريع ما ِل أيذن به هللا):
تبس ل مما كرته يف املسألة ال انية هبذا املوضون أن التشريا لل لق من أآعال هللا تعاىل اليت ال يصتح التوحيت
أي تشريا ماخيالف خترن هللا ،وإ ق ه
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إال ذآراثه هبا كما قال تعاىل (إِن ْ ِ
َح ا) الكهف .2٦ :آب اء على ل يكون من خترن
الكْم إالَّ هّلل) يوسف 4٠ :وقال تعاىل ( َوَال ي ْش ِرك ِيف حكْمه أ َ
لل ا من ثون هللا ق جعل نثسه ختريكا هلل يف ربوبيته وألوهيتته ،ويكتون قت نصتب نثسته َرهاب لل تا وَك َثتر بتذل  ،وهبتذه ااوصتاف كلهتا وصتثه هللا
تعاىل كما ي ل عليه:

اّلل) الشورى.21 :
 - 1قوله تعاىل (أَ ْ َق ْم خترَكاء َختَرعوا َقم ِهم َن ال هِي ِن َما َملْ ََيْ َن بِِه َّ

َ

آ بت هبذا ال ص أن من خترن لل ا ما مل َي ن به هللا آق جعل نثسه ختريكا هلل يف ربوبيته ،ومن أ اعه يف ل واتبتا التشتريا امل تالف آقت أختترك
ابهلل.
وقوله تعاىل ( ِهم َن ال هِ ي ِن) أي من الطريقة املتبعة والتشريا املعمول به وال ظا السائ كما بيه ته يف معاين (ال هِ ي ِن) يف املق مة ااوىل ابملسألة اخلامسة.

وسواء كانت ( ِهم َن) يف قوله (( ِهم َن الت هِ ي ِن) تبعياتية :أي ختترعوا قتم بعتض الت ين أي بعتض التشتريا امل تالف ،أو كانتت بيانيتة :أي ختترعوا قتم ثي تا

من ااثاين البا لة ،آاامر سواء.

اّلل) :أي هتتم اليتبعتتون
ويف تثست هتتذه اآليتتة قتتال اباان كثااري رمحتته هللا [وقولتته جتتل وعت (أَ ْ َقت ْتم ختتترَكاء َختت َترعوا َقتتم ِهمت َتن الت هِي ِن َمتتا َملْ ََيْ َن بِت ِته َّ

َ

حرموا علتيهم متن البات ة والستائبة والوصتيلة والتا ،
ماخترن هللا ل من ال ين القو  ،بل يتبعون ماخترن قم ختتيا ي هم متن اَّتن واإلنتح متن حتتر متا ه
وحتليل أكل امليتة وال والقمار إىل حنو ل من الا الت واَّهالة البا لتة التيت كتانوا قت ادرتعوهتا يف جتاهليتهم متن التاليتل والتاتر والعبتاثات
البا لة وااموال الثاس ة].1
اّلل) .آمتتن نت ب إىل ختتتيء يتتَت َقتَّترب بتته إىل هللا ،أو
وقتتال اباان ميميااة رمحتته هللا [قتتال تعتتاىل( :أَ ْ َقت ْتم ختتترَكاء َختتَترعوا َقتتم ِهمت َتن الت هِي ِن َمتتا َملْ ََيْ َن بِت ِته َّ

َ

أوجبه بقوله أو آعله من خ أن يشرعه هللا :آق خترن من ال ين ما مل َي ن به هللا ،ومن اتبعه يف ل آق اكذه ختريكا هلل ،خترن له من ال ين متا مل
َي ن به هللا].2

ِِ
َح ا) الكهف.2٦ :
 - 2وقوله تعاىل ( َوَال ي ْش ِرك ِيف حكْمه أ َ

ويقال آيها ماقيل يف اآلية السابقة ،أن من خترن لل ا ما مل َي ن به هللا آق ختارك هللا يف تشريا ااحكتا خللقته وجعتل نثسته ختتريكا هلل ،تعتاىل هللا

الكْتم إِالَّ ِ ِ
ّلل
عن ل
علوا كب ا ،وهللا تعاىل ق أمر أمرا خترعيا أبال يشاركه أح يف الكم والتشريا الذي أآرث نثسته بته كمتا قتال جتل ختتأنه (إِ ِن ْ
ه
ه
ِِ
َح ا) .وسيأيت مزي بيان من تثس الش قيطي قذه اآلية ابملسألة ال ام ة إن ختاء هللا.
أ ََمَر) يوسف ،4٠ :وقال ( َوَال ي ْش ِرك ِيف حكْمه أ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
س قَتْت َل أ َْوالَ ِث ِه ْم خترَكآؤه ْم) اانعا .1٣٧ :
 - ٣وقوله تعاىل ( َوَك َذل َ َويَّ َن ل َك ِ هم َن الْم ْش ِرك َ
َ
( 1تثس ابن ك ) 111 /4
( 2اقتااء الصراط املستقيم) ص  ،2٦٧ط امل ين
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صيبا آَت َقالواْ هت َذا ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
الر ِث وااَنْتعاِ نَ ِ
ّلل بَِز ْع ِم ِه ْم َوَهت َذا لِشترَكآئَِا)  -إىل قولته –
َ ه
ورثت هذه اآلية يف سياق قوله تعاىل ( َو َج َعلواْ هّلل ممها َ َرأَ م َن َْْ َ َ
َ
ِ
(قَ ْ د ِستر الَّ ِتذين قَتتتلتواْ أَوالَثهتم ست َثها بِ َت ِ ِع ْلت ِم وحَّرمتواْ متا روقَتهتم اّلل اآِْترتاء علَتى ِ
ين) اانعتا .14٠-1٣٦ :
اّلل قَت ْ َ
َ َ َ ََ
ْ
ه َ َ ه
َ َ َ َ ْ َ ْ َ
ضتلُّواْ َوَمتا َكتانواْ م ْهتَت َ

ِ َّ ِ
ين قَتتَتلتواْ أ َْوالَ َثه ْتم
وقال ابن عباس رضي هللا ع هما [:إ ا َّ
سرك أن تعلم جهل العرب آاقرأ ما آوق ال ثس واملائة من سورة اانعتا (قَ ْ َدسَر التذ َ
ِ
س َثها بِ َ ِ ِع ْل ِم وحَّرمواْ ما روقَتهم اّلل اآِْرتاء علَى ِ
ين)] .1ويعين ابن عبا رضي هللا ع هما ما كان عليه العرب
اّلل قَ ْ َ
ْ
َ َ َ ََ ه َ َ ه
َ
ضلُّواْ َوَما َكانواْ م ْهتَ َ
وحرمتوا علتتيهم متا مل َي ن بتته هللا ومتتن لت
يف اَّاهليتة متتن اَّهتتل والشترك ابهلل .و لت أن ختتتركاءهم متن ختتتيا س اإلنتتح واَّتتن كتانوا قت حللتوا قتم ه
ماكانوا عليه من قتل ااوالث دشية اإلم ق ووأث الب ات دشية العار .2وأول من خترن قتم هتذه الشترائا البا لتة هتو عمتروبن لتي اخلزاعتي كمتا َييت

يف ختتترح الت ليل التتتايل إن ختتتاء هللا .والتتذي نستشتته بتته متتن هتتذه ال صتتوص يف هتتذا املقتتا هتتو قولتته تعتتاىل (ختتترَكآؤه ْم) آوصتتف هللا تعتتاىل متتن ختتترن

َ

لل ا ما مل َي ن به هللا أبنه ختري هلل ،كما يف آييت الشورى والكهف السابقتس ،ومتن جعتل نثسته ختتريكا هلل يف تشتريا متا مل َي ن بته هللا آقت َك َثتر
كما ي ل عليه:

 - 4قولتته تعتتاىل (متتا جعتتل اّلل ِمتتن َِِب ت ِة والَ ستتآئِب ِة والَ و ِصتتيلَ ِة والَ ح تاِ ولَ ت ِك َّن الَّت ِتذين َك َثتترواْ يت ْثتترتو َن علَتتى ِ ِ
ب َوأَ ْكَتتره ْم الَ
َ َ َ ه
َ ََ َ ه
اّلل الْ َكتتذ َ
َ َ َ
َ َ َ َ َ َ
َ
يَت ْع ِقلو َن) املائ ة.1٠٣:
قال ابن كثري رمحه هللا [قال الب اري ح ث ا موسى بن إْساعيل ح ث ا إبراهيم بن سع عن صاحل بن كيسان عن ابن ختهاب عن سعي بتن املستيب
قال :البَ ِا ة :اليت مي ا ثرها للطواخيت آ لبها أح من ال ا  ،والسائبة :كانوا يستيهبوهنا آلقتتهم ال متل عليهتا ختتيء ،قتال :وقتال أبتو هريترة قتال
صتبَه يف ال تار كتان هأول متن ستيهب الستوائب» ،والوصتيلة :ال اقتة البكتر تبكتر يف
رسول هللا عليه الص ة والس «رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي دتر قَ ْ
أول نتتتاج اإلبتتل مث ت ت هتين بعت أبن تتى وكتتانوا يستتيهبوهنا لطتواخيتهم إن وصتلت إحت ا ا ابادتترى لتتيح بي همتتا َ َكتتر ،والتتا  :آاتتل اإلبتتل ياتترب الاتراب
املعت وث آتتإ ا قاتى ضترابه َوَثعتوه للطواخيتتت وأعثتوه عتتن المتل آلتتم متتل عليته ختتتيء وْسهتوه التتامي ،وكتذا رواه مستتلم وال ستائي - .إىل أن قتتال ابتتن
ك  -آعمرو هذا هو ابن لَ هي بن قمعة أح رؤساء دزاعة الذين ولوا البيت بعت ج ْترهم ،وكتان أول متن خت َّ ثيتن إبتراهيم اخلليتل ،آأثدتل ااصت ا
التقرب هبتا ،وختترن قتم هتذه الشترائا اَّاهليتة يف اانعتا وخ هتا كمتا كتره هللا تعتاىل يف ستورة اانعتا
إىل الجاو َ
وث َعا الرعان من ال ا إىل عباثْا و ه

ِ ِ ِِ ِ
التتر ِث وااَنْتعتتاِ نَ ِ
صتتيبا) اانعتتا  1٣٦ :إىل آدتتر اآلايت يف لت  - .إىل أن قتتال ابتتن ك ت  -وقولتته تعتتاىل
ع ت قولتته تعتتاىل ( َو َج َعلتواْ هّلل ممتهتا َ َرأَ مت َتن َْ ْ َ َ
تك َّن الَّ ِذين َك َثرواْ يت ْثرتو َن علَى ِ ِ
(ولَ ِ
ب َوأَ ْكَتره ْم الَ يَت ْع ِقلو َن) املائ ة 1٠٣ :أي ماخترن هللا هذه ااختياء وال هي ع ه قربة ولكن املشتركس
ََ َ ه
اّلل الْ َكذ َ
َ
َ

وابل علتيهم] .٣والتذي نستشته بته متن هتذا الت ص هتو حكتم هللا
اآرتوا ل وجعلوه خترعا قم وقربة يتقربون هبا إليه وليح ل ِباصل قم بتل هتو م

تك َّن الَّت ِتذين َك َثتترواْ يت ْثتترتو َن علَتتى ِ ِ
تعتتاىل علتتى متتن ختتترن لل تتا الشترائا البا لتتة أبنتته كتتاآر يثتترتي الكتتذب (ولَت ِ
ب) .وكتتذل أكثتتره هللا يف
َ َ َ ه
اّلل الْ َكتتذ َ
َ
َ

ال ليل التايل وهو:

ِِ
َّستيء ِوايثةم ِيف الْك ْثت ِر ي ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
 - ٥قوله تعاىل (إَِّمنَا ال ِ
اّلل آَتي ِالُّتواْ َمتا
َ
ََ
ين َك َثترواْ لهونَته َعامتا َو َهِرمونَته َعامتا لهيت َوا تؤواْ عت َّ َة َمتا َح َّترَ ه
ا ُّتل بته التذ َ
ِ
ِ
ِِ
ين) التوبة.٣٧ :
اّلل ويِه َن َق ْم سوء أ َْع َماق ْم َو ه
َحَّرَ ه
اّلل الَ يَت ْه ي الْ َق ْوَ الْ َكاآ ِر َ

وال سال تشريا خمالف لشريعة هللا يف ااختهر الر  -وهتي رجتب و و القعت ة و و الجتة واحملتر  -وقت ح هتر هللا القتتال يف هتذه ااختتهر ،آكتانوا يف
اَّاهلية إ ا أراثوا القتال يف ختهر م ها جعلوه ح ال وحرموا ب ال م ه ختهرا آدر متن أختتهر الِ هتل ليوا تتوا عت ة متا حتر هللا ،أي ليواآقتوا العت ث التذي
حرمتته هللا .آبت هتس هللا تعتتاىل أن هتتذا التش تريا امل تتالف لشتترعه هتتو وايثة يف الكثتتر ،وال تزايثة يف الكثتتر كث تر ،وهبتتذا يكتتون متتن ختتترن ماخيتتالف ختتترن هللا
ه
كاآرا .قال ابن كثري يف تثس هذه اآلية [هذا مما
 1رواه الب اري
 2انظر (تثس ابن ك ) 181 - 1٧9 /2
( ٣تثس ابن ك ) 1٠8 - 1٠٧ /2

هللا تعتاىل بته املشتركس متن تص هترآهم يف ختترن هللا َبرائهتم الثاست ة وت يت هم أحكتا هللا أبهتوائهم
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تأدروه إىل صتثر ،آيالتون الشتهر
ماأح هتل هللا  -إىل قولته  -آكتانوا قت أحت ثوا قبتل اإلست رت ة حتليتل احمل هتر آ ه
البارثة ،وحتليلهم ما حتر هللا وحتترميهم َ
الترا و رمتتون الشتتهر الت ل ،ليوا تتوا عت ة متتا حتتر هللا ااختتتهر ااربعتتة] .1وقتتال االستتتا أبااو منصااور البدااداد يف كتابتته (ال َثتترق بتتس ِ
الثت َترق) يف
ْ
ه
ه
ِ
مانص القرآن على حترميه ،أو َحهر ماأابحه القرآن نصا ال تمتل التأويتل ،آلتيح هتو متن أمتة
أابح
و
أ
[
قال
مية،
اإلس
امللة
عن
اخلارجة
ق
ر
ه
وصثه للثَ
اإلس ت وال كرامتتة] .2وق ت تبتتس ل ت يف املستتألة الرابعتتة ويف املق متتة الستتابعة عشتترة ابملستتألة اخلامستتة مااختتتتملت عليتته الق توانس الوضتتعية متتن إابحتتة
ترثة والكثتر ابهلل بعت جتتر الترثة
مردص آيها بذل  ،هذا آا عن إابحتة ال ه
احملرمات القطعية كالراب والز ابلرتاضي واخلمر وامليسر يف أماكن معي ة ه
وع معاقبة املرت  .آمن وضا ل أو أجاو العمل به آليح من أمة اإلس وال كرامة ،آكيف رن يوجبون الكم هبذه القوانس .

ِ ِ
اّلل والْم ِستتيح ابتتن متترَ ومتتا أ ِمتترواْ إِالَّ لِيتعب ت واْ إِلَتتها و ِ
ِ
اح ت ا الَّ إِلَتتهَ إِالَّ هت َتو
َحبَت َتاره ْم َورْهبَت َ
َْ
 - ٦وقولتته تعتتاىل ( َّاكَتتذواْ أ ْ
تاهن ْم أ َْرَاباب همتتن ثون ه َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ
ش ِركو َن) التوبة.٣1 :
سْب َاانَه َع َّما ي ْ
ون ِ ِ
ِ ِ
تيح ابْ َتن َم ْترََ)  ،روي اإلمتا أمحت والرتمتذي وابتن جريتر متن
َحبَ َاره ْم َورْهبَ َاهن ْم أ َْرَاباب همن ث ه
قال ابن ك رمحه هللا [وقوله ( َّاكَذواْ أ ْ
اّلل َوالْ َمس َ
ِ
صتر يف اَّاهليتة ،آأ ِس َترت أدتته
ي بن حامت رضي هللا ع ه أنه ملا بل ته ثعوة رسول هللا عليته الصت ة والست آَت َّتر إىل الشتا  ،وكتان قت ت َّ
رق عن َع ه
وجاعة من قومه ،مث َم َّن رسول هللا عليه الص ة والس على أدته وأعطاها آرجعت إىل أديها آَتَر َّخبتته يف اإلست ويف القت و علتى رستول هللا عليته
الص ة والس  ،آتق ه ع ي إىل امل ي ة وكان رئيسا يف قومه ِ ال ،وأبوه حامت الطائي املشتهور ابلكتر  ،آتات ث ال تا بق ومته ،آت دل علتى رستول

هللا عليه الص ة والس

ون ِ
ِ
ِ
اّلل) قتال :آقلتت :إهنتم
َحبَ َتاره ْم َورْهبَ َ
تاهن ْم أ َْرَاباب همتن ث ه
ويف ع ق ع ي صليب من آاة وهو يقرأ هذه اآلية ( َّاكَذواْ أ ْ

مل يعب وهم ،آقال عليه الص ة والس

أحلهوا قم الرا آاتبعوهم ،آتذل عبتاثْم إايهتم»  -الت يل ،إىل أن قتال
حرموا عليهم ال ل و َ
«بلى ،إهنم ه

ون ِ
ِ ِ
اّلل) إهنم اتبعوهم آيما
َحبَ َاره ْم َورْهبَ َاهن ْم أ َْرَاباب همن ث ه
ابن ك  -وهكذا قال حذيثة ابن اليمان وعب هللا بن عبا وخ ا يف تثس ( َّاكَذواْ أ ْ
الس ه ي :است صاوا الرجتال ونبتذوا كتتاب هللا وراء هتورهم ،وقتذا قتال تعتاىل (ومتا أ ِمترواْ إِالَّ لِيتعبت واْ إِلَتتها و ِ
احت ا) أي التذي
وحرموا ،وقال ُّ
َْ
حللوا ه
ََ
َ
شت ِركو َن) أي تعتاىل وتقت ه وتهتزه
إ ا َحهر الشال آهو الرا وما َحلهله آهو ال ل وماخترعه اتُّبا وما َح َكم به نثذ( ،الَّ إِلَتهَ إِالَّ ه َو سْب َاانَه َع َّما ي ْ
رب ستواه] .٣وموضتتا ال اللتتة متتن هتتذه اآليتتة والت يل التوارث يف تثست ها يف
عتتن الشتتركاء وال ظتراء وااعتوان وااضت اث وااوالث ،ال إلتته إال هتتو ،وال ه
وحت َّتر ال ت ل وختتترن متتا مل َي ن بتته هللا آقت جعتتل نثستته َرهاب
امل تتاط التتذي نتات ث ع تته وهتتو (التشتريا متتن ثون هللا) :أن َمت ْتن آعتتل هتتذا آأحت هتل الترا َ
لل ا من ثون هللا وكثى به كثرا مبي ا .ويف معىن هذه اآلية أياا:

ِ
 - ٧قوله تعاىل (قل اي أ َْهل الْ ِكتَ ِ
اّللَ َوالَ ن ْشت ِرَك بِت ِه َخت ْتيتا َوالَ يَتتَّ ِ ت َذ بَت ْعاتَا بَت ْعاتا
اب تَت َعالَ ْواْ إِ َىل َكلَ َمة َس َواء بَتْيتَتَا َوبَتْيتَك ْم أَالَّ نَت ْعب َ إِالَّ ه
َْ َ
ِ
أَراباب ِمن ث ِ
ِ
ون هِ ِ َّ
سلمو َن) آل عمران.٦4 :
َْ ه
اّلل آَإن تَت َول ْواْ آَتقولواْ ا ْخت َه واْ أبَ َّ م ْ
ِ
ِ
ِ
قتتال القتتر رمحتته هللا يف تثست ها [قولتته تعتتاىل ( َوالَ يَتتَّ ت َذ بَت ْعاتَا بَت ْعاتتا أ َْرَاباب همتن ثون) أي نتبعتته يف حتليتتل ختتتيء أو حترميتته إال آيمتتا حللتته هللا
ون ِ
ِ
ِ
اّلل) مع تاه أهنتم أنزلتوهم م زلتة رهبتم يف قبتول حتترميهم وحتلتيلهم لِ َمتا مل هِرمته
َحبَ َاره ْم َورْهبَ َاهن ْم أ َْرَاباب همتن ث ه
تعاىل ،وهو نظ قوله تعاىل ( َّاكَذواْ أ ْ

نص يف أن من خترن لل ا من ثون هللا آق جعل نثسه راب قم.
هللا ومل لهه هللا] .آاآلية ه

وانقتتل ماقتتال االستتتا ساايد ققااب رمحتته هللا يف هتتذه اآليتتة ابدتصتتار ،قتتال رمحتته هللا [إن هتتذا الكتتون جبملتتته ال يستتتقيم أمتتره وال يصتتلح حالتته ،إال أن

س ت َ ََت) اانبيتتاء ..22 :وأ هتتر دصتتائص االوهيتتة ابلقيتتا إىل البش ترية :تعبهت
يكتتون ه تتاك إلتته واح ت  ،يت بر أمتتره :و(لَت ْتو َكتتا َن آِي ِه َم تا ِآق تَةم إَِّال َّ
اّلل لََث َ
العبي  ،والتشريا قم يف حياْم ،وإقامة املواوين قم آمتن اثعتى ل ثسته ختتيتا متن هتذا آقت اثعتى ل ثسته أ هتر دصتائص االوهيتة ،وأقتا نثسته لل تا
إقا من ثون هللا ،وما يقا الثساث يف اارع كما يقا ع ما تتع ث اآلقة يف اارع على هذا ال او ،ع ما يتعبت ال تا ال تا  ،ع ت ما يت عي عبت

( 1تثس ابن ك ) ٣٥٦ /2
( 2الثرق بس الثرق) ص  ،14ط مؤسسة الل
وحس ه أياا ابن تيمية (جممون الثتاوى) ٦٧ /٧
حس ه الرتمذي ،ه
( ٣تثس ابن ك )  .٣49 - ٣48 /2وح يل ع ي بن حامت ه
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متتن العبيت أن لتته علتتى ال تتا حتتق الطاعتتة لذاتتته ،وأن لتته آتتيهم حتتق التشتريا لذاتتته ،وأن لتته كتتذل حتتق إقامتتة القتتيم واملتواوين لذاتتته ،آهتتذا هتتو اثعتتاء

َعلَى) ال اوعات.24 :
االوهية ولو مل يقل كما قال آرعون ( :-أَ َ َربُّكم ْاا ْ

واإلقرار به هو الشرك ابهلل أو الكثر به ..وهو الثساث يف اارع أقبح الثساث ....قال تعاىل (قل اي أَ ْهل الْ ِكتَ ِ
اب تَت َعتالَ ْواْ إِ َىل َكلَ َم ِتة َس َتواء بَتْيتَتَتا
َْ َ
وبتيتَكم أَالَّ نتَعب َ إِالَّ اّلل والَ ن ْش ِرَك بِِه َختيتا والَ يتتَّ ِ َذ بتعاَا بتعاا أَراباب ِمن ث ِ
ِ
ون هِ ِ َّ
سلِمو َن) ..إهنا
ْ
ْ َ َ َ ْ َ ْ َْ ه
َ َْ ْ
اّلل آَإن تَت َول ْواْ آَتقولواْ ا ْخت َه واْ أبَ َّ م ْ
هَ َ
ثعوة إىل عباثة هللا وح ه ال يشركون به ختيتا .ال بشرا وال حجرا .وثعوة إىل أال يت ذ بعا ا بعاا من ثون هللا أراباب ،ال نبيا وال رسوال ،آكلهم هلل
عبي  ،إمنا اصطثاهم هللا للتبلي ع ه ،ال ملشاركته يف االوهية والربوبية.

ِ
ِ َّ
سلِمو َن) ...وهذه املقابلة بتس املستلمس ومتن يت تذ بعاتهم بعاتا أراباب متن ثون هللا ،تقترر بوضتوح حاستم متن
(آَإن تَت َول ْواْ آَتقولواْ ا ْخت َه واْ أبَ َّ م ْ
هم املستلمون ،املستلمون هتم التذين يعبت ون هللا وحت ه ،ويتعبت ون هلل وحت ه ،واليت تذ بعاتهم بعاتا أراباب متن ثون هللا  -هتذه متن دصيصتتهم متن
ستتائر امللتتل وال اتتل ،وَتيتتز م ت هل حيتتاْم متتن م تتاهل حيتتاة البشتتر جيعتتا ،وإمتتا أن تتاقتتق هتتذه اخلصيصتتة ،آهتتم مستتلمون ،وإمتتا أال تتاقتتق آمتتا هتتم
رسلمس مهما اثعوا أهنتم مستلمون ....إن ال تا يف جيتا الت ظم اارضتية يت تذ بعاتهم بعاتا أراباب متن ثون هللا ..يقتا هتذا يف أرقتى الت ميقرا يات
كمتتا يقتتا يف أحتتط ال ت يكتاتورايت س تواء ..إن أول دصتتائص الربوبيتتة هتتو حتتق تعب ت ال تتا  ،حتتق إقامتتة ال ت ظم وامل تتاهل والش ترائا والق توانس والقتتيم
واملواوين ..وهذا الق يف جيا اانظمة اارضية ي عيه بعض ال ا  -يف صورة من الصور  -ويرجا اامر آيه إىل جمموعة من ال تا علتى أي وضتا
من ااوضان  -وهتذه ا موعتة التيت كْاتا اآلدترين لتشتريعها وقيمهتا ومواوي هتا وتصتوراْا هتي اارابب اارضتية التيت يت تذها بعتض ال تا أراباب متن
ثون هللا ،ويستتماون قتتا ابثعتتاء االوهيتتة والربوبيتتة ،وهتتم بتتذل يعبت وهنا متتن ثون هللا ،وإن مل يستتج وا قتتا ويركعتوا ،آالعبوثيتتة عبتتاثة ال يتوجتته هبتتا إال
هلل ....واإلس  -هبذا املعىن  -هو ال ين ع هللا ..وهو الذي جتاء بته كتل رستول متن ع ت هللا ،لقت أرستل هللا الرستل هبتذا الت ين لي رجتوا ال تا
متن عبتاثة العبتاث اىل عبتاثة هللا ،ومتن جتور العبتاث إىل عت ل هللا ..آمتن تتوىل ع ته آلتيح مستلما بشتهاثة هللا ،مهمتا هأول املؤولتون ،وضتلل املاتتلون...

(إِ َّن ال هِين ِع َ ِ
اّلل ا ِإل ْس َ ) آل عمران.1)19 :
ه
َ
ويبس هذا أياتا ماقتال
تبس جب ء أن من َختَر َ
ن لل ا من ثون هللا آق جعل نثسه ختريكا هلل ،وجعل نثسه راب لل ا  ،وكثر بذل  .ه
آهذه ال صوص ه
الستتج ِن أَأَرابب ُّمتَت َث ِرقتتو َن دت أَِ اّلل الْو ِ
يوستتف عليتته الست (اي ِ ِ
وهتتا أَنتتت ْم
احت الْ َق َّهتتارَ ،متتا تَت ْعبت و َن ِمتتن ثونتِ ِته إِالَّ أ ْ
َْسَتتاء َْسَّْيتتم َ
َ َ
صتتاح َِ ه ْ ْ َ م ه َ ْم ه َ
ِ ِ ِ ِ
ان إِ ِن ْ ِ ِ ِ
ِ
وآَبؤكم َّما أَنزَل اّلل ِهبا ِمن س ْلطَ ِ
َ ه َ
الكْم إالَّ هّلل أ ََمَر أَالَّ تَت ْعب واْ إالَّ إ َّايه َل َ ال ه ين الْ َقيِهم َولَتك َّن أَ ْكَت َتر الَّتا ِ الَ َ
ََ

ن) يوستف:
يت ْعلَمتو َ

كرؤستاء الت ول وأعاتاء السملتا ت ال ميقرا يتة وخت هم متن واضتعي القتوانس،
 .4٠ - ٣9آهتؤالء اارابب املتثرقتون مت هم املشترعون لل لتق متن ثون هللا َ

ِِ
ب ُّمتَت َثهِرقتو َن) لتت رك أن هتؤالء اارابب يت دل
وأتمل قوله (إِ ِن ْ
الكْم إِالَّ هّلل) را يثي ه من حصر الكتم والتشتريا يف هللا وحت ه ،بعت قولته (أَأَْرَاب م

آيهم ثدوال هأوليا أولت الذين ي اوعون هللا حق التشريا.
وبعت  ،آقت كتتان هتتذا كلتته يف بيتتان أن التشتريا لل تتا رتتا خيتتالف ختتترن هللا هتتو م تتاط مكثتتر ،آيكثتتر كتتل متتن قتتا بتته هتتذا امل تتاط .مث ن تقتتل للكت
امل اط ال الل.

يف

اثلثا :املناط املكفر الثالث (وهو احلكم بدري ما أنزل هللا):
كرؤستاء الت ول والقاتاة ومتتن يف حكمهتم ،أو أجتتاو الكتم هبتتا
أي الكتم ابلشتترن امل تالف لشتترن هللا ،أو الكتم ابلقتوانس الوضتعية ،آمتتن َح َكتم هبتتا َ
كرؤساء ال ول اآلمرين ابلكم هبا وكأعااء السملا ت املستولس عن إقرار السياسة العامة لل ولة ،كل هؤالء كثار لقيا امل اط املكثر  -وهتو الكتم
َ
ب ما أنزل هللا  -هبم ،إما ابملباخترة م هم للاكم بذل وإما إلجاوْم أو أمرهم للاكم به.
أما ااثلة على أن هذا امل اط (الكم ب ما أنزل هللا) م َك ِهثر ،آهي:
اّلل) الشورى.21 :
 - 1قوله تعاىل (أَ ْ َق ْم خترَكاء َختَرعوا َقم ِهم َن ال هِي ِن َما َملْ ََيْ َن بِِه َّ

َ

( 1يف

ل القرآن لسي قطب )4٠٧ 4٠٦ /1
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وق سبق القول يف ثاللة هذه اآلية يف امل اط السابق ،وأهنا ت ل على أن من خترن لل ا من ثون هللا آق جعل نثسه ختتريكا هلل ،ومتن اتبتا تشتريعه
امل الف لشرن هللا آق اكذ هذا هِ
املشرن ختريكا ما هللا ،وصار مشركا ابهلل.

قال الشيخ الشنقيقي [وملا كان التشريا وجيا ااحكا خترعية كانتت أو كونيتة ق ريتة متن دصتائص الربوبيتة ،كمتا ثلتت عليته اآلايت املتذكورة كتان
كل من اتبا تشريعا خ تشريا هللا ق اكذ ل املشرن َرهاب ،وأختركه ما هللا].1

ِِ
َح ا) الكهف.2٦ :
 - 2وقوله تعاىل ( َوَال ي ْش ِرك ِيف حكْمه أ َ

ِِ
َحت ا) أن متبعتتي أحكتتا
ويقتال آيهتتا ماقيتل يف اآليتتة الستابقة ،وقتتال الشاانقيقي رمحته هللا [ويثهتتم متن هتتذه اآلايت كقولتته ( َوَال ي ْشت ِرك ِيف حكْمتته أ َ
املشرعس خ ماخترعه هللا أهنم مشركون ابهلل] .2وسيأيت بقية ك الش قيطي ابلتثصيل يف املسألة ال ام ة إن ختاء هللا.
ه

ِ ِ
اّلل والْم ِس تيح ابتتن متترَ ومتتا أ ِمتترواْ إِالَّ لِيتعب ت واْ إِلَتتها و ِ
ِ
اح ت ا الَّ إِلَتتهَ إِالَّ هت َتو
َحبَت َتاره ْم َورْهبَت َ
َْ
 - ٣وقولتته تعتتاىل ( َّاكَتتذواْ أ ْ
تاهن ْم أ َْرَاباب همتتن ثون ه َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ
ش ِركو َن) التوبة.٣1 :
سْب َاانَه َع َّما ي ْ

وخت َترن ماخيتالف
وق سبق تثس هذه اآلية يف امل اط الستابق ،وستبق ِكتر حت يل عت ي بتن حتامت التوارث يف تثست ها .وحاصتلها أن متن َحلهتل وح هتر َ
ختتترن هللا آقت نصتتب نثستته راب لل تتا متتن ثون هللا ،ومتتن أ اعتته يف اتبتتان تشتريعه امل تتالف  -كمتتا يثعلتته الكتتا ب ت متتا أنتتزل هللا  -آقت اكتذه راب،

وصتتار مشتتركا ابهلل كمتتا يت ل عليتته آدتتر اآليتتة وهتتو قولتته تعتتاىل (ستْتب َاانَه َع َّمتتا ي ْشت ِركو َن)  ،وصتار كتتاآرا كمتتا يت ل عليتته قولتته تعتتاىل ( َوالَ ََيْمتَترك ْم أَن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سلِمو َن) آل عمتران ،8٠ :آإ ا كتان اكتا امل ئكتة وال بيتس أراباب كثتر ،آ ختت يف
تَتتَّ ذواْ الْ َم َئ َكةَ َوالهبِيِه ْ َ
س أ َْرَاباب أ َََيْمركم ابلْك ْث ِر بَت ْع َ إ ْ أَنتم ُّم ْ
كثر من اكذ مشرعي القوانس الوضعية أراباب ابتبان تشريعهم.

وقال الشيخ عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ يف كتابه (آتح ا ي ) معلقا على آية التوبة هذه [آظهر هبذا أن اآلية ثلت على أن من أ ان خت هللا
ورستوله ،وأعتترع عتتن اادتتذ ابلكتتتاب والست ة يف حتليتتل متتا حتتر هللا ،أو حتتتر ماأحلتته هللا ،وأ اعتته يف معصتتية هللا ،واتبعتته آيمتتا مل َي ن بته هللا ،آقت
اكذه راب ومعبوثا وجعله هلل ختريكا ،و ل ي ايف التوحي الذي هو ثين هللا الذي ثلتت عليته كلمتة اإلدت ص (ال إلته إال هللا) آتإن اإللته هتو املعبتوث،

ِ
ِ
ِ
تس أ َْرَاباب)  ،أي ختتركاء هلل تعتاىل
وق ْسى هللا تعاىل اعتهم عباثة قم ،وْستاهم أراباب ،كمتا قتال تعتاىل (( َوالَ ََيْم َترك ْم أَن تَتتَّ تذواْ الْ َم َئ َكتةَ َوالهبِيِه ْ َ

ِ
ِ
سلِمو َن) وهذا هو الشرك ،آكل معبوث رب ،وكل مطان ومتهبا على خ ماخترعه هللا ورستوله آقت اكتذه
يف العباثة (أ َََيْمركم ابلْك ْث ِر بَت ْع َ إ ْ أَنتم ُّم ْ
شت ِركو َن) اانعتا  121 :وهتذا هتو وجته مطابقتة اآليتة للرتجتة ،ويشتبه
املطيا املتبِا راب معبوثا ،كمتا قتال تعتاىل يف آيتة اانعتا (وإِ ْن أَ َ ْعتمتوهم إِنَّكتم لَم ْ
ْ ْ
َ
اّلل) وهللا أعلم].٣
هذه اآلية يف املعىن قوله تعاىل (أَ ْ َق ْم ختَرَكاء َختَرعوا َقم ِهم َن ال هِي ِن َما َملْ ََيْ َن بِِه َّ

(منبيه) ورث البن تيمية رمحه هللا ك م يف اآليتة الستابقة ،ونقلته ع ته صتاحب (آتتح ا يت ) ثون تعليتق ،وهتو كت

ِباجتةِ إىل التعليتق عليته ،آأنقلته مث

أعلهق عليه ،آقال ابن ميمية [وهؤالء الذين اكتذوا أحبتارهم ورهبتاهنم أراباب  -حيتل أ تاعوهم يف حتليتل متا حتر هللا وحتتر ماأحتل هللا ،يكونتون علتى
وجهس:
أح ت ا :أن يعلم توا أهنتتم ب ت لوا ثيتتن هللا آيتبعتتوهنم علتتى التب ت يل ،آيعتق ت ون حتليتتل متتا حتتر هللا ،وحتتتر ماأحتتل هللا اتباعتتا لرؤستتائهم ،متتا علمهتتم أهنتتم
دالثوا ثين الرسل ،آهذا كثر ،وق جعله هللا ورسوله ختركا  -وإن مل يكونوا يصلون قم ويسج ون قم  -آكتان متن اتبتا خت ه يف دت ف الت ين متا
علمه أنه د ف ال ين ،واعتق ماقاله ل  ،ثون ماقاله هللا ورسوله ،مشركا م ل هؤالء.
وال اين :أن يكون اعتقاثهم وإمياهنم بتاتر الت ل وحتليتل الترا اثبتتا ،لكت هم أ تاعوهم يف معصتية هللا ،كمتا يثعتل املستلم مايثعلته متن املعاصتي التيت
يعتق أهنا معاص ،آهؤالء قم حكم أم اقم من أهل الذنوب.4].
 1إىل آدر ما كره يف (أضواء البيان) 1٦9 /٧
( 2أضواء البيان) 8٣ - 82 /4
( ٣آتح ا ي ) ص  ،111 - 11٠ط ثار الثكر
( 4جممون الثتاوى) ٧٠ /٧
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إمنتا هتو يف حتق متن يتبعتون املشترعس متن ثون هللا ،أمتا املشترعون التذين جعلتوا أنثستهم أراباب متن ثون هللا آك ْثترهم

وب اية أنبه على أن هذا الكت
اهر ال ادت ف آيه.
وكت ختتتيخ اإلس ت يف التثريتتق بتتس التتوجهس  -ابل ستتبة ملتتن يتبعتتون املشتترعس متتن ثون هللا  -هتتو يف جمملتته صتتايح ،آإنتته لتتو أن رج ت ويتهتن ملستتلم
خترب اخلمر آأ اعه وخترهبا لكان عاصيا وهو الوجه ال اين يف ك ختيخ اإلس  ،أما إ ا قال هذا الرجل إنه ق جعل اخلمر حت ال ال إمث يف ختترهبا
آقال له املسلم إنه سيتبا حكمه هذا وأنه كلما جاءه خممور سياكم أبنه العقوبة عليه آق كثر املسلم بذل وهتو الوجته ااول يف كت ابتن تيميتة
وهو املعىن املراث ابآلية كما ي ل عليه ح يل ع ي بن حامت ،أما الوجه ال تاين التذي كتره آإنته لتيح متراثا ابآليتة ،آتإيراثه يف هتذا املقتا ت ث نوعتا
من اللبح.
وأمتتا قتتول ابتتن تيميتتة يف الوجتته ااول [آيعتق ت ون حتليتتل متتا حتتر هللا ......واعتق ت ماقالتته ل ت ] ،آه تذا الك ت دطتتأ إ ا أراث أنتته اليكثتتر م تن اتبتتا
التشريا امل الف إال إ ا اعتق أنه الق والصواب وااوىل ابالتبتان ،وهتذا هتو الظتاهر متن كت ختتيخ اإلست  ،والت ليل علتى أنته أدطتأ يف قولته هتذا
من وجهس:
الوجتته ااول :أنتته عت ول عتتن امل تتاط املك ِهثتتر التتذي اختتتتمل عليتته الت ص ،وامل تتاط املكثتتر هتتو اتبتتان التشتريا امل تتالف و اعتتته ال اعتقتتاث أنتته صتواب أو

تاهن ْم أ َْرَاباب)  -إىل قولتته – (ست ْتب َاانَه َع َّمتتا
َحبَت َتاره ْم َورْهبَت َ
دطتتأ ،ي ت ل علتتى ل ت قولتته تعتتاىل ( َّاكَتتذواْ أ ْ
اكا هم أراباب ،وبس الرسول عليه الص ة والس

ن) التوبتتة٣1 :
ي ْش ت ِركو َ

 ،آرتهتتب الشتترك علتتى

املراث هبذا االكا أبنه اتباعهم و اعتهم يف التشريا امل الف كما قال عليه الص ة والست

(بلتى،

حرمتوا علتتيهم الت ل وأحلتوا قتتم الترا آتتاتبعوهم) الت يل ،وقتتال اباان كثااري[ :وهكتتذا قتتال حذيثتتة بتتن اليمتتان وعبت هللا بتتن عبتتا وخ تتا :إهنتتم
إهنتتم ه

وحرموا].1
اتبعوهم آيما حلهلوا ه

ومما يؤكت أن امل تاط املكثتر هتو اتبتان التشتريا امل تالف و اعتته :قولته تعتاىل (وإِ َّن الشَّتيا ِ س لَيوحتو َن إِ َىل أَولِيتآئِ ِهم لِيج ِ
تاثلوك ْم َوإِ ْن أَ َ ْعتمتوه ْم
َ َ
َْ ْ َ
َ
إِنَّك ْم لَم ْش ِركو َن) اانعا  ،121 :وسيأيت خترح هتذه اآليتة بعت هتذا التعليتق إن ختتاء هللا ،وس قتصتر ه تا علتى بيتان موضتا ال اللتة م هتا وهتو قولته ( َوإِ ْن
ش ِركو َن) آرتب الشرك على جمرث اعة أولياء الشيا س  -وهم الكثتار  -يف تشتريعهم امل تالف لشترن هللا ،كمتا قتال ابان كثاري
أَ َ ْعتموه ْم إِنَّك ْم لَم ْ
شت ِركو َن) أي حيتتل عت لتم عتتن أمتتر هللا لكتتم وختتترعه إىل قتتول خت ه ،آقت ه متم عليتته خت ه آهتتذا هتتو الشتترك،
[وقولتته تعتتاىل ( َوإِ ْن أَ َ ْعتمتتوه ْم إِنَّكت ْتم لَم ْ
ون ِ
ِ
ِ
اّلل) التوبتتة .2] ٣1 :آبتتس ابتتن ك ت أن امل تتاط واح ت يف اآليتتتس وهتتو اعتتة الكث تار يف
َحبَت َتاره ْم َورْهبَت َ
تاهن ْم أ َْرَاباب همتتن ث ه
كقولتته تعتتاىل ( َّاكَتتذواْ أ ْ
تاره ْم)
تشريعهم امل الف لشرن هللا وأن هذا خترك ،آقال يف آية اانعتا ( َوإِ ْن أَ َ ْعتمتوه ْم إِنَّك ْتم لَم ْشت ِركو َن) اانعتا  121 :ويف آيتة التوبتة ( َّاكَتذواْ أ ْ
َحبَ َ
ش ِركو َن) .آاالكا يف آية التوبة جاء مثسترا ابلطاعتة يف آيتة اانعتا  ،ودت مايثستر بته القترآن هتو القترآن نثسته كمتا
 إىل قوله – (سْب َاانَه َع َّما ي ْنقلتتته عتتن ابتتن تيميتتة يف املق متتة ال انيتتة ابملستتألة اخلامستتة .وعلتتى هتتذا آتقيت كثتتر متبتتا التشتريا امل تتالف ابالعتقتتاث  -كمتتا قتتال ابتتن تيميتتة  -خمتتالف
لل ص وع ول ع ه.
الرثة  -يف مبال االعتقاث  -أهنا قطتا اإلست أو الرجتون ع ته بقتول أو آعتل أو
والوجه ال اين لل طأ يف قول ابن تيمية :أنين ق كرت يف تعريف ه
اعتقاث ثبت ابل ليل كثر آاعله ،وهذا الد ف عليه بس جيا امل تسبس إىل اإلست متن أهتل الست ة أو متن ستائر الطوائتف املبت عتة وإن ادتلثتوا يف
تعليل كثره كما خترحته يف مبال االعتقاث ،وه اك كرت أن تقيي الكثر ابالعتقاث هو مذهب املرجتتة علتى دت ف بتس متن جعتل االعتقتاث الومتا
وهتتم مرجتتتة الثقهتتاء واملتكلمتتس وبتتس متتن جعلتته ختتتر ا مستتتق وهتتم ال ت ة التتذين أكثتترهم الستتلف .آراجتتا ما كرتتته يف مباتتل االعتقتتاث داصتتة يف
أدطاء التكث م ه .والاصل هو كما قال ابن ميمية [وابَّملة آمتن قتال أو آعتل متاهو ك ْثتر َك َثتر بتذل وإن مل يقصت أن يكتون كتاآرا ،إ اليقصت

الكثتتر أح ت م إال ماختتتاء هللا] .٣ويف مستتألت ا هتتذه رتتتب هللا الكتتم ابلكثتتر علتتى جمتترث اتبتتان التش تريا امل تتالف والعمتتل بتته ال اعتقتتاثه .آتقيي ت الكثتتر
 1وق نقلت هذا كله من قبل عن (تثس ابن ك ) ٣49 - ٣48 /2
 2و كر ابن ك ح يل ع ي بن حامت يف تثس ها (تثس ابن ك ) 1٧1 /2
( ٣الصار املسلول) ص 1٧8 - 1٧٧
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ِ
ِ
ِ
آايتِت ِته َوَرس تولِِه ك تتت ْم
ابالعتق تتاث ه تتا ال وج تته ل تته .ويف الك ت ع تتن قول تته تع تتاىل ( َولَتتتن َس تأَلْتَته ْم لَيَتق تول َّن إَّمنَتتا كَّتتا َخن تتوع َونَت ْل َع تتب ق ت ْتل أ َِاب هّلل َو َ
ستَت ْه ِزئو َن ،الَ تَت ْعتَ ِذرواْ قَ ْ َك َث ْرمت بَت ْع َ إِميَانِك ْم) التوبتة ،٦٦ - ٦٥ :قال ابن ميمية [آق أدس أهنم كثروا بع إمياهنم ما قوقم :إ تكلم ا ابلكثر من
تَ ْ
خ اعتقاث لته ،بتل ك تا خنتوع ونلعتب ،وب هتس أن االستتهزاء َبايت هللا كثتر]  ،1وقتال يف نثتح اآليتة [آت هل علتى أهنتم مل يكونتوا ع ت أنثستهم قت أتتوا
كث ترا ،بتتل توا أن ل ت لتتيح بكثتتر ،آبت َّتس أن االستتتهزاء ابهلل وآايتتته ورس توله كثتتر يكثتتر بتته صتتاحبه بع ت إميانتته ،آ ت هل علتتى أنتته كتتان ع ت هم إميتتان
ضعيف ،آثعلوا هذا احملر الذي عرآوا أنه حمر  ،ولكن مل يظ وه كثرا ،وكان كثرا كثروا بته ،آتإهنم مل يعتقت وا جتواوه] .2آكت ختتيخ اإلست هتذا يب هتس
ل أن من قال أو آعل ماثبتت ابلت ليل أنته ك ْثترَ ،ك َثتر وإن مل يصتاحب قولته أو آعلته اعتقتاث مك ِهثتر كمتا قتال يف ك مته الستابق [متن خت اعتقتاث لته]
وقتتال [آتتإهنم مل يعتقت وا جتواوه] .وقت نقلتتت عتتن ختتتيخ اإلست يف أك تتر متتن موضتتا  -رباتتل االعتقتتاث ويف املق متتة اخلامستتة عشتترة  -قولتته إن متتن
سب هللا أو الرستول كثتر تاهرا واب تا وإن كتان يعتقت أن لت حترا  ،وأن هتذا قتول أهتل الست ة ،وراجتا ك مته ب صته يف املق متة اخلامستة عشترة،٣
ه
قول  -آ اعتبار ل عتقاث آيما ثبت كثر قائله أو آاعلته ،حتىت لتو قتال متن أتتى الكثتر إنته
السب م
اب  -و َّ
و ل انه ق ثبت ابل ليل ك ْثر هذا َّ
الس ه
يعتق أنه اب ل وحرا والدوو آهذا المي ا من تكث ه ،بل هو كا ب يف ثعواه هذه ،كما قال ابن ميمية عن َترك الص ة [َيمره ويل اامر ابلصت ة

آيمت ا حىت يقتل ويكون ما ل مؤم ا يف البا ن قط اليكون إال كاآرا ،ولو قال أ مقر بوجوهبا خ أين ال أآعلها كان هذا القول متا هتذه التال
كذاب م ته ،كمتا لتو أدتذ يلقتى املصتاف يف التش ويقتول :أختته أن ماآيته كت هللا ،أو جعتل يقتتل نبيتا متن اانبيتاء ويقتول :أختته أنته رستول هللا،
وحنو ل من ااآعال اليت ت ايف إميان القلب ،آإ ا قال أ مؤمن بقل ما هذه الال كان كا اب آيما أ هتره متن القتول] .4وأتمتل قولته [وحنتو لت
متتن ااآعتتال] آهتتي أآعتتال مكثتترة بتتذاْا ستواء واآقهتتا التصتريح ابعتقتتاث مك ِهثتتر أ ال .وقتتال الشتتيخ حممت بتتن إبتراهيم آل الشتتيخ [ولتتو قتتال متتن َح َّكت َتم
القانون :أ اعتق أنه اب ل ،آهذا ال أثر له ،بل هو عزل للشرن ،كما لو قال أح م  :أ أعب ااواثن واعتق أهنا اب ل].٥
واخل صتتة :إن متتن اتبتا تشتريا خت هللا آأ اعتته وعمتتل بتته َك َثتتر ثون ال ظتتر يف اعتقتتاثه ،واباان ميميااة نثستته قتتال  -بعت ك متته التتذي قيت آيتته الكثتتر

وعت َ ل عتن قتول الرستول ،آهتذا لته نصتيب متن هتذا الشترك التذي همته
ابالعتقاث – [من علم أن هذا دطأ آيما جاء به الرستول مث اتبعته علتى دطتته َ
هللا ،الستتيما إن اتبتا يف لت هتواه ونصتتره ابللستتان واليت متتا علمتته أبنتته خمتتالف للرستتول ،آهتتذا ختتترك يستتتاق صتتاحبه العقوبتتة عليتته] .٦آتأمتتل كيتتف
رتب الشرك على جمرث االتبان ه ا آقال [مث اتبعه على دطته] وكيف قي ه أوال ابالعتقاث آقال [واعتق ماقاله ل ] آ تاقض ختتيخ اإلست نثسته.
والصواب ه ا :أن الشرك مرتتب على جمرث اتبان التشريا امل الف ،ابلعمتل بته ،كمتا يثعلته الكتا ب ت متا أنتزل هللا متن الرؤستاء والقاتاة وخت هم يف
ومان ا هذا .وكل أح ِ يؤدذ من قوله ويرتك إال رسول هللا عليه الص ة والست  ،واملعيتار يف قبتول ااقتوال ورثهتا هتو مواآقتهتا للت ليل كمتا قتال تعتاىل

(آَِإن تَت اوعتم ِيف ختي ِء آَترُّثوه إِ َىل ِ
الرس ِ
ول) ال ساء .٥9 :هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
اّلل َو َّ
َ َْ ْ َ
ه
ْ

مث نعتهترج علتتى الت ليل التتتايل وآيتته توكيت للصتواب التتذي قتترر ه ه تتا ،وهتتو أن كثتتر التتاكم ب ت متتا أنتتزل هللا مرتتتتب علتتى جمتترث اتباعتته للتشتريا امل تتالف
وعمله به ال اعتقاثه له.

ِ
اّلل علَي ِه وإِنَّه لَِثستق وإِ َّن الشَّتيا ِ س لَيوحتو َن إِ َىل أَولِيتآئِ ِهم لِيج ِ
ِ
تاثلوك ْم َوإِ ْن أَ َ ْعتمتوه ْم
َ َ
 - 4وهو قوله تعاىل ( َوالَ َأتْكلواْ ممَّا َملْ ي ْذ َك ِر ْ
َْ ْ َ
ْمَ
اسم ه َ ْ َ
ش ِركو َن) اانعا .121 :
إِنَّك ْم لَم ْ

قتتال اباان كثااري رمحتته هللا [استتت ل هبتتذه اآليتتة الكرميتتة متتن هتتب إىل أن الذبياتتة الحتتتل إ ا مل يتتذكر استتم هللا عليهتتا وإن كتتان التتذابح مستتلما  -إىل أن

( 1جممون الثتاوى) 22٠ /٧
( 2جممون الثتاوى) 2٧٣ /٧
 ٣نق عن (الصار املسلول) ص ٥12
( 4جممون الثتاوى) ٦1٦ - ٦1٥ /٧
( ٥آتاوى ومقاالت الشيخ حمم بن إبراهيم) 189 /٦
( ٦جممون الثتاوى) ٧1 /٧
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قال :وقال الطساين ح ث ا علي بن املبارك ح ث ا وي بن املبارك ح ث ا موسى بن عبت العزيز حت ث ا الكتم بتن أابن عتن عكرمتة عتن ابتن عبتا قتال:

ملا نزلت (والَ َأتْكلواْ ِممَّا َمل ي ْذ َك ِر اسم ِ
اّلل َعلَْي ِه) أرسلت آار إىل قريش أن داصموا حمم ا وقولوا له آما تذبح أنتت بيت ك بستكس آهتو حت ل،
ْ ه
ْ
َ

الشتتيا ِ س لَيوحتتو َن إِ َىل أَولِيتتآئِ ِهم لِيجت ِ
تاثلوك ْم َوإِ ْن
ومتتا بح هللا عتتز وجتتل بشمش ت متتن هتتب ،يعتتين امليتتتة ،آهتتو ح ترا  ،آ زلتتت هتتذه اآليتتة ( َوإِ َّن َّ َ َ
َْ ْ َ
شت ِركو َن) ،أي وإن الشتيا س متن آتار ليوحتون إىل أوليتائهم متن قتريش  -إىل أن قتال ابتن ك ت  -ويف بعتض ألثا ته عتن ابتن
أَ َ ْعتموه ْم إِنَّك ْتم لَم ْ
عبا إن الذي قتلتم كر اسم هللا عليه وإن الذي ق مات مل يذكر اسم هللا عليه  -إىل أن قال  -وقال الست ه ي يف تثست هتذه اآليتة :إن املشتركس

قالوا للمسلمس كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة هللا ،آما قتل هللا آت أتكلونته ومتا ِبتم أنتتم أتكلونته آقتال هللا تعتاىل ( َوإِ ْن أَ َ ْعتمتوه ْم) يف أكتل

ش ِركو َن)  ،وهكذا قاله جماه والاااك وخ واح من علماء السلف.
امليتة (إِنَّك ْم لَم ْ

ش ِركو َن) أي حيل ع لتم عن أمر هللا لكم وخترعه إىل قول خ ه ،آق ه متم عليه خ ه آهذا هو الشترك ،كقولته
وقوله تعاىل ( َوإِ ْن أَ َ ْعتموه ْم إِنَّك ْم لَم ْ

ون ِ
ِ ِ
اّلل) اآلية ،وق روي الرتمذي يف تثس ها عن ع ي بن حامت أنه قال ايرسول هللا :ما عب وهم،
َحبَ َاره ْم َورْهبَ َاهن ْم أ َْرَاباب همن ث ه
تعاىل ( َّاكَذواْ أ ْ

وحرموا عليهم ال ل آاتبعوهم ،آذل عباثْم إايهم»].1
آقال «بلى إهنم أحلوا قم الرا ه

وقال الشيخ الشنقيقي رمحه هللا [ومن ه ي القرآن لليت هي أقو  -بيانه أن كل من اتبا تشريعا خ التشريا الذي جاء به سي ول آث حممت بتن

اح خمر مج من امللة اإلس مية .وملتا قتال الكثتار لل ت عليته الصت ة والست :
كثر بو م
عب هللا صلوات هللا وس مه عليه ،آاتباعه لذل التشريا امل الف م
الشاة تصبح ميتة من قتلها آقال قم «قتلها هللا» آقالوا له :ما ِبتم أبيت يكم حت ل وما ِبته هللا بيت ه الكرميتة تقولتون إنته حترا ! آتأنتم إ ن أحستن

ِ
اّلل علَي ِه وإِنَّه لَِثسق وإِ َّن الشَّيا ِ س لَيوحو َن إِ َىل أَولِيتآئِ ِهم لِيج ِ
ِ
تاثلوك ْم َوإِ ْن
َ َ
من هللا آأنزل هللا آيهم قوله تعاىل ( َوالَ َأتْكلواْ ممَّا َملْ ي ْذ َك ِر ْ
َْ ْ َ
ْم َ
اسم ه َ ْ َ
أَ َ ْعتموه ْم إِنَّك ْم لَم ْ ِ
قسم من هللا جل وع أقسم به على أن من اتبا الشيطان يف حتليل امليتة أنه مشرك ،وهتذا الشترك
شركو َن)  -إىل قوله  -آهو م
الشت ْتيطَا َن إِنتَّته لَكت ْتم َعت و
آث َ أَن َّال تَت ْعبت وا َّ
خمتترج عتتن امللتتة ذجتتان املستتلمس ،وستتيوبخ هللا مرتكبتته يتتو القيامتتة بقولتته (أََملْ أ َْع َهت ْ إِلَت ْتيك ْم َاي بَت ِتين َ
س) يح ٦٠ :ان اعته يف تشريعه امل الف للوحي هي عباثته].2
ُّمبِ م

يبس بوضوح اليقبل اللبح أن كل من اتبا تشتريا خت هللا وعمتل بته مقت ما إايه علتى ختترن هللا أنته مشترك ابهلل،
وآية اانعا هذه وماورث يف تثس ها ه
وهذا هو حقيقة حال الاكمس ب ما أنزل هللا ابلقوانس الوضعية من َرؤستاء الت ول والقاتاة وخت هم .كمتا بي تت آيتة اانعتا هتذه رتا ال يت ن جمتاال
للشت أن م تتاط تكثت هتتؤالء الكتتا ب ت متتا أنتتزل هللا هتتو جمتترث تتاعتهم للتشتريا امل تتالف ( َوإِ ْن أَ َ ْعتمتتوه ْم )...واتبتتاعهم قتذا التشتريا (كمتتا يف

ح يل ع ي بن حامت) ،وليح م اط التكث هتو اعتقتاث أآاتلية التشتريا امل تالف أو أحقيتته وصتوابه كمتا قتال ابتن تيميتة وتبعته علتى هتذا ك ت متن
املعاصرين ،وهذا دطأ كما بيه ته من قبل.

َّ ِ
الم ِ ِ
ِ
ّلل الَّ ِذي دلَق َّ ِ
ين َك َثرواْ بَِرههبِِم يَت ْع ِ لو َن) اانعا .1 :
 - ٥وقوله تعاىل ( َْ ْ ه
الس َم َاوات َواا َْر َ
َ َ
ع َو َج َع َل الظُّل َمات َوال َ
ُّور مثَّ الذ َ
(ع َ لْت) آ
قال الراوي يف (خمتار الصااح)َ [:

ماع َ َل الشال من خ ج سه].٣
(الع ْ ل) َ
بث ن إ ا َس َّويْت بي هما ،و َ

َّ ِ
ين َك َثتترواْ بِت َترههبِِم يَت ْعت ِ لو َن) أي دعلتتون هلل ع ت ال وختتريكا ،كمتتا قتتال القتتر
آمعتتىن (مثَّ التتذ َ

الزجتتاج
وابتتن ك ت يف تثست ها .وقتتال اباان القاايم [قتتال ه

العت ْ ل :التستتوية ،يقتتالَ :عت َ ل
«أعلتم هللا ستتباانه أنتته دتتالق متتا كر يف هتتذه اآليتتة ،وأن دالقهتتا الختتتال م لته ،وأعلتتم أن الكثتتار علتتون لتته عت ي » ،و َ
الشتتال ابلشتتال ،إ ا ست َّتواه بتته ،ومعتتىن يعت لون بتته :يشتتركون بتته خت ه  -إىل قولتته  -وم لتته قولتته تعتتاىل عتن هتتؤالء املشتتبِههس أهنتتم يقولتتون يف ال تتار آلقتتتهم
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َ ِل ُّمبِ ِ
س) الشعراء ،- 98 - 9٧ :آاعرتآوا أهنم كانوا يف أعظم الا ل وأبي ه ،إ جعلوا هلل ِخت ْتبها
( ََت َّّلل إِن كَّا لَثي َ
ب الْ َعالَم َ
س ،إِ ْ ن َس هِويكم بَِر ه

 1انتهى ك ابن ك من (تثس ه)  .1٧1 - 1٦9 /2وح يل ابن عبا املذكور رواه ابن ماجة وابن أيب حامت والاكم أبساني صاياة
( 2أضواء البيان) 44٠ - 4٣9 /٣
( ٣خمتار الصااح) ماثة ع ل ،ص 418 - 41٧
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وع ال من دلقه َس َّووهم به يف العباثة والتعظيم].1
وهبذا تعلم أن كل من حكم ب ما أنزل هللا أي حكم بتشتريا خت هللا آقت جعتل هتذا ال ت َعت ْ ال مستاواي هلل التذي لته وحت ه حتق التشتريا لل لتق،
َّ ِ
ين َك َثترواْ بِ َترههبِِم يَت ْعت ِ لو َن) .وقتال الشتيخ حمماد حاماد الفقاي [ستووهم
ومن جعل هلل َع ْ ال آق جعل له ختريكا وكثر بذل كما قال تعاىل (مثَّ التذ َ

ون ِ
ِ
ِ
اّلل) التوبتتة ،٣1 :ويف قولتته (أَ ْ َقت ْتم ختت َترَكاء
َحبَت َتاره ْم َورْهبَت َ
تاهن ْم أ َْرَاباب همتتن ث ه
بتته يف دصتتائص الربوبيتتة وهتتي التشتريا ،كمتتا قتتال هللا عت هم ( َّاكَتتذواْ أ ْ
ي بتن حتامت عتن رستول هللا عليته الصت ة والست ختترح لت ] وقتال الفقاي
َختَرعوا َقم ِهم َتن الت هِي ِن َمتا َملْ ََيْ َن بِ ِته َّ
اّلل) الشتورى 21 :ويف حت يل عت ه

وع َ لوا به يف الطاعة والتشريا].2
أياا [ َ
وهبذا ترى أن اآلثلة يعا بعاها بعاا يف بيان أن كل من اتبا تشريا خ هللا آق اكتذ هتذا ال ت ختتريكا وراب ،وس هتواه بتذل ابهلل تعتاىل أي َع َ لَته
ابهلل وَك َثر بذل  .وهذا آيه بيان ملا كرته يف املسألة ال انيتة هبتذا املوضتون متن تعلتق مستائل التشتريا والكتم والتاتاكم بتوحيت هللا عتز وجتل ووجتوب
إآراثه وح ه ال ختري له بذل كله.
مث نتابا سرث بقية ااثلة على كثر من حكم ب ما أنزل هللا.

 - ٦قوله تعاىل (أََمل تَتر إِ َىل الَّ ِذين يتزعمو َن أ ََّهنم آم واْ ِرَا أن ِزَل إِلَي َ وما أن ِزَل ِمن قَتبلِ َ ي ِري و َن أَن يتتاا َكمواْ إِ َىل الطَّاخ ِ
وت َوقَت ْ أ ِمترواْ
َ َْ
ْ
ََ َ
ْ ََ
ْ َ
ْ َ
اتلَّهم ضت َال بعِيت ا)  -إىل قولته – (آَت َ وربِت الَ يتؤِم تو َن ح َّتىت هِكم َ ِ
ِِ
ِ
تجَر بَتْي تَته ْم مثَّ الَ
َ َه َ ْ
َ َ َ
توك آ َيمتا َخت َ
أَن يَكْثرواْ بته َوي ِريت الش َّْتيطَان أَن ي ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
سلِيما) ال ساء.٦٥-٦٠ :
َِد واْ ِيف أَنثس ِه ْم َحَرجا هممَّا قَ َ
اْي َ
ت َوي َسلهمواْ تَ ْ
وق سبق بيان معىن الطاخوت على التثصيل ع نق (الرسالة الليمانيتة يف املتواالة) يف آدتر مباتل االعتقتاث ،آراجعته ه تاك ،وحاصتله :أنته ِبستب

َّ ِ
اجتَتَتبتوا
ين ْ
القيقة آإن الطاخوت هو الشيطان ال اعي لكل كث ِر ابهلل ،وِبسب الظاهر آإن الطاخوت نوعان :اخوت عباثة كما قال تعتاىل ( َوالتذ َ
الطَّاخوت أَن يتعب وها) الزمر ،1٧ :و اخوت حكم كما قال تعاىل (ي ِري و َن أَن يتتاا َكمواْ إِ َىل الطَّاخ ِ
وت) ال ساء ،٦٠ :والكم والتاتاكم تا أياتا
َ َْ َ
ََ َ
الكْم إِالَّ ِ ِ
ّلل أ ََمَر أَالَّ تَت ْعب واْ إِالَّ إِ َّايه) يوستف ،4٠ :وعلى هذا آالطاخوت ِبسب البا ن والقيقتة هتو الشتيطان الت اعي
عباثة كما قال تعاىل (إِ ِن ْ
ه
لكل كثر ،وِبسب الظاهر هو كل ما عب من ثون هللا وم ه كل ماحتوكم إليه خ هللا تعاىل.
كالرؤساء والقااة وخ هم ِ -بكمهم ابلقوانس الوضعية إمنا هم يتااكمون إىل َم ْن خترعها آيتبعون تشريعه ابلكتم بته
والاكمون ب ما أنزل هللا َ -
بس ال ا  ،ومن حتاكم إىل خت ختترن هللا آقت حتتاكم إىل الطتاخوت ،ومتن حتتاكم إىل الطتاخوت آقت عبت ه ان التاتاكم عبتاثة كمتا ستبق بيانته ،ومتن

عبت الطتتاخوت آقت كثتتر ابهلل .أال تتترى كيتتف أكتتذهبم هللا يف ثعتواهم اإلميتتان بقولتته تعتتاىل (يَت ْزعمتتو َن أَ َّهنت ْتم آ َم تواْ)  ،مث أقستتم بذاتتته الكرميتتة أهنتتم خت

مؤم س آقال (آَ َ َوَربِه َ الَ يت ْؤِم و َن) ماثاموا يتااكمون إىل الطاخوت حىت يتااكموا إىل ختريعة هللا تعاىل.
والاكمون ب ما أنزل هللا ما كوهنم يتااكمون إىل الطاخوت ،آإهنم هم أنثسهم واخيت اهنم يتااكم إليهم من ثون هللا.

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ض ت َال بَعِي ت ا ،إِن
ضت َّتل َ
اّللَ الَ يَت ْثتتر أَن ي ْشت َترَك بِتته َويَت ْثتتر َمتتا ثو َن َل ت َ ل َمتتن يَ َشتتاء َوَمتتن ي ْش ت ِرْك ِاب هّلل آَت َق ت ْ َ
ويف تثس ت قولتته تعتتاىل (إِ َّن ه
يَ ْ عو َن ِمن ثونِِه إِالَّ إِ َ اث َوإِن يَ ْ عو َن إِالَّ َختْيطَا َّم ِري ا) ال ساء ،11٧ - 11٦ :قال الشنقيقي رمحه هللا [قوله تعتاىلَ ( :وإِن يَت ْ عو َن إِالَّ َخت ْتيطَا
ن) يتح٦٠ :
آث َ أَن َّال تَت ْعبت وا الش َّْتيطَا َ
َّم ِري ا) املراث يف هذه اآلية ب عائهم الشتيطان املريت عبتاثْم لته ونظت ه قولته تعتاىل (أََملْ أ َْع َهت ْ إِلَ ْتيك ْم َاي بَ ِتين َ
اآلية .وقوله عتن دليلته إبتراهيم مقتررا لته (اي أَب ِ
اَِّ َّتن) ستبأ 41 :اآليتة وقولته
تت َال تَت ْعبت ِ الش َّْتيطَا َن) متر  44 :وقولته عتن امل ئكتة (بَ ْتل َكتانوا يَت ْعبت و َن ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
س قَتْت َل أ َْوالَ ِث ِه ْم خترَكآؤه ْم) اانعا  1٣٧ :ومل يبس يف هذه اآلايت ماوجه عبتاثْم للشتيطان ،ولك ته بتس يف آايت
( َوَك َذل َ َويَّ َن ل َك ِ هم َن الْم ْش ِرك َ
َ
ِ
س لَيوحتو َن
أدر أن معىن عباثْم للشيطان إ تاعتهم لته واتبتاعهم لتشتريعه وإي تاره علتى ماجتاءت بته الرستل متن ع ت هللا تعتاىل كقولته ( َوإِ َّن الشَّتيَا َ
ش ِركو َن) اانعا  121 :اآلية آإن ع ي بن حامت رضي هللا ع ه ملا قال لل عليته الصت ة والست
إِ َىل أ َْولِيَآئِ ِه ْم لِي َج ِاثلوك ْم َوإِ ْن أَ َ ْعتموه ْم إِنَّك ْم لَم ْ
( 1إخاثة اللهثان) البن القيم24٦ - 24٥ /2 ،
 2انظر هامش ص  21ابَّزء ال الل من (م ارج السالكس) البن القيم ،حتقيق الثقي

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

865

كيف اكذوهم أراباب قال له ال عليه الص ة والست «إهنتم أحلتوا قتم متا حتر هللا وحرمتوا علتيهم ماأحتل هللا آتاتبعوهم» و لت هتو معتىن اكتا هم
إايهتتم أرابابويثهتتم متتن هتتذه اآلايت بوضتتوح ال لَت ْتبح آيتته أن متتن اتبتتا تش تريا الشتتيطان متتؤثرا لتته علتتى ماجتتاءت بتته الرستتل ،آهتتو كتتاآر ابهلل ،عاب ت
للشيطان ،مت ذ الشيطان راب وإن ْسى اتباعه للشيطان را ختاء من ااْساء ،ان القائق التت ذ ق االثا عليها كما هو معلو .1).
رك مت هم
وبع  ،آق كان ماسبق من ااثلة على كثر من حكم ب ما أنزل هللا كلها متعلقة ببيان كثرهم من جهة أن اتباعهم تشريا خت هللا هتو ختت م
كثر ابكا هم ختركاء وأراباب متن ثون هللا يف التشتريا ،وأن هتذا كلته راجتا يف حقيقتته إىل اتبتان ختتريعة الشتيطان وعباثتته ابلتاتاكم إليته .وه تاك وجته
و م
آدر لكثر الكا ب ما أنزل هللا يبي ه ال ليل التايل ،وهو:

َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّصتا َرى أَْولِيَتاء بَت ْعاته ْم أَْولِيَتاء بَت ْع ِ
ين َآم تواْ الَ تَتتَّ تذواْ الْيَته َ
تض َوَمتن يَتتَت َتوَّقم همت ك ْم آَِإنَّته متْته ْم إِ َّن ه
توث َوال َ
اّللَ
 - ٧وقوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ِ
ِِ
س) املائ ة.٥1 :
الَ يَت ْه ي الْ َق ْوَ الظَّالم َ
وق سبق الك يف تثس هذه اآلية متا بيتان معتاين املتواالة يف الل تة والشترن ،و لت يف نقت (الرستالة الليمانيتة يف املتواالة) َبدتر مباتل االعتقتاث،
آراجا ما كرته ه اك ،ومن ضمن ما كرته ه اك أن املواالة يف الل ة تعين الق ْرب وال ُّنو واملتابعة.
وق كرت يف املسألة ااوىل من هذا املوضون أن القوانس الوضعية املعمتول هبتا اآلن يف الت ول التيت تتزعم أهنتا إست مية هتي يف معظمهتا قتوانس أوربيتة
مت آرضتتها بقتتوة االحتتت ل املستتلح .أي أن هتتذه القتوانس هتتي ثيتتن أوراب ان الت ين هتتو الطريقتتة املتبعتتة حقتتا كانتتت أو اب ت  -كمتتا يف املق متتة ااوىل
ابملسألة اخلامسة  -أو بعبارة أدرى :إن هذه القوانس هي ثين اليهوث وال صتارى أهتل أوراب ،ومتتابعتهم يف قتواني هم التيت هتي ختتريعتهم وثيت هم يت دل
يف صتريح املتواالة ،ومتواالْم كثتتر كمتتا قتتال تعتتاىل ( َوَمتتن يَتتَ ت َتوَّقم ِهمت ك ْم آَِإنتَّته ِمتْته ْم) .آهتتذا هتتو الوجتته اآلدتتر لكثتتر الكتتا ب ت متتا أنتتزل هللا ،آتتإن
حكمهم هبذه القوانس مواالة لليهوث وال صارى وخ هم من الكثار الذين اقتبسوا من قواني هم.

وق ت كتتر ااستتتا حممااد نعاايم ايسااني ضتتمن صتتور م تواالة الكثتتار [استتتعارة ق تواني هم وم تتاهجهم يف حكتتم اامتتة وتربيتتة أب ائهتتا  -إىل قولتته  -آمتتن
اجتمعت ع هم هذه اامور أو ق ر م هتا ،وكتان لت لته دلقتا وعتاثة ،آقت أقتا الت ليل علتى أنته راع بكثتر الكتاآرين ،آيكتون مت لهم ،بتل مت هم،
والي جيه من الكثر إال إميان ج ي واق ن عن مواالة الكثار].2
وقال الشيخ أمحد بان الصاديق الدماار يف كتابته (االستت ثار ل تزو التشتبه ابلكثتار) ،قتال [كتان متن آاثر التشتبه ابلكثتار اتبتاعهم يف الترآض للت ين
ولشريعة هللا ك ظا لياة املسلمس حكومتة وختتعبا ،واستت اث قتوانس اارع بت ي عتن الشتريعة يف الكتم والرتبيتة ،وبتذل ارتت وا علتى أعقتاهبم آعتاثوا
رثة ،وقتتذا استتتباح املستتلمون حرمتتات هللا ومق ستتات ال ت ين بشتتعارات التق ت آتتأبيح ال تراب
ليتتاة ماقبتتل اإلس ت  -إىل قولتته  -والتبعيتتة لل تترب تعتتىن ه
واخلمتتر وا تتون واإلابحتتة والتتتسج واالدتتت ط وخت تيون التتز والع قتتات احملرمتتة بتعمتتيم حتتترر املترأة وتواج ت ها يف جيتتا جمتتاالت اليتتاة .و هتترت يف ب ت ث
اإلس مذاهب الكثر والثجور ت عو ل ثستها عل تا وَتتار أنشتطتها يف حريتة وهت وء  -إىل قولته  -ولتيعلم هتؤالء وجيتا املستت ربس أن العترب ب ت
ثيتتن المكتتان قتتم يف ثنيتتا ال تتا  ،وليستتت حم تتة اان ت لح الستتليبة ببعي ت ة ،آلياتتذر ا تتانس أن يكتترروا الكارثتتة ،ولياتتذروا أن يرم توا بشتتعوهبم وثوقتتم
ارى َح َّىت تَتتَّبِ َا ِملَّتَته ْم)
لل رب ،وإنه مل تظر! ،وال رب خرب ،ق ميه وح ي ه ،ولل رب ع ت اآلية حس قالت ( َولَن تَت ْر َ
ضى َع َ الْيَتهوث َوالَ ال َ
َّص َ
البقرة.٣]12٠ :

وبع :
آقت كانتتت هتتذه بعتتض ااثلتتة علتتى كثتتر الكتتا ب ت متتا أنتتزل هللا ،وهتتي أثلتتة إجاليتتة ،وه تتاك أثلتتة تثصتتيلية علتتى كثتترهم ترجتتا إىل ماتشتتتمل علي ته
القوانس الوضعية من استا ل احملرمات وإابحتها كإابحة الراب وإابحة التز ابلرتاضتي وإابحتة اخلمتر وامليستر يف أمتاكن معي تة ،واستتا ل متال املستلم
( 1أضواء البيان) 4٧٦ /1
( 2اإلميان) حملم نعيم ايسس ،ص  ،111 - 11٠ط ثار عمر بن اخلطاب
 ٣من املرجا املذكور ،ص  ،8٣ - 82ط ثار البشائر اإلس مية 14٠9هت
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ب حق كمتا هتو التال يف االختترتاكية ،واستتا ل قتتل املستلم ب ت حتق بقتواني هم البا لتة التيت تبتيح قتتل املستلم ا اهت اخلتارج علتى التاكم الكتاآر
بتهمة قلب نظا الكم وخ ل من صور استا ل احملرمات القطعية وإابحتها ،وهتي أمتور مكثترة ابإلجتان ،ويراجتا يف هتذا ما كرتته يف املق متة
الستتابعة عشتترة ،كمتتا أختتترت إىل لت أياتتا يف آدتتر الت بيتته اقتتا املتتذكور عقتتب تعليقتتي علتتى قتتول القحاااو [والخيتترج العبت متتن اإلميتتان إال جباتتوث
ماأثدله آيه] و ل ربال االعتقاث.
وهبذا أدتم الك يف سرث ااثلة ال صية على كثر الكا ب متا أنتزل هللا ،وقت تبتس لت ممتا كرتته يف هتذه املستألة أن مستألة الكتم ب ت متا أنتزل
هللا مشتتتملة علتتى ث ثتتة م ا تتات مكثتترة ،كتتل م هتتا مكثتتر بذاتتته ،وهتتي تتترك حكتتم هللا ،وتشتريا خت حكمتته ،والكتتم ب ت متتا أنتتزل هللا هبتتذا التشتريا
امل الف لشرعه.
كما تبس ل أن القائمس على العمل ابلقوانس الوضتعية بتب ث املستلمس متن الكتا واملشترعس ،مت هم متن جتتمتا يف حقته امل ا تات ال ثتة املكثترة،
وم هم ثون ل .
وهبتتذا تتترى أن كثتتر الكتتا ب ت متتا أنتتزل هللا اليعتمت علتتى ثليتتل واحت  ،بتتل تعاضت ت ااثلتتة علتتى بيتتان كثتترهم متتن عت ة أوجتته ،و لت ان مستتائل
التشتريا والكتتم والتاتتاكم هتتي متن مستتائل الت ين الكبتتار ال ادلتة يف أصتتل اإلميتتان ويف حتقيتتق التوحيت  ،آبت هتس هللا ك ْثتر امل تتالف آيهتا أبك تتر متتن ثليتتل

بت ْعت ِ
ض) ال تور:

قطعي ال اللة را يبس ل أن كثرهم هو كثر على كثر ليح كثرا ثون كثر كما يزعمه بعض من العلم قم ( ،ل َم م
ات بَت ْعا َها آَت ْو َق َ

.4٠

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم
وع الك يف امل تاط املكثتر ااول (تترك الكتم رتا أنتزل هللا) ك تت قت أرجتأت الكت يف قولته تعتاىل ( َوَمتن َّملْ َْكتم رَتا أَن َتزَل ه
الْ َكاآِرو َن) املائ ة 44 :إىل مابع سرث بقية ااثلة ،وعليه آهذا أوان الك يف هذه اآلية.
ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن)
َنزَل ه
الك يف قول هللا عز وجل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ

أرجتتأت الك ت يف هتتذه اآليتتة اتكلتتم آيهتتا بشتتال متتن التثصتتيل ،و ل ت اهنتتا عم ت ةم يف موضتتوع ا ونتتص ص تريح يف حم تل ال تزان ،ولكتتن ملتتا ورث علتتى
االست الل هبا بعض الشبهات اليت تثرل اآلية من ماموهنا وتعطهلها عما أراث هللا هبا آق لز تثصيل القول آيها.
أما كون هذه اآلية عم ةم يف موضوع ا :آذل ان الكتم ابلقتوانس الوضتعية يف واقع تا املعاصتر صتورته كصتورة التذين أنزلتت آتيهم هتذه اآلايت ،آقت
نزلت يف قو يزعمون أهنم مؤم ون ،وما ل تركوا الكم ِب ِ من ح وث هللا آرضه عليهم  -وهو ح رجم الزاين احملصن  -ومل مياوه من كتاهبم -
التوراة  -وإمنا عطهلوا العمل به ،وادرتعوا حكما ب ي من ع أنثستهم وجعلتوه ختترعا متبعتا بيت هم ،آا َك َتم هللا بكثترهم رجترث تتركهم الكتم رتا أنتزل
هللا ،آكيتتف إ ا اناتتاف إليته الكتتم ب ت ه بقتتانون خمتترتن  .وإ ا كتتان هللا تعتتاىل قت أكثتتر متتن تتترك الكتتم ِبت ِ واحت ِ متتن حت وثه ،آكيتتف رتن تتترك
ااحكا الشرعية جلة واستب ل قوانس الكثتار هبتا  .آتإ ا كانتت صتورة الواقتا كصتورة ستبب نتزول هتذا الت ص آإهنتا جتا ِر عليهتا حكمته الحمالتة ،آقت
أجا العلماء على أن صورة سبب ال زول قطعية الت دول يف الت ص كمتا كرتته يف املق متة الستابعة ابملستألة اخلامستة .آكيتف وصتورة الواقتا أختت متن
صورة سبب ال زول كما أسلثت البيان  .هذا مايتعلق بكون هذه اآلية عم ة يف موضوع ا.
أما أن الشبهات الوارثة علتى االستت الل هبتذه اآليتة قت ك ترت رتا يتؤثي إىل تعطيتل الت ص وتثري ته متن ماتمونه ،آمرجتا هتذه الشتبهات إىل أمترين:
(أحت ا) استتت الل أصتتااب هتتذه الشتتبهات أبقتوال بعتتض الستتلف متتن الصتتاابة والتتتابعس يف هتتذه اآليتتة ثون اعتبتتار اقتوال خمتالثيهم متتن بقتتتهم،
(واامر ال اين) اخلطأ يف االستت الل بتبعض القواعت التيت هتي إمتا أهنتا صتواب ولكتن أدطتأ املستت ل يف آهمهتا كقاعت ة (النكثتر مستلما بتذنب متا مل
يستاله) .وإما أهنا دطأ ومل ي رك املست ل وجته اخلطتأ آيهتا آاستت ل هبتا مقلت ا ملتن وضتعها و لت كاالستت الل رقالتة (الخيترج العبت متن اإلميتان إال
جباوث ماأثدله آيه).
وسوف أ كر آيما يلي ماورث يف ستبب نتزول هتذه اآلايت بستورة املائت ة ،مث أ كتر املستائل امل تلتف آيهتا يف تثست ها متا بيتان القتول التراجح يف كتل
م ها را آيه رث على الشبهات الوارثة على االست الل به.
الك يف سبب نزول هذه اآلايت
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ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ين
قتتال هللا عتتز وجتتل ( َاي أَيتُّ َهتتا َّ
ين قَتتالواْ َآمَّتتا أبَآْ ت َتواهه ْم َوَملْ ت ت ْتؤمن قتلتتوهب ْم َومت َتن التتذ َ
ين ي َستتارعو َن يف الْك ْثت ِر مت َتن التتذ َ
الرستتول الَ َْزنت َ التتذ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
توك ِرآتو َن الْ َكلِتم ِمتن بتعت ِ مو ِ
اضتعِ ِه يَتقولتو َن إِ ْن أوتِيتت ْم َه ت َذا آَ تذوه َوإِن َّملْ تت ْؤتَت ْتوه
هاثواْ َْسَّاعو َن ل ْل َكتذ ِب َْسَّتاعو َن ل َق ْتو َ
آدت ِر َ
ين َملْ ََيْت َ َه
َ َْ ََ
ِ َّ ِ
ِ
آَاح َذرواْ ومن ي ِرِث اّلل آِْتت تته آَتلَن َتَْلِ لَه ِمن ِ
وهبم َقتم ِيف الت ُّ نْتيا ِدتزي وَقتم ِيف ِ
ِ
اآلد َترِة
َ
ه ََ
ين َملْ يت ِرث ه
َ ه
ْ ََ
َ ْمَ ْ
اّلل أَن يطَ هه َتر قتلت َ ْ ْ
اّلل َختْيتا أ ْولَتت َ التذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َع ِظ ميمَْ ،سَّاعو َن ل ْل َكذ ِب أ َّ
وك َخت ْتيتا
ع َعْته ْم آَتلَن يَا ُّتر َ
لس ْات آَِإن َجآؤ َ
َكالو َن ل ُّ
ع َعْته ْم َوإِن تت ْع ِر ْ
احكم بَتْيتَتهم أ َْو أ َْع ِر ْ
َع َذ م
وك آَ ْ
اّلل مثَّ يتتتولَّو َن ِمن بتعت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
اّللَ ِ ُّ
سَ ،وَكْي َ
ب الْم ْقسط َ
َوإِ ْن َح َك ْم َ
َْ
احكم بَتْيتَته ْم ِابلْق ْسط إِ َّن ه
ت آَ ْ
ف َ هكمونَ َ َوع َ هم التت َّْوَراة آ َيها حكْم ه ََ َ ْ
َلِ َ وما أولَتتِ َ ِابلْم ْتؤِمِس ،إِ َّ أَنزلَْتا التَّتتورا َة آِيهتا هت ى ونتور َ كتم ِهبتا الَّبِيُّتو َن الَّ ِتذين أَستلَمواْ لِلَّ ِتذين هتاثواْ و َّ ِ
َحبَتار ِرَتا
َ
الرَّابنيُّتو َن َواا ْ
َ ْ
َ
َ م ْ َ
َْ َ
ََ ْ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استتت ْا ِثظواْ متتن كتَت ِ
اّلل
اّلل َوَكتتانواْ َعلَْيتته ختت َته َ اء آَت َ َكْ َشتتواْ الَّتا َ َو ْ
اد َشت ْتون َوالَ تَ ْشت َترتواْ َِب َايِيت َمثَ تتا قَلتتي َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أَنت َتزَل ه
تاب ه
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س وااَن َ ِ ِ
ِ
ِ
َن التَّت ْث ِ
ح والْ َع ْ َ ِ ِ
آَأ ْولَتت َ هم الْ َكاآرو َنَ ،وَكتَتْبتَا َعلَْي ِه ْم آ َيها أ َّ
وح
لس هِتن َو ْ
اَّتر َ
تس ابلْ َعت ْ َ
ح ابلتَّت ْث ِ َ
الس َّتن اب ه
تف اباَنتف َواا َن ابا ن َو ه
َ
َّ ِ
ِ
قِصتتاص آَمتتن تَص ت َ ِ
ِ
ِِ ِ
يستتى ابْت ِن َمت ْترََ
َّق بِتته آَتهت َتو َك َّثت َتارةم لَّتته َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أنت َتزَل ه
َ م َ َ
اّلل آَأ ْولَتتت َ هتتم الظتتالمو َنَ ،وقَت َّثْيتَتتا َعلَتتى آ َاثرهتتم ب َع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
م ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تس،
تس يَ َ يْتته مت َتن التَّت ْتوَراة َوه ت ى َوَم ْوعظَتتة لهْلمتَّقت َ
ص ت ه قا له َمتتا بَت ْ َ
ص ت ه قا له َمتتا بَت ْ َ
تور َوم َ
َ
تس يَ َ يْتته مت َتن التَّت ْتوَراة َوآتَتْيتَتتاه ا ِإلجنيت َتل آيتته ه ت ى َونت م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تس
صت ه قا له َمتا بَ ْ َ
اّلل آيه َوَمن َّملْ َْكم رَا أَ َنزَل ه
َنزَل ه
اّلل آَأ ْولَتت َ هم الْ َثاسقو َنَ ،وأ َ
َولْيَ ْاك ْم أ َْهل ا ِإلجن ِيل رَا أ َ
اب ِاب ْلَِهق م َ
َنزلَْا إِلَْي َ الْكتَ َ
ِ
ِ
ِ
ي َ يْت ِته ِمتتن الْ ِكتَت ِ
الَت ِهتق لِكت ِهتل َج َع ْلَتتا ِم ت ك ْم ِختت ْتر َعة
تاءك ِمت َتن ْ
اّلل َوالَ تَتتَّبِت ْتا أ َْهت َتواءه ْم َع َّمتتا َجت َ
تاحكم بَتْيت تَتهم رتَتا أَنت َتزَل ه
تاب َوم َهْيم تتا َعلَْيتته آَت ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استتَبِقوا اخلتَ ْ َات إِ َىل هللا َمت ْرجعك ْم َجيعتا آَتيتَتبِهتتكم رَتا ك تت ْم
اّلل ََََّعلَك ْتم أ َّمتة َواحت َ ة َولَتتكن لهيَتْبتل َتوك ْم ِيف َمتا َ
َومْت َهاجا َولَ ْتو َختتاء ه
آَتكتم آَ ْ
ِِ ِ
ِ
ِ
وك َعن بَت ْع ِ
اعلَ ْم أََّمنَتا
اح َذ ْره ْم أَن يَت ْثتِ َ
اّلل إِلَْي َ آَِإن تَت َولَّْواْ آَ ْ
َنزَل ه
َنزَل ه
اّلل َوالَ تَتتَّبِ ْا أ َْه َواءه ْم َو ْ
آيه َكْتَلثو َنَ ،وأَن ْ
ض َما أ َ
احكم بَتْيتَتهم رَا أ َ
اّلل ح ْكمتتا لهِقتتوِ
استتقو َن ،أَآَا ْكتتم ا َّْ ِ
اهلِيَّت ِتة يتبت تتو َن ومتتن أَحستتن ِمتتن ِ
ض نتتوهبِِم وإِ َّن َكِ ت ا ِمتتن الَّتتا ِ لََث ِ
ي ِري ت اّلل أَن ي ِ
صتتيبَتهم بِ تبَت ْع ِ
َْ َ َ ْ ْ َ َ ه
ه
َ َ
َْ
َْ
هَ
يوقِ و َن) املائ ة.٥٠ - 41 :
ِ
ف يف سبب نزول هذه اآلايت على قولس ،وسوف أنقل ماورث يف ل من (عم ة التثس خمتصر تثس ابتن ك ت ) للشتيخ أمحاد شااكر ،قتال
ادتل َ

رمحه هللا خمتصرا ك

ابن ك :

[نزلتتت هتتذه اآلايت الكرميتتات يف املستتارعس يف الكثتتر ،اخلتتارجس عتتن اعتتة هللا ورستتوله ،املقت مس آراءهتتم وأهتواءهم علتى ختترائا هللا عتتز وجتتل ( ِمت َتن
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِِ
ين
ين قَتتالواْ َآمَّتتا أبَآْ ت َتواهه ْم َوَملْ ت ت ْتؤمن قتلتتوهب ْم) أي :أ هتتروا اإلميتتان أبلست تهم ،وقلتتوهبم دتراب داويتتة م تته .وهتتؤالء هتتم امل تتاآقون ( َومت َتن التتذ َ
التتذ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
هاثواْ) أع اء اإلست وأهلته .وهتؤالء كلهتم «ْستاعون للكتذب» أي :مستتجيبون لته م ثعلتون ع ته ( َْسَّتاعو َن ل ْل َكتذ ِب َْسَّتاعو َن ل َق ْتو َ
ين َملْ
آدت ِر َ
وك) ،أي :يستجيبون اقوا آدرين الَيتون جملس ايحممت  .وقيتل :املتراث أهنتم يتستمعون الكت ويتْهونته إىل قتو آدترين ممتن ال اتر ع ت ك متن
ََيْت َ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
يتأولونتته علتتى خ ت أتويلتته ،ويب ه لونتته متتن بعت متتاعقلوه وهتتم يعلمتتون (يَتقولتتو َن إِ ْن أوتِيتتت ْم َه ت َذا
أع ت ائ ( َهِرآتتو َن الْ َكلت َتم متتن بَت ْع ت َم َواضتتعه) أي :ه
اح َذرواْ) قيل :نزلت يف أقوا متن اليهتوث قتلتوا قتتي وقتالوا :تعتالوا نتاتاكم إىل حممت  ،آتإن حكتم ابل يتة آتاقبلوه ،وإن حكتم
آَ ذوه َوإِن َّملْ تت ْؤتَت ْوه آَ ْ
ابلقصتاص آت تستتمعوا م تته .والصتتايح :أهنتتا نزلتتت يف اليهتتوثيس اللتتذين ونيتتا ،وكتتانوا قت بت لوا كتتتاب هللا التتذي أبيت يهم متتن اامتتر بتترجم متتن أحصتتن
آارآوه واصطلاوا آيما بي هم على اَّل مائة جل ة والتاميم واإلركاب على محارين مقلوبس! آلما وقعت تل الكائ ة بع اقجرة قالوا آيمتا
م هم ،ه
بي هم :تعالوا حىت نتااكم إليه ،آإن حكم ابَّل والتامتيم آ تذوا ع ته ،واجعلتوه حجتة بيت كم وبتس هللا ،ويكتون نت متن أنبيتاء هللا قت حكتم بيت كم
بذل  ،وإن حكم ابلرجم آ تتبعوه يف ل  .وق ورثت ااحاثيل بذل .
آروي مال عن آا عن ابن عمر ،أنه قال« :إن اليهوث جاؤا إىل رسول هللا عليته الصت ة والست  ،آتذكروا لته أن رجت مت هم وامترأة ونيتا ،آقتال قتم
رستتول هللا عليتته الصت ة والست  :ماجتت ون يف التتتوراة يف ختتتأن التترجم آقتتالوا :نثاتتاهم ودلت ون ،قتتال عبت هللا بتتن ست  :كتتذبتم ،إن آيهتتا التترجم،
آأتوا ابلتوراة آ شروها ،آوضا أح هم ي ه على آية الرجم ،آقرأ ما قبلها ومابع ها ،آقال له عب هللا بن س  :ارآا ي ك ،آرآتا يت ه آتإ ا آيتة الترجم،
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آقالوا :ص ق اي حمم  ،آيها آيتة الترجم ،آتأمر هبمتا رستول هللا عليته الصت ة والست

آرجتا ،آرأيتت الرجتل َْ ِتين علتى املترأة يقيهتا الجتارة» .أدرجتاه،

ِ
ِ
وهتتا إِن ك تتت ْم
وهتتذا لثتتظ الب تتاري .ويف لثتتظ لتته« :قتتال لليهتتوث :ماتص ت عون هبمتتا قتتالوا :نس ت ه م وجوههمتتا وخنزيهمتتا ،قتتال( :آَتأْتواْ ِابلتَّ ت ْتوَراة آَاتْتل َ
ِِ
س) آل عمتران ،9٣:آجاؤا ،آقالوا لرجل م هم ممن يرضون أعور :اقرأ ،آقرأ ،حىت انتهى إىل موضا م ها آوضا ي ه عليه ،آقال :ارآا ي ك ،آرآتا،
صاثق َ
َ
آإ ا آية الرجم تلوح ،قال :اي حمم  ،إن آيها آية الرجم ،ولك ا نتكاَته بي ا ،آأمر هبما آرجا».
وع مسلم« :أن رستول هللا عليته الصت ة والست أتتى بيهتوثي ويهوثيتة قت ونيتا ،آتانطلق رستول هللا عليته الصت ة والست

حتىت جتاء يهتوث ،آقتال:

ِ
وهتتا إِن ك تتت ْم
ماجتت ون يف التتتوراة علتتى متتن وى قتتالوا :نست هِتوث وجوههمتتا وحنملهمتتا وخنتتالف بتتس وجوههمتتا ويطتتاف هبمتتا ،قتتال (آَتأْتواْ ِابلتَّت ْتوَراة آَاتْتل َ
ِِ
س)  ،قال :آجاؤا هبا آقرؤها ،حىت إ ا مر َبية الرجم وضا الثىت الذي يقرأ يت ه علتى آيتة الترجم ،وقترأ متابس يت يها ومتا وراءهتا ،آقتال لته عبت
صاثق َ
َ

هللا بتتن ست  -وهتتو متتا رستتول هللا عليتته الصت ة والست  :-مت ْتره آل آت ْتا يت ه ،آرآتتا يت ه ،آتتإ ا حتتهتتا آيتتة التترجم ،آتأمر هبمتتا رستتول هللا عليتته الصت ة
والس آرجا ،قال عب هللا بن عمر :ك ت آيمن رجهما ،آلق رأيته يقيها من الجارة ب ثسه»..
وروى اإلمتتا أمحت عتتن التساء بتتن عتتاوب ،قتتال «متَّتر علتتى رستتول هللا عليتته الصت ة والست بيهتتوثي حمَ َّمتمِ جملتتوث ،آت عاهم آقتتال :هكتتذا جتت ون حت َّ
الزاين يف كتابكم آقالوا :نعم ،آ عا رج من علمائهم آقال :أنْش َ ك ابلذي أنزل التوراة علتى موستى ،أهكتذا جتت ون حت َّ التزاين يف كتتابكم آقتال:
ال وهللا ،ولتتوال أن ت نش ت تين هبتتذا مل أدتتسك ،جن ت ح ت ال تزاين يف كتاب تتا التترجم ،ولك تته ك تتر يف أخت تراآ ا ،آك تتا إ ا أدتتذ الش تريف ترك تتاه ،وإ ا أدتتذ
الاتتعيف أقم تتا عليتته الت  ،آقل تتا :تعتتالوا حتتىت جنعتتل ختتتيتا نقيمتته علتتى الشتريف والوضتتيا ،آاجتمع تتا علتتى التامتتيم واَّلت  ،آقتتال ال ت عليتته الصت ة

َّ ِ
ين ي َستا ِرعو َن ِيف
والس  :اللهم إين هأول من أحيا أمرك إ أماتوه ،قال :آأمر به آرجم ،قال :آأنزل هللا عز وجل ( َاي أَيتُّ َهتا ا َّلرستول الَ َْزنت َ التذ َ
الْك ْث ِر) إىل قوله (يَتقولو َن إِ ْن أوتِيت ْم َهت َذا آَ ذوه) أي :يقولون :ائتوا حمم ا آإن أآتاكم ابلتاميم واَّل آ ذوه ،وإن أآتاكم ابلرجم آاحتذروا ،إىل
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الظَّالِمو َن) قتال:
أنزَل ه
َنزَل ه
اّلل آَأ ْولَتت َ هم الْ َكاآرو َن) قال :يف اليهوث :إىل قوله ( َوَمن َّملْ َْكم رَا َ
قوله ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
يف اليهتتوث( ،ومتتن َّمل َ كتتم ِرتَتا أَنتتزَل اّلل آَأولَتتتِ َ هتتم الْ َث ِ
استتقو َن) قتتال :يف الكثتتار كلهتتا» .انثتترث ذدراجتته مستتلم  -ثون الب تتاري  -وأبتتو ثاوث
ََ ْ ْ
َ ه ْ
وال سائي وابن ماجة.].

إىل أن قال أمحد شاكر خمتصترا كت

ابتن ك ت [ستبب آدتر يف نتزول هتذه اآلايت الكرميتات(:روي اإلمتا أمحت عتن ابتن عبتا  ،قتال« :إن هللا أنتزل

(ومن َّمل َ كتم ِرَتا أَنتزَل اّلل آَأولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) و (آَأولَتتتِ َ هتم الظَّتالِمو َن) و (آَأولَتتتِ َ هتم الْ َث ِ
استقو َن) قتال ابتن عبتا  :أنزقتا هللا يف
ََ ْ ْ
ْ
ْ
َ ه ْ
ِ
الطائثتس من اليهوث ،كانت إح ا ا ق قهرت اادرى يف اَّاهلية ،حىت ارتاوا واصطلاوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة آَ يَتته مخستون
وسقا ،وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة آ يته مائة وسق ،آكانوا على ل حىت ق ال ت عليته الصت ة والست  ،آقتلتت الذليلتة متن العزيتزة قتتي ،
آأرسلت العزيزة إىل الذليلة :أن ابع وا ل تا رائتة وستق ،آقالتت الذليلتة :وهتل كتان يف حيتس ثي همتا واحت ونستبهما واحت وبلت ا واحت  ،ثيتة بعاتهم
نصف ثية بعض إمنا أعطي اكم هذا ضيما م كم ل ا ،وآرقا م كم ،آأما إ ْ ق حمم آ نعطيكم ،آكاثت الترب ْتيل بي همتا ،مث ارتاتوا علتى أن
ِ
تعف متتا يعطتتيهم م ت كم ،ولق ت ص ت قوا،
دعل توا رستتول هللا عليتته الص ت ة والس ت بي ت هم ،مث َ َكتترت العزيتتزة آقالتتت :وهللا متتا حمم ت رعطتتيكم م ت هم ضت َ
متاأعطو هتتذا إال ضتتيما مهتا وقهترا قتتم ،آ ُّستوا إىل حممت متتن َخيْتتس لكتتم رأيَته ،إن أعطتتاكم ماتريت ون َّ
حكمتمتتوه ،وإن مل يعطكتم َحت ِتذ ْرمت آلتتم حت هِكمتتوه،
ِ
أي رستتول هللا عليته الصت ة والست  ،آلمتتا جتاؤا رستتول هللا عليته الصت ة
آ َ ُّستوا إىل رستول هللا عليتته الصت ة والست ستا متتن امل تاآقس لي ْ تتسوا قتم ر َ

َّ ِ
ستا ِرعو َن ِيف الْك ْثت ِر)
والس أدس هللا رسوله عليه الص ة والست أبمترهم كلته ومتا أراثوا ،آتأنزل هللا تعتاىل ( َاي أَيتُّ َهتا َّ
الرستول الَ َْزنت َ التذ َ
ين ي َ
إىل قولتته (الْ َث ِ
استتقو َن) آثتتيهم  -وهللا  -أنتتزل ،وإايهتتم عتتين هللا عتتز وجتتل» .ورواه أبتتو ثاوث ب اتتوه .وروي ابتتن جريتر عتن ابتتن عبتتا « :أن اآلايت يف
ِِ
س)  -إمنا أنزلت يف ال ية يف بين الَّا وبين قريظتة ،و لت  :أن قتلتى بتين ال ات
احكم بَتْيتَتهم أ َْو أ َْع ِر ْ
ع َعْته ْم) إىل (الْم ْقسط َ
املائ ة ،قوله (آَ ْ
وث ْون نصف ال يتة ،آتاتاكموا يف لت إىل رستول هللا عليته الصت ة والست  ،آتأنزل هللا لت
وثي ال ية كاملة ،وأن قريظة كانوا ي َ
كان قم خترف ،وت َ
ي لت كتان .ورواه أمحت وأبتتو ثاوث
آتيهم ،آاملهتم رستول هللا عليته الصت ة والست علتى التق يف لت  ،آجعتل ال يتة يف لت ستواء» وهللا أعلتم أ ُّ
وال سائي ب اوه].
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إىل أن قتتال [وقت روي عتتن ابتتن عبتتا  :أن هتتذه اآلايت نزلتتت يف اليهتتوثيس اللتتذين ونيتتا ،كمتتا تقت مت ااحاثيتتل بتتذل  ،وقت يكتتون اجتمتا هتتذان
السببان يف وقت واح آ زلت هذه اآلية يف ل كله ،وهللا أعلم].1
آهتتذان الستتببان رواي يف نتتزول هتتذه اآلايت ،ولكتتن الصتتايح م همتتا هتتو ااول كمتتا قتتال ابتتن ك ت [والصتتايح أهنتتا نزلتتت يف اليهتتوثيس اللتتذين ونيتتا].
يرجح أن سبب ال زول هو ااول ث ثة أمور ،هي:
والذي ه
 أن رواة ح يل الرجم أربعتة متن الصتاابة  -آيمتا كتره ابتن ك ت يف تثست ه  -وهتم :ابتن عمتر ،وأبتو هريترة وجتابر بتن عبت هللا والتساء بتن عتاوب،ِب ف ح يل ال ية آق رواه ابن عبا آقط ،رضي هللا ع هم.
 أن رواة ح يل الرجم كانوا ابمل ي ة وقت وجوث اليهوث هبا  -ابست اء أيب هريرة  -آعاصروا الواقعةِ ،ب ف ابن عبا آق تل ركتة حتىت آتاهتاعا  8هت ،ووقتها مل يكن يهوث ابمل ي ة ،آروايته حكاية عن بعض الصاابة  -مرسل صاايب  -المشاه ة.
 أن قتتول ابتتن عمتتر يف حت يل التترجم (آك تتت آتتيمن رجهمتتا) نتتص يف حمتتل ال تزان ،كمتتا قتتال الستتيو ي  -يف الرتجتتيح بتتس أستتباب ال تتزول املتعت ثةلل ص الواح – [ أن يستوي اإلس اثان يف الصاة آ جح أح ا بكون راويه حاضر القصة).2
وعلى القول بتع ث سبب ال زول ،آإن السببس املذكورين يف هذه اآلايت اتثقا يف أن اليهوث ب ه لوا حكم هللا الذي خترعه قم ،ستواء بت ه لوا حكتم التزاين
احملصن أو ب ه لوا وجوب املساواة يف ال ية ،وقتذا آتإن اخلت ف يف ستبب ال تزول الياتر واليتؤثر يف الكتم ،إ إن م تاط الكتم يف الستببس هتو تعطيتل
حكم هللا وادرتان حكم ب يل والكم به .ولكن الصايح هو نزوقا يف تب يل حكم الزاين احملصن.
نعرج على اخل ف الوارث يف تثس ها.
هذا مايتعلق بسبب نزول اآلايت ،مث ه

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن)
َنزَل ه
الك يف تثس قوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) قال الساء ابن عاوب وحذيثة بن اليمان وابن عبا وأبو
َنزَل ه
قال ابن كثري رمحه هللا [وقوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
جملز وأبو رجاء العطارثي وعكرمة وعبي هللا بن عب هللا والسن البصري وخ هم :نزلت يف أهل الكتاب ،واث السن البصري وهي علي ا واجبة.
وقال عب الرواق عن سثيان ال وري عن م صور عن إبراهيم قال :نزلت هذه اآلايت يف بين إسرائيل ورضي هللا قذه اامة هبا ،رواه ابن جرير.
وقال ابن جرير أياا ح ث ا يعقوب ح ث ا هشيم أدتس عبت املل بتن أيب ستلمان عتن ستلمة بتن كهيتل عتن علقمتة ومستروق أهنمتا ستأال ابتن مستعوث

ِ
َنزَل ا هّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن).
عن الر ْختوة ،آقال من السات ،قال آقاال ويف الكم ،قال :اك الكثر مث ت ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) يقول ومن مل كم را أنزلت آرتكه عم ا أو جار وهو يعلم آهو من الكاآرين.
َنزَل ه
وقال الس ي ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) قال :من جا متا أنتزل هللا آقت كثتر ومتن أَقَت َّتر
َنزَل ه
وقال علي بن أيب لاة عن ابن عبا قوله ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
به آهو امل آاسق ،رواه ابن جرير مث ادتار أن اآلية املراث هبا أهل الكتاب أو من جا حكم هللا امل زل يف الكتاب.
وقال عب الرواق عن ال وري عن وكراي عن الشع ومن مل كم را أنزل هللا قال للمسلمس.

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن)
وقال ابن جرير ح ث ا ابن امل ىن ح ث ا عب الصم ح ث ا ختتعبة بتن أيب الستثر عتن الشتع ( َوَمتن َّملْ َْكتم رتَا أَن َتزَل ه
ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتتم الظَّتتالِمو َن) قتتال هتتذا يف اليهتتوث ( َوَم تن َّملْ َْكتتم ِرتَتا أَنت َتزَل ا هّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتتم
قتتال هتتذا يف املستتلمس ( َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أنت َتزَل ه

الْ َث ِ
اسقو َن) قال هذا يف ال صارى ،وكذا رواه هشيم وال وري عن وكراي بن أيب وائ ة عن الشع .

وقال عب الرواق أياا أدس معمر عن ابن او عن أبيه قال ستل ابن عبا عن قوله ( َوَمن َّملْ َْكم) اآلية قال :هي بته كثتر ،قتال ابتن تاو :
وليح كمن يكثر ابهلل وم ئكته وكتبه ورسله.
وقال ال وري عن ابن جريل عن عطاء أنه قال :كثر ثون كثر و لم ثون لم وآسق ثون آسق ،رواه ابن جرير.
ان ك من (عم ة التثس )  .1٥٥ - 148 /4وح يل ابن عبا رضي هللا ع هما يف ال ية قال أمح ختاكر :رواه أمح ذس اث صايح يف املس
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ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) قال :ليح بكثر ي قل عن امللة.
َنزَل ه
وقال وكيا عن سعي املكي عن او ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
وقال ابن أيب حامت ح ث ا حمم بن عب هللا بن يزي املقري ح ث ا سثيان عن عيي ة عن هشا بتن حجت عتن تاو عتن ابتن عبتا يف قولته ( َوَمتن

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) قال ليح ابلكثر الذي تذهبون إليه ،ورواه الاكم يف مستت ركه متن حت يل ستثيان بتن عيي تة وقتال
َنزَل ه
َّملْ َْكم رَا أ َ
صايح على خترط الشي س ومل خيرجاه.1].
وما ورث بسائر التثاس املت اولة الخيتلف ك ا عما كره ابن ك ه ا ،وسوف ن قل ما حنتاج إليه من التثاس اادرى أث اء الشرح إن ختاء هللا.
وقت ستتعى التتبعض يف إبطتتال االحتجتتاج هبتتذه اآليتتة علتتى كثتتر الكتتا املعاصترين ،وقتتم يف لت ثت ث ختتتبهات تعتمت كتتل م هتتا علتتى أقتوال لتتبعض
الستتلف ورثت آيمتتا كتتره ابتتن ك ت وخت ه متتن املثسترين وهتتذه الشتتبهات الت ث هتتي :قتتوقم إن اآليتتة داصتتة أبهتتل الكتتتاب ال املستتلمس ،وقتتوقم إن
الكثر آيها هو ااص ر (كثر ثون كثر) ،وقوقم إنه ال مل على الكثر ااكتس إال يف حتق اَّاحت أو املستتال ،آجعلتوا هتذا هتو م تاط التكثت يف
اآلية.
وآيمتتا يلتتي رث علتتى هتتذه الشتتبهات وبيتتان التراجح والص تواب يف كتتل م هتتا إن ختتتاء هللا ،وس توف نعتمت يف قت ر كب ت متتن التترثوث ه تتا علتتى املق ت مات
املذكورة يف املسألة اخلامسة من هذا املوضون ،وق أآرثت هذه املق مات رسألة مستقلة حىت ال استتطرث ك ت ا أث تاء الترثوث ه تا يف إقامتة ااثلتة علتى
صاة هذه املق مات ،آإ ا قلت يف ك مي التايل :انظر املق مة رقم كذا آاملراث هبا ما كرته يف املسألة اخلامسة.
الشبهة األوىل :هل اآلية خاصة أبهل الكتاب أا عامة يشمل حكمها املسلمني؟.
ادتلثت أقوال الصاابة والتابعس يف هذه املسألة علتى قتولس :آمت هم متن قتال نزلتت يف أهتل الكتتاب والكثتار (كقتول التساء بتن عتاوب وحذيثتة بتن
اليمان وابن عبا وأيب جملز وأبتو رجتاء العطتارثي وعكرمتة وقتتاثة والاتااك وعبيت هللا بتن عبت هللا والستن البصتري وخت هم) ،ومت هم متن قتال إهنتا
واجبة على املسلمس (كقول حذيثة بن اليمان والسن البصري وإبراهيم ال عي وعامر الشع ) .ومل يقل إهنا ليست يف املسلمس إال أبو صاحل.2.
وق كرت يف املق مة ال ال ة أنه الحجة يف أقوال الصاابة ما ادت آها ،وما ل آ ب أن يكون الق يف أح أقواقم امل تلثة والخيرج التق عتن
جيعهم كما كرته يف املق مة الرابعتة ،وملعرآتة التق يف أقتواقم آ بت متن الرتجتيح بي هتا بوجتوه الرتجتيح امل تلثتة كمتا كرتته يف املق متة اخلامستة ،وقت
نقلت يف املق متس ال ال ة واخلامسة قول اإلما مال رمحه هللا  -يف ادت ف الصاابة ( -خمطال ومصيب آعلي ابالجتهاث).
وابلرتجيح جن أن الصواب يف هذه املسألة قول من قال إن اآلية عامة ي دل املسلمون يف حكمها ،وال ليل على ل :

ِ
اّلل)  ،وق ت كتترت يف املق متتة الساثستتة أن العتتسة بعمتتو اللثتتظ
 - 1أن صتتي ة اآليتتة عامتتة اهنتتا مص ت َّرة رتَ ْتن الشتتر ية ( َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أَنت َتزَل ه
ِ
ِ
ِ
اّلل) .قتال اباان
الِبصتوص الستبب ،وعلتى هتذا آتتإن الكتم التذي تاتم ته اآليتتة آَأ ْولَتتت َ هتم الْ َكتاآرو َن) يعتتم ويلتز كتل ( َوَمتن َّملْ َْكتم رتَتا أَن َتزَل ه

تال َ َّرِة َدت ْ ا يَت َترهَ ،وَمتتن يَت ْع َمت ْتل
ميميااة رمحتته هللا [ولثتتظ ( َمتتن) أبلت صتتي العمتتو الستتيما إ ا كانتتت ختتتر ا أو استتتثهاما ،كقولتته (آَ َمتتن يَت ْع َمت ْتل ِم ْت َقت َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
س ا) آتا ر .٣]8 :وملا كانت صتي ة اآليتة عامتة آقت قتال ابان القايم آيهتا
م ْت َق َال َ َّرة َختهرا يَتَره) الزلزلة 8 - ٧ :وقوله (أَآَ َمن ويه َن لَه سوء َع َمله آَتَرآه َح َ

أتوقتتا علتتى أهتتل الكتتتاب ،وهتتو قتتول قتتتاثة والاتتااك وخ تتا ،وهتتو بعيت  ،وهتتو دت ف تتاهر اللثتتظ ،آت يصتتار إليتته] .4وكتتذل قتتال
[ومت هم متتن ه

القامسي يف تثس ه [وكتذا ماأدرجته أبتو ثاوث عتن ابتن عبتا  :أهنتا يف اليهتوث  -داصتة قريظتة وال ات  -الي تايف ت اوقتا ل ت هم ،ان االعتبتار بعمتو
اللثظ الِبصوص السبب ،وكلمة ( َمن) وقعت يف معرع الشرط آتكون للعمو ].٥

 - 2ومما يؤك أن حكم اآلية عا ي دل املسلمون يف عمومه :أن رستول هللا عليته الصت ة والست

هتو امل ا َتب هبتذه اآلايت كمتا يت ل عليته قولته

( 1تثس ابن ك ) ٦1 /2
 2انظر ك ابن ك السابق وك الطسي يف تثس ه 2٥٥ - 2٥2 /٦
( ٣جممون الثتاوى)  ،82 /1٥وم له يف ٣4٦ /24
( 4م ارج السالكس)  ،٣٦٥ /1ط  1ثار الكتب العلمية
( ٥حماسن التأويل) للقاْسي ،21٥ /٦ ،ط ثار الثكر 1٣98ه .وابمل ل قال خ ه من املثسرين كأيب حيان اان لسي يف (البار احمليط) 492 /٣
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َّ ِ
تاحكم
ين ي َستا ِرعو َن ِيف الْك ْثت ِر)  ،وقولته (آَتِإن َجتآؤ َ
تعاىل ( َاي أَيتُّ َها َّ
تاحكم بَتْي تَتهم أ َْو أ َْعت ِر ْ
ع َعتْته ْم)  ،وقولته (آَ ْ
وك آَ ْ
الرسول الَ َْزنت َ التذ َ
ِ
اّلل َوالَ تَتتَّبِ ْتا أ َْه َتواءه ْم) آهتذا كلته دطتاب لرستول ا عليته الصت ة والست  ،وهتو التذي حكتم آعت يف الواقعتة التيت نزلتت آيهتا هتذه
بَتْي تَتهم رَتا أَن َتزَل ه
هتو دطتاب امتته إال أن يقتو

اآلايت آاكم برجم الزانيس ،وقت تب هتس لت متن املق متة العاختترة أن دطتاب هللا تعتاىل للرستول عليته الصت ة والست
ثليتتل علتتى الت صتتيص ،والثليتتل علتتى ل ت ه تتا ،بتتل إن الع ت ول يف اخلطتتاب متتن صتتي ة املثتترث ( َاي أَيتُّ َهتتا) إىل صتتي ة اَّمتتا (آَت َ َكْ َشتتواْ الَّتتا َ
شت َترتواْ َِب َايِيت َمثَ تتا) يؤكت عمتتو اخلطتتاب امتتته .وقت نقلتتت يف تلت املق متتة قتتول اباان ميميااة [ااصتتل آيمتتا دو تتب بتته ال ت عليتته
اد َشت ْتو ِن َوالَ تَ ْ
َو ْ
الص ة والس يف كل ماأ ِمَر به وهنِ َي ع ه وأبيح له ،سا ِر يف حق أمته ،كمشاركة أمته له يف ااحكا وخ ها حىت يقتو ثليتل علتى الت صتيص ،آمتا
خيصص ،هذا مذهب السلف والثقهاء].1
ثبت يف حقه من ااحكا ثبت يف حق اامة إ ا مل ه
 - ٣ومما يؤك أن الكا املعاصرين الذين ي ه عون اإلميان و كمون ب ما أنتزل هللا ثادلتون يف عمتو الكتم التوارث ابآليتة ،أن حتاقم كاتال التذين
أنزلتتت آتتيهم اآلايت كمتتا قتتال اباان كثااري [نزلتتت هتتذه اآلايت الكرميتتات يف املستتارعس يف الكثتتر اخلتتارجس عتتن اعتتة هللا ورستتوله املق ت مس آراءهتتم

وأهواءهم على خترائا هللا عتز وجتل  -إىل قولته  -والصتايح أهنتا نزلتت يف اليهتوثيس اللتذين ونيتا وكتانوا قت بت ه لوا كتتاب هللا التذي أبيت يهم متن اامتر
آارآتتوه] .2آصتتورة الواقتتا هتتي صتتورة ستتبب نتتزول اآلايت ،وق ت كتترت يف املق متتة الستتابعة أن صتتورة ستتبب ال تتزول قطعيتتة
بتترجم متتن أحصتتن م ت هم ه
ال دول يف ال ص ،ونقل السيو ي ٣اإلجان على ل  .واجل ل قال إمساعيل القاضاي يف «أحكتا القترآن» بعت أن حكتي اخلت ف يف لت :

[ تاهر اآلايت يت ل علتى أن متتن آَت َعتل م تتل متاآعلوا ،وادتترتن حكمتا خيتتالف بتته حكتم هللا ،وجعلتته ثي تا يعمتتل بته ،آقت لزمته م تتل متالزمهم متتن الوعيت
املذكور حاكما كان أو خ ه]  .4وهذا الذي كره إْساعيل القاضي ي طبق َتاما على الكتا املعاصترين آهتم كمتون بشترن خمترتن جعلتوه ثي تا يعمتل
بتته أي نظامتتا ملزمتتا كمتتا كرتتته يف معتتاين الت ين يف املق متتة ااوىل .واليتتؤثر يف لت كتتون الكتتا املعاصترين هتتم التتذين ادرتعتوا القتوانس الوضتتعية أو
ورثوها عن أس آهم ،ان اليهوث الذين أنزلت آيهم اآلايت مل يكونوا هم الذين ابت عوا التشريا امل الف وإمنا ورثوه عن أست آهم ،آهتي صتورة ستبب
ال زول أياا ،كما ت ل علتى لت أحاثيتل ستبب ال تزول داصتة متارواه الطتسي عتن أيب هريترة يف ستبب نزوقتا .كتذل آتإن التتزا الكتا املعاصترين
للاكم هبذه القوانس وإلزامهم خ هم الكم هبا يف الب ث هو رضاءم م هم هبا آيكون حكمهم حكم من ادرتعها ،آالتزا الكثتر كثتر ،واإللتزا ابلكثتر

ات بَت ْعا َها آَت ْو َق بَت ْع ِ
ض) ال ور.4٠ :
كثر ،والرضا ابلكثر كثر ( ،ل َم م
 - 4أنه مل يرث عن أح ِ متن الصتاابة أنته قتال إن اآليتة ليستت يف املستلمس ،وإمنتا خايتة متاورث عتن بعاتهم قولته :إهنتا نزلتت يف أهتل الكتتاب ،وهتذا
ليح كصيصا وليح قصرا لل ص العا على هذا السبب ،وقول الصاايب ه تا هتو جمترث بيتان لستبب ال تزول كمتا كرتته يف املق متة ال ام تة ،وقتال ابان

نصها يتع ى إىل خ سبب نزوقا املا يت اوله لثظها] .٥وه اك آرق بس أن
ميمية أياا[ :إن الصاابة يقولون نزلت اآلية يف كذا والخيتلثون يف أن ه
يقتتول قائتتل :نزلتتت يف أهتتل الكتتتاب وبتتس أن يقتتول ليستتت يف املستتلمس ،آهتتذا القتتول اادت مل يتترث عتتن الصتتاابة وإمنتتا ورث عتتن بعتتض التتتابعس ،وهتتو
دطأ ملا ق ه مت من أثلة ،وان قول الصاايب الخيصص عمو القترآن الستيما إ ا دولتف كمتا كرتته يف املق متة الاثيتة عشترة ،واباحترى آتإن قتول
التابعي الخيصصه.
 - ٥وعلى القول أبهنا نزلت يف كثار أهل الكتاب ،آتإن متالزمهم متن الوعيت التوارث آيهتا يلتز املستلمس ،و لت لقولته عليته الصت ة والست (لتتتبع َّن
ضبِ تبعتموهم) قالوا :ايرسول هللا اليهوث وال صارى قال عليه الص ة والس
َسَن من كان قبلكم ختسا بشس و راعا بذران ،حىت لو ثدلوا جار ه
(آَ َمتتن ) .٦وهتتذا هتتو معتتىن متتاورث عتتن حذيثتتة بتتن اليمتتان آيمتتا رواه القاارب ذست اثه عتتن أيب الب تترتي قتتال[ :ستتأل رجت متل حذيثتتة عتتن هتتؤالء اآلايت
( 1جممون الثتاوى) 82 /1٥
( 2تثس ابن ك ) ٥8 /2
( ٣االتقان)28 /1 ،
 4نقله ابن حجر يف (آتح الباري)  ، 12٠ /1٣ونقله القاْسي يف تثس ه (حماسن التأويل) 21٦ /٦
( ٥جممون الثتاوى) 29 - 28 /٣1
 ٦ال يل متثق عليه
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(ومن َّمل َ كم ِرَتا أَنتزَل اّلل آَأولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) (آَأولَتتتِ َ هتم الظَّتالِمو َن) (آَأولَتتتِ َ هتم الْ َث ِ
استقو َن) قتال :آقيتل لت يف بتين إسترائيل
ََ ْ ْ
ْ
ْ
َ ه ْ
قال :نِعم اإلدوة لكم ب و إسرائيل ،إن كانت قم كل مَّرِة ،ولكتم كتل حل ِ
توة ،كت ه وهللا لتستلكن تريقهم قت ر ِ
الشتراك] .1هتذا وقت كترت يف املق متة
ْ
ه
التاسعة ااثلة على جواو االست الل ابآلايت اليت نزلت يف الكثار على املسلمس املا يت اوقم لثظها بعمومه ،و كرت آيهتا ستبعة أثلتة مث قتول ابان
تص هللا علي تتا قصتتص متتن قبل تتا متتن اامتتم لتكتتون عتتسة ل تتا ،آ َشتتبِهه حال تتا ِبتتاقم ،ونقتتيح أوادتتر اامتتم أبوائلهتتا ،آيكتتون للمتتؤمن متتن
ميميااة [وإمنتتا قَت َّ
املتأدرين ختبه را كان للمؤمن من املتق مس ،ويكون للكاآر وامل اآق من املتأدرين ختبه را كان للكاآر وامل اآق من املتق مس].2

َّ ِ
ين ي َستتا ِرعو َن ِيف الْك ْثت ِر)  -إىل قولتته – ( َوِمت َتن
 - ٦وعلتتى القتتول أياتتا أبن اآليتتة نزلتتت يف اليهوث،قتتال تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا َّ
الرستتول الَ َْزنت َ التذ َ
َّ ِ
الَّ ِذين ِهاثواْ)  .آإن (الَّ ِذ ِ
ين ِهتاثواْ)
ين هاثواْ) هو لقب ،ومثهو خمالثة اللقب ال حجة آيه ،رعىن أنه إ ا أثبتت اآلايت حكما قذا اللقب (التذ َ
َ
َ
ِ
ِ
َّ
ين هتاثواْ)  ،وملتتا كتان مثهتتو خمالثتة اللقتتب ال تتل بتته ،آتإن هتتذا مع تاه أن الكتتم
 ،آتإن مثهتو امل الثتتة مع تاه أن ي تثتتي هتذا الكتتم عتن خت (التتذ َ
ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم
اخلاص ابلذين هاثوا اليلز ابلارورة أن ي تثي عمن ع اهم .والكم املشار إليه هو الوارث يف قوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أَن َتزَل ه
الْ َكاآِرو َن)  .وكون مثهو خمالثة اللقب الحجة آيه يرث على من اثعى دصوصية أهل الكتاب هبذا الكم.٣.
 - ٧وعلى القول أياا أبن اآلية نزلت يف أهل الكتاب ،آتإن عامتة الستلف وجهتور الثقهتاء علتى أن ختترن متن قبل تا ختترن ل تا إ ا ثبتت أنته ختترن قتم
ب قلِ موثوق ومل ي بت يف خترع ا ماخيالثه .وهذا متاقق ابل سبة للاكم الوارث يف هذه اآلية ،وق تكلمت يف هذه املسألة يف آدتر مباتل االعتقتاث
يف نق (الرسالة الليمانية) .4آإ ا كان مالز أهل الكتاب خترعا ل ا آهذا مما ي ل أياا على عمو ال ص.

ِ
ِ
ِ
تص عتتا ي ت دل املستتلمون يف
اّلل آَأ ْولَتتت َ هتتم الْ َكتتاآرو َن) نت م
وبع ت  ،آهتتذه ستتبعة أوجتته ت ت ل كلهتتا علتتى أن قولتته تعتتاىل ( َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أَنت َتزَل ه
ِ
اّلل) لزمتته الكتتم التتوراث آيهتتا (آَأ ْولَتتتِ َ هتتم الْ َكتتاآِرو َن) ويتبتتس متتن لت أن
عمومتته ،وكتتل متتن أتتتى ابلستتبب التوارث آيهتتا ( َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أَنت َتزَل ه

القول أبهنا نزلت يف أهل الكتاب هو من ابب بيان سبب ال زول الخ  ،أما القول أبهنا ليست يف املسلمس آهو دطأ قطعا كما أسلثت.
الشبهة الثانية :هل الكفر الوارد يف هذه اآلية كفر أكرب أا كفر أصدر؟.

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن)  ،آهتل هتذا الكثتر هتو ااكتس امل ترج متن
َح َك َم هللا تعاىل بكثر من مل كم را أنزله ،آقال ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أَن َتزَل ه
امللة أ ااص ر الذي الخيرج من امللة أو بلثظ آدر كثر ثون كثر  .ادتلثت أقوال الصاابة والتابعس يف ل على قولس:
 - 1آم هم من قال إنه الكثر هكذا ذ ق را يعين أنه ااكس كما س بي ه إن ختاء هللا ،ومن هؤالء عب هللا بن مسعوث آيما نقله ع ه ابتن ك ت يف
تثس ه [أنه ستل عن الرختوة يف الكم آقال :اك الكثر ،وت اآلية ،ورواه ابتن جريتر متن ترق ويف روايتة لته ذست اثه عتن مستروق قتال :ستألت ابتن
السات ،أهو الرختا يف الكم ،آقال( :ال ،من مل كم را أنزل هللا آهو كاآر ،ومن مل كم را أنزل هللا آهو امل ،متن مل كتم رتا أنتزل
مسعوث عن ُّ

هللا آهو آاسق ،ولكن السات يستعي الرجل على املظْلمة آتعي ه عليها ،آيه ي ل اق يتة ،آتقبلهتا)] .٥وروي القارباين ذست اث صتايح عتن ابتن
َ
مسعوث قال [الرختوة يف الكم كثر ،وهي بس ال ا سات].٦
ور ل قول ابن مسعوث قال عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب الب رضي هللا ع هم ،و ل آيما نقله األلوسي البداداد يف تثست ه قتال [وأدترج ابتن

امل ذر عن مسروق قال :قلت لعمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل ع ه :أرأيت الرختوة يف الكم أمن السات هي قال :ال ،ولكن كثر ،إمنتا الستات
( 1تثس الطسي) 2٥٣ /٦
( 2جممون الثتاوى) 42٥ /28
 ٣انظر يف مثهو خمالثة اللقب( :اإلحكا يف أصول ااحكا ) لآلم ي  ،1٠4 /٣و (ارختاث الثاول) للشوكاين ص  1٦٦و 1٦9
 4نق عن (جممون آتاوى ابن تيمية)  ،2٥8 /1و  ،٧ /19و (اقتااء الصراط املستقيم) له ص  ،1٦9 - 1٦٧ط امل ين
( ٥تثس الطسي) 24٠ /٦
 ٦كره ابن حجر املكي يف كتابه (الزواجر)  ،189 /2ط ثار املعرآة 14٠2هت
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أن يكون للرجل ع السلطان جاه وم زلة ،ويكون لآلدر إىل السلطان حاجة آ يقاي حاجته حىت يه ي إليه ه يتة .وأدترج عبت بتن محيت عتن
علي كر هللا تعاىل وجهه أنه ستتل عتن الستات آقتال :الرختتا ،آقيتل لته يف الكتم ،قتال :اك الكثتر ،وأدترج البيهقتي يف ست ه عتن ابتن مستعوث حنتو
ل ].1
وقال ر ل قول ابن مسعوث من التابعس :السن البصري وسعي بن جب وإبراهيم ال عي والست ي آقتال ابان قداماة احلنبلاي [قتال هللا تعتاىل ﭽ ﭓ

ﭔ ﭼ  ،قال السن وسعي بن جب يف تثس ه :هو الرختوة ،وقال :إ ا قبل القاضي الرختوة بل ت به إىل الكثر] .2وقال القامسي يف تثس ه [ونقتل يف
«اللباب» عن ابن مسعوث والسن وال عي :أن هذه اآلايت ال ث عامة يف اليهوث ويف هذه اامة ،آكل متن ارتشتى وبت ه ل الكتم آا َكتم ب ت متا
الس ه ي انه اهراخلطاب] .٣وقول السد
أنزل هللا ،آق َك َثر و َلَم وآَ َسق ،وإليه هب ُّ

كره ابن ك آيما نقلته ع ه ورواه ابن جريتر ذست اثه ع ته

ِ
وج َار وهو يعلم آهو من الكاآرين].4
اّلل) يقول :ومن مل كم را أنزلت آرتكه عم ا َ
َنزَل ه
قال ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
آهذه أقوال الصاابة والتابعس يف أن الكثر الوارث يف اآلية هو ااكس على اهره ،وهبذا تعلم أنه الوجه لكت حممد رشايد رضاا يف تثست ه (امل تار)

حيل قال [أما اهر اآلية آلم يقل به أح من أئمة الثقه املشتهورين ،بتل مل يقتل بته أحت م قتط ،آتإن اهرهتا يت تاول متن مل كتم رتا أنتزل هللا مطلقتا
سواء حكم ب ما أنزل هللا تعاىل أ ال ،وهذا اليكثره أح م من املسلمس حىت اخلوارج التذين يك هثترون الثستاق ابملعاصتي وم هتا الكتم ب ت متا أنتزل
هللا] .٥والرجل  -رختتي رضتا  -كأنته يستت ف عقتل القتارئ داصتة آيمتا نستبه إىل اخلتوارج وهتو دت ف متاتواتر عت هم .وقت ورث قولته الستابق ضتمن
آتواه اليت أآىت آيها جبواو الكم ابلقوانس االجنليزية الوضتعية ،٦وأجتاو آيهتا تتويل املستلم مل صتب القاتاء علتى أن كتم هبتذه القتوانس ،آكتان البت لته
من أن يقول إن الكثر الوارث يف آية املائت ة تاهره خت متراث وإال ابطتل آتتواه .وآتتواه هتذه ضت ل مبتس وقت اختتتملت علتى م الطتات ختترعية ختت يعة
انتق ها ااستا  /حمم قطب ،٧ونق ه له صائب يف جممله وإن كان يت ْع ِووه االست الل الشرعي يف مواضا ،آراجعه إن ختتت.
آهذا ما يتعلق رن قال من الصاابة والتابعس أبن الكثر يف اآلية على اهره.
 - 2أما من قال إنه كثر أص ر أو كثر الي قل عن امللة أو كثر ثون كثر:
آمن الصاابة ن ِسب هذا القول إىل عب هللا بن عبا رضي هللا ع هما وال يصح ع ه كما سأبي ه إن ختاء هللا.
ي عن او أنه قال [ليح بكثر ي قل عن امللة] .وعن عطاء بن أيب رابح أنه قال آيها [كثر ثون كثر].8
ومن التابعس :رِو َ
هذا جيا ماورث يف التثاس  -آيما ا لعت عليه  -من أقوال يف نون الكثر الوارث يف اآلية ،ومتاثا املستألة قت ادتلتف آيهتا آ بت متن الرتجتيح بتس
ي ع ته يف تثست هتذه اآليتة
أقوال امل تلثس ،ولكن قبل الرتجتيح نتذكر متاورث عتن ابتن عبتا يف املستألة لبيتان عت صتاته متن جهتة الروايتة .وقت رِو َ
قوالن:
ااول :قولتته [ولتتيح كمتتن كثتتر ابهلل وم ئكتتته وكتبتته ورستتله] .وعلتتى التاقيتتق آهتتذا لتتيح ق تول ابتتن عبتتا  ،وإمنتتا قتتول ابتتن تتاو أثرج  -يف روايتتة
سثيان عن معمر  -على ابن عبا  .وبيان ل أن الطسي رمحه هللا روي من ريق سثيان بتن عيي تة عتن معمتر بتن راختت عتن ابتن تاو عتن أبيته
عن ابتن عبتا [ومتن مل كتم رتا أنتزل هللا آأولتت هتم الكتاآرون) قتال :هتي بته كثتر ،ولتيح كثترا ابهلل وم ئكتته وكتبته ورستله ،أه .ورواه الطتسي متن

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) قال :هي
َنزَل ه
ريق عب الرواق عن معمر عن ابن او عن أبيه قال :ستل ابن عبا عن قوله ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ

( 1تثس روح املعاين) لأللوسي ،جمل  ،٣ج  ٦ص 14٠
( 2امل ين ما الشرح الكب ) 4٣8 - 4٣٧ /11
( ٣حماسن التأويل) للقاْسي ،21٥ /٦ ،ط ثار الثكر 1٣98هت
( 4تثس الطسي) 2٥٧ /٦
( ٥تثس امل ار)  ،4٠٦ /٦ط ثار املعرآة ،ط 2
 ٦انظر (تثس ه امل ار) 4٠9 - 4٠٥ /٦
 ٧يف كتابه (واقع ا املعاصر) ص  ،٣4٠ - ٣٣2ط مؤسسة امل ي ة  14٠٧هت
 8روا ا ابن جرير ( )2٥٦ /٦ونقله ع ه ابن ك آيما نقلته ع ه
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به كثر ،قال ابن او  :وليح كمن كثر ابهلل وم ئكته وكتبته ورستله] .1وقت هتر متن الروايتة ال انيتة  -روايتة عبت الرواق وهتي التيت اقتصتر ابتن ك ت
على إيراثها  -أن كلمة [وليح كمن كثر ابهلل] هي من ك ابن او ال ابن عبا  ،وعلى هذا آ يصح نسبة هذا القول البن عبا .
والقول ال اين البن عبا  :قول [ليح ابلكثر الذي تذهبون إليه] ،ومل يذكره الطسي وإمنتا كتره ابتن ك ت متن روايتة ابتن أيب حتامت والتاكم ك تا متن

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) قتال :لتيح
ريق سثيان بن عيي ة عن هشا بن حج عن او عن ابتن عبتا يف قولته ( َوَمتن َّملْ َْكتم رَتا أَن َتزَل ه
ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن)
َنزَل ه
ابلكثر الذي يذهبون إليه ،إنه ليح كثرآ ي قل عن امللة ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ

كثر ثون كثر].2
وهذا ااثر  -وإن صااه الاكم  -آهو ضعيف من جهتة الروايتة ،والعلتة آيته :هشتا بتن حجت آقت اتثتق جهابتذة الت يل علتى تاتعيثه وابلتتايل
آتتااثر ضتتعيف ،نعتتم يصتتلح ح ي تته للمتابعتتة إ ا توبتتا علتتى روايتتته أمتتا إ ا انثتترث  -كمتتا هتتو التتال يف هتتذا ااثتتر  -آت يصتتلح ل حتجتتاج .ومتتن هتذا
الباب روي له الب اري ومسلم يف املتابعات ال ما انثرث به ،ولعل رواية الشي س له هو ماجعل التاكم رمحته هللا كتم بصتاة هتذا الت يل تا م ته
أن هشاما ق جاوو الق طرة بذل  ،وهذه اَّملة نبهه عليهتا الزيلعتي يف (نصتب الرايتة) آتذكر متن أستباب خلتط التاكم يف التصتايح :أن بعتض الترواة
يكون قواي إ ا روي عن ختيخ معس معروف ر ومته له واليكون قتواي يف خت ه متن الشتيو  ،آي ترج الب تاري ومستلم أحاثيتل هتذا التراوي متن الوجته
القوي آقط آيظن الاكم أن هذا توثيقا مطلقا من الشي س له آيعتمت جيتا ح ي ته و ملته علتى الصتاة ،وه تا روي الشتي ان قشتا متابعتة آتاعتس
الاكم أن هذا توثيقا مطلقا له.
هذا وق سعى أح املعاصرين  -وهو علي بن حسن بن عب المي الل  -يف تصايح هذا ااثر عن ابن عبا  ،وهتذا الرجتل مطعتون يف ع التته
ماووره على ختيخ اإلس ابن تيمية يف كتايب (العمت ة) وستتأيت إختتارة إىل لت يف
لتاريثه آيما ي قله عن اآلدرين م له كشي ه االباين وق كرت ه
موضون الجاب من هذا املبال إن ختاء هللا ،وق انت ب للرث عليه يف تصاياه أثر ابن عبا الشيخ أبو أيتوب السقتوي ،ونقتل هتذا الترث يل أحت
اإلدوان ال قات ،آأنقله ع ه ابدتصار من ابب نسبة الثال إىل أهله آهتذا متن بركتة العلتم كمتا قتال ابتن عبت الس يف ج ِامعِته .قتال الربقاو  -بعت ما
ضعثه اائمة ال قات ومل يتابعه على هذه الرواية أح  .قال أمح بن ح بل :هشا لتيح ابلقتوي ،وقتال:
كر لثظ الاكم لألثر – [هشا بن حج ه
وضعثه علي بن امل يين ،و كتره العقيلتي يف
َمكْي ضعيف ال يل ،وهذا عن من جهة الروايةَّ .
وضعثه ع بن سعي القطان َ
وضَرب على ح ي ه ،ه
ِ
ي
الاعثاء ،وكذا ابن َع ه
وهشا صاحلم يف ثي ه ،لذا قال ابن ختسمة :ليح ركة م له ،وقال ابن معس :صاحل آهذا يف ال ين أو العباثة ب ليل أن ابن معتس نثسته قت قتال آيته:
ضعيف ج ا.
مروي اثبتت عتن ابتن تاو  ،آلعلته َوَهتم آ ستبه إىل ابتن
وقال الاآظ ابن حجر :ص وق له أوها  .قلت :آلعل هذا من أوهامه ان م ل هذا القول ه
عبا .
وقال علي بن امل يين :وعم سثيان قال :كان هشا بن حج كتب كتتبَه على خ مايكتب ال ا  ،أي اقت ارا عليه ،آاضطربت عليه].٣
وهشا من أهل مكة ،وسثيان كتان عاملتا عارآتا أبهتل مكتة ،روي العقيلتي ذست اثه عتن سافيان بان عييناة أنته قتال[:مل أندتذ م ته إال متا مل جنت ه ع ت

آص َّح أن هذا ااثر مما تثرث به هشا انه من رواية ابن عيي ة ع ه.
خ ه]َ .
وقال أبو حامت[ :يكتب ح ي ه] ،وهذه أياا من صي التمريض والتاعيف ،ان هذا يعين أن ح ي ه اليقبل استتق ال ،وإمنتا يؤدتذ بته يف املتابعتات
آقط .ولذل مل يَت ْرو له الب اري ومسلم إال متابعة أو مقرو ما خ ه ،لذا كانت أحاثي ه من ااحاثيل امل تق ة على الصاياس.
أمتتا الب تتاري آلتتم يتترو لتته إال حت ي ا واحت ا ،هتتو حت يل ستتليمان بتتن ثاوث عليهمتتا الست [ا تتوآن الليلتتة علتتى تستتعس امترأة ]...الت يل ،أورثه يف
كثتتارة ااميتتان متتن ريتتق هشتتا وَتبعتته يف كتتتاب ال كتتاح بروايتتة عبت هللا ابتتن تتاو  .ومتتن املعلتتو أن التتاآظ ابتتن حجتتر متتن عاثتتته يف «مق متتة آتتتح
 1انظر (تثس الطسي) 2٥٦ /٦
 2رواه الاكم وهذا لثظه يف املست رك ( )٣1٣ /2وقال صايح على خترط الشي س ومل خيرجاه
 ٣من «معرآة الرجال» 2 /2٠٣
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يذب عمن تكلم آيهم ب حق وي اآا بكل ماأويت من علم ،أما من هر له ضعثهم وأن الب اري مل يعتم عليهم وحت هم إمنتا أورثهتم
الباري» أن ه
يف املتابعات أو مقرونس ،آم ل هؤالء اليكلف نثسه ع اء الرث عليهم ،بل يذكر املتابعات الوارثة قم يف الصايح وكثى ،وكذل آعل ما هشا بتن
حج «راجا املق مة».
أما مسلم آكذل ليح له ع ه إال ح ي س ومل يرو له إال مقرو  ..وراجا يف هذا ماقاله الشيخ اقروي يف كتابه «د صتة القتول املثهتم علتى تتراجم
رجال اإلما مسلم».
واخل صتتة أنتته عتترف ممتتا ستتبق أنتته الحج تة ملتتن حتتاول تقويتتة هشتتا ابالحتجتتاج بروايتتة الب تتاري ومستتلم لتته ....اهنمتتا مل يتترواي لتته استتتق ال ولكتتن
متابعة ...وهذا من ااثلة على تاعيثه إ ا انثرث.
ومتتن أجتتل هتتذا كلتته مل يوثتتق هشتتا بتتن حجت إال املتستتاهلون كتتابن حبتتان آإنتته مشتتهور ابلتستتاهل يف التوثيتتق .وم لتته العِجلتتي ،قتتال املعلمااي اليماااين:
[توثيق العجلي وج ته ابالستقراء كتوثيق بن حبان َتاما أو أوسا] .1إىل أن قال  -وكذا توثيق ابن سع آإن أخلب ماثتته متن الواقت ي املترتوك كمتا
كر ابن حجر يف مق مة الثتح ع ترجة عب الرمحن بن ختريح ،آإ ا كان هذا حال من َوثَّقوه آإن رواايته التقو هبا حجة بتوثيقهم هذا..
آكيف وق عارضهم وقال بتاعيثه اائمة اَّبال الرواسي كأمح وابن معس و ع بن سعي القطان وعلي بن امل يين وخ هم.
آ صتتة القتتول :أن هشتتا بتتن حجت ضتتعيف التقتتو بتته حجتتة استتتق ال وحت ه ،نعتتم هتتو يصتتلح يف املتابعتتات كمتتا عرآتتت ولتتيح لتته علتتى روايتتة ابتتن
عبا هذه .متابا ،آصحه ضعثها وع جواو اَّز ب سبتها إىل ابن عبا .
بل ق ثبت ذس اث صايح عن ابن عبا يف تثس هذه اآلية خ ل  ،آق روي ابتن جريتر الطتسي رمحته هللا :ث تا ه تاث قتال ث تا وكيتا وحت ث ا ابتن

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن)
وكيا قال ث ا أيب عن سثيان عن معمر بن راخت عن ابن او عن أبيه عتن ابتن عبتا َ ( :وَمتن َّملْ َْكتم رَتا أَن َتزَل ه
قال[ :هي به كثر][ .وليح كثرا ابهلل وم ئكته وكتبه ورسله] ،والظاهر أن القول ااد [وليح كثرا ابهلل وم ئكتته ]....لتيح متن قتول ابتن عبتا
أو مت رج متتن قتتول ابتتن تتاو  ،والت ليل علتتى لت متتاوراه ابتتن جريتتر الطتتسي قتتال ث تتا الستتس بتتن تتع قتتال أدتتس عبت الرواق قتتال أدتتس معمتتر عتتن
او عن أبيه قال ستل ابتن عبتا عتن قولته (ومتن مل كتم رتا أنتزل هللا آأولتت هتم الكتاآرون) قتال :هتي بته كثتر .قتال ابتن تاو ( :ولتيح كمتن
كثر ابهلل وم ئكته وكتبه ورسله) ].انتهى ك أيب أيوب السقوي.
وهبتتذا تتترى أنتته ال يصتتح عتتن ابتتن عبتتا قتتول (كثتتر ثون كثتتر) يف هتتذه اآليتتة ،بتتل صتتح ع تته قولتته (هتتي بتته كثتتر) هكتتذا اب ت ق رتا يعتتين أنتته الكثتتر
ااكس .وأ كر آيما يلي ثليلس يبي ان ل :
ال ليل ااول :ويبس أن ابن عبا رضي هللا ع هما يرى أن الكثتر يف هتذه اآليتة هتو الكثتر ااكتس ،وهتو متارواه ال ستائي يف ابب أتويتل قتول هللا عتز

وجل ( َوَمن َّملْ

مر عليته الصت

ِ
ملوك بع عيستى بتن
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن)  ،آق روي النسائي ذس اث صايح عن ابن عبا قال [كانت م
َنزَل ه
َْكم رَا أ َ
ة والست بت ه لوا التتوراة واإلجنيتل ،وكتان آتيهم مؤم تون يقترأون التتوراة ،قيتل مللتوكهم :ماجنت ختتتما أختت متن ختتتم يشتتمو هتؤالء ،إهنتم

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتتم الْ َكتتاآِرو َن)  ،وهتتؤالء اآلايت متا متتايعيبو بتته يف أعمال تتا يف قتراءْم ،آتتاثعهم آليقترأوا كمتا نقترأ
يقترأون ( َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أَنتَتزَل ه
وليؤم وا كما آم ا ،آ عاهم آجمعهم وعرع عليهم القتل أو يرتكوا قراءة التوراة واإلجنيل إال ماب ه لوا م ها] .2وي ل هذا ال يل  -وهو من رواية ابن
عبا موقوآا  -على أمترين ،ااول :أن هتذه اآليتة كانتت ممتا أنتزل ابلتتوراة الصتاياة قبتل تبت يلها آتأنزل هللا تصت يقها يف القترآن ،واامتر اآلدتر :أن
الكثر آيها هو ااكس وي ل على ل قول املب ه لس م هم :ماجن ختتما أخت من ختتم يشتمو هؤالء ،ملا قرأ املؤم ون م هم تل اآلية ،والختتتم أختت
َّ
وحهرآوا ،ولو مل يكن الكثر يف اآلية هو ااكس ملا وصثوه أبنه أخت ختتمِ .
من وصثهم ابلكثر ااكس على ماب ه لوا َ
والت ليل ال تتاين :وهتتو ماستتبق كتتره يف امل تتاط املك ِهثتتر ال التتل ع ت الكت يف قولتته تعتتاىل (والَ أتْكلتواْ ِممتَّتا َمل يت ْذ َك ِر استتم ِ
اّلل علَيت ِته وإِنتَّته لَِثستتق وإِ َّن
َ َ

ْ

ْ

ه َْ َ

ْمَ

الشتتيا ِ س لَيوحتتو َن إِ َىل أَولِيتتآئِ ِهم لِيجت ِ
ش ت ِركو َن) اانعتتا  ،121 :ويف ستتبب نزوقتتا روي ابتتن ماجتتة وابتتن أيب حتتامت
تاثلوك ْم َوإِ ْن أَ َ ْعتمتتوه ْم إِنَّكت ْتم لَم ْ
َّ َ َ
َْ ْ َ
« 1اانوار الكاختثة» ص ٦8
 2ال يل ( )499٠بس ن ال سائي

اجلامع يف طلب العلم الشريف

876

والتاكم أبستتاني صتاياة عتتن ابان عباااس قولتته[ :إن ستا متتن املشتركس كتتانوا دتاثلون املستتلمس يف مستألة التتذبح وحتتر امليتتتة آيقولتون :أتكلتتون ممتتا

ش ِركو َن)].1
قتلتم والأتكلون مما قتل هللا  ،يع ون امليتة ،آقال تعاىل ( َوإِ ْن أَ َ ْعتموه ْم إِنَّك ْم لَم ْ

آهتتذا نتتص عتتن ابتتن عبتتا يف أن متتن اتبتتا التش تريا امل تتالف  -ولتتو يف قاتتية واح ت ة وهتتي حتليتتل امليتتتة ه تتا  -أنتته مشتترك ،و اك  -أي متتارواه ع تته
ال سائي  -نص يف أن تب يل الشريعة كثر أكس .وهذا كله يؤك بط ن نسبة قول (كثر ثون كثر) إىل ابن عبا إ ق ثبت ع ه أبساني صاياة
د ف ل يف نثح املوضون وهو الكم ب ما أنزل هللا ابلشرن امل رتن ،وأنه ختترك وكثتر بلت ال ايتة يف الشت ة رتا يعتين أنته كثتر أكتس .نعتوث بعت

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتتم الْ َكتتاآِرو َن) أهتتو كثتتر أكتتس أ
ل ت إىل الرتجتتيح بتتس الق تولس ال توارثين يف نتتون الكثتتر يف قولتته تعتتاىل ( َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أَنت َتزَل ه
أص ر  .والصواب الذي الخت آيه أنه كثر أكس خمرج من امللة ،وإلي ااثلة على ل :
 - 1ثاللة إجان الصاابة انه قول الصاابة بت خمتالف مت هم ،آهتو إجتان دتب املصت إليته ،وقت نقتل لت عتن عمتر وعلتي وابتن مستعوث وأثبتت
آيما ماى أنه قول ابن عبا أياا وأنه ال يصح ع ه قول (كثر ثون كثر) .وال اعتبار مل الثة بعض التابعس كطاو وعطاء متا اتثتاق الصتاابة.
وق نقلت يف املق مة ال ال ة أقوال الثقهاء يف أن الصتاابة إ ا اتثقتوا علتى قتول وجتب اادتذ بته ،كمتا كترت ع ت الكت يف إجتان الصتاابة  -يف
نق (الرسالة الليمانية يف املواالة) َبدر مبال االعتقاث  -أن اإلجان الصايح هتو متاانتثى آيته امل تالف وامل تاون ،وقت تبتس لت أنته ال خمتالف متن
الصاابة يف أن الكثر يف هذه اآلية هو ااكس ،وما انتثاء امل الف ميكن القول أبن هذا إجان م هم على ل .
 - 2ثاللة الل ة العربية :و ل ان الكثر يف اآلية جاء بصي ة اإلسم املعرف أبل – (الْ َكاآِرو َن)  -الت ال علتى حصتول كمتال املعتىن ،رتا يعتين أنته

الكثر ااكس كما كرته يف املق مة ال انية عشرة ،آراجعها.
وابلت َ يف وصتثه وت ليظته أبستلوب هتو متن أقتوى أستاليب
وأضيف إىل ما كرته يف تل املق مة :أن هللا سباانه وتعاىل ق أك الكثتر يف هتذه اآليتة َ
الل ة يف إآاثة املعىن وهو:
أ  -جمال الكثر بلثظ اإلسم وهو ثال على ثبوت الكثر ولزومه ،ثون الثعل ال ال على التج ث وال وث.
ب  -تص ير اإلسم ابالف وال

املؤثية لصول كمال املسمى (الْ َكاآِرو َن) را يعين أنه الكثر ااكس كما سبق كره يف املق مة ال انية عشرة.

ج  -اتيانتته ستتباانه جبملتتة جتواب الشتترط يف صتتورة مبتت أ ودتتس معتترآتس (آَأ ْولَتتتِ َ  ...الْ َكتتاآِرو َن) و لت متتن ع متتات احنصتتار اخلتتس (الكثتتر) يف
ِ
ِ
اّلل)  ،واحنصار اخلس املعرف أبل يف املبت أ آيه مبال ة يف حصول كمال مع تاه
َنزَل ه
املبت أ (آَأ ْولَتت َ ) وهو اسم إختارة يعوث على ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
يف احملكو عليه (وهو املبت أ) أي مبال ة يف حصول كمال الكثر اولت الذين مل كموا را أنزل هللا.2..

ث  -وجمتتال املبت ت أ يف جلتتة ج تواب الشتترط يف صتتي ة استتم اإلختتتارة (أولت ت ) وايثة يف ال اللتتة علتتى املقصتتوث متتن ادتصتتاص املتتذكورين قبلتته ( َوَمتتن َّملْ
َْكم )...ابستاقاق الكثر.٣
هت ت  -وتق ت املبت ت أ علتتى اخلتتس يف جلتتة ج تواب الشتترط وإن كتتان هتتو ااصتتل يف الل تتة إال أنتته يثي ت يف أن كتتون املبت ت أ (آَأ ْولَ تتتِ َ ) متصتتثا ابخلتتس
(الْ َكاآِرو َن) هو املطلوب بيانه ،كما أن هذا التق يثي وايثة كصيص.4
و  -واثدال ضم الثصل (هم) بس املبت أ واخلس (آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) يثي ادتصاص املبت أ ابخلس ،أي ادتصاص أولت (التذين مل كمتوا
را أنزل هللا) ابلكثر.٥

وام صااة :أن أستتلوب هتتذه اآليتتة متتن جهتتة ب يتتة ألثا هتتا وتركيبهتتا بلت ال ايتتة يف إآتتاثة املعتتىن ،وهتتو أن أولتت التتذين مل كمتوا رتتا أنتتزل هللا قت بل توا
 1وانظر (تثس ابن ك ) 1٧1 - 1٦9 /2
 2انظر (اإليااح يف علو الب خة) للقاضي ج ل ال ين القزويين ،ص  ،1٠1ط ثار الكتب العلمية 14٠٥هت
 ٣انظر (اإليااح) للقزويين ص 4٧
 4انظر (اإليااح) للقزوين ص ٥8
 ٥انظر (اإليااح) للقزويين ص ٥٧
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ال اية يف الكثر ،وهذا يتثق ما ما كرته آنثا عن ال سائي يف هذه اآلية من أنه الختتم أخت مما ورث هبا .هذا من جهة ثاللة الل ة العربية.
 - ٣ثاللة عرف الشارن ،أي ل ة القرآن :وهو أن الكثر مل يرث يف القترآن إال رتا يعتين الكثتر ااكتس ،انظتر املق متة ال ال تة عشترة وهتي (وجتوب محتل
معىن اللثظ على معهوث استعمال الشارن) ،وآيها كرت القاع ة العامة اليت كرهتا ابن ميمية يف قولته [اللثتظ إ ا تكترر ِكتره يف الكتتاب ،وثار مترة
هللا ع ته]،1

بع مرة علتى وجته واحت  ،وكتان املتراث بته خت مثهومته ومقتاتاه ع ت اإل ت ق ومل يتبَ َّتس لت كتان ت ليستا وتلبيستا دتب أن يصتان كت
هذا على وجه العمو  ،أما ابل سبة للكثر داصة آإنه حيل أ لق ومل يرث نص يقي مع تاه آتاملراث بته الكثتر ااكتس أي حقيقتته املطلقتة كمتا قتال ابان
حجاار رمحتته هللا [عتترف الشتتارن إ ا أ لتتق الشتترك إمنتتا يري ت بتته مايقابتتل التوحي ت  ،وق ت تكتترر هتتذا اللثتتظ يف الكتتتاب وااحاثيتتل حيتتل الي تراث بتته إال
لت ] ،2وقتتال الشتتيخ عبااداللقيف باان عباادالرمحن باان حساان آل الشاايخ رمحهتتم هللا [ولثتتظ الظلتتم واملعصتتية والثستتوق والثجتتور وامل تواالة واملعتتاثاة

والركون والشرك وحنو ل من االثا الوارثة يف الكتاب والس ة ق يراث هبا م َس َّماها املطلق وحقيقتهتا املطلقتة ،وقت يتراث هبتا مطلتق القيقتة ،وااول

هو ااصل ع ااصوليس ،وال اين ال مل عليه إال بقري ة لثظية أو مع وية ،وإمنا يعرف ل ابلبيان ال بوي وتثس الست ة ،قتال تعتاىل ( َوَمتا أ َْر َست ْلَا
ِمتتن َّرست ِ ِ ِ ِ ِ ِ
تس َقت ْتم) إبتراهيم .٣]4 :ومعتتىن حقيقتتته املطلقتتة أي الكاملتتة ،ومعتتىن مطلتتق القيقتتة أي أثى متتايطلق عليتته ،وابل ستتبة
تول إِالَّ بِل َستتان قَت ْومتته ليتبَتِه َ

للكثتتر آايقيقتتته املطلقتتة  -وهتتي ااصتتل يف دطتتاب الشتتارن ع ت ااص توليس  -هتتي الكثتتر الكامتتل أي ااكتتس ،وال متتل علتتى مطلتتق حقيقتتته أي
الكثر ااص ر إال ب ليل من كتاب أو س ة وهذا م تفِ ابل سبة آلية املائ ة ،وق سبق يف املق مة الاثية عشرة أن قتول الصتاايب الخيصتص القترآن
واليقي ه السيما إ ا دولف آ يكون يف قوله حجة أص كما كرته يف املق مة ال ال ة.
واجتتل ثاللتتة الل تتة العربيتتة وثاللتتة ل تتة القتترآن (وهتتي عتترف الشتتارن يف ك متته) علتتى أن الكثتتر يف هتتذه اآليتتة هتتو الكثتتر ااكتتس ،آقت قتتال أبااو حيااان
ِ
ف أبن الكثتر إ ا أ لتق انصترف إىل الكثتر يف الت ين،
األندلسي يف تثس ه  -م تق ا قول من قال إنه كثر أص ر – [وقيتل املتراث كثتر ال عمتة ،وض هتع َ
وقال ابن اانباري :آعل آع يااهي أآعال الكثار ،وض هعِف أبنه ع ول عن الظاهر].4

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) وإن ترتتب الكثتر آيته علتى جمترث تترك الكتم رتا أنتزل هللا ،إال
َنزَل ه
 - 4ثاللة الشرن :آقوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
أن هذا الب أن ي ومه الكم ب ما أنزل هللا ،كما ي ل عليه سبب نتزول اآلايت :آتاليهوث تركتوا الكتم رتا أنتزل هللا (الترجم) وحكمتوا ب ت متا أنتزل
هللا (اَّل والتاميم )...آال يل الوارث يف سبب ال زول يبتس م تاط الكتم التوارث يف اآليتة ،وأن امل تاط مركتب متن تترك حكتم هللا والكتم ب ت ه ،ان

ِ ِ
الس ة مبي ة للقرآن ومثسرة له كما نقلته عن ابن تيمية يف املق مة ال انية ،واست ل بقوله تعاىل ( ِابلْبتيَِ ِ
تس لِلَّتا ِ
ات َو ُّ
َنزلَْا إِلَْي َ الت هذ ْكَر لتتبَ ِه َ
الزب ِر َوأ َ
َه
ه
تت الست ة  -حت يل ستبب ال تزول  -أن
يبس بس ته ما أنزل هللا من القرآن .وق بيه ْ
َما نتهِزَل إِلَْي ِه ْم) ال اتل ،44 :على أن الرسول عليه الص ة والس ه
الكم ب

تبس من ااثلة التيت كرْتا يف امل تاط املكثتر ال التل أن الكتم ب ت متا أنتزل هللا كثتر
ما أنزل هللا ثادل يف م اط الكم الوارث ابآلية .وق ه

اّلل) الشتورى ،21 :وقولته تعتاىل
أكس ب ريب ،وي ل على ل متاورث يف تثست قولته تعتاىل (أَ ْ َق ْتم ختترَكاء َخت َترعوا َقتم ِهم َتن الت هِي ِن َمتا َملْ ََيْ َن بِ ِته َّ

َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ِركو َن)
س لَيوحو َن إ َىل أ َْوليَآئ ِه ْم لي َجاثلوك ْم َوإ ْن أَ َ ْعتموه ْم إنَّك ْم لَم ْ
َحبَ َاره ْم َورْهبَ َاهن ْم أ َْرَاباب) التوبة ،٣1 :وقوله تعاىل ( َوإِ َّن الشَّيَا َ
( َّاكَذواْ أ ْ
َّ ِ
ين َك َثرواْ بَِرههبِِم يَت ْع ِ لو َن) اانعا  .1 :آإ ا كان الكم ب متا أنتزل هللا كثترا أكتس وهتو ثادتل يف امل تاط التوارث يف قولته
اانعا  ،121 :وقوله تعاىل (مثَّ الذ َ
ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتتم الْ َكتتاآِرو َن) آ بت أن يكتتون الكثتتر آيهتتا هتتو ااكتتس .وقت نقلتتت يف املق متتة ال انيتتة (بيتتان أآاتتل
تعتتاىل ( َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أَنتَتزَل ه

ثستتر القتترآن ابلقتترآن ،آمتتا أ ِ
جت َتل يف مكتتان آإنتته ق ت آ هستتر يف موضتتا آدتتر ،ومتتا
تح الطتترق يف ل ت أن ي َّ
تترق التثس ت ) عتتن اباان ميميااة قولتته [إن أصت ه
ادتصر من مكان آق ب ِسط يف موضا آدر] .٥وابتبان هذا الطريق يف التثس يتبس ل ابَّما بس ال صوص امل تلثة أن الكثر يف آيتة املائت ة هتو
( 1جممون الثتاوى) 4٧1 /٦
( 2آتح الباري) ٦٥ /1
( ٣الرسائل املثي ة) للشيخ عب اللطيف ،جا سليمان بن سامان ،ص 22 - 21
( 4تثس البار احمليط) 49٣ /٣
( ٥جممون الثتاوى) ٣٦٣ /1٣
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ااكس كما أسلثت.
وام صة :أنه ق ثلت أقوال الصتاابة بت خمتالف والل تة العربيتة ول تة القترآن (عترف الشتارن) وال صتوص اادترى يف نثتح املستألة :علتى أن الكثتر
الوارث يف آية املائ ة هو الكثر ااكس.
ومل يقا د ف بس الصاابة يف هذا ،ومانسب إىل ابن عبتا الي بتت ع ته ،ولتو صتح ع ته لت ملتا كتان يف قولته وال قتول خت ه متن الصتاابة حجتة
بستتبب ادت آهتتا (كمتتا يف املق متتة ال ال تتة) ولوجتتب الرتجتتيح بتتس أقتواقم (كمتتا يف املق متتة اخلامستتة) ،وقت تبت هتس ابلرتجتتيح ب اللتتة الل تتة وثاللتتة عتترف
الشارن أن اهر ال ص يراث به الكثر ااكس ،وق أتيه هذا ب اللة ال صوص اادترى يف نثتح املستألة ،وهتذا يترجح قتول متن قتال متن الصتاابة أبن
الكثر يف اآلية هو ااكس.
وأضيف ه ا :أنه لو صح عن ابن عبا قول (كثر ثون كثر) ولو مل يكن له خمالف من الصاابة ،لَ َما كان هذا القول حجتة ،انته  -وكمتا كترت
يف املق مة الرابعة عشرة  -أنه الحجة يف قول الصاايب إ ا دالف نص الكتاب والس ة ،وق تبس ب اللة الل ة العربية وثاللتة عترف الشتارن أن نتص
آية املائ ة ي ل على أن الكثر آيها هو ااكس ،آ حجة يف قول الصاايب إ ا دالف يف ل  .آكيف إ ا كان الي بت عتن ابتن عبتا قتول (كثتر
ثون كثر) وكيف وق دالثه خ ه من الصاابة .
أمتتا التتتابعون آهتتم التتذين ثبتتت عت هم اخلت ف يف هتتذه املستتألة :آقتتال الستتن البصتتري وستتعي بتتن جبت وإبتراهيم ال عتتي والست ه ي إنتته الكثتتر ااكتتس،
وقال او وعطاء إنته ااصت ر ،وقت نقلتت يف املق متة ال انيتة (أآاتل ترق التثست ) عتن ابان ميمياة قولته  -يف أقتوال التتابعس يف التثست – [آتإن

ادتلثوا آ يكون قول بعاهم حجتة علتى بعتض و ال علتى متن بعت هم ،ويرجتا يف لت إىل ل تة القترآن ،أو الست ة ،أو عمتو ل تة العترب ،أو أقتوال
الصتتاابة يف لت ] .1ومتتا كره ختتتيخ اإلست هتتو متتا صت عته يف هتتذه املستتألة آقت َّتتأت إىل الرتجتتيح ب اللتتة أقتوال الصتتاابة مث الل تتة العربيتتة مث ل تتة
ترجح هبذا كله قول من قال من التابعس أبن الكثر يف اآلية هو ااكس.
القرآن (عرف الشارن) مث ال صوص اادرى يف نثح املسألة ،وق ه
وق كان هذا كله يف الك عن املسألة ال انية يف هذه اآلية ،وهل الكثر آيها هو ااكس أ ااص ر  .مث نعرج على الرث على الشبهة ال ال ة آيها.

الشبهة الثالثة :على القول أبن الكفر يف اآلية هو األكرب ،فهل مناط احلكم به هو جمرد مرك احلكام طاا أنازل هللا واحلكام خب فاه ،أا أن منااط
احلكم ابلكفر هو حد حكم هللا واستح ل احلكم خب فه؟.

سبق بيان معىن اَّا يف مبال االعتقاث عقتب تعليقتي علتى قتول القحااو رمحته هللا [وال خيترج العبت متن اإلميتان إال جباتوث ماأثدلته آيته] ،وأنته

ا َِب َايتَِا إَِّال الْ َكاآِرو َن) الع كبوت.4٧ :
يطلق على انكار الواجب الشرعي ،وأنه كثر انه تكذيب ابل ص املوجب للواجب ،وقال تعاىل ( َوَما َْد َ
حرمته هللا حت ال ،وستواء كتان الباعتل علتى
كما سبق بيان معىن االستا ل يف التعليق املشار إليه أع ه ،ويف املق متة الستابعة عشترة ،وأنته جعتل ما ه
ل  :التكذيب ابل ص هِ
احملر للارا أو معان ة ال ص ما اإلقرار به ،آإن االستا ل كثر ابل ص وابإلجان كما كرته يف املق مة السابعة عشرة.
آَت َعلَتتى القتتول أبن الكثتتر يف آيتتة املائت ة هتتو ااكتتس ،آهتتل هتتذا يف حتتق متتن تعمت تتترك حكتتم هللا والكتتم ب ت ه أ هتتو يف حتتق متتن جات حكتتم هللا أو
استال الكم ب ما أنزل هللا  .ادتلثت أقوال الصاابة والتابعس يف ل :
آاخترتط اَّا للاكم ابلكثر :ابن عبا  ،2واخترت ه عكرمة.٣
ومل يشرتط اَّا للاكم ابلكثر بقيتة متن نقل تا عت هم متن الصتاابة والتتابعس وأن متن تعمت تترك حكتم هللا آقت كثتر ،كمتا نقتل القاامسي يف تثست ه
( 1جممون الثتاوى) ٣٧٠ /1٣
 2آيما نسبه إليه الطسي يف تثس ه ( )2٥٧ /٦ونقله ابن ك
 ٣آيما نقله أبو حيان اان لسي يف تثس ه ()49٣ /٣
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[ونقتتل يف «اللبتتاب» عتتن ابتتن مستتعوث والستتن وال عتتي :أن هتتذه اآلايت الت ث عامتتة يف اليهتتوث ويف هتتذه اامتتة ،آكتتل متتن ارتشتتى وبت ه ل الكتتم،
رثه عيتا
آاكم ب حكم هللا آق َك َثر و َلَم وآَ َسق ،وإليه هب الست ه ي ،انته تاهر اخلطتاب .مث قتال :وقيتل :هتذا آتيمن َعل َتم نتص حكتم هللا مث ه
عم ا وحكم ب ه ،وأما من دثي عليه ال ص أو أدطأ يف التأويل آ ي دل يف هذا الوعي  ،انتهى].1
هتتذا ،وقت قتتال القاارطيب [وقتتال ابتتن مستتعوث والستتن :هتتي عامتتة يف كتتل متتن مل كتتم رتتا أنتتزل هللا متتن املستتلمس واليهتتوث والكثتتار ،أي معتقت ا لت
ومستا له] .2آأنبهه على أن جلة (معتق ا ل ومستا له) هي من ك القر ليست من ك ابن مسعوث والسن رضي هللا ع هما.
آهذه أقوال من اخترتط اَّا ومن مل يشرتط للاكم ابلكثر ااكس الوارث يف اآلية على من مل كم را أنزل هللا .وإ ق ادتلثت ااقتوال آت حجتة
يف أ ِي م هتتا كمتتا كرتتته يف املق متتة ال ال تتة ،ووجتتب الرتجتتيح بي هتتا كمتتا كرتتته يف املق متتة اخلامستتة .وابلرتجتتيح جنت أن قتتول متتن مل يشتترتط اَّات أو
االستا ل للاكم ابلكثر الوارث يف اآلية هو الصواب ،وإلي ااثلة على ل :
 - 1ال ليل ااول :أن قول من قال يشرتط اَّا للاكم ابلكثر الوارث يف اآليتة هتو قتول الثليتل عليته ،آهتو رأي ،بتل هتو قتول خمتالف لت ص اآليتة
آ حجة آيه كما كرته يف املق مة الرابعتة عشترة (الحجتة يف قتول الصتاايب إ ا دتالف نتص الكتتاب والست ة) .والتذي نقلته الطتسي عتن ابتن عبتا

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتتم الْ َكتتاآِرو َن) املائ ت ة 44 :قتتال :متتن جا ت متتا أنتتزل هللا آق ت كثتتر ،ومتتن أقتتر بتته ومل كتتم آهتتو تتامل
قولتته ( َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أَنت َتزَل ه
آاسق] .٣وهذا الك خمالف ل ص الكتاب والس ة:

آاهلل سباانه علهق الكثر على ترك الكم را أنزل هللا ( َوَمن َّملْ َْكم)  ،وابن عبا علهقه على جا ما أنزل هللا ،آأثبتت م ا تا للاكتم خت امل تاط
الوارث يف اآلية.

والت يل ال توارث يف ستتبب ال تتزول أثبتتت أن اليهتتوث أقتتروا ب بتتوت ح ت التترجم يف التتتوراة كمتتا ورث يف لثتتظ البخااار ل ت يل ابتتن عمتتر وآيتته قتتال اليهتتوث

[ص َ ق ايحمم  ،آيها آية الترجم] الت يل ،ويؤيت ه قولته تعتاىل (و ِع ت َ هم التَّتتوراة آِيهتا حكْتم ِ
اّلل) املائت ة ،4٣ :آتاليهوث أقتروا ِبكتم هللا ومل كمتوا بته
َ
ه
َْ َ
َ
آأكثرهم هللا ،وابن عبا قال :من أقر ِبكم هللا ومل كم به آهو امل آاسق.
وهبذا تعلم أن هذا القول امل سوب إىل ابن عبا مصاث ل ص اآلية ،وقذا آ حجة آيه كما كرته يف املق مة الرابعة عشترة ،وضتربت آيهتا أم لتة ملتا
قاله بعض الصاابة َبرائهم ابجتهاث م هم را خيالف الكتاب والس ة وهتم يف هتذا جمتهت ون خمطتتون قتم أجتر ولكتن القتول امل تالف للكتتاب والست ة
مرثوث لقوله عليه الص ة والس (من أح ث يف أمر هذا ماليح م ه آهو َرث) ،4وقال عليه الص ة والس (من اختترتط ختتر ا لتيح يف كتتاب هللا
آهو اب ل وإن كان مائة خترط) .٥وابن عباا نثسته هتو القائتل [يوختت أن ت تزل علتيكم حجتارة متن الستماء ،أقتول قتال هللا ورستوله ،وتقولتون قتال

أبو بكر وعمر] ،قاله ملن عارع نص الكتاب والس ة بقول أيب بكر وعمر.٦

أتول اآلية على ترك الكم را أنتزل هللا جاحت ا لته ،وهتو
واجل خمالثة خترط اَّا مل اط التكث الوارث يف اآلية قال ابن القيم رمحه هللا [وم هم من ه

قول عكرمة .وهو أتويل مرجوح ،آإن نثح جاوثه ك ْثر ،سواء حكم أو مل كم].٧

تف
وممتتا يؤك ت أن م تتاط التكث ت يف اآليتتة هتتو جمتترث تتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا أي االمت تتان عتتن الكتتم بتته ،ال جا ت حكتتم هللا ،هتتو قولتته تعتتاىل ( َوَكْيت َ
ِ ِ
هِكمونَ و ِع َ هم التتَّوراة آِيها حكْم ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اّلل
اّلل مثَّ يَتتَت َولَّ ْتو َن متن بَت ْعت َلت َ َوَمتا أ ْولَتتت َ ِابلْم ْتؤم َ
س)  -إىل قولته – ( َوَمتن َّملْ َْكتم رَتا أَن َتزَل ه
ه
َ
َْ َ
َ َ
آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة.44 - 4٣ :
 1من (حماسن التأويل) للقاْسي21٥ /٦ ،
( 2تثس القر ) 19٠ /٦
( ٣تثس الطسي) 2٥٧ /٦
 4رواه مسلم
 ٥ال يل متثق عليه
 ٦انظر (آتح ا ي  /ابب من أ ان العلماء واامراء يف حتليل ما حر هللا أو حتر ماأحل هللا آق اكذهم أراباب)
( ٧م ارج السالكس)  ،٣٦٥ /1ط ثار الكتب العلمية ،ط 1
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آوصثهم هللا يف اآلية ااوىل ابلتويل عن حكم هللا ،ونثي ع هم اإلميان لذل (ومتا أولَتتتِ
ََ ْ
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َ ) املائت ة 44 - 4٣ :ووصتثهم يف اآليتة ال انيتة بترتك حكتم هللا،

وحكم عليهم ابلكثر لذل  .آاحت السبب والكم يف اآلىتس يف امل َعيَّ س الذين نزل آيهم ال ص ،را ي هبس أنه:
ِ
ِ
ف أبنه التويل عن حكم هللا يف اآلية ااوىل.
اّلل) يف اآلية ال انية ،وص َ
َنزَل ه
• ابل سبة للسبب :أن ترك الكم را أنزل هللا ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
ِ
ف أبنه الكثر يف اآلية ال انية ،را يعتين أن املتراث نثتي أصتل اإلميتان ال كمالته الواجتب ،آقت
• وابل سبة للاكم :آإن نثي اإلميان يف اآلية ااوىل ،وص َ
كتترت يف مباتتل االعتقتتاث ع ت نقت كت ابتتن حجتتر يف ختتترح كتتتاب اإلميتتان بصتتايح الب تتاري ،أن نثتتي اإلميتتان قت يتراث بتته نثتتي أصتتله رتا يتراثف
الكثر ،أو نثي كماله الواجب را يراثف الثسق ،ويعرف املراث ابل ثي يف كل موضا ابلقرائن.1
ِ
ِ
اّلل)  ،ووصتف أدترى
ونعوث مرة أدرى للك يف السبب املشرتك يف اآليتس ،حيل وص َ
ف مترة بترتك الكتم رتا أنتزل هللا ( َوَمتن َّملْ َْكتم رَتا أَنتَزَل ه
أبنه التويل عن حكم هللا (آِيها حكْم ِ
اّلل مثَّ يَتتَت َولَّ ْو َن ِمن بَت ْع ِ َلِ َ ) .آما التويل .
ه
َ
وق كرت مع اه الل وي يف نق (الرستالة الليمانيتة يف املتواالة) َبدتر مباتل االعتقتاث ،ع ت الكت يف املعتىن الل توي للمتواالة ،وأن (تتواله) مع اهتا:
اقرتب م ه وَتبَت َعه ،و (توىل ع ه) مع اها أعرع ع ه وانصرف ،ونقلت عن الراخب ااصثهاين أنه إ ا جاءت كلمة (تويل) رعتىن أعترع وانصترف ومل
تتع ب (عن) يف اللثظ آي ب تي تقت ير (عتن) بعت ها .والتتويل يف هتذه اآليتة مع تاه اإلعتراع ،وآيته (عتن) مقت َّ رة وكتأن اللثتظ هتو «آيهتا حكتم هللا مث
يتولون ع ه» .هذا مع اه الل وي.

تف
أما مع اه الشرعي :آالتويل ض الطاعة ،آهو االنصراف عن الطاعة را يعين الرتك واالمت ان ه
ويبس ل ماقال القرب يف تثست قولته تعتاىل ( َوَكْي َ
هِكمونَ و ِع َ هم التَّتتوراة آِيهتا حكْتم ِ
اّلل مثَّ يَتتَت َولَّ ْتو َن ِمتن بَت ْعت ِ َلِت َ ) اآليتة .قتال رمحته هللا [يعتين تعتاىل كتره :وكيتف كمت هتؤالء اليهتوث
ه
َ
َْ َ
َ َ

ايحمم بي هم ،آ ضون ب َح َكما بي هم ،وع ت هم التتوراة التيت أنزلتهتا علتى موستى ،التيت يق هترون هبتا أهنتا ح هتق ،وأهنتا كتتايب التذي أنزلتته علتى نت  ،وأن
ماآيه من حكم آمن حكمي ،يعلمون ل ال يت اكرونه ،وال يت اآعونه ،ويعلمون أن حكمي آيها على الزاين احملصن الرجم ،وهم ما علمهتم بتذل
يتولَّت ْتون ،يقتتول :يرتكتتون الكتتم بتته بعت العلتتم ِبكمتتي آيتته جتراءة علت هتي وعصتتيا يل  -إىل أن قتتال  -وأصتتل التتتويل عتتن الشتتال :االنصتراف ع تته ،كمتتا
ح ث ا القاسم ،قال :ث ا الستس ،ثتين حجتاج عتن ابتن جتريل عتن عبت هللا بتن ك ت ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ قتال :تتوليهم :متاتركوا متن كتتاب هللا].2
يبس جب ء أن م اط التكث يف آية املائ ة هو جمرث ترك الكم رتا أنتزل هللا الجات ه ،ان التذين أنزلتت آتيهم اآلايت كتانوا  -كمتا قتال
وهذا الك ه
الطتتسي – [يقتترون هبتتا أهنتتا حتتق ...يعلمتتون لت اليت اكرونتته] .آتتالتويل والتترتك ختتتيء واَّات أو التكتتذيب ختتتيء آدتتر  -ان اَّات هتتو التكتتذيب
الظتتاهر ابللستتان كمتتا أستتلثت  -ويف بيتتان الثتترق بتتس التتتويل والتكتتذيب وأهنمتتا أمتران خمتلثتتان قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا[ :و «التتتويل» هتتو التتتويل عتتن

َجترا َح َست ا َوإِن تَتتَت َولَّ ْتوا َك َمتا
الطاعة ،كما قال تعاىل ( َست ْ َع ْو َن إِ َىل قَت ْوِ أ ْوِيل َأبْ ِ َختت ِي ِ تت َقتاتِل َ
وهن ْم أ َْو ي ْستلِمو َن آَتِإن ت ِطيعتوا يت ْتؤتِكم َّ
اّلل أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َوتَت َوَّىل) القيامة ،٣2 - ٣1 :وق قتال تعتاىل (َال
ص َ
َّق َوَال َ
تَت َولَّْيتتم همن قَتْبل يت َع هذبْك ْم َع َذااب أَليما) الثتح ،1٦ :وقال تعاىل (آَ َ َ
صلَّىَ ،ولَكن َك َّذ َ
ِ
ِ
صت َ َها إَِّال ْااَ ْختت َقى ،الَّت ِتذي َكت َّتذ َ َّ
وحتتي إِلَْيتَتتا أ َّ
ب
يَ ْ
اب َعلَتتى َمتتن َكت َّتذ َ
َن الْ َعت َذ َ
ب َوتَت َتوىل) الليتتل ،1٦ - 1٥ :وكتتذل قتتال موستتى وهتتارون (إ َّ قَت ْ أ َ
التويل ليح هو التكذيب ،بل هو التتويل عتن الطاعتة ،آتإن ال تا علتيهم أن يصت قوا الرستول آيمتا أدتس ويطيعتوه آيمتا أمتر،
َوتَت َوَّىل) ه ، 48 :آعلِ َم أن ه

تاثل عليته الكتتاب والست ة -
وض التص يق التكذيب ،وض الطاعة التويل] .٣ويظهر من كت ختتيخ اإلست أن اإلميتان ع ت أهتل الست ة  -وهتو م ه
الب آيه من التص يق ابلقلب واللسان ما الطاعة أبثاء أعمال اإلميان ،وهو معىن قول أهل الس ة (اإلميان قول وعمل) ،وأن اإلميان ي تثي را ياتاث
التص يق وهو التكذيب واَّا  ،كما ي تثي را يااث الطاعة وهو التويل برتك املأمور به أو آعل امل هتي ع ته واملقصتوث ه تا ماخيتل م هتا أبصتل اإلميتان
كما بيه ته يف الت بيه اقا املتذكور رباتل االعتقتاث ،آمتن حصتر الكثتر يف اَّات آقت حصتر اإلميتان يف التصت يق وهتذا قتول املرجتتة وهتو قتول اب تل
آصلته ربال االعتقاث ،ويف هذا قال ابن ميمية رمحه هللا [والكثر الخيتص ابلتكذيب ،بتل لتو قتال :أ أعلتم أنت صتاثق لكتن ال اتبعت  ،بتل
كما ه
 1كرت ه اك مراجا املسألة يف (جممون آتاوى ابن تيمية) ٣٣٧ ،42 - ٣٧ ،1٥ - 14 /٧
( 2تثس الطسي) 248 - 24٧ /٦
( ٣جممون الثتاوى) 142 /٧
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أعاثيت وأب ات وأدالثت وال أواآقت  ،لكتتان كثتتره أعظتتم ،آلمتتا كتتان الكثتتر املقابتتل لإلىمتتان لتتيح هتتو التكتتذيب آقتتط ،علِت َتم أن اإلميتتان لتتيح هتتو
التص يق آقط ،بل إ ا كان الكثر ،يكون تكذيبا ،ويكون خمالثة ومعاثاة وامت اعا ب تكذيب ،آ ب أن يكون اإلميان تص يقا ما مواآقةِ ومواالةِ
وانقياث ،اليكثي جمرث التص يق].1
( 1جممون الثتاوى) 292 /٧

 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [ مكلم املصنف يف (التوي) املذكور قبل آية املائدة وقرر أن التوي هو عني الرتك الذ مكلم فيه من قبل.
والصواب أن التوي أبلغ من الرتك.
ِ
ب َوتَت َوَّىل)) القيامة ، 32 - 31 :فكما أن التكذيب من أنواع الكفر وهو يقابل
ص َ
َّق َوَال َ
فالتوي نوع من أنواع الكفر كما بني هللا معاىل(( :آَ َ َ
صلَّىَ ،ولَكن َك َّذ َ
التصديق (ف صدق) (ولكن كذب) فكذلك التوي نوع من أنواع الكفر وهو يقابل القاعة واالنقياد واالستس ا( ،وال صلى)( ...وموىل).
وكل من النوعني كفر صرج عن امللة ،وقد جيتمعان فيصريان كفراً فوق كفر ،وقد قال شيخ اسس ا( :التوي لي

هو التكذيب بل هو التوي عن القاعة ،فإن

الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخرب ويقيعوه فيما أمر ،وضد التصديق التكذيب ،وضد القاعة التوي) جمموع الفتاو
(.)142/7
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فالتوي املذكور يف قوله معاىلَ ( :وَكْي َ
اّلل مثَّ يَتتَت َولَّْو َن من بَت ْع َل َ َوَما أ ْولَتت َ ِابلْم ْؤم َ
ف َ هكمونَ َ َوع َ هم التت َّْوَراة آ َيها حكْم ه
س) املائدة ، 43 :قبل قوله معاىلَ ( :وَمن َّملْ
ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائدة ، 44 :هو التوي املكفر ونفي اسميان يف اآلية على حقيقته ،ويؤكد هذا سبب النزول كما مقدا ،فهذا ال خنالف فيه
َنزَل ه
َْكم رَا أ َ

املصنف ،وال نشرتط فيه اجلحد أل ل التكفري.

وإمنا خنالفه كما مقدا إبدرا ه الرتك اجملرد كمعصية ،الذ هو (مقلق الرتك) حتت التوي املكفر الذ هو (الرتك املقلق) وابلتاي خنالفه يف إنكاره على من اشرتط

اجلحد أو االستح ل أل ل التكفري يف (مقلق الرتك) وهي صورة احلكم القدمية اليت يذكرها السلف عادة.

وقد وضح املصنف قصده يف ام صة (ص .)877فذكر أن اآلية عامة متناول بلفظها العاا حىت القضاة ابلشرع ،وهذا حق ولكن الشأن يف التفصيل.

فقد عل مناط التكفري فيها هو مرك احلكم قال( :الذ ي زمه دائماً احلكم بدري ما أنزل هللا كما دل عليه سبب النزول) أها.
الزَا مرك حكم هللا يف سبب النزول ،هو احلكم ابلشرع املخرتع وامباعه.
وقد قدمنا لك أن (احلكم بدري ما أنزل هللا) الذ َ

ولي

هو املعصية وامباع اهلو  ،فهذا أيضاً يندرج حتت احلكم بدري ما أنزل هللا إن فعله القاضي املسلم الذ يدين بشرع هللا ،لكنه قضى فرتك حكم هللا يف الواقعة

دون أن يتبع شرعاً آخر صرتع ،فهو قد حكم بدري ما أنزل هللا ،ولكن لي
يف مكفريه شأن ذلك شأن سائر املعاصي غري املكفرة.

ابملعىن الكفر القاغوحل ،ولذلك اشرتط من اشرتط من السلف ،اجلحد أو االستح ل

وام صة:
أن احلكم بدري ما أنزل هللا الذ ي زا مرك حكم هللا إما أن يكون:

حكماً ابلشرع املخرتع (حتاكماً للقاغوت).
أو معصية ومتابعة للهو والرشوة.

فاألول :هو صورة سبب نزول اآلية وِل خيتلف السلف يف أهنا عمل مكفر ال يفتقر إىل اجلحد واسستح ل للتكفري فيه،
والثاين :لي

هو سبب نزول اآلية ولذلك ورد بعض ام أ عن السلف فيه ،واشرتط مجهورهم اجلحد واالستح ل للتكفري فيه.

واملصنف يُالّحق الصورة الثانية ابألوىل ،وال يفرق بينهما يف اشرتاط اجلحد ويقول أبن ذلك كله من صورة سبب النزول .ولذلك قال بعد ذلك )4(( :إن احلكم

ابلكفر يقع على من مرك حكم هللا يف قضية واحدة.)...

قلت :لو أراد؛ إن حتاكم فيها لدري شرع هللا أ إىل القاغوت ،فصواب.

لكنه أعرب عن قصده الذ بيناه لك من قبل فقال( :وام صة أن كل من مرك حكم هللا يف قضية أو انزلة وحكم فيها بدري ما أنزل هللا متعمداً غري صقىء ،فهو

يرد هذا التفريق يف حق قضاة الشريعة الذين يلتزمون احلكم ابلشريعة
كافر كفراً أكرب ويدخل يف هذا احلكاا والقضاة احلاكمني ابلقوانني الوضعية) ،إىل قوله( :وإمنا ُ

يف األصل ،فمن خالفها منهم متعمداً كفر ،ومن خالفها صقئاً ِل يكفر بل هو مأ ور اب تهاده إن كان من أهل اال تهاد )..أها .كذا ( ص  )893قال يف
ام صة( :وال يستثىن من هذه األحكاا إال احلاكم أو القاضي الشرعي اجملتهد املخقئ) وقال ( ص ( :)889كل من قسم احلكم بدري ما أنزل هللا إىل قسمني -
كفر أصدر وكفر أكرب  -فهو صقئ ،فإن احلكم بدري ما أنزل هللا كفر أكرب ال غري ،وال ينجو من هذا الوعيد إال اجملتهد املخقئ ،يدل على أن ك مه يتناول احلكم

بدري ما أنزل هللا بصورة الرتك اجملرد كمعصية ،دون التحاكم إىل شرع آخر ،إذ ال يسوغ للمجتهد امباع شرع آخر حبال .وأتمل كيف حصر املخالفني حلكم هللا يف
املوضع األول ،يف (اجملتهد املأ ور) ويف مقابلة (الكافر) .ولي

مث وسط بينهما عنده وهو؛ العاصي أو الفاسق أو الظاِل ...خصوصاً وأنه صرح أبنه يعر من كان
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ِ
تص الشتارن علتى كثتر آاعلهتا،
واحلاصل :أن أهل الس ة القائلس أبن اإلميان قول وعمل يك هثرون اباعمال  -من ااقتوال وااآعتال والترتوك  -التيت ن ه
أما املرجتة القائلون أبن اإلميتان هتو التصت يق ولتيح العمتل م ته ،آت ي َك هثترون بشتال متن ااعمتال ،بتل لتيح الكثتر ع ت هم إال التكتذيب واَّات أي
ماياتتاث التصت يق ،ولكتتن الثقهتتاء واملتكلمتتس متتن املرجتتتة قتتالوا متتا لت إن العمتتل (قتتول أو آعتتل أو تتترك) التذي نتتص الشتتارن علتتى كثتتر آاعلتته آإنتته
ع مة على أنه مكذب بقلبه ،ويكثرونه بذل العمل ،وجعلوا اَّا الوما الي ث عن التكث ر ل هذا العملِ ،ب ف خ ة املرجتتة التذين جعلتوا
اَّا ختر ا مستق للتكث يف هذا املوضا كما خترحته يف تعليقي على العقي ة الطااوية ربال االعتقاث.

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) هو ترك الكم رتا أنتزل هللا التذي جتاء مثسترا يف
َنزَل ه
وام صة :أن م اط التكث يف قوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
اآلية قبلها أبنه التويل عن حكم هللا أي تركه وع اعته ال التكذيب به وجا ه ،آمن اخترتط اَّا للتكث ه ا آق دالف ال ص وختتر ه اب تل
كما قال عليه الص ة والس (من اخترتط ختر ا ليح يف كتاب هللا آهو اب ل وإن كان مائة خترط) .1ومما يزي هذا بيا :
تص الشتارن علتى كثتر آاعلهتا آإنته كتم عليته ابلكثتر رجترث آعلهتا
 - 2ال ليل ال اين :وهو ما كرته يف املق مة اخلامسة عشرة من أن الذنوب التيت ن ه
ثون تقيي ل جبا أو استا لِ ،ب ف الذنوب اليت مل ي بت عن الشارن كثر آاعلها آ يكثتر إال إ ا جات ها  -إن كانتت متن الواجبتات -
أو استالها  -إن كانت من احملرمات .-
وق كرت يف املق مة اخلامسة عشرة واليت خترحها يف الت بيته اقتا املتذكور عقتب تعليقتي علتى قتول اإلمتا القحااو [والخيترج العبت متن اإلميتان إال
ِ
املثسقة) وع اخترتاط اَّات أو االستتا ل للتكثت اباوىل متا
جباوث ماأثدله آيه] ،كرت أن التثريق بس هذين ال وعس من الذنوب (املك هثرة و ه
اخترتا ه يف ال انية أن هذا اثبت ابلكتتاب والست ة وإجتان الصتاابة حتىت أن خمالَِثته يكثتر ،وقتذا أكثتر الستلف متن يشترتط اَّات للتكثت ابلتذنوب
املكثرة كما كره ابن تيمية .2ومن ااثلة اليت كرْا يف الت بيه اقا املشار إليه :إجان الصاابة على تكثت َترك الصت ة رجترث الترتك ،متا إجتاعهم
على ع تكث ختارب اخلمر إال إ ا استالها .و ل ان ال ص أثبت الكثر لتارك الص ة رجرث الرتك وهو قوله عليه الص ة والست (بتس العبت
وبتس الكثتر تترك الصت ة) ،٣يف حتس مل ي بتت نتص يف تكثت ختتارب اخلمتر آت يكثتتر إال بشتال مك هثتر وايثة علتى الشتترب ،وهتو استتا ل ختترهبا رتتا
يعين التكذيب ابل ص احملر قا ،وهذا التكذيب كثر.

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتتم
آتتإ ا كتتان ال ت عليتته الصت ة والست قت قتتال (بتتس العبت وبتتس الكثتتر تتترك الصت ة) ،آقت قتتال تعتتاىل ( َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أَنتَزَل ه
ترك م َك ِهثتتر،
الْ َكتاآِرو َن) .آتترتك الصت ة كثتتر أكتتس معتترف أبل (الكثتر) ،وكتتذل تتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا كثتر أكتتس معتترف أبل( .الْ َكتتاآِرو َن) .آهتتذا تت م

ترك مك هثر نص الشارن على أن آاعله كاآر كثرا أكس .آمن اخترتط اَّا أو االستا ل للتكث ه ا آقت استت رك علتى هللا ودتالف الكتتاب
وهذا م

ِ
ِِ
الرس َ ِ
س
والس ة وإجان الصاابة الذي هو سبيل املؤم س ،وقال تعاىل ( َوَمن ي َشاقِ ِق َّ
س لَته ا ْقت َ ى َويَتتَّبِ ْتا َخت ْ َ َستبِ ِيل الْم ْتؤم َ
تول متن بَت ْعت َمتا تَتبَت َّ َ
نتولهِِه ما تَتوَّىل ون ِ ِ
اءت م ِ
ص ا) ال ساء.11٥ :
َ َ َ َ ْ
صله َج َه ََّم َو َس ْ َ

ملتزماً ابلشرع ،وأطلق املخالفة حبيث ال ختتص ابلتحاكم إىل القاغوت ،بل ومشمل الرتك اجملرد كمعصية متابعة للهو أو الرشوة ،ملك الصورة اليت اشرتط السلف
اجلحد واالستح ل للتكفري فيها ،وأل ل ذلك مر املصنف يف كتابه قد خقأ يف هذا كل من خالف مذهبه هذا ،من املتقدمني واملتاخرين ،بدءاً اببن عباس كما

مقدا ومن قال بقوله من السلف مث ابن القيم وابن أيب العز وقد مقدا).

مث عاد (ص )882وخقأمها يف اشرتاط اجلحد وحنوه لتكفري اترك احلكم ابلصورة القدمية اليت يتناوهلا السلف ،مث قال( :فاعتقاد و وب احلكم مع العدول عنه ،هي
صورة سبب نزول اآلية وحكم هللا أبهنا كفر أكرب ال أصدر) أها.

هو فقط ،العدول عن حكم هللا من ن

فقد وضح أن سبب النزول لي
حكم أو ٍ
حد واحد]النكت اللوامع ص ()21-24
 1ال يل متثق عليه
( 2جممون الثتاوى)  2٠٥ /٧و 2٠9
 ٣رواه مسلم

املعصية واهلو  ،بل هو اسعرا) والتوي عنه مع حتكيم الشرع املخرتع بدالً منه ولو يف
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يبقى بع ل الت بيه على قاع تس ا أسا أدطاء معظم املعاصرين يف موضون اإلميان والكثر ،وم ه اخلطأ يف موضون الكم ب

ما أنزل هللا.

القاعدة األوىل :وهي قول أهل الس ة [النكثر مستلما بتذنب متا مل يستتاله] .وهتي قاعت ة صتاياة ،ولكتن اخللتل يف آهتم ك ت متن املعاصترين قتا،
آق وا أن كلمة ( نب) آيها تعين أي نب كان  -كما قالته االبتاين ،وبي تت دطتأه يف أدطتاء التكثت رباتل االعتقتاث  -ولتيح اامتر كتذل ،
بل املقصوث ابلذنب آيها الذنوب خت املكثترة كتالز والتراب واخلمتر والسترقة آهتذه اليكثتر آاعلهتا إال ابستتا قا وقت قتال أهتل الست ة هتذه العبتارة -
كما كر ابن تيمية  -للرث على اخلوارج الذي يكثرون ابلتذنوب خت املكثترة رجترث آعلهتا ،أمتا التذنوب املكثترة آت يستمى آاعلهتا مستلما ،وابلتتايل
آ تسرى عليه هذه القاعت ة ،وانظتر ختترحا متوجزا لتذل ابملق متة الساثستة عشترة ،والتثصتيل متذكور بتعليقتي علتى العقيت ة الطااويتة أبول مباتل
االعتقاث.
أمتتا القاعت ة ال انيتتة :آهتتي قتتول القحاااو رمحتته هللا [والخيتترج العبت متتن اإلميتتان إال جباتتوث ماأثدلتته آيتته] .وهتتذا دطتتأ وبيه تتت دطتتأه كمتتا بي تتت معتتىن

هتتذه العبتتارة ع ت املرجتتتة و ل ت يف التعليتتق عليهتتا ربا تل االعتقتتاث رتتا ي تتين عتتن إعاثتتته ه تتا ،ويكثي ت ه تتا قتتول اباان ميميااة املتتذكور آنثتتا [والكثتتر
الخيتص ابلتكذيب ]...إىل آدر مانقلته ع ه من جممون الثتاوى .292 /٧

ِ
اّلل)  ،وقت كترت ثليلتس علتى
وق كان هذا كله يف بيان أنه اليشرتط اَّا أو االستا ل للاكم ابلكثر ااكس على ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أَن َتزَل ه
بط ن هذا الشرط:

ِ
اّلل) هو مرك احلكم فقط وذكر
َنزَل ه
قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [(ص )872يف الشبهة الثالثة :ذكر أقوال من عل مناط التكفري يف آيةَ ( :وَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
بعض من اشرتط اجلحد يف التكفري يف هذه الصورة ومن ِل يشرتط ،مع أنه يف عنوان الشبهة (ص )872قال( :مرك احلكم طا أنزل هللا واحلكم خب فه).

فإن أراد( :احلكم خب فه) أ بشرع آخر فهذا كما عرفناك لي

اجلحد ،مث مكلف الرد عليها ،إذ لي

هذا مناطها..

هو ما يشرتط فيه السلف اجلحد ،ومن مث ف داعي هنا سيراد مقاالهتم اليت يشرتطون فيها

وإن أراد( :ابحلكم خب فه) اهلو والشهوة واملعصية والرشوة ،وذلك ال شك كله خ أ حكم هللا ،ف داعي هنا كما قدمنا لتخقئة من اشرتط اجلحد واالستح ل

من السلف.

كما فعل مع ابن عباس رضي هللا عنه حيث أورد ما يُنسب إليه من أنه قال( :من حد ما أنزل هللا فقد كفر ،ومن أقر به وِل حيكم فهو ظاِل فاسق) أها)872( .

حيث عل ك مه مصادماً لنص اآلية.

وقد عرفناك فيما مضى أن ك ا من قال مثل ذلك من السلف ،غري مصادا لآلية ألهنم ِل يقولوا ذلك يف مناطها بل قالوه يف املناط الذ أنزهلا اموارج فيه.
وأن مناط اآلية الذ أنزلت فيه هو مرك حكم هللا مع التشريع أو التواطؤ والتحاكم إىل شرع آخر غريه ،وهو الذ قال عنه الرباء( :يف الكفار كلها) وِل خيالف

أحد من السلف يف أنه كفر أكرب .أن امباع غري مشريع هللا شرك صراح كما نص هللا معاىل يف سورة األنعاا وغريها ،وابن عباس رضي هللا عنه نفسه رو سبب نزول
قوله معاىلَ ( :وإِ ْن أَ َ ْعتموه ْم إِنَّك ْم لَم ْش ِركو َن) األنعاا ، 121 :كما رواه عنه احلاكم وغريه إبسناد صحيح ،فابن عباس وسائر الصحابة ال يشكون أبن متابعة غري
مشريع هللا كفر جمرد ،ومن مث فلم يشرتط أحد منهم للتكفري بذلك ،اجلحد أو االستح ل ،وإمنا اشرتطوا ذلك ملا هو من ن املعاصي غري املكفرة ،وقد عرفت
صورمه فيما مقدا.

ومن هذا معرأ جمانبة املصنف للصواب بقوله يف املوضع نفسه (ص( :)872فاهلل سبحانه علق الكفر على مرك احلكم طا أنزل هللا ( َوَمن َّملْ َْكم) وابن عباس علقه

على حد ما أنزل هللا ،فأثبت مناطاً للحكم غري املناط الوارد يف اآلية) أها.

نعمَّ ،
وحق له أن يفعل ذلك ،ألنه ال يفسر بك مه هنا اآلية ،فقد عرفت مفسري السلف هلا يف سبب النزول.
وإمنا هو يتكلم يف واقع لي

فيه مناطها ،ولذلك اشرتط اجلحد ،فقد قدمنا لك أن لفظ اآلية عاا ،فيشمل ظاهرها الرتك اجملرد كمعصية ،كما يشمل احلكم بدري ما

أنزل طعناه التشريعي الكفر  ،فهي إن ِل مفهم على ضوء سبب النزول وأبقيت على عمومها هذا ،صارت من املتشابه ،ولذلك متسك اموارج بظاهرها لتكفري كل

من عصى هللا كما زعموا.
ولكن عند رد املتشابه إىل احملكم ،وفهم نص الكتاب على ضوء بيان السنة النبوية ،كما هي طريقة الراسخني يف العلم ،يظهر من سبب النزول أن مناط التكفري يف
اآلية ،هو اسعرا) عن حكم هللا ولو يف ٍ
حد واحد من حدود الشرع ،واحلكم بشرع آخر غريه ،فهذا هو املناط املك ِفر الذ ال يذكر معه اجلحد.
وأولوا اآلية فيه ،واحلق كما قدمنا لك
أما ما كان ينتقده اموارج على والة زماهنم ويستدلون ابآلية منزلينها على غري مناطها ،فهو الذ اشرتط له السلف اجلحدَّ ،

أن مبقى على ظاهرها يف مناطها ،وأن َمؤول إذا أنزلت يف غري مناطها]النكت اللوامع ص ()20-21
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أح ا :أن اخترتاط اَّا خمالف مل اط التكث الوارث يف اآلية والذي هو جمرث ترك الكم والتويل ع ه.
وال اين :أن الكثر يف اآلية هو الكثر ااكس وق ثبت ل أبربعة أثلة  -اتثاق الصاابة وثاللة الل ة وثاللة عترف الشتارن وثاللتة الشترن  -كرْتا
يف التترث علتتى الشتتبهة ال انيتتة .ورتتتب هللا الكثتتر ااكتتس علتتى تتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا رتتا يعتتين أن هتتذا التترتك نتتب مك ِهثتتر ،وهتتذا اليشتترتط جا ت أو
ثل على ل الكتاب والس ة واإلجان ،ومن دالف يف ل آق دالف ال ص واإلجان ،وقال بقول خ ة املرجتتة التذين
استا ل للتكث به كما ه
أكثرهم السلف الخترتا هم اَّا للتكث ابلذنوب املكثرة ميا ي طوي عليه هذا الشرط من رث حكم هللا بكثر من آعل هتذه التذنوب رجترث آعلهتا،
كما كرته يف املق مة اخلامسة عشرة.

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن).
َنزَل ه
د صة القول يف تثس قوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
بع الرث على الشبهات ال ث الوارثة على االحتجاج هبذه اآلية ،وبيان الق والقول الراجح يف كل م ها ،أخلص ماسبق آيما يلي:

ِ
اّلل) من الكا والقااة أو خت هم ممتن يتصت ى للاكتم
 - 1أن اآلية عامة :يَتعم حكمها كل من يت اوله لثظها ،أي كل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أَ َنزَل ه
بس ال ا  ،وسواء كان القاضي كم ابلشرن يف ااصل كقااة الشريعة ،أو كان ال كم به يف ااصل كقااة القوانس الوضعية ،آإن هؤالء جتيعهم
يعمهم لثظ اآلية إ ا تركوا الكم را أنزل هللا.
 - 2أن الكثر يف اآلية هو الكثر ااكس امل رج من امللة.
 - ٣أن م اط التكث يف هذه اآلية هو ترك الكم را أنزل هللا والذي ي ومه ثائما الكم ب ما أنزل هللا كما ثل عليته ستبب ال تزول .وهتذا امل تاط
هو سبب الكم ابلكثر الوارث يف اآلية ثون ال ظر إىل الباعل على هذا السبب ،آسواء كان الباعل هوي أو رختوة أو قرابة أو جا ا أو استتا ال
أو كراهية ملا أنزل هللا وتثايل خ ه عليه أو خ ل من البواعل ،آإن هتذا كلته اليتؤثر يف الكتم التذي يرتتتب علتى الستبب ال الباعتل عليته ،وقت
كرت الثرق بس أسباب الكثر وأنواعه وبواع ه ضمن أدطاء التكث املذكورة ربال االعتقاث.
 - 4أن الكم ابلكثر يقا على من تترك حكتم هللا يف قاتية واحت ة أو يف جيتا أقاتيته ،و لت ان الكتم ابلكثتر  -يف ستبب نتزول اآليتة  -وقتا
على من ترك حكم هللا يف قاية واح ة وهي حكم الزاين احملصن ،وصورة سبب ال زول قطعية ال دول يف ال ص كما يف املق مة السابعة.
وام صة :أن كل من ترك حكم هللا يف قاية أو ولة وحكم آيها ب

ما أنزل هللا متعم ا خ خمطال آهتو كتاآر كثترا أكتس .ويت دل يف هتذا الكتم

ثدوال أوليا جيا الكا والقااة الاكمس ابلقوانس الوضعية ،ان جمرث التزامهم الكم هبتذه القتوانس هتو تعمت مت هم لترتك حكتم هللا والكتم ب ت ه،
آهؤالء اليرث آيهم التثريق بس املتعم وامل طال .وإمنا يرث هذا التثريق يف حق قااة الشريعة الذين يلتزمتون الكتم ابلشتريعة يف ااصتل ،آمتن دالثهتا
مت هم متعمت ا َك َثتتر ،ومتتن دالثهتتا خمطتتتا مل يكثتتر بتتل هتتو متتأجور ابجتهتتاثه إن كتتان متتن أهتتل االجتهتتاث لت يل عمتترو بتتن العتتاص مرآوعتتا [إ ا حكتتم
الاكم آاجته مث أصاب آله أجران ،وإ ا حكم آاجته مث أدطأ آله أجر] .1إال أن امل طال من قااة الشرن حكمه مرثوث دب نقاه إ ا دالف
ال ابت يف الشرن للا يل (من عمل عم ليح عليه أمر آهو رث).2
تعم ترك حكم هللا والكم ب ت ه أنته كتاآر كثترا أكتس  -قتال بته ك ت متن أهتل
وهذا الذي ه
رجا ا أنه الق يف هذه اآلية  -من أهنا عامة يف كل من ه
العلم من الصاابة والتابعس رضتي هللا عت هم ،وبتذل تترى أن متا كر ه مل خيترج عتن جممتون أقتواقم ،وهتذا حتقيتق ملتا كتر ه يف املق متة الرابعتة متن أن
قول معس من أقواقم كما يف املق مة ال ال ة  -إال أنه البت أن يكتون التق يف ق ِ
الصاابة إ ا ادتلثوا  -وإن أسقط هذا االدت ف الجة يف ِ
تول متن
أقواقم إ الخيرج الق ع هم جيعا ،ويعرف املاق م هم ابلرتجيح كما قال مالاك  -يف ادتت ف الصتاابة – [خمطتال ومصتيب آعليت ابالجتهتاث].
و كتتر اباان القاايم يف أصتتول متتذهب أمح ت بتتن ح بتتل [ااصتتل ال التتل متتن أص توله :إ ا ادتلتتف الصتتاابة كت َّ متتن أق تواقم متتا كتتان أقرهبتتا إىل الكتتتاب
والس ة ،ومل خيرج عن أقواقم] ،٣وقوله [ومل خيرج عن أقواقم] ان الق يف واح ِ م ها كما يف املق مة الرابعة.
رجا اه يف هذه اآلية:
وممن قال من السلف را ه
 1متثق عليه
 2رواه مسلم
( ٣اع املوقعس) ٣1 /1
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 - 1ما نقله الع متة حمماد مجاال الادين القاامسي يف تثست ه قتال [ونقتل يف «اللبتاب» عتن ابتن مستعوث والستن وال عتي :أن هتذه اآلايت الت ث

الس ت ه ي ،انتته تتاهر
عامتتة يف اليهتتوث ويف هتتذه اامتتة ،آكتتل متتن ارتشتتى وبهت ل الكتتم آاكتتم ب ت حكتتم هللا ،آق ت َك َثتتر و َلَتتم وآستتق ،وإليتته هتتب ُّ
ِ
وح َكتم ب ت ه ،وأمتا متن دثتي عليته الت ص أو أدطتأ يف التأويتل آت يت دل
نص حكم هللا مث ه
اخلطاب .مث قال :وقيل :هذا آيمن َعل َم ه
رثه عيتا عمت ا َ
يف هذا الوعي  .انتهى .وقال إْساعيل القاضي يف «أحكا القرآن» اهر اآلايت ي ل عى أن من آعل م ل ماآعلوا  -يعين اليهوث  -وادرتن حكما
خيالف به حكم هللا ،وجعله ثي ا يعمل به ،آق لزمه م ل مالزمهم من الوعي املذكور ،حاكما كان أو خ ه] .1ومانقله القاْسي عن إْساعيتل القاضتي
كره ابن حجر ،2ومعىن ك إْساعيل هو ما كرته يف املق مة السابعة من أن صورة سبب ال زول قطعية ال دول يف ال ص ،ونقتل الستيو ي اإلجتان
علتتى لت  .وصتتورة واقع تتا املعاصتتر متتن الكتتم ابلقتوانس الوضتتعية هتتي صتتورة ستتبب ال تتزول وهتتي تعمت تتترك حكتتم هللا والكتتم بشتترن خمتترتن خيالثتته متتا
جعلتته ثي تتا يعمتتل بتته أى نظامتتا ملزمتتا كمتتا كرتتته يف معتتىن ال ت ين يف املق متتة ااوىل ،والتتاكمون ابلق توانس الوضتتعية اليَت ِرث آتتيهم متتا كره القتتاْسي متتن
التثريق بس املتعم وامل طال واملتأول آهذا يترث يف قاتاة الشتريعة ،أمتا الكتا ابلقتوانس الوضتعية آهتم متعمت ون تترك حكتم هللا والكتم ب ت ه رقتاتى
التتزامهم الكتتم هبتتا ،وهتتم اليتولتتون م اصتتبهم الرائستتية والقاتتائية إال علتتى االلتتزا بتتذل كمتتا تت ص عليتته ستتائر ال ستتات العلمانيتتة متتن أنتته (الكتتم يف
احملاكم ابلقانون) ،وق نبههت على هذا من قبل.
 - 2ومتتا نستتبه القتتاْسي البتتن مستتعوث رضتتي هللا ع تته ،رواه الطتتسي ع تته أبك تتر متتن ريتتق وأك تتر متتن لثتتظ ،كتترت بعاتتها قتتب  ،وم هتتا قتتول القاارب

[ح ث ا ه اث ،قال :ث ا عبي ة ،عن عمار ،عن مسلم بن صبيح ،عن مسروق ،قال :سألت ابن مستعوث عتن الستات ،أهتو الرختتا يف الكتم ،آقتال:
ال ،من َْكم را أنزل هللا آهو كاآر ،ومن مل كم را أنزل هللا آهو امل ،ومن مل كم را أنزل هللا آهو آاسق ،ولكن السات يستعي الرجتل علتى
املظْلمة آتعي ه عليها ،آَتيه ى ل اق ية ،آتقبلها].٣
َ
ِ
َّ
َ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) يقتول :ومتن مل
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َ َ ْ َْ َ َ َ ه
كم را أنزلت آرتكه عم ا ،أو َج َار وهو يعلم آهو من الكاآرين].4

ص ،تعم ا من خ جهتل والدطتأ يف التأويتل ،حكتاه الب توي عتن
أتوقا على الكم ر الثة ال ه
 - 4وقال ابن القيم  -يف هذه اآلية – [وم هم من ه
العلماء عموما].٥

 - ٥وقال ابن ك يف تثس قوله هللا تعاىل (أَآَاكْم ْ ِ
اهلِيَّ ِة يتبت تو َن ومتن أَحستن ِمتن ِ
اّلل ح ْكمتا لهَِق ْتوِ يوقِ تو َن) املائت ة ،٥٠ :وهتذه اآليتة هتي
اََّ َْ َ َ ْ ْ َ َ ه
َ
دتا اآلايت الوارثة يف قصة تب يل اليهوث حكم هللا يف الزاين احملصن ،آقال ابن كثري آيهتا [ي كتر تعتاىل علتى متن دترج عتن حكتم هللا املشتتمل علتى
وعت َ َل إىل ماستواه متتن اآلراء وااهتواء واالصتتط حات التتيت وضتتعها الرجتتال بت مستتت متتن الشتريعة ،كمتتا كتتان أهتتل
كتتل دت ال تتاهي عتتن كتتل ختتتر َ
اَّاهليتتة كمتتون بتته متتن الا ت الت واَّهتتاالت ممتتا ياتتعوهنا َبرائهتتم وأه توائهم ،وكمتتا كتتم بتته التتتتار متتن السياستتات امللكيتتة املتتأدو ة عتتن ملكهتتم
ج كز دان الذي وضا قم الياسق ،وهتو عبتارة عتن كتتاب جممتون متن أحكتا قت اقتبستها عتن ختترائا ختتىت متن اليهوثيتة وال صترانية وامللتة اإلست مية
وخ ها ،وآيها ك من ااحكا أدذها من جمترث نظتره وهتواه ،آصتارت يف ب يته ختترعا متبعتا يقت موهنا علتى الكتم بكتتاب هللا وست ة رستول هللا عليته

الصت ة والس ت  ،آمتتن آعتتل لت آهتتو كتتاآر دتتب قتالتته حتتىت يرجتتا إىل حكتتم هللا ورستوله آت كتتم س تواه يف قليتتل والك ت  ،قتتال تعتتاىل (أَآَا ْكت َتم
ْ ِ
اهلِيَّ ِة يتبت و َن) أي يبت ون ويري ون وعن حكتم هللا يعت لون (ومتن أَحستن ِمتن ِ
اّلل ح ْكمتا لهَِق ْتوِ يوقِ تو َن)] .٦آب هتس رمحته هللا أن الكتم ابلكثتر
ََ ْ ْ َ َ ه
اََّ َْ

وعت َ ل إىل آراء الرجتال ،وضترب لتذل م لتس أحت ا متا كتان عليته أهتل اَّاهليتة واآلدتر متا كتان عليته التتتار ،مث
يقا على من درج علتى حكتم هللا َ
( 1حماسن التأويل) للقاْسي ،21٦ - 21٥ /٦ ،ط ثار الثكر 1٣98هت
 2يف (آتح الباري) 12٠ /1٣
( ٣تثس الطسي) 2٣٠ /٦
( 4تثس ابن ك ) ٦1 /2
( ٥م ارج السالكس)  ،٣٦٥ /1ط ثار الكتب العلمية ،ط 1
( ٦تثس ابن ك )٦٧/2
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عمم الكم آقال [آمن آعل ل آهو كاآر] .ومل يقل من اعتق ل أو من جا حكم هللا ان هذه الصثات وإن كانت مكثترة يف اْتا إال أن
َّ

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) وامل تاط كمتا أستلث ا هتو تعمت
تقيي الكثر هبا دروج على م اط الكم الوارث يف قوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَتا أَن َتزَل ه
ترك حكم هللا والكم ب ه.
 - ٦وقتال الشتتوكاين رمحته هللا خما بتتا القاضتي الشتترعي املقلت التتذي كتم اباقتوال التيت دت ها يف كتتب متتن ستبقه متتن العلمتاء واليت ري التراجح متتن

صتر لته أبثلتة الكتتاب والست ة التيت يعلتم هبتا التراجح والصتواب ،آقتال الشاوكاين [واعلتم أرختت ك هللا
املرجوح والصواب من اخلطأ آيها ،إ إن املقلت البَ َ
املؤلَّتف مل يبتق معت ختت يف أنت علتى دطتر عظتيم -
أيها املقل إن إن أنصثت من نثس ودلهيت بس عقل وآهمت وبتس متاحرر ه يف هتذا َ
إىل قوله  -ان تريتق الت ماء أبحكامت وت قتل اامت ك والقتوق متن أهلهتا وحتلتل الترا وحت هتر الت ل وتقتول علتى هللا متا مل يقتل ،خت َ مستتَِ ِ إىل
أحق هو أ اب ل ابعرتاآت علتى نثست أبنت كتذل  -إىل قولته  -وكيتف أقت مت
كتاب هللا وس ة رسوله عليه الص ة والس بل بشال الت ري م
ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتتم الْ َكتاآِرو َن) – ( َوَمتتن َّملْ َْكتتم ِرتَتا
علتى أصتتول يف الكتتم ب ت متتا أنتتزل هللا حتىت تكتتون ممتتن قتال آيتته «( َوَمتتن َّملْ َْكتتم رَتا أَنتَتزَل ه

أنزَل اّلل آَأولَتتِ َ هم الظَّالِمو َن) – (ومن َّمل َ كم ِرَا أَنزَل اّلل آَأولَتتِ َ هم الْ َث ِ
اسقو َن) » آهذه اآلايت الكرميتة مت اولتة لكتل متن مل كتم رتا
ََ ْ ْ
َ ه ْ
َ ه ْ
أنزل هللا ،آإن الت ه عي أن حكمت را أنزل هللا] .1آإ ا كتان هتذا هتو قتول الشتوكاين للقاضتي الشترعي املقلت  ،واستت ل عليته بعمتو هتذه اآلايت،
آكيف يكون قوله للقااة ابلقوانس الوضعية الذين دزمون أبهنم كمون ب ما أنزل هللا .
ِ
ِ
ِ
عامة آتيمن بت ه ل
اّلل آَأ ْولَتت َ هم الْ َكاآرو َن)) :واآلية ه
َنزَل ه
 - ٧ور ل قول الشوكاين قال ص يق حسن دان [يف قوله تعاىل (( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
حكم هللا وخ ه].2
وبع  ،آق كانت هذه أقوال بعض أهل العلتم يف املستألة ر تل ماقلتته آيهتا ،وهتو أن كتل متن تعمت تترك حكتم هللا والكتم ب ت ه آهتو كتاآر ستواء كتان
قاضيا خترعيا أو خ خترعي ،واليست ىن من هذا الكم إال ا ته امل طال للا يل الوارث يف حقه.٣
يبقى بع هذا ت بيهان متعلقان بتثس هذه اآلية :أح ا متعلق ببيان معىن الكم آيها ،واآلدتر يف الت بيته علتى أدطتاء ختتائعة متعلقتة ر تاط الكتم
الوارث يف اآلية.

ِ
اّلل) اآلية.
َنزَل ه
(التنبيه األول) يف املراث ابلكم يف قوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
نص يف أن كل من حكم ب
قال الفخر الراز يف تثس ه [أما اخلوارج آق احتجوا هبذه اآلية ،وقالوا :إهنا م

ما أنزل هللا آهو كتاآر ،وكتل متن أ نتب

آق حكم ب ما أنزل هللا ،آوجب أن يكون كاآرا] .4آأدذ أهل العلم يف الرث على احتجاج اخلوارج هبذه اآلية برثوث كرْا وأبطلت معظمها آيمتا
ماى من القول .ومن ل القول أبهنتا يف أهتل الكتتاب ،والقتول أبن الكثتر آيهتا هتو كثتر ثون كثتر ،والقتول أبن املتراث ابلكثتر :آعتل آعت ياتاهي
أآعتتال الكثتتار ،والقتتول أبن امل تراث متتن مل كتتم جبميتتا متتا أنتتزل هللا هتتذا متتا أن ال ت ص وارث يف تتترك الكتتم يف قاتتية واح ت ة ،وم هتتا القتتول أبن الكتتم
ابلكثتتر آيهتتا إمنتتا يقتتا علتتى اَّاحت واملستتتال .وكتتل هتتذه ااق توال اب لتتة متترثوثة .وبيه تتت بط هنتتا آيمتتا ماتتى ،آتتاخلوارج خلتوا يف االحتجتتاج ابآليتتة،
ط بس هذين الطرآس.
وأصااب هذه الرثوث جثوا آأآرخوا اآلية من ماموهنا وع لوا عن اهرها ،والق وس م
أما الرث على احتجاج اخلوارج املذكور هبذه اآلية آي ب ي أن يكون من وجهس و ا:

الو ه األول :أن نص اآلية وإن كان من صي العمو  ،إال أهنا داصة ابلكا امل ْع يس ابلكم بتس ال تا وآصتل اخلصتومات (كالستلطان والقاضتي
َ
وخ تتا) ،آاآليتتة عامتتة يف موضتتوعها أو هتتي عامتتة يف موضتتون دتتاص وهتتو الكتتم وآصتتل اخلصتتومات .وحيتتل ورث لثتتظ (الكتتم)  -كواجتتب علتتى

ال تا  -يف الكتتتاب والست ة ،آإنتته ال يتراث بتته إال آصتتل اخلصتتومات وال يتراث بتته جيتتا أعمتتال اإلنستتان ،آتتإن هللا تعتتاىل قتتال ( َوَمتتن َّملْ َْكتتم ِرتَتا أَنتَتزَل
( 1القول املثي يف أثلة االجتهاث والتقلي ) للشوكاين ص  ،4٧ - 4٦ضمن (الرسائل املثي ة) له ،ط ثار الكتب العلمية
( 2اإل اعة ملا كان ومايكون بس ي ي الساعة) لص يق حسن ،ص  ،111ط امل ين
( ٣ح يل عمرو بن العاص)
( 4تثس الراوي) ٥ /12
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اّلل) ومل يقل (ومن مل يعمل را أنزل هللا) .وقال تعاىل ( َوَما َكا َن َربُّ َ نَ ِسيها) مر  .٦4 :آتعميم لثظ (الكتم) علتى جيتا أعمتال اإلنستان ليصتبح كتل
ه
من أ نب حاكما ب ما أنزل هللا هو من حتريف الكلم عن مواضعه ،وهذا من صثات اخلوارج كما قال رستول هللا عليته الصت ة والست آيمتا تتواتر
ع ه يف وصثهم أهنم (يقرأون القرآن ال داوو ح اجرهم) ،أي يرثثونه قراءة ِب تاجرهم وال داووهتا إىل القلتوب التيت هتي موضتا الثهتم ،واملتراث وصتثهم
أبهنم ال يثهمون معىن ما يقرأون من القرآن.
وقت تقت يف املق متة ال ال تتة عشترة أنته دتتب محتل معتىن اللثتتظ علتى معهتوث استتتعمال الشتارن (أي عترف الشتتارن يف ك مته) ،وآيهتا كتترت قتول اباان
القاايم [اللثتتظ التتذي ا هتترث استتتعماله يف معتتىن هتتو تتاهر آيتته ،ومل يعهت استتتعماله يف املعتتىن املتتؤول أو ع ِهت َ استتتعماله آيتته ثرا ،آاملتته علتتى دت ف

املعهوث من استعماله اب ل ،آإنه يكون تلبيسا ي اقض البيان واق اية ،بتل إ ا أراثوا استتعمال م تل هتذا يف خت مع تاه املعهتوث َح هثتوا بته متن القترائن متا
يبس للساما مراثهم به لت يسبق آهمه إىل مع اه املتألوف ،ومتن أتمتل كمتال هتذه الل تة وحكمتة واضتعها تب هتس لته صتاة لت ] .1آتإ ا بقتت هتذه
ه
القاعت ة علتتى لثتتظ (الكتتم) الواجتتب علتتى ال تتا  ،وج تتته مل َيت إال رعتتىن آصتتل اخلصتتومات والكتتم يف أقاتتية ال تتا  ،آكيتتف إ ا جتتاءت القترائن
مؤك ة قذا املعىن:

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) املائت ة 44 :جتاءت يف الكتم بتس ال تا ويؤكت لت قولته تعتاىل قبلهتا
ومتن لت قولته تعتاىل ( َوَمتن َّملْ َْكتم رَتا أَن َتزَل ه
ِِ
س ِط) املائ ة ، 42 :وأهنا نزلت يف حكم الرسول عليه الص ة والس يف قاية اليهوثيس اللذين ونيا.
( َوإِ ْن َح َك ْم َ
ت آَ ْ
احكم بَتْيتَته ْم ابلْق ْ

و قولتته تعتتاىل (دصتتم ِ
تاك َدلِي َثتتة ِيف ْاا َْر ِ
ان بَت َتتى بَت ْعا تَا َعلَتتى بَت ْعت ِ
ع
تاحكم بَتْيتَتَتتا ِاب ْلتَ ِهتق) ص - 22 :إىل قولتته – ( َاي َثاووث إِ َّ َج َع ْلَت َ
تض آَت ْ
َ َْ
س الَّا ِ ِاب ْلَ ِهق) ص ، 2٦ :وهذا نص صريح يف أن الكم إمنا يكون بس اخلصو  ،وأن امللوك (والرؤساء) خما بون بته كالقاتاة ،ان ثاوث
احكم بَْ َ
آَ ْ
الِ ْك َمةَ) البقرة.2٥1 :
اّلل الْم ْل َ َو ْ
وت َو َ
عليه الس كان ملكا كما قال تعاىل ( َوقَتتَ َل َثاووث َجال َ
آَته ه
حتكمتواْ ِابلْ َعت ْ ِل) ال ستاء ، ٥8 :وقتال تعتاىل
تس الَّتا ِ أَن َْ
وعلى هذا املعتىن ثار لثتظ (الكتم) يف الكتتاب والست ة ،كمتا قتال تعتاىل ( َوإِ َا َح َك ْمتتم بَ ْ َ
(آَتتاحكم بتي ت تهم ِرتتا أَنتتزَل اّلل) املائت ة ، 48 :وقتتال تعتتاىل (لِتتتاكم بتتس الَّتا ِ ِرتتا أَر َاك اّلل) ال ستتاء ، 1٠٥ :وقتتال تعتتاىل ( هِكمت َ ِ
تجَر
َ ْ َ ََْ
َ َ ه
ْ َْ َ َ َ ه
َ
توك آ َيمتتا َختت َ
بَتْيتَته ْم) ال ساء.٦٥ :
ِ
ِ
ِ
نصتا عامتا ،إال أنته دتاص ابلكتم بتس ال تا يف
اّلل آَأ ْولَتت َ هم الْ َكاآرو َن) املائت ة ،44 :وإن كتان ه
َنزَل ه
والاصل أن قوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
أقايتهم ودصوماْم ،ال يشمل سائر أعمال اإلنسان يف داصة نثسه كما هب إليه اخلوارج ،وهذا هو الوجه ااول يف الرهث عليهم.

أما الو ه الثاين :آهو أنه لو اآرتض ا صاة رأي اخلوارج من أن اآلية عامة يف كل متن مل يعمتل رتا أنتزل هللا وأنته كتاآر ،آإنته ال دت ف بتس املستلمس
يف أن العا ي دله الت صيص ،وق ثلهت ال صتوص اخلاصتة يف حتق بعتض العصتاة كتالزاين والستارق وختتارب اخلمتر علتى أهنتم ال يكثترون بتذل وال
يعاقبون عقاب املرت ين ،وهذه نصوص داصة تق على العا ابإلجان ،آبطل بذل است الل اخلوارج ابآلية على العمو من الوجه الذي قالوا به.
هذا ما يتعلق ابلرث على احتجاج اخلوارج ابآلية ،وآيه خْية عن التأوي ت التيت رث هبتا بعتض أهتل العلتم علتيهم رتا يصترف اآليتة عتن اهرهتا ويثرخهتا
من ماموهنا.

(التنبيه الثاين) يف الت بيه على أدطاء ختائعة متعلقة ر اط الكم الوارث يف قوله تعتاىل ( َوَمتن َّملْ َْكتم ِرَتا أَن َتزَل ا هّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم

.44
أبس وجه اخلطأ آيها:
وأ كر آيما يلي ااقوال املتام ة قذه اادطاء مث ه

ن) املائت ة:
الْ َكتاآِرو َ

 - 1قال ابن القيم رمحته هللا  -يف ك مته عتن هتذه اآليتة [ -والصتايح أن الكتم ب ت متاأنزل هللا يت تاول الكثترين :ااصت ر وااكتسِ ،بستب حتال
وعت َ ل ع ته عصتيا متا اعرتاآته أبنته مستتاق للعقوبتة آهتذا كثتر أصت ر .وإن اعتقت
الاكم .آإنه إن اعتق وجوب الكم را أنزل هللا يف هتذه الواقعتة َ

( 1خمتصر الصواعق املرسلة) ص  ،1٦ط ثار الكتب العلمية 14٠٥هت
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أنه خ واجب وأنه خم ه آيه ما تيق ه أنه حكم هللا آهذا كثر أكس .وإن جهله وأدطأه آهذا خمطال له حكم امل طتس].1
قول مصاث ل ص اآليتة آهتو دطتأ ،ان
أما قوله [إن اعتق وجوب الكم را أنزل هللا يف هذه الواقعة وع ل ع ه عصيا ] أن هذا كثر أص ر ،آهذا م
(صت َ ق اي حممت  ،آيهتتا آيتتة التترجم)،
التتذين أنزلتتت آتتيهم اآليتتة أقتتروا أبن حكتتم هللا يف الواقعتتة هتتو التترجم آقتتالوا  -آيمتتا رواه الب تتاري عتتن ابتتن عمتتر َ -

وع لوا عن حكم هللا عصيا كما قال تعاىل (و ِع َ هم التتَّوراة آِيها حكْم ِ
اّلل مثَّ يَتتَت َولَّ ْو َن ِمن بَت ْع ِ َلِ َ ) املائ ة 4٣ :وآيها قتال القارب [وهتم متا
ه
َْ َ
َ
علمهم بذل يتولون ،يقول :يرتكون الكم به بع العلم ِبكمي آيه جراءة علي وعصيا يل]  ،2آالذين أقروا ِبكم هللا وع لوا ع ه عصتيا أكثترهم
هللا كثرا أكس ِب ف ما قال ابن القتيم ،آالصتورة التيت كرهتا ابتن القتيم  -والتيت ستيقل ه آيهتا ك ت ممتن َييت كترهم  -هتي صتورة ستبب ال تزول وهتي
قطعية ال دول يف حكم ال ص.
وأما قوله [وإن اعتق أنه خ واجب ...آهذا كثر أكس] ،وهذا مع اه تعليق الكثتر علتى اَّات  ،ان اعتقتاث عت الوجتوب أي إنكتار الوجتوب هتو
اَّا  ،وبذل وقا ابن القيم آيما أنكتره قبتل ك مته هتذا بستطور حيتل قتال [ومت هم متن أتول اآليتة علتى تترك الكتم رتا أنتزل هللا جاحت ا لته ،وهتو
قول عكرمة ،وهو أتويل مرجتوح ،آتإن نثتح جاتوثه ك ْثتر ،ستواء َح َكتم أو مل كتم] .٣وإمنتا كتان اختترتاط اَّات للاكتم ابلكثتر ااكتس علتى متن مل
كم را أنزل هللا أتوي موجوحا للسببس املذكورين يف الرث على الشبهة ال ال ة آيما ماي ،و ا:
أن اَّا م اط خمالف للم اط املذكور يف اآلية وهو جمرث االمت ان عن الكم را أنزل هللا ،واالمت ان نون من أنوان الكثر ااكتس كمتا أن اَّات نتون

ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ين) البقترة، ٣4 :
تيح أ ََىب َو ْ
آدر م ه ،واالمت ان هو سبب كثر إبليح ،آإنه َك َثتر ابمت اعته عتن الستجوث (آَ َس َ
ْس َوَكتا َن م َتن الْ َكتاآ ِر َ
استتَك ََ
تج واْ إال إبْل َ
واالمت ان هو سبب كثر مانعي الزكاة كما قال أبو بكر رضي هللا ع ه [وهللا لو م عوين عقاال] ،4ومل يقل (لو جا وا) .آاَّا والتكذيب ك ْثتر كمتا
أن االمت ان ك ْثر أياا كما قال ابن ميمية [بل إ ا كان الكثر ،يكون تكذيبا ،ويكون خمالثة ومعاثاة وامت اعا ب تكذيب].٥

والسبب ال اين :أن اَّا مشرتط للتكث ابلذنوب خ املكثترة كتالراب والتز واخلمتر وحنوهتا أمتا التذنوب املكثترة التيت ورث الت ص أبهنتا كثتر أكتس كمتا
هو الال آيمن مل كم را أنتزل هللا آهتذه يكثتر الشت ص رجترث آعلهتا ،واختترتاط اَّات للتكثت ه تا هتو قتول خت ة املرجتتة التذين أكثترهم الستلف
كمتتا كتتره ابتتن تيميتتة ،٦وق ت آصتتلت هتتذا يف مباتتل االعتقتتاث .أمتتا متتا ثبتتت كثتتر آاعلتته أو َتركتته آإنتته يكثتتر رجتترث الثعتتل أو التترتك وإن كتتان مق ترا

ابلوجوب ،قال ابن ميمية  -عن َترك الص ة – [وأك ر السلف على أنه يقتل كاآرا ،وهذا كله ما اإلقرار بوجوهبا]  ،٧وق نقتل ابتن القتيم يف كتابته
(الصت ة) إجتتان الصتتاابة علتتى لت  .وقتتال اباان ميميااة يف متتانعي الزكتتاة [وهتؤالء مل يكتتن قتتم ختتتبهة ستتائ ة آلهتتذا كتتانوا مرتت ين ،وهتتم يقتتاتَلون علتتى

م عها وإن أقروا ابلوجوب] .8آالتثريق بس اَّاحت واملقتر ابلوجتوب يف التذنوب املكثترة ال أثتر لته و خمتالف إلجتان الصتاابة ،آقت وصتف ابتن تيميتة
هتتذا التثريتتق يف حتتق َترك الص ت ة أبهنتتا آتترون آاس ت ة مل ت قتتل عتتن الصتتاابة  ،9ونقتتل ع تته علمتتاء ال ت عوة ال ج يتتة قولتته [وقتتال أبتتو العبتتا أياتتا يف
الك على كثر مانعي الزكاة :والصاابة مل يقولوا أنت مقر بوجوهبا أو جاح قا ،هذا مل يعه عن اخللثاء والصاابة].1٠
تبس ل .
والاصل أن الصايح الذي كره ابن القيم رمحه هللا خ صايح كما ه
 - 2وقال ختارح العقي ة الطااويتة ابن أيب العاز احلنفاي رمحاه هللا[ :وه تا أمتر دتب أن يتتثطَّن لته ،وهتو أن الكتم ب ت متا أنتزل هللا قت يكتون كثترا
( 1م ارج السالكس)  ،٣٦٥ /1ط ثار الكتب العلمية ،ط 1
( 2تثس الطسي) 24٧ /٦
( ٣م ارج السالكس) ٣٦٥ /1
 4ال يل متثق عليه
( ٥جممون الثتاوى) 292 /٧
( ٦جممون الثتاوى)  2٠٥ /٧و 2٠9
( ٧جممون الثتاوى) ٣٠8 /28
( 8جممون الثتاوى) ٥19 /28
( 9جممون الثتاوى) 48 /22
( 1٠ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية  -كتاب املرت )٣٥ /8 -
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ي قل عن امللة ،وق يكون معصية  :كب ة أو ص ة ،ويكون كثرا :إما جماواي ،وإما كثرا أص ر ،على القولس املذكورين .و ل ِبستب حتال التاكم:
كثر أكتس .وإن اعتقت وجتوب الكتم رتا
آإنه إن اعتق أ هن الكم را أنزل هللا خ َ واجب ،وأنه خم َّ آيه ،أو استهان به ما تيق ه أنه حكم هللا :آهذا م
وعلِ َمتته يف هتتذه الواقعتتة ،وعت ل ع تته متتا اعرتاآتته أبنتته مستتتاق للعقوبتتة ،آهتتذا عتتاص ،ويستتمى كتتاآرا كثترا جمتتاواي ،أو كثترا أصت ر .وإن جهتتل
أنتتزل هللاَ ،
حكم هللا آيها ،ما بتذل جهت ه واستتثرال وستعه يف معرآتة الكتم وأدطتأه ،آهتذا خمطتال ،لته أج متر علتى اجتهتاثه ،ودطتؤه م ثتور] .1ونقتل االبتاين يف
أقره كما كرت يف مبال االعتقاث .وابن أيب العز يف ك مته هتذا هتو خالبتا قت نقتل كت ابتن القتيم
تعليقه على منت العقي ة الطااوية هذا الك و َّ
املذكور يف (م ارج السالكس) ولكن تصرف يف عبارته ،آإنه متأدر ع ه يف الوآاة .وقذا آإن الرث عليه هو كالرث على ك ابن القيم سواء بسواء.
آقوله [إن اعتق أن الكم را أنزل هللا خ واجب] آهذا هو اَّا  ،وتعليق الكثر ااكس على هذا الشرط وحنتوه متن الت ت ه واالستتهانة هتو حيت ة
عن نص اآلية بوضا م اط للكثر خ الوارث آيها ،كما أنه ت زيل للاكم ب ما أنزل هللا م زلة الذنوب خ املكثرة ما أن هللا وصثه أبنه كثر أكس.
وقوله [وإن اعتق وجوب الكم ....وع ل ع ه ...كثر أص ر] آاعتقاث وجوب الكم ما الع ول ع ه هي صورة سبب نتزول اآليتة وحكتم هللا أبهنتا
كثر أكس ال أص ر.
وكت ابتتن القتتيم وابتتن أيب العتتز ه تتا هتتو عمت ة املعاصترين التتذين أدطتؤوا يف هتتذه املستتألة آق ت قلت و ا يف هتذا التقستتيم والتثريتتق وواثوا عليهمتتا أمتتورا
أدرى ،ومن ل :
 - ٣الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ قال[ :وأما القسم ال اين من قِ ْسمي كثر الاكم ب ما أنزل هللا ،وهو الذي ال خيترج متن امللتة ،آقت تقت
ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) املائت ة 44 :قت ُشتل لت القستم،
أن تثست ابتن عبتا رضتي هللا ع همتا لقتول هللا عتز وجتل ( َوَمتن َّملْ َْكتم رَتا أَن َتزَل ه
و ل يف قوله رضي هللا ع ه يف اآلية «كثر ثون كثر» وقوله أياا «لتيح ابلكثتر التذي تتذهبون إليته» .و لت أن حتملته ختتهوته وهتواه علتى الكتم
يف القاية ب ما أنزل هللا ،ما اعتقاثه أن حكم هللا ورسوله هو الق ،واعرتاآه على نثسه ابخلطأ وجمانبة اق ى] .2والرث عليه من وجوه:

أوهلا :مل يصح عن ابن عبا رضي هللا ع هما ما نسبه إليه ه ا كما كرته يف الرث على الشبهة ال انية.
واثنيها :أن من روي عن ابن عبا هتذه املقالتة مل يقتل إنته قاقتا آتيمن حكتم ب ت متا أنتزل هللا لشتهوة وهتوى معتقت ا أنته التق ،وإمنتا هتذا ختتيء رهكبته

املعاصتترون علتتى كت ابتتن عبتتا ليوآقتوا بي تته وبتتس الكثتتر ااكتتس التتذي يت ل عليتته نتتص اآليتتة ،آجعلتوا الكثتتر ااكتتس يف حتتق اَّاحت وجعلتوا الكثتتر
ااصت ر يف كت ابتتن عبتتا يف حتتق متتن اعتقت الوجتتوب وحكتتم ب ت متتا أنتتزل هللا قتتوى ،آجعلتوا الكتتم ب ت متتا أنتتزل هللا ر زلتتة التتذنوب خت املكثتترة
كالز وحنوه اليت مل يصثها هللا ابلكثر ااكس يف حس وصف هللا الكم ب ما أنزله أبنه كثتر أكتس ،آتأثاهم هتذا التوآيتق بتس نتص اآليتة وبتس مقالتة
ابن عبا إىل مصاثمة اهر نصها.
واثلثها :أن الصورة اليت وصثها الشيخ ابن إبراهيم أبهنا كثر أص ر هي نثح صورة سبب نزول اآلية وق وصثها هللا أبهنا كثر أكس ،وصورة السبب
قطعية ال دول يف ال ص ،آقوله هذا دطأ قطعا .آق قال :من حكم ب ما أنزل هللا قوى وهتو معتقت أن حكتم هللا هتو التق ،والتذين أكثترهم هللا
يف اآلية أقتروا ِبكتم هللا يف الترجم وهتذا تعبت عتن اعتقتاثهم أنته حتق متن ع ت هللا ،ومل كمتوا بته إال قتوى ،و لت ان كتل متن مل كتم رتا أنتزل هللا

ِ
ِ
اّلل َوالَ تَتتَّبِت ْتا أ َْهت َتواءه ْم) املائ ت ة ، 49 :وقتتال تعتتاىل ( َاي َثاووث إِ َّ
احكتتم بَتْيت تَتهم رتَتا أَنت َتزَل ه
آ ب ت أن يكتتون متبعتتا للهتتوى ،كمتتا قتتال تعتتاىل ( َوأَن ْ
الُّو َن عتن ستبِ ِيل َِّ
الَّ عن سبِ ِيل َِّ
اّلل إِ َّن الَّ ِذين ي ِ
ِ
اك َدلِي َثة ِيف ْااَْر ِ
اّلل) ص،2٦ :
َج َع ْلَ َ
احكم بَْ َ
ع آَ ْ
ََ
َ َ
س الَّا ِ ِاب ْلَِهق َوَال تَتتَّبِ ِا ا ْقََوى آَتي َ َ َ
ِ
تاك َعلَتتى َختت ِر َيع ِة ِهمت َتن ْاا َْمت ِر آَاتَّبِ ْع َهتتا َوَال
تاعلَ ْم أََّمنتَتا يَتتَّبِعتتو َن أ َْهت َتواءه ْم) القصتتص ،٥٠:وقتتال تعتتاىل (مثَّ َج َع ْلَت َ
وقتتال تعتتاىل (آَتِإن َّملْ يَ ْستتتَجيبوا لَت َ آَت ْ
َّ ِ
ِ
ين َال يَت ْعلَمتتو َن) اَّاثيتتة .18 :آهتتذه اآلايت ومتتا يف مع اهتتا تبتتس أن كتتل متن مل كتتم رتتا أنتتزل هللا وكتتل متتن مل يتبتتا الرستتول وكتتل متتن مل
تَتتَّب ْتا أ َْهت َتواء التتذ َ
يتبا الشريعة آ ب أن يكون متبعا للهوى ،آهما أمران ال اثلل قما :حق أو هوى .آالتذين أكثترهم هللا أقتروا بوجتوب حكمته ومل كمتوا بته اتباعتا

( 1خترح العقي ة الطااوية) ص  ،٣٦4 - ٣٦٣ط املكتب اإلس مي 14٠٣هت
 2من رسالته (حتكيم القوانس) ص ٧
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للهوى ،آالقول أبن من آعل هذا ال يكثر كثرا أكس مصاث لل ص.
 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [وكل أحد يعلم أن امباع اهلو يكون يف املعصية كما يكون يف الكفر ،وعدا التفريق بني هذا وذاك زلة عظيمة.
فالزاين حني يزين وشارب اممر والسارق ،كلٌّ صالف لشرع هللا ومتبع هلواه.

ومن كفر ابهلل وسجد للصنم أو سب الدين أو شرع مع هللا ،صالف لشرع هللا ومتبع هلواه أيضاً.
فالذين أكفرهم هللا يف آايت املائدة ،نعم؛ قد أقروا حبكم هللا يف الر م ،ومركوا حتكيمه امباعاً للهو  ،ولكن كان ذلك امباعاً وحتاكماً منهم لشرع آخر (حتاكموا إىل

القاغوت).
ِ
والذين ميثل م حممد بن إبراهيم َوم ّن قبله ابن القيم وابن أيب العز ممن أقروا حبكم هللا ،والتزموه ودانوا به ،مث ِل حيكموا به يف الواقعة كان ذلك امباعاً للهو أيضاً
لكن كمعصية ،دون امباع أو حتكيم لشرع آخر.
وال َّ
بد من التفريق.
ولعدا مفريق املصنف بني الصورمني مراه هنا يرمي الشيخ حممد بن إبراهيم ابلتناقض ملَّا قال يف موضع آخر من فتاويه( :لو قال من حكم القانون أان أعتقد أنه
ابطل ،فهذا ال أثر له ...اخل).

والصواب أنه ِل يتناقض ،بل ك مه األخري يف احلكم بدري ما أنزل هللا( :التحاكم إىل القوانني).

واألول يف مرك حكم هللا يف الواقعة كمعصية ،ملن كان ملتزماً حبكم هللا يف األصل وِل يتحاكم إىل شرع سواه ،وهو الذ يشرتط فيه األكثرون اجلحد للتكفري،
واشرتطه ابن إبراهيم ،بينما بني أنه ال أثر لدعو صحة االعتقاد يف التكفري ،يف النوع اآلخر القاغوحل.

وكذلك اعرت) (ص )888على مفصيل الدكتور عمر عبد الرمحن يف كتابه "أصناأ احلكاا وأحكامهم" وابلتحديد على النوع األول الذ ذكره الدكتور وِل
يكفره ،ألنه ملتزا بشرع هللا ،ومرك حكم هللا يف الواقعة عصياانً ال امباعاً لشرع آخر ،فاستدل املصنف آبية األنعااَ ( :وإِ ْن أَ َ ْعتموه ْم إِنَّك ْم لَم ْش ِركو َن) األنعاا.121 :
ِ
اّلل) (مرمب على احلكم بدري ما أنزل هللا يف قضية واحدة ،فدخول هذه الصورة يف حكم النص ،ققعي)
َنزَل ه
وذكر أن الكفر فيها ويف آية املائدة ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
أها.
ومعلوا يف سبب نزول آية األنعاا أهنا متكلم فيمن امبع مشريعاً غري مشريع هللا ،ف خ أ يف أن مثل هذا يكفر دون اشرتاط اجلحد.

أما الصورة اليت ذكرها الدكتور عمر عبد الرمحن ،فهي صورة القاضي امللتزا بشرع هللا الذ يدين به وال يتبع شرعاً سواه ،وإذا مرك حكم هللا يف الواقعة مركه
عصياانً ،وهي الصورة اليت ميثل ا أكثر من يشرتطون اجلحد من العلماء احملققني.
أما صورة احلكم القاغوحل التشريعي ،فهذه هي الصورة اليت ال يشرتط اجلحد فيها أل ل التكفري ،إال املر ئة ،ومنه يتضح مسرع املصنف بقوله (ص )659عن

الدكتور عمر عبد الرمحن يف هذا املوضوع على و ه امصوص( :والشيخ الذ ذكرمه له كتاب بعنوان "أصناأ احلكاا وأحكامهم" أيحل نقده يف املبحث الثامن يف
موضوع احلكم بدري ما أنزل هللا إن شاء هللا وهو على نف

القول األول يف اسر اء) أها.

اَّ ِ
اهلِيَّ ِة يَتْبت و َن) املائدة 50 :وبقوله بعد أن ذكر ايسق التتار( :فمن فعل
ْم َْ
ولذلك فإن استشهاد املصنف بعد ذلك (ص )888بك ا ابن كثري يف مفسري (أَآَاك َ

ذلك فهو كافر) قال املصنف( :وِل يقل فمن اعتقد أو فمن حد) أها.

نقول :هذا صحيح وال يلزا أن يقال أو يشرتط مثل ذلك يف حتكيم شرائع الكفر أو التشريع مع هللا وسائر األعمال واألقوال املكفرة.

ولكن إيراده يف الرد على النوع األول الذ ذكره الدكتور عمر فَك هللا أساره ،غري سديد كما مبني لك.

وكذا (ص )877يف رده على األستاذ حممد شاكر الشريف الذ وضع شروطاً ث ثة ال يكفر معها من مرك احلكم طا أنزل هللا ،وإن مساه (احلاكم بدري ما أنزل هللا)
فإن شروطه مفصح عن أنه ال يعر صورة احلكم القاغومية؛ وملخصها:

 )1أن يكون ملتزماً ظاهراً وابطناً بكل حكم ومشريع اء عن هللا.
 )2أن يكون ُم ِقراً معرتفاً أبنه حني مرك حكم هللا يف الواقعة املعينة صار آمثاً ،وأن حكمه خقأ وحكم هللا هو الصواب.
 )3أن يكون احلكم املخالف (أ الذ حكم به ملا مرك حكم هللا) حكماً يف وقائع األعيان ولي يف األمور الكلية العامة.

وقال املصنف عقبه( :وأراد بوقائع األعيان :احلكم يف قضية معينة ،وأراد ابحلكم يف األمور الكلية العامة :وضع التشريع املخالف لشريعة اسس ا ،انظر كتاب (إن

هللا هو احلكم)) أها.

واملصنف يعرأ أن األستاذ اشرتط هذا الشرط الواضح ،ومع هذا فقد قال( :وحاصل ك مه ير ع إىل ك ا من سبقه  -الدكتور عمر عبد الرمحن) أها.

واعترب الشرط الثالث معليقاً من الكامب ملناط التكفري يف هذه املسألة ابلتشريع .مع أن ك ا األستاذ حيتمل أيضاً متابعة املشرعني أو حتكيم التشريعات الباطلة.
ِ
اّلل)  -على من مركوا حكمه يف وقائع األعيان – حد الر م  )... -أها.
وقال يف رده عليه( :فإن هللا حكم ابلكفر فيها  -أ آيةَ ( :وَمن َّملْ َْكم رَا أَ َنزَل ه
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وه ا قال الشيخ ابن إبراهيم إنه إ ا اعتق أن حكم هللا هو الق وأنه خمطال يف حكمه ب ما أنزل هللا آيكون كاآرا كثرا أص ر ،وهتذا القتول ِبت ف
ِ
قول آدر له ،حيل قال [و قال من َح َّكم القتانون :أ أعتقت أنته اب تل ،آهتذا ال أثتر لته ،بتل هتو عتزل للشترن ،كمتا لتو قتال أحت م  :أ أعبت ااواثن
واعتق أهنا اب ل] .1آانظر كيف قض نثسه ،وقوله ااد هو الصواب ،ان القول أو الثعل أو الرتك املكثر ال يتؤثر يف التكثت بته تصتريح آاعلته
ابعتق ِ
تاث مكثتر متن ع متته ،وال يتوقتف التكثت بته علتتى االعتقتاث ،بتل لتتو قتال إن م ْعتَت َقت ه ِبت ف قولتته أو آعلته الكثتري لكتان كتتا اب ،كمتا نقلتته عتتن
ختيخ اإلس

ون ِ
ِ
ِ
اّلل) التوبتة ،٣1 :يف امل تاط ال التل أن َترك الصت ة لتو قتال
َحبَ َتاره ْم َورْهبَ َ
تاهن ْم أ َْرَاباب همتن ث ه
 -يف التعليق على قوله تعتاىل ( َّاكَتذواْ أ ْ

 إنه مقر بوجوهبا ،ولو ألقى املصاف يف الش (القتذر) وقتال إنته يشته أنته كت هللا ،أو قتتل نبيتا وقتال إنته يشته أنته رستول هللا لكتان كتا اب يفقوله ،هذا خمتصر ك مه .2ان هذه أآعال مكثرة بذاْا ،وال ب أن يصاحبها اعتقاث مكثر ،ومن آعل كثرا ب إكراه آ بت أن يكتون كتاآرا تاهرا
واب تتا كمتتا كرتتته رباتتل االعتقتتاث ،آتتإن صت هترح أبن اعتقتتاثه ستتليم لكتتان كتتا اب وال مي تتا تصتتر ه هتتذا متتن تكثت ه كمتتا قتتال الشتتيخ ابتتن إبتراهيم  -يف
ك مه السابق ( -آهذا ال أثر له).
 - 4الشيخ عبد العزياز بان ابز قتال يف أصت اف متن حكتم ب ت متا أنتزل هللا [ومتن قتال :أ أحكتم هبتذا ،وهتو يعتقت أن الكتم ب ت متا أنتزل هللا ال
دوو ويقول الكم ابلشريعة اإلس مية أآال وال دوو الكم ب ها ،ولك ه متساهل أو يثعل هذا امر صاثر متن حكامته آهتو كتاآر كثترا أصت ر ال
والصواب كما عرفناك :أهنم مركوا ن

حكم هللا يف زان احملصن (الر م) وا تمعوا يف ذلك على مشريع آخر حكموا به بدالً من حكم هللا.

وهذا خيتلف كل اسخت أ عما ميثل به كثري من املتقدمني واملتأخرين يف احلاكم بشرع هللا إذا عصى ومرك حكم هللا يف الواقعة ،دون أن يتبع شرعاً آخر ،وهي

الصورة اليت يصر املصنف على إدرا ها حتت النوع الكفر  ،بل وجيعلها صورة سبب النزول.

بل يصف مجيع من فرقوا بني الصورمني ،واشرتطوا اجلحد للتكفري يف الصورة غري املكفرة ،أبهنم قالوا طقالة غ ة املر ئة الذين يشرتطون اجلحد للتكفري ابلذنوب
املكفرة.
وال شك أن هذه جمازفة قد يدخل فيها من اشرتط مثل ذلك من السلف ،وهذه الصورة من احلكم اليت يصفها العلماء أبهنا معصية ال يكفر فاعلها إال ابجلحود أو

اسستح ل ،يرمكبها فاعلها يف الواقعة ،كمعصية يتأمث يف فعلها ويعلم أنه صقىء ،وهو يف األصل حمكم لشرع هللا ،وهو منهجه ودينه الذ يدين به.
وهذه ال مشبه حبال صورة من نبذ شرع هللا ولو يف حكم ٍ
واحد من أحكامه سبحانه ،وموىل عنه وامبع شرع القاغوت ،فهذه صورة من صور التوي واسعرا)
واالمتناع عن حكم هللا والتحاكم إىل القاغوت.

ولذلك كان ك ا املصنف أسد حني عل (ص )881مناط التكفري هو االمتناع عن احلكم فقال( :واالمتناع هو سبب كفر مانعي الزكاة) .أها.
ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ين) البقرة ٣4 :وقال ( :واسمتناع هو سبب كفر مانعي الزكاة " ،وذكر قول
يح أ ََىب َو ْ
ْس َوَكا َن م َن الْ َكاآ ِر َ
استَك ََ
وذكر امتناع إبلي من السجود وهو كفر اسابء (إال إبْل َ
أيب بكر الصديق رضي هللا عنه( :وهللا لو منعوين عقاالً) .وقول ابن ميمية أن الكفر "يكون صالفة ومعاداة وامتناعاً بدون مكذيب) أها .فهذا أسد وأدق من دندنته
حول مقلق الرتك حلكم هللا الذ مقدا مراراً ،فإن لفظة الرتك مشرتك فيها املعصية والتوي الكفر  ،وال بد من التفريق ،مث حنن لسنا مضقرين إىل امو) يف صورة

الرتك كمعصية..

فواقع احلكم اليوا طاغوحل صريح يف الكفر ،حيث مجع احلكاا فيه بني التوي عن شرع هللا ،واالمتناع عن حتكيمه ،مع التشريع مع هللا والتحاكم إىل القواغيت
املتفرقة على كافة املستوايت احمللية والدولية يف مجيع نواحي حياهتم.
وكذلك قال (ص( :)885فاحلكم بدري ما أنزل هللا بسبب الرشوة كفر أكرب ألنه صورة سبب النزول) أها.

وذلك بعد أن ذكر أن هللا وصف اليهود أبهنم "أكالون للسحت) .وساق رواية القرب يف أن ملكاً لليهود مرك ر م قرابته ،مث أراد ر م غريه فقاا دونه قومه،
فاصقلحوا عندها بينهم على عقوبة دون الر م.
مث قال( :فالقرابة كانت أول ما مركوا حكم هللا أل له ،فاحلكم بدري ما أنزل هللا بسبب قرابة ،كفر أكرب ألنه داخل يف صورة سبب النزول) أها.

فلو أراد املصنف ابحلكم بدري ما أنزل هللا هنا ،التحاكم إىل الشرع املخرتع (القاغوت والقانون) ،فصواب؛ إذ ذلك كفر سواء كان لرشوة أا لقرابة أا هلو أا لدنيا
أا لدري ذلك.

وإذا أراد بذلك ما مقدا مراراً من ك مه ،يف مرك حكم هللا كمعصية يف الواقعة لرشوة أو لقرابة ،من حاكم ملتزا بشرع هللا وال يدين بدريه ،فلي

األمر الذ رد فيه ك ا العلماء مراراً].النكت اللوامع ص ()24-28
 1من (آتاوى ومقاالت الشيخ حمم بن إبراهيم) 189 /٦
 2من (جممون الثتاوى) ٦1٦ - ٦1٥ /٧
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خيرج من امللة ويعتس من أكس الكبائر].1
وقوله كقول من سبقه إ علهق الكثر على االعتقاث ،آقال [وهو يعتقت أن الكتم ]....أي إن اعتقت وجتوب الكتم رتا أنتزل هللا مل يكثتر وإن اعتقت
ع وجوبه َك َثر ،وق سبق الرث على هذا.
وأضيف ه ا أنه ق سبق يف مبال االعتقاث بيان أن الكثر يقا بقول أو آعل أو اعتقاث ثبت ابل ليل أنه مك ِهثر ،وي دل يف الثعتل الترتك واالمت تان.
ترك مكثتتر (تتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا) وآعت متل مكثتتر (الكتتم ب ت متتا أنتتزل هللا) ،و تتا امل ا تتان ااول وال التتل
والكتتم ب ت متتا أنتتزل هللا اجتمتتا آيتته تت م
املذكوران يف ص ر هذه املسألة الساثسة ،آهو كثر آوق كثر ليح كثرا ثون كثر .وحصر الكثر يف االعتقاث دطتأ ،وهتو متذهب املرجتتة كمتا كرتته
يف أدطتاء التكثت رباتل االعتقتتاث وآيته نقلتتت اتثتاق أهتتل العلتم علتتى أن الكثتر يقتتا بق ِ
تول أو آعتتل أو اعتقتاث ،وقتتال علمتاء الت عوة ال ج يتة [آيمتتا
ي قض به اإلس  :وأنه يكون بكلمة ولو مل تعتق  ،ويكون بثعل ولو مل يتكلم ،ويكون يف القلب من الب والب ض ولتو مل يتتكلم ومل يعمتل] .2وقت
ستتبق أن انتق ت ت أياتتا تعليتتق ختتتيخ اإلس ت ابتتن تيميتتة كثتتر متتن اتبتتا التش تريا امل تتالف لشتترن هللا علتتى االعتقتتاث ،و ل ت يف الك ت يف قولتته تعتتاىل

( َّاكَذواْ أَحبارهم ورهب َاهنم أَراباب ِمن ث ِ
ون
َْ َ ْ َ َْ ْ َْ ه

ِ
اّلل) التوبة٣1 :
ه

يف امل اط ال الل ،آراجعه.

وأياا آإن قول الشيخ ابن ابز [أو يثعل هذا امر صاثر متن حكامته آهتو كتاآر كثترا أصت ر] ،آمتىت كانتت اعتة اامتر ابلكثتر مانعتة متن التكثت

ِ
َع ت َّ َقت ْتم َستتعِ ا)
وقت أدتتس تعتتاىل أن املستاتتعثس متتن الكثتتار متتا كثتتروا إال بستتبب تتاعتهم لكتسائهم ،كمتتا قتتال تعتتاىل (إِ َّن َّ
اّللَ لَ َعت َن الْ َكتتاآ ِري َن َوأ َ
تال الَّ ِتذين است ْ ِ ِ ِ
ين
الستبِي َ ) ااحتزاب ،٦٧ :وقتال تعتاىل ( َوقَ َ
ضتلُّوَ َّ
تساء َ آَأَ َ
ااحزاب – ٦4 :إىل قوله – ( َوقَالوا َربتََّا إِ َّ أَ َ ْعَتا َس َ
َ ْ
اتعثوا للَّتذ َ
تاثتَتَا َوك ََ
ِ
ورؤستتائهم يف الكثتتر رانعتتة متتن تكث ت هم
َّهتتا ِر إِ ْ َأتْمرونَتَتتا أَن نَّكْثت َتر ِاب َّّلل) ستتبأ ،٣٣ :آلتتم تكتتن تتاعتهم لستتاثْم َ
ْ
استتتَك َْسوا بَت ْتل َم ْكتتر اللَّْيت ِتل َوال ت َ
آتأمل.
واستاقاقهم للوعي  ،ه

 - ٥ومن آتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ابلسعودية ،من الثتوى رقم  ،٥22٦جاء آيها [أمتا نتون التكثت يف قولته تعتاىل ( َوَمتن َّملْ َْكتم ِرتَا أَن َتزَل
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة 44 :آهو كثر أكس ،قال القتر يف تثست ه :قتال ابتن عبتا رضتي هللا ع همتا وجماهت رمحته هللا :ومتن مل كتم رتا
ه
أنزل هللا رثا للقرآن وجا ا لقول الرسول عليه الص ة والس آهو كاآر».
وأمتتا متتن حكتتم ب ت متتا أنتتزل هللا وهتتو يعتقت أنتته عتتاص هلل لكتتن محلتته علتتى الكتتم ب ت متتا أنتتزل هللا متتا يت آا إليتته متتن الرختتتوة أو خت هتتذا أو ع اوتتته
للماكو عليه أو قرابتته أو صت اقته للماكتو لته وحنتو لت آهتذا ال يكتون كثتره أكتس بتل يكتون عاصتيا هلل وقت وقتا يف كثتر ثون كثتر و لتم ثون
لم وآسق ثون آسق.٣].
ومتن آتتتاوى نثتح اللج تتة يف املستتألة نثستها ،متتا ورث ابلثتتوى رقتتم [ ٥٧41لكتتن إن استتال لت واعتقت ه جتتائزا آهتتو كثتر أكتتس و لتم أكتتس وآستتق
أكتتس خيتترج متتن امللتتة ،أمتتا إن آعتتل لت متتن أجتتل الرختتتوة أو مقصت آدتتر وهتتو يعتقت حتتتر لت آإنتته آمث يعتتتس كتتاآرا كثترا أصت ر و املتتا لمتا أصت ر
وآاسقا آسقا أص ر ال خيرجه من امللة كما أوضح ل أهل العلم يف تثس اآلايت املذكورة.4].
وق سبق القول أبن تعليق الكثر ااكس على اَّا أو االستا ل أو اعتقاث اَّواو دطأ لسببس:
أح ا :أن هذه م ا ات مكثرة خ امل اط املكثر الوارث ابآلية.
وال اين :أن هذه ختروط للتكث ابلذنوب خ املكثرة ال املكثرة كالكم ب ما أنزل هللا.
وأضيف ه ا ث ثة أمور:
ااول :قوقم إن من حكم ب ما أنزل هللا بسبب الرختوة وهو يعتق حترميه أي يعتق أن حكم هللا حق آك ْثره أص ر ،هذا دطأ خمالف لت ص اآليتة،
 1نق من كتاب (قاية التكث بس أهل الس ة وآرق الا ل) لسعي بن علي بن وهف القاطاين ،ط 14٠9هت ص ٧٣
( 2ال رر الس ية  -كتاب املرت )1٠1 /8 -
 ٣إآتاء :عب هللا بن قعوث وعب هللا بن خ هاين وعب الرواق عثيثي وعب العزيز بن ابو ،نق عن (آتاوى اللج ة ال ائمة) جا ال ويش ،ج  2ص 9٣
( 4املص ر السابق) ج 1ص٥4٠
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آالتذين أكثترهم هللا (آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) املائت ة 44 :كتانوا مقترين ِبكتم هللا وكتانوا يقبلتون الرختتوة للاكتم ب ت ه كمتا وصتثهم هللا بقولته (أ َّ
َكتالو َن
ِ
لِ ُّ ِ
ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) املائت ة .44 :وقتذا ملتا ستتل
لس ْات) املائ ة ، 42 :وقال تعاىل ( َوالَ تَ ْش َترتواْ َِب َايِيت َمثَ تا قَلتي َوَمتن َّملْ َْكتم رَتا أَن َتزَل ه

عبت هللا بتتن مستتعوث عتتن الرختتتوة يف الكتتم ،قتتال :اك الكثتتر ،وتت هتتذه اآليتتة .آتتالكم ب ت متتا أنتتزل هللا بستتبب رختتتوة كثتتر أكتتس انتته صتتورة ستتبب
ال زول (املق مة السابعة).
اامر ال اين :نثتح الصتورة الستابقة ولكتن محلته علتى الكتم ب ت متا أنتزل هللا قرابتته متن احملكتو عليته ،وهتذا ال مي تا متن تكثت ه أياتا انته ثادتل يف
سبب نزول اآلية آ ب أن يشمله حكمها ،و ل ان الطسي رمحته هللا كتر يف إحت ى رواايت حت يل ستبب ال تزول عتن أيب هريترة رضتي هللا ع ته
وآيه [آقال له رسول هللا عليه الص ة والس  :آما ا كان أول ما تردصتم به أمر هللا قتال وين ابتن عتم َملِت آلتم يرجته ،مث وين رجتل آدتر يف أسترِة
من ال ا  ،آأراث ل املل رجه ،آقا ثونه قومه ،آقالوا :وهللا ال ترجه حىت ترجم آ ابن عتم امللت  ،آاصتطلاوا بيت هم علتى عقوبتة ثون الترجم،
وتركوا الرجم) ال يل] .1آالقرابة كانت أول ما تركوا حكم هللا اجلته ،آتالكم ب ت متا أنتزل هللا بستبب قرابتة كثتر أكتس انته ثادتل يف صتورة ستبب
ال زول (املق مة السابعة).
حق كما أن الكثر جبا الكم حق ،ولكن ليح االستتا ل واَّات
واامر ال الل :قوقم إن استال الكم ب ما أنزل هللا َك َثر ك ْثرا أكس ،هذا م
ختر س للتكث كما سبق بيانه ان الكم ب ما أنزل هللا م تاط مكثتر بذاتته وصتثه هللا ابلكثتر ااكتس وم تل هتذا ال يثتقتر للجات أو االستتا ل
ِ
حرمته هللا متن احملرمتات القطعيتة ،وقت كترت هتذا يف
ليصبح مك هثرا .وما ل آإين أضيف ه ا أن الكم ابلقوانس الوضعية هو استا ل صريح ملا ه
املق مة السابعة عشرة ابلتثصيل آراجعه ،وقال ابن تيمية رمحه هللا إن من حلل الرا ا ما عليه كثر ابإلجان.2
هذا ،وق رثثت على ااقوال السابقة املتام ة ادطاء متعلقة ر تاط الكثتر التوارث يف اآليتة بشتيء متن التثصتيل ،وااقتوال التاليتة متن الستاث حتىت
الاثي عشر مشاهبة ملا ماى يف نثح اادطاء ،وقذا سأسرثها سرثا والرث عليها كالرث على ما سبق .وهي:
 - ٦الشتيخ حممااد الصاااحل بان عثيمااني قتتال [الكتم ب ت متا يف كتتتاب هللا وست ة رستوله يصتتل إىل الكثتر بشتتر س :ااول :أن يكتون عاملتتا ِبكتتم هللا
ورسوله ،آإن كان جاه به مل يكثر ر الثته .ال اين :أن يكون الامل له على الكم ب

ما أنزل هللا اعتقاث أنته حكتم خت صتاحل للوقتت وأن خت ه

أصلح م ه ،وأنثا للعباث ،وهبذين الشر س يكون الكم ب ت متا أنتزل هللا كثترا خمرجتا عتن امللتة ،لقولته تعتاىل (ومتن َّمل َ كتم ِرتَا أَنتزَل اّلل آَأولَتتتِ
ََ ْ ْ
َ ه ْ
هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة 44 :وتبطل والية الاكم ،وال يكون له اعة على ال ا  ،وجتب حماربته ،وإبعاثه عن الكم.

َ

أما إ ا كان كم ب ما أنزل هللا وهو يعتق أن الكم به أي را أنزل هللا هو الواجب ،وأنه أصلح للعباث ،لكن دالثه قوى يف نثسه أو إراثة لتم
احملكو عليه ،آهذا ليح بكتاآر بتل هتو إمتا آاستق أو تامل ،وواليتته ابقيتة ،و اعتته يف خت معصتية هللا ورستوله واجبتة ،وال جتتوو حماربتته أو إبعتاثه عتن
الكم ابلقوة].٣
 - ٧الشيخ الشنقيقي قال [من َح َكم ب ت حكْتم هللا ،وهتو عتامل أنته مرتكتب نبتا آاعتل قبياتا ،وإمنتا محلته علتى لت اقتوى آهتو متن ستائر عصتاة

املسلمس].4

 - 8الشيخ حممود شاكر آيما نقله ع ه أدوه أمح ختاكر يف (عم ة التثس )  ،1٥٧ /4قال [وإما أن يكون حكم هبا هوى ومعصية ،آهتذا نتب
ت اله التوبة].
 - 9ااستا حمماد ققاب قتال عتن الكتم ب ت متا أنتزل هللا [وقت يكتون ختتهوة ،كاكتم القاضتي املرتشتي رتا خيتالف حكتم هللا وهتو عتامل ابمل الثتة،
آهذه معصية].٥

( 1تثس الطسي) 2٣٣ /٦
( 2جممون الثتاوى) 2٦٧ /٣
( ٣آتاوى ابن ع يمس) ج  ٣ص  ،1٦ - 1٥سؤال ٣4٠
( 4أضواء البيان) 1٠٣ /2
( ٥واقع ا املعاصر) ص ٣٣٣
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 - 1٠ااستا عبد الرمحن عبد امالق قال [أن يعتق أن حكتم هللا هتو اخلت وهتو التق ،وكتل حكتم خيالثته مرجتوح اب تل ،ولكتن كتم بته بت اآا
متتن ختتتهوة أو رختتتوة أو م ص تتب أو خ ت
اإلس ].1

ل ت  ،وه تتذا التتذي ق تتال آي تته ابتتن عب تتا رضتتي هللا ع همتتا «كث تتر ثون كثتتر» أي كثتتر ال خيرجتته م تتن ملتتة

 - 11ااستا حسن اهلضييب  -ونقلت ك مه يف هذه املسألة ربال االعتقاث  -وم ه قوله [الكاآر هو متن حكتم ب ت متا أنتزل هللا جاحت ا ،وأن
وح َكم يف اامر على د آه آهو امل آاسق].2
من أقر ِبكم هللا َ
وق رثثت على اادطاء يف ك املؤلثس من الساث حىت الاثي عشر ع الرث على أقوال من سبقهم.
وه اك نون آدر من اادطاء يف هذا املوضون تام تها ااقوال التالية:
 - 12ال كتور عبد هللا أمحد قادر قال [ال ون الرابا :أن كم ب ما أنزل هللا يف جزئية من اَّزئيات ،وهو يعتقت أنته عتاص وأن الكتم ب ت متا
أنزل هللا حمتر  ،وأن الواجتب هتو الكتم رتا أنتزل هللا ولك ته خلبته هتواه مل ِ
تال أو جتاه أو قرابتة آثعتل متا آعتل  -إىل أن قتال  -آيجتب محتل «كثتر ثون
كثر» على ال ون الرابا ،وهذا هو ال ئق بعلماء السلف الذين يك هثرون من أنكر وجوب الطهارة].٣

 - 1٣ااستا عبد هللا بن حممد القرين ،قال [وأما الكثر ااص ر آب او الكم ب ت الشتريعة يف قاتية معي تة اجتل الشتهوة ،وهتذا هتو تثست ابتن

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة ،4]44 :ونقلت ك مه هذا من قبل يف مبال االعتقاث.
َنزَل ه
عبا رضي هللا ع هما لقوله ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
أما قول القرين إن ابن عبا قال إن من حكم يف قاية معي ة لشهوة آكثره أص ر ،آابن عبتا مل يقتل هتذا ،وقت كترت يف الترث علتى الشتيخ حممت
بن إبراهيم أن هذه م ا ات رهكبها املعاصرون على ما نسب إىل ابن عبا يف تثس اآلية ،وهو ال يصح ع ه من جهة الرواية كما سبق تثصيله.
وأما قوقما أن من حكم ب ما أنزل هللا ويعتق أنه عاص قوى أو رختوة أو قرابة آكثره أص ر ،آق سبق الرث عليه وأن هتذه كلهتا ثادلته يف ستبب
ال زول وهو كثر أكس.

وأمتتا قوقمتتا إن الكثتتر ااصت ر يكتتون إ ا حكتتم يف جزئيتتة أو قاتتية معي تتة ،آ طتتأ ،وقت ستتبق القتتول أبن الكثتتر ااكتتس التوارث يف قولتته تعتتاىل ( َوَمتتن َّملْ
ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكتاآِرو َن) املائت ة ،44 :ترتتب علتى تترك حكتم هللا والكتم ب ت ه يف قاتية واحت ة وهتي حت التزاين احملصتن ،كمتا أن
َنزَل ه
َْكم رَا أ َ
الشرك ااكس الوارث يف قوله تعاىل (وإِ َّن الشَّيا ِ س لَيوحتو َن إِ َىل أَولِيتآئِ ِهم لِيج ِ
متوعت م بته
شت ِركو َن) اانعتا َّ ،121 :
تاثلوك ْم َوإِ ْن أَ َ ْعتمتوه ْم إِنَّك ْتم لَم ْ
َ َ
َْ ْ َ
َ

من أ ان الكثار يف تشري ِا واح خمتالف وهتو إابحتة أكتل امليتتة ،آتالكم ب ت متا أنتزل هللا يف قاتية واحت ة هتو صتورة ستبب نتزول هتذه اآلايت آهتو
قطعي ال دول يف عمو حكمها (املق مة السابعة) أي أنه كثر أكس .وقذا آق انتق العلمتاء َعلَتى عبت العزيتز الك تاين قولته إن الكثتر يف اآليتة هتو
يف حق من مل كم جبميا ما أنزل هللا ،أبن الوعي يف اآلية ورث يف ترك حكم الرجم آقط ،كما قال أبو حيان األندلسي [وقال عبت العزيتز بتن تع

الك اين «ما أنزل» صي ة عمو  ،آاملعىن من أتى با حكم هللا يف كل متا أنتزل هللا ،والثاستق مل َيت بات حكتم هللا إال يف القليتل وهتو العمتل ،أمتا
يف االعتقاث واإلقرار آهو مواآق .وض هعِف أبنه لو كان كذل مل يت اول هذا الوعي اليهوث بسبب خمالثاْم حكم هللا يف الترجم ،وأجتا املثسترون علتى
أن هتتذا الوعيت يت تتاول اليهتتوث بستتبب خمتتالثتهم حكتتم هللا يف واقعتتة التترجم آت هل علتتى ستتقوط هتتذا] .٥وقااال اباان القاايم [ومت هم :متتن أتوقتتا علتتى تتترك

الكم جبميا ما أنزل هللا .قال :وي دل يف لت الكتم ابلتوحيت واإلست  .وهتذا أتويتل عبت العزيتز الك تاين ،وهتو أياتا بعيت  .إ الوعيت علتى نثتي
الكم ابمل هزل .وهو يت اول تعطيل الكتم جبميعته وببعاته .٦].وأراث عبت العزيتز الك تاين بقولته [تترك الكتم جبميتا متا أنتزل هللا] أنته يت دل يف لت
ترك التوحي آيكثر من هذا الوجه  -وك مه هذا يشبه قتول متن اختترتط االعتقتاث املكثتر للتكثت  -ويبطلته أن الوعيت ابلكثتر يف اآليتة جتاء يف حتق
 1من كتابه (ال الثاصل بس اإلميان والكثر) ص  ،٥1ط ثار االعتصا  1٣9٧هت
( 2ثعاة ال قااة) ص 1٥9
 ٣من كتابه (الرثة عن اإلس ) ص  ،٥9 - ٥٧ط مكتبة يبة 14٠٥هت
 4من رسالته (ضوابط التكث ع أهل الس ة) ص 2٥٦
( ٥البار احمليط) 49٣ /٣
( ٦م ارج السالكس) ٣٦٥ /1
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من ترك حكما من الشرائا (الرجم) ال من العقائ .
 - 14ال كتور عمر عبد الرمحن قال [حنن أما نوعس من الكا :
أح ا :مسلم كم بكتاب هللا ،ولك ه ترك الكم را أنزل هللا يف إح ى الوقائا أو بعاها وهو يعلم أنه بذل عاص آمث....
واآلدر :ي عي اإلس  ،وال كم بكتاب هللا ولكم كم بتشريا وضعي يشرعه هو أو خ ه من البشر و متل ال تا علتى التاتاكم إىل هتذا الشترن
الوضعي م ايا خترن هللا عن الكم.

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم
آما القول يف كل م هما  ..وما نصيب كل واح م هما من قوله تعاىلَ ( :وَمن َّملْ َْكم رَا أَنَزَل ه

ن) املائ ة44:
الْ َكاآِرو َ

.

هتتل يستتوي هتتذا التتاكم التتذي أستتح ب يتتان حكمتته علتتى اإلست وعلتتم أنتته عبت هلل متتا عليتته إالَّ أن يطبتتق حكتتم هللا ويقتتيم ختترن هللا ...بيت أنتته أتتتى
معصية برتكه الكم را أنزل هللا يف واقعة ...عصيا ال جاوثا وال استب ال وال اعتقاثا أبآاتلية ختترن خت ختترن هللا ...ولتيح ع ت ه تشتريا خت ختترن
هللا َيمر ال ا ابلتااكم إليه..
هل يستتوي هتذا متا متن أستح ب يتان حكمته علتى ختتثا جترف هتا ِر متن القتوانس الوضتعية آاهنتارت بته يف ر جهت م ...آتجت ه ال كتم رتا أنتزل هللا
انته ال يقتتيم حكمتته علتتى أستا أنتته عبت م هلل ...بتتل يترى أنتته هتتو أو خت ه  -برملتا كتتان أو حتزاب أو هيتتتة أو نظامتا  -صتتاحب التتق يف التشتتريا متتن
ثون هللا ،أو التشريا ما هللا...
إن ااول م هما  -ب ج ال  -إمنا هو حاكم مسلم عاصِ .
تلم :انتته يقتتيم حكمتته علتتى أستتا أن الكتتم والتشتريا إمنتتا هتتو دتتالص حتتق هللا تعتتاىل ال يشتتاركه آيتته خت ه ،ويعلتتم أن ثوره  -كتوالِ أو دليثتة
• مست م
للمسلمس  -هو أنه كم بس عباث هللا را أنزل هللا...
• عاصِ  :انه دالف مواله آرتك الكم رتا أنتزل هللا يف واقعتة عصتيا ال جاتوثا وال استتب اال وهتو التذي ع تاه ابتن عبتا بقولته «إنته لتيح ابلكثتر

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة ،44 :كثر ثون كثر».
َنزَل ه
الذي تذهبون إليه ،إنه ليح كثرا ي قل عن امللة ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
أمتتا ال تتاين  -قاتلتته هللا  -آهتتو كتتاآر ..كتتاآر ..انتته أراث أن دعتتل نثستته  -أو خت ه  -ختتريكا هلل ،أراث أن خيلتتا علتتى نثستته صتتثة متتن صتتثات الربوبيتتة
اّلل) الشورى ..21 :من آعتل لت
وداصية من دصائصها ،أال وهي حق التشريا ،قال تعاىل (أَ ْ َق ْم خترَكاء َختَرعوا َقم ِهم َن ال هِي ِن َما َملْ ََيْ َن بِِه َّ

َ

آهتتو كتتاآر قطعتتا وكثتتره كثتتر أكتتس ي قتتل عتتن امللتتة وإن صتتلى وصتتا ووعتتم أنتته مستتلم ..هتتذا هتتو التتق التتذي ال متراء آيتته ..وهتتذا هتتو القتتول الثصتتل يف
ال وعس.1] ...
أما قوله يف ال ون ااول [أح ا :مستلم كتم بكتتاب هللا] آهتذا الوصتف خت متؤثر يف م تاط الكتم ،آتإيراثه يف مقتا التعليتل اختترتاط متا مل يشترت ه

هللا ،هذا آا عتن أن التاكم املستلم هتو وستائر املستلمس ثادلتون يف عمتو نتص اآليتة ( َوَمتن َّملْ َْكتم )...وال يكتون مستلما إال إ ا كتان حاكمتا
بكتاب هللا.

وقولتته [يف إحت ى الوقتتائا أو بعاتتها] آهتتذا قت رثثت عليتته قريبتتا أعت ه يف التترث علتتى قتتاثري والقتترين حيتتل بيه تتت أن الكثتر يف آيتتة املائت ة ( َوَمتتن َّملْ
ش ت ِركو َن) اانعتتا  ،121 :ترتتتب علتتى الكتتم ب ت متتا أنتتزل هللا يف قاتتية واح ت ة ،آ ت دول هتتذه
َْكتتم )...ويف آيتتة اانعتتا ( َوإِ ْن أَ َ ْعتمتتوه ْم إِنَّكت ْتم لَم ْ

الصتتورة يف حكتتم الت ص قطعت متي (املق متتة الستتابعة) .وأ هكِتتر القتتارئ ه تتا رتتا كرتتته يف مباتتل االعتقتتاث يف أك تتر متتن موضتتا متتن أن العبت ال يت دل يف
اإلميان القيقي إال رجمون دصال ولك ه ي دل يف الكثر القيقي ِبصلة واح ة ومن ل حكمه يف قاية واح ة ب ما أنزل هللا متعم ا.
وآسره بع ل بقوله [ال جاوثا وال استب ال وال اعتقاثا] ،آق ستبق الترث علتى هتذا ،وأن كثتر التاكم ب ت
وقوله [وهو يعلم أنه بذل عاص آمث] ه

اَّ ِ
اهلِيَّ ِتة يَتْبت تو َن) املائت ة - ،٥٠ :قتال [آمتن
ْتم َْ
ما أنزل هللا هو من جهة آعله ال من جهة اعتقتاثه ،كمتا قتال ابان كثاري رمحته هللا  -يف تثست (أَآَاك َ
آعل ل آهو كاآر] .ومل يقل (آمن اعتق أو آمن جا ) آاالعتقاث واَّاوث م ا ات مكثرة أدرى ،أما الكم ب ما أنتزل هللا آهتو م تاط مكثتر
بذاته وق ثل على ل أك ر من ثليل كرْا يف (امل اط املكثر ال الل).
 1يف كتابه (أص اف الكا ) ص .٦1 - ٥9
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وهبذا تعلم أن قوله [إن ااول م هما  -ب ج ال  -إمنا هو حاكم مسلم عاص] ،أن قوله هذا هو  -ب ج ال  -دطأ.
أما قوله يف ال ون ال اين إنه كاآر انه دلا على نثسه حق التشريا .آهذا دروج عن الك يف م اط الكتم يف اآليتة ااوىل ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ  ...ﭼ وكتأن
اآلية بذاْا ليح آيها ثاللة على الكثر ما قوله تعاىل (آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكتاآِرو َن)  ،آقيت الكثتر آيهتا ر تاط خت وارث آيهتا وهتو م تاط التشتريا ،وهتذا
خترط اب تل انته لتيح كتل متن حكتم ب ت متا أنتزل هللا قت ختترن ب ثسته دت ف ختترن هللا ،و لت انتين قت كترت يف صت ر هتذه املستألة (الساثستة)
ث ثة م ا ات مكثرة يف هذا املوضون :تترك حكتم هللا ،وتشتريا متا خيالثته ،والكتم رتا خيالثته ،وال يشترتط اجتماعهتا يف الشت ص ليكثتر ،بتل يكثتر

ر تتاط واح ت م هتتا .آمتتن تتترك حكتتم هللا آلتتم كتتم بشتتيء يف القاتتية وأ لتتق اَّتتاين كثتتر ب ت ص اآليتتة ( َوَمتتن َّملْ َْك تم ِرتَتا أَنت َتزَل ا هّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتتم
الْ َكاآِرو َن) املائت ة ،44 :ولو حكم عليه ب ما أنزل هللا لكثر ب ص اآلية نثسها (ان الكم ب ما أنزل هللا ثادل يف م ا ها ب اللة ستبب ال تزول)،
وك ا مل يشرن ختيتا من ع نثسه ،آالتشريا م اط مكثر ،وترك الكم را أنزل هللا م اط مكثر آدر ،والكم ب

ما أنزل هللا م اط مكثتر اثلتل.

آتعليتتق كثتتر التتاكم ب ت متتا أنتتزل هللا علتتى م تتاط التشتريا وحت ه مصتتاث لت ص اآليتتة وتعطيتتل مل تتاط التكثت التوارث يف قولتته تعتتاىل ( َوَمتتن َّملْ َْكتتم ِرتَتا
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة.44 :
َنزَل ه
أَ
 - 1٥ااستا حممد شاكر الشريف ،قال [«آصل» يف بيان مىت يكون الاكم ب

ما أنزل هللا كاآرا كثرا ال خيرجه من امللة  .مث قتال إنته ال يكثتر

بشروط ث ثة وهي:
(أ) أن يكون ملتزما ومتقب اهرا واب ا لكل حكم أو تشريا جاء عن هللا سباانه وتعاىل أو رسوله عليه الص ة والس .
(ب) أن يكون مقرا ومعرتآا أبنه ترك الكم را أنزل هللا سباانه وتعاىل يف القاتية أو الواقعتة املعي تة التيت كتم آيهتا صتار آمثتا وأن حكمته دطتأ وأن
حكم هللا هو الصواب.
(ج) أن يكون الكم امل الف حكما يف وقائا ااعيان وليح يف اامور الكلية العامة ،وهذا الشرط ال الل مما خمض آهمه والت بهه له على ك متن
املعاصرين] .وأراث بوقائا ااعيان الكم يف قاية معي ة وأراث ابلكم يف اامور الكلية العامة وضا التشريا امل الف لشريعة اإلس .1
وحاصل ك مه يرجا إىل ك من سبقه (ال كتور عمر عب الرمحن) :أنه من مل كم را أنزل هللا ال يكثر إال أن يشرن قانو عاما .وق سبق الت بيه

ِ
اّلل
على أن الكم ب ما أنزل هللا م اط مكثر ،وأن التشريا م اط مكثر آدر .وتعليق حكم الكثر الوارث يف قوله تعتاىل ( َوَمتن َّملْ َْكتم رَتا أَن َتزَل ه
آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائت ة 44 :على م اط التشريا آقط  -الذي يرى املؤلف أنته خمتض آهمته علتى الك ت ين  -هتو تعطيتل لت ص اآليتة ،آتإن هللا

حكتتم ابلكثتتر آيهتتا علتتى متتن تركتوا حكمتته يف وقتتائا ااعيتتان (حت التترجم) وكتتانوا مقترين أبنتته حكتتم هللا التتذي أنزلتته يف التتتوراة كمتتا يف روايتتة الب تتاري
لسبب ال زول عن ابن عمر وآيه قال اليهوث (ص ق اي حمم  ،آيها آية الرجم).
آالشروط ال ثة اليت اخترت ها للاكم ابلكثر ااص ر لو حتققتت يف حتاكم ب ت متا أنتزل هللا لكتان كتاآرا كثترا أكتس رجترث حكمته يف قاتااي ااعيتان
ب حكم هللا ،ولو قال إنه ملتز ِبكم هللا ومقر على نثسته ابلعصتيان ملتا أثهتر هتذا يف الكتم ،بتل يكتون كتا اب يف قولته هتذا كمتا نقلتته متن قبتل عتن
ابن تيمية (جممون الثتاوى)  ،٦1٦ /٧وعن الشيخ حمم بن إبراهيم (جممون آتاويه) .189 /٦
وق است ل هذا املؤلف لشرو ه بك ايب جملز والبن ك (ص  1٠٦و  1٠٧من كتابه) وك مهما خ صريح يف ال اللتة علتى متا هتب إليته ومل

اَّ ِ
اهلِيَّ ِة يَتْبت و َن) املائت ة ٥٠ :يت ل علتى دت ف متا هتب إليته املؤلتف إ
ْم َْ
يت اول أبو جملز املسألة حمل ال زان ،أما ابن ك آك مه يف تثس (أَآَاك َ
علق ابن ك الكثر على جمرث الكم ب ما أنزل هللا يف قاااي ااعيان ،آقتال رمحته هللا  -عتن الياستق [آصتارت يف ب يته ختترعا متبعتا يقت موهنا علتى
الكم بكتاب هللا وس ة رسوله عليه الص ة والس آمن آعل ل آهو كاآر]  ،2آعلق كثرهم على جمرث الكم ب ما أنزل هللا.

وبعد:

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) املائت ة .44 :وم هتا
آق كانت هذه بعض اادطاء املتعلقة ر تاط حكتم الكثتر التوارث يف قولته ( َوَمتن َّملْ َْكتم رَتا أَن َتزَل ه

 1انظر كتابه (إن هللا هو الَ َكم) ص  ،91 - 88ط ثار الو ن141٣ ،هت
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قسم الكم ب ما أنزل هللا إىل قسمس (كثر أكس وكثر أص ر) آهو خمطال ،آإن الكم ب ت متا أنتزل هللا كثتر
ومما رثثت به عليها تعلم أن كل من َّ
أكس ال خ  .وال ي جو من هذا الوعي إال ا ته امل طال كما سبق تثصيله.
وأحب أن أنبهه على أن معظم املعاصرين ممن سبق كرهم متثقون على كثر الكا ابلقوانس الوضعية كما يظهر متن بقيتة كتتاابْم  -وإن كتان مت هم
من اول أن يلتمح العذر قؤالء الكا  -إال أهنم ما اتثاقهم على ل أختكل عليهم ما نسب إىل ابن عبا من قولته يف اآليتة آاتاولوا التوآيتق
بس اامرين على ال او التايل:
خترن ِب ف حكم هللا.
آقالوا الكثر يف اآلية هو ااكس ،لك ه حممول على املعتق أو اَّاح أو املستال أو من ب ه ل الشرن و ه
ومحلوا مقالة (كثر ثون كثر) على من حكم ب ما أنتزل هللا خت جاحت  -قتوى أو قرابتة أو رختتوة  ،-أو علتى متن حكتم يف قاتية معي تة ،متا أن
هذه كلها من صورة سبب ال زول وحكمها الكثر ااكس.
آوقعوا هبذا التوآيق يف حمظورين:
ااول :القول رقالة خ ة املرجتة الذين يشرت ون اَّا للتكث ابلذنوب املكثرة.

ال اين :تعطيل نص اآلية ( َوَمن َّملْ َْكم )...بصرآها عن اهرها.
قول عتن صتاايب خيتالف نتص الكتتاب والست ة أن نتكلتف لته التكلثتات التيت تتؤثي ب تا إىل خمالثتة
واامر أيسر من هذا ،آإنه ال دب علي ا إ ا ثبت م
ال ص عم ا يف حس يكون هو جمته ا معذورا يف قوله ،وابل سبة اقوال الصاابة آ حجة آيها إال بشروط ث ثة:
ااول :أن يصح قوله من جهة الرواية ،أي ي بت أنه قاله ب قل صايح.
وال اين :أال خيالف قوله نص الكتاب والس ة ،كما كرته يف املق مة الرابعة عشرة.
وال الل :أال خيالثه م له أو من هو أوىل م ه من الصاابة ،كما كرته يف املق مة ال ال ة.
ومن قال ِمن العلماء إن قول الصاايب حجة ،آإمنا قالته إ ا مل خيالثته خت ه متن الصتاابة ،وال عت ِرف
ويف تقرير هذه الشروط قال ابن ميمية رمحه هللا [ َ
نص خيالثه].1
م
وهذه الشروط ال ثة م تثية كلها يف قول ابن عبا آ حجة آيه ،ولتو انتثتي ختترط واحت م هتا استقط االحتجتاج بقولته ،آقولته مل يصتح متن جهتة
ال قتتل ،وقولتته خمتتالف لظتتاهر الت ص وأن الكثتتر آيتته هتتو ااكتتس ،وقت دالثتته خت ه متتن الصتتاابة كتتابن مستتعوث وخت ه كمتتا كرتتته يف التترث علتتى الشتتبهة
ال انية .وق كرت يف املقت متس ال ال تة والرابعتة عشترة أم لتة ك ت ة ادطتاء الصتاابة وخمالثتاْم للكتتاب والست ة ،واامتر يف هتذا هتو كمتا قتال اسمااا
مالااك  -يف ادتتت ف الصتتاابة – [خمطتال ومصتتيب آعليت ابالجتهتتاث] ،آت دتتب علي تتا أن نتتتأول لقتتول امل طتال مت هم أو نتكلتتف يف التوآيتتق بتتس
دطته وبس ال صوص ،بل نقول إنه ثبت ابلرتجيح أن هتذا مصتيب وهتذا خمطتال ،وهتذا لته أجتران وهتذا لته أجتر ودطتؤه م ثتور ولك ته ال يتتابا عليته،
للا يل (من عمل عم ليح عليه أمر آهو َرث).2
هذا هو امل هل العلمي الواجب االتبان يف هذا املقا  ،والذي ر الثته وقا من سبق كرهم آيمتا وقعتوا آيته متن أدطتاء وخمالثتات ،والواجتب ابل ستبة
ملا نسب إىل ابن عبا أن نقول إنه:
 -1مل يصح عن ابن عبا رضي هللا ع هما قوله إن الكثر يف اآلية هو (كثر ثون كثر).
 -2ولو صح ع ه هذا لكان خمطتتا  -ان قولته مصتاث لت ص اآليتة  -كمتا أدطتأ يف ته إابحتة نكتاح املتعتة وإابحتة لتو المتر ااهليتة وإابحتة راب
الثال ،وكما أدطأ يف قوله إن ال عليه الص ة والس تزوج دالته السي ة ميمونتة وهتو حمت ِرم يف عمترة القاتاء وح ي ته يف هتذا متثتق عليته ولك ته
دطأ .٣واجل جواو اخلطأ على الصاايب أجا العلماء علتى أن كتل أحت ِ يؤدتذ متن قولته ويترتك إال رستول هللا عليته الصت ة والست كمتا كتره ابتن
تيمية يف (جممون الثتاوى) .2٠8 /11
( 1جممون الثتاوى) 28٣ /1
 2رواه مسلم
 ٣انظر (آتح الباري) ٥2 - ٥1 /4
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 -٣وعلى آرع صاة قول ابن عبا (كثر ثون كثر) ،وكذل ما نقل عتن عطتاء بتن أيب رابح و تاو اليمتاين ر تل هتذا ،آتإن هتذا القتول ي ب تي
أال متتل علتتى أنتته تثست مت هم لآليتتة ،انتته مصتتاث لظتتاهر اآليتتة الت ال علتتى أنتته كثتتر أكتتس ،وقتتول الصتتاايب والتتتابعي ال خيصتتص القتترآن وال يقيت ه
رث م ت هم علتتى اخل توارج املستتت لس هبتتذه اآليتتة علتتى تكث ت العصتتاة ابلتتذنوب خ ت املكثتترة كتتالز
(املق متتة الاثيتتة عشتترة) ،ولكتتن متتل هتتذا عل تى أنتته م
واخلمتتر ،آكتتأهنم يقولتتون لل توارج :إن هتتذه اآليتتة ال تستتري علتتى هتتؤالء وإن متتا يثعلونتته هتتو كثتتر ثون كثتتر .وم تتا رات ابتتن عبتتا لل توارج معروآتتة
مشهورة يف يو ال هروان وآيما بع ه  ،1أما احتجاج اخلوارج هبذه اآلية آبيَّ ت آساثه وبط نه يف الت بيه ااول.
 -4أن امل ا ات املكثرة اليت كر ها يف هذه املسألة (ترك حكم هللا ،أو تشريا ما خيالثه ،أو الكم بتشريا خمالف) مل يقتا ختتيء م هتا يف ومتن ابتن
عبا ت  ٦8هت ،وال آيما بَت ْع ه بِعِ ه ة قرون ،وقت العتت ك ت ا متن كتتب (ااوائتل)  -وهتي الكتتب التيت يتذكر مؤلثوهتا أول متن آعتل كتذا أو أول
متتن قتتال كتتذا  -آلتتم أر آيهتتا أثى إختتتارة إىل وقتتون ختتتيء متتن هتتذه امل ا تتات يف القتترون ااوىل داصتتة ال ثتتة اخل يتتة م هتتا يف هتتذه اامتتة .انظتتر علتتى
سبيل امل ال كتاب (ااوائل) ضمن (املصَّف) ايب بكر بن أيب ختيبة (ت  2٣٥هت) ،ط ثار التتاج 14٠9ه ت ،وكتتاب ااوائتل م ته يقتا يف ج  ٧ص
 ،2٧٦ - 24٧ومل يذكر آيه ختيتا من ل  .خاية ما كان يقا من الكا والقااة هو اَّور يف الكم يف بعض اامور ِبيلة أو أتويل يصتعب معته
أتثيمه قاتاء وإن كتان َيمث ثاينتة ،ومتن هتذا متا كتره أباو ها ل العساكر يف كتابته (ااوائتل) قتال [أول ق ِ
تاع جتار يف القاتاء بت ل بتن أيب بترثة:
أدس أبو أمح ذس اثه أن رج ق ه إىل ب ل رج يف َثيْن له عليه ،آأقر الرجل به - ،وكان ب ل يت ْع َين ابلرجتل  -آقتال املت عي :يعطتين حقتي أو
حنبسته ابقتراره ،قتال القاضتي :إنته مثلتتح ،قتال :مل يتذكر إآ سته ،قتال :ومتتا حاجتته إىل كتره ،وأ عتارف بته آتتإن ختتتت أحبسته آتالتز نثقتة عيالتته،

 1انظر يف ل على سبيل امل ال (جاما بيان العلم) البن عب الس 1٠4- 1٠٣ /2
 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [وهذا غري صحيح ،خصوصاً وأنك قد عرفت أن املصنف يُدخل يف مناط (مرك حكم هللا) صورة الرتك اجملرد كمعصية يف الواقعة
ملن كان ملتزماً يف األصل بشرع هللا وال يتحاكم لشرع غريه.

فمثل هذه الصورة ال شك كانت مو ودة يف القرون اليت اءت بعد زمن ابن عباس رضي هللا عنه ،واملقَّلع على اتريخ ام فة األموية والعباسية ير من ذلك

أمثلة كثرية.

واملصنف نفسه قد ذكر (ص )891قصة القاضي الظاِل ،ب ل بن أيب بردة وأنه أول قا) ار يف القضاء وقصته نقلها من كتاب "األوائل" أليب بكر بن أيب شيبة
(ت235ها) حيث قال( :وأول قا) ار يف القضاء ب ل بن أيب بردة ،أخربان أبو أمحد إبسناده أن ر ً َّ
قدا إىل ب ل ر ً يف َدي ٍن له عليه ،فأقر الر ل به ،وكان

ب ل يُعىن ابلر ل ،فقال املدعي :يعقير حقي أو حتبسه إبقراره ،قال القاضي إنه مفل

أحبسه ،فالتزا نفقة عياله ،فانصرأ الر ل ومرك خصمه وكان ب ل معروفاً ابجلَور) أها.

قالِ :ل يذكر إف سه ،قال :ما حا ته إىل ذكره وأان عارأ به؟ فإن شئت

قال :وطثل هذا اجلور يكفر اموارج ،إىل أن قال( :هذا ما كان يقع يف زماهنم ،أما أن يتوىل رئي

دولة أو ملك أو قاضي واليته على احلكم ابلدستور والقانون

الوضعيني ملتزماً بذلك ال حييد عنه فهذا ِل يقع من قبل قط إال يف طائفة التتار أواخر القرن السابع اهلجر ) أها.

فتأمل كيف صار املصنف هنا إىل التفريق بني ما أنكره مراراً يف إط قامه املتقدمة مما ميثل به املتقدمون واملتأخرون ،يف صورة َم ّن مرك حكم هللا يف الواقعة دون أن
يلتزا بشرع آخر ،وبني احلكم بدري ما أنزل هللا بصورمه الكفرية القاغومية.

فهذا الذ ذكره هنا ،أال يصدق عليه كثري من إط قامه املتقدمة من قبل؟
فهو قد مرك حكم هللا.

(ح َك َم بدري ما أنزل هللا) ،فيُ ّش ِكل ذلك على بعض الناس.
وجيوز أن يقال فيه أيضاً كما يفعل كثري من املتقدمني واملتأخرينَ :

مع أن املراد أنه حكم هواه أو شهومه ،وهنا أذكرك بك ا املصنف املتقدا يف إنكاره على من فرق بني احلاكم بدري ما أنزل هللا إذا امبع شرعاً آخر ،وبني من مرك
حكم هللا يف الواقعة عصياانً وامباعاً للهو  ،فجعل هذا النوع األخري نوعاً مكفراً مثل األول ،وسرد األدلة على أن كل من حكم بدري ما أنزل هللا فقد امبع هواه.

وكذلك فهذا القاضي مرك حكم هللا ،أو قُل؛ حكم بدري ما أنزل هللا (اهلو والظلم واجلور) للقرابة أو للمعرفة والدنيا وحنوه مما مقدا ك ا املصنف يف عدا التفريق

بينه ،وبني احلكم بدري ما أنزل هللا طعناه الكفر  .واسنكار على من مثل بذلك واشرتط اجلحد للتكفري فيه.

فقوله هنا( :وطثل هذا اجلور يكفر اموارج" نقض ملا أسسه وأنكره مراراً من قبل.

من ذلك قوله (ص( :)892وال يُستثىن من هذه األحكاا إال احلاكم أو القاضي الشرعي اجملتهد املخقئ) أها.
فقد استثىن هنا هذا القاضي اجلائر العامد غري اجملتهد!]النكت اللوامع ص ()29-30
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قال :آانصرف الرجل وترك دصمه ،وكان ب ل معروآا ابَّور .1].ور ل هذا اَّور ي َك ِهثر اخلوارج ،كمتا كتره ابان حازا رمحته هللا يف ك مته عتن ِختتَا
اخلوارج قال [وقالتت العوآيتة  -وهتم ائثتة متن البيهستية التيت كتر آنثتا  -إن اإلمتا إ ا قاتى قاتية جتور وهتو ِبراستان أو ب هتا حيتل كتان متن
الب ث آثي ل الس نثسه يكثر هو وجيا رعيته حيل كانوا من خترق اارع وخرهبا ،ولو ابان لح واليمن آَ َما بس ل من الب ث .2].هذا متا
كان يقا يف وماهنم .أما أن يتوىل رئتيح ثولتة أو ملت أو قاضتي واليتته علتى الكتم ابل ستتور والقتانون الوضتعيس ملتزمتا بتذل ال يت ع ته آهتذا مل
يقا من قبل قط إال يف ائثة التتار أوادر القرن السابا اقجتري حتس أعل توا إست مهم وحكمتوا آيمتا بيت هم بقتانون وضتعي خمتالف لشتريعة اإلست ،
آصتتل هتتذا يف أول املستتألة التاليتتة إن ختتتاء هللا .وال يظتتن أح ت أن الصتتاابة والتتتابعس رضتتي هللا ع ت هم ال يكثتترون أم تتال هتتؤالء ،آتتإن هتتذا إوراء
وسأ ه
آصلته يف مبال االعتقاث ،آكيف رن م ا الكم ابلشريعة كلها وحكتم بشترن
ابلسلف وخمط قم ،وهم الذين أكثروا مانعي الزكاة رجرث امل ا كما ه

خمالف قا  ،وق كرت من قبل أنه صح عن ابن عبا  :أن متن أ تان التشتريا امل تالف واتبعته آقت أختترك ابهلل ،و لت يف تثست قولته تعتاىل ( َوإِ َّن
ِ
ش ِركو َن) اانعا .121 :
س لَيوحو َن إِ َىل أ َْولِيَآئِ ِه ْم لِي َج ِاثلوك ْم َوإِ ْن أَ َ ْعتموه ْم إِنَّك ْم لَم ْ
الشَّيَا َ

وخ صة ما ذكرمه يف املسألة السادسة:

ِبسب امل ا ات ال ثة املكثرة املذكورة يف ص ر املسألة:
 -1أن كل من ترك الكم را أنزل هللا آيما تص ى للاكم آيه آهو كاآر.
 -2وأن كل من خترن ما خيالف خترن هللا آهو كاآر سواء حكم به أو مل كم.
 -٣وأن كل من حكم ب متا أنتزل هللا آهتو كتاآر ،ستواء كتان هتو التذي ادترتن التشتريا امل تالف التذي حكتم بته أو ادرتعته خت ه ،وستواء حكتم يف
قاية واح ة أو أك ر.
وال يست ىن من هذه ااحكا إال الاكم أو القاضي الشرعي ا ته امل طال لل ص الوارث يف حقه ،ودطؤه م ثور ومرثوث ال يعمل به.
وي دل يف هذه ااحكا ثدوال أوليا الرؤساء والقااة واملشرعون يف ال ول احملكومة ابلقتوانس الوضتعية .إ إن هتؤالء يتولتون والايْتم يف هتذه التب ث
ابدتيارهم ملتزمس الكم هبذه القوانس ما علمهم ر الثتها لشريعة اإلس  ،وهذا مستثيض ال ي كره إال معان مكابر.
وهذا الذي كرته ه ا هو الصواب والراجح الذي ثلت عليه ااثلة الشرعية أما خمالثة بعتض املعاصترين وخت هم ممتن نبهه تا علتى أدطتائهم آت اعتبتار
قا بع معرآة وجه اخلطأ آيها ،داصة وأنه يتبس ل من تتبا أدطائهم أهنم يقل بعاهم بعاا آيها ب حجتة وال برهتان وال َتاتيص .وصتار اامتر
كما روى ابن عب الس عن دراج أيب السمح قال [َييت على ال ا ومان ي َس ِهمن الرجتل راحلتته حتىت يقعِت َ ختتاما ،مث يست عليهتا يف اامصتار حتىت
تص نقاا ،يلتمح من يثتيه بس ةِ ق ع ِم َل هبا آ د إال من يثتيه ابلظن] .كر هذا ااثر صااحل بان حمماد الفا ين (1218ه ت) مث قتال [ولقت
ختاه يف ومان ا هذا مما قاله أبو السمح آلقت ثتت متن أقصتى امل ترب ومتن أقصتى الستوثان إىل الترمس الشتريثس آلتم ألتق أحت ا يستأل عتن ولتة
آ جا إىل كتاب رب العاملس وس ة سي املرسلس وآاثر الصاابة والتابعس إال ث ثة رجال وكل واح مت هم مقمتون حمستوث يب اته جيتا متن يف بلت ه
متتن املتثقهتتس وخالتتب متتن آيتته متتن الع توا واملتستتمس بستتيم الصتتالس ،وموجتتب الع ت اوة والست َتستتكهم ابلكتتتاب وس ت ة إمتتا املتقتتس عليتته الص ت ة
والس ورآاهم ك الطائثة العصبية واملقل ين].٣
 1من كتابه (ااوائل) ص  ،24٦ط ثار الكتب العلمية 14٠٧هت
( 2الثصل) البن حز ٥4 /٥ ،
 ٣من كتابه (ايقا م أويل اابصار) ص 29 - 2٧
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املسألة السابعةِ :ذكر اسمجاع على ُكفر احلكاا بدري ما أنزل هللا

(متهيد) يف بيان أول ماوقا تب يل الشرن يف امل تسبس إىل اإلس .

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكتاآِرو َن) املائت ة ، 44 :أن اليهتوث أعرضتوا عتن حكتم هللا تعتاىل
َنزَل ه
ق تبس مما ورث يف سبب نزول قوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
برجم الزاين احملصن وادرتعوا حكما ب ي عن ل وصار هذا الكم امل رتن هو القانون املعمول به بي هم.
ويف امل تسبس لإلس

آإن أول ما وقا هذا كان من التتار يف أوادر القرن السابا اقجري كما قال الشيخ أمحد شاكر رمحه هللا [أآيجوو ما هتذا يف

خترن هللا أن كم املسلمون يف ب ثهم بتشريا مقتبح عن تشريعات أوراب الوث ية امللا ة  -إىل قوله  -إن املستلمس مل يتْبلتو هبتذا قتط  -آيمتا نعلتم
من َترخيهم  -إال يف ل العه عه التتار ،وكان من أسوأ عهوث الظلم والظ ] .1وهو كما قال.
أما انتساب التتار لإلس  :آق وقا هذا بع استي ئهم بقياثة هوالكو على ب اث عا  ٦٥٦هت وكتانوا وث يتس ،وأول متن أستلم مت هم هتو الستلطان
أمح بن هوالكو عا  ٦8٠هت .2ويظهر اثعاؤهم اإلس من االستثتاءات املوجهة بشأهنم إىل ختيخ اإلس ابن تيمية رمحه هللا ،آثي استثتاء م ها
ورث [ما تقول الثقهاء أئمة ال ين يف هؤالء التتار الذين ق موا س ة تسا وتسعس وستمائة ،وآعلوا ما اختتهر من قتل املستلمس  -إىل قتوقم  -واثعتوا
ما ل التمس ابلشهاثتس واثعوا حتر قتال مقتاتلهم ملتا وعمتوا متن اتبتان أصتل اإلست ]  ،٣ويف استتثتاء آدتر [متا تقتول الستاثة العلمتاء ....يف
هتتؤالء التتتتار التتذين يَت ْق ت ِ مون إىل الشتتا متترة بع ت متترة ،وتكلم توا ابلشتتهاثتس ،وانتستتبوا إىل اإلس ت ومل يبق توا علتتى الكثتتر التتذي كتتانوا عليتته يف أول
اامر] .4هذا من جهة انتساهبم لإلس .
وأما حكمهم ب

ما أنزل هللا ما ثعواهم اإلس  :آيبيه ه قول ابن ميمية يف وصثه للتتار ضمن آتواه بشأهنم ،حيتل قتال [وال يلتزمتون الكتم بيت هم

ِبكم هللا ،بل كمون أبوضان قم تواآق اإلس

َترة وكالثه أدرى] .٥وقتال ابان كثاري [وكمتا كتم بته التتتار متن السياستات امللكيتة املتأدو ة عتن

ملكهتتم ج كتتز دتتان التتذي وضتتا قتتم الياستتق ،وهتتو عبتتارة عتتن كتتتاب جممتتون متتن أحكتتا قت اقتبستتها عتتن ختترائا ختتتىت متتن اليهوثيتتة وال صترانية وامللتتة
اإلس مية وخ ها ،وآيها ك من ااحكا أدذها من جمرث نظره وهواه ،آصتارت يف ب يته ختترعا متبعتا يقت موهنا علتى الكتم بكتتاب هللا وست ة رستوله
عليه الص ة والس  ،آمن آعل ل آهو كاآر دب قتاله حىت يرجا إىل حكم هللا ورسوله آت كتم ستواه يف قليتل وال ك ت ] .٦وج كيتز دتان هتو
َج ه هوالكو الذي استوىل على ب اث.
وبع  :آق كانت هذه هي أول مرة آيما يعرف من َتريخ املستلمس أن ي تستب قتو إىل اإلست و كمتون ب ت ختتريعته .آهتي ولتة متن ال تواول التيت
ليست قا سابقة ،وما ل آق أآىت آيها ابن تيمية وابن ك ونق اإلجان على كثر من آعل ل .
 - 1أما آتوى ابن ميمية ،آهي ما قاله رمحه هللا  -ضمن آتواه يف ختأن التتار  -قال [ومعلو ابالضطرار من ثين املستلمس وابتثتاق جيتا املستلمس
أن متن ستول اتبتتان خت ثيتن اإلست  ،أو اتبتان ختتريعة خت ختتريعة حممت عليتته الصت ة والست

آهتتو كتاآر وهتو ككثتتر متن آمتن بتتبعض الكتتاب وكثتتر

ِ َّ ِ
ّلل ورسلِ ِه وي ِري و َن أَن يت َث ِرقواْ بس ِ
ِ ِ
ض َونَكْثر بِتبَت ْع ِ
اّلل َورسلِ ِه َويقولو َن نت ْؤِمن بِبَت ْع ِ
ض
ه َْ َ ه
ين يَكْثرو َن اب ه َ َ
ببعض الكتاب ،كما قال تعاىل( :إ َّن الذ َ
ِ ِ
ِ
ِ
وي ِري و َن أَن يَتتَّ ِ ذواْ بَْ َ ِ ِ
ين َع َذااب ُّم ِهي ا) ال ساء.٧]1٥1 - 1٥٠:
َ
س َل َ َسبي  ،أ ْولَتت َ هم الْ َكاآرو َن َح هقا َوأ َْعتَ ْ َ ل ْل َكاآ ِر َ

ويف مواضتتا أدتترى متتن آتاويتته نقتتل ختتتيخ اإلست اإلجتتان علتتى كثتتر متتن حكتتم ابلشترائا املتاتتم ة لتاليتتل الترا أو حتتتر الت ل أو إستتقاط ااوامتتر
وال واهي الشرعية ،وهذه الصثات كلها ت طبق على القوانس املعاصرة ،ومن هذا قوله رمحه هللا [واإلنسان متىت َحلهتل الترا  -املجمتا عليته  -أو ح َّتر

( 1عم ة التثس ) 1٧٣ /4
 2انظر كتاب (واثئق الروب الصليبية وال زو امل ويل) ث .حمم ماهر محاثة ،ص  ،8٠ط مؤسسة الرسالة198٦ ،
( ٣جممون الثتاوى) ٥٠2 - ٥٠1 /28
( 4جممون الثتاوى) ٥٠9 /28
( ٥جممون الثتاوى) ٥٠٥ /28
( ٦تثس ابن ك ) ٦٧ /2
( ٧جممون الثتاوى) ٥24 /28
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ال ل  -ا ما عليه  -أو ب ه ل الشرن  -ا ما عليه  -كان كاآرا ابتثاق الثقهاء] .1وقال أياا [ومعلتو أن متن أستقط اامتر وال هتي التذي بَت َعتل
هللا به رسله آهو كاآر ابتثاق املسلمس واليهوث وال صارى] .2ولشيخ اإلس أقوال أدرى س قلها يف املسألة التالية إن ختاء هللا تعاىل.
 - 2وأما آتوى ابن كثري اليت كر آيها اإلجتان علتى كثتر متن حكتم ب ت متا أنتزل هللا آقولته [آمتن تترك الشترن احملكتم امل تزل علتى حممت بتن عبت هللا
دامت اانبياء وحتاكم إىل خ ه من الشرائا امل سودة َك َثر ،آكيف رتن حتتاكم إىل الياستا وقت مها عليته متن آعتل لت َك َثتر ذجتان املستلمس .قتال هللا

اّلل ح ْكمتتا لهِقتتوِ
اَّ ِ
اهلِيَّت ِتة يتبت تتو َن ومتتن أَحستتن ِمتتن ِ
َْ َ َ ْ ْ َ َ ه
تعتتاىل (أَآَا ْكت َم َْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
سلِيما) ال ساء.٣]٦٥ :
آ َيما َخت َجَر بَتْيتَته ْم مثَّ الَ َِد واْ ِيف أَنثس ِه ْم َحَرجا هممَّا قَ َ
اْي َ
ت َوي َسلهمواْ تَ ْ
ن) املائت ة٥٠ :
يوقِ تتو َ

ِ
ِ
توك
تىت َ هِكمت َ
وقتتال تعتتاىل (آَت َ َوَربهت َ الَ يت ْؤم تتو َن َحت ََّ

هذا ،وق سبق  -يف نق (الرسالة اليمانية) َبدر مباتل االعتقتاث  -الكت يف ح ِهجيتة اإلجتان ،وأنته متىت صتح متن جهتة ال قتل ومل يعلتم لته خمتالف
آهو حجة ملزمة ،وال دوو نس ه وال تب يله .4وعلى هتذا آاإلجتان علتى كثتر متن حكتم ب ت متا أنتزل هللا  -التذي نقلته ابتن تيميتة وابتن ك ت  -هتو
حجة مل ِزمة ل ا ،وثليل مستقل نعتم عليه يف الثتوى بكثر الكا الاكمس ابلقوانس الوضعية .وإمنا وقا اإلجان على حكم هتذه املستألة يف عصتر
ابتتن تيميتتة ( ٧28هتت) وابتتن ك ت ( ٧٧4هتت) انتته هتتذه املستتألة وقعتتت يف عصتتر ا ومل تقتتا قبلتته متتن ال احيتتة التارخييتتة .وم لهتتا يف لت كمستتألة َد ْلتتق
القتترآن التتيت وقعتتت يف عصتتر أمحت بتتن ح بتتل آانعقت إجتتان أهتتل الست ة علتتى حكمهتتا (وأن القتترآن كت هللا خت خملتتوق وأن متتن قتتال إنتته خملتتوق آهتو
تول آيهتا .وهتذا ممتا ي بهت علتى أن آتتاوى
كاآر) ومل ي قل هذا الكم عن أح من الصاابة إ مل تقا املستألة يف حيتاْم آلتم ي قتل عتن أحت ِ مت هم ق م
املسائل املستج ة تؤدذ عن معاصريها من العلماء.
(منبيه على فرق هاا بني التتار وبني حكاا اليوا)
وعم بعض ا اثلس عن الكا الطواخيت أنه ال وجه لتطبيق آتاوى ابن تيمية وابن ك يف التتار على حكا اليو ان التتتار وث يتون .وهتذه م الطتة
آقت تبتتس لت ممتتا ستتبق أن التتتتار ثدلتوا يف اإلست ولكت هم لتوا كمتتون ب ت ختتريعته ،وهتتذه ااوصتتاف هتتي نثتتح أوصتتاف حكتتا اليتتو  ،وقتتذا
آاكمهم كاكمهم ،ان حاقم كااقم.
والق أن حكا اليو أختت ُّ كثترا وضت ال متن التتتار ،و لت ان التتتار متا استتي ئهم علتى ك ت متن بت ث املستلمس ك راستان والعتراق والشتا أحيتا
آإهنم مل يثرضوا على هذه الب ث الكم بقانوهنم الوضعي (الياسق) وإمنا حتاكموا به آيما بي هم و تل الكتم يف املستلمس جتاراي وآتق أحكتا الشتريعة،
أما حكا اليو آإهنم آرضوا على املسلمس الكم هبذه القوانس الكاآرة.
يبس أن الكم ابلياسق ل حمصورا يف ائثة التتار مل يتع اهم إىل سائر املسلمس ،آي ل عليه قتول ابن ميمية آتيهم [وال يلتزمتون الكتم بيت هم
أما ما ه

ِبكم هللا] .٥وقول ابن كثري [وكما كم بته التتتار متن السياستات امللكيتة املتأدو ة عتن ملكهتم ج كيتز دتان التذي وضتا قتم الياستق  -إىل قولته -

آصارت يف ب يه خترعا متبعا] .٦آقول ابن ميمية [الكم بي هم] وقول ابن كثري [آصارت يف ب يه] يبس أن الكتم ابلياستق كتان يف ائثتة التتتار آقتط

مل يثرضوه على املسلمس يف الب ث اليت استولوا عليها ،وق نبهه الشيخ أمحد شاكر على هذا الثرق بقوله [أآرأيتم هذا الوصف القوي من التاآظ ابتن
ك  -يف القرن ال امن  -لذاك القانون الوضعي ،الذي صت عه عت و اإلست «ج كيتز دتان» ألستتم ترونته يصتف حتال املستلمس يف هتذا العصتر،
يف القتترن الرابتتا عشتتر إال يف آتترق واح ت أختتتر إليتته آنثتتا :أن ل ت كتتان يف بقتتة داصتتة متتن الكتتا  ،أيت عليهتتا التتزمن س تريعا ،آان ت جمت يف اامتتة
اإلس مية ووال أثر ما ص عت .مث كان املستلمون اآلن أستوأ حتاال وأختت لمتا و متا مت هم ،ان أك تر اامتم اإلست مية اآلن تكتاث ت ت مل يف هتذه

( 1جممون الثتاوى) 2٦٧ /٣
( 2جممون الثتاوى) 1٠٦ /8
( ٣الب اية وال هاية)  ،119 /1٣ضمن أح اث عا ٦24ه ،ع ترجته َّ كيز دان
 4انظر (ارختاث الثاول) للشوكاين ص  ،8٥ - ٦٧و(خترح التلويح على الت قيح) للتثتاواين ٥1 /2
( ٥جممون الثتاوى) ٥٠٥ /28
( ٦تثس ابن ك ) ٦٧ /2
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القوانس امل الثة للشريعة واليت هي أختبه ختيء بذاك «الياسق»].1
وأما أن الكم بس املسلمس تل جتاراي وآتق أحكتا اإلست يف التب ث التيت استتوىل عليهتا التتتار ،آيت ل عليته رستالة ستلطان التتتار قتاوان (أو ختاوان)
إىل ئبه يف حكم ب ث الشا سيف ال ين قبجق ،تل الرسالة اليت قرئت على م ابر ثمشق عا  ٦99هت  -وهي نثح الس ة اليت استثيت آيهتا ابتن
تيميتتة يف ختتأهنم كمتتا ستتبق قريبتتا  ،-وآيهتتا قتتال قااازان [وعلتتى َملِت اامتراء ستتيف الت ين بتقتتوى هللا يف أحكامتته ،ودشتتيته يف نقاتته وإبرامتته ،وتعظتتيم
الشترن وح هكامتته ،وت ثيتتذ أقاتية كتتل قت ِ
تاع علتى قتتول إمامتته ،وليعتمت اَّلتو للعت ل واإلنصتتاف ،وأدتذ حتتق املشتتروف متن ااختتراف ،ولتتي ِقم الت وث
ف الكف العاثيتة عتن كتل متن يتعت ى عليته] .2ويف وصتف أحتوال تلت التب ث بعت استتي ء التتتار عليهتا
والقصاص على كل من وجبت عليه ،وليك ه

نقل صديق حسن خان [وأما الب ث اليت عليها والة كثار آيجوو آيها أياا إقامة اَّمعة والعي ين والقاضي قاع برتاضي املسلمس ،إ قت تقترر أن

ببقتتاء ختتتيء متتن العلتتة يبقتتى الكتتم ،وقت حكم تتا بت دت ف أبن هتتذه الت اير قبتتل استتتي ء التتتتار متتن ثاير اإلست  ،وبعت استتتي ئهم إعت ن اآل ان
واَّما واَّماعات والكم رقتاى الشرن والثتوى ائا ب نك من ملوكهم].٣
والاصل :أن الكم رقتاى الشرن يف ب ث املسلمس اليت استوىل عليها التتار اثبت َترخييا ،وهذا مما يبس ل أن حكا اليو الذين يثرضون قتوانس
الكثار على املسلمس أخت كثرا وض ال من التتار .وأن امل اط الذي أآيت روجبه بكثر التتار متاقق يف املعاصرين بصورة أقوى.

( 1عم ة التثس ) 1٧4 - 1٧٣ /4
 2نق عن (واثئق الروب الصليبية وال زو امل ويل) ث .حمم ماهر محاثة ،ص  ،4٠٦ - 4٠٣ط مؤسسة الرسالة 198٦
( ٣العسة مما جاء يف ال زو والشهاثة واقجرة) لص يق حسن ،ص  ،2٣2ط ثار الكتب العلمية 14٠٥هت
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املسألة الثامنة :سرد أقوال العلماء يف بيان كفر احلكاا بدري ما أنزل هللا
صتية علتى كثتر الكتا ب ت متا أنتزل هللا (يف املستألة الساثستة) مث ِ ْكتر اإلجتان علتى لت (يف املستألة الستابعة) ،أ كتر ه تا أقتوال
بع سرث ااثلتة ال ه
بعتتض العلمتتاء يف هتتذا املوضتتون ل ستتتت ا هبتتا ،آقت كتترت يف البتتاب الرابتتا متتن هتتذا الكتتتاب أن أقتوال العلمتاء تتتل قتا وال تتتل هبتتا ،وإمنتتا تقتتو
الجة اباثلة الشرعية اليت يذكرها العلماء ضمن آتتاويهم وأجتوبتهم .وقت كترت يف صت ر املستألة الساثستة أن الكتم ب ت متا أنتزل هللا  -ابلقتوانس
الوضعية  -يشتمل على ث ثة م ا ات مكثرة وهتي :تترك الكتم رتا أنتزل هللا ،وتشتريا متا خيتالف ختترن هللا ،والكتم هبتذا الشترن امل تالف أي الكتم
ب ما أنزل هللا .وأقوال أهل العلم املذكورة يف هذه املسألة تت اول م ا ا أو أك ر من هذه ال ثة.
ومن هؤالء العلماء:
 - 1اإلما ابن حزا األندلسي رمحه هللا ( 4٥٦هت)
تكلم يف مواضا من كتابه (اإلحكا يف أصول ااحكا ) عمن أجاو الكم ابلشرائا امل سودة كالتوراة واإلجنيل وأن هذا كثر ،وتكلتم عمتن ختترن متا
مل َي ن به هللا أو أبطل ما خترعه هللا وأن هذا كله كثر .وك مته هتذا ي طبتق علتى واقع تا متن حيتل ادترتان ختترائا خمالثتة لشترن هللا وإدتاب الكتم هبتا
والتااكم إليها ،ما تامن هذه الشرائا امل رتعة إلبطال ما خترعه هللا تعاىل .ومما قاله ابن حزا يف بيان ل :
(أ) قال رمحه هللا [آإن كان يعتق أن اح ِ بع موت ال عليه الص ة والس أن ر ختيتا كان ح ال إىل حس موته عليه الس  ،أو تل ختتيتا
كان حراما إىل حس موته عليه الس  ،أو يوجب ح ا مل يكتن واجبتا إىل حتس موتته عليته الست  ،أو يشترن ختتريعة مل تكتن يف حياتته عليته الست ،
آهو كاآر مشرك ح ل ال واملال حكمه حكم املرت وال آرق.1].
(ب) وقال ابن حز أياا [وأمتا متن تن أن أحت ا بعت متوت رستول هللا عليته الصت ة والست  ،ي ستخ حت يل ال ت عليته الصت ة والست  ،و ت ث

وح َّل ثمه وماله ولق بعب ة ااواثن ،لتكذيبه قول هللا تعتاىل( :الْيَت ْتوَ أَ ْك َم ْلتت لَك ْتم ِثيتَك ْم
ختريعة مل تكن يف حياته عليه الس  ،آق َك َثر وأخترك َ
وأََْتَمت علَيكم نِعم ِيت ور ِضيت لَكم ا ِإلس َ ِثي ا) املائ ة .٣ :وقال تعاىل( :ومن يتبتتَت ِ َخت ا ِإلست َِ ِثي تا آَتلَتن يت ْقبتل ِمْته وهتو ِيف ِ
اآلد َترِة
َ َ َْ ْ َ ْ
ْ َ
َ ْ َ ْ ْ ْ َ ََ
ََ َ َ
ِمن ْ ِ
ين) آل عمران .8٥ :آمتن اثعتى أن ختتيتا ممتا كتان يف عصتره عليته الست علتى حكتمِ متا ،مث بت ه ل بعت موتته آقت ابت تى خت اإلست ثي تا،
اخلَاس ِر َ
َ

ِ
العباثات وااحكتا واحملرمتات واملباحتات والواجبتات التيت كانتت علتى عهت ه عليته الست  ،هتي اإلست التذي رضتيه هللا تعتاىل ل تا ،ولتيح
ان تل
اإلس ختيتا خ ها .آمن ترك ختيتا م ها آق ترك اإلس  ،ومن أحت ث ختتيتا خ هتا آقت أحت ث خت اإلست  .وال مريتة يف ختتيء أدتس هللا تعتاىل
به أنه قت أكملته ،وكتل حت يل أو آيتة كتا بعت نتزول هتذه اآليتة ،آإمنتا هتي تثست ملتا نتزل قبلهتا ،وبيتان َّملتهتا ،وأتكيت امتر متقت  .وابهلل تعتاىل
التوآيق.2].
وحي يف ختريعة اإلس
(ج) وقال ابن حزا رمحه هللا [من حكم ِبكم اإلجنيل مما مل َيت ابل ه
ص عليه م

آإنه كاآر مشرك دارج عن اإلس ] .٣آهتذا

حكْم من َح َكم ابلشرائا امل سودة آكيف رن َح َكم ابلقوانس امل رتعة .

(ث) وقال ابن حزا أياتا [وأياتا آت آترق بتس جتواو ختترن ختتريعة متن إدتاب أو حتتر أو إابحتة ابلترأي مل يت ص تعتاىل عليته وال رستوله عليته الست ،

وبتتس إبطتتال ختتريعة ختتترعها هللا علتتى لستتان رستوله عليتته الصت ة والست
دثاء به].4

ابلترأي ،واملثتترق بتتس هتتذين العملتتس متتتاكم ابلبا تتل مثتترت ،وك تتا كثتتر ال

(هت) وقال ابن حزا أياا [ان إح اث ااحكا ال خيلو من أح أربعة أوجته :إمتا إستقاط آترع الو  ،كإستقاط بعتض الصت ة أو بعتض الصتيا أو
بعتتض الزكتتاة أو بعتتض التتل أو بعتتض حت التتز أو حت القتتذف ،أو إستتقاط جيتتا لت  ،وإمتتا وايثة يف ختتتيء م هتتا ،أو إحت اث آتترع ج يت  ،وإمتتا
إح ل حمر كتاليل لم اخل زير واخلمر وامليتة ،وإما حتر حملل كتار لم الكبش وما أختبه ل  ،وأي هتذه الوجتوه كتان ،آالقائتل بته كتاآر مشترك،
( 1اإلحكا ) ٧٣ /1
( 2اإلحكا ) 14٥ - 144 /2
( ٣اإلحكا ) 1٧٣ /٥
( 4اإلحكا ) ٣1 /٦

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

905

ال حتق ابليهتوث وال صتارى ،والثترع علتى كتل مستلم قتتل متن أجتاو ختتيتا متن هتذا ثون استتتابة ،وال قبتول توبتة إن َتب ،واستصتثاء مالته لبيتت متتال
املسلمس ،انه مب ل ل ي ه ،وق قال عليه الس «من ب ل ثي ه آاقتلوه» ومن هللا تعاىل نعو من خابة لبا ل أثت إىل م ل هذه املهال .1].
وكت ابتتن حتتز هتتذا ي طبتتق علتتى واقع تتا ،آتتالقوانس الوضتتعية قت أتتتت رتتا قالتته متتن إستتقاط حت التتز وحت القتتذف وستتائر الت وث ،وأتتتت ذابحتتة التراب
ل مما هو معلو 2.
واخلمر والز وامليسر ،وأتت بتار اَّهاث يف سبيل هللا وخ
 - 2ختيخ اإلس

ابن ميمية رمحه هللا ( ٧28هت)

(أ) قتتال رمحتته هللا [ومعلتتو ابالضتتطرار متتن ثيتتن املستتلمس وابتثتتاق جيتتا املستتلمس أن متتن ستتول اتبتتان خت ثيتتن اإلست  ،أو اتبتتان ختتريعة خت ختتريعة

حمم عليه الص ة والس آهو كاآر وهو ككثر من آمن ببعض الكتاب وكثر ببعض الكتاب ،كما قال تعتاىل( :إِ َّن الَّ ِتذين يكْثترو َن ِاب ِ
ّلل َورستلِ ِه
ه
ََ
وي ِري و َن أَن يت َث ِرقواْ بس ِ
ِ
ض َونَكْثر بِبَت ْع ِ
اّلل َورسلِ ِه َويقولو َن نت ْؤِمن بِبَت ْع ِ
تس َلِت َ َستبِي  ،أ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن
ض َوي ِريت و َن أَن يَتتَّ تذواْ بَ ْ َ
ه َْ َ ه
َ
ِ ِ
ين َعت َذااب ُّم ِهي تتا) ال ستتاء .٣] 1٥1 - 1٥٠ :آهتتذه القتوانس الوضتتعية هتتي ختتتريعة الكثتتار وختتريعة اَّاهليتتة كمتتا كرتتته يف املستتألة
َح هقتتا َوأ َْعتَت ْ َ ل ْل َكتتاآ ِر َ

الرابعة من هذا املوضون ،والكا الذين كمون ب ث املسلمس مل يقثوا ع ح تسوي اتباعها ب ال من أحكا الشتريعة اإلست مية ولكت هم يلزمتون
املسلمس ابتباعها ويعاقبون اخلارج عليها.

(ب) وقال ابن ميمية رمحه هللا [ومن ب ه ل خترن اانبياء وابت ن خترعا ،آشرعه اب ل الدتوو اتباعته ،كمتا قتال تعتاىل (أَ ْ َق ْتم خت َترَكاء َخت َترعوا َقتم ِهم َتن
اّلل) الشورى ،21 :وقذا َك َثَر اليهوث وال صارى اهنم َتسكوا بشرن مب ل م سو ].4
ال هِي ِن َما َملْ ََيْ َن بِِه َّ

(ج) وقال أياا [م ل أن يقال :ن َسخ هذه التوراة مبَ َّلة ال دوو العمل را آيها ومن عمتل اليتو بشترائعها املب ه لتة وامل ستودة آهتو كتاآر ،آهتذا الكت
حق الختيء على قائله ،وهللا أعلم].٥
وحنوه م
وقول ختيخ اإلس ه ا يشبه قول ابن حتز الستابق  -وستيأيت البتن القتيم كت م لته  -أن متن عمتل ابلشترائا امل ستودة كتالتوراة واإلجنيتل َك َثتر ،متا
أهنتتا ختترائا ْساويتتة م هزلتتة متتن ع ت هللا يف أصتتلها ،آكيتتف رتتن يعتترع عتتن الشتريعة اإلست مية ال است ة املهيم تتة علتتى متا ستواها ويلتتتز ابلكتتم بقتوانس
بشرية م اقاة لشريعة هللا .
(ث) وقتال ابان ميمياة أياتا [الشتترن امل هتزل متن ع ت هللا تعتتاىل وهتو الكتتاب والست ة التذي بعتتل هللا بته رستوله ،آتإن هتذا الشتترن لتيح احت ِ متن اخللتتق
اخلروج ع ه ،وال خيرج ع ه إال كاآر] .٦واخلروج عن الشرن هو بع االلتزا أبحكامه آكيف رن َختَرن ما يااث أحكامه والتز ابلكم هبا .
(هت) وقال رمحه هللا [ومعلو أن من أسقط اامر وال هي الذي بعتل هللا بته رستله آهتو كتاآر ابتثتاق املستلمس واليهتوث وال صتارى]  ،٧وتعطيتل الت وث
الشرعية وخ ها من أحكا الشريعة ما إابحة احملرمات كالز والراب واخلمر ،هذا هو إسقاط اامر وال هي الشرعيس الذي يكثر آاعله ابالتثاق.
حر ال ل  -ا ما عليته  -أو بت ه ل الشترن  -ا متا عليته  -كتان كتاآرا
(و) وقال ابن ميمية أياا [واإلنسان مىت َحلَّل الرا  -ا ما عليه  -أو َّ
تبس ل من املق مة السابعة عشرة كيف تشتمل القوانس الوضعية على حتليل الرا وحتتر الت ل وتبت يل الشترن ،آكتل متن
ابتثاق الثقهاء] .8وق ه
وضعها أو أجاو الكم هبا أو أمر ابلكم هبا أو حكم هبا آهو كاآر ابالتثاق.
(و) وقال ابن ميمية رمحه هللا [ومىت ترك ِ
العامل ما علمه متن كتتاب هللا وست ة رستوله واتبتا حكتم التاكم امل تالف لكتم هللا ورستوله كتان مرتت ا كتاآرا،

( 1اإلحكا ) 11٠ /٦
 2البن حز رمحه هللا ك مماثل يف (اإلحكا ) ج  2ص  ،9ج  ٦ص  ٧8 - ٧٧و  1٠9و .11٧
( ٣جممون الثتاوى) ٥24 /28
( 4جممون الثتاوى) ٣٦٥ /٣٥
( ٥جممون الثتاوى) 2٠٠ /٣٥
( ٦جممون الثتاوى) 2٦2 /11
( ٧جممون الثتاوى) 1٠٦ /8
( 8جممون الثتاوى) 2٦٧ /٣
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ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
س ،اتَّبِعتواْ
ص ْ ِرَك َحَر مج همْه لت ذ َر بِه َو ْكَرى ل ْلم ْؤم َ
يستاق العقوبة يف ال نيا واآلدرة ،قال تعاىل( :املص ،كتَ م
اب أن ِزَل إِلَْي َ آَ َ يَكن ِيف َ
َما أن ِزَل إِلَْيكم ِهمن َّربِهك ْم َوالَ تَتتَّبِعواْ ِمن ثونِِه أ َْولِيَاء قَلِتي َّمتا تَت َذ َّكرو َن) ااعتراف ،٣ - 1 :ولتو ضترب وحتبح وأو ي أبنتوان اا ى ليت ن متا علمته
ِ
ي يف هللا آهتتذه س ت ة هللا يف اانبيتتاء
متتن ختتترن هللا ورس توله التتذي دتتب اتباعتته واتبتتا حكتتم خ ت ه كتتان مستتتاقا لعتتذاب هللا بتتل عليتته أن يصتتس وإن أو َ

وأتباعهم ،قال هللا تعاىل( :امل ،أَح ِسب الَّا أَن يرتكوا أَن يتقولوا آمَّا وهم َال يت ْثتت و َن ،ولََق ْ آَتتتَّا الَّ ِتذين ِمتن قَتتبلِ ِهم آَتلَتيتعلَم َّن َّ َّ ِ
ين
َ َ َ
َ
َْ
َ َ ْ
ْ ْ َْ َ
اّلل التذ َ
َ
َ َ
ِ
س) الع كبوت.1] ٣ - 1 :
ص َ قوا َولَيَت ْعلَ َم َّن الْ َكا بِ َ
َ

(ح) وستتتل ابتتن تيميتتة رمحتته هللا عتتن التتتتار التتذين ي ت ون علتتى بت ث الشتتا متترة بعت أدتترى وهتتم يمظهتترون اإلست وال يلتزمتتون بك ت متتن ختترائعه ،متتا
حكمهم وحكم قتاقم  .2آأجاب رمحه هللا [الم هلل .كل ائثة ممت عة عن التزا ختريعة ما خترائا اإلس الظاهرة املتواترة من هؤالء القتو وخت هم
قس ابلشتهاثتس ،وملتتزمس بعتض ختترائعه ،كمتا قاتتل أبتو بكتر الصت يق والصتاابة رضتي
آإنه دب قتاقم حىت يلتزموا خترائعه ،وإن كانوا ما ل
هللا ع هم مانعي الزكاة .وعلى ل اتثتق الثقهتاء بعت هم بعت ستابقة م تا رة عمتر ايب بكتر رضتي هللا ع همتا .آتاتثق الصتاابة رضتي هللا عت هم علتى
القتال على حقوق اإلس  ،عم ابلكتاب والس ة.
وكذل ثبت عن ال عليه الص ة والس من عشترة أوجته الت يل عتن اخلتوارج ،وأدتس أهنتم ختتر اخللتق واخلليقتة ،متا قولته«:حتقترون صت تكم متا
ص ْم ،وصيامكم متا صتيامهم» آعلتم أن جمترث االعتصتا ابإلست متا عت التتزا ختترائعه لتيح رستقط للقتتال .آالقتتال واجتب حتىت يكتون الت ين
كله هلل وحىت ال تكون آت ة .آمىت كان ال ين ل هللا آالقتال واجب.
آأميتتا ائثتتة امت عتتت متتن بعتتض الصتتلوات املثروضتتات ،أو الصتتيا  ،أو التتل ،أو عتتن التتزا حتتتر الت ماء ،واام توال ،واخلمتتر ،والتتز  ،وامليستتر ،أو عتتن
نكاح وات احملار  ،أو عن التزا جهاث الكثار ،أو ضرب اَّزية علتى أهتل الكتتاب ،وخت لت متن واجبتات الت ين وحمرماتته  -التيت ال عتذر احت
يف جاوثها وتركها  -اليت يكثر اَّاح لوجوهبا .آإن الطائثة املمت عة تت َقاتَل عليها وإن كانت مقرة هبا .وهذا مما ال أعلم آيه د آا بس العلماء].٣
وقتتال اباان ميميااة أياتتا [كتتل ائثتتة درجتتت عتتن ختتريعة متتن ختترائا اإلست

الظتتاهرة املتتواترة آإنتته دتتب قتاقتتا ابتثتتاق أئمتتة املستتلمس ،وإن تكلمتتت

ابلشتهاثتس .آتإ ا أقتروا ابلشتهاثتس وامت عتوا عتن الصتلوات اخلمتح وجتب قتتتاقم حتىت يصتلوا ،وإن امت عتوا عتن الزكتتاة وجتب قتتاقم حتىت يتؤثوا الزكتتاة،
وكذل إن امت عوا عن صيا ختهر رماان أو حل البيت العتيق ،وكذل إن امت عوا عن حتر الثواحش ،أو الز  ،أو امليسر ،أو اخلمر ،أو خ لت
من حمرمتات الشتريعة .وكتذل إن امت عتوا عتن الكتم يف الت ماء واامتوال وااعتراع وااباتان وحنوهتا ِبكتم الكتتاب والست ة .وكتذل إن امت عتوا عتن
اامتتر ابملعتتروف وال هتتي عتتن امل كتتر وجهتتاث الكثتتار إىل إن يستتلموا ويتتؤثوا اَّزيتتة عتتن يت وهتتم صتتاخرون .وكتتذل إن ا هتتروا البت ن امل الثتتة للكتتتاب
والس ة واتبان سلف اامة وأئمتها  -إىل أن قال  -قال هللا تعاىلَ ( :وقَاتِلوه ْم َح َّىت الَ تَكتو َن آِْتتَتةم َويَكتو َن الت هِ ين كلُّته ِهّلل) اانثتال ،٣9 :آتإ ا كتان

بعض ال ين هلل وبعاه ل

هللا وجب القتال حىت يكون ال ين كله هلل.4].

إىل أن قال ابن ميمية [وق اتثق الصاابة واائمة بع هم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون اخلَمح ويصومون ختهر رماتان .وهتؤالء مل يكتن

قم ختبهة سائ ة ،آلهذا كانوا مرت ين ،وهم يقاتلون على م عها وإن أقروا ابلوجوب ،كما أمر هللا .وق حكي ع هم أهنم قتالوا :إن هللا أمتر نبيته أبدتذ

ِِ
ِ
ص َ قَة) التوبة ،1٠٣ :وق سقطت روته.٥].
الزكاة بقوله( :د ْذ م ْن أ َْم َواق ْم َ
 - ٣الع مة ابن القيم رمحه هللا ( ٧٥1هت)

تح اإلجتتان أبن ثيتن اإلست
قتال ابان القاايم [وقت جتتاء القترآن ،وص ه

نستخ كتل ثيتتن كتان قبلته ،وأن متتن التتز متتا جتاءت بته التتتوراة واإلجنيتل ،ومل يتبتتا

القرآن ،آإنه كاآر ،وق أبطل هللا كل ختريعة كانت يف التوراة واإلجنيل وسائر امللل ،واآرتع على اَّن واإلنح خترائا اإلس  ،آ حرا إال ما حرمه

( 1جممون الثتاوى) ٣٧٣ /٣٥
( 2جممون الثتاوى)  ٥٠1 /28و ٥٠9
( ٣جممون الثتاوى) ٥٠٣ - ٥٠2 /28
( 4جممون الثتاوى) ٥11 - ٥1٠ /28
( ٥جممون الثتاوى) ٥19 /28

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

907

اإلس  ،وال آرع إال ما أوجبه اإلس .1.
وق نقلت من قبل ك ابن حز وابن تيمية الذي يشبه قول ابن القيم هذا يف أن من التتز أبحكتا الشترائا امل ستودة آقت كثتر ،آتإ ا كتان هتذا هتو
حكم من التز بشرائا نزلت يف أصلها متن ع ت هللا تعتاىل ولكتن اإلست نست ها ،آكيتف رتن التتز بقتوانس متن ادترتان البشتر كجوستت يان و بليتون
وخ ا ،وكيف رن آرع هذه القوانس على املسلمس  ،وسيأيت يف ك ابن ك التايل إختارة إىل ل .
 - 4الاآظ ابن كثري رمحه هللا ( ٧٧4هت)

(أ) كتتر رمحتته هللا كتتتاب الياستتق وبعتتض متتا ورث آيتته متتن أحكتتا وهتتو كتتتاب وضتتعه ج كيتتز دتتان ملت التتتتار وصتتار يف ب يتته ختتترعا متبعتتا كمتتون بتته
ويتااكمون إليه ما ثعواهم اإلس  ،مث قال ابن كثري [ويف ل كله خمالثة لشرائا هللا امل هزلة على بعباثه اانبياء عليهم الص ة والس  ،آمن تترك

الشرن احملكم امل هزل على حمم بن عب هللا دامت اانبياء وحتاكم إىل خ ه متن الشترائا امل ستودة كثتر ،آكيتف رتن حتتاكم إىل الياستا وقت َّمها عليته متن

ِ ِ ِ
آعل ل َك َثر ذجان املسلمس .قال تعاىل (أَآَاكْم ْ ِ
اهلِيَّ ِة يتبت و َن ومن أَحسن ِمن ِ
اّلل حكْما لهَق ْو يوق تو َن) املائت ة ،٥٠ :وقتال (آَت َ َوَربِته َ
اََّ َْ َ َ ْ ْ َ َ ه
َ
ِ
ِ
ِ
الَ يتؤِم و َن ح َّىت هِكم َ ِ
ِ
سليما) ال ساء.2]٦٥:
ْ
وك آ َيما َخت َجَر بَتْيتَته ْم مثَّ الَ َِد واْ ِيف أَنثس ِه ْم َحَرجا هممَّا قَ َ
اْي َ
ََ َ
ت َوي َسلهمواْ تَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(ب) ويف تثست قولتته تعتتاىل (أَآَا ْكتتم ْ ِ
اّلل ح ْكمتتا لهَقت ْتو يوق تتو َن) املائت ة ،٥٠ :قتتال اباان كثااري رمحتته هللا [ي كتتر
َح َستتن مت َتن ه
اََّاهليَّتتة يَتْبت تتو َن َوَمت ْتن أ ْ
َ
وعت َ َل إىل متا ستواه متن اآلراء وااهتواء واالصتط حات التيت وضتعها
تعاىل على من درج عن حكتم هللا املشتتمل علتى كتل دت ال تاهي عتن كتل ختتر َ
الرجال ب مست من ختريعة هللا ،كما كان أهل اَّاهلية كمون به من الا الت واَّهاالت ممتا ياتعوهنا َبرائهتم وأهتوائهم ،وكمتا كتم بته التتتار
من السياسات امللكية املتأدو ة عتن ملكهتم ج كتز دتان التذي وضتا قتم الياستق ،وهتو عبتارة عتن كتتاب جممتون متن أحكتا قت اقتبستها عتن ختترائا
ختتىت متتن اليهوثيتتة وال صترانية وامللتتة اإلست مية وخ هتتا ،وآيهتا ك ت متتن ااحكتتا أدتتذها متتن جمتترث نظتره وهتواه ،آصتتارت يف ب يتته ختتترعا متبعتتا يقت موهنا
على الكم بكتاب هللا وس ة رسوله عليه الص ة والس  ،آمن آعل ل آهو كاآر دب قتاله حىت يرجا إىل حكم هللا ورستوله آت كتم ستواه يف

اّلل ح ْكمتا لهِقتوِ
قليل وال ك  ،قال تعاىل (أَآَاكْم ْ ِ
اهلِيَّ ِة يتبت و َن) املائ ة ٥٠ :أي يبت ون ويري ون وعن حكتم هللا يعت لون( ،ومتن أَحستن ِمتن ِ
ََ ْ ْ َ َ ه
اََّ َْ
َْ
َ
يوقِ و َن) املائ ة ،٥٠ :أي ومن أع ل من هللا يف حكمه ملن عقل عن هللا خترعه وآمن به وأيقن وعلتم أن هللا أحكتم التاكمس ،وأرحتم ِبلقته متن الوالت ة
بول ها آإنه تعاىل هو العامل بكل ختيء القاثر على كل ختيء العاثل يف كل ختيء].٣
وه ا ستة ت بيهات على هذه الثتوى:
 الت بيه ااول :أن آتتوى ابتن ك ت هتذه م تذ ستبعمائة ست ة ت طبتق علتى واقع تا املعاصتر َتتا االنطبتاق ،وأدطتأ متن جعلهتا داصتة ابلتتتار ،آتإن آتتواهعامة ختاملة لكل من دترج عتن حكتم هللا تعتاىل إىل الكتم َبراء الرجتال ،وهتذا القتول ي طبتق َتامتا علتى القتوانس الوضتعية آإهنتا دتروج عتن حكتم هللا
إىل الكم َبراء الرجال وقواني هم اليت ادرتعوها ،مث إن ابن ك ضرب م لس لذل  :أح ا قوله [كما كتان أهتل اَّاهليتة كمتون بته ]....وال تاين
قوله [وكما كتم بته التتتار متن السياستات ،]....آتب هتس بتذل أن ِكتره للتتتار هتو متن ابب ضترب امل تل ال متن ابب كصتيص الثتتوى ،ولتذل آقت
دتتتم آت تواه بصتتي ة عمتتو  ،وهتتي اَّملتتة الشتتر ية املص ت ه رة رتَ ْتن الشتتر ية آقتتال [آمتتن آعتتل ل ت آهتتو كتتاآر دتتب قتالتته] آهتتذا ن تص عتتا م تته يقطتتا
التأوي ت البا لة لثتواه رمحه هللا تعاىل.
 والت بيته ال تتاين :علتى قولتته  -عتتن الياستق – [وهتتو عبتتارة عتن كتتتاب جممتتون متن أحكتتا قت اقتبستتها عتتن ختترائا ختتتىت متتن اليهوثيتة وال صترانية وامللتتةاإلس مية وخ ها ،وآيها ك من ااحكا أدذها من جمرث نظره وهواه] .وهذا الوصف ي طبق على القوانس الوضعية املعمول هبتا يف بت ث املستلمس،
آإهنتتا مشتتتملة علتتى ضت الت وأهتواء ومشتتتملة أياتتا علتتى بعتتض القتوانس اإلست مية ،وهتتذا ال خيرجهتتا عتتن كوهنتتا قتوانس كتتاآرة ،ان متتن آمتتن بتتبعض
وَك َثر ببعض آق َك َثر ابلكل كما سبق يف أول ما نقلته عن ابن تيمية آنثا .وان هللا أكثتر اليهتوث ملتا بت ه لوا حت ا واحت ا متن حت وثه (الترجم) آكيتف
( 1أحكا أهل الذمة) البن القيم ،ج  1ص  ،2٥9ط ثار العلم للم يس 198٣
( 2الب اية وال هاية) البن ك 119 /1٣ ،
( ٣تثس ابن ك ) ٦٧/2
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ابلقوانس الوضعية اليت اسقطت ال وث كلها.
 والت بيه ال التل :علتى قولته  -عتن الياستق – [آصتارت يف ب يته ختترعا متبعتا] .أي يف أب تاء ج كيتز دتان وهتم التتتار ،وهتذا ممتا يب هتس لت أن حكتااليو أكثر من التتار ،آإن ك الثريقس أ هر اإلس والتز ببعض ختعائره ولك ه حكم ب ما أنزل هللا ،ولك هما اآرتقا يف أم ِر هتا  :وهتو أن التتتار
ما استي ئهم على ب ث املسلمس وتوليهم الكم آيها مل يثرضوا على املسلمس الكم بقانوهنم الكاآر (الياسق) وإمنا حكم به التتار آيمتا بيت هم و تل
الكم بس املسلمس جاراي وآق الشرن كما سبق إيااحه يف آدر املسألة السابعة ،أما حكا اليو آإهنم آرضوا قوانس الكثر على املستلمس وألزمتوهم
ابلكم هبا والتااكم إليها وأنشأوا املعاه (كليات القوق) لت ريل من يتوىل الكم هبتذه القتوانس بتس املستلمس وكتل هتذا مل يثعلته التتتار ،وهتذا ممتا
يبس ل أن حكا اليو أكثر من التتار الذين نقل ابن تيمية ومن بع ه ابن ك اإلجان على كثرهم لكمهم ب ما أنزل هللا.
 والت بيه الرابا :على قول ابتن ك ت [وكمتا كتم بته التتتار متن السياستات امللكيتة املتأدو ة عتن ملكهتم ج كتز دتان التذي وضتا قتم الياستق  -إىلقولته  -آمتن آعتل لت آهتو كتاآر دتب قتالته] .وهتذا الكت آيته رث علتى الشتبهة التيت ي هتا التبعض ثآاعتا عتن الكتا املرتت ين التاكمس ابلقتوانس
الوضعية أن هؤالء الكا ليسوا هم الذين وضعوا هذه ااحكا وأثدلوها ب ث املسلمس .آأقول :وكذل الذين أآىت ابن ك بكثترهم مل يكونتوا هتم
التتذين وضتتعوا الياستتق ،وإمنتتا وضتتعه ملكهتتم التتوثين ج كيتتز دتتان التتذي متتات عتتا ٦24ه ،يف حتتس ولِت َ ابتتن ك ت عتتا  ٧٠٠هتت ،وأآتتىت بكثتتر أب تتاء
ج كيز دان الذين أعل وا إس مهم وحكموا بقانون ج هم ،آالال هو الال .وقبل آتوى ابن ك ل ي ا آتوى رب العاملس آإن الذين قال هللا تعاىل

ِ
اّلل آَأ ْولَ تتتِ َ هتتم الْ َكتتاآِرو َن) املائ ت ة ،44 :لتترتكهم حكتتم هللا بتترجم ال تزاين احملصتتن وحكمهتتم ِبكتتم ب ت يل ،مل يكتتن
آتتيهم ( َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أَنت َتزَل ه
املعاصتترون مت هم لل ت عليتته الصت ة والست هتتم التتذين ادرتعتوا الكتتم البت يل وإمنتتا ادرتعتته أست آهم ،كمتا هتتو متتذكور يف ااحاثيتتل التتيت ورثت يف
بيان سبب ال زول داصة ما رواه الطسي عن أيب هريرة من أن أول من ترك ح الرجم وب ه ل حكمه كان ملكا من ملتوك اليهتوث ،ومل تكتن قتم ملتوك
ومن ال عليه الص ة والس ع ما نزلت اآلية ،آوقون التب يل من أس آهم مل مي ا من الكم بكثرهم ما اتبعوهم على ل .
 أما الت بيه اخلامح :آعلى قول ابن ك [آمن آعل ل آهو كاآر] .آتأمل ترتيبه الكم ابلكثر على جمرث الثعل [آمن آعل ل آهو كاآر] ،أيمتتن حكتتم ابلشتترن امل تترتن آقت كثتتر ،ومل يقتتل كمتتا قتتال معظتتم املعاصترين متتن أنتته ال يكثتتر متتن آعتتل لت إال إ ا اعتقت جتواوه أو استتتاله أو جات
حكم هللا آهذه كلها ختتروط آاست ة والقتول هبتا هتو قتول خت ة املرجتتة التذين أكثترهم الستلف كمتا ستبق الت بيته عليته يف مباتل االعتقتاث ويف املق متة
الساثستتة عشتترة يف املستتألة اخلامستتة هبتتذا املوضتتون .والاصتتل :أن الكتتم ابلكثتتر يف ال ت نيا يكتتون ابالتيتتان بقتتول أو آعتتل ثبتتت أنتته مك ِهثتتر ابل ت ليل
الشرعي .وق ثلت ااثلة على كثر من ترك الكم را أنزل هللا أو حكم ب ه أو ادرتن حكما خ ه كما سبق بيانه يف املسألة الساثسة.
 أما الت بيه الساث  :على آتوى ابن ك السابقة ،آهو أنه دوو العمل هبا ابل سبة للاكا املعاصرين الاكمس ابلقوانس الوضعية النطباقها علتيهمكما أسلثت القول ،وإن كان يف ااثلة املذكورة ابملسألة الساثسة واإلجان املذكور ابملسألة السابعة ما ي ين عن تقليت ابتن ك ت يف آتتواه هتذه .ومتا
ل آإن تقلي ه جائز كما سبق يف أحكا املثيت ابلباب اخلامح هبذا الكتاب ،وآيه قال ابن القيم رمحه هللا[ :هل دوو للاتي تقليت امليتت والعمتل
بثتواه من خ اعتبارها ابل ليل املوجب لصتاة العمتل هبتا  .آيته وجهتان اصتااب اإلمتا أمحت والشتاآعي ،آمتن م عته قتال :دتوو ت يت اجتهتاثه لتو
كان حيا ،آإنه كان د ث ال ظر ع ت نتزول هتذه ال اولتة إمتا وجتواب وإمتا استتابااب ،علتى ال تزان املشتهور ،ولعلته لتو َجت َّث ال ظتر لرجتا عتن قولته ااول.
وم ْن م ا م هم تقلي امليت آإمنتا هتو ختتال
وال اين :اَّواو ،وعليه عمل جيا املقل ين يف أقطار اارع ،وديار ما أبي يهم من التقلي تقلي اامواتَ ،
يقوله بلسانه ،وعمله يف آتاويه وأحكامه ِب آه ،وااقوال ال َتوت روت قائلها ،كما ال َتوت اادبار روت رَواْا و قليها].1
 - ٥الشوكاين رمحه هللا (حمم بن علي) رمحه هللا ( 12٥٠هت)

يف رستتالته (الت واء العاجتتل يف ثآتتا العت و الصتتائل) وصتتف أحتوال أهتتل التتب ث اخلارجتتة عتتن ستتلطان ال ولتتة يف ومانتته ،آقتتال [آل بت هتس لت حتتال القستتم
ال تتاين :وهتتو حكتتم أهتتل التتب ث اخلارجتتة عتتن أوامتتر ال ولتتة ونواهيهتتا  -إىل قولتته  -م هتتا أهنتتم كمتتون ويتاتتاكمون إىل متتن يعتترف ااحكتتا الطاخوتيتتة
مت هم يف جيتتا اامتتور التتيت ت تتوهبم وتعتترع قتتم متتن خت انكتتار وال حيتتاء متتن هللا وال متتن عبتتاثه وال خيتتاآون متتن أحت بتتل قت كمتتون بتتذل بتتس متتن
يق رون على الوصول إليهم من الرعااي ومن كان قريبا م هم .وهذا اامر معلو لكل أح من ال ا ال يق ر أح على انكاره وثآعه وهتو أختتهر متن
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ر على علتم .وال ختت وال ريتب أن هتذا كثتر ابهلل ستباانه وتعتاىل وبشتريعته التيت أمتر هبتا علتى لستان رستوله وادتارهتا لعبتاثه يف كتابته وعلتى لستان
رسوله .بل كثروا جبميا الشرائا من ع آث عليه الست إىل اآلن ،وهتؤالء جهتاثهم واجتب وقتتاقم متعتس حتىت يقبلتوا أحكتا اإلست ويتذع وا قتا
و كموا بي هم ابلشريعة املطهرة وخيرجوا من جيا ما هم آيته متن الطواخيتت الشتيطانية - .إىل قولته  -ومعلتو متن قواعت الشتريعة املطهترة ونصوصتها

اّلل َمتن يَ صتره)
أن من جرث نثسه لقتال هؤالء واستعان ابهلل وأدلص له ال ية آهو م صور وله العاقبة آق وع هللا هبذا يف كتابه العزيتز ( َولَيَ ص َتر َّن َّ

التتل4٠ :

تت
(إِن تَ صتتروا َّ
اّللَ يَ صت ْترك ْم َويتَتبِهت ْ

أَقْت َ امكم) حممت ٧ :

َ ْ

ِ ِ ِ
تس)
( َوالْ َعاقبَتتة ل ْلمتَّقت َ

ااعتراف128 :

 -إىل أن قتتال  -آتتإن تَتَترَك متتن هتتو قتتاثر علتتى

جهاثهم آهو متعرع ل زول العقوبة مستاق ملا أصابه ،آق سلط هللا على أهل اإلس وائف عقوبة قم حيتل مل ي تهتوا عتن امل كترات ومل رصتوا
علتتى العمتتل ابلش تريعة املطهتترة ،كمتتا وقتتا متتن تستتليط اخل توارج يف أول اإلس ت  ،مث تستتليط القرامطتتة والبا يتتة بع ت هم ،مث تستتليط التترتك حتتىت كتتاثوا
يطمستتون اإلس ت  ،وكمتتا يقتتا ك ت ا متتن تستتليط الث ترنل وحنتتوهم آتتاعتسوا ايأويل اابصتتار إن يف هتتذا لعتتسة ملتتن كتتان لتته قلتتب أو ألقتتى الستتما وه تو
ختهي .1].
 - ٦الشيخ عبد اللقيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حمماد بان عباد الوهااب رمحهتم هللا .ستتل الشتيخ عبت اللطيتف (1292ه ت) عمتا كتم بته
أهل السوالف من البواثي وخ هم من عاثات اآلابء وااج اث ،هل يطلق عليهم بذل الكثر بع التعريف آأجاب [متن حتتاكم إىل خت كتتاب هللا

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) املائت ة ،44 :وقتال تعتاىل
وس ة رسوله عليه الص ة والس بع التعريف آهو كاآر ،قال تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أَن َتزَل ه
ِ َّ ِ
(أَآَت َت ِثيت ِن ِ
ين يَت ْزعمتتو َن أ ََّهنت ْتم َآم تواْ ِرتَتا أنت ِزَل إِلَْيت َ َوَمتتا أنت ِزَل ِمتتن قَتْبلِت َ ي ِريت و َن أَن
ه
اّلل يَتْبت تتو َن) آل عمتران ،8٣ :وقتتال تعتتاىل (أََملْ تَتَتر إ َىل التتذ َ
َْ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجتَِب تواْ
يَتتَ َا تتا َكمواْ إِ َىل الطَّتتاخوت َوقَ ت ْ أم تترواْ أَن يَكْث تترواْ بِتته) ال ستتاء ،٦٠ :وق تتال تع تتاىل ( َولََق ت ْ بَت َع ْتَتتا ِيف ك ت ِهتل أ َّم تتة َّرس تتوال أَن ْاعب ت واْ ه
اّللَ َو ْ
وت) ال ال ٣٦ :اآلية ،واآلايت يف هذا املعىن ك ة].2
الطَّاخ َ
 - ٧الشيخ َمحَد بن عتيق النجد رمحه هللا (1٣٠1هت).

يف رستتالته (بيتتان ال جتتاة والثكتتاك متتن متواالة املرتت ين وأهتتل اإلختتراك) كتتر ضتتمن نتواقض اإلست

[اامتتر الرابتتا عشتتر :التاتتاكم إىل خت كتتتاب هللا

اَّ ِ
اهلِيَّ ِتة يَتْبت تو َن) املائت ة ،٥٠ :مث قتال :وم تل
ْتم َْ
وس ة رسوله عليه الصت ة والست  ،و كتر الشتيخ َمحَت آتتوى ابتن ك ت يف تثست ه لقولته تعتاىل (أَآَاك َ
هتتؤالء متتا وقتتا آيتته عامتتة الب تواثي ومتتن ختتتاهبهم متتن حتكتتيم عتتاثات آابئهتتم ومتتا وضتتعه أوائلهتتم متتن املوضتتوعات امللعونتتة التتيت ي َست ُّتموهنا ختتترن الهِرآاقتتة،
يق موهنا على كتاب هللا وس ة رسوله ،ومن آعل ل آإنه كاآر دب قتاله حىت يرجا إىل حكم هللا ورسوله].٣
 - 8الشيخ عبد هللا بن محيد رمحه هللا:
قال [ومن أص ر تشريعا عاما ملزما لل ا يتعارع ما حكم هللا ،آهذا خيرج من امللة كاآرا] .4وم اط التكث يف الصورة اليت كرها هو التشتريا متن
ثون هللا وهو امل اط ال اين املذكور يف املسألة الساثسة.
 - 9الشتتيخ حممااد باان إباراهيم آل الشاايخ رمحتته هللا (1٣89ه ت) املثتتيت املشتتهور ،وهتتو حثيت الشتتيخ عبت اللطيتتف املتتذكور آنثتتا .يف رستتالته (حتكتتيم
القوانس) قال الشيخ حممد [إن من الكثر ااكس املستبس ت زيل القانون اللعس م زلة متا نتزل بته التروح اامتس علتي قلتب حممت عليته الصت ة والست
ليكتتون متتن امل تتذرين ،بلستتان عتتريب مبتتس ،يف ال ْكتتم بتته بتتس العتتاملس ،والتَترِهث إليتته ع ت ت تتاون املت تتاوعس ،م اقاتتة ومعانت ة لقتتول هللا عتتز وجتتلَ ( :اي أَيتُّ َهتتا

ّلل والْيتتوِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اّلل و َّ ِ ِ
ِ
ِ
الرس َ
اّللَ َوأَ ِ يعواْ َّ
ين َآم واْ أَ يعواْ ه
الرستول إن ك تت ْم تت ْؤم تو َن اب ه َ َ ْ
ول َوأ ْوِيل اا َْم ِر م ك ْم آَإن تَتَ َاو ْعت ْم يف َخت ْتيء آَتترُّثوه إ َىل ه َ
الذ َ
ِ ِ
سن َأتْ ِوي ) ال ستاء ،٥9 :وق نثى هللا سباانه وتعاىل اإلميان عن َّمن مل َ هِكموا ال عليه الص ة والس آيما ختجر بيت هم،
اآلد ِر َل َ َد ْم َوأ ْ
َح َ
 1من رسالته (ال واء العاجل) ص  ،٣٥ - ٣٣ضمن (الرسائل السلثية) له ،ط ثار الكتب العلمية
 2من (ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية) جا عب الرمحن بن قاسم ،ج  8ص  ،241ط ثار اإلآتاء ابلسعوثية 1٣8٥هت
 ٣من (جمموعة التوحي ) لشي ي اإلس  ،ص  ،412ط ثار الثكر  1٣99هت
 4نق عن كتاب (أ ية اَّهاث) لعلي بن نثيا العلياين ،ص  ،19٦ط ثار يبة  14٠٥هت
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نثيا مؤك ا بتكرار أثاة ال ثي وابلقسم ،قال تعاىل (آَت َ وربِت الَ يتؤِم تو َن ح َّتىت هِكم َ ِ
تجَر بَتْي تَته ْم مثَّ الَ َِدت واْ ِيف أَنث ِست ِه ْم َحَرجتا
َ َه َ ْ
َ َ َ
توك آ َيمتا َخت َ
ِهممَّا قَايت ويسلِهمواْ تَ ِ
سليما) ال ساء ،٦٥ :ومل يكتف تعاىل وتق م هم رجرث التاكيم للرسول عليه الص ة والس  ،حىت يايثوا إىل لت َعت َ َ
ْ
َْ َ َ َ
ِ
ِ
ت) .والََرج :الايق .بل ال ب َّ من اتسان ص ورهم
وجوث ختيء من الرج يف نثوسهم بقوله جل ختأنه (مثَّ الَ َِد واْ ِيف أَنثس ِه ْم َحَرجا هممَّا قَ َ
اْي َ

لتتذل وست متها متتن القلتتق واالضتتطراب .ومل يكتتف تعتتاىل أياتتا ه تتا هبتتذين اامترين ،حتتىت يات ُّتموا إليهمتتا التستتليم وهتتو كمتتال االنقيتتاث لكمتته عليتته
الص ة والس ِ ،بيل يت لون هاه ا من أي تعلق لل ثح هبذا الشيء ويسلموا ل إىل الكتم التق أمت تستليم ،وقتذا أكت لت ابملصت ر املؤكت ،
املبس أنه ال يكتثي ها ه ا ابلتسليم ..بل ال ب من التسليم املطلق ].مث كر الشتيخ حممت أن الكتم ب ت متا أنتزل هللا
وهو قوله جل ختأنه (تسليما) ِه
يكون كثرا أكس يف أحوال ،اخلامح م ها يصور واقا الب ث احملكومة ابلقوانس الوضعية ،وآيه قال[ :اخلامح :وهو أعظمهتا وأُشلهتا وأ هرهتا معانت ة
للشرن ومكابرة احكامه ومشاقة هلل ولرسوله ،ومااهاة ابحملاكم الشرعية إع اثا وإم اثا وإرصاثا وأتصي وتثريعا وتشتكي وت ويعتا وحكمتا وإلزامتا،
ومراجا ومست ات ،آكمتا أن للماتاكم الشترعية مراجتا مستتم ات مرجعهتا كلهتا إيل كتتاب هللا وست ة رستوله عليته الصت ة والست  ،آلهتذه احملتاكم
مراجتتا هتي :القتتانون امللثتتق متتن ختترائا ختتتيت ،وقتوانس ك ت ة ،كالقتتانون الثرنستتي ،والقتتانون اامريكتتي والقتتانون السيطتتاين ،وخ هتتا متتن القتوانس ،ومتن
مذاهب بعض الب عيس امل تسبس إيل الشريعة وخ ل .
آهتتذه احملتتاكم اآلن يف ك ت متتن أمصتتار اإلست مهيتتأة مكملتتة مثتوحتتة اابتواب ،وال تتا إليهتتا أستراب إثتتر أستراب ،كتتم حكامهتتا بيت هم رتتا خيتالف
حكتتم الست ة والكتتتاب ،متتن أحكتتا لت القتتانون وتلتتزمهم بتته وتقتترهم عليتته ،وحتتمتته علتتيهم .آتتأي ْكثتتر آتتوق هتتذا الكثتتر ،وأي م اقاتتة للشتتهاثة أبن
حمم ا رسول هللا بع هذه امل اقاة.
و كر أثلة جيتا متا قت م ا علتى وجته البستط معلومتة معروآتة ،ال تمتل كرهتا هتذا املوضتا ،آيتا معشتر العقت ء! واي جاعتات اا كيتاء وأويل ال هتى!
كيف ترضون أن جتري عليكم أحكا أم الكم ،وأآكار أختباهكم ،أو من هو ثونكم ،ممن دوو عليهم اخلطتأ ،بتل دطتأهم أك تر متن صتواهبم بك ت ،
بل ال صواب يف حكمهم إال ما هو مستم من حكم هللا ورسوله ،نصا أو است با ا ،ت عوهنم كمون يف أنثستكم وثمتائكم وأبشتاركم ،وأعراضتكم
ويف أهاليكم من أوواجكم و راريكم ،ويف أموالكم وسائر حقوقكم،ويرتكون ويرآاون أن كموا آيكم ِبكم هللا ورسوله ،الذي ال يتطرق إليه اخلطأ،
وال َيتيه البا ل من بس ي يه وال من دلثه ت زيتل متن حكتيم محيت  .وداتون ال تا ورضتودهم لكتم رهبتم داتون ورضتو لكتم َم ْتن دلقهتم تعتاىل
ليعبت وه ،آكمتتا ال يستتج اخللتتق إال هلل ،وال يعب ت ون إال إايه ،وال يعب ت ون امل لتتوق ،آكتتذل دتتب أن ال يرض ت وا وال خياتتعوا أو ي قتتاثوا إال لكتتم
الكيم العليم المي  ،الترءوف الترحيم ،ثون حكتم امل لتوق ،الظلتو اَّهتول ،التذي أهلكتته الشتكوك والشتهوات والشتبهات ،واستتولت علتى قلتوهبم
ال ثلتة والقستوة والظلمتتات ،آيجتب علتتى العقت ء أن يترأبوا ب ثوستتهم ع ته ،ملتتا آيته متتن االستتعباث قتم ،والتتتاكم آتيهم اباهتواء وااختراع ،وااخت ط

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة ،1]44 :وقت انتقت ت متن قبتل قولته إن
َنزَل ه
واادطاء،آا عن كونه كثرا ب ص قوله تعاىلَ ( :وَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
الكم ب ما أنزل هللا يكون كثرا أص ر يف بعض ااحوال و ل يف أوادر املسألة الساثسة.
 - 1٠الشيخ حممد األمني الشنقيقي رمحه هللا:

(أ) يف تثس قوله تعاىل (إِ َّن َهت َذا الْق ْرآ َن يِ ْه ِ ي لِلَِّيت ِهي أَقْت َو ) اإلستراء ، 9 :قال الشنقيقي [ومن ه ي القرآن لليت هي أقو  -بيانته أن كتل متن

َ

اح خمتر مج
اتبا تشريعا خ التشريا الذي جاء به ستي ولت آث حممت ابتن عبت هللا صتلوات هللا وست مه عليته ،آاتباعته لتذل التشتريا امل تالف كث متر بتو م
من امللة اإلس مية .وملا قال الكثار لل عليته الصت ة والست  :الشتاة تصتبح ميتتة متن قتلهتا آقتال قتم« :هللا قتلهتا» آقتالوا لته :متا ِبتتم أبيت يكم

حت ل ،ومتتا ِبتته هللا بيت ه الكرميتتة تقولتتون إنتته حترا ! آتتأنتم إ ن أحستتن متتن هللا!  -أنتتزل هللا آتتيهم قولته تعتتاىل (والَ َأتْكلتواْ ِممَّتا َمل يت ْذ َك ِر استتم ِ
اّلل
ْ ه
ْ
َ
ِ
الشتتيا ِ س لَيوحتتو َن إِ َىل أَولِيتتآئِ ِهم لِيجت ِ
ِ
ش ت ِركو َن) اانعتتا  121 :وحتتذف الثتتاء متتن قولتته
تاثلوك ْم َوإِ ْن أَ َ ْعتمتتوه ْم إِنَّكت ْتم لَم ْ
َعلَْيتته َوإِنتَّته لَث ْست متق َوإِ َّن َّ َ َ
َْ ْ َ
ش ِركو َن) ي ل على قسم حمذوف على ح قوله يف اخل صة:
(إِنَّك ْم لَم ْ
واحذف ل ي اجتمان خترط وقسم

 1من رسالته (حتكيم القوانس)

جواب ما أدرت آهو ملتز
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إ لو كانت اَّملة جوااب للشرط القرتنت ابلثاء على ح قوله يف اخل صة أياا:
ختر ا إلن أو خ ها مل ي جعل
واقرن بَِثاحتما جوااب لو جعل
آهو قسم من هللا جل وع أقسم به على أن من اتبا الشيطان يف حتليل امليتة أنه مشرك ،وهذا الشرك خمترج عتن امللتة ذجتان املستلمس ،وستيوبخ هللا

تس) يتح ،٦٠ :ان اعتته يف تشتريعه امل تالف
آث َ أَن َّال تَت ْعب وا الشَّْيطَا َن إِنَّته لَكت ْم َعت و ُّمبِ م
مرتكبه يو القيامة بقوله( :أََملْ أ َْع َه ْ إِلَْيك ْم َاي بَِين َ
للوحي هي عباثته ،وقتال تعتاىل (إِن يَت ْ عو َن ِمتن ثونِ ِته إِالَّ إِ َ اث َوإِن يَت ْ عو َن إِالَّ َخت ْتيطَا َّم ِريت ا) ال ستاء،11٧ :أي متا يعبت ون إال ختتيطا  ،و لت

ِ
ِ
ِ ِ ِ
س قَتْت َل أ َْوالَ ِث ِه ْم خترَكآؤه ْم )...اانعا  ،1٣٧ :آسماهم ختركاء اهنم أ اعوهم يف معصتية
ابتباعهم تشريعه .وقالَ ( :وَك َذل َ َويَّ َن ل َك ِ هم َن الْم ْش ِرك َ
َ
ِ
ِ
َّتيطَا َن) متر  ، 44 :أي بطاعتته يف الكثتر واملعاصتي .وملتا ستأل عت ي ابتن حتامت ال ت عليته الصت ة
هللا تعاىل .وقتال عتن دليلته ( َاي أَبَتت َال تَت ْعبت الش ْ

والس

ون ا ِ
ِ ِ
ّلل) التوبتة ٣1 :اآليتة ،بتس لته أن معتىن لت أهنتم أ تاعوهم يف حتتر متا أحتل هللا
َحبَ َاره ْم َورْهبَ َاهن ْم أ َْرَاباب همن ث ه
عن قوله تعاىل ( َّاكَذواْ أ ْ

وحتليل ما حر  .واآلايت ر ل هذا ك ة.
ِ َّ ِ
ِ
ين يَت ْزعمتتو َن أ ََّهنت ْتم َآم تواْ ِرتَتا أنت ِزَل إِلَْيت َ َوَمتتا أنت ِزَل ِمتتن
والعجتتب ممتتن هكتتم خت تشتريا هللا مث يت عي اإلست  ،كمتتا قتتال تعتتاىل( :أََملْ تَت َتر إ َىل التتذ َ
ِ
ِ
ِ
وت وقَ ْ أ ِمرواْ أَن يكْثرواْ بِِه وي ِري الشَّيطَان أَن ي ِ
ِ
الَّه ْم َ
ْ
ض َال بَعي ا) ال ستاء ،٦٠ :وقتالَ ( :وَمتن َّملْ
َ
َ
قَتْبل َ ي ِري و َن أَن يَتتَ َاا َكمواْ إ َىل الطَّاخ َ

اّلل أَبتت ِتي ح َكمتا وهتو الَّ ِتذي أَنَتتزَل إِلَتيكم الْ ِكتتاب م َث َّ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
َْكم رَتا أَن َتزَل ه
َ ْ
َ َ
صت َوالتذ َ
اّلل آَأ ْولَتتت َ هتم الْ َكتاآرو َن) املائت ة .44 :وقتال( :أَآَت َت ْ َ ه َْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ين) اانعا .1]114 :
آتَتْيتَاهم الْكتَ َ
اب يَت ْعلَمو َن أَنَّه مَتَّزمل همن َّربه َ اب ْلَ هق آَ َ تَكونَ َّن م َن الْم ْم َرت َ
ِِ
َحت ا) الكهتف ، 2٦ :قتال الشانقيقي رمحته هللا [قترأ هتذا الترف عامتة الستبعة متا عت ا ابتن عتامر
(ب) ويف تثس قوله تعاىل ( َوَال ي ْشت ِرك ِيف حكْمته أ َ
«وال يشرك» ابلياء امل اة التاتية ،وضم الكاف علتى اخلتس ،وال آيتة ،واملعتىن :وال يشترك هللا جتل وعت أحت ا يف حكمته ،بتل الكتم لته وحت ه جتل
وع ال حكم ل ه البتة ،آال ل ما أحله تعاىل ،والرا ما حرمه ،وال ين ما خترعه ،والقااء متا قاتاه ،وقترأه ابتن عتامر متن الستبعة« ،وال تشترك»
باتتم التتتاء امل تتاة الثوقيتتة وستتكون الكتتاف بصتتي ة ال هتتي ،أي ال تشتترك اي ن ت هللا .أو ال تشتترك أيهتتا امل ا تتب أح ت ا يف حكتتم هللا جتتل وع ت  ،بتتل

أدلص الكم هلل من ختوائب خترك خ ه يف الكم .وحكمه جل وعت املتذكور يف قولته (وَال ي ْشت ِرك ِيف حك ِ
ْم ِته أَ َحت ا) الكهتف ،2٦ :ختتامل لكتل متا
َ
يقايه جل وع  .وي دل يف ل التشريا ثدوال أوليا.

الكْتم إِالَّ
وما تام ته هذه اآلية الكرمية من كون الكم هلل وح ه ال ختري له آيه على كلتا القراءتس جاء مبي ا يف آايت آدر ،كقوله تعتاىل( :إِ ِن ْ
ِِ
ِِ ِ
ادتَتلَ ْثت ْم آِي ِته ِمتن
ّلل أ ََمَر أَالَّ تَت ْعب واْ إِالَّ إِ َّايه) يوسف ،4٠ :وقوله تعاىل( :إِ ِن ْ
الكْم إِالَّ هّلل َعلَْيه تَت َوَّك ْلت )...يوسف ٦٧ :اآلية ،وقوله تعاىلَ ( :وَما ْ
ه
تالكْم َِِّ
ختتي ِء آَاكْمته إِ َىل َِّ
ّلل الْ َعلِت ِهتي
اّلل َو ْحت َ ه َك َث ْتر ْمت َوإِن ي ْش َترْك بِت ِه تت ْؤِم توا آَ ْ
اّلل )...الشتورى 1٠:اآليتتة ،وقولته تعتاىلَ ( :لِكتتم ِأبَنَّته إِ َا ث ِع َتي َّ
َْ
وىل َو ْاآل ِد َترِة
الكْم َوإِلَْي ِه تت ْر َجعو َن) القصص ،88 :وقوله تعاىل( :لَه ْ
الْ َكبِ ِ ) خاآر ،12 :وقوله تعاىل (ك ُّل َخت ْي ِء َهالِ م إَِّال َو ْج َهه لَه ْ
الَ ْمت ِيف ْاا َ
اَّ ِ
اهلِيَّ ِتة يتبت تو َن ومتن أَحستن ِمتن ِ
ولَه ْ ِ ِ
اّلل ح ْكمتا لهَِق ْتوِ يوقِ تو َن) املائت ة ،٥٠ :وقولته تعتاىل:
َْ َ َ ْ ْ َ َ ه
ْتم َْ
َ
الكْم َوإلَْيه تت ْر َجعو َن) القصتص ،٧٠ :وقوله (أَآَاك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ص ) اانعا  ،114 :إىل خ ل من اآلايت.
اب م َث َّ
(أَآَت َ ْ َ ه
اّلل أَبْتتَ ي َح َكما َوه َو الذي أَنَتَزَل إلَْيكم الْكتَ َ
ِِ
َحت ا) الكهتتف ،2٦ :أن متبعتتي أحكتتا املشتترعس خت متتا ختتترعه هللا أهنتتم مشتتركون ابهلل .وهتتذا
ويثهتتم متتن هتتذه اآلايت كقولتته ( َوَال ي ْشت ِرك ِيف حكْمتته أ َ
املثهو جاء مبي ا يف آايت أدر ،كقوله آيمن اتبا تشريا الشيطان يف إابحة امليتتة بت عوى أهنتا بياتة هللا (والَ َأتْكلتواْ ِممَّتا َمل يت ْذ َك ِر استم ِ
اّلل َعلَْي ِته
ْ ه
ْ
َ
وإِنَّه لَِثسق وإِ َّن الشَّيا ِ س لَيوحو َن إِ َىل أَولِيآئِ ِهم لِيج ِ
شت ِركو َن) اانعتا  ،121 :آصترح أبهنتم مشتركون بطتاعتهم.
تاثلوك ْم َوإِ ْن أَ َ ْعتمتوه ْم إِنَّك ْتم لَم ْ
َ َ
َْ ْ َ
ْم َ
َ
آث َ أَن
وهذا اإلختراك يف الطاعة ،واتبان التشريا امل الف ملا ختترعه هللا تعتاىل  -هتو املتراث بعبتاثة الشتيطان يف قولته تعتاىل (أََملْ أ َْع َهت ْ إِلَ ْتيك ْم َاي بَ ِتين َ
تت َال تَتعبت ِ
َّال تَتعب وا الشَّيطَا َن إِنَّه لَكتم عت و ُّمبِتس ،وأَ ْن ْاعبت ِوين هت َذا ِصترا مط ُّمستتَ ِقيم) يتح ٦1 - ٦٠ :وقولته تعتاىل عتن نبيته إبتراهيم( :اي أَب ِ
ْ َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ َ
َ ْ م
م َ
( 1أضواء البيان) 441 - 4٣9 /٣
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الشَّيطَا َن إِ َّن الشَّيطَا َن َكا َن لِ َّلر ْمح ِن ع ِ
صيها) مر  ،44 :وقوله تعاىل (إِن يَ ْ عو َن ِمن ثونِِه إِالَّ إِ َ اث َوإِن يَ ْ عو َن إِالَّ َختْيطَا َّم ِري ا) ال ساء،11٧ :
َ َ
ْ
ْ
ِ
أي ما يعب ون إال ختيطا  ،أي و ل ابتبان تشريعه ،ولذا ْسي هللا تعاىل الذين يطاعون آيما وي وا من املعاصي ختتركاء يف قولته تعتاىل ( َوَكت َذل َ َويَّ َتن

ِ
ِ ِ ِ
س قَتْت َل أ َْوالَ ِث ِه ْم خترَكآؤه ْم لِ ْثوه ْم )...اانعتا  ،1٣٧:اآلية .وق بس ال عليه الص ة والس
ل َك ِ هم َن الْم ْش ِرك َ
َ
ون ِ
ِ ِ
اّلل) التوبتة ٣1 :اآليتة  -آبتس لته أهنتم أحلتوا قتم متا حتر هللا ،وحرمتوا علتيهم
َحبَ َاره ْم َورْهبَ َاهن ْم أ َْرَاباب همن ث ه
ع ه ملا سأله عن قوله تعاىلَّ ( :اكَذواْ أ ْ
هذا لع ي بن حامت رضتي هللا

ما أحل هللا آاتبعوهم يف ل  ،وأن ل هو اكا هم إايهم أراباب .ومن أصرح ااثلة يف هتذا :أن هللا جتل وعت يف ستورة ال ستاء ب َّتس أن متن يريت ون
أن يتاتتاكموا إىل خت متتا ختتترعه هللا يتعجتتب متتن وعمهتتم أهنتتم مؤم تتون ،ومتتا لت إال ان ثعتواهم اإلميتتان متتا إراثة التاتتاكم إىل الطتتاخوت ابل تتة متتن

ِ َّ ِ
ين يَت ْزعمتو َن أ ََّهن ْتم َآم تواْ ِرَتا أنت ِزَل إِلَْيت َ َوَمتا أنت ِزَل ِمتن قَتْبلِت َ ي ِريت و َن أَن
الكذب ما صل م ه العجب ،و ل يف قوله تعتاىل (أََملْ تَت َتر إ َىل التذ َ
ِ
وت وقَ ْ أ ِمرواْ أَن يكْثرواْ بِِه وي ِري الشَّيطَان أَن ي ِ
ِ
ض َال بَعِي ا) ال ساء.٦٠ :
الَّه ْم َ
ْ
َ
َ
يَتتَ َاا َكمواْ إ َىل الطَّاخ َ

وهبذه ال صوص السماوية اليت كر يظهر خاية الظهور :أن الذين يتبعون القوانس الوضعية اليت ختترعها الشتيطان علتى ألست ة أوليائته خمالثتة ملتا ختترعه
هللا جل وع على ألس ة رسله صلى هللا عليهم وسلم ،أنه ال يش يف كثرهم وختركهم إال من مح هللا بص ته ،وأعماه عن نور الوحي م لهم.

منبيه:
اعلم أنه دب التثصيل بس ال ظا الوضعي الذي يقتاي حتكيمه الكثر ِبالق السموات واارع ،وبس ال ظا الذي ال يقتاي ل .
وإيااح ل  :أن ال ظا قسمان :إثاري ،وخترعي .أما اإلثاري الذي يراث به ضبط اامور وإتقاهنا على وجه خ خمالف للشرن ،آهذا ال متانا م ته،
وال خمالف آيه من الصاابة ،آمن بع هم .وق عمل عمر رضي هللا ع ه من ل أختياء ك ة ما كانت يف ومتن ال ت عليته الصت ة والست َ ،ك َكْتبِ ِته
أْساء اَّ يف ثيوان اجتل الاتبط ،ومعرآتة متن ختاب ومتن حاتر كمتا قت م ا إياتاح املقصتوث م ته يف ستورة «بتين إسترائيل» يف الكت علتى العاقلتة
اليت حتمل ثية اخلطأ ،ما أن ال عليه الص ة والس مل يثعل ل  ،ومل يعلم بت لف كعب بن مال عن خزوة تبوك إال بع أن وصتل تبتوك عليته
الص ة والس  .وكاخترتائه  -أعين عمر رضي هللا ع ه  -ثار صثوان بن أميتة وجعلته إايهتا ستج ا يف مكتة املكرمتة ،متا أنته عليته الصت ة والست مل
يت تتذ ستتج ا هتتو وال أبتتو بكتتر .آم تتل هتتذا متتن اامتتور اإلثاريتتة التتيت تثعتتل إلتقتتان اامتتور ممتتا ال خيتتالف الشتترن ال أب بته ،كت ظتتيم ختتتتون املتو ثس،
وت ظيم إثارة ااعمال على وجه ال خيالف الشرن .آهذا ال ون من اانظمة الوضعية ال أب به ،وال خيرج عن قواع الشرن من مراعاة املصاحل العامة.
وأما ال ظتا الشترعي امل تالف لتشتريا دتالق الستموات واارع آتاكيمته كثتر ِبتالق الستموات واارع ،كت عوى أن تثاتيل التذكر علتى اان تى يف
امل ت اث لتتيح ذنصتتاف ،وأهنمتتا يلتتز استتتواؤ ا يف امل ت اث .وك ت عوى أن تع ت ث الزوجتتات لتتم ،وأن الط ت ق لتتم للم ترأة ،وأن التترجم والقطتتا وحنو تتا
أعمال وحشية ال يسول آعلها ابإلنسان ،وحنو ل  .آتاكيم هذا ال ون من ال ظا يف أنثح ا تما وأمواقم وأعراضتهم وأنستاهبم وعقتوقم وأثايهنتم:
كثر ِبالق السموات واارع ،وَترث على نظا السماء الذي وضعه من دلتق اخل ئتق كلهتا وهتو أعلتم رصتالها ستباانه وتعتاىل عتن أن يكتون معته

اّلل) الشورى.1]21 :
مشرن آدر علوا كب ا (أَ ْ َق ْم خترَكاء َختَرعوا َقم ِهم َن ال هِي ِن َما َملْ ََيْ َن بِِه َّ

َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل) الشورى ،1٠ :قال الشنقيقي رمحه هللا [ما ثلت عليه هتذه اآليتة الكرميتة
ادتَتلَ ْثت ْم آيه من َخت ْيء آَاكْمه إِ َىل َّ
(ج) ويف تثس قوله تعاىل ( َوَما ْ

من أن ما ادتلف آيه ال ا من ااحكا آاكمه إىل هللا وح ه ،ال إىل خ ه ،جاء موضاا يف آايت ك ة.

ِِ
َحت ا) الكهتتف ،2٦ :ويف قتراءة ابتتن عتتامر متتن الستتبعة (وال
آاإلختتراك ابهلل يف حكمتته كاإلختتراك بتته يف عباثتتته قتتال يف حكمتته ( َوَال ي ْشت ِرك ِيف حكْمتته أ َ
تشرك يف حكمه أح ا) بصي ة ال هي.

ِ
ِ
تالا وَال ي ْشت ِرْك بِعِب ِ ِ ِ
ِ
َحت ا) الكهتف ،11٠ :آتاامران ستواء
ََ
وقال يف اإلختراك به يف عباثتته( :آَ َمتن َكتا َن يَت ْرجتو ل َقتاء َربِهته آَت ْليَت ْع َم ْتل َع َمت َ
تاثة َربتهه أ َ
ص َ
كما ترى إيااحه إن ختاء هللا - .إىل أن قال  -وأما اآلايت ال التة علتى أن اتبتان تشتريا خت هللا املتذكور كثتر آهتي ك ت ة جت ا ،كقولته تعتاىل( :إَِّمنَتا

َّ َّ ِ
َّ ِ
شت ِركو َن) اانعتا  ،121 :وقولته تعتاىل
ين هتم بِ ِته م ْشت ِركو َن) ال اتل ،1٠٠ :وقولته تعتاىلَ ( :وإِ ْن أَ َ ْعتمتوه ْم إِنَّك ْتم لَم ْ
ين يَتتَت َول ْونَته َوالتذ َ
س ْلطَانه َعلَتى التذ َ
( 1أضواء البيان) 8٥ - 82/4
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آث َ أَن َّال تَت ْعب وا الشَّْيطَا َن) يتح ، ٦٠ :اآلية ،واآلايت ر ل ل ك ة جت ا ،كمتا تقت إياتاحه يف الكهتف - .إىل أن
(أََملْ أ َْع َه ْ إِلَْيك ْم َاي بَِين َ
قال الش قيطي  -وملا كان التشريا وجيا ااحكا  ،خترعية كانت أو كونية ق ريتة ،متن دصتائص الربوبيتة .كمتا ثلتت عليته اآلايت املتذكورة كتان كتل
من اتبا تشريعا خ تشريا هللا ق اكذ لت املشترن راب ،وأختتركه متا هللا - .إىل أن قتال  -وعلتى كتل حتال آت ختت أن كتل متن أ تان خت هللا ،يف

ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
تشريا خمالف ملا خترعه هللا ،آق أخترك به ما هللا كما ي ل لذل قولهَ ( :وَك َذل َ َويَّ َن ل َك ِ هم َن الْم ْش ِرك َ
س قَتْت َل أ َْوالَثه ْم َ
آسماهم ختركاء ملا أ اعوهم يف قتل ااوالث.1].

كآؤهم) اانعا 1٣٧ :
خترَ

ْ

ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
س َقم ا ْق َ ى الشَّْيطَان َس َّوَل َق ْم َوأ َْملَى َق ْمَ ،لِ َ ِأب ََّهن ْتم قَتالوا
ين ْارتَ ُّ وا َعلَى أ َْث َاب ِرهم همن بَت ْع َما تَتبَ َّ َ
( ث ) ويف تثس قوله تعاىل (إ َّن الذ َ
ِِ
اّلل َست ِطيعك ْم ِيف بَت ْع ِ
توهه ْم َوأ َْث َاب َرهت ْتم،
تض ْاا َْمت ِر َو َّ
ين َك ِرهتوا َمتتا نَتَّتزَل َّ
تف إِ َا تَت َتوآَّتْتته ْم الْ َم َ ئِ َكتتة يَ ْ
اّلل يَت ْعلَتتم إِ ْستَتر َاره ْم ،آَ َكْيت َ
ات ِربو َن وجت َ
للَّتذ َ
ِ
ط أَ ْع َمتا َق ْم) حممت  ،28 - 2٥ :قتال الشانقيقي رمحته هللا [واآليتة الكرميتة تت ل علتى أن كتل
ط َّ
َحبَ َ
َس َ َ
اّللَ َوَك ِرهوا ِر ْ
ض َوانَه آَتأ ْ
َل َ ِأب ََّهنم اتَّتبَتعوا َما أ ْ
تف إِ َا
من أ ان من كره ما نزل هللا يف معاونته له على كراهته ومؤاورته له على ل البا ل ،أنه كاآر ابهلل ب ليل قوله تعاىل آيمن كان كذل (آَ َكْي َ
ِ
َع َمتتا َق ْم)  -إىل أن قتتال -
ط َّ
َحبَ َ
َست َ َ
تَت َتوآَّتْتته ْم الْ َم َ ئِ َكتتة يَ ْ
اّللَ َوَك ِرهتوا ِر ْ
ط أْ
ات ِربو َن وجت َ
ضت َتوانَه آَتأ ْ
توهه ْم َوأ َْث َاب َرهت ْتمَ ،لت َ ِأب ََّهنتم اتَّتبَتعتوا َمتتا أ ْ
آكل من قال قؤالء الكثار الكارهس ملا نزله هللا :س طيعكم يف بعض اامر ،آهو ثادل يف وعي اآلية.
وأحرى من ل من يقول قم :س طيعكم يف كل اامر كالذين يتبعون القوانس الوضعية مطيعس بذل للذين كرهوا ما نتزل هللا ،آتإن هتؤالء ال ختت
أهنم ممن تتوآاهم امل ئكة ياربون وجوههم وأثابرهم .وأهنم اتبعوا ما أس ط هللا وكرهوا رضوانه ،وأنه حمبط أعماقم.2].

 - 11حممد بن عفر الكتاين رمحه هللا من علماء امل رب يف كتابه (نصياة أهل اإلس ) قال [املبال الستاث  :اتبتان عوائت الكثتار والتمتذهب
رذاهبهم والعمل بقواني هم  -إىل قوله  -ومن جلتها ،أعين تل القوانس ،الكم يف القاااي ال اولة بس اخللق ب ما حكم به آيها امللت التق ،بتل
باوابط عقلية ،وسياسات كثرية ،وآراء آكرية ،مل َيت هبا خترن وال ثين ،وال نزل هبا َملَ م من م ئكة اآله العاملس ،وإمنا هي أحكا خمتلثتة واآقهتم
آيها ضتعثة اإلميتان ،ممتن استتزله وأختواه الشتيطان حتاولوا هبتا تبت يل الشترن املطتان ،وحتويتل مالته متن ااوضتان وإ هتار عتزْم ،وتترويل كثترهم وختتركهم
وكلمتهم ،والكتتاب والست ة مملتوآن ابلتاتذير متن هتذا ،والت ثت ع ته والوعيت عليته ،والتقريتا والتتوبيخ ملتن يثعلته أو مييتل بقلبته إليته ،وكيتف أيتهتا اامتة
نتمذهب رذاهبهم ،وأندذ يف ال ين بقواني هم وأحكامهم ،أو منيل أثى ميل إليها ،ونساع يف ومن من ااومان عليها ،والق تعاىل يقول يف كتابته:

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اّلل و َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
تىت
(آَإن تَتَ َاو ْعت ْم يف َخت ْيء آَترُّثوه إ َىل ه َ
الرسول إن ك ت ْم تت ْؤم و َن اب هّلل َوالْيَت ْو اآلدر) ال ستاء - ٥9 :إىل قولته – (آَت َ َوَربته َ الَ يت ْؤم تو َن َح ََّ
ِ
ِ
ِ
هِكم َ ِ
ِ
ِ
احكتم بَتْي تَتهم ِرَتا أَن َتزَل
وك آ َيما َخت َجَر بَتْيتَته ْم مثَّ الَ َِد واْ ِيف أَنثس ِه ْم َحَرجا هممَّا قَ َ
اْي َ
ت َوي َسلهمواْ تَ ْسليما) ال ستاء ،٦٥ :ويقولَ ( :وأَن ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َنزَل ه ِ
وك َعن بَت ْع ِ
َح َستن
ْم ْ
اح َذ ْره ْم أَن يَت ْثت َ
ه
اََّاهليَّة يَتْبت و َن َوَم ْتن أ ْ
اّلل َوالَ تَتتَّبِ ْا أ َْه َواءه ْم َو ْ
ض َما أ َ
اّلل إلَْي َ ) املائت ة - 49 :إىل قوله – (أَآَاك َ
ِ ِ ِ
ِمتتن ِ
ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتتم الْ َكتتاآِرو َن) املائت ة ،44 :مث قتتال( :آَأ ْولَتتتِ َ هتتم
اّلل ح ْكمتتا لهَقت ْتو يوق تتو َن) املائت ة ، ٥٠ :ويقتتولَ ( :وَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أَنت َتزَل ه
َ ه
الظَّالِمو َن) املائ ة 4٥ :مث قال( :آَأولَتتِ َ هم الْ َث ِ
اسقو َن) املائ ة.4٧ :
ْ
قال الطر وختي يف سراجه :آكل من مل كم را جاء من ع هللا ورسوله كملت آيه هذه ااوصاف ال ثة :الكثر والظلم والثسق.٣].

 - 12الشيخ أمحد شاكر رمحه هللا:

(أ) يف تعليقه على تثس قوله تعاىل (آَ َ وربِ الَ يتؤِم و َن ح َّىت هِكم َ ِ
جَر بَتْيتَته ْم) ال ستاء ، ٦٥:قال الشيخ أمحد شاكر [آانظروا أيها
َ َه َ ْ
ََ َ
وك آ َيما َخت َ
املسلمون ،يف جيا الب ث اإلس مية أو الب ث اليت ت تسب لإلس  ،يف أقطار اارع  -إىل ما ص ا بكم أع اؤكم املبشرون واملستعمرون :إ ضتربوا

( 1أضواء البيان) 1٧٣ - 1٦2 /٧
( 2أضواء البيان)  ,٥9٠ – ٥8٧ /٧وانظر أياا (أضواء البيان) ج  1ص  ٣9٦ - ٣9٥و  ،4٧٦وج  ٧ص ٦14
( ٣نصياة أهل اإلس ) ص  ،194 - 191ط مكتبة ب ر ابلرابط ابمل رب14٠9 ،هت والطر وختي هو أبو بكر الطر وختي صاحب كتاب الب ن ،وله كتاب يف السياسة
الشرعية اْسه (سراج امللوك).
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اجلامع يف طلب العلم الشريف

على املسلمس قوانس ضالة م مرة لألد ق واآلثاب وااثاين ،قوانس إآرجنية وث ية ،مل تأ على ختريعة وال ثيتن ،بتل ب يتت علتى قواعت وضتعها رجتل
كاآر وثين ،أيب أن يؤمن برسول عصره  -عيسى عليه الس  -وأصر على وث يته ،إىل ما كان من آستقه وآجتوره وْتكته! هتذا هتو جوستت يان ،أبتو
القوانس وواضا أسسها آيما يزعمتون ،والتذي مل يستتح رجتل متن كبتار رجتاالت مصتر امل تستبس  -لمتا ووورا  -إىل اإلست  ،أن يترتجم قواعت اك
الرجتتل الثاستتق التتوثين ،ويستتميها «م ونتتة جوستتت يان»! س ت رية وهتتزءا بت ت«م ونتتة مال ت » ،إح ت ى موستتوعات الثقتته اإلس ت مي املبتتين علتتى الكتتتاب
والس ة ،وامل سوبة إىل إما ثار اقجرة .آانظروا إىل مبل ل الرجل من الس ف ،بل من الوقاحة واالستهتار!
هتتذه القتوانس التتيت آرضتتها علتتى املستتلمس أعت اء اإلست الستتاآر والعت اوة ،هتتي يف حقيقتهتتا ثيتتن آدتتر جعلتتوه ثي تتا للمستلمس بت ال متتن ثيت هم ال قتتي
السامي .اهنم أوجبوا عليهم اعتها ،وخرسوا يف قلوهبم حبها وتق يسها والعصبية قا .حىت لق جتري على االست ة وااقت ك ت ا كلمتات «تقت يح
القانون» «ق سية القااء» « َحَر احملكمة» ،وأم ال ل من الكلمات اليت َيبون أن توصف هبا الشتريعة اإلست مية وآراء الثقهتاء اإلست ميس .بتل
هتتم حي تتتذ يصتتثوهنا بكلمتتات «الرجعيتتة» «اَّمتتوث» «الكه تتوت» «ختتريعة ال تتاب» إىل أم تتال متتا تتترى متتن امل كترات يف الصتتاف وا ت ت والكتتتب
العصرية ،اليت يكتبها أتبان أولت الوث يس!
مث صاروا يطلقون على هذه القوانس وثراساْا كلمة «الثقه» و «الثقيه» و «التشريا» و «املشرن» ،وما إىل ل من الكلمات اليت يطلقها علمتاء
اإلس على الشريعة وعلمائها .وي ا رون آيتجرؤن على املواونة بس ثيتن اإلست وختتريعته وبتس ثيت هم املثترتي اَّ يت !! - .إىل أن قتال  -وصتار
هتتذا الت ين اَّ يت هتتو القواعت ااساستتية التتيت يتاتتاكم إليهتتا املستتلمون يف أك تتر بت ث اإلست و كمتتون هبتا .ستواء م هتتا متتا واآتتق يف بعتتض أحكامتته
ختيتا من أحكا الشريعة وما دالثها .وكله اب ل ودتروج ،ان متا واآتق الشتريعة إمنتا واآقهتا مصتاثآة ،ال اتباعتا قتا ،وال اعتة امتر هللا وأمتر رستوله.
آاملواآق وامل الف ك ا مرتكح يف محأة الا لة ،يقوث صاحبه إىل ال ار ال دوو ملسلم أن خياا له أو يرضى به.
وق نزي هذا املعىن بيا  ،ع ك الاآظ ابن ك يف تثس اآلية ٥٠ :من سورة املائ ة ،إن ختاء هللا.1].

اَّ ِ
اهلِيَّ ِتة يَتْبت تو َن) املائت ة ، ٥٠ :قتال أمحاد شااكر رمحته هللا [أقتول« :أآيجتوو متا
ْتم َْ
(ب) ويف تعليقه على ك ابتن ك ت يف تثست قولته تعتاىل (أَآَاك َ
هتتذا يف ختتترن هللا أن كتتم املستتلمون يف ب ثه تم بتش تريا مقتتتبح عتتن تش تريعات أورواب الوث يتتة امللا ت ة  ،بتتل تش تريا ت دلتته ااه تواء واآلراء البا لتتة،
ي ونه ويب لونه كما يشاءون ،ال يبايل واضعه أواآق خترعة اإلس أ دالثها
إن املسلمس مل يتْبتلَ ْوا هبذا قط آيما نعلم من َترخيهم إاله يف ل العه عه التتار ،وكان من أسوأ عهوث الظلم والظ وما هذا آإهنم مل خياعوا لته،
بل خلب اإلس التتار ،مث مزجهم آأثدلهم يف خترعته ،ووال أثر ما ص عوا ب بات املسلمس علي ثي هم وختتريعتهم ،وأبن هتذا الكتم الستيء اَّتائر،
كان مص ره الثريق الاكم إ اك ،مل ي مل آيه أح من أآراث اامم اإلس مية احملكومة ،ومل يتعلموه ،ومل يعلموه أب اءهم ،آما أسرن ما وال أثره.
أآترأيتم هتتذا الوصتف القتتوي متن التتاآظ ابتن ك ت  -يف القترن ال تتامن  -لتذاك القتتانون الوضتعي ،التتذي صت عه عت و اإلست «ج كيتتز دتان» ألستتتم
ترونه يصف حال املسلمس يف هذا العصتر ،يف القترن الرابتا عشتر إال يف آترق واحت أختتر إليته آنثتا :أن لت كتان يف بقتة داصتة متن الكتا  ،أيت
عليها الزمن سريعا ،آان جمت يف اامة اإلس مية ووال أثر ما ص عت.
مث كتان املستلمون اآلن أستوأ حتتاال وأختت لمتا و متا مت هم ،ان أك تر اامتم اإلست مية اآلن تكتاث ت ت مل يف هتذه القتتوانس امل الثتة للشتريعة والتتيت
ي تستبون لإلست  ،مث يتعلمهتا أب تاء املستلمس
هي أختبه ختيء بذاك الياسق ،الذي اصط عه رجل كاآر اهر الكثر .هتذه القتوانس التيت يصت عها
ويث تترون بتتذل آابء وأب تتاء ،مث دعلتتون متترث أمتترهم إيل معت قتتي هتتذا «الياستتق العصتتري» ،و قتترون متتن خيتتالثهم يف لت  ،ويستتمون متتن يت عوهم إىل
االستمساك ب ي هم وختريعتهم «رجعيا» و «جام ا»! إىل م ل ل من االثا البذيتة.
بل إهنم أثدلوا أي يهم آيما بقي يف الكم من التشريا اإلس مي ،يري ون حتويله إىل «ايسقهم اَّ ي » ،ابقوي تا واللتس َترة ،وابملكتر واخل يعتة َترة،
ورا ملكت أي يهم من السلطان َترات .ويصرحون  -وال يستايون  -أبهنم يعملون على آصل ال ولة عن ال ين!!
أآيجوو إ ن  -ما هذا  -اح من املسلمس أن يعت ق هذا ال ين اَّ ي  ،أعتين التشتريا اَّ يت ! َأو دتوو اب أن يرستل أب تاءه لتتعلم هتذا واعت اقته
واعتقاثه والعمل به ،عاملا كان ااب أو جاه !
( 1عم ة التثس خمتصر تثس ابن ك ) امح ختاكر21٥ - 214 /٣ ،
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أو دتتوو لرجتتل مستتلم أن يلتتي القاتتاء يف تتل هتتذا الياستتق العصتتري ،وأن يعمتتل بتته ،ويعتترع عتتن ختتريعة هللا البي تة متتا أ تتن أن رجت مستتلما يعتترف
ثي ه ،ويؤمن به جلة وتثصي  ،ويؤمن أبن هتذا القترآن أنزلته هللا علتى رستوله كتتااب حمكمتا ،ال َيتيته البا تل متن بتس ي يته وال متن دلثته ،وأبن اعتته
و اعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب يف كل حال ،ما أ ه يستطيا إال أن دز خ مرتثث وال متأول أبن والية القاتاء يف هتذه التال
اب لة بط أصليا .ال يلاقه التصايح وال اإلجاوة.
إن اامر يف هذه القتوانس الوضتعية واضتح وضتوح الشتمح .هتي كثتر بتواح ،ال دثتاء آيته وال مت اورة .وال عتذر احت ممتن ي تستب لإلست  -كائ تا
من كان  -يف العمل هبا أو اخلاون قا أو إقرارها ،آلياذر امروء ل ثسه ،وكل امريء حسيب نثسه».
أال آليص ن العلماء ابلق خ هيابس ،وليبل وا ما أمروا بتبلي ه ،خ موانس وال مقصرين.1].

ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
ين َك َثتترواْ يَتترُّثوك ْم َعلَتتى أ َْع َقتتابِك ْم آَتتَ َقلِبتواْ
ين َآم ت َتواْ إن تطيعتواْ التتذ َ
(ج) ويف تعليقتته علتتى تثست قولتته تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ

دِ
است ِرين) آل عمتران:
َ
َ

 ،149قال أمحد شاكر رمحه هللا [وق وقا املسلمون يف هذه العصور اادت ة آيمتا هنتاهم هللا ع ته متن اعتة التذين كثتروا آأستلموا إىل الكثتار عقتوقم
وألباهبم ،وأسلموا إلتيهم  -يف بعتض ااحيتان  -ب ثهتم ،وصتاروا يف ك ت متن ااقطتار رعيتة للكتاآرين متن التاكمس ،وأتباعتا لت ول هتي ألت ااعت اء
ي تستتبون لإلست متتن
لإلست واملستلمس ،ووضتتعوا يف أع تاقهم ربقتتة الطاعتة قتتم ،رتا هتو متتن حتق ال ولتتة متن اعتتة احملكتو للاتاكم .بتتل قاتتل
رعااي ال ول الع وة لإلس  -إدواهنم املستلمس يف ثول كانتت إست مية إ اك .مث عتم التب ء ،آظهتر حكتا يف ك ت متن التب ث اإلست مية يت ي ون
ابلطاعتتة للكثتتار  -عق ت وروحتتا وعقي ت ة  -واستتتذلوا الرعيتتة متتن املستتلمس وب توا آتتيهم ع ت اوة اإلس ت ابلت ت ريل ،حتتىت كتتاثوا يتترثوهم علتتى أعقتتاهبم
داسرين ،وما أولت ابملسلمس .آإ هلل وإ إليه راجعون.2].

َّ ِ
ِِ
ِ ِ
س ،آَتِإن َّملْ تَت ْث َعلتواْ آَتأْ َنواْ ِِبَ ْتر ِب
اّللَ َو َرواْ َما بَق َي م َن الهِرَاب إِن ك تم ُّم ْتؤم َ
ين َآم واْ اتتَّقواْ ه
(ث) ويف تعليقه على تثس قوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ِمن ِ
اّلل َوَرسولِِه) البقرة ،2٧9 - 2٧8 :قال أمحد شاكر رمحه هللا [آانظروا  -أيها املسلمون إن ك تم مسلمس إىل بت ث اإلست يف كاآتة أقطتار اارع
هَ ه
إال قلتتي  ،وق ت ض تربت عليهتتا الق توانس الكتتاآرة امللعونتتة ،املقتبستتة متتن ق توانس أوربتتة الوث يتتة امللا ت ة ،التتيت استتتباحت ال تراب استتتباحة صتتر ة أبلثا هتتا
وروحها ،والتيت يت عتب آيهتا واضتعوها ابالثتا  ،بتستمية «التراب»« :آائت ة» حتىت لقت رأي تا ممتن ي تستب إىل اإلست  ،متن رجتال هتذه القتوانس ومتن
خ هم ممن ال يثقهون  -من داثل عن هذه الثائ ة ،ويرمي علماء اإلس ابَّهل واَّموث ،إن مل يقبلوا م هم هذه احملاوالت إلابحة الراب.
أيه تتا املس تتلمون! إن هللا مل يتوعت ت يف الق تترآن ابل تترب عل تتى معص تتية م تتن املعاص تتي خت ت الت تراب .آ تتانظروا إىل أنثس تتكم وأممك تتم وثيت ت كم .ول تتن ي ل تتب هللا
خالب.٣].
وأتمتتل قولتته (قتوانس أوربتتة....اليت استتتباحت التراب استتتباحة صتتر ة أبلثا هتتا) ،و لت ان التشتريا امل تتالف لشتترن هللا هتتو استتتا ل واستتتباحه كمتتا
كرته يف املق مة السابعة عشرة ابملسألة اخلامسة هبذا املوضون4.

 - 1٣الشيخ حممود شاكر رمحه هللا:
نقتتل ع تته أدتتوه الشتتيخ أمحت ختتتاكر قولتته [وإ ن ،آلتتم يكتتن ستؤاقم عمتتا احتتتل بتته مبت عتتة ومان تتا ،متتن القاتتاء يف اامتوال وااعتراع والت ماء بقتتانون
خمالف لشريعة أهل اإلس  ،وال يف إص ار قانون ملز اهل اإلس ابالحتكا إىل حكم خ هللا يف كتابه وعلى لسان نبيه عليه الص ة والست .
آهذا الثعل إعراع عن حكم هللا ورخبة عن ثي ه وإي ار احكا أهل الكثر على حكم هللا سباانه وتعاىل ،وهذا كثر ال يش أح من أهل القبلتة
( 1عم ة التثس ) 1٧4 - 1٧٣ /4
( 2عم ة التثس ) ٥1/٣
( ٣عم ة التثس ) 19٧ /2
 4وللشيخ أمح ختاكر ك آدر يف القوانس الوضعية والكم هبا راجعه يف املواضا التالية:
يف (عم ة التثس ) ج  1ص  1٧٥و  2٠4و  ،228 - 22٧ج  2ص  ،192ج  ٣ص  ٣8و  1٠9 - 1٠2و  12٥و  ،1٣٥ج  4ص .14٧ - 14٦
ويف تعليقه على (املس امح بن ح بل) ج  ٦ص  ٣٠٣و .٣٠٥
ويف تعليقه على (الرسالة للشاآعي) ص .٥٠٥
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على ادت آهم يف تكث القائل به وال اعي إليه.1 ].
 - 14الشيخ حممد حامد الفقي رمحه هللا.
(أ) آثي تعليقه على ك

صاحب كتاب (آتح ا ي خترح كتاب التوحي ) يف بيان معىن الطاخوت ،قال الفقي [الذي يست لص متن كت

الستلف

وصت ه ه عتتن عبتتاثة هللا وادت ص الت ين والطاعتتة هلل ولرستوله .ستواء يف لت الشتتيطان متتن اَّتن
رضتتي هللا عت هم :أن الطتتاخوت كتتل متتا صت َتر َ
ف العبت َ
والشيطان من اإلنح ،وااختجار وااحجار وخ ها .وي دل يف لت بت ختت  :الكتم ابلقتوانس ااج بيتة عتن اإلست وختترائعه وخ هتا متن كتل متا
وضعه االنسان لياكم به يف ال ماء والثروج وااموال ،وليبطل هبا خترائا هللا ،من إقامة ال وث وحتتر التراب والتز واخلمتر وحنتو لت ممتا أدتذت هتذه
القوانس حتللها وحتميها ب ثو ها وم ثتذيها .والقتوانس نثستها واخيتت ،وواضتعوها ومروجوهتا واخيتت .وأم اقتا متن كتل كتتاب وضتعه العقتل البشتري
ليصرف عن الق الذي جاء به رسول هللا عليه الص ة والس إما قص ا أو عن خ قص من واضعه .آهو اخوت.2].

اَّ ِ
اهلِيَّ ِتة يَتْبت تو َن) املائت ة ، ٥٠ :حيتل أآتىت ابتن ك ت بكثتر التتتار لكمهتم بق تون
ْم َْ
(ب) ويف تعليقه على ك ابن ك يف تثس قوله تعاىل (أَآَاك َ
خمتترتن وهتتو الياستتق ،آقتتال حممااد حامااد الفقااي [وم تتل هتتذا وختتتر م تته متتن اكتتذ متتن كت الثرجنتتة قتوانس يتاتتاكم إليهتتا يف الت ماء والثتتروج واام توال،
ويق مها على ما علم وتبس له من كتاب هللا وس ة رسوله عليه الص ة والس  ،آهو ب خت كاآر مرت إ ا أصر عليها ومل يرجا إىل الكم را أنزل
هللا .وال ي ثعه أي اسم تسمى به وال أي عمل من واهر أعمال الص ة والصيا وحنوها.٣].

 - 1٥االستا عبد القادر عودة رمحه هللا:
قال [إن إابحة ا ما على حترميه كالز والسكر ،واستباحة إبطال ال وث ،وتعطيل أحكا الشريعة ،وخترن ما مل َي ن به هللا .إمنا هو كثتر ورثة ،وأن
اخلروج على الاكم املسلم إ ا ارت واجب على املسلمس ،وأقل ثرجات اخلروج على أويل اامر عصيان أوامره ونواهيه امل الثة للشريعة].4
وقتتال أياتتا [ومتتن اام لتتة الظتتاهرة علتتى الكثتتر ابالمت تتان يف عصتتر الاضتتر االمت تتان عتتن الكتتم ابلشتريعة اإلست مية وتطبيتتق القتوانس الوضتتعية بت ال
م ها ،وااصل يف اإلس أن الكم را أنزل هللا واجب وأن الكم ب ما أنزل هللا حمر ] .٥وأتمل قولته [الكثتر ابالمت تان] لتت رك أنته أآقته متن خت ه
ممن علقوا الكثر يف هذا املوضون على االعتقاث كما كرته يف آدر املسألة الساثسة.
 - 1٦ااستا سيد ققب رمحه هللا:

ِ
اّلل) آراجعه ،وممتا قالته يف تثست ستورة اانعتا [إن التذين كمتون علتى عابت
َنزَل ه
وله ك جي يف تثس آايت سورة املائ ة ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
التتوثن ابلشتترك ،وال كمتتون علتتى املتاتتاكم إىل الطتتاخوت ابلشتترك ،ويتارجتتون متتن هتتذه وال يتارجتتون متتن تلت  ،إن هتتؤالء ال يقتترؤون القتترآن ،وال

شت ِركو َن) اانعتا  ]121 :إىل آدتر متا كتره
يعرآون بيعة هذا ال ين ،آليقرؤوا القرآن ،كما أنزله هللا ،وليأدتذوا قتول هللا جبت ( َوإِ ْن أَ َ ْعتمتوه ْم إِنَّك ْتم لَم ْ

رمحه هللا.٦

 - 1٧الشيخ محود التوجير رمحه هللا:
قتتال [ال تتون ال تتاين :متتن املشتتاهبة وهتتو متتن أعظمهتتا خت ترا وأس توأها عاقبتتة متتا ابتلتتي بتته ك ت ون متتن ا تراح ااحكتتا الشتترعية واالعتيتتاع ع هتتا ِبكتتم

اَّ ِ
اهلِيَّ ِتة يَتْبت تو َن
ْتم َْ
الطاخوت من القوانس وال ظامات اإلآرجنية أو الشبيهة ابإلآرجنية امل الف كل م ها للشريعة احملم ية .وق قتال هللا تعتاىل (أَآَاك َ
ومتتن أَحستتن ِمتتن ِ
اّلل ح ْكمتتا لهَِقت ْتوِ يوقِ تتو َن) املائت ة .٥٠ :وقتتال تعتتاىل (أَ ْ َقت ْم ختت َترَكاء َختت َترعوا َقتتم ِهمت َتن الت هِي ِن َمتتا َملْ ََيْ َن بِت ِته ا َّّلل َولَت ْتوَال َكلِ َمتتة
ََ ْ ْ َ َ ه
اي بتيت تهم وإِ َّن الظَّالِ ِمس َقم ع َذ ِ
ِ
يم) الشورى.21 :
الْ َث ْ
َ ْ َ م
اب أَل م
ص ِل لَق َ َْ َ ْ َ
( 1عم ة التثس ) 1٥٧ /4
 2هامش ص  28٧بكتاب (آتح ا ي ) ط ثار الثكر ،ط ٧
 ٣هامش ص ( 4٠٦املص ر السابق)
 4من كتابه (التشريا اَّ ائي) 2٣2 /2
( ٥التشريا اَّ ائي اإلس مي)  ،٧٠8 /2ط 1٣88 ،٥هت
( ٦يف ل القرآن) ص 121٦
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وق ت احنتترف عتتن ال ت ين بستتبب هتتذه املشتتاهبة آتتتا متتن ال تتا آمستتتقل متتن االحن تراف ومستتتك ر.وآل اامتتر بك ت م ت هم إىل ال ترثة واخلتتروج متتن ثيتتن
اإلس ابلكلية آ حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.

ِ َّ ِ
ين يَت ْزعمتو َن أ ََّهن ْتم َآم تواْ ِرَتا أنت ِزَل إِلَْيت َ َوَمتا
والتااكم إىل خ الشريعة احملم ية من الا ل البعيت وال ثتاق ااكتس قتال هللا تعتاىل (أََملْ تَت َتر إ َىل التذ َ
ِ ِ
ِ
وت وقَ ْ أ ِمرواْ أَن ي ْكثترواْ بِ ِته وي ِريت الشَّتيطَان أَن ي ِ
ِ
ضت َال بَعِيت اَ ،وإِ َا قِي َتل َق ْتم
اتلَّه ْم َ
ْ
َ
َ
أن ِزَل من قَتْبل َ ي ِري و َن أَن يَتتَ َاا َكمواْ إ َىل الطَّاخ َ
ِِ
تَتعتتالَواْ إِ َىل متتا أَنتتزَل اّلل وإِ َىل َّ ِ
س يَص ت ُّو َن َع ت َ ص ت وثا) ال ستتاء .٦1 - ٦٠ :مث نثتتي تبتتارك وتعتتاىل اإلميتان عمتتن مل َ هِكتتم
تت الْمَتتاآق َ
الرستتول َرأَيْت َ
َ ْ َ َ ه َ
الرسول عليه الص ة والس

ع الت اون ويرع ِبكمه ويطمتن إليه قلبه وال يبقى ل يه خت أمنتا حكتم بته هتو التق التذي دتب املصت إليته آيتذعن

ِ
ِ
توك
تىت َ هِكم َ
لذل وي قاث له اهرا واب ا وأقستم ستباانه وتعتاىل علتى هتذا ال ثتي ب ثسته الكرميتة املق ستة آقتال تعتاىل (آَت َ َوَربته َ الَ يت ْؤم تو َن َح ََّ
ِ
ِ
ِ
ِ
سلِيما) ال ساء.٦٥ :
آ َيما َخت َجَر بَتْيتَته ْم مثَّ الَ َِد واْ ِيف أَنثس ِه ْم َحَرجا هممَّا قَ َ
اْي َ
ت َوي َسلهمواْ تَ ْ

وما أك ر املعرضس عن أحكا الشريعة احملم ية من أهل ومان ا وال سيما أهل اامصار الذين خلبت عليهم الرية اإلآرجنية .وهتان لت يهم متا أنتزل هللا
علتتى رستتوله حمم ت عليتته الص ت ة والس ت متتن الكتتتاب والكمتتة آاعتاض توا عتتن التاتتاكم إليهمتتا ابلتاتتاكم إىل الق توانس والسياستتات وال ظامتتات التتيت
متتاأنزل هللا هبتتا متتن ستتلطان وإمنتتا هتتي متلقتتاه عتتن ال ت ول الكتتاآرة ابهلل ورستتوله أو ممتتن يتشتتبه هبتتم و تتذو حتتذوهم متتن الطواخيتتت التتذين ي تستتبون إىل
اإلس وهم ع ه رعزل].1

 - 18ال كتور حممد نعيم ايسني:

قال [ومن ه ا يتاح أن ختهاثة أن (ال إله إال هللا) ي اقاها أمران:
ااول :نثي استاقاق اخلالق ان يعب أبي نون من أنوان العباثة.
ال اين :اثبات هذا االستاقاق اي خملوق من خملوقات هللا سباانه وتعاىل.
آكل قول أو تصرف أو اعتقاث يتامن أح هذين اامرين ي دل صاحبه يف الكثر والرثة - .إىل أن قال -
ويكثر من اثعى أن له الق يف تشريا ما مل َي ن به هللا ،بسبب ما أويت متن الستلطان والكتم ،آيت عي أن لته التق يف حتليتل الترا  ،وحتتر الت ل،
ومتتن لت وضتتا القتوانس وااحكتتا التتيت تبتتيح التتز والتراب وكشتتف العتتورات أو ت يت متتا جعتتل هللا قتتا متتن العقتتوابت احملت ثة يف كتتتاب هللا أو يف ست ة
رسوله عليه الص ة والس أو ت ي املقاثير الشرعية يف الزكاة واملواريل والكثارات والعباثات وخ ها مما ق ره الشارن يف الكتاب والس ة .

وي دل يف الكثر من يؤمن هبذه الطواخيت ويعرتف قا را اثعته من حقوق االوهية ،آق قال تعاىل ( َولََق ْ بَت َع ْتَتا ِيف ك ِهتل أ َّم ِتة َّرستوال أ َِن ْاعبت واْ
ّلل آَت َقت ِ
ِ
وت وي تتؤِمن ِاب ِ
ِ
اّلل و ِ
تس ا ُّلر ْختت ِمت َتن الْ َت ِهتي آَ َمت ْتن يَكْثت ْتر ِابلطَّتتاخ َ ْ
وت) ال اتتل ،٣٦ :وقتتال أياتتا (الَ إِ ْكتَتر َاه ِيف الت ه ي ِن قَت تَّتبَت َّ َ
اجتَ بتواْ الطَّتتاخ َ
ه
هَ َ ْ
انثصتا َقتا و ِ ِ
ِ
ِ
تيم) البقترة ،2٥٦ :والعتروة التوثقى هتي ختتهاثة أن ال إلته إال هللا آهتذا هتو مع اهتا :أن ت ثتي
استَ ْم َس َ ِابلْع ْرَوة الْوثْت َق َى الَ َ َ َ َ ه
ْ
اّلل َْسي متا َعل م
جيا أنوان العباثة عن خ هللا تعاىل وت بت جيا أنوان العباثة هلل وح ه ال ختري له.
ومن ه ا تعلم أنه إ ا قا حاكم ي تال الق يف إص ار تشريعات م اقاة ملا هو اثبتت يف الكتتاب أو الست ة ،لتل بته متا حتر هللا ،أو تر متا أحلته
ستتباانه ،كثتتر وارت ت عتتن ثيتتن هللا القتتو  ،انتته يعتق ت بتتذل أنتته يستتعه اخلتتروج عتتن خت تريعة اإلس ت رتتا يشتترن لل تتا  ،وم تن اعتق ت ل ت كتتان متتن
الكاآرين.
ولكن هذا الكم ال ي دل آيه إص ار التشريعات اليت تت اوقا نصوص الشارن أو مل تتعرع قا ،وال ااحكا االجتهاثية اليت ادتلف العلماء آيها.
آمتتن ستتن قتتانو يبتتيح روجبتته التتز أو التراب أو أي ختتتيء متتن املعاصتتي املتثتتق علتتى حرمتهتتا يف ختتترن هللا آقت كثتتر ويكثتتر جيتتا متتن يستتهم برضتتاه يف
إص ار م ل هذا القانون ،ولكن ال يكثر من سن قانو ي ظم آيه الس م أو حنوه مما مل يتعرع له الشارن ابلذكر ،وال يكثر متن ستن قتانو يت ظم
آيه ااسعار ،وال يقال أن التسع ة حرا ان بعض العلماء ال ديزه ،ل أنه أمر اجتهاثي ،وق قال به بعض الثقهاء.
وتعلم أياا أنه يكثر من ال ا من يعرتف قذه الطواخيتت هبتذه القتوق ويرضتى هبتا ،ويتاتاكم إليهتا وإىل ختترائعهم امل اقاتة لإلست يف أصتوله ومتا
 . 1من كتابه (اإليااح والتبيس ملا وقا آيه ااك رون من مشاهبة املشركس) ص  ،29 - 28ط  14٠٥هت
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ِ َّ ِ
ين يَت ْزعمتتو َن أ ََّهنت ْتم َآم تواْ ِرتَتا أنت ِزَل إِلَْيت َ َوَمتتا أنت ِزَل ِمتتن قَتْبلِت َ ي ِريت و َن أَن يَتتَ َاتتا َكمواْ إِ َىل
علتم م تته ابلاتترورة ،وقت قتتال تعتتاىل (أََملْ تَت َتر إ َىل التتذ َ
ِ
وت وقَ ْ أ ِمرواْ أَن يكْثرواْ بِِه وي ِري الشَّيطَان أَن ي ِ
ض َال بَعِي ا) ال ستاء( ،٦٠ :أَ ْ َق ْم ختَرَكاء َختَرعوا َقم ِهم َن ال هِي ِن َمتا َملْ ََيْ َن
الَّه ْم َ
ْ
َ
َ
الطَّاخ َ
اّلل) الشورى.1]21:
بِِه َّ

وبع :
آق كانت تل أقوال بعض أهل العلم من السلف ومن املعاصرين يف موضون الكم ب ما أنزل هللا ر ا اته املكثرة ال ثة :ترك حكم هللا وتشتريا
خ ه والكم هبذا التشريا امل اير .وه اك أقوال أدرى ملن ختاء املزي م ها:
رسالة (حتذير أهل اإلميان عن الكم ب ما أنزل الرمحن) للشيخ أيب هبة هللا إْساعيل بن إبراهيم ااسعرثي ،ط اَّامعة اإلس مية ابمل ي ة.
مقالة (وجوب حتكيم الشتريعة اإلست مية) للشتيخ م تان القطتان ،رجلتة الباتوث اإلست مية الصتاثر عتن ثار اإلآتتاء ابلستعوثية ،العت ث ااول ،رجتب
1٣9٥ه ،ص .٦9 - ٥٧
ك لل كتور سثر الوايل يف هذا املوضون يف كتابه (العلمانية) ص  ،٦9٣ - ٦81ط جامعة أ القرى 14٠2هت.
وق تكلمت عن اادطاء الشائعة يف أقوال أهل العلم يف هذا املوضون َبدر املستألة الساثستة ،كتعليتق الكثتر علتى اَّات واالستتا ل واالعتقتاث،
وكاعتبار اتبان اقوى مانعا من التكث وخ ل  ،آأي ما وج ت م ل هذه اادطاء آق جاءك الرث عليها.
وأعتوث آتتأكرر متتا كرتتته يف أول هتتذه املستتألة ال ام تتة متتن أنتته ال حجتتة يف أقتوال أهتتل العلتتم التتيت نتتذكرها ل ستتتت ا هبتا ولثهتم ااثلتتة ،أمتا الجتتة آثتتي
ااثلة املذكورة ابملسألة الساثسة ،ويف اإلجان املذكور ابملسألة السابعة.
والذي خيرج به القارئ  -مما سبق كره يف هذا املوضون  -أن كثر الكا الاكمس ابلقوانس الوضعية هو حمل اتثاق بس أهل العلم وقت تعاضت ت
ال صوص ما اإلجان على بيان كثرهم ،وال خيالف يف هذا إال أح رجلس :جاهل أو صاحب هوى وإن كان من امل تستبس إىل العلتم الشترعي .آتإن
اامر هو كما قال ابن القيم رمحه هللا[ :كل من آثر ال نيا من أهل العلم واستابها ،آ ب أن يقول علتى هللا خت التق يف آتتواه وحكمته ،يف دتسه

اع
وإلزامه ،ان أحكا الرب سباانه ك ا ما أتيت على د ف أخراع ال ا  ،وال سيما أهل الرايسة والذين يتبعون الشبهات آتإهنم ال تتتم قتم أختر م
إال ر الثة الق وثآعه ك ا ،آإ ا كان العامل والاكم حمبس للرايسة متبعتس للشتهوات مل يتتم قمتا لت إال بت آا متا ياتاثه متن التق ،وال ستيما إ ا
قامت له ختبهه آتتثق الشبهة والشهوة وي ور اقوى آي ثي الصواب وي طمح وجه الق ،وإن كان الق تاهرا ال دثتاء بته وال ختتبهة آيته أقت علتى

ِِ
الصت َ َة واتَّتبتعتوا الشَّتهوا ِ
ت) متر  ،٥9 :وقتال تعتاىل
ف ِمن بَت ْعت ه ْم َد ْل م
تف أ َ
خمالثته وقال يل خمرج ابلتوبة ،ويف هؤالء وأختباههم قال (آَ َ لَ َ
َضتاعوا َّ َ َ
ََ

 1من كتابه (اإلميان) ص  .1٠4 - 1٠2ط ثار عمر بن اخلطاب
 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [كذا هو يف اجلامع ،وِل يعلق املصنف على استثناء الدكتور من حكم التكفري إصدار التشريعات اليت متناوهلا نصوص الشارع!

مع أنه نقل قبله فيما نقله من ك ا الع مة أمحد شاكر (ص )906يف القوانني( :وصار هذا الدين اجلديد هو القواعد األساسية اليت يتحاكم إليها املسلمون يف
اء منها ما وافق يف بعض أحكامه شيئاً من أحكاا الشريعة وما خالفها ،وكله ابطل وخروج ،ألن ما وافق الشريعة إمنا وافقها
أكثر ب د اسس ا وحيكمون ا ،سو ً

مرمك
مصادفة ال امباعاً وال طاعة ألمر هللا وأمر رسوله ،فاملوافق واملخالف ك مها ّ
يرضى به) أها.

يف محأة الض لة ،يقود صاحبه إىل النار ،ال جيوز للمسلم أن خيضع له أو

وأقول :إن من يعرأ واقع حكاا اليوا القاغوحل التشريعي يعرأ أن كل قانون من قوانينهم ،ما وافق الشرع مصادفة  -كما قال أمحد شاكر  -أو ما خالفه ،كل

ذلك صادر بناء على احلق القاغوحل الذ منحوه ألنفسهم وألوليائهم ونصوا عليه يف دسامريهم وهو قوهلم( :السلقة التشريعية يتوالها امللك  -أو الرئي
األمري  -وأعضاء الربملان وفقاً لنصوص الدستور).

فأ قانون يصدرونه سواء كان موافقاً للشرع أو صالفاً له ،ال يصدرونه أص ً انقياداً حلكم هللا ،بل انقياداً حلكم القاغوت (امللك أو الرئي

أو

أو األمري وأعضاء

الربملان) ،وال يتبعونه وحيكمونه استس ماً حلكم القرآن ،بل عم ً بنصوص الدستور ،وإمنا أقول هذا وأذكر به ،إن كان املصنف قد أقر ما هو مثبت يف اجلامع من
ك ا الدكتور حممد نعيم ايسني ،وإال فالصواب أن يف هذا النقل خقأ مقبعي ،إذ الصواب الذ يف كتاب اسميان( :ولكن هذا احلكم ال يدخل منه إصدار

التشريعات اليت ِل متناوهلا نصوص الشرع) أها.

فإن كان يقصد بذلك ما مركه هللا للعباد من الرتميبات اسدارية .ف غبار على هذه العبارة .وال حرج يف ذلك]النكت اللوامع ص ()42-43
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ِِ
ِِ
ِ
ع ِهم ْتلته ََيْدتذوه
ع َه ت َذا ْ
ف ِمن بَت ْع ه ْم َد ْل م
آيهم أياا (آَ َ لَ َ
ااث َى َويَتقولتو َن َستيت ْ َثر لََتا َوإِن ََيْْ ْتم َع َتر م
اب ََيْدذو َن َع َتر َ
ف َوِرثواْ الْكتَ َ
ِِ
اب أَن الَّ يِقولواْ علَى ِ
ِ
ِِ
أََمل يت ْؤ َد ْذ َعلَْي ِهم ِميَاق الْ ِكتَ ِ
ن) ااعتراف:
اّلل إِالَّ ْ
ين يَتتتَّقتو َن أَآَت َ تَت ْع ِقلتو َ
َ ه
ْ
ه
الَ َّق َوَث َرسواْ َما آيه َوال َّار اآلدَرة َد ْم لهلَّتذ َ

ترع آدتتر أدتتذوه ،آهتتم مصتترون علتتى
ع قتتم عت م
العتَترع ااثى متتا علمهتتم بتارميتته علتتيهم وقتتالوا ستتي ثر ل تتا وإن َعتَتر َ
 ،1٦9آتتأدس ستتباانه أهنتتم أدتتذوا َ
ل  ،و ل هو الامل قم على أن يقولوا على هللا خ الق آيقولون هذا حكمه وخترعه وثي ه وهم يعلمون أن ثي ه وختترعه وحكمته دت ف لت
أوال ،يعلمتتون أن ل ت ثي تته وختتترعه وحكمتته ،آتتتارة يقولتتون علتتى هللا متتا ال يعلمتتون ،وَترة يقولتتون عليتته متتا يعلمتتون بط نتته ].إىل أن قتتال[ :وهتتذه

ِ
اآلايت آتتيهم إىل قولتته (واتْتتل علَتتي ِهم نَتبتأَ الَّت ِتذي آتَتيتَتتاه ِ
ينَ ،ولَت ْتو ِختتْتتَا لََرآَت ْعَتتاه ِهبتَتا
انستلَ َخ ِمْت َهتتا آَأَتْتبَت َعتته َّ
َ َْ ْ َ
َ ْ َ
الشت ْتيطَان آَ َكتتا َن مت َتن الْ َتتا ِو َ
آايتَتتا آَ َ
ولَ ِ
تكَّه أ ْ ِ
ع واتتَّبَ َا َهواه آَمَتله َكمَ ِل الْ َك ْل ِ
ل أ َْو تَْرتْكه يَت ْل َهل) ااعراف 1٧٦ - 1٧٥ :آهذا َمَل عامل الستوء
ب إِن َْحت ِم ْل َعلَْي ِه يَت ْل َه ْ
َ َ َ
َدلَ َ إ َىل اا َْر ِ َ
َ

الذي يعمل ِب ف علمه.1].
ويف وصف علماء السوء وآتاويهم ،قال الشاعر:
ولتشه َّن بكل ِ
أرع آت ة  .:.آيها يبان ال ين ْبيا ْساح
ب املعز ِ
يثيت على َ َه ِ
وسيثه  .:.وهوى ال ثو وحق ها امللااح
ومن الشبهات اليت اتثقت ما ختهوات البعض ما نسب إىل ابن عبا من مقالة (كثر ثون كثر) آتعلقوا هبا وجعلوها عم ة يف املسألة ،وق قت م ا
ما يع هكر عليهم آيما هبوا إليه أبوادر املسألة الساثسة،
وابهلل تعاىل التوآيق.

 1من كتابه (الثوائ ) ص 1٠1 - 1٠٠
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املسألة التاسعة :اآلاثر املرتمبة على احلكم ابلقوانني الوضعية
للاكم ابلقوانس الوضعية يف بل ِ ما آاثر دط ة على:
 - 2أنصار الاكم وج وثه.
 - 1الاكم.
 - 4عمو املسلمس ابل ار.
 - ٣ال ار.
 - ٦العمل ابلقوانس الوضعية.
 - ٥أهل الكتاب ابل ار.
وإلي خترحا موجزا لآلاثر املتعلقة بكلِ من هذه:
أوال :آاثر احلكم ابلقوانني الوضعية على احلاكم:
واملقصوث ابلاكم ه ا رأ ال ولة سواء كان رئيسا أو ملكا ،وهو الاكم هبذه القوانس واآلمر ابلكم هبا .وحكمه أنه يكثر بذل كثترا أكتس لألثلتة
املذكورة ابملسألة الساثسة واإلجان املذكور ابملسألة السابعة ،ويرتتب على كثره:
 - 1بق ن واليته وحترمي طاعته.

َّ ِ
ِ
ول َوأ ْوِيل اا َْم ِر ِم ك ْم) ال ستاء ،٥9 :والكاآر لتيح م تا ،آت يكتون وليتا لألمتر علي تا وال
الرس َ
اّللَ َوأَ ِ يعواْ َّ
ين َآم واْ أَ يعواْ ه
لقوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
اعة له علي ا.

ولقولته تعتاىل (ولَتن َدعتتل ِ ِ
ِِ
الستبل ،آت واليتتة وال اعتة لكتاآر علتتى
س َستبِي ) ال ستاء ،141 :والواليتتة والطاعتة متن أعظتتم ُّ
ين َعلَتى الْمت ْتؤم َ
َ َْ َ ه
اّلل ل ْل َكتاآ ِر َ
مسلم.
وملا رواه عباثة بن الصامت رضي هللا ع ه قال :ثعا رسول هللا عليه الص ة والس آبايع اه ،آكان آيما أدذ علي ا أن ابيع ا على الستما والطاعتة
شط ا ومك ِ
يف م ِ
ْره ا وع ْس ِر وي ْس ِر وأثرِة علي ا ،وأن ال ن اون اامر أهله ،قال (إال أن تروا كثترا بواحتا ع ت كم متن هللا آيته برهتان) .1آتإ ا وجت الكثتر
َ
البواح من أويل اامر آق سقطت اعتهم ووجبت م اوعتهم يف الوالية.
والق أن الكا الذين كمتون بت ث املستلمس ابلقتوانس الوضتعية مل يكونتوا حكامتا ختترعيس يف وقتت متن ااوقتات ،آقت تولتوا والايْتم علتى أستا
الكم ابل ستور والقانون ال على العمل ابلكتاب والس ة ،وابلتايل آلم ت عقت قتم واليتة ختترعية متن ااصتل .وملتا كتان ك ت متن هتؤالء الكتا يت ه عون
اإلس آق صاروا بكثرهم مرت ين.
 - 2و ااوب خلااع احلاااكم الكااافر :لت يل عبتتاثة الستتابق ،ويف ختتترح هتتذا ال ت يل قتتال النااوو [قتتال القاضتتي عيتتاع« :أجتتا العلمتتاء علتتي أن
اإلمامة ال ت عق لكاآر ،وعلي أنه لو رأ عليه كثر انعزل  -إىل قوله  -آلو رأ عليته كثتر وت يت للشترن أو ب عتة دترج عتن حكتم الواليتة وستقطت
اعته ووجب علي املسلمس القيا عليه ودلعه ونصب إما عاثل إن أمكت هم لت  ،آتإن مل يقتا لت إال لطائثتة وجتب علتيهم القيتا ِبلتا الكتاآر
وال دب يف املبت ن إال إ ا وا الق رة عليه ،آإن حتققوا العجز مل دب القيا  ،وليهاجر املسلم عن أرضه إيل خ ها ويثر ب ي ه].2
وقال ابن حجر  -إ ا كثر الاكم – [ومل صه أنه ي عزل ابلكثر إجاعا آيجب علي كل مسلم القيا يف ل ].٣
وقتتال اباان حجاار أياتتا [قتتال ابتتن التتتس :وقت أجعتوا أنتته أي اخلليثتتة إ ا ثعتتا إىل كثتتر أو ب عتتة أنتته يقتتا عليتته ،وادتلثتوا إ ا خصتتب اامتوال وستتث
ال ماء وانته هل يقا عليه أو ال ،انتهى .وما اثعاه من اإلجان على القيا آيما إ ا ثعا اخلليثة إىل الب عة مرثوث ،إال أن ِ
مح َل على ب عةِ تؤثي
ْ
إىل صريح الكثر].4
واملقصوث هو دلا الاكم الكاآر وإقامة حاكم مسلم ،آإن أمكن دلا الكاآر ب قتال آق مت املقصوث ،آتإن مل ميكتن لت إال بقتتال آهتو واجتب،
ان متتا ال يتتتم الواجتتب إال بتته آهتتو واجتتب ،وح ت يل عبتتاثة بتتن الصتتامت وإن اقتصتتر علتتى بيتتان ج تواو م تتاوعتهم (وأال ن تتاون اامتتر أهلتته) إال أن
 1متثق عليه
( 2صايح مسلم بشرح ال ووي) 229/12
( ٣آتح الباري )12٣/1٣
( 4آتح الباري) 11٦ /1٣
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آستترت امل اوعتتة ابلقتتتال كمتتا يف ح ت يل أ ستتلمة مرآوعتتا (قتتالوا :أآ ت نقتتاتلهم قتتال :ال متتا صتتلوا) ،وح ت يل عتتوف بتتن مال ت
ااحاثيتتل اادتترى ه
مرآوعتتا (قيتتل اي رستتول هللا :أآ ت ن ابتتذهم ابلستتيف آقتتال :ال متتا أقتتاموا آتتيكم الص ت ة) .1و كتترت يف نق ت كتتتاب (القتتول القتتا ا آتتيمن امت تتا عتتن
الشرائا)  -ربال االعتقاث  -التوآيق بس هذه ااحاثيل :وأنته إ ا تترك التاكم الصت ة آقت كثتر آي ترج عليته ويكتون تترك الصت ة هتو أحت أنتوان
الكثر البواح املذكور يف ح يل عباثة ،وإ ا كثر من وجه آدر خ ترك الص ة آإنه خيرج عليه أياا لعمو ح يل عباثة وإن كان مصليا.
ويتأك وجوب اخلروج على الاكم الكاآر وتق قتاله على قتال خ ه من الكثار من وجوه ث ثة:
األول :أنه جهاث ثآا متعس وهو يق على جهاث الطلب ،أما كونه جهاث ثآا آألن هؤالء الكا هم ع و كاآر تسلط علتى بت ث املستلمس ،قتال

ِ
ِ
ين َكتتانواْ لَكت ْتم َعت هوا ُّمبِي تتا) ال ستتاء ،1٠1 :وقتتال اباان ميميااة رمحتته هللا [وأمتتا قتتتال ال ت آا ،آهتتو أختت أنتوان ثآتتا الصتتائل عتتن الرمتتة
تعتتاىل (إ َّن الْ َكتتاآ ِر َ
وال ين ،آواجب إجاعا ،آالع و الصتائل التذي يثست الت ين والت نيا ال ختتيء أوجتب بعت اإلميتان متن ثآعته ،آت يشترتط لته ختترط ،بتل يت آا ِبستب
اإلمكان] ،2وق تقرر أن اَّهاث يتعس إ ا نزل الع و ببل املسلمس ،٣وال آرق بس كون الكاآر املتسلط أج بيا عن البل أو من أهلهتا آ َك َثتر وتستلط

ِ
ِ
ين َكتانواْ لَكت ْتم َعت هوا ُّمبِي تتا) ال ستاء ،1٠1 :ومل تثتترق
عليهتا إ إن علتة وجتتوب جهتاثه هتتي الكثتر وهتتذه العلتة قائمتتة يف التالس قتتال تعتاىل (إ َّن الْ َكتتاآ ِر َ
اآلية بس كاآر أج وكاآر و ين ،كما أن املرت ق صار بكثره أج بيا عن املسلمس من أهل البل ة وثليله أن نوح عليه الس قال عتن اب ته الكتاآر
(ر ِب إِ َّن اب ِين ِمن أَهلِي) هوث ،4٥ :آقال تعاىل (اي نوح إِنَّه لَي ِ ِ
صالِ ِح) هتوث ،4٦ :وقتذا ال يكتون ااب الكتاآر َْحمَرمتا
ْ ْ
َه
ح م ْن أ َْهل َ إِنَّه َع َم مل َخ ْ َ
َ
ْ َ
الب ته املسلمة انه بكثره صار أج بيا ع ها.

الو ه الثاين :أهنم مرت ون ،قال ابن ميمية رمحه هللا [وكثر الرثة أخلظ ابإلجان متن الكثتر ااصتلي]  ،4وقتال أياتا [وقت استتقرت الست ة أبن عقوبتة

املرت أعظم من عقوبة الكاآر ااصلي متن وجتوه متعت ثة ،م هتا أن املرتت يقتتل بكتل حتال وال ياترب عليته جزيتة ،وال تعقت لته متةِ ،بت ف الكتاآر
ااصلي .وم ها أن املرت يقتل وإن كان عاجزا عن القتالِ ،ب ف الكاآر ااصلي التذي لتيح هتو متن أهتل القتتال ،آإنته ال يقتتل ع ت أك تر العلمتاء
كأيب ح يثة ومال وأمح  ،وقذا كان مذهب اَّمهتور أن املرتت يقتتل كمتا هتو متذهب مالت والشتاآعي وأمحت  .وم هتا أن املرتت ال يترث وال ي تاكح
وال تؤكل بياتهِ ،ب ف الكاآر ااصلي إىل خ ل من ااحكا ] ،٥وقال ابن ميمية أياا [والص هِيق رضي هللا ع ه وستائر الصتاابة بت ؤا جبهتاث

املرت ين قبل جهاث الكثار من أهل الكتاب ،آإن جهاث هؤالء حثتظ ملتا آتتح متن بت ث املستلمس وأن يت دل آيته متن أراث اخلتروج ع ته .وجهتاث متن مل
يقاتل ا من املشركس وأهل الكتاب من وايثة إ هار ال ين ،وحثظ رأ املال مق على الربح].٦
الو اه الثالاث :لكتون قتتاقم مقت علتى قتتال خت هم أهنتم ااقترب إىل املستلمس ،قتال ابان قداماة [مستتلة «ويقاتتل كتل قتو متن يلتيهم متن العت و»:

ِ َّ ِ
َّ ِ
ين يَتلتتونَكم ِهمت َتن الْك َّثتتا ِر) التوبتتة ،12٣ :وان ااقتترب أك تتر ضتتررا] .٧وقولتته [وان
ين َآم تواْ قَتتاتلواْ التتذ َ
وااصتتل يف هتتذا قتتول هللا تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ

ااقتترب أك تتر ضتتررا] ال خيثتتى ،آتتإن متتا يثعلتته هتتؤالء الكتتا املرت ت ون  -رتتا أوت توا متتن الستتلطان  -يف بت ث املستتلمس متتن إختتتاعة الث تواحش والثجتتور
وإآساث ثين ال ا وحكمهم ب ختريعة اإلس وما يرتتب على ل من حتر ال ل وحتليل الرا  ،ما قتتلهم وتعتذيبهم للت عاة إىل هللا تعتاىل ،ال

خيثى أن هذا الال يه ث جاه خث ة من املستلمس ابلترثة الشتاملة ،وهتي الثت تة املتذكورة يف قولته تعتاىل ( َوقَتاتِلوه ْم َح َّتىت الَ تَكتو َن آِْتتَتةم َويَكتو َن
ال هِ ين كلُّه ِهّلل) اانثال.٣9 :

وممتتا ستتبق يتبتتس أن جهتتاث هتتؤالء الكتتا آتترع عتتس علتتى كتتل مستتلم اهنتتم عت و كتتاآر َحت هتل بتتس املستتلمس ،وهتتذا متتن مواضتتا وجتتوب اَّهتتاث العيتتين
 1ال ي ان روا ا مسلم يف كتاب اإلمارة من صاياه
( 2االدتيارات الثقهية ص )٣٠9
( ٣امل ين والشرح الكب )٣٦٦/1٠ ،
( 4جممون الثتاوى) 4٧8 /28
( ٥جممون الثتاوى) ٥٣4 /28
( ٦جممون الثتاوى) 1٥9 - 1٥8 /٣٥
( ٧امل ين والشرح الكب )٣٧2 /1٠

922

اجلامع يف طلب العلم الشريف

ابتثاق أهل العلم .1وملا كان جهاثهم آرع عس آق قال ابن حجر رمحه هللا  -آيما نقلته ع ه آنثا – [آيجب على كل مسلمِ القيا يف ل ].2
اثنيا :أثر احلكم ابلقوانني الوضعية على أنصار احلاكم املرمد و نوده:

وقت ستتبق ِبتتل هتتذه املستتألة ابلتثصتتيل ع ت نقت (الرستتالة الليمانيتتة يف املتواالة) رباتتل االعتقتتاث .وه تتاك كتترت أهنتتم كثتتار علتتى التعيتتس يف الكتتم
الظاهر ابلكتاب والس ة واإلجان ،وأهنم السبب القيقي ل وا حكم الكثار وثوا الكم بقوانس الكثر ما ما يرتتب عليها من آساث عظيم.

اثلثا :أثر احلكم ابلقوانني الوضعية على الدار:

وق سبق الك يف أحكا ال اير يف مبال االعتقاث أياا ،وم ه تعلم أن البل ة احملكومة ابلقوانس الوضعية هي ثار كثر ورثة إ إن السلطان آيهتا
للكثار وااحكا اَّارية آيها هي أحكتا الكثتر ،وهتذا هتو م تاط الكتم علتى الت ار .وه تاك كترت الصتثات خت املتؤثرة يف امل تاط ك اينتة الستكان
وإقامة الشعائر وخ ها.
رابعا :آاثر احلكم ابلقوانني الوضعية على عموا املسلمني ابلدار.

ومن هذه اآلاثر:

 - 1أنتته حتتتر علتتيهم اعتتة التتاكم الكتتاآر أو معاونتتته علتتى الكتتم بقتوانس الكثتتر ،قتتال (والَ تَتعتتاونواْ علَتتى ا ِإل ِْمث والْعت ْ و ِ
ان) املائت ة ،2 :وقتتال تعتتاىل
َ ََ َ
َ َ

اعة َسيِهتَة يَكن لَّه كِ ْث مل) ال ساء ،8٥ :والشثاعة السيتة هي اإلعانة على آعل السيتة.
( َوَمن يَ ْش َث ْا َخت َث َ

 - 2أنه دب عليهم جهاث هؤالء الكا خللعهم ونصب حاكم مسلم كم ابلشريعة ،وهذا آرع عس على كل مسلم كما سبق بيانه يف (أوال).
 - ٣أما ما يقا على املسلمس من أحكا من جهة متوقثهم متن التاكم الكتاآر ،آقت تكلمتت يف هتذه املستألة عقتب نقت ي لكتتاب (حت اإلست
وحقيقة اإلميان) ربال االعتقاث ،و كرت أهنم ث ث آرق:
أ  -من أ هر االنكار عليهم :آهذا إس مه اهر إال أن ي تقض من وجه آدر.
ب  -من أ هر الرضى ع هم واملواآقة على أآعاقم :آهذا كثره اهر.
ج  -من سكت ع هم :وهؤالء ث ثة أقسا  :من أ هر الكثر لستبب آدتر آهتو كتاآر ،ومتن أ هتر اإلست آهتو مستلم مستتور التال ،ومتن مل يظهتر
م ه ختيء آهو جمهول الال يتوقف يف الكم عليه وال كم عليه إال بع تبس حاله إ ا ثعت الاجة إىل ل .
قال رسول هللا عليه الص ة والس (إنه يستعمل عليكم أمراء آتعرآون وت كرون ،آمن َك ِره آق بريء ،ومن أنكر آق َسلِ َم ،ولكن من رضي وَتبَتا،
قالوا :اي رسول هللا أال نقاتلهم قال :ال ما صتلوا) .٣قتال الناوو يف ختترحه [آمتن عترف امل كتر ومل يشتتبه عليته آقت صتارت لته ريتق إىل التساءة متن

إمثه وعقوبته أبنه ي ه بي يه أو بلستانه ،آتإن عجتز آليكرهته بقلبته ،وقولته عليته الصت ة والست (ولكتن متن رضتي وَتبتا) مع تاه ولكتن اإلمث والعقوبتة
على من رضي وَتبا ،وآيه ثليل على أن من عجز عن إوالة امل كر ال َيمث رجرث السكوت بل إمنا َيمث ابلرضى به أو أبن ال يكرهه بقلبته أو ابملتابعتة
عليه].4
 - 4أما ما دب على املسلمس من جهة القوانس الوضعية آأ كرها يف (ساثسا) إن ختاء هللا.
خامسا :أثر احلكم ابلقوانني على أهل الكتاب ابلدار:

إ ا كان أهتل الكتتاب أه َتل متةِ يف بلت ِ متا ،آإنته تستقط متتهم ابستتي ء التاكم الكتاآر علتى هتذا البلت وحتكيمته قتوانس الكثتار آيهتا ،ويعتوث أهتل
الكتاب كثارا أصليس ال عه قم وال مة .وسيأيت خترح موجز لذل يف املوضون الساث هبذا املبال إن ختاء هللا.

 1انظر (امل ين والشرح الكب ) البن ق امة٣٦٦ /1٠ ،
( 2آتح الباري )12٣ /1٣
 ٣رواه مسلم
( 4صايح مسلم بشرح ال ووي) 24٣ /12
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سادسا :العمل ابلقوانني الوضعية ُحكّماً وحتاكماً:
 - 1أما الكم هبا آكثر أكس ،و كرت ااثلة على ل ابملسألتس الساثسة والسابعة من هذا املوضون .ويت دل يف هتذا الكتم :الرؤستاء والقاتاة
وحنوهم ،وكذل سلطات االثعاء (ال يابة العامة) اليت تطالب القااة ابلكم هبذه القوانس يف ال عاوى اليت ترآعها.
 - 2وأمتتا القتوانس نثستتها وم هتتا ااحكتتا الصتتاثرة عتتن احملتتاكم ،آبا لتتة ال ترتتتتب عليهتتا آاثر ختتترعية ،لقولتته عليتته الصت ة والست (متتن عمتتل عمت
رث) ،1آ حتل هذه القوانس ثما حراما وال ماال وال ت قل ِم ْلكا وال تبطل حقا.
ليح عليه أمر آهو م
 - ٣وأما التااكم إىل هذه القوانس :أي حتاكم املسلمس هبذه الب ث إىل احملاكم والقااة الاكمس ابلقوانس الوضعية:
آق قال الشيخ محد بن عتيق النجد [إ ا كان هذا  -يعين التااكم إىل الطاخوت  -كثرا .وال زان إمنا يكون اجل ال نيا ،آكيف دتوو أن تَكْثتر

اجل ل  ،آإنه ال يؤمن أح حىت يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سوا ا ،وحىت يكون الرسول أحب إليته متن ولت ه ووالت ه وال تا أجعتس ،آلتو
هبت ثنياك كلها ملا جاو ل احملاكمة إىل الطاخوت اجلها ،ولو اضطرك أح ود ك بتس أن حتتاكم إىل الطتاخوت أو تبتذل ثنيتاك لوجتب عليت
البذل ومل َدز ل احملاكمة للطاخوت ،وهللا أعلم.2].
وأما صديق حسن خان آق قال[ :ومن ح ِك َم عليه ب الشريعة احملم ية ،إن كتان يلتز عليته حتليتل حترا أو حتتر حت ل ختترعا ،آت دتوو لته قبولته
وال امت التته ،وعليتته َرهث لت وكراهتتته إال أن ي ْكتَتره عليتته رتتا يستتمى إكراهتتا ختتترعا ،وإن حكتتم عليتته رتتا يواآتتق الشتريعة احملم يتتة قبتتل ضتترورة ولتتيح لتته أن
ميتهن نثسه بتعرياها احكتامهم وهتو يقت ر علتى اقجترة ،وإال كتان يف لت إ الال للت ين واستت ثاآا ابإلست واملستلمس وهللا تعتاىل يقتولَ ( :ولَتن
َدعل ِ ِ
ِِ
س َسبِي ) ال ساء .٣]141 :ومعىن قوله [ح ِك َم عليه را يواآق الشتريعة احملم يتة] أي حكتم لته رتا يستتاقه أو َح َكتم
ين َعلَى الْم ْؤم َ
َْ َ ه
اّلل ل ْل َكاآ ِر َ
عليه ما دب عليه ما إ ا لو َح َكم عليه ق ِ
تاع ختترعي ابلشتريعة .وقولته [إن كتان يلتز عليته حتليتل حترا  ...آت دتوو لته قبولته] آتألن حكتم التاكم ال
َلَ َتن ِبجتته متن
إيل ،ولعتل بعاتكم أن يكتون أ ْ
ل حراما وال ر ح ال ،وق قال رسول هللا عليه الص ة والس (إمنتا أ بش متر ،وإنكتم كتصتمون ه
بعض ،آأقاي له على حنو ما أْسا ،آمن قايت له من حق أديه ختيتا آ َيدذه ،آإمنا أقطا له قطعة من ال ار).4
وكما ترى آالشيخ ابن عتيق م ا من التااكم قذه القوانس مطلقا وإن ضان حق املسلم ،وص يق حسن أجاوه للماطر.
وح هل هذا اإلختكال يكون بتااكم املسلمس آيما بي هم ِ
ملؤهل للاكم الشرعي م هم ابلرتاضي ،ونظترا ا يتة هتذه املستألة آستأآرثها روضتون مستتقل
َ
يف هذا املبال وهو املوضون اخلامح التايل إن ختاء هللا.
صم ،آهل يتااكم للقوانس الوضعية وحماكمها وقااْا ،وماحكم املسلم إ ا آعل ل  ،وهذا له حاالن:
آإن تعذر التااكم للشرن أو رآض اخلَ ْ
ااول :إ ا حتاكم املسلم إليها راضيا هبا آق كثر ،ان الرضى ابلكثر كثر.
وال اين :إ ا حتاكم املسلم إليها كارها قا ماطرا لذل  ،آهل يكثر  ،وهتذه املستألة أ متوقتف يف حكمهتا ومل استتطا أن أجتز آيهتا بشتيء متا ك ترة
التثك ت آيهتتا ،و ل ت ان التتذين أكثتترهم هللا بتاتتاكمهم إىل الطتتاخوت (والق توانس وحماكمهتتا وقاتتاْا واخيتتت كمتتا ستتبق بيانتته) حتتتاكموا إىل ل ت

راضس راخبس ،وي ل على ل أنه كان بوسعهم التااكم للشريعة آع لوا ع ها عم ا إىل التااكم للطاخوت ،كما ي ل عليه قوله تعاىل (أََملْ تَت َتر إِ َىل
الَّ ِذين يتزعمتو َن أ ََّهنتم آم تواْ ِرَتا أنت ِزَل إِلَيت َ ومتا أنت ِزَل ِمتن قَتبلِت َ ي ِريت و َن أَن يتتاتا َكمواْ إِ َىل الطَّتاخ ِ
وت) ال ستاء - ٦٠ :إىل قولته – ( َوإِ َا قِي َتل
َ َْ
ْ
ََ َ
ْ ََ
ْ َ
ِِ
ِ
َقتتم تَتعتتالَواْ إِ َىل متتا أَنتتزَل اّلل وإِ َىل َّ ِ
ِ
تىت
تت الْمَتتاآق َ
الرستتول َرأَيْت َ
ْ َ ْ َ َ ه َ
س يَصت ُّو َن َع ت َ صت وثا) ال ستتاء - ٦1 :إىل قولتته – (آَت َ َوَربته َ الَ يت ْؤم تتو َن َحت ََّ
هِكم َ ِ
جَر بَتْيتَته ْم) ال ساء ،٦٥ :وم لهتا اآلايت بستورة ال تور  .٥2 - 4٧آهتؤالء التذين نثتى هللا عت هم اإلميتان (آَت َ َوَربِته َ الَ يت ْؤِم تو َن) وأكتذهبم يف
َ
وك آ َيما َخت َ
ِِ
َّ ِ
ِ
س يَصت ُّو َن
ت الْمَاآق َ
اّلل َوإِ َىل الَّرسول َرأَيْ َ
َنزَل ه
ين يَت ْزعمو َن أ ََّهن ْم َآم واْ َع َ لوا عم ا عن التااكم للشريعة (تَت َعالَ ْواْ إِ َىل َما أ َ
ثعواهم اإلميان (الذ َ
 1رواه مسلم
 2من (ال رر الس ية يف ااجوبة ال ج ية ج  - 8كتاب املرت  -ص )2٧٣
 ٣من كتابه (العسة آيما ورث يف ال زو والشهاثة واقجرة) ص  ،2٥2ط ثار الكتب العلمية 14٠٥هت
 4متثق عليه
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اتتا َكمواْ إِ َىل)  ،ومتتن ه تتا قلتتت يف (التتال ااول) إن متتن حتتتاكم إىل هتتذه الق توانس راضتتيا
َع ت َ صت وثا) إىل التاتتاكم للطتتاخوت (ي ِريت و َن أَن يَتتَ َ
َك َثر ،أما من اضطر إىل ل وليح بوسعه التااكم إىل الشرن آت ت طبتق عليته صتورة ستبب نتزول هتذه اآلايت ،وقتذا ال استتطيا اَّتز ب دولته يف
وعت َ ل عتتن لت إىل التاتتاكم
عمتتو حكمهتتا .أمتتا متتن كتتان بوستتعه التاتتاكم إىل الشتترن علتتى الصتتثة التتيت ستتأ كرها يف املوضتتون اخلتتامح إن ختتتاء هللا َ
للقوانس آهو على دطر ،ان ع وله هذا ع مة على رضاه ابلتااكم إىل قوانس الكثر .هذا وهللا تعاىل أعلم.

 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [معر) املصنف (ص )915حلكم املسلم الذ يتحاكم إىل القوانني يف حال معذر التحاكم إىل الشرع أو رفض امصم ،وقال:
(وهنا له حاالن :األول :إذا حتاكم إليها راضياً ا فقد كفر ألن الرضى ابلكفر كفر.
الثاين :إذا حتاكم املسلم إليها كارهاً هلا مضقراً لذلك ،فهل يكفر؟ وهذه املسألة أان متوقف يف حكمها وِل أستقع أن أ زا فيها بشيء مع كثرة التفكري فيها ،وذلك

ألن الذين أكفرهم هللا بتحاكمهم إىل القاغوت ،حتاكموا إىل ذلك راضني راغبني ،ويدل على ذلك أنه كان بوسعهم التحاكم للشريعة ،فعدلوا عنها عمداً إىل
التحاكم للقاغوت ،كما يدل عليه قوله معاىل( :أََمل تَتر إِ َىل الَّ ِذين يتزعمو َن أ ََّهنم آم واْ ِرَا أن ِزَل إِلَي َ وما أن ِزَل ِمن قَتبلِ َ ي ِري و َن أَن يتتَاا َكمواْ إِ َىل الطَّاخ ِ
وت) إىل قولهَ ( :وإِ َا
َ َْ
ْ
َ َ
ْ ََ
ْ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرس ِ
ِ
وك آ َيما َخت َجَر بَتْيتَته ْم) [النساء- 60 :
ىت َ هكم َ
اّلل َوإِ َىل َّ
ت الْمَاآق َ
ول َرأَيْ َ
َنزَل ه
يل َق ْم تَت َعالَ ْواْ إِ َىل َما أ َ
ق َ
س يَص ُّو َن َع َ ص وثا) إىل قوله( :آَ َ َوَربه َ الَ يت ْؤم و َن َح ََّ
.]65

قال املصنف( :فهؤالء الذين نفى هللا عنهم اسميان ،عدلوا عمداً عن التحاكم للشريعة ،إىل التحاكم للقاغوت ومن هنا قلت يف (احلال األول) أن من حتاكم إىل

هذه القوانني راضياً كفر ،أما من اضقر إىل ذلك ولي

عموا حكمها).

بوسعه التحاكم إىل الشرع ،ف منقبق عليه صورة سبب نزول اآلايت ،وهلذا ال أستقيع اجلزا بدخوله يف

(أما من كان بوسعه التحاكم إىل الشرع على الصفة اليت سأذكرها  -يقصد التحكيم  -وعدل عن ذلك إىل التحاكم ،فهو على خقر ألن عدوله هذا ع مة على

رضاه ابلتحاكم إىل قوانني الكفر ،هذا وهللا معاىل أعلم) أها أقول :إذا كان التحكيم يتم وفق الشرع وفيه قدرة على رد احلقوق وإنصاأ املظلوا ،وأعر) عنه صتاراً
التحاكم إىل حكم القاغوت ،فهذا نظري صورة سبب النزول ،والنظري له حكم نظريه إن ِل يكن بينهما فرق مؤثر.
أما إذا ِل يكن للحاكم ابلشرع سلقان يرد به احلقوق وينصف به املظلوا ،أو كان امصم ال يرضى حبكم الشرع ،وال ينزل عليه ،فلي

هذا من صورة سبب

النزول ،إذ أن صورة سبب النزول ،كان حلكم هللا فيها سلقان ،وأعر) عنه من نزلت فيه اآلايت صتاراً حكم القاغوت ،لكن املسلمني قد أمروا ابلكفر
ابلقاغوت وا تنابه منذ أول اسس ا ،وقبل نزول هذه اآلايت ،ومرادان أن األمر لي حمصوراً يف صورة سبب النزول ،إذ أن الكفر ابلقاغوت ركن التوحيد ،وقد
قال معاىل منكراً على من أراد التحاكم إىل القاغوت( :ي ِري و َن أَن يتتَاا َكمواْ إِ َىل الطَّاخ ِ
وت َوقَ ْ أ ِمرواْ أَن يَكْثرواْ بِِه) النساء ، 60 :فالتحاكم إىل القاغوت إميان به
َ َ
يناقض ما افرتضه هللا على املسلمني من الكفر به.
فالوا ب على كل مسلم يف كل زمان ومكان وعلى كل حال أن جيتنب عبادة القواغيت ،ونصرهتا ،والتحاكم إليها ،ولو ذهبت دنياه كلها ،إذ ال يعذر يف التحاكم
إىل شرائع القاغوت املضاد لشريعة هللا إال املكره.

لكن حد اسكراه يتفاوت عند الناس ،وكلٌّ أعرأ حباله ،كما أن للتكفري شروط جيب مراعاهتا ،مع التنبيه أيضاً إىل و وب التفريق بني ما كان من ن
الشرائع الوضعية املضادة لشرع هللا ،وما لي

هو كذلك من االستنصار على كفار آخرين ،أو غري ذلك مما هو لي

من ن

التحاكم إىل

التحاكم القاغوحل املكفر (وقد بينا

على هذا يف رسالتنا الث ثينية يف التحذير من أخقاء التكفري ،واعلم أننا يف املقابل قد مسعنا بعض املتسرعني يف الفتو ؛ القول جبواز التحاكم مقلقاً إىل القواغيت

وحماكمهم يف هذا الزمان حبجة عدا و ود سلقان حلكم هللا يف األر) ،وأن التحاكم إىل القاغوت ال يكون كفراً إال عند و ود سلقان اسس ا ،وقد أنكران هذا

القول الرد ء ومربأان منه ،ومع هذا فقد حاول البعض نسبته إلينا ،مع أنه معلوا عند كل من يعرفنا أن من أصول دعومنا اليت نُعاد عليها ،الدعوة إىل الرباءة من
القواغيت والكفر ا وا تناب عبادهتا ونصرهتا والنهي عن التحاكم إليها مقلقاً.)..
لكن الدريب يف ك ا املصنف معليله األحكاا هنا ابلرضا حيث قال( :ألن عدوله هذا ع مة على رضاه ابلتحاكم إىل قوانني الكفر) أها.

فتأمل كيف رد املصنف احلكم الشرعي وعلله يف ك مه هذا وغريه يف املنقول عنه أع ه ،إىل الرضا ،الذ ال خ أ فيه ،إذ من رضي أبحكاا الكفر رضاً قلبياً،
فقد كفر ،سواء حتاكم أا ِل يتحاكم.
إال أن يريد ابلرضا هنا القواعية واالختيار الذ هو ضد اسكراه واسجلاء ،ف حرج يف اشرتاطه ،إذ اسكراه الشرعي من موانع التكفري ابسمفاق ،وإال فقد أنكر
املصنف من قبل على القرب رمحه هللا قوله يف مفسري قوله معاىلَ ( :وَمن يَتتَت َوَّقم ِهم ك ْم آَِإنَّه ِمْته ْم) املائدة( 51 :أنه ال يتوالهم إال وهو را) بدينهم) ،فقال
(ص( :)630وهذا التعليل قاله من عند نفسه ،وهو مصادا للنص الذ أثبت أن من نزلت فيهم اآلايت كان ابعثهم على مواالة الكفار ،اموأ من دائرة الدهر
والرضا طا عليه الكفار ،وقول القرب هنا يشبه قول مر ئة الفقهاء واملتكلمني ،إن من أمى عم ً من أعمال الكفر فهو ع مة على أنه مكذب بقلبه فقال
القرب  ،من َّ
موىل الكفار ف بد أن يكون راضياً بدينهم وك القولني فاسد مرده النصوص) فتأمل إنكاره هذا ،مع قوله األول.
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هذا ما يتعلق ابآلاثر املرتتبة على الكم ابلقوانس الوضعية ،وأدتم هذه املسألة ابلثائ ة التالية:
(فائدة) كلمة يف ت ي أنظمة الكم الكاآرة.

قال هللا تعاىل (الْيتو أَ ْكم ْلت لَكم ِثيَكم وأََْتَمت علَيكم نِعم ِيت ور ِ
ضتيت لَكتم ا ِإل ْست َ َ ِثي تا) املائت ة .٣ :هتذا نتص يف أن اإلست
ْ
ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ََ
ََْ َ
هللا تعتتاىل ،بتتل هتتو أجتتل الت عم وأعظمهتتا ،وحتتظ العبت متتن هتتذه ال عمتتة بقت ر حظتته متتن اإلست وعملتته بشترائعه ،وحتتظ اامتتة م هتتا بقت ر حظهتتا متتن
العمل بشرائا اإلس .
وهذا يعين أن ووال حكم اإلس من ب ث املسلمس وحلول أحكا الكثتار حملته هتو نقتص متن ثيتن اامتة ونقتص متن نعمتة هللا عليهتا ،وهتذا اليقتا
نعمتة متن

َن اّلل َمل يت م تِ ا نِهعمتة أَنْتعمهتا علَتى قَتوِ
ِ ِ
أب ا إال إ ا بل املسلمون من الثساث مبل ا يستتوجب هتذه العقوبتة ،كمتا قتال تعتاىل ( َلت َ أب َّ هَ ْ َ َ ه ْ َ َ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ت أَيْ ِ يك ْم َويَت ْعثو َعن َكِ ِ ) الشورى.٣٠ :
َصابَكم همن ُّمصيبَة آَبِ َما َك َسبَ ْ
يت َه واْ َما ِأبَنثس ِه ْم) اانثال ، ٥٣ :وقال تعاىل ( َوَما أ َ

َح َّتىت

وما وقتون هتذه املصتيبة وهتي ووال حكتم اإلست وحلتول أحكتا الكثتار حملته يف بت ث املستلمس ،ومتا صتاحب لت متن ووال ثولتة اخل آتة ،ستعي
املسلمون أآراثا وجاعات لت ارك اامر ،آأعل ت جاعات ك ة أهنا تسعى إلعاثة اخل آة وإقامة حكم اإلس  ،وما ل مل يكتب ال صر والتوآيق
اح ِ م ها ،وهذا الب وأن يرجا إىل نقص يف اإلميان .آق قال تعاىل (وَكا َن ح هقتا علَيت تا نصتر الْمتؤِمِس) الترو  ، 4٧ :ووعت هللا حتق ،آتإ ا مل َيت

َ

َ

َ َْ َ ْ

ْ َ

ال صر ثل على نقص اإلميان وأن العب مل يستكمل بع خترط استاقاق ال صر .والتقص إما أن يتعلق ابلعمتل الظتاهر وهتو متابعتة الشتريعة وإمتا أن

ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
َحت
يتعلق ابلعمل البا ن وعلى رأسه اإلد ص .قال تعاىل (آَ َمن َكا َن يَت ْرجو ل َقاء َربِهه آَت ْليَت ْع َم ْل َع َم َ
صالا َوَال ي ْش ِرْك بعبَ َاثة َربهه أ َ

ا) الكهتف:

 ،11٠آق جعت هذه اآلية ختر ي قبول العمل :و ا مواآقة الشريعة (آليعمل عم صالا) واإلد ص (وال يشرك).
وأ ال أقص ه ا ال ق على وجه االستيعاب ولكين أرثت اإلختارة إىل بعتض أوجته التقصت يف العمتل اإلست مي ممتا ملستته وملسته ك ت خت ي ،وهتذه
ااوجه راجعة إما إىل نقص يف مواآقة الشريعة أو نقص اإلد ص ،وك ا من ِنق ِ
ص اإلميان الذي يرتتب عليه الرمان من التوآيق.
تعجتتل الشتتيء قبتتل أوانتته عوقتتب
أوال :آمتتن أوجتته التقص ت  :التعجتتل يف العمتتل اإلس ت مي :والتعجتتل علتتة الرمتتان ،كمتتا يقتتول الثقهتتاء ،وقتتالوا :متتن ه
ِبرمانه .ومن صور التعجل:
 - 1ستتلوك الطريتتق ال ت ميقرا ي تتا أبنتته أستترن تترق الت ي ت  ،وق ت تكلمتتت يف آستتاث ال ميقرا يتتة وأستتاليبها يف موضتتون السياستتة الشتترعية أبول ه تذا
املبال ال امن ،ويف أول الباب الرابا من هذا الكتاب ع الك يف ال ية.
 - 2التاالف ما جهات كاآرة  -من ال ول أو ااحزاب العلمانية  -ما قوله عليه الص ة والس (إين ال استعس رشرك).1
 - ٣االجتمان على خ م هل :كقيا بعض اَّماعات ِبش أآراثها على خ م هل أو على مباثيء عامة تتستا لتثست ات مت اقاتة للتكيتف متا
املت ات السياستية ،وَّمتا أكتس عت ث متن ااآتراث متن وي االجتاهتات املت اقاتة .وهتذه اَّماعتات أقترب إىل أن تكتون أحتزااب سياستية م هتا إىل أن
تكون جاعات ثي ية .وهذا كله خمالف مل هل ال وسائر اانبياء عليهم الص ة والس  ،آإن الق دتب إ هتاره وإن مل يتبعته أحت و تر كتمانته أو

اخلَبِيت ِ
تل) املائت ة ،1٠٠ :وال اعيتتة
اخلَبِيتتل َوالطَّيِهتتب َولَت ْتو أ َْع َجبَت َ َك ْ ت َترة ْ
حتريثتته ولبس ته ابلبا تتل اجتتل تك ت االتبتتان ،قتتال تعتتاىل (قتتل الَّ يَ ْستتتَ ِوي ْ
مع أن ك ا القرب رمحه هللا معاىل هنا حيتمل أن يكون حكماً ال معلي ً ،خاصة وانه ذكر ذلك يف مسألة قد نص هللا معاىل يف كتابه وحكم على ابطن فاعلها ابلكفر
كما يف قوله معاىلَ ( :ولَ ْو َكانوا يت ْؤِم و َن ِابهلل والَِّ ِه َوَما أن ِزَل إِلَْي ِه َما َّاكَذوه ْم أ َْولِيَاء) املائدة 81 :فذكر مجلة شرطية مقتضي أنه إذا و د الشرط و د املشروط حبرأ
"لو" واليت مقتضي مع الشرط انتفاء املشروط (انظر كتاب اسميان لشيخ اسس ا ابن ميمية)  ،ف جيتمع اسميان مع اختاذهم أولياء فنحن حنكم على كل من َّ
موىل
الكفار ظاهراً أبنه قد كفر ظاهراً بذلك العمل املكفر ،وأبنه قد نقض أيضاً إميانه الباطن ابهلل والنيب وما أنزل إليه ،فهو حكم ،ولي
وانتبه إىل الفرق ،فإن فيه مزلة أقداا املر ئة واجلهمية]النكت اللوامع ص ()43-45
 1رواه مسلم

معلي ً أو قيداً للحكم.
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مستول أما هللا عن قول الق ال عن ع ث أتباعه ،آق قال ال عليه الص ة والست (عرضتت َعلَتي اامتم آرأيتت ال ت ومعته الترهيط ،وال ت ومعته
الرجل والرج ن ،وال ليح معه أح ) .1آهذا ن مل يتبعه أح من قومه ،وهذا الياره ماثا ق بله ماجاء به من الق.
 - 4ومن صور التعجل :التعجل يف أتليف الكتتب ووضتا امل تاهل للجماعتات بت ون أهليتة لتذل  .آت ترج الكتتب وامل تاهل مشتتملة علتى احنراآتات
عقائ يتتة وخرائتتب يف ااحكتتا وق ت ض تربت يف آدتتر مباتتل االعتقتتاث أم لتتة علتتى ل ت  .حتتىت أن ت جت ت جتتاعتس أو ع ت ة جاعتتات ه ت آها واح ت
وم اهجها متباي ة مت اقاة ،ما أن الق واح الخيتلف واليت اقض ،وما االدت ف إال بسبب آساث امل اهل ال اختيء عن التعجل يف التتأليف ،وجتت

ما ل (ك ُّل ِح ْز ِ
ب ِرَا لَ َ يْ ِه ْم آَ ِرحو َن) الرو .٣2 :

 - ٥ومتتن صتتور التعجتتل :تترأ اَّ ههتتال متتا ثعتتوى اَّميتتا أهنتتم يستتعون إىل اخل آتتة الراختت ة ،وال تتتتأتى هتتذه أبمتراء جهتتال بعلتتو الشتريعة ،آقت قتتال
رسول هللا عليه الص ة والس (إن هللا اليقبض العلتم انتزاعتا ي تزعته متن العبتاث ،ولكتن يقتبض العلتم بقتبض العلمتاء بعلمتاء الشتريعة ،حتىت إ ا مل يبتق
عاملتتا اكتتذ ال تتا رءوستتا جهتتاال آستتتِلوا آتتأآتوا ب ت علتتم آاتلهوا وأضتتلوا) .2آإمتتارة اَّهتتال الأتيت ِب آتتة راختت ة ،بتتل الأتيت إال ابلات ل كمتتا يف هتتذا
الت يل .وقت رأيتتت بعتتض مستتتويل اَّماعتتات رمتتون علتتى أتبتتاعهم قتراءة كتتتب الستتلف ،ورأيتتت آدترين رمتتون علتتى أتبتتاعهم قتراءة كتتتب علمتتاء
ال عوة ال ج ية ب عوى أهنا كتب التكث  .وهذه بعض صتور الات ل املتذكورة يف الت يل الستابق .ورأيتت آدترين يثعلتون مايرونته بترأيهم مث يلثقتون
ِب ا خترعيا لتسير آعلتهم .ورأيت جاعات يرأسها اَّهال ويف أتباعهم من ع ه ختيء من العلم الشرعي يت ذونه مثتيا قتم عملته تلثيتق الثتتاوى التيت
كلتتا الشتترعية علتتى تصتترآات اامتراء ،وقتتم آتتتاوى مت اقاتتة َتامتتا يف املستتألة الواحت ة ِبستتب توجهتتات اامتراء وأهتوائهم ،وهتتؤالء أختتتبه ختتتيء ابملثتتتس
الذين ي صبهم الكا الطواخيت السبال الشرعية عليهم.
 - ٦ومن صور التعجل :إمارة الصبيان وااح اث ،وهي من أسباب الثنت واخل ف ،وقذا هبوب قا الب اري يف كتاب الثنت متن صتاياه يف ابب
(قتتول ال ت عليتته الصت ة والست

هت ك أمتتيت علتتى يَت َ ي أخيلمتتة ستتثهاء) .وقتتال اباان حجاار يف ختتترحه [قتتال ابتتن بطتتال :جتتاء املتراث ابقت ك مبي تتا يف

حت يل آدتتر ايب هريتترة أدرجتته علتتي ابتتن معبت وابتتن أيب ختتتيبة متتن وجتته آدتتر عتتن أيب هريتترة رآعتته «أعتتو ابهلل متتن إمتتارة الصتتبيان ،قتتالوا :ومتتا إمتتارة
الصتتبيان قتتال :إن أ عتمتتوهم هلكتتتم  -أي يف ثي ت كم  -وإن عصتتيتموهم أهلكتتوكم» أي يف ثنيتتاكم ذوهتتاق ال ت ثح أو ذ هتتاب املتتال أو هبمتتا.٣].
وق وصف ال عليه الص ة والس اخلوراج أبهنم (ح اثء ااس ان) أي ص ار السن.
 - ٧ومن صور التعجل :الس يف ال عوة ابملقلوب ،آال عليه الص ة والس ب أ ابل عوة وَتييز التق متن البا تل وَتييتز املتؤمن متن الكتاآر ،حتىت
قتتال الكثتتار إنتته عليتته الص ت ة والس ت آت هترق بتتس ااب وول ت ه وب تس املتترء وووجتته ،كمتتا ب ت أ عليتته الص ت ة والس ت جب ت ال الكثتتار وثحتتض ختتتبهاْم
وأاب يلهم ،آاتبعه من اتبعه على بص ة را ي عو إليه ،وعاثاه من عاثاه على بص ة را عتاثاه متن أجلته ،مث ختترن يف ترستيخ اإلميتان يف نثتو أتباعته،
وأدذ يطلب ال صرة وامل عة ،مث خترن يف قتال أع اء هللا .أما يف هذا الزمان آاامر يس ابملقلوب :آيب أ ابلقتال قبل ترسيخ اإلميان وقبل نشر الت عوة
وقبل معرآة الق من البا ل .وقذا آ تعجب إ ا رأيتت بعتض اَّماعتات اإلست مية تطلتب الت ليل الشترعي وهتي يف الستجون علتى ماكانتت تثعلته
متتن قبتتل ،آتتعتتارع وجهتتات ال ظتتر ،وتؤلتتف ااِبتاث الشتترعية املت اقاتتة ،مث يك ِهثتتر ال تتا بعاتتهم بعاتتا ويتبَت هِن بعاتتهم بعاتتا .وهتتذه كلهتتا متن آاثر
التعجل الذي هو علة الرمان وال .
 - 8ومن صور التعجل :تعجل الص ا املسلح ما الكومات الكاآرة قبتل االستتع اث الكتايف لتذل رتا قتذا التعجتل متن آاثر مت مرة أحيتا  .ولتيح
الواجب الشرعي ه ا هو جمرث ال كاية يف الكومات الكاآرة حىت يقت عليهتا باتا عشترات متن املستلمس وإن كانتت هتذه ال كايتة هتي عمتل صتاحل

يف اْا لقولته تعتاىل (والَ يت تالو َن ِمتن عت ِو نتَّتي إِالَّ كتِتب َقتم بِ ِته عمتل ِ
ح) التوبتة ،12٠ :ولكتن الواجتب هتو ت يت هتذه الكومتات وإوالتهتا
َ ََ
ْ َ ه ْ
ََ م َ
صتال م
َ
وإقامة حكومة إس مية الجمرث ال كاية ،و ل لقوله تعاىل ( َوقَاتِلوه ْم َح َّىت الَ تَكو َن آِْتتَةم َويَكو َن الت هِ ين كلُّته ِهّلل) اانثتال .٣9 ٣9 :ويرجتا تعجتل

الص ا اسباب م ها:
 1ال يل متثق عليه
 2متثق عليه
( ٣آتح الباري) 1٠ /1٣
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(أ) اَّهل ابلثرق بس اإلميان ابلواجتب وبتس القت رة عليته .آإنته دتب اإلميتان بوجتوب جهتاث هتذه الكومتات ملتا قت م اه متن أثلتة علتى لت  ،ولكتن
القيا هبذا الواجب تاج ما العلم واإلميان بته إىل القت رة علتى القيتا بته ،كتالل والزكتاة وخ تا متن العبتاثات :اإلميتان هبتا واجتب ،ولكتن القيتا هبتا

ِ
اّلل نَت ْثسا إِالَّ و ْس َع َها) البقرة .28٦ :إال أنه يف حالة اَّهاث داصة دب اإلع اث
متوقف على الق رة ،آإ ا حتقق العجز سقط الوجوب( ،الَ ي َكلهف ه

ِ
له ع العجز و ل لل ص الوارث يف ل وهو قولته تعتاىل (والَ َ س َّ َّ ِ
ِ
استتَطَ ْعتم ِهمتن
َ ْ ََ
ين َك َثترواْ َستبَتقواْ إِ َّهن ْتم الَ يت ْعجتزو َنَ ،وأَعت ُّ واْ َقتم َّمتا ْ
تأ التذ َ
ِ
صتر هللا ورستوله بيت ه والبلستانه آي تصتر
قت َّوة) اانثال .٦٠ - ٥9 :قال ابن ميمية رمحه هللا [وصارت تل اآلايت يف حق كل مؤمن مستاتعف الميك ته نَ ْ

صر هللا ورستوله بيت ه أو لستانه ،وهبتذه اآليتة
را يق ر عليه من القلب وحنوه ،وصارت آية َّ
قوي يق ر على نَ ْ
الص َار على املعاه ين يف حق كل مؤمن ه
وحنوهتتا كتتان املستتلمون يعملتتون يف آدتتر عمتتر رستتول هللا عليتته الصت ة والست وعلتتى عهت دلثائتته الراختت ين ،وكتتذل هتتو إىل قيتتا الستتاعة ،التتزال
أبرع هتتو آيهتتا مستاتتعف أو يف وقت ِ
َّصت َتر التتتا َّ ،آمتتن كتتان متتن املتتؤم س ِ
تت هتتو آيتته
ائثتتة متتن هتتذه اامتتة قتتائمس علتتى التتق ي صتترون هللا ورستوله ال ْ
مستاعف آليعمل َبية الصس والصثح والعثو عمن يؤ ي هللا ورسوله من الذين أوتوا الكتاب واملشركس ،وأما أهل القوة آإمنا يعملون ِ
َبية قتال أئمة
الكثر الذين يطع ون يف ال ين ،وَبية قتال الذين أوتوا الكتاب حىت يعطتوا اَّزيتة عتن يت ِ وهتم صتاخرون] .1وقتال أياتا [واملصتلاة يف لت تت تون،
آتارة تكون املصتلاة الشترعية القتتال ،وَترة تكتون املصتلاة املهاثنتة ،وَترة تكتون املصتلاة اإلمستاك واالستتع اث بت مهاثنتة] .2ويف ك مته عتن ست

الذرائا قال ابن القيم رمحه هللا [أنته تعتاىل هنتى املتؤم س يف مكتة عتن االنتصتار ابليت  ،وأمترهم ابلعثتو والصتثح ،لتت يكتون انتصتارهم ريعتة إىل وقتون
متتاهو أعظتتم مثست ة متتن مثست ة اإلخاتتاء واحتمتتال الاتتيم ،ومصتتلاة حثتتظ نثوستتهم وثيت هم و ريتتتهم راجاتتة علتتى مصتتلاة االنتصتتار واملقابلتتة].٣
والاصل أنه دب التثريق بس اإلميان ابلواجب والق رة على القيا به.
(ب) وقت يكتتون متتن أستتباب تعجتتل الصت ا الرخبتتة يف إثراك ال صتتر ،وهتتذا خت متَت َعبت بتته أعيتتان املستتلمس وإمنتتا متعبت بته جممتتون املستتلمس .آال صتتر
ليح واجبا على آرث بعي ه أو جاعة بعي ها وإمنا دب هذا على جممون املسلمس ،أما مادب على ااعيان آهو الستعي يف هتذا قت ر الطاقتة ولته أجتره

ِ
اجر ِيف سبِ ِيل ِ
اّلل َِد ْ ِيف اا َْر ِ
ع مَرا َخما َكِ ا َو َس َتعة َوَمتن َخيْتر ْج ِمتن
كام ع هللا بق ر سعيه وإن مل ي رك ال اية كما قال تعاىل ( َوَمن يت َه ْ َ ه
اّلل) ال ستتاء .1٠٠ :وقتتذا آق ت قتتال تعتتاىل (ومتتن يت َقاتتِتل ِيف س تبِ ِيل ِ
اّلل ورس تولِِه مثَّ ي ْ ِرْكتته الْمتتوت آَت َق ت ْ وقَتا أَجتتره علتتى ِ
ِِ ِ ِ ِ
اّلل
ه
َ َ ْ َ ه
ََ
ْ َ
َْ
بَتْيتتته م َهتتاجرا إ َىل ه َ َ
آَتيت ْقتَل أَو يت ْلِتب آَستو َ ِ ِ
َجترا َع ِظيمتا) ال ستاء ، ٧4 :آا اهت لته أجتره ستواء قتِ َتل أو َخلَتب .أمتا ال صتر والتمكتس آهتو واجتب علتى ا متون
ف نت ْؤتيته أ ْ
ْ َ ْ َْ
ِ
ِ
ِ
كما قال تعاىل ( َوقَاتِلوه ْم َح َّىت الَ تَكو َن آْتتَةم َويَكتو َن الت ه ين كلُّته هّلل) اانثتال ،٣9 :آيجتب أن يستتمر الستعي بصتوره امل تلثتة حتىت يتتم التمكتس
ل ين هللا تعاىل.
(ج) وقت يكتتون متتن أستتباب تعجتتل الصت ا اعتتة اامت يف لت  ،وه تتا إ ا اتثتتق رأى أتباعتته علتتى أنتته ال مصتتلاة يف الصت ا آإنتته دتتب علتتيهم أال
يطيعوه ،آقت قتال حمماد بان احلسان الشايباين يف (ابب مادتب متن اعتة التوايل ومتاال دتب)[ :آتإ ا كتان ع ت هم أهنتم لتو أ تاعوه هلكتوا ،كتان أمتره
إايهم بذل قص ا م ه إه كهم واست ثاآا هبم ،وق

ِِ
س)
استَ َ َّ
ف قَت ْوَمه آَأَ َاعوه إِ َّهن ْم َكتانوا قَت ْومتا آَاستق َ
هللا تعاىل الطاعة يف ل  ،آقال (آَ ْ

الزدرف.4]٥4 :
(ث) وق يكون من أسباب تعجل الص ا  :تقلي أمنو ج قتايل جنح يف بل ِ ما ،يف بل ِ آدر كتلتف روآته عتن البلت ااول ،آت يكتتب لته ال جتاح.
والترأي ه تتا :أن أستتلوب الت ي ت امل استتب لبل ت ِ متتا هتتو ااستتلوب التتذي جت هِترب وجنتتح متتن قبتتل ،هتتذا هتتو متتاي ب ي اتباعتته متا إثدتتال تعت ي ت عليتته
تت اسب ما ت ااحوال والزمان.

ح
آهذه بعض صور التعجل ،الذي هو ستبب الرمتان ،وقتال عمار بان امقااب [إن الترب اليصتلاها إال الرجتل املكيتل] أي املتتأين .وقتال ( َولَ ْتي َ
( 1الصار املسلول) ص 221
( 2جممون الثتاوى) 1٧4 /1٥
( ٣اع املوقعس) 1٥٠ /٣
 4من كتابه (الس الكب ) 1٦٦ /1
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ِ
الِْ ُّس ِأبَ ْن َأتْتتواْ الْبتي ِ
وت ِم ْن أَبْت َو ِاهبَا) البقرة ،189 :آكل ختيء  -وم ه الت ي اإلس مي  -له اببه
وت من هوِرَها َولَتك َّن الِْ َّس َم ِن اتَّت َقى َوأْتواْ الْبتي َ
َ
ْ
التتذي دتتب أن يتتؤتى م تته ،أمتتا تس تلهق ااس توار  -ابنتهتتاج ال ميقرا يتتة أو ابالجتمتتان علتتى خ ت م ت هل أو ابلتعجتتل يف التتتأليف أو بتعجتتل الص ت ا -
آليح من الس وليح من التقوى وال ي مر إال الرمان وال .

 قال الشيخ أبو حممد حفظه هللا [فالوا ب عدا إط ق هذا الك ا فيما وصفه بتعجل الصداا ،وهو حماولة قتال و هاد هذه احلكومات الكافرة مع التيقن من
عدا إمكان مديريها يف ذلك الصداا ،فإخراج هذا القتال من الرب والتقو معجل من املصنف ،وإن كان يورث حرمان إقامة الدولة ملن معجل به ،لكنه إن شاء هللا
ال يورث الندا ،بل إما األ ر أو الشهادة ،وإمنا يورث الندا عند من ابتدى به غري و ه هللا ،أو أقاا به على غري بصرية ودون علم وهد ومعرفة ابلواقع واملصاحل

واملفاسد.

وحنن نعتقد ونبني دائماً أبن الوا ب على األمة هو العمل اجلاد جلهاد يكون فيه مديري هذا الواقع وإقامة الدولة املسلمة لتحقيق التوحيد ودحر الشرك والتنديد،
ولكن هذا ال يعر عدا مشروعية اجلهاد والقتال وإن ِل يثمر إقامة الدولة حاالً ،فإن اجلهاد عبادة مشروعة كالص ة وسائر العبادات ،وهي املدرسة اليت يرتىب من

خ هلا اجلند الذين سيدريون هذا الواقع إن شاء هللا ،واألدلة على مشروعية ذلك كثرية ال يتسع هذا اجملال الضيق لسردها.
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َقم بِه َع َم مل
واملصنف نفسه قد قال (ص )918حتت رقم ([ :)8وإن كانت هذه النكاية هي عمل صاحل يف ذاهتا لقوله معاىل ( َوالَ يَتَالو َن م ْن َع هِو نتَّْي إالَّ كت َ
صالِ مح) التوبة].120 :
َ

تحصرا،
وهذه ليست دعوة مر أو مشجيع على العمل العشوائي غري املنظم واملدروس ودون إعداد ،والذ يسميه البعض :ابألعمال اليائسة أو التزبب قبل ال ّ

ك  ،ف زلنا مع قولنا جبواز اجلهاد الفرد واجلماعي ،حنث على مرسيخ العقيدة وامربة طكائد العدو ونقاط ضعفه ،والبصرية ابألحكاا الشرعية وابلواقع وفقه

املصاحل واملفاسد ،وغري ذلك مما ندندن عليه ،كي مكون الضرابت يف أعداء هللا مو عة ،مدفع الدعوة واجلهاد إىل األماا ومظهر صورة اجلهاد املشرقة واضحة غري
مشوهة بني املق ،وليست جمرد أعمال عشوائية مبتورة غري مدروسة الثمرة ،والتوقيت واألهداأ ،ورطا مقر أعني أعداء هللا ويفرحون ا ،بل رطا معمدوا مضخيم

شأهنا عرب وسائل إع مهم ،خصوصاً عند جناحهم يف كشف فاعليها بسرعة مع أن منفذيها شباب حداثء أسنان ،منقصهم امربة والعدة والبصرية ،وذلك ليعظموا
هود نود الشرك الذين دحضوا ملك املخققات! وكشفوا أمر أولئك الشباب ،ختويفاً ملن حتدثه نفسه طثل ذلك ،كما قال معاىل( :إَِّمنَا َلِكم الشَّْيطَان خيَهِوف
َ
أ َْولِيَاءه) آل عمران .175 :ومفاخرة خبرباهتم ،ونشراً لإلحباط والتخذيل بني صفوأ الشباب ،وليحصلوا بذلك على مزيد من الص حيات والرمب والنياشني
بتعجل أولئك الشباب وقلة خرباهتم ومفريقهم ابسعداد اجلاد.
وال يعجل القارئ فيظن أنر أشرتط النجاح والنصر للعمل كي يكون هاداً شرعياً ،بل الذ أرمي إليه وأدعو إليه ،هو بذل الوسع يف اسعداد الرتبو واملاد

برتسيخ العقيدة ومعميق امربة ابلواقع ،ليجمع العمل  -ولو كان صدريا  -بني البصرية يف األحكاا الشرعية والواقع ،وبني التواصل يف العمل (ف يزال) سنة ظاهرة
قائمة حتيي النفوس ،مع الثبات على احلق يف كل األحوال.

وأُحذر من أعمال جتمع بني اجلهل يف األحكاا الشرعية والواقع ،والعشوائية يف أعمال مبتورة غري مدروسة ،يعقبها مواقف ختاذل وذلة بني يد أعداء هللا ومشويه

للدعوة واجلهاد ،فتورث بذلك حقاً ،الندامة واسحباط والتخذيل.

فكم أتملنا على شباب معجلوا الصداا ،حاديهم يف ذلك احلماس األ وأ قبل أن يرسخ اسميان يف قلو م ودون أن يتبصروا يف األحكاا الشرعية والواقع ،وكأمنا

الداية أن يعملوا عم ً مادايً كيفما كان ذلك العمل ،أتثراً طا يسمونه من أخبار إخواننا يف بلدان أخر  ،قد ققعوا شوطاً ِل يققع هؤالء الشباب عشر معشاره بعد،
ودون مراعاة الخت أ الظروأ واألحوال واسمكاانت.

ورطا سعى بعضهم لقلة معرفته ابألحكاا الشرعية يف أعماله العشوائية إىل عقوبة بعض العصاة أبشد مما شرعه هللا ،من قتل أو ققع أعضاء أو استح ل مال وحنوه

مما يندم

فيه بعض املتحمسني عن غري بصرية ،وال يفرق يف املعاملة بني العصاة والكفار ،فيُزرون بدعوهتم ويشوهون هادهم ،ورطا انقلب بعضهم يف السجن

بعد ذلك على عقبيه فاعرت) على أقدار هللا وبرئ من إخوانه وقال أقواالً مشوه الدعوة وقد مرده عن الدين.

مث رأينا بعد هذا كله من يُذل نفسه وأهله ألعداء هللا ،يستجد القواغيت واملشركني من نواب الربملان ،كي يفر وا ويعفوا عنهم ،فأ

هاد هذا الذ ال يتقي هللا

أصحابه يف دينهم وموحيدهم الذ هو أهم مصلحة يف الو ود ،فيشوهوه أبمثال هذه التناقضات؟

وام صة :أن الذ أريد قوله بعد هذا االستقراد هو كالذ قاله أسعد بن زرارة رضي هللا عنه لقومه بني يد بيعتهم للنيب صلى هللا عليه وسلم.

اي قوا إما أن أتخذوا هذا اجلهاد  -سواء كان فردايً أا مجاعياً ،وسواء أقاا دولة اسس ا أا ِل يقمها  -إما أن أتخذوه حبقه ومتحملوا مبعامه ،ف منقلبوا على
أعقابكم ومشوهوا دين هللا ،أو فذروه ،واشتدلوا ابلدعوة إذا ِل متحملوا ملكم التكاليف ،فإن ذلك أعذر لكم عند هللا ،من أعمال مقوا على التخبط واجلهل مث
ختتم ابلتناقض ومشويه الدعوة والتوحيد ،أو ابلذل واستجداء أعداء هللا.
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اثنيا :ومن أوجه التقص يف العمل اإلس مي :نقص اإلد ص ،وهو وإن كان من أعمال القلب البا ة إال أن له ع مات اهرة ،وم ها- :

 - 1ع الرجون عن اخلطأ واإلصرار عليه ،داصة اخلطأ يف التآليف الشرعية ال اختيء عن التعجل وع ااهليتة ،آمتا رأيتت أحت ا عتاث عتن دطتته
داصة لو كان له أتبان ،انه يرى جبهله أنه سيثتاح أمامهم لو اعرتف ِبطته ،وهذا د له يف ال نيا واآلدرة متن التمتاثي يف البا تل والع تاث .هتذا
تاثل عليته الكتتتاب والست ة واقتتروا ابخلطتتأ ،وقت
رختتم ثعتتوى اَّميتتا أهنتتم يريت ون مرضتتاة هللا ونصتترة ثي تته ،وكتتذبوا ،آلتتو كتتان هتتذا مقصت هم التبعتوا مت ه
ضربت أم لة لذل يف ع ة مواضا هبذا الكتاب ،داصة يف آدر مبال االعتقتاث ،بتل يصترون علتى اخلطتأ ويت ذونته ثي تا ومتذهبا لياملتوا أووارهتم

كاملتتة يتتو القيامتتة ومتتن أووار التتذين ياتتلوهنم ب ت علتتم ،وحتتال هتتؤالء يشتتبه متتن نتتزل آتتيهم قولتته تعتتاىل (وأَقْستتموا ِاب َِّ
ّلل َج ْهت َ أَْميتَتاهنِِ ْم لَتتتِن َجتتاءه ْم
َ َ
ِ
ِ
ِ
استتتِكْبَارا ِيف ْاا َْر ِ
الستتيِه ِال َوَال َِ يتتق الْ َم ْكتتر
ع َوَم ْكتَر َّ
نَتتذ مير لَّيَكتتون َّن أ َْهت َ ى مت ْتن إِ ْحت َ ى ْاا َمت ِم آَتلَ َّمتتا َجتتاءه ْم نَتتذ مير َّمتتا َو َاثهت ْتم إَِّال نتثتتوراْ ،
السيِهال إَِّال ِأب َْهلِ ِه) آا ر.4٣ - 42 :
َّ

 - 2رآتتض التاتتاكم إىل الشتترن :آتتإن الواجتتب علتتى املستتلمس أن يتاتتاكموا آيمتتا بيت هم إىل الشتترن  -وهتتذا ستتأآرثه روضتتون مستتقل عقتتب موضتتون
الكتتم ب ت متتاأنزل هللا  -وق ت رأيتتت جاعتتات إس ت مية تتترآض أن حتتتتكم يف د آاْتتا إىل الشتترن ،متتا أهنتتم ي ت عون إىل حتكتتيم الشتترن وأن جاع تاْم
ماقامت إال حملاربة من كم ب ماأنزل هللا ،آإ ا ماثعوا إىل حكم هللا أعرضوا ،آهم أوىل ابَّهاث من حكامهم ،وهذا صتريح ال ثتاق كمتا قتال تعتاىل

ِِ
(وإِ َا قِيتتل َقتتم تَتعتتالَواْ إِ َىل متتا أَنتتزَل اّلل وإِ َىل َّ ِ
س يَصت ُّ و َن َع ت َ صت وثا) ال ستتاء .٦1 :وقت ختتاء هللا أن أكتتون َح َكمتتا يف
تت الْمَتاآق َ
الرستتول َرأَيْت َ
َ ْ َ ْ َ َ ه َ
َ
دصومات بعض أ راآها من ال عاة املشهورين وحتس وجتب التق عليته َتلهتص م ته وأىب أن يتؤثي ماوجتب عليته ،آقلتت :وهللا الَمي هتن هللا علي تا ِبكتم
اّللَ الَ يت َِه َما بَِق ْوِ َح َّىت يت َِه واْ َما ِأبَنْتث ِس ِه ْم) الرع .11:
إس مي حىت نرضى ِبكم هللا آيما بي ا ،آق قال تعاىل (إِ َّن ه
أعلَ َتى ضت ل ائثتته
التعصب للطائثة ابلبا ل :وهذا حال ك من أتبان اَّماعات وااحزاب اإلس مية ،آبعض ااتبان يل تي عقلته واليثكتر َ
 -٣ه
ِ
َصتتا ِ
الستتعِ ِ )
اب َّ
أ علتى هت ى وماصتار أهتتل ال تار يف ال تتار إال بتعطيتتل عقتوقم كمتتا قتال تعتتاىل ( َوقَتتالوا لَ ْتو كَّتتا نَ ْس َتما أَْو نَت ْعقتتل َمتا كَّتا ِيف أ ْ َ

ِ
الرست ِ
ول
اّلل َوإِ َىل َّ
املل  ،1٠ :وبعض ااتبان يظهر له دطأ ائثته مث ي صرها ابلبا ل وحاله كمن قال هللا آيهم ( َوإِ َا قي َتل َق ْتم تَت َعتالَ ْواْ إِ َىل َمتا أَن َتزَل ه
ِ
آابؤه ْم الَ يَت ْعلَمو َن َختْيتا َوالَ يَت ْهتَ و َن) املائ ة.1٠4 :
آابء َ أ ََولَ ْو َكا َن َ
قَالواْ َح ْسبتَا َما َو َج ْ َ َعلَْيه َ

 - 4ورأيت مستويل بعض اَّماعات اإلست مية يقولتون إنته لتو ت لهتب خت هم متن اَّماعتات اإلست مية اادترى علتى بلت هم وأقتاموا حكتم اإلست
آيته ،آلتن يكتون أمتامهم إال تترك بلت هم والعتيش يف خت ه .وهتذا مل يقتف ع ت حت نقتص اإلدت ص ،بتل إن هتذا القتول ضت ل مبتس ،إ إنته يب هتس أن
هؤالء اليري ون حكم اإلس على القيقة وإمنا يري ون الكم انثسهم ،ولتو أراثوا حكتم اإلست لث ِرحتوا بته كيثمتا أتتى ،داصتة وأن اعتة اإلمتا
املت لب واجبة ذجان أهل الس ة.
يتوعت ون دصتومهم متن اَّماعتات اادترى ابالنتقتا مت هم إ ا
 - ٥ورأيت بعض اَّماعات اإلست مية  -وهتم مستاتعثون مش هترثون يف اارع  -ه
م هكن هللا قم !!.

وهتتذه كلهتتا متتن صتتور نقتتص اإلدت ص ،وقت قتتال تعتتاىل (ومتتا الَّصتتر إِالَّ ِمتتن ِع ت ِ ِ
اّلل) آل عمتران ،12٦ :وهللا ي تتزل نصتتره علتتى مايعلمتته متتن الصت ق
ََ ْ
ه
ْ
ِ
الس ِ
ِِ
كيَةَ َعلَْي ِه ْم َوأَ َاث َهب ْم آَتْتاا قَ ِريبا) الثتح .18 :آهل هذه القلتوب مؤهلتة
َنزَل َّ
واإلد ص الذي يف القلوب كما قال تعاىل (آَت َعل َم َما ِيف قتلوهب ْم آَأ َ

لت زيل ال صر والثتح .
يبس ل أن بعض من يرآعون راية ال عوة اإلست مية إمنتا هتم يت عون انثستهم علتى القيقتة  -لطلتب امللت والستلطان وال تروة  -اليت عون
وهذا مما ه

إىل هللا كما يقتاي اإلد ص ،وهؤالء ليسوا من أتبان ال عليه الص ة والس  ،آق وصف أتباعه أبهنم (قل ه ِتذ ِه سبِيلِي أَثعو إِ َىل ِ
اّلل َعلَتى
ْ
ه
َْ َ
بِ
صت َِة أَ َْ َوَمت ِن اتَّتبَت َعت ِتين) يوستتف ،1٠8 :وقتتال ختتتيخ اإلست حممااد باان عباادالوهاب يف آوائ ت هتتذه اآليتتة [ااوىل :أن الت عوة إىل هللا ريتتق متتن اتبتتا
َ
أقول هذا نصحاً سخواين ،وحتريضاً على األطيب واألفضل واألنكى أبعداء هللا ،ال ختذي ً ،مع معرفيت أبن الصور املشرقة الثابتة بني أبناء هذا الدين كثري ،ولعل

التفصيل يف هذا الباب يكون له حمل آخر].النكت اللوامع ص ()46-48
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رستتول هللا عليتته الص ت ة والس ت  .ال انيتتة :الت بيتته علتتى اإلد ت ص ،ان ك ت ا لتتو ثعتتا إىل التتق آهتتو ي ت عو إىل نثستته] .1آأتبتتان ال ت عليتته الص ت ة
والس الذين ي عون إىل هللا ،ال الذين ي عون انثسهم.
روي البخار رمحه هللا بس ه عن أيب امل هال قال[ :ملا كان ابن وايث ومروان ابلشا  ،وثب ابن الزب ركة ،ووثب الق هتراء ابلبصترة ،آانطلقتت متا أيب
إىل أيب بروة ااسلمي حىت ثدل ا عليه يف ثاره وهو جالح يف ل علِه ِية لته متن قصتب آجلست ا إليته ،آأنشتأ أيب يستتطعمه الت يل ،آقتال :ايأاب بتروة
أال ترى ماوقا آيه ال ا آأول ختيء ْسعته تكلم به :إين احتسب ع هللا أين أصبات سادطا على أحياء قريش ،إنكم ايمعشر العرب ك تم علتى
الذلتتة و ِ
التتال التتذي علمتتتم متتن ِ
القلتتة والا ت لة ،وإن هللا أنقتتذكم ابإلس ت ورام ت عليتته الص ت ة والس ت حتتىت بل ت بكتتم متتاترون .وهتتذه ال ت نيا التتيت
أآست ت بيت كم ،إن اك التتذي ابلشتتا وهللا إن يقاتتتل إال علتتى ثنيتتا ،وإن هتتؤالء التتذين بتتس أ هتتركم وهللا إن يقتتاتلون إال علتتى ثنيتتا ،وإن اك التتذي
ركة وهللا إن يقاتل إال على ال نيا].2
وأ أقول بقول أيب بروة رضي هللا ع ه ،وهللا إن ك ا من رؤساء اَّماعات اإلس مية مايري ون إال ال نيا ،وماي عون إال انثسهم ،ولو كانوا يت عون

إىل هللا وإىل الق لتعلموا الق أوال والجتمعوا عليه اثنيا ،ولك هم (ك ُّتل ِح ْتز ِ
ب ِرَتا لَت َ يْ ِه ْم آَ ِرحتو َن) الترو  ، ٣2 :وإين أحتستب ع ت هللا أين أصتبات

ستادطا علتتى هتتؤالء وعلتتى أم تتاقم .وملتتا ختتترن الصتتليبيون يف االستتتي ء علتتى اانت لح والتهامهتتا قطعتتة بعت أدتترى ،كانتتت بت ث اانت لح مقستتمة إىل
ع ت ة ممال ت مت تتاحرة يف كتتل م ي تتة مملكتتة ،آاضتتطر ملتتوك الطوائتتف هتتؤالء ل ستتتعانة بستتلطان م تراكش يوستتف بتتن َتختتتثس وجبيش ته علتتى اإلآ ترنل،
آأخاثهم ،وبع ال صر لبوا م ه أن يبقي بعض جيشه بب ثهم ليعي هم على اإلآرنل ،آأىب وقال قم [أدلصوا نياتكم يكثكم هللا ع وكم] ،و لت ملتا
رآهم متثرقس خمتلثس مت احرين .وماوالت هذه ال صياة قائمة لكل مشت ل ابلعمل اإلس مي إىل اليو .
أمتتا ستتوء اادت ق املتثشتتي يف ستتاحة العمتتل اإلست مي واتبتتان السياستتات الزبيتتة اَّاهليتتة متتا اخلصتتو واتبتتان السياستتة امليكاآيليتتة ل يتتل املتآرب أبي
وسيلة ،ون رة اامانة ،وااثرة ،آا ث ع ه والحرج ،وهذا كله من أسباب اخلذالن .آالتوآيق له أسباب معروآة يف الشرن وعلتى رأستها حستن اخللتق
واتبتتان مكتتار ااد ت ق ،وهبتتذا استتت لت الستتي ة د دتتة لل ت عليتته الص ت ة والس ت  ،و ل ت آيمتتا رواه الب تتاري عتتن عائشتتة رضتتي هللا ع هتتا  -يف
حت يل بت ء التتوحي  -قالتتت [حتتىت جتتاءه التتق وهتتو يف ختتار حتراء ،آجتتاءه امللَت آقتتال :اقترأ  -إىل أن قالتتت  -آرجتتا هبتتا رستتول هللا عليتته الصت ة
َ
والس يرجف آؤاثه ،آ دل علتى د دتة ب تت دويلت رضتي هللا ع هتا آقتال :هوملتوين وملتوين ،آزملتوه حتىت هتب ع ته الترون ،آقتال خل دتة وأدسهتا
اخلس :لق دشيت على نثسي ،آقالت د دة :ك  ،وهللا الخيزي هللا أب ا ،إن لتصل الترحم ،وحتمتل الك َّتل ،وتكستب املعت و  ،وتقتري الاتيف،
وتعس على نوائب الق] .٣آأقسمت الستي ة د دتة رضتي هللا ع هتا علتى أن هللا الخيزيته عليته الصت ة والست واستت لت علتى لت أبمتر استتقرائي
وصثته أبصول مكار ااد ق.4
الش يف القائمس على العمل اإلس مي أهون من الشت يف وعت هللا تعتاىل ب صتر املتؤم س .وقتال تعتاىل
نصر من هللا ما هذا كله وإن ه
آهل يرجى م

ِ
ِِ
ِ
(اي أَيتُّها الَّ ِذين آم واْ كونواْ قَت َّو ِام ِ ِ
س) ال ساء .1٣٥ :ومن ابب َتا الشهاثة علتى
س ِابلْق ْسط خت َه َ اء هّلل َولَ ْو َعلَى أَنثسك ْم أَ ِو الْ َوال َ يْ ِن َوااَقْتَربِ َ
َ
َ َ
َ َ

ال ثح آ خت يف أنه يوج صالون وأآاضتل يست ثون ويقتاربون يف ستاحة العمتل اإلست مي عستى هللا أن ي ثتا هبتم ،ولكتن اامتر كمتا قيتل لرستول
هللا عليه الص ة والس أهنل وآي ا الصالون قال (نعم إ ا ك ر اخلبل).٥
وهتذا التتذي كرتتته ه تتا أقولتته عتتن دتتسة ،وهتتي وجتته نظتتر متن حمايت الي تمتتي اي جاعتتة إست مية أو حتتزب إست مي ،واَّماعتتة حتتق وواجتتب يف هتتذا
الزمان ،وق ألثت كتايب (العم ة يف إع اث الع ة للجهاث يف سبيل هللا تعاىل) يف آقته العمتل اإلست مي اَّمتاعي ،ولكتن  -وكمتا كترت متن قبتل -
آإن ه اك آرقا بس العلم ابلواجب واإلميان به وبس إمكان القيا به ،وم ل هذا الواجتب التذي لته أهت اف حمت ثة اليتتأثى ابالنتمتاء إىل جاعتات هبتا
 1من (آتح ا ي خترح كتاب التوحي ) ص  ،94ط أنصار الس ة
 2ح يل ( )٧112بكتاب الثنت من صاياه
 ٣ال يل ()٣
 4هذا حاصل ما كره ابن حجر يف خترحه (آتح الباري) 24 /1
 ٥ال يل رواه الب اري
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نصر وال توآيق ،ولكن من وج جاعة صالة ثي ا وعم لزمه العمل معهتا .و لت انتين ال أثعتي
م ل هذه العيوب املذكورة ه ا ،آهذه اليرجى قا م
العلم أبحوال كاآة اَّماعات يف ختتىت البلت ان ،ولكتين أرثت أن أضترب أم لتة للستلبيات املتثشتية يف اَّماعتات اإلست مية لتجت تب هتذه الستلبيات.
وهذا يف معرع ال يل عن ت ي أنظمة الكم الكاآرة.
وأخلص ما سبق آأقول :إن ريق املسلمس لت ي أنظمة الكم الكاآرة هو :ال عوة بشىت الصور بع س مة املت هل وصتاة املعتقت  ،متا إ هتار التق
والتساءة متتن الكتتاآرين وكثتترهم المشتتاركتهم يف كثتترهم كمشتتاركتهم يف الكتتم العلمتتاين أو السملتتا ت الشتتركية وإمنتتا إعت ن للتساءة واملثاصتتلة حتتىت تتميتتز
الصثوف ،ما الصس على أ ى الكثار ،و لب ال صرة من املؤم س حىت تتكون جاعة قوية قاثرة على الت ي وقاثرة على الكتم ابإلست إ ا َم هكتن
هللا تعاىل قا .وهذا واجب ا مون ،أما ما دب على كل آرث آهو السعي يف حتقيتق لت بقت ر اقتته (آمتن يعمتل م قتال رة دت ا يتره ،ومتن يعمتل
توس اامور اهلها .هذا
م قال رة خترا يره) ،ودب أن تؤدذ دصائص كل بل ودصائص أهله يف السبان ،وأن ه
وابهلل تعاىل التوآيق.
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املسألة العاشرة :رد الشبهات يف موضوع احلكم بدري ماأنزل هللا
تكلمتتت يف املستتألة ااوىل التوارثة ِباَتتتة مباتتل االعتقتتاث عتتن وجتتوب التاتتذير متتن اخلطتتأ يف الت ين ،و كتترت آيهتتا أن الستتكوت عتتن هتتذه اادطتتاء
يتتؤثي إىل تراكمهتتا حتتىت يتتؤول اامتتر إىل حتريتتف الت ين وتب يلتته كمتتا هِ
حرآتتت الت اي ت الستتابقة كاليهوثيتتة وال صترانية ،اللتتتان يتعبت أهلهمتتا بات الت

يَتَرْون أهنا الق .وقذا قال األوزاعي رمحه هللا [إ ا هرت الب ن آلم ي كرها أهل العلم صارت سَّة].1

وتكلمت يف تل املسألة عن أسباب اخلطأ يف ال ين ،وأنه ق يكون:
 ولة عامل. أو جهالة متعامل. أو ض لة مبت ن ووائ .هتتذا وقت تعرضتتت مستتألة تكثت الكتتا الطواخيتتت ووجتتوب جهتتاثهم لستتيل متتن الشتتبهات هبت ف صتترف املستتلمس عتتن التق يف هتتذه املستتألة ،وقت
ص رت هذه الشبهات يف ااسا من مص رين و ا:
املص ر ااول :وهو مص ر َتبا للاكا الطواخيت ،وهم بعض علماء الستوء ابملؤسستة ال ي يتة الرْسيتة ،ومتن أجهتزة إعت الطواخيتت آيمتا ي شتر يف
الصاف وا ت وحنوها.
واملص ر ال اين :من بعتض اَّماعتات اإلست مية التيت يتؤثي إ هتار التق يف مستألة ال هكتا إىل كشتف آستاث م اهجهتا ،آيلبستون التق ابلبا تل علتى
املسلمس يف هذه املسألة ،وخايتهم تسير مواقثهم وال آان عن وجوثهم ،وهذه هي عصبية اَّاهلية بعي ها.
وتص ر الشبهة من ه ا وه اك ،مث يتلقاها ال ا أبلس تهم ويقولون أبآواههم ماليح قم به علم ،و سبونه هي ا وهو ع هللا عظيم.
وميكن تقسيم الشبهات الوارثة للص عن تكث الكا وجهاثهم إىل ستة أقسا على ال او التايل:
القسم األول :ختبهات ض التكث بوجه عا :

وق رثثت على ك م ها يف مبال االعتقاث ،م ل:
 - 1القول أبن املسلم ال يكثر أب ا.
 - 2والقول أبنه اليكثر أح م بعمل ،والكثر إال ابالعتقاث.
 - ٣والقول أبنه اليكثر إال اَّاح واملستال.
 - 4والقول أبنه يشرتط قص الكثر اجل التكث .
 - ٥واإلسراف يف العذر ابَّهل.

القسم الثاين :ختبهات مل ا تكث الكا الاكمس ب

ماأنزل هللا.

وهذه سوف أرث عليها يف هذه املسألة العاخترة إن ختاء هللا ،وإن كان ق سبق الرث على ك م ها.
القسم الثالث :ختبهات مل ا تكث أعوان الاكم الكاآر وج وثه.
 - 1كاالعتذار قم أبهنم جهال.
 - 2واالعتذار أبهنم مكرهون.
 - ٣واالعتذار أبهنم مستاعثون.
 - 4والقول أبهنم َيتون ابلشهاثتس وم هم من يصلي.
 - ٥والقول أبهنم يعتق ون أهنم وقاثْم على الق.
 - ٦والقول أبن ه اك من يالهم من املشايخ وخ هم.
 - ٧والقول ابخترتاط املواالة القلبية لتكث هم ابملواالة الظاهرة.
 1رواه اخلطيب الب اثي يف خترف أصااب ال يل
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 - 8والقول ابخترتاط استتابتهم قبل تكث هم على التعيس.
وق سبق الرث على كل هذه الشبهات يف مبال االعتقاث ع نق (الرسالة الليمانية يف املتواالة) ،وع ت نقت كتتاب (القتول القتا ا آتيمن امت تا عتن
الشرائا) ،وع الك يف موانا الكم يف خترح قاع ة التكث .
القسم الرابع :ختبهات للص عن جهاث هؤالء الكا الكاآرين.
 - 1كالقول أبنه الخيرج عليهم ماثاموا يصلون .وهذه الشبهة رثثت عليها ع نق كتاب (القول القا ا) ربال االعتقاث.
 - 2والقول بوجوب ثعوْم قبتل قتتاقم .وهتذه الشتبهة رثثت عليهتا ع ت نقت (الرستالة الليمانيتة) رباتل االعتقتاث ،و كترت أن ثعتوْم خت واجبتة
ان ال عوة بل تهم ،وانه ال ثعوة يف جهاث ال آا ،وهو نون جهاثهم.
وه اك ختبهات أدرى للص عن جهاثهم رثثت عليها يف كتايب (العم ة يف إع اث الع ة للجهاث يف سبيل هللا تعاىل) ،وم ها:
 - ٣القول أبنه الجهاث إال ذما ممَ َّكن ،أي اخترتاط وجوث اخلليثة وإ نه يف اَّهاث.
 - 4القول ابخترتاط وجوث ال ار املستقلة للشرون يف اَّهاث.
 - ٥القول ابخترتاط التميز للشرون يف اَّهاث.
 - ٦القول أبن الواجب تربية ال ثو ال اخلروج على الكا .
وكل هذه الشبهات وخ ها ق رثثت عليها يف كتايب (العم ة).
 - ٧وه اك ختبهة أدرى متعلقة جبهاث هؤالء الكا املرت ين ،وهي أقرب إىل أن تكون أضاوكة أتى هبا أحت املعاصترين إ وعتم أن قتتاقم اليستمى
جهاثا وإمنا توصيثه الثقهي أنه دروج على الاكم ،أما اَّهاث آهو يف املصطلح قتال الكثار .هذا حاصل قوله ،والرث عليه من ث ثة أوجه:
أ  -أن هتتذا لتتيح حاكمتتا مستتلما متتن ااصتتل حتتىت يقتتال للمستتلم التتذي يقاتلتته إنتته دتتارج عليتته ،آهتتؤالء الكتتا  -وكمتتا ستتبق القتول يف نقت كتتتاب
(القول القا ا) ربال االعتقاث  -مل ت عقت قتم بيعتات ختترعية علتى الكتم ابلكتتاب والست ة ،وإمنتا تولتوا علتى الكتم ابل ستتور والقتانون الوضتعيس،
وابلتايل آلم يكونوا حكاما خترعيس للمسلمس يف يو من اااي حىت خيرج عليهم.

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم
ب  -أنه إ ا كان اَّهاث  -يف االصط ح  -هو قتتال الكثتار ،آهتؤالء الكتا كثتار بت ص قولته تعتاىل ( َوَمتن َّملْ َْكتم رَتا أَن َتزَل ه
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ت َوه َتو َكتاآِمر)
الْ َكاآرو َن) املائ ة .44 :وإ ا ك ا نسميهم مرت ين آهذا المي ا من أن املرت كاآر ب ص قوله تعاىل ( َوَمن يَت ْرتَ ْث مت ك ْم َعتن ثي ته آَتيَمت ْ
البقرة ،21٧ :وقال تعاىل (الَ تَت ْعتَ ِذرواْ قَ ْ َك َث ْرمت بَت ْع َ إِميَانِك ْم) التوبة ،٦٦ :وم لها  .٧4آاملرت ون ص ف من أص اف الكثار.
ف َيِْيت اّلل بَِقوِ ِ بُّتهم و ِ بُّونَه أَ ِ لَِّة علَى الْم ْتؤِمِس أ ِ
ِ ِِ
ِ
َع َّتزِة
َ
َ
ج  -أن قتال املرت ين هو جهاث ب ص قوله تعاىل ( َمن يَت ْرتَ َّ م ك ْم َعن ثي ه آَ َس ْو َ َ ه ْ
َْ
علَى الْ َكاآِ ِرين د ِ
اه و َن ِيف سبِ ِيل ِ
اّلل َوالَ َخيَاآو َن لَ ْوَمةَ آلئِِم) املائ ة ،٥4 :وقال ابان ميمياة يف هتذه اآليتة [ولثظهتا يصترح أبهنتم جاعتة  -و كتر
َ
َ ه
َ َ

اآليتة  -أآلتيح هتتذا صتر ا يف أن هتؤالء ليستوا رجت  ،آتإن الرجتتل اليستمي قومتتا يف ل تة العترب ،الحقيقتتة وال جمتاوا - .إىل أن قتال  -بتتل هتذه اآليتتة
ت ت ل علتتى أنتته اليرت ت أح ت عتتن ال ت ين إىل يتتو القيامتتة إال أقتتا هللا قومتتا تتبهم و بونتته ،أ لتتة علتتى املتتؤم س أعتتزة علتتى الكتتاآرين داه ت ون هتتؤالء
املرت ين].1
آقتال الكا الاكمس ب ماأنزل هللا هو جهاث ب ريب ،وإال لز صاحب هذه الشتبهة أن أاب بكتر وستائر الصتاابة رضتي هللا عت هم ع ت ما قتاتلوا
املرت ين مل يكونوا جماه ين يف سبيل هللا.
أما إ ا كان صاحب هذه الشبهة اليرى كثر هؤالء الكا آهذا أمر آدر ،والرث عليه ابملسألتس الساثسة والسابعة.
القسم امام  :ختبهات للص عن العمل اإلس مي اَّماعي.
و ل ان جهاث هؤالء الكا اجل دلعهم ونصب إماِ مسلم اليتأتى إال بواسطة جاعة آ تصتلح آيته اَّهتوث الثرثيتة .آكتان الصت عتن العمتل
اَّماعي وسيلة للص عن اَّهاث ،ومن هذا:
( 1م هاج الس ة ال بوية)  ،221 - 22٠ /٧بتاقيق ث .حمم رختاث سامل
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 - 1القول أبن اَّماعة ب عة.
 - 2القول أبن اإلمارة على هذه اَّماعات ب عة.
 - ٣القول أبن بيعات هذه اَّماعات ب عة.
 - 4القول أبن العمل السري يف اإلس ب عة.
وخ ل من الشبهات اليت رثثت عليها بكتايب (العم ة).
القسم السادس :ختبهات لتسوي اخنراط اَّماعات اإلس مية يف املسار ال ميقرا ي لصرآها عن اَّهاث الواجب.

و ل ب عوى املصلاة أو ابسم ال عوة إىل هللا أو ابسم الشورى ،وق بيه ت آساث ال ميقرا ية ما تث ي هذه املتزاعم والشتبهات يف أول البتاب الرابتا
من هذا الكتاب (آثاب العامل واملتعلم) ع الك يف ال ية ،وأياا يف موضون السياسة الشرعية أبول هذا املبال.
بع هذا العرع املوجز للشبهات الوارثة للص عن تكث الكا الاكمس ب الشريعة وللص عن جهاثهم ،أ كر ما أرجأت الك آيه وهي:
رث الشبهات الوارثة مل ا تكث الكا الاكمس ب ماأنزل هللا.
وق بل الزي ابلبعض إىل أن محلهم على ادرتان ختبهات جتعلهم هم أنثسهم يكثرون ملا ت طوي عليه ختتبهاْم متن تت قص اانبيتاء و مهتم والتعتريض
هبتتم .وستتيأيت بيتتان لت يف مواضتتعه إن ختتتاء هللا .وبعتتض الشتتبهات التوارثة ه تتا ستتبق التترث عليهتتا ،داصتتة يف مباتتل االعتقتتاث وع ت الكت يف قولتته

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكتاآِرو َن) املائت ة ،44 :ابملستألة الساثستة روضتوع ا هتذا ،وم تل هتذه الشتبهات ستيكون الترث عليهتا
تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أَ َنزَل ه
ابإلحالة إىل ماسبق ِكره آيها .وهذا سرث للشبهات الوارثة مل ا تكث هؤالء الكا :
ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة ،44 :يف أهل الكتاب ال املسلمس.
َنزَل ه
الشبهة األوىل :أن قول هللا تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
وهذه الشبهة ق سبق الرث عليها يف املسألة الساثسة ،وبيه ت أن ال ص عا يلز املسلمس من سبعة أوجه.
وأضتيف إىل لت  :أن هتذا لتتيح هتو الت ص الوحيت الت ال علتى كثتر هتؤالء الكتا بتل قت كتترت يف املستألة الساثستة أنته قت َث هل علتى كثترهم عت ة
نصتتوص مقستتمة علتتى ث ثتتة م ا تتات وهتتي :تتترك الكتتم رتتا أنتتزل هللا ،وتشتريا ماخيتتالف ختتترن هللا ،والكتتم ب ت متاأنزل هللا .آتتإ ا احتتتال وائت إلبطتتال
االحتجاج هبذه اآلية ( َوَمن َّملْ َْكم )...آما ا يص ا ب ه من ال صوص الع ي ة ال الة على كثر هؤالء الكا .
ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة ،44 :هو كثر أص ر خ خمرج من امللة.
َنزَل ه
الشبهة ال انية :أن الكثر يف قوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
وهذه أياا سبق الرث عليها يف املسألة الساثسة ،وأنه كثر أكس من أربعة أوجه.
ويقال ه ا أياا :إن هذا ليح هو ال ص الوحي ال ال على كثر هؤالء الكا .

الشبهة الثالثة :أن هؤالء الكا اليكثرون إال إ ا جا وا حكم هللا أو إ ا استالوا الكم ب ه.

وهذه أياا ق سبق الرث عليها يف املسألة الساثسة ،وبيه ت:
 - 1أن اَّا واالستا ل م ا ات مكثرة ،ولك ها ليست هي م ا ات التكث الوارثة يف اآلايت ال الة علتى كثتر الكتا كم تاط تترك حكتم هللا

والكم ب ه يف قوله تعاىل (ومن َّمل َ كم )...اآليتة ،وكم تاط اتبتان التشتريا امل تالف يف قولته تعتاىل ( َّاكَتذواْ أَحبتارهم ورهبت َاهنم أَراباب ِمتن ث ِ
ون
ََ ْ ْ
َْ َ ْ َ َْ ْ َْ ه
ِ
ش ِركو َن) اانعا .121 :
اّلل) التوبة ،٣1 :وقوله ( َوإِ ْن أَ َ ْعتموه ْم إِنَّك ْم لَم ْ
ه

 - 2أن التذنوب املكثتترة بتتذاْا كتتالكم ب ت متتاأنزل هللا اليشترتط للتكثت هبتتا جات أو استتتا ل بتتل متتن اختترتط هتتذا آقت قتتال بقتتول خت ة املرجتتتة
التتذين أكثتترهم الستتلف ،ويراجتتا ه تتا ما كرتتته يف مباتتل االعتقتتاث يف الت بيتته اقتتا املتتذكور بتعليقتتي علتتى العقيت ة الطااويتتة ،ويف نقت كتتتاب (القتتول
القا ا) ،ويف نق (الرسالة الليمانية) .وق أخترت إىل هذا أياا يف املق متس اخلامسة عشرة والساثسة عشرة ابملسألة اخلامسة هبذا املوضون.
 - ٣كما كرت يف املق مة السابعة عشرة أن خترط االستا ل املكثر متوآر يف الكم ابلقوانس الوضعية.

الشبهة الرابعة :أن الكا الاليس ليسوا هم الذين وضعوا القوانس الوضعية املعمول هبا.
والرث عليها من ث ثة أوجه:
 - 1أن وضا القوانس م اط مكثر (وهو م تاط التشتريا امل تالف لشترن هللا) ،أمتا الكتم هبتا آهتو م تاط مكثتر آدتر (وهتو م تاط الكتم ب ت متاأنزل
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هللا) ،آتتإن أآلتتت التتاكم متتن م تتاط التش تريا وقتتا يف م تتاط الكتتم هبتتا .آكيتتف وهتتو واقتتا آيهمتتا آمتتن جهتتة م تتاط التشتريا :آتتإن معظتتم الكتتا قتتم
ص حيات تشريعية يف ال ستور كما أهنتم وإن مل ياتعوا معظتم القتوانس املعمتول هبتا أبنثستهم إال أهنتم ديزوهنتا بتل ويلزمتون الرعيتة ابلعمتل هبتا .واامتر
ابلكثر كثر ،والكم بقوانس الكثر كثر.

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكتاآِرو َن) املائت ة ،44:آالتذين أنتزل آتيهم الت ص مل يكونتوا
َنزَل ه
 - 2أن هذه هي صورة سبب نزول قوله تعتاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
هتتم التتذين بت ه لوا حكتتم هللا يف التترجم ولكتتن ب ه لتته أست آهم كمتتا تت ل عليتته أحاثيتتل ستتبب ال تتزول داصتتة روايتتة الطتتسي عتتن أيب هريتترة وقت ستتبق أن
كرْتتا ،ولكتتن التتذين نتتزل آتتيهم ال ت ص وأكثتترهم هللا وإن مل يب ت ه لوا حكتتم هللا لك ت هم حكم توا هبتتذا الكتتم املبَ ت ه ل .آا تال الكتتا املعاص ترين كاتتاقم،
وصورة سبب ال زول قطعية ال دول يف ال ص كما يف املق مة السابعة.
 - ٣أن التتار الذين نقل ابن تيمية وابن ك اإلجان على كثرهم لكمهم ب ختريعة اإلس (ابلياسق) ما ثعواهم اإلس  ،مل يكونوا هم التذين
وضعوا اك الياسق وإمنا وضعه جت هم التوثين ج كيتز دتان .وقت ستبق تثصتيل هتذا يف املستألة الستابعة ع ت ِكتر اإلجتان ،آصتورة الكتا املعاصترين
كصورْم ،وحكمهم كاكمهم ،بل إهنم أخت إجراما ملا كرته يف آدر املسألة السابعة من أن التتار حكموا بقوانس الكثتر آيمتا بتس تائثتهم آقتط،
ومل يلزموا هبا عمو املسلمس ،أما املعاصرون آألزموا املسلمس ابلعمل هبذه القوانس تعلهما وحكما وحتاكما.

الشبهة امامسة :أن القوانس املعمول هبا آيها بعض أحكا الشريعة اإلس مية.

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم
َنزَل ه
وهذا الي رأ ع هم الكثر ،و ل ان الوعي الوارث يف قوله تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ

ن) املائت ة44 :
الْ َكاآِرو َ

ترتب على تب يل

حكتم واحت متن أحكتا هللا وهتو رجتم التزاين احملصتن ،واليلتز تبت يل جيتا أحكتا الت ين لتيلاقهم هتذا الوعيت كمتا ستبق يف رث أيب حيتان اان لستي
وابتتن القتتيم علتتى عبت العزيز الك تتاين وهتتو ما كرتتته يف آدتتر املستتألة الساثستتة .آتتإ ا كتتان هللا تعتتاىل قت حكتتم ابلكثتتر علتى متتن بت ه ل حكمتتا واحت ا متتن
أحكامتته ،آكيتتف رتتن أستتقط ال ت وث الشتترعية جلتتة وأابح احملرمتتات القطعيتتة وإ ا كانتتت صتتورة ستتبب ال تتزول قطعيتتة ال ت دول يف ال ت ص  -كمتتا يف
املق مة السابعة  -آق تبس ل أن صورة الواقا أخت من صورة السبب وأوىل ِبكم ال ص.
وياتتاف إىل هتتذا متتاورث بثتتتوى ابتتن ك ت يف تكث ت التتتتار متتا أن قتتانوهنم الوضتتعي (الياستتق) كتتان مشتتتم علتتى بعتتض أحكتتا الش تريعة اإلس ت مية،

آالصورة هي الصورة ،والكم هو الكم .وقال تعاىل (وما يتؤِمن أَ ْك ترهم ِاب ِ
ش ِركو َن) يوسف.1٠٦ :
ّلل إِالَّ َوهم ُّم ْ
ََ ْ
َ ْ ه

الشبهة السادسة :القول أبن آتاوى العلماء يف التتار الدوو تطبيقها على الكا املعاصرين.

والرث من ث ثة أوجه:
 - 1أن الجتتة يف تكث ت هتتؤالء الكتتا هتتي ال صتتوص الشتترعية املتتذكورة ابملستتألة الساثستتة واإلجتتان املتتذكور يف املستتألة الستتابعة ،ليستتت يف أق توال
العلماء.
 - 2أن حال الكا املعاصرين أخت من حال التتار متن جهتة حتقتق م تاط التكثت آتيهم ملتا ستبق بيانته يف آدتر املستألة الستابعة وأختترت إليته ه تا يف
الرث على الشبهة الرابعة.
 - ٣وابلتايل دوو تقلي آتاوى العلماء بشأهنم ملا كرته من قبل من جواو تقلي امليت ،آكيف وحنن لس ا ِباجة إىل تقليت هم متا وجتوث ااثلتة متن
ال ص واإلجان وكيف وآتاواهم ليست جمرث رأي وإمنا نقلوا آيها اإلجان على ماقالوا آالعمتل بثتتاويهم عمتل ابإلجتان لتيح تقليت ا حماتا جمترثا متن
ال ليل.
الشبهة السابعة :أن ثسات هؤالء الكا ت ص على أن الشريعة اإلس مية هي املص ر الرئيسي للتشريا.
والرث من ث ثة أوجه:
 - 1وهتتو أن ال ستتتور نتتص علتتى أن الش تريعة املص ت ر الرئيستتي ال الوحي ت رتتا يعتتين أن ه تتاك مصتتاثر أدتترى للتش تريا ،أي أن ه تتاك أراباب أدتترى يف
التشريا ما هللا ،وق سبق يف املسألة ال انية  -هبذا املوضون  -بيان أن هذا ال ص ال ستوري ق أآصح عن كثرهم خاية اإلآصاح ،آإنه نص صتراحة

ِ ِ ِ
اّلل والْم ِسيح ابن مرَ وما أ ِمرواْ إِالَّ لِيتعب واْ إِلَتها و ِ
احت ا الَّ
َْ
على اكا أرابب ما هللا .قال تعاىل ( َّاكَذواْ أ ْ
َحبَ َاره ْم َورْهبَ َاهن ْم أ َْرَاباب همن ثون ه َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
َ
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شت ِركو َن) التوبتتة ،٣1 :وقت كانتتت هتتذه الربوبيتتة يف التشتريا امل تتالف آبتتس هللا أن متتتابعتهم يف هتتذا ختتترك ابهلل ،وقت ستتبق
إِلَتتهَ إِالَّ هت َتو ستْتب َاانَه َع َّمتتا ي ْ
تثصيل القول يف هذه اآلية يف املسألتس ال انية والساثسة.
تص علتتى أن مب تتاثيء الش تريعة املص ت ر الرئيستتي ،وبي هم تتا آتترق :أمتتا
 - 2أن ال ستتتور مل ي ت ص عل تتى أن أحكتتا الش تريعة املص ت ر الرئيس تتي ،وإمنتتا ن ت ه
ااحكا آمعروآة وهي ااحكا التثصيلية يف كل مسألة ،وأمتا املبتاثيء آهتي القواعت العامتة كتاقيتق العت ل وأن ااصتل بتراءة الذمتة وحنتو لت ممتا
يت ه عي ست نة القتوانس الوضتتعية أهنتتا حتقتتق هتتذه املبتتاثيء .وهبتتذا تعلتم أن هتتذا الت ص ال ستتتوري اليرتتتتب عليته أي إلتزا للاكومتتات ابلكتتم أبحكتتا
الشريعة.
 - ٣أنه لو اآرتض ا أن هذا ال ص الكثري يرتتب عليته التتزا الكتم ابلشتريعة ،آتإن ه تاك نصتا ثستتوراي آدتر ي اقاته َتامتا ،ويع هتس عتن الواقتا القتائم،
وهو ال ص على أن (الكم يف احملاكم ابلقانون).
والاصل :أن من ن أن هذا ال ص ال ستوري ( -مباثيء الشريعة املصت ر الرئيستي للتشتريا)  -يت رأ الكثتر عتن هتؤالء الكتا آقت أدطتأ ،بتل إن
هذا ال ص مما ي ي هم وي م هم ابلكثر انه نص ضم يا على اكا مصاثر للتشريا خ ختريعة هللا.
الشبهة الثامنة :وهي أن يوسف عليه الس

عمل ملل مصر ،را يعين أنه حكم بشريعة هذا املل الكاآر.

ويري قائل الشبهة أن يوسف مل يكثر ما هذا ،آلما ا يكثر الكا بذل
وك ت ق كرت يف نق (الرسالة الليمانية) ربال االعتقاث أن قائل هذه الشبهة يكثر اهنا ت قيص لألنبياء عليهم الس
ب ال عليه الص ة والس
قال ابن ميمية رمحه هللا [الد ف أن من َس َّ
اانبياء]1

ي دل يف حكتم ستبههم.

تب
أو َعابَه بع موته من املسلمس كان كاآرا ح ل الت  ،وكتذل متن س ه

نبيا من
وق كرت يف ال ق املشار إليه َبدر مبال االعتقاث الرث على هتذه الشتبهة ،وحاصتله :أن اإلجتان قت انعقت علتى عصتمة اانبيتاء متن الكثتر ومتن
الكبائر ،كما كره القاضي عياع يف (الشثا) ،واَّمهور على عصمتهم من الص ائر أياا.
والكم بشريعة الكثار كثر ،والب أن يكون يوسف عليه الس معصوما م ه ،آ ل هذا على أنه مل كم بشريعة الكثار.
كما أن الكم بشتريعة الكثتار هتو حكتم ابلطتاخوت وحتتاكم إليته ،ويوستف عليته الست معصتو متن هتذا ،ان هللا قت بعتل ستائر الرستل ابجت تاب

الطتتاخوت والكثتتر بتته ،كمتتا قتتال (ولََق ت ْ بتع ْتَتتا ِيف كت ِتل أ َّمت ِتة َّرستتوال أ َِن ْاعب ت واْ اّلل و ِ
وت) ال اتتل ،٣٦ :آهتتل أمتتر يوستتف ابجت تتاب
اجتَ ب تواْ الطَّتتاخ َ
هَ َ ْ
َ ََ
ه
الطاخوت ومل دت به
َّ
مثوضتتا دتتري اامتتور علتتى اجتهتتاثه وآتتق ختتريعته وختتريعة أبيته
والصتتايح  -كمتتا كتترت يف مباتتل االعتقتتاث  -أن يوستتف عليتته الست كتتان ممَك تتا ه
يعقوب عليهما الس  ،وقذا اسرتق أداه ب يامس وكان هذا هو حكم السارق يف ختريعتهم.

الشبهة التاسعة :ختبهة أن ال عليه الص ة والس

حكم ب

ختريعة اإلس

 -ابلتوراة  -آيجوو ل امته من بع ه.

وهتتذه أياتتا متتن الشتتبهات التتيت يكثتتر قائلهتتا ،ملتتا آيهتتا متتن خمتتز ال ت عليتته الصت ة والست  .وقت قتتال ابتتن حتتز رمحتته هللا إن متتن قتتال إن ال ت عليتته
الص ة والس حكم بس اليهوثيس اللذين ونيا ِبكم التوراة امل سودة آهو مرت .2
وسبب الرثة ه ا :هو خمالثة هذا القول لل صوص ال الة على أن ال عليته الصت ة والست مل كتم إال بشتريعة اإلست  ،وأن القترآن ستخ ملتا قبلته

متتن الشترائا كقولتته تعتتاىل (وأَنزلْ تتا إِلَيت الْ ِكتتتاب ِاب ْلت ِق م ِ ِ
ِ
ِ
ِ
تس ي َ يْت ِته ِمتتن الْ ِكتَت ِ
اّلل)
تاحكم بَتْي تَتهم رتَتا أَنت َتزَل ه
تاب َوم َهْيم تتا َعلَْيتته آَت ْ
َ ََ ْ َ َ َ َه َ
صت ه قا له َمتتا بَت ْ َ َ
َ
املائ ة .48 :وقال عليه الص ة والس (لو كتان موستى حيتا ماوستعه إال اتبتاعي) ،٣آكيتف يتبتا ال ت عليته الصت ة والست كتتاب موستى متا هتذا ،
ِ ِ ِ ِ
صت هِ مق لهِ َمتا
ْمت ِتة مثَّ َجتتاءك ْم َرست م
اّلل ِميَت َ
تاق الَّبِيِهت ْ َ
َدت َذ ه
ومصت اق هتتذا الت يل متتن كتتتاب هللا قولته ( َوإِ ْ أ َ
تول ُّم َ
تس لَ َمتتا آتَتْي تتتكم همتتن كتَتتاب َوحك َ

( 1الصار املسلول) ص .22٦
 2انظر (اإلحكا يف أصول ااحكا ) له1٠4 /2 ،
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ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين) آل عمتران.81 :
َدت ْذ ْمت َعلَتى َلك ْتم إِ ْ
َم َعك ْم لَتت ْؤم َّن بِه َولَتَ صرنَّه قَ َال أَأَقْتَرْر ْمت َوأ َ
صت ِري قَتالواْ أَقْت َترْرَ قَتا َل آَا ْخت َته واْ َوأَ َْ َم َعكتم هم َتن الشَّتاه َ
آجميا ال بيس أقروا أنه إ ا بعل حمم م عليه الص ة والس يف حياْم ليتبعونه ،آكيف يتبا حمم ختريعة موسى عليهما الص ة والس .
وستتبب هتتذه الشتتبهة متتاورث يف إحت ى رواايت حت يل رجتتم اليهتتوثيس اللتتذين ونيتتا ،وآيهتتا قتتال رستتول هللا عليتته الصت ة والست (آتتإين أحكتتم رتتا يف
التوراة ،آأمر هبما آرِجاَ) ،1والرث على هذا ال يل من وجهتس:
ااوىل :أن هذه الرواية ليست مما تل هبا ،آق كر ابن حجر أن يف س ها رجل مبهم.2
ال انيتتة :أهنتتا إ ا صتتات هتتذه الروايتتة آإنتته ي ب تتي آهمهتتا علتتى أستتا متتا كر متتن أن ال ت عليتته الص ت ة والس ت مل كتتم إال ابإلس ت  ،وي ب تتي رث
املتشابه إىل هذا احملكم ،آيكون معىن قوله (آإين أحكم را يف التوراة) أي ر ل ماورث آيها يف حكم هذه املسألة ،وال يكون هذا متابعة م ه للتوراة بتل
تصويبا ملا ورث آيها يف ل وأن هذا مما أنزله هللا آيها ليح مما ب ه لوه .وهذا ما كره ابن ك يف ك مته عتن هتذه الروايتة آقتال [آهتذه ااحاثيتل ثالتة
علتتى أن رستتول هللا عليتته الصت ة والست حكتتم رواآقتتة حكتتم التتتوراة ،ولتتيح هتتذا متتن ابب اإلكترا قتتم رتتا يعتقت ون صتتاته ،اهنتتم متتأمورون ابتبتتان
الشتترن احملم ت ي الحمالتتة ،ولكتتن هتتذا بتتوحي دتتاص متتن هللا عزوجتتل إليتته بتتذل وس تؤاله إايهتتم عتتن ل ت ليقتتررهم علتتى ماأبي ت يهم ممتتا توا تؤا علتتى
كتمانه].٣
وقال ابن ميمية رمحه هللا [وهو عليه الص ة والس

ِ
احكتم بَتْي تَتهم ِرَتا أَن َتزَل ا هّلل) املائت ة.4]49 :
مل كم إال را أنزل هللا عليته ،كمتا قتال تعتاىل ( َوأَن ْ

وقتتال أياتتا [إ كتتان املستتلمون متثقتتس علتتى أنتته الدتتوو ملستتلم أن كتتم بتتس أحت إال رتتا أنتتزل هللا يف القتترآن  -إىل أن قتتال  -وإ ا كتتان متتن املعلتتو
ابلكتاب والس ة واإلجان ،أن الاكم بس اليهتوث وال صتارى الدتوو أن كتم بيت هم إال رتا أنتزل هللا علتى حممت عليته الصت ة والست  ،ستواء واآتق متا
أبي يهم من التوراة واإلجنيل أو مل يواآقه]٥
الشبهة العاشرة :أن ال عليه الص ة والس

أيب بن سلول.
مل كم را أنزل هللا يف إقامة ح القذف على عب هللا بن َه

وهذه أياا من الشبهات اليت يكثر قائلها ان آيها ت قيص لل عليه الص ة والس ابْامه أبنه مل كتم رتا أنتزل هللا .وهتو عليته الصت ة والست
القائتتل استتامة بتتن وي ت (أتشتتثا يف ح ت ِ متتن ح ت وث هللا تعتتاىل ،إمنتتا أهل ت التتذين قتتبلكم أهنتتم كتتانوا إ ا ستترق آتتيهم الش تريف تركتتوه ،وإ ا ستترق آتتيهم
الاعيف أقاموا عليه ال  ،وا هللا ،لو أن آا مة ب ت حمم ِ سرقت لقطعت ي ها).٦
وق هب جهور الثقهاء إىل أن ال عليته الصت ة والست كتان دتهت يف بعتض اامتور برأيته ولك ته كتان اليقتر علتى دطتأ ،ومتن ه تا عاتبته هللا يف

ِ ِِ ِ
ِ ِِ
ص َس ْمت َقو َد ْ لهِ َّ ِ
ِ
ح لَ َ ِم َن
بعض اامور ،كقوله تعاىل ( َوإ ْن َعاقَتْبتت ْم آَت َعاقبواْ ر ْ ِل َما عوقْبتتم به َولَتن َ ْ َ م
لصابر َ
ين) ال اتل ،12٦ :وكقوله تعاىل (لَْي َ
توب َعلَت ْتي ِه ْم أ َْو يت َعت َّتذ َهب ْم آَتِإ َّهن ْم َتتالِمو َن) آل عمتران .128 :وحنوهتتا متتن املواضتتا ،واملستتألة معروآتتة بكتتتب ااصتتول وبت هتوب عليهتتا
اا َْم ت ِر َختت ْتيءم أ َْو يَتتت َ

الب اري أياا يف كتاب االعتصا من صاياه على اآلية ااد ة .واملقصوث أن ال عليه الص ة والس مل يعاتب بشتيء آيمتا خيتص ابتن ستلول
آ ت ه ل علتتى أن آِ ْعلتته معتته كتتان ص توااب وحقتتا ،س تواء كتتان ق ت أقتتا عليتته ال ت أو مل ي ِق ْمتته ،داصتتة وأن اادبتتار ق ت تعارضتتت يف هتتذا تعارضتتا يستتقط
االحتجاج هبا.
و ل أنه يف حاثثة اإلآ َعَّرع ابن سلول بقذف السي ة عائشة رضي هللا ع ها ،ومل يصرح ،ومن املعلو يف الثقه أن القذف له ألثا صتر ة ولته
ك اايت ،والك اية وهي التعريض ال يؤادذ هبا إال ما ال ية أو قرائن الال ،وتلقي هذا التعريض آدرون عن ابن سلول وأختاعوه تصر ا به.
وانقتتل متتاورث بشتتأن إقامتتة حت القتتذف علتتى التتذين وقعتوا يف قتتذف عائشتتة رضتتي هللا ع هتتا عتتن الت كتور عبت العزيز بتتن عباادهللا احلميااد آإنتته خلهصتته
 1ال يل رواه أمح وأبو ثاوث
( 2آتح الباري) 1٧1 - 1٧٠ /12
( ٣تثس ابن ك )  ،٥9 /2والبن حجر م له يف (آتح الباري)  ،1٧1 - 1٧٠ /12والبن ق امة م له يف (امل ين ما الشرح الكب ) 1٣٠ /1٠
( 4جممون الثتاوى) 111 /4
( ٥م هاج الس ة ال بوية) .٥٠9 - ٥٠8 /٥
 ٦ال يل متثق عليه
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الت أ

تل يصا جي ا يف كتابه (امل اآقون يف القرآن) آقال [وق ادتلف العلماء يف الذين صرحوا ابإلآ هل أقا عليهم ال عليه الص ة والس
ال على ث ثة أقوال:
أوال :أنه مل يقم ال على أح م هم ان ال الي بت إال ببي ة أو إقرار ،ومل صل ختيء من ل وهبذا قال املاورثي كما كر ابن حجر.1
أيب وهبذا قال ابن القيم.2
اثنيا :أنه ق أقيم ال عليهم جيعا إال عب هللا بن ه
ومما يست ل به قذا القول ماأدرجه الرتمذي قتال :حت ث ا ب ت ار أدتس ابتن أيب عت ي عتن حممت بتن استااق عتن عبت هللا بتن أيب بكتر عتن عمترة عتن
عائشة رضي هللا ع ها قالت« :ملا نتزل عتذري قتا رستول هللا عليته الصت ة والست علتى امل تس آتذكر لت وتت القترآن ،آلمتا نتزل أمتر بترجلس وامترأة
آاربوا َح ه هم» هذا ح يل حسن خريب النعرآه إال من ح يل حمم بن إسااق.
وأدرجتته ابتتن ماجتتة هبتتذا الست كمتتا أدرجتته أبتتو ثاوث متتن تريقس عتتن حممت بتتن إستتااق بتته ،إحت ا ا مرستتلة وآيهتا( :آتتأمر بترجلس وامترأة ممتتن تكلتتم
ابلثاحشة :حسان بن اثبت ومسطح ابن أاثثة ،قال ال ثيلي :ويقولون إن املرأة مح ة ب ت جاش).
آهذا ال يل آيه التصريح أبن الذين أقيم عليهم ال ث ثة ،ويف الرواية املرسلة اليت أدرجها أبو ثاوث أهنم حسان بن اثبتت ومستطح بتن أاثثتة ومح تة
أيب.
ب ت جاش وليح آيه كر البن ه
وق قيل يف التعليل لع إقامة الت عليته أنته مل يصترح ابلقتذف بتل كتان دمتا الت يل ويستت رجه ابلباتل ع ته ،وممتن قتال بتذل القاضتي عيتاع
كما كر ابن حجر.٣
وقيل إن ال عليه الص ة والس ترك ح ه ملصلاة هي أعظم من إقامته كما ترك قتله ما هور نثاقه دوآا من وقون الثت ة بستببه انته مطتان يف
قومه.
أيب ق ثبت نثاقته آلتيح مؤم تا حتىت يقتا عليته الت  .كتر هتذين القتولس ابتن
وقيل إمنا ترك ح ه ان ال وث تقا على املؤم س تكث ا لذنوهبم وابن ه
القيم ورجح ال اين( .واث املعاث) .11٥ /2
اثل ا :أنه ق أقيم عليه ال ك ه ممن صرح ابإلآت وممتا يت ل علتى لت متا أدرجته الطتساين بست ه عتن ستعي بتن جبت أنته قتال( :جلت ال ت عليته
أيب ومسطاا ومح ة ب تت جاتش كتل واحت مثتانس جلت ة يف قتذف عائشتة مث َتبتوا متن بعت لت خت
الص ة والس حسان بن اثبت وعب هللا بن ه
أيب رأ امل اآقس مات على نثاقه) قال اقي مي :رواه الطساين وآيه ابن قيعة وآيه ضعف وبقية رجاله رجال الصايح (جمما الزوائ ) .8٠ /٧
عب هللا بن ه
أيب ممتن
و كر ابن حجر أن الاكم أدرج يف «ااكليل» من رواية أيب أويح عن السن بن وي وعب هللا بن أيب بكر بن حز وخ تا مرست أن ابتن ه
جل ال .4
والظاهر أن هذا القول أرجح امرين:
أيب يف الروايتس السابقتس وإن كان من رق كلها مرسلة إال أنه يقوى بعاها بعاا.
أوال :ل بوت إقامة ال على ابن ه
اثنيا :انه ق ثبت يف ال يل السابق الذي أدرجه أصااب الس ن أن ال بتيص أقتا الت علتى ال ثتة املتذكورين والميكتن ختترعا أن يقتيم الت علتى
بعض القذآة ويرتك البعض اآلدر.
أيب انته مطتان يف قومته آررتا حصتل بستبب لت آت تة آهتو مترثوث ،انته إمتا أن يكتون
أما القول أبنه عليه الص ة والس ترك إقامة الت علتى ابتن ه
كاآرا ق أعلن كثره آيجتب قتلته رثة ولتن ي تور لقتلته اثئتر انته مرتت  ،وإمتا أن يكتون مظهترا اإلست آ بت متن إقامتة الت وث عليته إ ا ارتكتب جرميتة
أيب ممتن يظهتر اإلست نثاقتا آلتذل مل يقتلته ال ت عليته الصت ة والست ابلترخم متن هتور
ك ه متن املستلمس ولتن ي تور لتذل اثئتر ،وقت كتان ابتن ه
أمارات الكثر عليه واقت ان ال من ل حىت اليتا ث ال ا أنه يقتل أصاابه كما سبق ،أما أن يرتك إقامة ال دوآا من قومه آهذا ماال ميكتن
( 1آتح الباري) 4٧9 /8
( 2واث املعاث) 11٥ 114 /2
( ٣آتح الباري) 481 /8
( 4آتح الباري) 481 /8
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وقوعه ان كونه مظهرا اإلميان يستلز إقامة ال عليه إ ا عصى.
مث متن هتتم قومته التتذي ستي ورن لتته أليستوا متتن املتؤم س وهتتل ي تور املؤم تتون إ ا أقتيم حت هللا علتى واحت مت هم ِبتتق وإن كتان ختتريثا آتيهم هتذا متتاال
ميكن أن يقا أب ا من مؤمن حقا ،أما تركه قتله ما هور نثاقه آإنه خيتلف عن هذا انه يظهر اإلميتان آاقتن بتذل ثمته آلتيح ه تاك ستبب تاهر
يستوجب قتله ،وق قتل ال عليه الص ة والس سوي بن الصامت ح ا لقتله ا ذر بن وايث البلوي كما سبق آلم ي كر ل أح من قومه.
والرسول عليه الص ة والس هو أول من أنكر على اامم السابقة إقامة ال على ضتعثائهم وتترك إقامتته علتى أختتراآهم ،كمتا أدترج الشتي ان عتن
عائشة رضي هللا ع ها يف ح يل امل زوميتة التيت سترقت أن ال ت عليته الصت ة والست قتال« :اي أيهتا ال تا إمنتا ضتل متن كتان قتبلكم أهنتم كتانوا إ ا
سرق الشريف تركوه وإ ا سرق الاعيف آيهم أقاموا عليه ال وأ هللا لو أن آا مة ب ت حمم سرقت لقطا حمم ي ها».
آكيف ي كر عليه الص ة والس ختيتا مث يرتكبه هذا ماال ميكن ح وثه واليليق رقا ال بوة.1].
وحاصل الرواايت امل تلثة :أن ابن سلول إمتا أنته مل يقتم عليته الت انته َع َّترع ومل يص هترح ابلقتذف ،وإمتا أنته أقتيم عليته الت ك ت ه .آستقطت بتذل
هذه الشبهة .أما ملا ا مل يقتله ال عليه الص ة والس على ال ثاق آق سبق جواب ل يف مبال االعتقاث ع الكت يف ثبتوت الترثة بشترح
قاع ة التكث .
الشبهة احلادية عشرة :أن ال عليه الص ة والس وبعض الصاابة َحهرموا ال ل ومل يكثر أح بذل .
ويري أصااب هذه الشبهة أنه إ ا كانت القوانس الوضعية حتل الرا وحتر ال ل آلما ا يكثر واضعها والاكم هبا ،ومل يكثر متن ح هتر الت ل متن
الصاابة.
وهذه الشبهة أياا آيها ت قيص لل عليه الص ة والس  ،ويقال آيها ماقيل آيما سبقها.

ِ
ات أ َْوَو ِاج َ َو َّ
ويش أصااب هذه الشبهة إىل ماورث يف قوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الَِّ ُّ ِملَ حتَهِر َما أَ َح َّل َّ
ور َّرِح ميم ،قَت ْ
اّلل لَ َ تَتْبتتَ ي َم ْر َ
ض َ
اّلل َخث م
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اّلل لَكت ْتم َوالَ تَت ْعتَت واْ)  -إىل
ع َّ
َحت َّتل ه
آَتَتر َ
ين َآم تواْ الَ حتَهِرمتواْ َيِهبَتتات َمتتا أ َ
اّلل لَكت ْتم َحتلَّتةَ أَْميتَتانك ْم) التاتتر  ،2 - 1 :ويف قولتته تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
ِ
ادذكم ِ ِ ِ
قوله ( -الَ يتؤ ِ
ِ ِ ِ
س) املائ ة.89 - 8٧ :
َ
َّارته إِ ْ َعا َع َشَرِة َم َساك َ
ه
اّلل ابللَّ ْ ِو يف أَْميَانك ْم َولَتكن يت َؤادذكم رَا َع َّق ُّمت ااَْميَا َن آَ َكث َ

والرث على هذه الشبهة يكون رعرآة أن حتر ال ل َييت على أربعة أوجه ،م ها ماهو كثر وم ها ماليح كذل :
قصته هللا عتن أهتل اَّاهليتة متن ال ستيء وحتتر بعتض اانعتا ِببستها علتى الطواخيتت .كمتا قتال
 -الوجه ااول :التار على وجه التشريا ،كالذي َّ

ِِ
َّسيء ِوايثةم ِيف الْك ْث ِر ي ِِ َّ ِ
تعاىل (إَِّمنَا ال ِ
اّلل ِمتن َِِبت َِة
َ
ََ
ين َك َثرواْ لهونَته َعامتا َو َهِرمونَته َعامتا) التوبتة ،٣٧ :وكمتا قتال تعتاىل ( َمتا َج َع َتل ه
ا ُّل به الذ َ
ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
ِِ
ب) املائت ة ،1٠٣ :آهتذا حتتر علتى وجته اإللتزا للت ثح ولل ت  ،وهتذا
ين َك َثرواْ يَت ْث َرتو َن َعلَى ا هّلل الْ َكذ َ
َوالَ َسآئبَة َوالَ َوصيلَة َوالَ َحا َولَتك َّن الذ َ
هو التشريا املك ِهثر امل الف لشرن هللا.
 الوجه ال اين :جمرث ترك الشيء ان ال ثح تكرهه أو الحاجة قا آيه. الوجه ال الل :حتر الشيء على ال ثح ب ذ ِر ،أبن ي ذر هلل أال يثعل بعض املباح. الوجه الرابا :حتر الشيء على ال ثح بيمس ،أبن لف على أال يثعل بعض املباح.والوجهان ال الل والرابا كا مشروعس يف خترن من قبل ا ،أن ر املرء على نثسه الشيء آ دوو له أن يثعلته ،ومتن هتذا البتاب متاحكى هللا تعتاىل

ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
يل إِالَّ َمتتا َح تَّرَ إِ ْس تَرائِيل َعلَتتى نتَ ْث ِست ِته ِمتتن قَتْبت ِتل أَن تتَ ت َّتزَل التَّت ْتوَراة قت ْتل آَتأْتواْ
عتتن يعق توب عليتته الس ت (كت ُّتل الط َعتتا َكتتا َن ح ت ًّ لهبَت ِتين إ ْست َترائ َ
ِ
َّوَر ِاة) آل عمتران .9٣ :مث ن ِسخ هذا يف ختريعت ا آصار الدوو للمرء أن ِهر ال ل على نثسه لآلايت الستابقة ( َاي أَيتُّ َهتا الَّتِ ُّ ِملَ حتَ هِتر ) وقولته تعتاىل
ابلتت ْ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
حرمتته علتتى
آم تواْ الَ حتَهرمتواْ َيهبَتتات ، )...ومتتن آعتتل ختتتيتا متتن لت ب تتذر أو ميتس ،وجتتب عليتته أن يك هثتتر عتتن ميي تته وَييت التتذي ه
ين َ
( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
نثسه.
والتتذي يت ل علتتى أن التاتتر يف اآلايت التتيت استتت ل هبتتا أصتتااب هتتذه الشتتبهة كتتان متتن ابب التاتتر ب تتذر أو ميتتس ولتتيح علتتى وجتته التشتريا :أن
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اآليتس اللتس است لوا هبما ق أعقب هللا ال هي عن التار آيهما بذكر كثارة اليمس:

ِ
اّلل لَك ْم َِحتلَّةَ أ َْميَانِك ْم).
ع َّ
آقال تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الَِّ ُّ ملَ حتَهِر )  -إىل قوله – (قَ ْ آَتَر َ

ِ
ِ ِ ِ
َّارته)
َح َّل ه
وقال تعاىل (الَ حتَهِرمواْ َيِهبَات َما أ َ
اّلل)  -إىل قوله – ( َولَتكن يت َؤادذكم رَا َع َّق ُّمت ااَْميَا َن آَ َكث َ
آليح آيما است لوا به حجة على إابحة التار والتاليل على وجه التشريا والذي مل يصف هللا آاعله ب الكثر ،آقال تعاىل (إَِّمنَتا ال ِ
َّستيء ِوَاي َثةم

ِيف الْك ْث ِر) التوبة،٣٧ :

تك َّن الَّ ِذين َك َثرواْ يت ْثرتو َن علَى ِ ِ
وقال تعاىل (ما جعل اّلل ِمن َِِب ِة والَ سآئِب ِة والَ و ِصيلَ ِة والَ حاِ ولَ ِ
ب) املائ ة.1.1٠٣ :
ََ َ ه
َ ََ َ ه
اّلل الْ َكذ َ
َ َ َ
َ َ َ َ َ َ
َ
الشبهة الثانية عشرة :أن ال عليه الص ة والس أجاو الكم ب ماأنزل هللا بقوله (آ ت زقم على حكم هللا ولكن أنزقم على حكم ).

وهتتذه الشتتبهة تلاتتق رتتا قبلهتتا يف اختتتتماقا علتتى ت قتتيص ال بتتيص ،وأنتته أجتتاو الكتتم ب ت متتاأنزل هللا ،أي أجتتاو الكثتتر ،ومتتن أجتتاو الكثتتر آهتتو كتتاآر،
آكيف يسول هذا الظن وهو عليه الص ة والس إمنا جاء ابإلميان ابهلل وح ه والكثر ابلطاخوت .
وهذه الشبهة ت ل على وآور جهل صتاحبها ،والت يل املشتار إليته هتو حت يل بريت ة بتن الصتيب املشتهور يف ال تزو ،وآيته قتال بريت ة (كتان رستول
هللا عليتته الصت ة والست إ ا هأمتتر أمت ا علتتى جتتيش أو سترية أوصتتاه يف داصتتته بتقتتوى هللا ومتتن معتته متتن املستتلمس دت ا ،مث قتتال :اختتزوا بستتم هللا يف
ستتبيل هللا ،قتتاتلوا متتن َك َثتتر ابهلل  -إىل قولتته  -وإ ا حاصتترت أهتتل حصتتن وأراثوك أن ت تتزقم علتتى حكتتم هللا آت ت تتزقم علتتى حكتتم هللا ،ولكتتن أنتتزقم
على حكم  ،آإن الت ري أتصيب آيهم حكم هللا أ ال ).2
وهتتذا ال ت ص الي ت ل علتتى إجتتاوة الكتتم ب ت متتاأنزل هللا ،وإمنتتا ي ت ل علتتى أن ا ته ت ق ت يصتتيب وق ت خيطتتيء ،وإصتتابته مع اهتتا أن يواآتتق حكمتته يف
حكم هللا آيها .كما قال رسول هللا عليه الصت ة والست (إ ا حكتم التاكم آاجتهت مث أصتاب
حكم هللا آيها ،ودطؤه أن خيالف حكمه َ
مسألةِ ما َ
آله أجران ،وإ ا حكم آاجته مث أدطأ آله أجر).٣
وقذا كان من آثاب املثيت ،كما قال ابن القيم[ :ي ب ي أال ي سب املثتيت الكتم إىل هللا إال بت ِ
ص ...ال دتوو للمثتيت أن يشته علتى هللا ورستوله أبنته
حرمه أو أوجبه أو كرهه إال ملا يعلم أن اامر آيه كذل مما نص هللا ورسوله على إابحته أو حترميته أو كراهتته] ،4ونقلتت هتذا يف أحكتا
أحل كذا أو ه
ه
املثيت ابلباب اخلامح هبذا الكتاب.
وقتذا آتتإن قولته عليتته الصت ة والست يف الت يل املستت ل بتته هتو كمتتا قتال الشتتوكاين يف ختتترحه [هتذ ال هتتي حممتول علتتى الت زيته واالحتيتتاط ،وكتتذل
الذي قبله ،والوجه ماسلف ،وقذا قال عليه الص ة والس «آإن الت ري أتصيب آيهم حكم هللا أ ال »].
واامر كما قال ابن القيم ،آإن ااقاية اليت تعترع للاتاكم (القاضتي) واملستائل التيت تعترع للمثتيت ،بعاتها تكتون واضتاة وحكمهتا ورث م صوصتا
عليتته آهتتذه دتتوو اَّتتز أبن الكتتم أو الثتتتوى آيهتتا هتتو ماقاتتى بتته هللا ،وبعاتتها تكتتون دثيتتة وحكمهتتا يعتترف ابالستتت باط متن ال صتتوص أو ابلقيتتا
عليها ،آهذه الدوو اَّز أبن الكم أو الثتوى آيها هو حكم هللا.
وقذا آإن ح يل بري ة الحجة آيه على إجاوة الكم ب ماأنزل هللا ،وي ب ي آهمه جبمعه ما خت ه متن ااثلتة ال التة علتى أن ااصتل يف التاكم أن
يكون جمته ا ،وأنه دب عليه أن كم را أنزل هللا ،وأن من مل كم را أنزل هللا آأولت هم الكاآرون ،هذا هو صت يا الثقهتاء :أن دمتا الت ص متا
ويرث املتشابه إىل احملكتم ،ويعمتل ابخلتاص يف موضتعه والعتا يف موضتعه ،وحنتو لت  .أمتا أهتل الزيت والات ل آيعمت أحت هم إىل
خ ه من ال صوص ،ه
َّ ِ
ِ
ين يف قتلتتوهبِِ ْم َويْت م آَتيَتتَّبِعتتو َن َمتتا تَ َشتتابَهَ ِمْتته ابْتِ َتتاء الْ ِثْتتَت ِتة
نتتص َ هملتته متتاال تمتتل متتن املعتتاين لياتتل ال تتا ب ت علتتم كمتتا قتتال تعتتاىل (آَأ ََّمتتا التتذ َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
سارا) اإلسراء.82 :
س َوالَ يَِزي الظَّالم َ
َوابْت َاء َأتْ ِويله) آل عمران ،٧ :وق قال تعاىل ( َونتَتهِزل م َن الْق ْرآن َما ه َو خت َثاء َوَر ْمحَةم لهْلم ْؤم َ
س إَالَّ َد َ
وآصل القول آيها يف كتابه (االعتصا ) ج  1ص  ٣2٣ومابع ها .ونقلها ع ه ااستا عب ا ي الشا يل وواث عليها
 1والوجوه ااربعة للتار املذكورة ه ا كرها الشا
ه
وجها دامسا يف كتابه (ح اإلس ) ص  ٣42ومابع ها
 2ال يل رواه مسلم
 ٣ال يل متثق عليه
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أجاو الكم ب

ما أنزل هللا بقوله (استثت قلب ).

ويقال آيها ماقيل آيما قبلها من اختتماقا على ت قيص ال عليه الص ة والس

والطعن آيه.

اسأَلواْ أ َْه َل ال هِذ ْك ِر إِن ك ت ْم الَ تَت ْعلَمو َن) ال ال ،4٣ :وبقولته تعتاىل ( َوَمتا َكتا َن لِم ْتؤِم ِن َوَال م ْؤِمَ ِتة
وما ا يص ا صاحب هذه الشبهة بقوله تعاىل (آَ ْ
اخلََِة ِم ْن أ َْم ِرِه ْم َوَمن يَت ْع ِ
ض َ ال ُّمبِي ا) ااحتزاب .٣٦ :آهتل يستأل املستلم
اّلل َوَرسوله أ َْمرا أَن يَكو َن َقم ْ
ص َّ
اى َّ
إِ َا قَ َ
ض َّل َ
اّللَ َوَرسولَه آَت َق ْ َ
أهل الذكر أ يستثت قلبه آيما دهل حكمه  ،وهل يثعل ماقاى هللا ورسوله به أ ما رآه قلبه آيكون ق ضل ض ال مبي ا ب ص آية ااحزاب .
وق ق ه مت يف الرث على هذه الشبهة هبذه التساؤالت ليعلم القاريء أن أهل الزيت والات لة  -وكمتا أستلثت القتول  -اليعجتزهم أن َيتتوا بت ص آيتة
أو ح يل يست لون به على البا ل بل على الثسق والكثر ،وقت ضتربت أم لتة لتذل ع ت الكت يف الرتجتيح يف القستم اخلتامح متن أحكتا املثتيت
ابلباب اخلامح .ولكن ع جا ال صوص يظهر من ضل ومن اهت ى.

ِ
ِ
ِ
اّلل آَأ ْولَت تتِ َ هتتم
اّلل) املائ ت ة ،49 :وقتتال تعتتاىل ( َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أَنت َتزَل ه
احكتتم بَتْيت تَتهم رَتتا أَنت َتزَل ه
ويف حتتق التتاكم والقاضتتي قتتال تعتتاىل ( َوأَن ْ
الْ َكتتاآِرو َن) املائ ت ة ،44 :آهتتل كتتم رتتا أنتتزل هللا ،أ كتتم رتتا رآه قلبتته وإن دتتالف متتاأنزل هللا آيك تون كتتاآرا وهتتل َيمتتره ال ت عليتته الص ت ة والس ت

بذل .
والتق أنتته التعتارع بتتس كتتل ال صتوص الستتابقة ستواء متايلز التتاكم والقاضتتي واملثتيت م هتتا أو متا يلتتز العتتامي ،وإمنتا دتب اَّمتتا بتس هتتذه ال صتتوص
وإعمال كل م هتا يف موضتعه لت آا الت تاقض بتس نصتوص الشتريعة ،آإهنتا التت تاقض يف اْتا ،وإمنتا يقتا الت تاقض يف آهتم بعتض ال تا قتا .قتال تعتاىل

(أَآَ َ يتت َ بتَّرو َن الْقرآ َن ولَو َكا َن ِمن ِع ِ َخ ِ ِ
ِِ
ادتِ َآا َكِ ا) ال ساء.82 :
ََ
اّلل لََو َج واْ آيه ْ
ْ ه
ْ
ْ َْ
أمتتا الت يل التتذي استتت ل بتته أصتتااب هتتذه الشتتبهة آهتتو حت يل وابصتتة بتتن معبت رضتتي هللا ع تته وآيتته قتتال :أتيتتت رستتول هللا عليتته الصت ة والست
آقال (جتت تسأل عن الس واإلمث ) قلت :نعم قال (استثت قلب  ،الس ماا مأنت إليه ال ثح وا مأن إليته القلتب ،واإلمث ماحتاك يف الت ثح وتترثث
يف الص ر ،وإن أآتاك ال ا وأآتوك) قال النوو يف ااربعس[ :ح يل حسن روي اه يف مس ي اإلمامس أمحت بتن ح بتل والت ارمي ذست اث حستن.

 ،وقال ابن رجب ال بلي :آثي إس اث هذا ال يل أمران يوجب كل م هما ضتعثه  -إىل أن قتال  -وقت روي هتذا الت يل عتن ال ت عليته الصت ة
والس من وجوه متع ثة وبعض رقه جي ة.1].
وهذا ال يل ق كرته يف ع ة مواضا ابلباب اخلامح من هذا الكتتاب (أحكتا املثتيت واملستتثيت وآثاهبمتا) و كترت ه تاك املواضتا التيت يعمتل آيهتا
هبذا ال يل ،وم ها:
 - 1مسألة إ ا مل د املستثيت أح ا يثتيته ألبتته( .يف مراتتب املثتتس أبحكتا املثتيت ،ويف املستألة الستابعة أبحكتا املستتثيت) .وأن قتول ابتن القتيم أنته
يتارى الق آإن للاق أمارات .آه ا يستثت قلبه إ ا مل د من يثتيه البته.
 - 2مسألة هل آتوى املثيت ملزمة للمستثيت (وهي املسألة اخلامسة عشرة أبحكا املستثيت) .وأهنا ملزمة له ثاينة بشروط ث ثة راجعها ه اك .وأنه
يتوقف يف قبول الثتوى إ ا خت يف علم املثيت وثاينته أو إ ا علم أن اامر يف البا ن والقيقة ِب ف ماورث يف االستثتاء آأآتاه املثتيت ابلِ هتل واَّتواو
وهو حرا عليه يف البا ن.
 - ٣يف اامتتور املشتتتبهة التتيت خيتتتلط آيهتتا الت ل ابلترا يعمتتل اب مت تتان الت ثح ،كمتتا قتتال عليتته الصت ة والست (ثن متا يريبت إىل متتاال يريبت )،
آيعمل اباحوط.
أمتتا مااتاتتح حكمتته وعلِت َتم ثليلتته آ ت اعتبتتار لستتكون ال ت ثح وا مت تتان القلتتب آيتته ،كمتتا قتتال اباان ر ااب [آأمتتا ماكتتان متتا املثتتيت بتته ثليتتل ختتترعي،
آالواجب على املستثيت الرجون إليه وإن مل ي شرح له ص ره  -إىل قوله  -ويف اَّملة آما ورث ال ص به آليح للمؤمن إال اعة هللا ورسوله].2
( 1جاما العلو والكم) ص 219
( 2جاما العلو والكم) ص  -- 22٣ – 222وراجا ما كرته يف هذا املوضون ابلباب اخلامح هبذا الكتاب ،ويف (االعتصا ) للشا  ،ج  2ص  ،1٦٣ - 1٥٣ط
ثار املعرآة ،ويف (جاما العلو والكم) البن رجب ،ص 22٥ - 218
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ِِ
ِ ِ
اخلِت ََة
اّلل َوَرستوله أ َْمترا أَن يَكتو َن َقتم ْ
اى َّ
آليح يف ال يل حجة اصااب الشبهة ،واامر هو كما قال ( َوَما َكا َن لم ْؤم ِن َوَال م ْؤمَة إِ َا قَ َ
ِم ْن أ َْم ِرِه ْم َوَمن يَت ْع ِ
ض َ ال ُّمبِي ا) ااحزاب.٣٦ :
ص َّ
ض َّل َ
اّللَ َوَرسولَه آَت َق ْ َ
الشبهة الرابعة عشرة :ختبهة أن أح الصاابة ب ه ل حكم هللا ومل كم ال عليه الص ة والس

بكثره.

واملشتتار إليتته هتتو متتاورث ِبت يل العستتيف التتذي وين ،والعستتيف هتتو ااجت  ،والت يل متثتتق عليتته ،ويف روايتتة للب تتاري عتتن أيب هريتترة وويت بتتن دالت
رجل إىل ال ت عليته الصت ة والست آقتال :انشت ك هللا إال قاتيت بي تا بكتتاب هللا ،آقتال دصتمه  -وكتان أآقته م ته -
رضي هللا ع هما قاال :جاء م
ص َ ق ،اِقض بي ا بكتاب هللا وأ ن يل ايرسول هللا ،آقتال ال ت عليته الصت ة والست ( :ق ْتل) ،آقتال :إن ابتين كتان عستيثا يف أهتل هتذا ،آتزين
آقالَ :
ابمرأته ،آاآت يت م ه رائة ختاة وداث  ،وإين سألت رجاال من أهل العلم آأدسوين أن على ابين جل مائة وت ريب عتا  ،وأن علتى امترأة هتذا الترجم،
اقاس بي كما بكتاب هللا :املائتة واخلتاث َرث عليت  ،وعلتى اب ت جلت مائتة وت ريتب عتا  ،وايأنتيح
آقال عليه الص ة والس (والذي نثسي بي ه
ه
اخ على امرأة هذا آَ َس ْلها ،آإن اعرتآت آارجها) آاعرتآت ،آرجها.1
قال صاحب الشبهة [هذا رجل ب ه ل حكم هللا وهو يعلم ،ولك ه آعل ل إختثاقا على اب ه ،ومل يقص الكثتر بشترن هللا ،آاكتم ال ت عليته الصت ة
والس على الز ة را يستاقون ،ومل يعامل ل الرجل أبحكا الكثار] .يري صاحب الشتبهة بتذل أن يت رأ حكتم الكثتر عتن الكتا التاكمس
ابلقوانس الوضعية .وليح اامر كما ن ،والرث عليه من وجهس:
 - 1أن الصاايب وال العسيف مل (يب ل حكم هللا وهو يعلم) كما قال صاحب الشبهة ،بل إنته آعتل متا آعلته أوال  -وهتو االآتت اء املتذكور  -برأيته
متتا جهلتته ِبكتتم هللا ،ويت ل علتتى جهلتته :الستؤال التتذي ستتأله بعت متتا آعلتته ،قتتال (آاآتت يت م تته ...وإين ستتألت رجتتاال متتن أهتتل العلتتم آتتأدسوين)،.
وبذل تعارع ع ت هتذا الصتاايب قتوالن :رأيته يف االآتت اء ،وقتول خت ه متن الصتاابة ابَّلت والترجم ،آثعتل مادتب عليته ع ت تعتارع ااقتوال وهتو

الرتجيح ابلرث إىل هللا والرسول كما قال تعاىل (آَِإن تَت اوعتم ِيف ختي ِء آَترُّثوه إِ َىل ِ
الرس ِ
ول) ال ساء .٥9 :آجاء إىل الرسول عليه الصت ة والست
اّلل َو َّ
َ َْ ْ َ
ه
ْ

آبس له الصواب من اخلطأ .وهذا مادب على كل مسلم إ ا تعارضت ع ه أقوال املثتس أن يبال عتن الرتجتيح كمتا كرتته ابملستألة الساثستة عشترة
ه
أبحكا املستثيت ابلباب اخلامح .وقال ابن حزا رمحه هللا [إن هذا الصاايب تاارب ع ت ه دتسان آتأتى ال ت عليته الصت ة والست

ليت بتت] .2آلتم

يب ه ل هذا الصاايب حكم هللا وهو يعلم كما وعم صاحب الشبهة الذي لبح الق ابلبا ل ،بل كان الصاايب دهل حكم هللا ع ما قال برأيه.
 - 2والوجتته ال تتاين :أن الصتتاايب ملتتا بل تته عتتن خت ه متتن الصتتاابة أن حكتتم هللا ِبت ف رأيتته أتتتى ال ت عليتته الصت ة والست ليت بتتت ،آلمتتا تتتي هقن أنتته
حكتم هللا ستلهم بتته وداتا لتته ،آهتل خياتا هتتؤالء الكتا الطواخيتتت احكتا هللا متا علمهتتم هبتا حتتىت تتل قتم ر تتل هتذا الت يل  .أ أن هتذا هتتو
الَ َّق َوأَنت ْم تَت ْعلَمو َن) البقرة.42 :
الَ َّق ِابلْبَا ِ ِل َوتَكْتمواْ ْ
اتبان س ن امل اوب عليهم كما قال ( َوالَ تَت ْلبِسواْ ْ

الشبهة امامسة عشرة :أن ال جاختي مل البشة كان كتم ب ت متاأنزل هللا ومل يكثتر ،بتل متات مستلما بت ليل صت ة ال ت عليته الصت ة والست

اَّ اوة عليه.
ويري صاحب الشبهة بذل ع تكث الكا املعاصرين الاكمس ب ماأنزل هللا .وأقول:
أما ص ة ال عليه الص ة والس اَّ اوة عليه آ ابت يف الصاياس ويف خ ا ،وق علتم ال ت عليته الصت ة والست دتس موتته ابلتوحي يف اليتو
الذي مات آيه ما بع مابس امل ي ة والبشة وقذا ع ه دسه من ثالئل ال بوة كما أدرجه البيهقي ،وأختتار إليته ابتن حجتر وقتال إن وآاتته كانتت ست ة

تسا بع اقجرة ع ااك ر .٣ومن ل مارواه البخار عن أيب هريرة رضي هللا ع ه (أن رستول عليته الصت ة والست
البشة يف اليو الذي مات آيه ،وقال :است ثروا اديكم) .4وع ه قال [إن رستول هللا عليته الصت ة والست

( 1ح يل )٦8٦٠ ،٦8٥9
 2انظر (اإلحكا ) له84 /٦ ،
 ٣انظر (آتح الباري) ج  ،188 /٣ج 191 /٧
( 4ح يل )٣88٠

نعتي قتم ال جاختتي صتاحب

تف هبتم يف املصتلى آصتلهى عليته وك َّتس
ص َّ
َ
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أربعا] .1وروي مسلم عن أنتح رضتي هللا ع ته [أن رستول هللا عليته الصت ة والست كتتب إىل كسترى وقيصتر وال جاختتي وإىل كتل جبتار يت عوهم إىل
جناختي آدر َتل بعت ه].
آصف وصلى عليه ،بل
هللا عزوجل ،وليح ابل جاختي الذي نعاه اصاابه يف اليو الذي مات آيه ودرج هبم إىل املصلى ه
ه

ص ِهتل
والخت أن صت ة ال ت عليته الصت ة والست ثليتل علتى إست مه لل هتي عتن الصت ة علتى املشتركس وعتن االستت ثار قتم كمتا قتال تعتاىل ( َوالَ ت َ
َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
علَى أ ِ ِ
س َولَ ْو َكانواْ أ ْوِيل قت ْرَىب) التوبة.11٣ :
ين َآم واْ أَن يَ ْستَت ْثرواْ ل ْلم ْش ِرك َ
َح همْتهم َّم َ
َ َ
ات أَبَ ا) التوبة ،84 :وقال تعاىل ( َما َكا َن للَِّ ِه َوالذ َ

ماأنزل هللا ،آهذا ماال ميكن اثباتته أو نثيته إال ِبتس صتايح يف هتذه املستألة بعي هتا ،وهتو

وأما أنه  -أي ال جاختي  -حكم را أنزل هللا أو حكم ب
ماال سبيل إليه.
ولكتتن ال ابتتت التتذي يت ل عليتته جممتتون ااحاثيتتل أن املستتلمس املهتتاجرين إىل البشتتة مل تتتبل هم بعتتض الشترائا التتيت أنزلتت يف خيبتتتهم عتتن ال ت عليتته
الص ة والس  .وهذا هو الال ابل سبة لل جاختي أياا ،واملسلم مكلف را بل ه متن الشترن ومتامل يبل ته آهتو خت مؤادتذ بته .وكتون ال جاختتي متات
مسلما آهذا ثليل على أنه آعل مادب عليه بق ر مابل ه من ثين اإلس سواء كان ق حكم أو مل كم را أنزل هللا.
آهل يَقارن حاله ِبال هؤالء الكا الطواخيت الذين تطتالبهم الشتعوب املستلمة بتاكتيم الشتريعة ليتل هنتار ،آمتا دت ون متن الكتا جتوااب إال القتتل
والسجن والتعذيب واملؤامرات ال ولية واإلقليمية لرب اإلس واملسلمس ابسم مكاآاتة اإلرهتاب والتطترف  .آتأين هتؤالء الطواخيتت متن ال جاختتي
رضي هللا ع ه .
وم ار جتواب هتذه الشتبهة علتى أن التكليتف م توط ببلتول أحكتا الشتريعة متا القت رة ،آال جاختتي مل تبل ته أو عمتل رتا بل ته وماقت ر عليته م هتا ،أمتا
الكا املعاصرون آق بل هم مادب عليهم وعلموا املراث م هم آما اوثاثوا إال يا وعتت هوا.

َّ ِ
ين
ويف بيتان هتذا ااصتل قتال ابان ميمياة رمحته هللا [وأياتا آتإن هللا تعتاىل قت أدتس يف خت موضتا أنته اليكلهتف نثستا إال وستعها ،كقولته تعتاىل ( َوالتتذ َ
ِ
آم واْ وع ِملواْ َّ ِ ِ
ِ
َّ
اّلل نَت ْثستا
تح إِالَّ و ْس َتع َها) البقترةَ( ،2٣٣ :ال ي َكلِهتف َّ
َ ََ
الصالَات الَ ن َكلهف نَت ْثسا إالَّ و ْس َع َها) ااعتراف ،42 :وقولته (الَ ت َكلتف نَت ْث م
استتتَطَ ْعت ْم) الت تتابن ،1٦ :وقت ثعتتاه املؤم تتون بقتتوقمَ ( :ربتََّتتا َوالَ َْحت ِمت ْتل
آَت َهتتا) الطت ق ،٧ :وأمتتر بتقتواه بقت ر االستتتطاعة آقتتال( :آَتتاتتَّقوا َّ
إَِّال َمتتا َ
اّللَ َمتتا ْ
َّ ِ
ين ِمن قَتْبلَِا َربتََّا َوالَ حتَ ِهم ْلَا َما الَ َاقَةَ لََا بِِه) البقرة ،28٦ :آقال :ق آعلت.
َعلَْيتَا إِ ْ
صرا َك َما َمحَْلتَه َعلَى الذ َ

آ ت لت هتتذه ال صتتوص علتتى أنتته اليكلتتف نثستتا متتاتعجز ع تته ،د آتتا للجهميتتة ا سة،وثلتتت علتتى أنتته اليؤادتتذ امل طتتال وال استتي ،د آتتا للق ريتتة
واملعتزلة ،وهذا آصل اخلطاب يف هذا الباب.
آا ته املست ل  -من إما وحاكم وعامل و ر وم ا ر ومثت وخ ل  -إ ا اجته واست ل آاتقى هللا مااستطان ،كان هذا هو الذي كلهثته هللا
إايه ،وهو مطيا هلل مستاق لل واب إ ا اتقاه مااستطان ،وال يعاقبه هللا ألبته  -إىل أن قال -
وكذل الك هثار من بل ته ثعتوة ال ت عليته الصت ة والست يف ثار الكثتر ،وعلتم أنته رستول هللا آتآمن بته ،وآمتن رتا أنتزل عليته ،واتقتى هللا مااستتطان،
كمتتا آعتتل ال جاختتتي وخت ه ،ومل ميك ته اقجتترة إىل ثار اإلست  ،وال التتزا جيتتا ختترائا اإلست  ،لكونتته مم وعتتا متتن اقجتترة ،ومم وعتتا متتن إ هتتار ثي تته،
وليح ع ه من يعلهمه جيا خترائا اإلس  ،آهذا مؤمن من أهل اَّ ة  -إىل أن قال  -وك من خترائا اإلس  -أو أك رها  -مل يكن ثدل آيهتا
لعجزه عن ل  ،آلتم يهتاجر ومل داهت وال حتل البيتت ،بتل قت روي أنته مل يكتن يصتلي الصتلوات اخلمتح ،واليصتو ختتهر رماتان ،واليتؤثي الزكتاة
الشرعية ،ان ل كان يظهر ع قومه آي كرونه عليه ،وهو الميك ه خمتالثتهم .وحنتن نعلتم قطعتا أنته مل يكتن ميك ته أن كتم بيت هم ِبكتم القترآن- .
اليقرونه على ل  .وك ا ما يتوىل الرجل بس املسلمس والتتار قاضيا  -بتل
إىل أن قال  -وال جاختي ماكان ميك ه أن كم ِبكم القرآن ،آإن قومه ه
وإماما  -ويف نثسه أمور من الع ل يري أن يعمل هبا ،آ ميك ه ل  ،بل ه اك من مي عه ل  ،واليكلف هللا نثسا إال وسعها - .إىل أن قال -
وابَّملتة ال دت ف بتتس املستتلمس أن متتن كتتان يف ثار الكثتتر وقت آمتتن وهتتو عتتاجز عتتن اقجتترة الدتتب عليته متتن الشترائا متتايعجز ع هتتا بتتل الوجتتوب
ِبسب االمكان ،وكذل مامل يعلم حكمه ،آلو مل يعلم أن الص ة واجبة عليه وبقي م ة مل يصل مل دب عليه القااء يف أ هر قتويل العلمتاء ،وهتذا
مذهب أيب ح يثة وأهل الظاهر ،وهو أح الوجهس يف مذهب أمح .
( 1ح يل )٣881
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وكتتذل ستتائر الواجبتتات متتن صتتو ختتتهر رماتتان وأثاء الزكتتاة وخت
قااء الص ة].1
(منبيه) على دطأ يف ك

لت  .ولتتو مل يعلتتم حتتتر اخلمتتر آشترهبا مل ت ابتثتتاق املستتلمس ،وإمنتتا ادتلثتوا يف

ابن تيمية السابق:

اختتمل ك ابن تيمية السابق على صواب ودطأ:
أما الصواب :آهو أن العاجز عن ختيء من الشريعة ،سواء من جهة ع التمكن من العلم به أو ع الق رة على آعله ،آهو معذور ال إمث عليه.
قرونتته علتى الكتتم ابلقتترآن ،وهتو الميك تته خمتالثتهم ،هتذا حاصتتل ك متته
وأمتا اخلطتتأ :آقتول ختتتيخ اإلست إن قتو ال جاختتتي  -وهتتم كثتار  -كتتانوا الي ه
رمحه هللا ،وهو دطأ ،وهذا القول اليصار إليه يف ااصل إال بع اثبات بلتول أحكتا الشتريعة إليته وأنته مل يلتتز هبتا بعت التب ل ،ومل ي بتت لت ب قتل
صايح ،بل الظاهر د ف ل كما ي ل عليه حال الصاابة العائ ين من البشة ،آيكثي القول أبن الشرائا مل تبل ال جاختي آلم جتب عليه.
أما القول أبن قومه كان ي كرون عليه واليقرونه ،آهذا حمض الظن والت متس ،والتذي يهم تا ه تا هتو الت بيته علتى أن هتذا لتيح متن ااعتذار التيت جتيتز
ترك الكم ابلشريعة ،وهذا هو وجه اخلطأ يف ك مته ،وإال َّتاو اي حتاكم ممتن كمتون ابلقتوانس الوضتعية اليتو أن يعتتذر هبتذا العتذر ،آيت عي أنته
خيشى من قومه أو خيشى من القوى العاملية وال ول الكسى إن هو حكم ابلشريعة ،آهل هذا عذر مقبول مي ا من تكث ه .
أما ااثلة على أن م ل هذه اخلشية ليست عذرا وال مانعا من التكث  ،آم ها.

ِ
ِ
ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتتم الْ َكتتاآِرو َن) املائت ة.44 :
 - 1قولتته تعتتاىل (آَت َ َكْ َشتواْ الَّتتا َ َو ْ
اد َشت ْون َوالَ تَ ْشت َترتواْ َِب َايِيت َمثَ تا قَلتتي َوَمتتن َّملْ َْكتتم رتَتا أَنت َتزَل ه
شواْ الَّا َ ) .وإ ا كان الكم ب ماأنزل هللا كثرا أكس كما تق بسطه ،آتالكثر
آأبطل هللا عذر اخلوف ودشية ال ا يف هذا املقا بقوله (آَ َ َكْ َ

اليرتدص آيه ابخلوف مامل يقا إكراه ملجيء ،وهذا خ متصور يف حق الكا اهنم يثعلون مايثعلون ابدتيارهم وخايتة أحت هم أن خيلتا نثسته متن
الكتتم ويت لتتى عتتن املل ت إن عجتتز عتتن إقامتتة حكتتم هللا آهتتذا د ت لتته متتن أن يظتتل يف ملكتته مقيمتتا علتتى الكثتتر .وق ت تقت الكت يف الثتترق بتتس
اخلوف واإلكراه َبدر مبال االعتقاث.

َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّصتا َرى أ َْولِيَتاء بَت ْعاته ْم أ َْولِيَتاء بَت ْع ِ
ين َآم تواْ الَ تَتتَّ تذواْ الْيَته َ
تض َوَمتن يَتتَت َتوَّقم همت ك ْم آَِإنَّته متْته ْم إِ َّن ه
توث َوال َ
اّللَ
 - 2وقوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
اّلل أَن ََيِْيتَ ِابلْ َثتْت ِح
ين ِيف قتلتوهبم َّم َتر م
الَ يَت ْه ي الْ َق ْوَ الظَّالم َ
ع ي َستا ِرعو َن آتي ِه ْم يَتقولتو َن َخنْ َشتى أَن تصتيبَتَا َثآئ َترةم آَت َع َستى ه
س ،آَََرتى الذ َ
ِ ِ ِِ
ِِ
ِ
س) املائت ة ،٥2 - ٥1 :وقت ستتبق تثصتتيل القتتول يف هتتذه اآليتتة ع ت نقت (الرستتالة
َست ُّترواْ ِيف أَنْتثست ِه ْم َ ثمت َ
أ َْو أ َْمت ِر همت ْتن ع ت ه آَتي ْ
صتبِاواْ َعلَتتى َمتتا أ َ
الليمانية يف املواالة) ربال االعتقاث ،وأن اخلوف ليح عذرا للوقون يف الكثر  -وهو ه ا بسبب مواالة الكثار  -آ ل علتى أن اخلتوف لتيح مانعتا
من التكث .
 - ٣وه اك ثليل داص يف هتذه املستألة ،وهتو قصتة هرقتل ملت الترو متا قومته ،آلمتا بل تته رستالة ال ت عليته الصت ة والست يت عوه إىل اإلست ،
أراث أن يسلم ،ولك ه داف من قومه أن يقتلوه كما قتلوا خ ه ممن أسلم من أساقثة ال صارى ،آأراث أن خيتسهم آلم يواآقوه آلم يستلم .وح ي ته متثتق
ِ
تاب متن
عليه ،ويف رواية الب تاري [مث كتتب هرقتل إىل صتاحب لته بروميتة ،وكتان نظت ه يف العلتم ،وستار هرقتل إىل محْتص ،آلتم يَت ِرْ محتص حتىت أَته كت م
صاحبه يواآق رأي هرقل على دروج ال عليه الص ة والس وأنه ن  ،آأ ِن هرقل لعظماء الرو يف َث ْسكرِة له ِبمتص ،مث أمتر أببواهبتا آ لِهقتت ،مث
الو ْحش إىل اابواب آوج وها قت
ا لها آقال :ايمعشر الرو  ،هل لكم يف الث ح والر ْخت وأن ي بت ملككم آتبايعوا هذا ال  ،آااصوا َحْيصة محر َ
خلهقتتت ،آلمتتا رأى هرقتتل نَت ْثتترْم وأيتتح متتن اإلميتتان قتتال :رهثوهتتم َعلَت هتي ،وقتتال :إين قلتتت مقتتاليت آنثتتا ادتتتس هبتتا ِخت ت ه تكم علتتى ثي ت كم ،آق ت رأيتتت.
آسج وا له ورضوا ع ه ،آكان ل آدر ختأن هرقل].2وقصة قتلهم اسقثهم ملا أعلن إس مه كرها ابتن حجتر يف ختترحه قتذا الت يل ،وقتال ابان

حجر عن هرقل [وكان ب أن يطيعوه آيستمر ملكه ويسلم ويسلموا ذس مهم ،آما أيح من اإلميان إال ابلشرط التذي أراثه ،وإال آقت كتان قتاثرا

 1من (م هاج الس ة ال بوية)  ،12٣ - 11٠ /٥وهو بعي ه موجوث يف (جممون الثتاوى) 22٥ - 21٥ /19
 2ال يل ()٧
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على أن يثر ع هم ويرتك ملكه رخبة آيما ع هللا ،وهللا املوآق] .1والشتاه متن حت يل هرقتل أن دوآته متن قومته مل يكتن مانعتا متن تكثت ه ،وستبب
كثتتره تتترك اإلقترار ابلشتتهاثتس ،ومل يقتتا عليتته إكتراه آقت كتتان ذمكانتته أن يثتهتر عت هم كمتتا قتتال ابتتن حجتتر ،آكتتذل اليكتتون اخلتتوف مانعتتا متتن تكثت
الاكم ب ماأنزل هللا ،آالكثر هو الكثر وإن ادتلف سببه سواء كان كثره بسبب ترك اإلقرار ابلشهاثتس أو بسبب ترك الكم را أنزل هللا.
وأحتب أن أنبهته ه تا علتتى أن قتول ابتن تيميتة إن قتتو ال جاختتي مل يكونتوا ليواآقتوه علتتى إ هتار ثي ته والكتم بتته ،وأنته كتان اليستتطيا أن خيتتالثهم ،وأن
هذا الك قاله ابن تيمية رمحه هللا برأيه أو هو ختيء است بطه ،وق قال ابن القيم عكسه َتامتا .وأن ال جاختتي أ هتر ثي ته  -أو متا علمته متن الت ين
 وأن قومته أ تاعوه وأن هرقتل علتم ذست مه ان ال جاختتي كتان يت آا لته دراجتا وملتتا أستلم امت تا متن ثآعته .آرج متل ملته ثي ته علتى حتت ي هرقتتل مثخيشى أن كم ابلقرآن  .والصواب يف هذا كله أنه عمل را بل ه من ال ين .أما ما كره ابن القيم آهتو يف (واث املعتاث) يف ( ِكتر ه يته عليته الصت ة
والس يف مكاتباته إىل امللوك وخ هم) وآيه [أن ال عليه الص ة والس بعل عمرو بن العاص إىل مل عمان يت عوه إىل اإلست  ،وهتو جيثتر
وأديه عب ابين اَّل ي ،آسأل عب ابن اَّل ي عمرا آقال آيما رواه عمرو (آسألين أين كان إس م  ،قلت ع ال جاختتي وأدستته أن ال جاختتي
قت أستتلم ،قتتال آكيتتف صت ا قومتته رلكتته ،آقلتتت أقتتروه واتبعتتوه ،قتتال وااستتاقثة والرهبتتان تبعتتوه ،قلتتت نعتتم ،قتتال انظتتر ايعمتترو متتاتقول إنتته لتتيح متتن
دصلة يف رجل أآصح له من الكذب ،قلت ماكذبت ومانستاله يف ثي ا ،مث قال متاأرى هرقتل َعلِتم ذست ال جاختتي ،قلتت بلتى ،قتال أبي ختتيء
علمت ل  ،قلت كان ال جاختي خيرج له درجا آلما أسلم وص ق رام عليه الص ة والس قتال ال وهللا لتو ستألين ثر تا واحت ا ماأعطيتته آبلت
هرقل قوله آقال له ال ياق أدوه أت ن عب ك الخيرج ل درجا وي ين ب ين خ ك ثي ا حم اث قال هرقل رجل رخب يف ثين آادتاره ل ثسته ماأصت ا بته
وهللا لوال الان رلكي لص عت كما ص ا ،قال انظر ماتقول ايعمرو ،قلت وهللا ص قت ].2
وهذا كله يف بيان دطأ ما هب إليه ختيخ اإلس متن أن ال جاختتي مل كتم ابلقترآن انته قومته لتن يطيعتوه يف لت  .والصتواب أنته مل كتم ابلقترآن
انه مل تبل ه ااحكا الشرعية التثصيلية .وختيخ اإلس ما ج لته ورسو ق مه يف العلم إال أنه خ معصو  ،وابهلل تعاىل التوآيق.
الشبهة السادسة عشرة:القول أبن هؤالء الكا الاكمس ابلقوانس الوضعيةب اة.٣
وهتتذا القتتول دطتتأ انتته حكتتم قتتؤالء الكتتا ابإلست  ،وهتتم كثتتار كثترا أكتتس ،و لت ان البتتاخي  -ابملصتتطلح الشتترعي  -متتؤمن مل خيتترج بب يتته متتن

تان ِمتن الْمتؤِمِس اقْتتتتتلتوا آَأ ِ
تت إِ ْحت َ ا َا َعلَتى ْاا ْد َترى آَت َقتاتِلوا الَّ ِتيت تَتْب ِتي)  -إىل
اإلس  ،قال تعاىل ( َوإِن َائَِثتَ ِ َ ْ َ َ َ
َصتلاوا بَتْيتَته َمتا آَتِإن بَت َ ْ
ْ
قوله – (إَِّمنَا الْم ْؤِم و َن إِ ْد َتوةم) الجترات ،1٠ - 9 :آس هتماهم هللا تعتاىل متؤم س متا الب تي .وهتذا الدت ف عليته بتس علمتاء أهتل الست ة .آوصتف هتؤالء

الكا ابإلميان ما ماق م اه من ااثلة على كثرهم هو دطأ اهر.
نعم ،دوو وصف الكتاآر أبنته ابلِ ابملعتىن الل توي ال ابملعتىن الشترعي ،ولكتن الدت ف يف أن اللثتظ إ ا أ لتق دتب صترآه إىل مع تاه الشترعي ،ومتن
ه ا كان دطؤه .أما تسمية الكاآر ابخيا ابملعىن الل وي آم ه قتول ال ت عليته الصت ة والست عتن كثتار مكتة يتو اخل ت ق (إن ااىل قت بَت َتوا علي تا.:
إ ا أراثوا آت ة أبي ا) .4آوصف الكثار ابلب ي.
وأحب أن أنبهه ه ا على دطأ آدر يف ك حسن اقاي  ،وهو أنه يف ثار اإلس إ ا َلَم التاكم املستلم الرعيتة آإنته اليستمى ابخيتا ،وإمنتا البتاخي
هو من درج على اإلما الق ب حق ،وحول هذا املعىن ت ور تعريثات الباخي يف املذاهب الثقهية ااربعة.٥
ومل يقتتل أحت إن اإلمتتا املستتلم يوصتتف ابلب تتي إال ابتتن حتتز  ،٦والصتواب هتتو القتتول ااول وأن اإلمتتا إ ا لتتم اليوصتتف ابلب تتي وإمنتتا يوصتتف ابَّتتور
( 1آتح الباري) 4٣ /1
( 2واث املعاث) ٦2 /٣
 ٣وهو قول االستا حسن اقاي يف آدر كتابه (ثعاة القااة) ،ويف كتابه (سبعة أستلة يف العقي ة) ط ثار اانصار
 4ال يل رواه الب اري ()41٠4
 ٥انظر لألح اف (حاختية ابن عاب ين)  ،42٦ /٣وللمالكية (خترح الزرقاين على خمتصر دليل)  ،٦٠ /8وللشاآعية (هناية احملتاج) للرملي ،٣82 /٧ ،وللا ابلة (كشاف
الق ان)  ،114 /4وللظاهرية (احمللى) البن حز 98 - 9٧ /11 ،
( ٦احمللى) 99 /11
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كما قال عليه الص ة والس (أآال اَّهاث كلمة حق ع سلطان جائر).1
والذي أثى ابالستا اقاي إىل وصف الاكم  -ولو مسلما  -ابلب ي هواعتماثه آيمتا يكتبته علتى مؤلثتات ابتن حتز آتابعته علتى قولته هتذا ،ومتن
ه ا ح هذرت يف املبال السابا  -اخلاص ب راسة الثقه  -من ختذو ابن حز  ،وهذا أمنو ج من االعتماث على أقواله ثون خ ه.
ابل ابملعىن الشرعي قذا املصطلح .أما الكا الاكمون ابلقوانس الوضتعية آهتم كثتار
والاصل :أن الاكم سواء كان مسلما أو كاآرا اليوصف أبنه ِ
كثرا أكس ووصثهم أبهنتم ب تاة حكتم قتم ابإلست وحتتر لل تروج علتيهم وإستقاط لوجتوب جهتاثهم ،التثتاق أهتل الست ة  -بعت اخلت ف القت -
على أن السلطان الخيرج عليه إال ابلكثر البواح .هذا وابهلل التوآيق.
الشبهة السابعة عشرة :القول أبن احلكاا احلاكمني ابلقوانني الوضعية منافقون.
رتتا يعتتين حتتتر اخلتتروج علتتيهم ،إ مل خيتلتتف املستتلمون يف أن رستول هللا عليتته الصت ة والست

وهتتذا أياتتا دطتتأ انتته حكت متم قتتم ابإلست
امل اآقس حكم اإلس يف الظاهر.
وهذه الشبهة ت ل على ع علم صاحبها أبحكا ال ثاق وامل اآقس.
 - 1آامل تتاآق (وهتتو الزنت يق أياتتا) هتتو التتذي يظهتتر اإلست

أجترى علتتى

وخيثتتي الكثتتر أو يتتبطن الكثتر ،مل خيتلتتف العلمتتاء يف لت  .قتتال اباان كثااري رمحتته هللا يف

َّ ِ
ِ
ين
تثس أول سورة البقرة [خترن تعاىل يف بيان حال امل اآقس الذين يظهرون اإلميان ويبط ون الكثتر  -إىل قولته  -وقولته تعتاىل (خيَتاثعو َن ه
اّللَ َوالتذ َ
آم وا) البقرة ،9 :أي ذ هارهم ماأ هروه من اإلميان ما إسرارهم الكثر يعتق ون جبهلهم أهنم خي عون هللا بذل ].2
َ

 - 2ومن كان هذا حاله آ د ف يف أنه جتري عليه أحكا اإلس كمتا قتال ابان ميمياة رمحته هللا [وقت اتثتق العلمتاء علتى أن استم املستلمس يف

الظتتاهر دتتري علتتى امل تتاآقس اهنتتم استستتلموا تتاهرا ،وأتتتو رتتا أتتوا بتته متتن ااعمتتال الظتتاهرة ،ابلصت ة الظتتاهرة والزكتتاة الظتتاهرة والتتل الظتتاهر واَّهتتاث
الظاهر ،كما كان ال عليه الص ة والس دري عليهم أحكا اإلس الظاهر  -إىل أن قال  -وامل اآقون يف ال رك ااسثل متن ال تار ،وإن كتانوا
يف ال نيا مسلمس اهرا جتري عليهم أحكا اإلس

الظاهرة] .٣وقال ابن ميمية أياا [وق ثبت ابلس ة املتواترة أن ال عليه الص ة والس كتان

دري الز ثقة امل اآقس يف ااحكا الظاهرة جمرى املسلمس].4
 - ٣آتتإ ا أ هتتر امل تتاآق كثتتره التتذي يبط تته ِْسهتتي كتتاآرا ومرتت ا ،كمتتا قتتال اباان ميميااة [ومل كتتم ال ت عليتته الصت ة والست يف امل تتاآقس ِبكتتم الكثتتار
آبس أن متن أ هتر الكثتر ْسهتى كتاآرا ،أمتا امل تاآق آهتو متن خيثتي الكثتر ويستستر بته كمتا تقت بيانته ،وقتال ابان ميمياة أياتا [بتل
املظهرين للكثر] ،٥ه
أصتتل هتتذه البت ن هتتو متتن امل تتاآقس الز ثقتتة ممتتن يكتتون أصتتل ون قتتته عتتن الصتتابتس واملشتتركس ،آهتؤالء كثتتار يف البتتا ن ،ومتتن علِت َتم حالتته آهتتو كتتاآر يف
الظاهر أياا] .٦وقال ابن ميمية أياا [آهذه ااقوال وحنوها هي من الكثر امل الف ل ين اإلس ابتثتاق أهتل اإلست  ،ومتن قتال م هتا ختتيتا آإنته
يستتاب م ه ،كما يستتاب نظراؤه ممن يتكلم ابلكثر ،كاستتابة املرت إن كان مظهرا لذل  ،وإال كان ثاد يف مقاالت أهل الزن قة وال ثاق].٧
ود صة أقوال ابن تيمية :أن من أ هر اإلس وأدثى الكثر آهتو م تاآق ،آتإن أ هتر هتذا الكثتر ْستي كتاآرا ومرتت ا وإن كتان يظهتر اإلست إ قت

ِ
ِ
تورةم تتَتبِهتتته ْم ِرتَتا ِيف قتلتتوهبِِم قت ِل
نقاتته رتتا أ هتتره متتن الكثتتر .والت ليل علتتى هتتذا متتن كتتتاب هللا قولتته تعتاىل ( َْت َذر الْمَتتاآقو َن أَن تتَ ت َّتزَل َعلَتْتيه ْم ست َ
ِ
ِ
ِ
آايتِ ِته َوَرستولِِه ك تت ْم تَ ْستتَت ْه ِزئو َن ،الَ تَت ْعتَ ِتذرواْ
استَت ْه ِزئواْ إِ َّن ه
ْ
اّللَ خمْر م
ِج َّما َْحت َذرو َنَ ،ولَتن َسأَلْتَته ْم لَيَتقول َّن إَّمنَا كَّا َخنوع َونَت ْل َعتب ق ْتل أ َِاب هّلل َو َ
 1رواه ال سائي ذس اث صايح
( 2تثس ابن ك )  .٥٠ - 49 /1وللقر م له يف (تثس ه)  ،19٦ - 19٥ /1والبن تيمية م له يف (جممون الثتاوى)  ،4٧1 /٧والبن حجر م له يف (آتح الباري)
 ،2٧1 /12والبن ق امة م له يف (امل ين ما الشرح الكب )  ،1٧1 /٧و ٧9 /1٠
( ٣جممون الثتاوى) ٣٥2 - ٣٥1 /٧
 4نق عن (أحكا أهل الذمة) البن القيم4٦٣ - 4٦2 /2 ،
( ٥جممون الثتاوى) 21٠ /٧
( ٦جممون الثتاوى) 49٧ /12
( ٧م هاج الس ة ال بوية) ٦٠ - ٥9 /8
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قَ ْ َك َث ْرمت بَت ْع َ إِميَانِك ْم) التوبة .٦٦ - ٦4 :آ لت هذه اآلية على أن من خيثي الكثتر ﭷ ﭸ ﭹﭺ ْستي م اآقتا ( َْت َذر الْمَتاآِقو َن  ،آتإن أ هتر هتذا
حت َذرو َن) ْسي كاآرا (قَ ْ َك َث ْرمت).
ِج َّما َْ
الكثر يف قول أو آعل خمْر م
ويصتترحون بتته يف ثستتات هم وق تواني هم ويف
آهتتل هتتؤالء الكتتا التتاكمون ابلق توانس الوضتتعية خيثتتون الكثتتر أ يظهرونتته والخت ت يف أهنتتم يظهرونتته ه
حكمهم وإلزامهم .آهؤالء كثار مرت ون ليسوا م اآقس ابملعىن االصط حي الشرعي.
 - 4أما امل اآقون على عه رسول هللا عليه الص ة والس وهم الذين كانوا يظهرون اإلس وخيثون الكثر ،آكانوا قسمس:

(أ) قسم مل يظهر كثره أب ا ،آلم يعلم أبمره أح من املسلمس ،كما قال تعاىل (وِممَّن حولَكم ِمتن ااَ ْعتر ِ
اب مَتاآِقو َن َوِم ْتن أ َْه ِتل الْ َم ِيَ ِتة َم َترثواْ
َ ْ َْ ه َ َ
علَى الِهَث ِ
حنن نَت ْعلَمه ْم) التوبة.1٠1 :
اق الَ تَت ْعلَمه ْم َْ
َ
(ب) وقسم هر كثره يف الوجوث والواقا ولكن ثون أن ي بت ثبوَت خترعيا يؤادذ به يف أحكا الت نيا ،وقت تكلمتت يف هتذه املستألة ع ت الكت
ثبوت الرثة ع خترح قاع ة التكث ربال االعتقاث ،آراجعه ه اك .وحاصله أن ماكان يظهر من هذا القسم هو أح ختيتس:

يف

ااول :أقوال حمتملة للكثر خ صر ة ،كما قال تعاىل ( َولَتَت ْع ِرآَتتَّه ْم ِيف َلْ ِن الْ َق ْوِل) حمم .٣٠ :

بشتتهاثة ص ت ه أو ام ترأة أو رجتتل واح ت ر تا التقتتو ر لتته حج تة يف

وال تتاين :أق توال صتتر ة يف الكثتتر ،ولك هتتا كانتتت ت قتتل لل ت عليتته الص ت ة والس ت
ال بوت الشرعي للرثة ،والذي الب آيه من إقرار أو ختهاثة رجلس ع لس.
ومل يؤادتتذهم ال ت عليتته الص ت ة والس ت رتتا علمتته متتن كثتترهم ابلتتوحي تش تريعا لألمتتة يف إج تراء أحكتتا ال ت نيا علتتى الظتتاهر .وق ت نقلتتت يف مباتتل
االعتقاث أقوال ابن تيمية والقاضي عياع يف ل .1
آهذا هو حال امل اآقس الذين كانت جتري عليهم أحكا اإلس الظاهرة ،أما من هر كثره واختتهر كهؤالء الكا آهو كاآر مرتت وتستميته م اآقتا
دطأ اهر ،وهللا املوآق.
الشبهة الثامنة عشرة :أن بعض هؤالء احلكاا هلم أعمال صاحلة ،فكيف يكفرون؟.

وسواء كانت هذه ااعمال الصالة يف وات أنثسهم كالص ة والصيا والل ،أو كانت متع ية ال ثا إىل ال تا كب تاء املستاج و باعتة املصتاحف
وحنو ل  .آهذا كله المي ا من تكث هم إ ا قا املقتاي لذل  .وبيان هذا من وجهس:
 - 1الوجتته ااول :أنتتين قت كتترت يف مباتتل االعتقتتاث ع ت ختتترح قاعت ة التكثت أن العبت اليت دل يف اإلميتتان القيقتتي إال رجمتتون دصتتال ولك ته

خيرج م ه إىل الكثر ِبصلة واح ة ،قال تعاىل ( َولََقت ْ قَتالواْ َكلِ َمتةَ الْك ْثت ِر َوَك َثترواْ بَت ْعت َ إِ ْست َِم ِه ْم) التوبتة ،٧4 :آب هتس هللا جتل وعت أهنتم كثتروا بكلمتة
واحت ة متتا أنتته كتتان معهتتم إست رتتا يعتين أهنتتم يتشتته ون ويصتلهون ،ومل مي تتا هتتذا متتن تكثت هم إ ا وجت ستتبب الكثتتر ،واليلتتز للتكثت أن يتزول كتتل
ماما العب من ِدصال اإلميان وختعبه.
والصتاابة ع ت ما أكثتتروا متانعي الزكتتاة مل يكثتروهم إال هبتتذه اخلصتلة ،ومل يشتترت وا ووال بقيتة ختتعب اإلميتتان اجتل تكثت هم آهتذا ختتترط آاست خمتالف
لألثلة.
 - 2الوجه ال اين :أنه اليوج مامي ا من قيا الكاآر ببعض أعمال الس ودصال اخل  ،وهي من ختعب اإلميان ،ولك ه اليسمى مؤم ا والت ثعته هتذه
الشعب يف اآلدرة إ ا مل َيت أبصل اإلميان أو إ ا كان معه ماي قض أصل اإلميان .ومن أم لة ل :

ِ
الترا بتعت َ ع ِ
َِّ
ِ
تام ِه ْم َه ت َذا) التوبتة ،28 :آت لت اآليتة علتى أن املشتركس كتانوا جتون إىل
ح آَ َ يَت ْقَربواْ الْ َم ْستج َ ََْ َ َ ْ َ
(أ) قوله تعتاىل (إمنَا الْم ْشركو َن َجنَ م
البيتتت الترا إ كتتانوا علتتى بقيت ِتة متتن ثيتتن إبتراهيم عليتته الست متتا ماثدلتته متتن حتريتتف ،و لت حتتىت العتتا التاستتا بعت اقجتترة حتتس بعتتل ال ت عليتته
مشرك).2
الص ة والس عليا رضي هللا ع ه آ اثى يف موسم الل (أال ل بع العا
م
 1وراجا يف هذا( :الصار املسلول) البن تيمية ص  ٣٥8 - ٣٥4و  .4٦٧و (جممون الثتاوى)  .21٣ /٧و (الشثا) للقاضي عياع ،9٦4 - 9٦1/2 ،ط الل  .و
(اع املوقعس) البن القيم .14٠ /٣ ،و (تثس القر )  ،199 /1و 2٥٣ - 2٥2 /1٦
 2ال يل رواه الب اري
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(ب) قولتته تعتتاىل (ومتتا مت تعهم أَن تت ْقبتتل ِمتْتهم نَت َث َقتتاْم إِالَّ أ ََّهنتتم َك َثتترواْ ِاب ِ
تاىل َوالَ ي ِثقتتو َن إِالَّ
الصت ََة إِالَّ َوهت ْتم ك َست َ
ّلل َوبَِرستولِِه َوالَ ََيْتتتو َن َّ
ه
ْ
ْ
ََ ْ
ََ ََ َ ْ
َوه ْم َكا ِرهو َن) التوبة ،٥4 :آ بت أهنم كانوا ي ثقون ويصلون ما كثرهم ،وقذا آ ت ثعهم أعمال الس هذه ما الكثر.
(ج) عن العبا رضي هللا ع ه أنه قال :ايرسول هللا إن أاب التب كتان و ت وي صترك آهتل نثعته لت  ،قتال عليته الصت ة والست (نعتم ،وج تته
يف خمترات متتن ال تتار آأدرجتتته إىل ضااتتاح) .1آ بتتت هبتذا الت يل أن أاب التتب عتتم ال ت عليتته الصت ة والست كتتان ي صتتره ومي عتته متتن عت هو هته،
وهذا متن أعظتم ختتعب اإلميتان ،إال أن هتذا مل مي تا متن تكثت ه ملتا مل َيت أبصتل اإلميتان ،آقت ثبتت يف الصتاياس أنته أىب أن يقتر ابلشتهاثتس حتس
حارته الوآاة ومات كاآرا .وإن نثعه آعله يف كثيف العذاب إال أنه الخيرج من ال ار.
(ث) وعن عائشة رضي هللا ع هتا قالتت :ايرستول هللا ،ابتن جت عان كتان يف اَّاهليتة ي ِ
صتل الترحم ويطعتم املستكس آهتل اك آعته ،قتال عليته الصت ة
َ
والس (الي ثعه ،إنه مل يقل يوما رب اخثر يل دطيتيت يو ال ين).2
آهذه ااثلة وحنوها ت بت أن الكاآر ق يثعل اخلت ات ،آتإن كتان يثعلهتا إد صتا وتعبت ا كتويفء هبتا يف الت نيا كمتا يف حت يل أنتح ع ت مستلم ،وإن
كان يثعل ل رائء ال ا كما هو حال الكا الكاآرين الذين يثعلون اخل ات تلبيسا على ال ا آ ختيء قم اليف ال نيا وال يف اآلدرة.
والاصل :أن الكاآر ق يثعتل اخلت ات وأعمتال التس ،وهتذا المي تا متن تكثت ه إ ا مل َيت أبصتل اإلميتان ،أو إ ا كتان معته متاي قص أصتل اإلميتان كمتا

ِ
اّلل آَأ ْولَتتِ َ هم الْ َكاآِرو َن) املائ ة ،44 :هذا وابهلل التوآيق.
َنزَل ه
هو حال الكا الاكمس ابلقوانس الوضعية ،قال تعاىل ( َوَمن َّملْ َْكم رَا أ َ
الشبهة التاسعة عشرة :أنه ال جيوز حتديث العامة ذه األمور.
يعين صاحب الشبهة أن أمر تكث هؤالء الكا ووجوب جهاثهم الدوو حت يل العامة به ،وهذا دطأ.

ال ع حت يل العامة به هو ماواث عن آرع العس من العلم الواجب ،وق هبوب عليته البخار يف كتتاب العلتم متن صتاياه
آإن الشيء الذي يت َث ه

يف ابب [من ترك بعض االدتيار خماآة أن يقصر آهم بعض ال ا ع ه آيقعوا يف أختت م ته] .آوصتثه الب تاري (ابالدتيتار) أي مايستتوي اإلدبتار بته
والسكوت ع ه ،وق يكون السكوت ع ه أوىل أحيا .
أما مسألة حكم الاكم آمعرآتها من العلم الواجب على كل مسلم ليست من االدتيار ،و ل لسببس:
 - 1الستبب ااول :أن مستائل التشتريا والكتم والتاتاكم متعلقتتة بصتلب التوحيت كمتتا كترت يف املستألة ال انيتتة متن هتذا املوضتتون ،واإلدت ل هبتتذه

املسائل من نواقض التوحي  ،والتوحي ميا يتام ه من وجتوب اإلميتان ابهلل والكثتر ابلطتاخوت هتو أول واجتب علتى املكلتف ،كمتا قتال تعتاىل ( َولََقت ْ
ِ ِ ِ ِ
بتع ْتَا ِيف ك ِل أ َّم ِة َّرسوال أ َِن ْاعب واْ اّلل و ِ
استَ ْم َست َ
اجتَ بتواْ الطَّتاخ َ
هَ َ ْ
وت) ال اتل ،٣٦ :وقتال تعتاىل (آَ َم ْتن يَكْث ْتر ِابلطَّتاخوت َويت ْتؤمن ِاب هّلل آَت َقت ْ
ََ
ه
ِ
يوحت وا هللا).٣
ِابلْع ْرَوة الْوثْت َق َى) البقترة ،2٥٦ :وقال عليه الص ة والس  -ملعا بتن جبتل حتس بع ته إىل أهتل التيمن ( -لتيكن أول ماتت عوهم إىل أن ه

آمعرآة التوحي ونواقاه أول واجب على املكلف.
 - 2والسبب ال اين :أن ه اك واجبات ختترعية علتى املكلتف مرتتبتة علتى معرآتته حكتم حاكمته ،آتإ ا كتان التاكم مستلما وجتب علتى كتل مستلم أن
يسما له ويطيا وأن ي صره ،وإ ا كان الاكم كاآرا آ ْسا له وال اعة ووجب اخلروج عليه ودلعه ودب علتى كتل مستلم القيتا يف لت كمتا نقلتته
عن ابن حجر.4
والاصل :أنه دب إختاعة العلم أبمر كثر الكا ووجوب جهاثهم اجل دلعهم ونصب حاكم مسلم يف العامتة ان هتذا واجتب علتى كتل مستلم.
وان جهاثهم آرع عتس علتى كتل مستلم كمتا ستبق بيانته يف املستألة التاستعة .وإختتاعة العلتم بتذل ممتا يعجتل بت يت هتذه اانظمتة الكتاآرة ذ ن هللا
تعاىل إ ا علم كل مسلم مادب عليه من ل .
 1ال يل متثق عليه
 2رواه مسلم
 ٣ال يل متثق عليه
( 4آتح الباري) 12٣ /1٣
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أمتتا عت حتت يل العامتتة بتتذل آهتتو خايتتة متتايطمح إليتته الكتتا الطواخيتتت ليبقتتى محلتتة هتتذا العلتتم قلهتتة معزولتتة يتترميهم الكتتا وأنصتتارهم بكتتل ضت لة
وخت اعة وسط جهل العامة ِبقيقة اامر ،وروي البخار عن عمر ابن عب العزيز قوله [إن العلم اليهل حىت يكون ِسهرا].
وقال (إِ َّن الَّ ِذين يكْتمو َن ما أ ِ ِ ِ
ات وا ْق َ ى ِمن بتع ِ ما بتيَّتَّاه لِلَّا ِ ِيف الْ ِكتَ ِ ِ
اّلل َويَت ْل َع تهم ال َّ ِع و َن ،إِالَّ
اب أولَتت َ يَ َلع تهم ه
َ َ
َْ َ َ
ََ
َنزلَْا م َن الْبَتيهَ َ

َّ ِ
الرِحيم) البقرة.1٦٠ - 1٥9 :
َصلَاواْ َوبَتيَّت واْ آَأ ْولَتتِ َ أَتوب َعلَْي ِه ْم َوأَ َ التت ََّّواب َّ
ين ََتبواْ َوأ ْ
الذ َ
وابلرث على هذه الشبهة ادتم الك يف الرث على الشبهات الوارثة مل ا تكثت الكتا التاكمس ب ت متا أنتزل هللا ،وهللا يهت ي متن يشتاء إىل صتراط
ه
مستقيم.
وبعد:

ِ
ِ ِ
ِ
اَِّ هِن يو ِحي بَت ْعاه ْم إِ َىل بَت ْع ِ
س ا ِإل ِ
ف الْ َق ْوِل خترورا َولَ ْتو َختتاء َربتُّ َ َمتا
نح َو ْ
ض و ْدر َ
آق قال تعاىل ( َوَك َذل َ َج َع ْلَا لك ِهل نِ ِه َع هوا َختيَا َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ض ْوه َولِيَت ْق َِرتآواْ َما هم ُّم ْق َِرتآو َن) اانعا .11٣ – 112 :
ين الَ يت ْؤم و َن ِابآلدَرِة َول َ ْ َ
آَت َعلوه آَ َذ ْره ْم َوَما يَت ْث َرتو َنَ ،ولتَ ْ
ص َى إلَْيه أَآْت َ ة الذ َ

آ لت هذه اآلية على أنه الب للاق الذي جاء به اانبياء من أعت اء متن اإلنتح واَّتن قتم ختتبهات يزي وهنتا ويزدرآوهنتا ليصت وا عتن ستبيل هللا ،وأن

هذه س ة ق رية الب أن تقا كما ي ل عليه قوله تعاىل ( َولَ ْو َختاء َربُّ َ َما آَت َعلوه) آإن ( َولَ ْو) حرف امت ان المت ان ،آ ل على أهنم الب أن يثعلتوا
ف الْ َق ْتوِل) آت تة
ل المت ان املشيتة بع مه ،مث كر املوىل جل وع الكمة من هذه الس ة الق رية ،وهي أن هللا جعتل هتذه الشتبهات وهتي (و ْدتر َ

ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ين الَ يت ْؤِم تو َن
لل ا  :أما املؤمن آ يزثاث هبا إال بص ة يف الق ،وأما امل اآق آيص ى قا ويرضى هبا والتزي ه إال ض ال ( َولتَ ْ
ص َى إلَْيته أَآْتت َ ة التذ َ
ِ ِ
ض ْوه َولِيَت ْق َِرتآواْ َما هم ُّم ْق َِرتآو َن).
ِابآلدَرِة َول َ ْ َ
آإنه ال بت متن احمل تة والثت تة واالدتبتار يف هتذه الت نيا .كمتا قتال تعتاىل (أ ِ
تب الَّتا أَن ي ْ َرتكتوا أَن يَتقولتوا َآمَّتا َوه ْتم َال يت ْثتَت تو َنَ ،ولََقت ْ آَتتَتَّتا
َ
َحس َ
الَّ ِذين ِمن قَتبلِ ِهم آَتلَيتعلَم َّن َّ َّ ِ
ِ
س) الع كبوت.٣ - 2 :
ص َ قوا َولَيَت ْعلَ َم َّن الْ َكا بِ َ
ين َ
ْ ْ َْ َ
اّلل الذ َ
َ
وهذه الشبهات نون من الثت ة خيتس هللا هبا عباثه ،وقذا آإهنا لن ت تهي ولن ت قطتا ماثامتت ه تاك ائثتة علتى التق قائمتة أبمتر هللا آ بت أن يوجت

تاك
من خيالثها وخيذقا ،وست شأ ختبهات أدرى ،ويف الكتاب والس ة الرث على كل وائ إىل يو القيامة كمتا قتال تعتاىل ( َوَال ََيْتونَت َ ِرََ ِتل إَِّال ِجْتتَ َ
س َن تَت ْث ِس ا) الثرقان ،٣٣ :واليزال هللا ي ر يف هذا ال ين خرسا يستعملهم يف اعته.
ِاب ْلَِهق َوأ ْ
َح َ
ِ
س ا ِإلن ِ
اَِّ هِتن يتو ِحي بَت ْعاته ْم
تح َو ْ
وإن بعض هذه الشبهات أعجب كيف نشتأت يف هتن صتاحبها وال أجت قتا ستببا إال كمتا قتال تعتاىل ( َختتيَا َ
الشتتيا ِ س لَيوحتتو َن إِ َىل أَولِيتتآئِ ِهم لِيجت ِ
إِ َىل بَت ْعت ِ
تاثلوك ْم َوإِ ْن أَ َ ْعتمتتوه ْم إِنَّكت ْتم
تض و ْدتتر َ
ف الْ َقت ْتوِل ختترورا) اانعتتا  ،112 :وكمتتا قتتال تعتتاىل ( َوإِ َّن َّ َ َ
َْ ْ َ
ش ِركو َن) اانعا .121 :
لَم ْ
نسأل هللا تعاىل أن يعصم ا من ما ت الثنت ،وأن ي بت ا على ثي ه ،وأن خيتم ل ا ِباَتة السعاثة ،إنه على كل ختيء ق ير.
وهبذا أدتم الك

يف موضون (الكم ب

ماأنزل هللا) وابهلل تعاىل التوآيق.
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املوضوع امام :و وب التحاكم إىل الشريعة
هذا املوضون ،واملوضون التايل (أحكا أهل الذمة) ك ا متعلق ابملوضون السابق (الكم ب

ما أنزل هللا) ابعتباره الباعل على الك

آيهما.

(متهيد) ويف موضوع ا هذا نقول:
إن حتاكم املسلمس إىل الشريعة  -يف نواوقم ودصوماْم  -واجب ي دل يف أصل اإلميان ،وتركه  -إ ا وجتب وكتان مستتطاعا  -كثتر ،لقولته تعتاىل

ِ
ِ
(آَ َ وربِ الَ يتؤِم و َن ح َّىت هِكم َ ِ
ِ
سلِيما) ال ساء.٦٥ :
َ َه َ ْ
وك آ َيما َخت َجَر بَتْيتَته ْم مثَّ الَ َِد واْ ِيف أَنثس ِه ْم َحَرجا هممَّا قَ َ
اْي َ
ََ َ
ت َوي َسلهمواْ تَ ْ
وأك ر املسلمس يف خثلتة عتن هتذا الواجتب الشترعي ،متا استست مهم لتاكتيم قتوانس الكثتر يف ثمتائهم وأعراضتهم وأمتواقم ،ومتن يعتي هتذا الواجتب
م هم يظن القيا به مستاي ما تطبيق قوانس الكثر يف ب ثهم ،وليح اامر كذل .
آتتإن املستتلمس متتاوال بوستتعهم التاتتاكم إىل الش تريعة يف ن تواوقم ودصتتوماْم رختتم تطبيتتق ق توانس الكثتتار يف ب ثهتتم ،و ل ت بتاتتاكمهم ابلرتاضتتي إىل

استتتَطَ ْعت ْم) الت تتابن،1٦:
مؤهتتل للاكتم مت هم ،متتن عتتامل و التتب علتتمِ حستتب املستتتطان ،ومتتاثا لت ممك تتا آهتتو واجتتب لقولتته تعتتاىل (آَتتاتتَّقوا َّ
اّللَ َمتتا ْ

ولقوله عليه الص ة والس (وما أمرتكم به آأتوا م ه مااستطعتم).1
وهتتذه املستتألة  -وهتتي حتتتاكم املستتلمس ابلرتاضتتي إىل مؤهتتل للاكتتم  -تعتترف يف كتتتب الثقتته رستتألة (التاكتتيم) ،و ل ت يف مقابتتل (التقاضتتي) إىل
املوَّىل من جهة إما املسلمس.
القاضي َ
والتاكتتيم جتتائز يف وجتتوث القاضتتي املت َتوَّىل يف ثار اإلست  ،وواجتتب يف خيتتاب القاضتتي الشتترعي املت َتوَّىل كمتتا هتتو التتال يف ختتتىت بلت ان املستتلمس اليتتو .
وسأ كر آيما يلي أقوال العلماء يف حكْم التاكيم يف هذين الالس ،مث اتبعها ببيان ما دب من ل على املسلمس يف هذا الزمان.
املوَّىل يف ثار اإلس
أوال :بيان جواو التاكيم ما وجوث القاضي الشرعي َ
مسلم ،ويتوىل آيها القااة امل َعيَّ ون من جهة اإلمتا الك َتم بتس ال تا  ،دتوو للمستلمس
آثي ثار اإلس اليت تعلوها أحكا الشريعة و كمها إما م م
أن يتااكموا إىل رجلِ مؤهلِ للقااء برضاهم ِب ف قاضي اإلمتا  ،وتلتزمهم أحكتا هتذا الَ َكتم .ومل خيتلتف العلمتاء متن ستائر املتذاهب يف جتواو
للا َكتم أن كتم يف ستائر مايقاتي آيته القاضتي
ل من حيل املب أ ،وإمنا ادتلثوا آيمتا دتوو التاكتيم آيته متن اخلصتومات وال زاعتات ،وهتل دتوو َ
امل َوَّىل أ الدوو له ل إال يف بعض اامور  .وسوف ترى من ك العلماء أن ادت آهم آيما دتوو التاكتيم آيته مرجعته إىل وجتوث القاضتي امل َتوَّىل،
وأن ماتشت آيه اخلصومة رأي بعاهم أال كتم آيته إال القاضتي امل َّ
توىل ،وعلتى هتذا آتإن اخلت ف آيمتا دتوو آيته التاكتيم ي ب تي أن يرتثتا متا خيتاب
قاضتتي اإلمتتا  .كتتذل ستترتى أياتتا أن التاكتتيم آيتته رآتتا للمشتتقة عتتن ال تتا وعتتن القاضتتي يف ثار اإلست  ،آلتتيح كتتل أهتتل ثار اإلست ذمكتتاهنم
تف العتبء عتن القاضتي ،وهتذا
الرتاآا إىل القااة ثون مشقة كأهل البواثي وحنتوهم ،آتإ ا ح هكمتوا متؤه متن بيت هم ارتثعتت عت هم مشتقة الرحلتة ود ه
ماأختار إليه القاضي أبو بكر بن العريب.2
وإلي أقوال العلماء من خمتلف املذاهب يف جواو التاكيم ما وجوث القاضي َّ
املوىل يف ثار اإلس :
 - 1قال ابن ضواين احلنبلي يف خترح ال ليل (آلو َّ
حكم اث ان آأك ر بي هما خت صا صالا للقااء :نَت َث َذ حكْمه يف كل ماي ثذ آيته حكتم متن َوالَّه
اإلمتتا أو ئبتته) ل ت يل أيب خت تريح رضتتي هللا ع تته ،وآيتته أنتته قتتال (ايرستتول هللا إن قتتومي إ ا ادتلث توا يف ختتتيء أتتتوين آاكمتتت بي ت هم ،آَتَر ِضت َتي ك ت
يبت إىل وي بن اثبت رضي هللا ع هم ،وحتاكم ع مان و لاة إىل جب بتن مطعتم رضتي هللا عت هم،
الثريقس .قال :ما أحسن هذا!) (وحتاكم عمر وأ َُّ
ف ،آ ل اح نقاه حيل أصاب الق)  -قال يف الشرح  -ان من َج َتاو حكمته
ومل يكن أح م هما قاضيا)  -قال يف املنت ( -ويَت ْرآَا اخل َ
لَ ِزَ كقاضي اإلما ].٣
صتتل ابتتن ق امتتة ال بلتتي هتتذه املستتألة يف كتابتته الكتتايف ،4ويف كتابتته امل تتين ،1وإلي ت ك متته يف امل تتين([ :آصتتل) وإ ا حتتتاكم رج ت ن إىل رجتتل
 - 2وآَ َّ
 1ال يل متثق عليه
( 2أحكا القرآن) ص ٦2٣ - ٦22
(. ٣م ار السبيل خترح ال ليل) ج  2ص  4٥9ط املكتب اإلس مي 14٠4ه ،وح يل أيب ختريح ح يل حسن رواه أبو ثاوث وال سائي
( 4ج  4ص  4٣٦ط املكتب اإلس مي  14٠2هتت)

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

951

َح َّكماه بي هما ورضياه وكان ممن يصلح للقااء آاكم بي هما ،جاو ل ونثذ حكمه عليهما ،وهبذا قال أبو ح يثة وللشاآعي قتوالن (أحت ا) ال
يلزمهما حكمه إال برتاضيهما ،ان حكمه إمنا ابلرضى به واليكون الرضى إال بع املعرآة ِبكمه.
ول ا ما روى أبو ختريح رضي هللا ع ه أن رسول هللا عليه الص ة والس قال لته (إن هللا هتو الَ َكتم آلِتم ت َك َّتىن أاب الكتم ) قتال إن قتومي إ ا ادتلثتوا
يف ختيء أتوين آا َك ْمت بي هم َور ِض َى َعلَ َّي الثريقان ،قال :ماأحسن هذا آمن أكس ول ك  :قال ختريح قال :آأنت أبو ختريح) أدرجه ال سائي.
اضتيَا بته آلتم يعت ل بي همتا آهتو ملعتون» ولتوال أن حكمته يلزمهمتا ملتا َلَِقته هتذا
ورِوي عن ال عليه الص ة والس أنه قال «من َح َكم بس اث س تَر َ
الذ  .وان عمر وأبَتيًّا حتاكما إىل ختريح رضي هللا ع هم قبل أن يوليه ،وحتاكم ع مان و لاة إىل جب بن مطعم رضي هللا ع هم ومل يكونوا قااة.
آإن قيل آعمر وع مان كا إمامس آإ ا رثا الكم إىل رجل صتار قاضتيا .قل تا مل ي قتل ع همتا إال الرضتى بتاكيمته داصتة وهبتذا اليصت قاضتيا ،ومتا
كره يَتْبطل را إ ا رضي بتصرف وكيله آإنه يلزمه قبل املعرآة به ،إ ا ثبت هذا آإنه الدوو نقض حكمه آيما اليتْت َقض آيه حكتم متن لته واليتة .وهبتذا
آملَ آس ه كالعق املوقوف يف حقه.
قال الشاآعي .وقال أبو ح يثة :للااكم نقاه إ ا دالف رأيه ان هذا عق يف حق الاكم َ
ول ا أن هذا حكم صايح ال ِوم آلم دز آس ه مل الثته رأيه كاكم من له والية ،وما كروه خ صايح آتإن حكمته الو لل صتمس آكيتف يكتون
موقوآا ولو كان كذل مللَ َ آس ه وإن مل خيالف رأيه والنسلم الوقوف يف العقوث.
َ
صتمس الرجتون عتن حتكيمته قبتل ختتروعه يف الكتم انته الي بتت إال برضتاه ،آأختتبه متا لتو رجتا عتن التوكيتل قبتل
اخل
تن
م
ت
ح
إ ا ثبت هذا آإن لكل وا
َ
ْ
التصرف ،وإن رجا بع ختروعه آثيه وجهتان (أحت ا) لته لت ان الكتم مل يتتم أختتبه قبتل الشترون (وال تاين) لتيح لته لت انته يتؤثي إىل أن كتل
واح م هما إ ا رأى من الَ َكم ماال يواآقه رجا آبطل املقصوث به.
(فصل) قال القاضي :وي ثذ حكْم من َح َّكماه يف جيا ااحكا إال أربعة أختياء :ال كاح واللعان والقذف والقصتاص ان قتذه ااحكتا َم ِزيتَّة علتى

خ هتتا آتتادتص اإلمتتا ابل ظتتر آيهتتا و ئبتته يقتتو مقامتته ،وقتتال أبتتو اخلطتتاب تتاهر ك ت أمح ت أنتته ي ثتتذ حكمتته آيهتتا ،واص تااب الشتتاآعي وجهتتان
كهذين ،وإ ا كتب هذا القاضي را َح َك َم به كتااب إىل قاع من قااة املسلمس لزمه قبوله وت ثيذ كتابه ،انه حاكم آذ ااحكا  ،آلتز قبتول كتابته
كااكم اإلما ].2

• وقال ابن قدامة يف (الكايف) [وادتلف أصااب ا آيما دوو آيته التاكتيم .آقتال أبتو اخلطتاب :تاهر كت

أمحت أن حتكيمته دتوو يف كتل ماحتتاكم

آيه اخلصمان ،قياسا على قاضي اإلما  .وقال القاضتي :دتوو حكمته يف اامتوال داصتة ،آأمتا ال كتاح والقصتاص ،وحت القتذف آت دتوو التاكتيم
آيها اهنا مب ية على االحتياط ،آيعتس للاكم آيها قاضي اإلما كال وث].٣
 - ٣وقال إما الرمس اجلوير [وق ادتلف قول الشاآعي رمحه هللا يف أن من َح َّكم جمته ا يف ومان قيتا اإلمتا أبحكتا أهتل اإلست  ،آهتل ي ثتذ

ماح َكم به الَ َكم آأح قوليه ،وهو اهر مذهب أيب ح يثة رمحه هللا أنه ي ثذ متن حكمته ماي ثتذ متن حكتم القاضتي التذي يتتوىل م صتبه متن توليتة
َ
اإلما  .وهذا قول متجه يف القيا  ،لست أرى اإل الة بذكر توجهه].4
 - 4وجاء يف كتاب (آتح الق ير خترح اق اية) لألح اف [إ ا َح َّكم رج ن رج آا َك َم بي هما ورضيا ِبكمه جتاو) ان قمتا واليتة علتى أنثستهما
احمل َّكتم بصتثة التاكم  -أبن يكتون أهت للشتهاثة  -انته ر زلتة القاضتي آيمتا بي همتا آيشترتط
آصح حتكيمهما وي ثذ حكمه عليهمتا ،وهتذا إ ا كتان َ
ه
الذمي واحمل وث يف القذف والثاستق والصت إلنعت ا أهليتة القاتاء اعتبتارا أبهليتة الشتهاثة ،والثاستق إ ا
أهلية القااء ،والدوو حتكيم الكاآر والعب و ه
َح َكتتم دتتب أن دتتوو ع ت  -ال ثيتتة  -كمتتا متتر يف املت َتوَّىل  -أي القاضتتي التتذي يوليتته الستتلطان (ولكتتل واح ت متتن احملكمتتس أن يرجتتا متتامل كتتم
عليهما) انه مقلَّ متن جهتهمتا آت كتم إال برضتا ا جيعتا (وإ ا حكتم لزمهمتا) لصت ور حكمته عتن واليتة عليهمتا (وإ ا رآتا حكمته إىل القاضتي
( 1امل ين والشرح الكب ج  11ص )484 - 48٣
 2انتهى ك ابن ق امة يف (امل ين) .ومانقله عن القاضي  -أىب يعلى  -آيما دوو آيه التاكيم وماال دوو يواآق ما كره القاضي ابن آرحون املالكي يف (تبصرة الكا )
٦2 /1
« ٣الكايف» البن ق امة ط املكتب اإلس مي ج  4ص 4٣٦
( 4ال ياثي) ط  2حتقيق ث .عب العظيم ال يب 14٠1ه ت ص ٣89
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آواآتتق مذهبتته أماتتاه) انتته الآائ ت ة يف نقاتته مث يف إبرامتته علتتى ل ت الوجتته (وإن دالثتته أبطلتته) ان حكمتته اليلتتز لع ت التاكتتيم م تته  -أي متتن
القاضي ( -والدتوو التاكتيم يف الت وث والقصتاص) انته ال واليتة قمتا علتى ثمهمتا وقتذا الميلكتان اإلابحتة ،آت يستتباح برضتا ا ،قتالوا وكصتيص
ال وث والقصاص ي ل على جواو التاكيم يف سائر ا ته ات] ،1وقال أياا [وإ ا رآِ َا إىل القاضي حكْم حاكمِ أمااه إال أن خيتالف الكتتاب أو
الس ة أو اإلجان أبن يكون قوال ال ثليل عليه].2

ِ
اّلل آَأ ْولَتتتِ َ هتم الْ َكتاآِرو َن) املائت ة ،44 :كتر حتتاكم اليهتوث إىل
 - ٥ويف تثس أيب بكر بن العريب املاالكي لقولته تعتاىل ( َوَمتن َّملْ َْكتم رَتا أَن َتزَل ه
ال عليه الص ة والس برضاهم وأن حكمه نثذ عليهم ،آقتال [املستألة الساثستة :ملتا َح َّكمتوا ال ت عليته الصت ة والست أنثتذ علتيهم الكتم ،ومل
َّ
َّ
رجل رج آاكمه ماعِ  ،وإن رآِ َا إىل قتاعِ أماتاه إال
يكن قم الرجون ،وكل من َحكم رج يف ال ين آأصله هذه اآلية .قال مال  :إ ا َحكم م
أن يكون جورا بيِه ا .وقال سا ون :ميايه إن رآه .قال ابن العريب :و ل يف ااموال والقوق اليت كتص ابلطالب ،آأمتا الت وث آت كتم آيهتا إال
صمان جاو التاكيم آيه ونثذ حتكيم احمل هكم به - .إىل قولته  -وحتقيقته أن الكتم بتس ال تا إمنتا هتو
السلطان .والاابط :أن كل حق ادتص به اخلَ ْ
حقهتتم الحتتق التتاكم ،بتيت َ أن االسرتستتال علتتى ِ
التاكتتيم دتترم لقاعت ة الواليتتة ومت َتؤثِ إىل ْتتارج ال تتا ْتتارج المتتر ،آ بت متتن نصت ِ
تأمَر
َْ
تب آاصتتلِ  ،آت َ
ِ
الشتترن ب صتتب التوايل لياستتم قاعت ة اقتََترج ،وأَ َن يف التاكتتيم كثيثتتا ع تته وعت هم يف مشتتقة الرتاآتتا ،لتتتتم املصتتلاتان وحتصتتل الثائت َتن] ،٣أن حتتتاكم
اليهتتوث إىل ال ت عليتته الصت ة والست وقتتا برضتتاهم ان الكتتم بيت هم كتتان متتن حتتق أستتاقثتهم (ااحبتتار) .و كتتر الطتتسي م لتته يف تثست قولتته تعتتاىل
ِ
ابلست َ مل خيتلثتوا يف أن اليهتتوث ابمل ي تتة يف ومتتن رستتول هللا عليتته الصت ة
(آَتِإن َجتتآؤ َ
تاحكم بَتْي تَتهم أ َْو أ َْعت ِر ْ
وك آَت ْ
ع َعتْته ْم) املائت ة ،42 :وأهتتل العلتتم ه
والس كانوا أهل مواثعة مل يلتزموا جبراين حكم اإلس عليهم ،وأهنم مل يكونوا أهل مة يؤثون اَّزية .وقذا آكان حتاكمهم إىل ال عليه الصت ة
والس يف تل الواقعة برضاهم وادتيارهم ال ابلتزا م هم بذل .4
ِ
تؤمروا أحت هم) ،قتال امقاايب
 - ٦وقال اخلطايب يف خترحه لس ن أيب ثاوث رمحهما هللا ،ع ت ختترحه لت يل إمتارة الستثر (إ ا دترج ث ثتة يف ستثر آلي ه
[إمنتتا أمتتر  -عليتته الصت ة والست  -بتتذل ليكتتون أمتترهم جيعتتا واليتثتترق هبتتم الترأي واليقتتا بيت هم دت ف آيع تتوا ،وآيتته ثليتتل علتتى أن التترجلس إ ا
حكما رج بي هما يف قاية آقاى ابلق آق نثذ حكمه].٥
َّ
وجبَتواْ م ته اامتوال علتى
 - ٧ومن ااثلة على جواو التاكتيم وستراين أحكتا خت اإلمتا وقاتاته ،أن الب تاة إ ا استتولوا علتى بلت وحكمتوه ابلشترن َ
مقتاتتى الشتترن آتتإن أحكتتامهم هتتذه آتتذة والي قاتتها اإلمتتا العت ل إ ا هتتر علتتى هتتذا البلت  .آقت قتتال اباان قدامااة [وإ ا نصتتب أهتتل الب تتي قاضتتيا

يصلح للقااء آاكمه حكم أهل الع ل ي ثذ من أحكامه ماي ثذ من أحكا أهل الع ل ويرث م ه مايرث .٦]...وقال ابن قدامة أياا [وإن استتولوا
 أي الب تاة  -علتتى بلت آأقتتاموا آيهتا الت وث ،وأدتذوا الزكتتاة واَّزيتة واخلتراج احت ِستب بتته ،ان عليتا مل يتتبتتا ماآعلته أهتتل البصترة وأدتتذوه ،وكتان ابتتنعمر ي آا وكاته إىل ساعي جن ة الروري.٧]...
 - 8وهذا الذي قرره آقهاء املذاهب امل تلثة من جواو التااكم ل

القاضتي امل َّ
توىل يف ثار اإلست

كتر أباو بكار بان املناذر النيساابور أنته حمتل

إجان ،و ل يف كتابه (اإلجان) آقال [إجان  - 2٥4وأجعتوا علتى أن ماقاتى قاضتي خت قتاع ،جتائز إ ا كتان ممتا دتوو] .8ومعتىن قولته [قاضتي
خ قاع] أي قاضي خ معس من جهة اإلما  ،أي خ قاضي اإلما  ،وقوله [إ ا كان مما دوو] أي إ ا كتان متاحكم بته هتذا القاضتي ممتا دتوو يف
الشريعة .وق قال ختيخ اإلس

ابن ميمية [والقاضي اسم لكل من قاى بس اث س وحكم بي هما سواء كان دليثتة ،أو ستلطا  ،أو ئبتا ،أو واليتا،

( 1آتح الق ير) 499 /٥
( 2آتح الق ير) 48٧ /٥
( ٣أحكا القرآن) البن العريب ص  .٦2٣ - ٦22هذا وق كر ابن العريب يف (ص )٦21
 4هذا حاصل ما كره الشاآعي رمحه هللا يف (اا )  ،1٣٠ - 129 /4نق عن أمح ختاكر يف (عم ة التثس ) 1٦٧ /4
( ٥معامل الس ن) ،ط ثار الكتب العلمية 14٠1 ،هت ،ج  2ص 2٦٠
( ٦امل ين والشرح الكب ) ج  1٠ص ٧٠
( ٧الكايف) ج  4ص  .1٥2وهذا ماقرره اَّويين أياا (ال ياثي ص )٣٧4
( 8كتاب اإلجان) ط ثار يبة  14٠2ه ت ص ٧٥
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أو كتتان م صتتواب ليقاتتي ابلشتترن أو ئبتتا لتته ،حتتىت متتن كتتم بتتس الصتتبيان يف اخلطتتوط إ ا كتتايروا ،هكتتذا كتتر أصتتااب رستتول هللا عليتته الص ت ة
والس وهو اهر] .1آهذه أثلة جواو حتاكم ال ا برضاهم إىل رجل مؤهل للاكمِ ،ب ف قاضي اإلما يف ثار اإلس  ،حيتل للمستلمس إمتا
كمهم وختريعة إس مية تعلوهم ،وق نقل أبو بكر بن امل ذر اإلجان على جواو ل .
منبيه :الثرق بس الَ َكم والقاضي من ع ة أوجه- :

 - 1الَ َكم ال يثتقر إىل والية من إما الوقتِ ،ب ف القاضي الذي اليتوىل إال بوالية من اإلما .
 - 2الَ َكم ال كم بس اث س من ال ا إال برضا ا وحتاكمهما إليه خمتارينِ ،ب ف قاضتي اإلمتا التذي كتم بتس اخلصتو رضتوا أ مل يرضتوا ،ولته
أن دسهم على الاور إىل جملح القااء ،وإن مل خيتاورا ،املا بل ته ال عوى.
 - ٣الَ َكتتم لتتيح لتته عمتتو ال ظتتر يف اخلصتتومات وال استتت امته ،إ إن عمتتو ال ظتتر واستتت امته مع تتاه أنتته و واليتتة ،آهتتذا للقاضتتي املتتتويل متن جهتتة
اإلما .
ويتثق الَ َكم والقاضي يف وجوب استيثائهما لشروط القااء ،ويف أن حكمهما م ْل ِز لل صو  .إال أن القاضتي ميلت ستلطة ت ثيتذ حكمته ابلش ْترط،
للا َكتم أن يكتتب للقاضتي
والَ َكم قت ال ميلت القتوة إن لزمتت ،آتإن قبتل اخلصتو ت ثيتذ حكمته برضتا مت هم  -وهتذا واجتب علتيهم  -وإال آتيمكن َ
َّ
املوىل ليأمر بت ثيذ حكمه كما قال ابن قدامة [وإ ا كتب هذا القاضي را َح َكم بته كتتااب إىل قتاعِ متن قاتاة املستلمس لزمته قبولته وت ثيتذ كتابته].2
هذا آيما يتعلق ابلال ااول من هذه املسألة.
اثنيا :وجوب التاكيم ما انع ا إما املسلمس وقااته:
وهو إ ا مل يكن للمسلمس إما كمهم والقااء خترعي يتااكمون إليه ،وهذا هو حال أخلب املستلمس اليتو  ،آت أقتول دتوو قتم ،بتل أقتول دتب
علتتيهم أن يرجع توا إىل متتن يصتتلح للقاتتاء الشتترعي م ت هم لتتياكم بي ت هم بشتترن هللا آتتإن مل دت وا متتؤه للقاتتاء ادتتتاروا اام تتل آاام تتل و تتر علتتيهم
التااكم إىل القوانس الوضعية الكثرية.
والت ليل علتتى صتتاة هتتذا :جيتتا ما كرتتته يف التتال ااول ،داصتتة ك ت الشتتيخ ابتتن ضتتواين يف كتابتته (م تتار الستتبيل) وك ت ابتتن ق امتتة يف (امل تتين)،
وابإلضاآة إىل هذا- :
 - 1قال القاضي أبو يعلى احلنبلي [ولو أن أهل بل ق د من قاعِ أجعوا على أن قل وا عليهم قاضيا ،نظرت :آإن كان اإلما موجتوثا بطتل

التقلي  ،وإن كان مثقوثا صح ،ونثذت أحكامه عليهم .آإن جت ث بع نظره إما  ،مل يست ال ظر إال بع إ نه ،ومل ي قض ماتق من حكمته .وقت
نثسس لو َح َّكما عليهما نثذ حكمه عليهما] .٣وموضا االستشهاث هو قوله إ ا كان اإلما مثقوثا صح أن يويل
نص أمح رمحه هللا تعاىل على أن َ
ال تتا علتتيهم قاضتتيا .أمتتا قولتته إن كتتان اإلمتتا موجتتوثا بطتتل التقليت آت يت قض ما هب تتا إليتته يف التتال ااول إ إن تقليت القاتتاة متتن حقتتوق اإلمتتا ،
وما كر ه يف الال ااول هو حتكيم َح َكم وليح تولية قاع ،وق كرت أوجه االدت ف بس الَ َكم وبس القاضي أع ه.
 - 2وقتتال اسماااا الساايوطي  -وهتتو ختتتاآعي – [وقتتال ابتتن الستتبكي يف (الرتختتتيح) كتتر (اخلتوارومي) يف (الكتتايف) أن املت لِهتتب علتتى إقلتتيم لتتو نصتتب
تمتتل

قاضتتيا خت جمتهت أو خت عت ل ،وال تتا خت قتتاثرين علتتى ثآعتته هتتل ت ثتتذ أحكامتته وقاتتاايه متتن تتتزويل ااايمتتى والتصتترف يف أمتوال اليتتتامى
وجهس:
أح ا ال ،و ريق املسلمس التااكم إىل من هو من أهل القااء يف حواثثهم ،آإن مل د وا أه نثذت أحكامه للارورة.4].
 - ٣وقال ابن عابادين احلنفاي يف حاختتيته [وإن آ ِقت َ والِ ل لبتة الكثتار ،وجتب علتى املستلمس تعيتس و ِال وإمتا للجمعتة] .وقتال أياتا [وأمتا بت ث
عليها والة كثار آيجوو للمسلمس إقامة اَّما وااعياث ويص القاضي قاضيا برتاضي املستلمس ،آيجتب علتيهم أن يلتمستوا واليتا مت هم] وقتال أياتا
( 1جممون الثتاوى) ج 2٥4 /28
( 2امل ين والشرح الكب ) 484 /11
( ٣ااحكا السلطانية) ص ٧٣
( 4الرث على من أدل إىل اارع) للسيو ي ،ص  ،88ط ثار الكتب العلمية  14٠٣هت
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[وإن مل يكتتن ستتلطان والمتتن دتتوو التقلي ت م تته كمتتا هتتو يف بعتتض ب ت ث املستتلمس كقر بتتة اآلن ،دتتب علتتى املستتلمس أن يتثق توا علتتى واح ت ِ م ت هم
آيجعلوه واليا ،آيويل قاضيا ويكون هو الذي يقاي بي هم ،وكذا ي صبوا إماما يصلي هبم اَّمعة].1
 - 4وق تكلم إما الرمس اجلوير عن هذه املسألة ابسهاب آقال [وقت حتان اآلن أن أآترع دلتو الزمتان عتن الكثتاة وي الصترامة ،دلتوه عمتن
يستتتاق اإلمامتتة  -إىل قولتته  -أمتتا مايستتول استتتق ل ال تتا آيتته أبنثستتهم ،ولكتتن ااثب يقتاتتي آيتته مطالعتتة وي اامتتر ،ومراجعتتة مرمتتوق العصتتر،
وجر العساكر إىل اَّهاث ،واستيثاء القصاص يف ال ثح والطرف ،آيتتواله ال تا ع ت دلتو الت هر  -إىل قولته  -وإ ا مل يصتاثف ال تا
كعق اَّ َما ه
قَت َّواما أبمورهم يلو ون به آيستايل أن يؤمروا ابلقعوث عما يق رون عليه من ثآا الثستاث آتإهنم لتو تقاعت وا عتن املمكتن ،عتم الثستاث التب ث والعبتاث -
إىل قوله  -وق قال بعض العلماء :لو د الزمان عن السلطان آاق علتى قطتان كتل بلت ة وستكان كتل قريتة أن يقت موا متن وي ااحت وال هتى،
و وي العقول والجا من يلتزمون امت ال إختاراته وأوامره ،وي تهون ع م اهيه ومزاجره ،آإهنم لو مل يثعلوا ل ترثثوا ع إملا املهمتات وتبلت وا عتن
إ ل الواقعات  -إىل قوله -
مث كل أمر يتعا اه اإلما يف اامور املثوضة إىل اائمة .آإ ا خت ر الزمان عن اإلما  ،ود عن سلطان ي جن ة وكثاية وثرايتة ،آتاامور موكولتة إىل
العلماء ،وحق على اخل ئق على ادت ف بقاْم أن يرجعوا إىل علمائهم ويص روا يف جيا قاااي الوالايت عن رأيهم ،آإن آعلوا لت  ،آقت هت وا
إىل ستواء الستتبيل ،وصتتار علمتتاء التتب ث والة العبتتاث .آتتإن عستتر جعهتتم علتتى واحت استتتب أهتتل كتتل صتتقا و حيتتة ابتبتتان عتتاملهم ،وإن ك تتر العلمتتاء يف
ال احية ،آاملتبا أعلمهم ،وإن آرع استواؤهم آثرضهم ثر ال يكاث يقا ،آإن اتثق آإص ار الرأي عن جيعهم متا ت تاقض املطالتب واملتذاهب حمتال،
آالوجه أن يتثقوا على تق واح م هم .آإن ت اوعوا وَتانعوا وأآاى اامر إىل ختجار ودصا آالوجه ع ي يف قطا ال زان اإلقران ،آمن درجت له
القرعة ق هِ ].2
• مث قال اَّويين إنه إ ا د الزمان عن العلماء ا ته ين ومل يبق إال نقلة مذاهب اائمة قال[ :إن الثقيتة التذي وصتث اه تل يف حتق املستتثيت حمتل
اإلما ا ته الراقي إىل الرتبة العليا يف اخل ل املرعية].٣
ومعىن ك اَّويين رمحه هللا أنه يستثىت اام ل آاام ل ،آإن وِج َ ا ته مل دز استتثتاء املقلت  ،وإال جتاو .وكتذل يف التاكتيم يتاتاكم إىل ااعلتم
آمن ثونه ،وقال ابن القيم رمحه هللا [ونظ هذه املسألة إ ا مل د السلطان من يوليه القااء إال قاضيا عاراي متن ختتروط القاتاء مل يعطتل البلت عتن

قاع وويل اام ل].4
آهذه هي أقوال السلف آيما إ ا د الزمان عن اإلما ااعظم أنه دب على أهتل كتل بلت و حيتة أن يتاتاكموا إىل أهتل العلتم آتيهم متن ا تهت ين
الستا ِرقَة آَتاقْطَعواْ أَيت ِ يتهما)
الستا ِرق و َّ
آإن ع ِموا آياتكموا إىل اام ل آاام ل .ودطاب هللا ذقامة ااحكا موجه إىل جممون اامة قال تعتاىل (و َّ

َ

َ

ْ َ َ

املائت ة ،٣8 :وقتتال تعتتاىل ( َّ ِ
اجلِت وا) ال تتور ،2 :وخ هتتا ،وي تتوب اإلمتتا عتتن اامتتة يف ت ثيتتذ هتتذا ،كمتتا يف الت يل الصتتايح (إمنتتا اإلمتتا
الزانيَتتة َوالت َّتزِاين آَ ْ
جَّة) ،٥وآيه أياا (آاإلما ااعظم التذي علتى ال تا ران وهتو مستتول عتن رعيتته) ،٦آتإ ا آ ِقت اإلمتا يرجتا اخلطتاب إىل جممتون اامتة آيقت ال تا

صتبَة القاتاة متن آتروع
من يتااكمون إليه ممن يصلح قذا .وقال أمحد بن حنبل [الب لل ا من حاكم ،أآتذهب حقوق ال ا ] ،٧و لت ان ن ْ

َّ ِ
ِ
س ِابلْ ِق ْست ِتط) ال ستتاء ،1٣٥ :وقتتال تعتتاىل (لََقت ْ
ين َآم تواْ كونتواْ قَت َّتوام َ
الكثايتتة لثتتظ العت ل وإن مل يقتتم بتته التتبعض أمث الكتتل ،قتتال تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
س ِط) ال ي .2٥ :
أ َْر َس ْلَا رسلََا ِابلْبَتيِهَات َوأ َ
َنزلَْا َم َعهم الْكتَ َ
اب َوالْم َيزا َن ليَتقوَ الَّا ابلْق ْ
( 1حاختية رث احملتار على ال ر امل تار)  ،٣٠8 /4وبعاه يف 2٥٣ /٣
 2ص ٣91 - ٣8٥
 ٣ص ( 42٧ال ياثي) ط  2حتقيق ث /عب العظيم ال يب 14٠1ه ت
( 4اع املوقعس) ج  4ص  .19٧ - 19٦والبن تيمية ك م ل هذا يف (االدتيارات الثقهية) ص ٣٣2
 ٥ال يل متثق عليه
 ٦ال يل متثق عليه
 ٧كره أبو يعلى يف (ااحكا السلطانية) ص ٧1 ،24
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ابن ميمية رمحه هللا إىل هذا املعىن أوضح إختارة ،وهو أن ااحكا والت وث خما تب هبتا جممتون اامتة ،ويقيمهتا الستلطان و

وق أختار ختيخ اإلس
القت رة ،آتتإن عت ِ الستتلطان وأمكتتن إقامتهتتا  -إ ا مل يكتتن يف إقامتهتتا آستتاث يزيت علتتى إضتتاعتها  -آهتتذا هتتو الواجتتب ،آقتتال رمحتته هللا[ :دا تتب هللا

الستا ِرقَة آَتتاقْطَعواْ أَيت ِيتهما) املائت ة ،٣8 :وقتال تعتتاىل ( َّ ِ
اجلِت وا)
الستتا ِرق َو َّ
املتؤم س ابلت وث والقتتوق دطتتااب مطلقتا ،كقولتته تعتتاىل ( َو َّ
الزانيَتتة َوالتَّتزِاين آَ ْ
ْ َ َ

اثة أَبَت ا) ال تتور ،4 :لكتتن قت علتتم أن امل ا تتب ابلثعتتل البت أن يكتتون قتتاثرا عليتته ،والعتتاجزون الدتتب
ال تتور .2 :وكتتذل قولتتهَ ( :وَال تَت ْقبَتلتوا َقت ْم َختت َته َ
ِ
ِ
تب َعلَتْيكم الْ ِقتَتال) البقترة ،21٦ :وقولته ( َوقَتاتِلواْ
عليهم ،وق عل َم أن هذا آرع على الكثاية ،وهو م تل اَّهتاث ،بتل هتو نتون متن اَّهتاث .آقولته (كت َ
ِيف ستبِ ِيل ِ
اّلل) البقتترة ،19٠ :وقولتته( :إِالَّ تَ ِثتترواْ يت َع ت هِذبْك ْم) التوبتتة ،٣9 :وحنتتو ل ت ه تو آتترع علتتى الكثايتتة متتن القتتاثرين .و «القت رة» هتتي الستتلطان،
َ ه
آلهذا :وجب إقامة ال وث على ي السلطان ونوابه.
ع أن اامة درجت عن لت ملعصتية متن بعاتها ،وعجتز متن البتاقس ،أو خت لت
والس ة أن يكون للمسلمس إما واح  ،والباقون نوابه ،آإ ا آ ِر َ
آكان قا ع ة أئمة .لكان دب على كل إما أن يقيم ال وث ،ويستويف القوق ،وقذا قال العلماء إن أهل الب تي يَتْتثتذ متن أحكتامهم متا ي ثتذ متن
أحكا أهل الع ل ،وكذل لو ختاركوا اإلمارة وصاروا أحزااب لوجب على كل حزب آعل لت يف أهتل تاعتهم ،آهتذا ع ت تثترق اامتراء وتعت ثهم،
وكذل لو مل يتثرقوا ،لكن اعتهم لألم الكب ليست اعة َتمة ،آإن ل أياا إ ا أسقط ع ه إلز َامهم بتذل مل يستقط عت هم القيتا بتذل  ،بتل
عليهم أن يقيموا ل  ،وكذل لو آرع عجز بعض اامراء عن إقامة ال وث والقوق ،أو إضاعته لذل  :لكان ل الثرع على القاثر عليه.
وقول متن قتال :ال يقتيم الت وث إال الستلطان ونوابته .إ ا كتانوا قتاثرين آتاعلس ابلعت ل كمتا يقتول الثقهتاء :اامتر إىل التاكم .إمنتا هتو العتاثل القتاثر،
ايِهعا اموال اليتامي ،أو عاجزا ع هتا :مل دتب تستليمها إليته متا إمكتان حثظهتا ب ونته وكتذل اامت إ ا كتان ماتيعا للات وث أو عتاجزا
آإ ا كان م َ
ع ها مل دب تثوياها إليه ما إمكان إقامتها ب ونه .وااصل أن هذه الواجبات تقا على أحستن الوجتوه .آمتىت أمكتن إقامتهتا متا أمت مل تتل إىل
اث س ،ومىت مل يقم إال بع ث ومن خ ستلطان أقيمتت إ ا مل يكتن يف إقامتهتا آستاث يزيت علتى إضتاعتها ،آإهنتا متن «ابب اامتر ابملعتروف وال هتي عتن
امل كر» آإن كان يف ل من آساث والة اامر أو الرعية مايزي على إضاعتها مل ي آا أبآس م ه .وهللا أعلم].1
آهتتذه أق توال العلمتتاء يف بيتتان صتتاة  -بتتل وجتتوب  -اتثتتاق ال تتا علتتى إقامتتة ااحكتتا بيت هم  -متتا أمك ت هم لت  -ومتتن خيتتاب اإلمتتا  ،علتتى أن
َ هِكموا بي هم من يصلح للقااء الشرعي اام ل آاام ل.
اثل ا :كيثية حتاكم املسلمس إىل الشريعة يف الب ث احملكومة بقوانس الكثار:

ِ
ِ
تىت
يف التتب ث احملكومتتة ابلقتوانس الوضتتعية دتتب علتتى املستتلمس التاتتاكم إىل الشتريعة ِبستتب املستتتطان ،آقت قتتال تعتتاىل (آَت َ َوَربهت َ الَ يت ْؤم تتو َن َحت ََّ
استَطَ ْعت ْم) الت ابن.1٦ :
وك آِ َيما َخت َجَر بَتْيتَته ْم) ال ساء ،٦٥ :وقال تعاىل (آَاتتَّقوا َّ
َ هِكم َ
اّللَ َما ْ

وه ا أربا مسائل :من دب عليه ل  ،وصثة من يتااكم إليه  ،ومادوو آيه التاكيم  ،وحرمة االمت ان عن التااكم إىل الشرن.
 - 1من دب عليه التااكم إىل الشريعة .
أوث أن أنبته ه تا
والخيثى أن هذا آرع عس على كل مسلم إ ا نزل بته مايت عو إىل لت  ،آتإن هتذا التاتاكم متن أصتل اإلميتان كمتا أستلثت .ولكتين ه
على واجب قاثة اَّماعات واَّمعيات اإلس مية امل تلثة يف هذالشأن ،آق قال رستول هللا عليته الصت ة والست (كلكتم ران وكلكتم مستتول عتن
رعيته) ال يل متثق عليه ،آيجب على هؤالء القاثة أن يلزموا أتباعهم هبذا الواجب الشرعي ،ودب أن تتاتمن عقتوث هتذه اَّماعتات الت ص علتى
هذا الواجب آيص التااكم بذل واجبا على ااتبان من ث ثة أوجه:

 يص واجبا ابلشرن ،لقوله تعاىل (آَ َ وربِ الَ يتؤِم و َن ح َّىت هِكم َ ِجَر بَتْيتَته ْم) ال ساء.٦٥ :
َ َه َ ْ
ََ َ
وك آ َيما َخت َ
ِ ِِ
سؤوال) اإلسراء .٣4
 -وواجبا ابلعق  ،لقوله تعاىل ( َوأ َْوآواْ ابلْ َع ْه إ َّن الْ َع ْه َ َكا َن َم ْ

ِ
ول َوأ ْوِيل ااَ ْم ِر ِم ك ْم) ال ساء .٥9
الرس َ
اّللَ َوأَ ِ يعواْ َّ
 وواجبا أبمر قاثة اَّماعات به ،لقوله تعاىل (أَ يعواْ ه( 1جممون الثتاوى ج  ٣4ص )1٧٦ ،1٧٥
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ومادب على قاثة اَّماعات من أمر اتباعهم بذل هو واجب على كل مطانِ كشيو القبائل ووعماء العشائر وحنوهم.
 - 2صثة من يتااكم إليه .
يتااكم إىل اام ل آاام تل ،وااصتل يف التاكم أن يكتون جمتهت ا ،لت يل عمترو بتن العتاص رآعته (إ ا حكتم التاكم آاجتهت مث أصتاب .1)...آتإن
ع ِ َ يتااكم إىل املقل و الب العلم كماسبق يف ك اَّويين وابن تيمية وابن القتيم ،وكمتا ستبق بيانته يف مراتتب املثتتس يف البتاب اخلتامح متن هتذا
الكتاب ،حىت قال القاضي برهاان الادين بان فرحاون [قتال الل متي إمنتا دتوو التاكتيم إ ا كتان َّ
احملكتم عت ال متن أهتل االجتهتاث أو عاميتا واسرتختت
العلماء ،آإن َح َكم ومل يسرتخت رَّث وإن واآق قول قائل ،ان ل كا ر م هما و َخَرر].2
آالواجب التااكم إىل اام ل آاام ل والدوو تعطيل هذا الواجب ماأمكن إقامته ،وه ا يقا عبء كب على املسلمس عامة وعلى والة اامور م هم
داصة كقاثة اَّماعات واَّمعيات اإلس مية من أجل توآ ع ث كافِ من املؤهلس للتاكيم بس املسلمس ،آالواجتب علتى كتل متن هترت ل يته
تب علتتى ثراستتة الثقتته وعلتتو الوستتائل املمه ت ة لتته حتتىت يتأهتتل للاكتتم بتتس املس تلمس وق ت كتترت يف املباحتتل الس تابقة
جنابتتة يف لتتب العلتتم أن يَ كت َّ
مايعس على هذه ال راسة ،ودب علتى قتاثة اَّماعتات اإلست مية انتت اب متن كتان هبتذه الصتثة متن أتبتاعهم لطلتب العلتم وكثالتته متاثاي ليتثترل قتذا
اامر.
 - ٣ما دوو آيه التاكيم .
الراجح الذي تشه له ااثلة أن التاكيم جائز يف كل ختيء ،وثليله:
أ  -ح يل أيب ختريح  -الذي سبق كره يف ك ابن ق امة وابن ضواين  -أنه قال لل عليه الص ة والس (اي رسول هللا إن قتومي إ ا ادتلثتوا
يف ختيء أتوين آاكمت بي هم ،آَتَر ِض َى ك الثريقس ،قال عليه الص ة والس  :ماأحسن هذا) .آقوله (إ ا ادتلثوا يف ختيء) صتي ة عمتو تعتم كتل
خمتلفِ آيه ،اهنا نكرة (ختيء) يف سياق الشرط (إ ا).
ب  -وثليله أياا حتكيم اليهوث لل عليه الص ة والس يف ح ه الرجم ،ونثا حكمه عليهم ،كما سبق يف ك أيب بكر بن العريب رمحه هللا.
وعلى هتذا آتالتاكيم جتائز يف كتل ختتيء بتس املستلمس املقيمتس ابلتب ث احملكومتة بقتوانس الكثتر ،واليقيت هتذا إال متا كره ابان ميمياة يف آدتر ك مته

املذكور آنثا [وااصل أن هذه الواجبتات تقتا علتى أحستن الوجتوه ،آمتىت أمكتن إقامتهتا متا أمت مل تتل إىل اث تس ،ومتىت مل يقتم إال بعت ث ومتن خت
سلطان أقيمت ،إ ا مل يكن يف إقامتها آساث يزي على إضاعتها].٣
آتتإ ا تعتتذر التاكتتيم يف ال ت وث والقصتتاص أو ترتتتب علتتى ت ثيتتذ العقتتوابت آيهمتتا مثس ت ة ،آلتتيكن يف اام توال والقتتوق وال كتتاح وتوابعتته ،وكتتل هتتذا
ي دل يف تقوى هللا املستطاعة للعب  ،وي دل حتت القاعت ة الثقهيتة (امليستور ال يستقط ابملعستور) وصتاخها الشتيخ اإلمتا عزالادين بان عبدالسا ا

هكذا [إن من كلف بشيء من الطاعات آَت َق َ ر على بعاه وعجز عن بعاه ،آإنته َييت رتا قت ر عليته ،ويستقط ع ته متايعجز ع ته] ،4وهتذه القاعت ة
استتَطَ ْعت ْم) الت تابن ،1٦ :ومتن قتول رستول هللا عليته الصت ة والست
مستثاثة من قولته تعتاىل (آَتاتتَّقوا َّ
اّللَ َمتا ْ

(ومتا أمترتكم بته آتأتوا م ته مااستتطعتم).٥

ومما ي دل يف االستطاعة إدراج الزكاة وإن عطهلها الكا  ،وأثاء ال ايت وأروه اَّراحات والكثارات وإن مل حتكم هبا احملاكم الكاآرة ،وح ْرَمة التراب،
ومما يتعلق هبذا مراعاة القيمة يف القروع ويف البيا اباجل و ل ان قيمة ااوراق املالية تت ك ا ابلزمن وخالبتا متات قص قيمتهتا وهتو متايعرف يف
االقتصتتاث املعاصتتر (ابلتا ت م) ويت عتتب الكتتا الظتتاملون بقيمتتة العم ت ت الورقيتتة ت عبتتا كب ت ا ابل ت قص متتن قيمتهتتا رتتا يعتتوث ابل تتأ الثتتاحش علتتى
الرعيتتة.آالواجب جعتتل أحت ال قت ين املعتتسين يف الشتريعة (التتذهب والثاتتة) أستتا هتتذه التعتتام ت ،آمت إ ا أقرضت رجتتل ألتتف لت ة اليتتو وكتتان
جرا الذهب اليو رائة ل ة آأنت اقرتضت عشرة جرامات ،آإ ا كان أجل القرع ست ة وكتان جترا التذهب بعت ست ة رتائيت لت ة ورثثت إليته االتف
 1ال يل متثق عليه
( 2تبصرة الكا ) ٦٣ /1
( ٣جممون الثتاوى) 1٧٦ /٣4
( 4قواع ااحكا ج 2ص  ٦و )19
 ٥ال يل متثق عليه
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لت ة آقت رثثت إليتته مخستتة جرامتتات و لمتتته لمتتا آاحشتتا ،والواجتتب عليت أن تتترث إليتته ألثتتي لت ة ،وعكستته إ ا واثت قيمتتة اللت ة تتترث إليتته أقتتل متتن
االف ااصلية كالساب السابق ،وهذا ليح من الراب يف ختيء بل هو رجتون إىل ال قت املعتتس ختترعا ،آهتذه ااوراق ال اعتبتار قتا ختترعا إال بتقييمهتا
ابلذهب أو الثاة ،وهو مايثعله كل مسلم ع إدراج وكاة املتال ووكتاة عتروع التجتارة ،واحتستاب ال صتاب يف السترقة .وماستبق متن اعتبتار القيمتة
اليستتري علتتى الوثائتتا آهتتذه تتترث كمتتا هتتي ،وقت أختتتار الشتتيخ أمحت الزرقتتا إىل هتتذه املستتألة يف كتابتته القواعت الثقهيتتة ،يف قاعت ة (ال ضتترر وال ضترار)
ب هذا القول إىل القاضي أيب يوسف.1
ونَ َس َ
 - 4حرمة االمت ان عن التااكم إىل الشرن:

ِ ِ
اّلل َوإِ َىل
يل َق ْم تَت َعتالَ ْواْ إِ َىل َمتا أَن َتزَل ه
وال ل اح ثعي إىل التااكم إىل الشرن أن يعرع ع ه آإن هذا من دصال ال ثاق كما قال تعتاىل ( َوإ َا ق َ
تول رأَي تتت الْم تتاآِ ِقس يص ت ُّو َن ع ت ص ت وثا) ال ستتاء ،٦1 :وق تتال تع تتاىل(وإِ َا ثع توا إِ َىل َِّ
َّ ِ
اّلل َوَرس تولِِه لِتتيَ ْاك َم بَتْيت تَته ْم إِ َا آَ ِري ت متق ِهمت تْتهم
َ َ
الرس ت َ ْ َ َ َ َ
َ
ِ
ِِ
ِ ِِ
اّلل َعلَ ْتي ِه ْم َوَرستوله بَ ْتل أ ْولَتِت َ هتم
ُّم ْع ِرضونَ ،وإِن يَكن َّقم ْ
تف َّ
ع أَِ ْارََتبتوا أَ ْ َخيَتاآو َن أَن َ ي َ
س ،أَِيف قتلتوهبم َّم َتر م
الَ ُّق ََيْتوا إِلَْيه م ْذع َ
الظَّالِمو َن ،إَِّمنَا َكا َن قَتوَل الْمؤِمِس إِ َا ثعوا إِ َىل َِّ
ن) ال تور- 48 :
اّلل َوَرسولِِه لِيَ ْاك َم بَتْي تَته ْم أَن يَتقولتوا َِْس ْعَتا َوأَ َ ْعَتا َوأ ْولَتِت َ هتم الْم ْثلِاتو َ
ْ ْ َ
.٥1
وهبذا ك ت وماولت أنصح إدتواين املستلمس .وأرى أن هللا تعتاىل الميتن علتى املستلمس ِبكتم إست مي إال إ ا حتتاكموا إىل الشترن ابلقت ر املستتطان يف

الظروف الالية آإن سعوا يف هذا آلعل هللا تعاىل أن ي جز وع ه كما قال تعاىل (إِ َّن اّلل الَ يت ِ ما بِقوِ
هَ َه َ َ ْ

َح َّىت يت َِه واْ َما ِأبَنْتث ِس ِه ْم) الرع .11:

ويف حتاكم املسلمس إىل الشرن يف هذا الزمان آائ ة أدرى وهي إبقاء هذه الشريعة حية علما وعم رمارسة القااء الشرعي ،وهذا ِبت ف مايريت ه
الطواخيت من إماتة الشريعة ومحلتها ،وكل هذا ميه للاكم اإلس مي ذ ن هللا تعاىل.
ض َعها وملن َح َك َم هبا وملن َحتَتا َكم إليهتا راضتيا خمتتارا متن ملتة اإلست  ،وهتي متن أنكتر امل كترات،
إن هذه القوانس الطاخوتية هي كثر أكس خمْرِج ملن َو َ
وأضعف اإلميتان وهتو اإلنكتار ابلقلتب يستتوجب علتى املستلمس مقا عتة هتذه القتوانس وحماكمهتا وقاتاْا والتساءة مت هم ،وأن ميت عتوا عتن ال راستة يف
كليات القوق اليت ت ر القوانس الكاآرة ،وأما اإلنكار ابللسان آم ه هذا الكت ونشتره بتس املستلمس وثعتوْم إىل العمتل بته ،وأمتا اإلنكتار ابليت
تت لَكت ْم أ ْس َتوةم َح َستَةم ِيف إِبْت َتر ِاه َيم َوالَّ ِتذي َن َم َعته
قذه القوانس الكاآرة وملن يَت ْعمل هبا وَْ ِميَها آهتو اَّهتاث يف ستبيل هللا تعتاىل .قتال تعتاىل (قَت ْ َكانَ ْ

ِ
اّلل َك َثتترَ بِكتتم وب ت َ ا بتيت ت تتا وبتي ت كم الْع ت َ اوة والْبت ْاتتاء أَب ت ا حت َّتىت تتؤِم توا ِاب َِّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ّلل
ْ َ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
إ ْ قَتتالوا ل َقت ْتومه ْم إ َّ ب ت َتراء م ت ك ْم َوممتَّتا تَت ْعب ت و َن متتن ثون َّ ْ
َو ْح َ ه) املمتا ة ،4 :وقال تعاىل ( َوقَاتِلوه ْم َح َّىت الَ تَكو َن آِْتتَةم َويَكو َن ال هِ ين كلُّه ِهّلل) اانثال.٣9 :
وهذا آدر ما أ كره يف موضون (وجوب التااكم إىل الشريعة) وابهلل تعاىل التوآيق.

( 1خترح القواع الثقهية) للشيخ أمح الزرقا ،ص  ،121ط ثار ال رب اإلس مي
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املوضوع السادس:أحكاا أهل الذمة
هتتذا املوضتتون هتتو أياتتا متتن املوضتتوعات التتيت تعرضتتت للتاريتتف يف هتتذا الزمتتان متتن بعتتض املعاص ترين َترة ابستتم االجتهتتاث والتج ي ت وَترة ب ت عوى
التسامح ال يين ،آ قاوا بتاريثاْم ااحكا ال ابتة ابلكتاب والس ة واإلجان.
وب اية ي ب ي أن يعرف الطالب معىن أهل الذمة ،وماجرى عليه العمل بشأهنم يف ثاير اإلس عتس القترون اخلاليتة حتىت مت إستقاط ااحكتا اخلاصتة
هبم ما إح ل القوانس الوضعية حمل أحكا الشريعة.
أوال :معريف (أهل الذمة).

أما عن معىن أهل الذمة ،آق قال ابن القيم رمحه هللا [الكثار إما أهل حرب وإمتا أهتل عهت  .وأهتل العهت ث ثتة أصت اف :أهتل متة ،وأهتل ه نتة،

وأهل أمان .وق عق الثقهاء لكل صت ف اباب ،آقتالوا :ابب اق نتة ،ابب اامتان ،ابب عقت الذمتة .ولثتظ «الذمتة والعهت » يت تاول هتؤالء كلهتم يف
ااصل ،وكذل لثظ «الصلح » - .إىل أن قال  -ولكن صار يف اصتط ح ك ت متن الثقهتاء «أهتل الذمتة» عبتارة عمتن يتؤثي اَّزيتة ،وهتؤالء قتم
مة مؤب ة ،وهؤالء ق عاه وا املسلمس على أن دري عليهم حكم هللا ورسوله ،إ هم مقيمون يف ال ار اليت دري آيها حكم هللا ورسوله.
ِب ف أهل اق نة آإهنم صالوا املسلمس على أن يكونوا يف ثارهم ،سواء كتان الصتلح علتى متال أو خت متال ،الجتتري علتيهم أحكتا اإلست كمتا
جتري على أهل الذمة ،لكن عليهم الكف عن حماربة املسلمس ،وهؤالء يسمون أهل العه وأهل الصلح وأهل اق نة.
وأما املستأمن :آهتو التذي يَت ْقت بت ث املستلمس متن خت استتيطان قتا ،وهتؤالء أربعتة أقستا  :رستل ،وجتتار ،ومستتج ون حتىت يعترع علتيهم اإلست
والقرآن آإن ختاؤوا ثدلوا آيه وإن ختاؤوا رجعوا إىل ب ثهم ،و البوا حاجة من وايرة أو خ ها .وحكم هؤالء أال يهاجروا ،وال يقتلتوا ،وال تؤدتذ مت هم
اَّزية ،وأن يعرع على املستج م هم اإلس والقرآن آإن ثدل آيه آذاك ،وإن أحب اللاتاق رأم ته ألتق بته ومل يعترع لته قبتل وصتوله إليته ،آتإ ا
اه وا].
وصل مأم ه عاث حربيا كما كان] .1وأ ن أن كلمة [أال يهاجروا] آيها تصايف وحتريف ،ولعلها [أال د َ
اثنيا :أحكاا أهل الذمة يف دار اسس ا.

وأمتتا متتا جتترى عليتته العمتتل بشتتأن أهتتل الذمتتة يف ثاير اإلست آهتتو إلتزامهم بت آا اَّزيتتة (وهتتي مبلت متتن املتتال ي آعتته الرجتتال البتتال ون مت هم ست واي)
وجراين أحكا الشريعة عليهم وإلزامهم ابلشروط العمرية أو العه العمري ،و ل مقابل إقامتهم يف ثار اإلس ما أم هم على أنثسهم وأمواقم.
وق ورثت الشروط العمرية يف معظم كتب الثقه املبسو ة ،ون قل ه ا ما قال ابن القيم رمحه هللا [قال عب هللا بن اإلمتا أمحت  :حت ثين أبتو ختترحبيل

المصي عيسى بن دال قال :ح ثين عمر أبو اليمان وأبو امل ة قاال :أدس إْساعيل بن عياه قال :ح ث ا خ واح من أهل العلتم قتالوا :كتتب
أهل اَّزيرة إىل عب الرمحن بن خ م« :إ حس قت مت بت ث لب تا إليت اامتان انثست ا وأهتل ملت تا علتى أ ختتر ا لت علتى أنثست ا أال حنت ث يف
م ت ي تا ك يستتة ،وال آيمتتا حوقتتا ثي ترا وال ق يتتة وال صتتومعة راهتتب ،وال جن ت ث متتادرب متتن ك ائس ت ا وال ماكتتان م هتتا يف دطتتط املستتلمس ،وأال من تتا
ك ائست ا متتن املستتلمس أن ي زلوهتتا يف الليتتل وال هتتار ،وأن نوستتا أبواهبتتا للمتتارة وابتتن الستتبيل ،والنتتؤوي آيهتتا وال يف م اول تتا جاسوستتا ،وأال نكتتتم خشتتا
للمسلمس ،وأال نارب ب واقيس ا إال ضراب دثيا يف جوف ك ائست ا ،والنظهتر عليهتا صتليبا ،وال نرآتا أصتوات ا يف الصت ة وال القتراءة يف ك ائست ا آيمتا
اتتره املستتلمون ،وأال خنتترج صتتليبا وال كتتتااب يف ستتوق املستتلمس ،وأال خنتترج ابعتتواث  -قتتال :والبتتاعوث دتمعتتون كمتتا خيتترج املستتلمون يتتو ااضتتاى
والثطتتر  -والختتتعانس ،وال نرآتتا أص توات ا متتا متتوَت  ،وال نظهتتر ال ت ان معهتتم يف أس تواق املستتلمس ،وأال جنتتاورهم ابخل تتاوير والببيتتا اخلمتتور ،وال نظهتتر
ختركا ،وال نر هخب يف ثي ا ،والن عو إليه أح ا ،والنت ذ ختيتا من الرقيق الذي جرت عليه سها املسلمس ،وأال من ا أح ا متن أقرابئ تا أراثوا الت دول
يف اإلست ت  ،وأن نل تتز ويه تتا حي م تتا ك تتا ،وأال نتش تتبه ابملس تتلمس يف ل تتبح قل س تتوة وال عمام تتة وال نعل تتس وال آَت ت ْترق خت تتعر وال يف مت تراكبهم ،وال ن تتتكلم
بك مهتم ،والنكتتتىن بك تتاهم ،وأن جنتتز مقتاث رؤوست ا والنثت ِرق نواصتتي ا ،ونشت التتز ن علتتى أوستتا ا ،وال نت قش دواَت تتا ابلعربيتتة ،والنركتب الستتروج،
والنت ذ ختيتا من الس ح والحنمله ،والنتقل السيوف ،وأن نوقر املسلمس يف جمالسهم ونرخت هم الطريق ،ونقتو قتم عتن ا تالح إن أراثوا اَّلتو ،
والنطلا عليهم يف م اوقم ،والنعلم أوالث القرآن ،واليشارك أحت م تا مستلما يف جتتارة إال أن يكتون إىل املستلم أمتر التجتارة ،وأن ناتيف كتل مستلم
ضتتم ا لت لت علتتى أنثست ا و راري تتا وأوواج تتا ومستاكي ا ،وإ ْن حنتن خت َّ أو دالث تا عمتتا ختتتر ا
عتابر ستتبيل ث ثتة أاي ونطعمتته متتن أوستط ماجنت َ .
( 1أحكا أهل الذمة) البن القيم4٧٦ - 4٧٥ /2 ،
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على أنثس ا ،وقَبِْل ا اامان عليه ،آ مة ل ا ،وق حل ل مها ما ل اهل املعان ة والشقاق».
آكتب بذل عب الرمحن بن خ م إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه ،آكتب إليه عمر «أن ِ
أمض قم ماسألوا ،وألق آتيهم حترآس أختترت هما علتيهم
ما ماختر وا على أنثسهم :أال يشرتوا من سبااي  ،ومن ضرب مسلما آق دلا عه ه».
آأنثذ عب الرمحن بن خ م ل  ،وأقر من أقا من الرو يف م ائن الشا على هذا الشرط.
قال ابن القيم [وختهرة هتذه الشتروط ت تين عتن إست اثها ،آتإن اائمتة تلقوهتا ابلقبتول و كروهتا يف كتتبهم ،واحتجتوا هبتا ،ومل يتزل كتر الشتروط العمريتة
على ألس تهم ويف كتبهم ،وق أنثذها بع ه اخللثاء وعملوا روجبها].1
وق اختتملت الشروط العمرية على ع ة مسائل
 م ها ما يتعلق أبحكا البِيَا والك ائح والصواما وما يتعلق هبا. وم ها ما يتعلق ذدثاء ختعار ثي هم. وم ها ما يتعلق ذدثاء م كرات ثي هم. وم ها ما يتعلق بتميزهم عن املسلمس يف اللبا والشعور واملركب. وم ها ما يتعلق ابلتزامهم ترك كل مايار اإلس واملسلمس. وم ها ما يتعلق أبحكا ضياآتهم للمارة. وم ها ما يتعلق برتك إكرامهم وإلزامهم الص ار الذي خترعه هللا تعاىل.2وه اك أمران أساسيان الت عق الذمة ب وهنما مل يذكرا يف الشروط العمرية ،و ا أثاء اَّزيتة وجتراين أحكتا اإلست

علتيهم .قتال ابان قداماة احلنبلاي

رمحه هللا [والدوو عق الذمة املؤب ة إال بشر س :أح ا :أن يلتزمتوا إعطتاء اَّزيتة يف كتل حتول ،وال تاين :التتزا أحكتا اإلست

وهتو قبتول متا كم

اَِّزيةَ عن ي ِ وهم ص ِ
اخرو َن) التوبة .٣]29 :والص ار هتو التتزامهم َّتراين أحكتا
به عليهم من أثاء حق أو ترك حمر  ،لقول هللا تعاىل ( َح َّىت يت ْعطواْ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ
الشريعة اإلس مية عليهم .4وقال ابن ميمية [وهذه الشروط أختهر ختتيء يف كتتب العلتم والثقته ،وهتي جممتا عليهتا يف اَّملتة بتس العلمتاء متن اائمتة
املتبوعس وأصااهبم وسائر اائمة ،ولوال ختهرْا ع الثقهاء لذكر ألثا كل ائثتة م هتا] .٥وقتال ابان ميمياة أياتا [وهتذه الشتروط متاوال دت ثها

عليهم من وآقه هللا تعاىل من والة أمور املسلمس].٦
وقت تتل العمتتل جتاراي يف بت ث املستتلمس وآتتق هتذه الشتتروط عتتس القتترون ،وأورث املؤردتون يف كتتتبهم جت يت الست س املستلمس قتتذه الشتتروط العمريتتة
على أهل الذمة ،وانظر على سبيل امل ال وثيقة جت ي السلطان ال اصر حمم بن ق وون للعه العمري على أهل الذمة عا  ٧٠٠هت.٧
اثلثا :التديري الذ طرأ على أحكاا أهل الذمة يف الدول العلمانية:
واستمر العمل علتى لت حتىت أوادتر القترن ال تاين عشتر اقجتري  -م تصتف القترن التاستا عشتر املتي ثي  -حتس تت هورت أحتوال ال ولتة الع مانيتة
ووالايْتا امل تلثتتة واجتهتتت حنتو العلمانيتتة بصتتورها امل تلثتة متتن حتكتتيم القتوانس الوضتتعية بت ال متن أحكتتا الشتريعة ،واقتبتا ال ظتتا الت ميقرا ي ال تتريب
الذي مي ح السياثة للشعب كسلطة عليا ب ال من سياثة حكم هللا تعتاىل يف اإلست  ،وكتان متن آاثر العلم تة ب تاء ال ولتة علتى أستا املوا تة (والتيت
( 1أحكا أهل الذمة) البن القيم ج  2ص  ،٦٦4 - ٦٥٧ط ثار العلم للم يس 198٣
 2نقلت هذا بتصرف من (أحكا أهل الذمة) البن القيم ،٦٦٦ - ٦٦٥/2 ،ومن (اقتااء الصراط املستقيم) البن تيمية ،ط امل ين ،ص 12٣ - 121
( ٣امل ين والشرح الكب ) ٥٧2/1٠
 4كره ابن القيم وخ ه (أحكا أهل الذمة)  -- 24 /1وق كر ابن تيمية الشروط العمرية ذس اث صايح ،انظر (الصار املسلول) ص  ،2٠8و (اقتااء الصراط
املستقيم) ص 12٠
( ٥اقتااء الصراط املستقيم) ص 121
( ٦جممون الثتاوى) ٦٥4 /28
 ٧أورثها القلقش ي يف (صبح ااعشى) ٣8٧ ،٣٧8 /1٣
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تعين التسوية بس جيا السكان يف القوق والواجبات ثون ال ظر إىل هويتهم ال ي ية) ب ال من اعتماث اقوية ال ي ية اليت تقستم الستكان إىل مستلمس
وأهتتل متتة .وكتتان هتتذا هتتو هنايتتة العمتتل أبحكتتا أهتتل الذمتتة وستتقط هتتذا املصتتطلح متتن ال ستتات العلمانيتتة التتيت تب تتت آكتترة املوا تتة يف ستتائر بلت ان
املسلمس اليو  ،حىت أصبح املسلم من خ أهلها يعامل ك ريبِ وأج ع ها ،يف حس يعامل الكاآر من أهلها كموا ن له سائر القوق.
تقول إح ى الباح ات ،د .مسرية حبر  -يف وصف تطور ااحوال يف بل ِ كمصر – [ومات الكومات اإلس مية املتعاقبة يف معاملة التوصتف يف
جلتها أبهنا سيتة ابست اء أمرين :أوقما :ثآا اَّزية اليت كانت مظهرا من مظاهر ال ولة ال يوقرا ية (ويلاق بذل ع السماح قم ِبمل الس ح،
وع قبول ختهاثْم ض املسلمس يف احملاكم ..اخل) .واثنيهما :ه الك ائح اليت كان العامة و ا ال ا يثعلون هبا لت يف ثتوراْم ،مث اليلبتل
ال صارى أن يؤ ن قم يف إعاثة ب ائها أبمر التاكم املستلم .وجتاء يف العهت امل ستوب إىل اخلليثتة عمتر بتن اخلطتاب «ولتيح لكتم أن تظهتروا الصتليب
يف ختتتيء متتن أمصتتار املستتلمس والتب توا ك يستتة وال موضتتا جمتمتتا لصت تكم ،التاتربوا ب تتاقو »  -إىل أن قالتتت - :استتتمر تقت ااقبتتاط يف اليتتاة
العامة ال ي ة ما إدواهنم املسلمس داصة وأن الوايل سعي  -حاكم مصر  -أثدلهم يف صلب ال ولة ،انه كان يري على اادتص إدتراج ااتتراك
متتن الو تتائف امل نيتتة والربيتتة ،آب ت أ يعتم ت ب رجتتة أكتتس علتتى املص تريس ويثستتح قتتم ا تتال واستتعا يف و تتائف ال ولتتة واَّتتيش ،واقتاتتى هتتذا ال تزون
ص
املصتتري م تته أن يزيتتل آدتتر عقبتتات االنت ماج بتتس ع اصتتر املصتريس ابصت ار قترار قبتتول املستتيايس يف اَّتتيش وتطبيتتق اخل متتة العستتكرية علتتيهم .آت ه
اامر العايل الصاثر يف جاثى ااوىل  12٧2هت على أن «أب اء ااعيان القبط سوف ي عون إىل محتل الست ح أستوة أبب تاء املستلمس و لت مراعتاة
ملب أ املساواة» .وكان ق أص ر أمتره قبتل لت ابل تاء اَّزيتة املثروضتة علتى أهتل الذمتة يف ثيستمس  - 18٥٥إىل أن قالتت  -ويف عهت اخلت يوي
إْساعيل أياا مت تعيس قااة من ااقباط يف احملاكم كمتا أحمل تا .وهتو أمتر اليقتل أ يتة عتن التم يتل اب تالح التشتريعية ،وتت و هتذا التطبيتق متا إل تاء
ا الح القاائية الق مية اليت كانت تقتصر على القااة من املسلمس وحت هم متا إحت ل حمتاكم أهليتة حملهتا .آلتز تعيتس القاتاة بصترف ال ظتر عتن
الت ين ليتكتتون قاتاء خياتتا لتته املصتريون بصتترف ال ظتتر عتن الت ين أياتتا ،وكانتت ثاللتتة اامترين الستابقس معتتا (أي تقبتتل املت ار اام يتتة للمصتتريس
جيعا وتعيس قااة من القبط يف احملاكم) هو الب ء يف ب اء مؤسسات ال ولة على قاع ة املوا تة وعلتى ااستا املت ين العلمتاين] .1وقت أثرجتت يف
السياق كلمة  -حتاكم مصتر  -وهتذا الكت يهم تا م ته السترث التتارخيي ،وإال آتإن املؤلثتة قالتت ك متا مكثترا ،وهتو وصتثها اَّزيتة أبهنتا أمتر ستييء،

اَِّزيةَ عتن يت ِ وهتم ص ِ
تاخرو َن) التوبتة .29 :وإن ك تت ال أثري أم تستبة لإلست
وهي أمر هللا تعاىل يف قوله ( َح َّىت يت ْعطواْ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ

هتي أ نصترانية  .كتذل

ما كرته من إعاثة ب اء الك ائح هو أمر خ مشرون وْاون من الكا املسلمس.2
وذستتقاط اَّزيتتة عتتن أهتتل الكتتتاب ورستتاواْم ابملستتلمس رتتا يعتتين خمالثتتة الشتتروط العمريتتة يكتتون عه ت هم ق ت انتتتقض وعتتاثوا كثتتارا حمتتاربس .قتتال
الشوكاين رمحه هللا [ثبوت الذمة قم مشروط بتسليم اَّزية والتزا ماألزمهم به املسلمون من الشروط ،آتإ ا مل صتل الوآتاء رتا ختترط علتيهم عتاثوا إىل
متة قتم وقت حتل

ماكانوا عليه من إابحة ال ماء وااموال ،وهذا معلو ليح آيه د ف ،ويف آدر العهت العمتري :آتإن دتالثوا ختتيتا ممتا ختتر وه آت
للمسلمس م هم ما ل من أهل الع اث والشقاق] .٣وق سبق ك ابن ق امة يف نثح املعىن.
وستواء كتتان انتقتتاع عهت الذمتتة متتن جهتتتهم أو متتن جهتتة التتاكم الكتتاآر كمتتا صت ا اخلت يوي ستتعي ومتتن تت ه يف حكتتم مصتتر ،آتتإن هتتذا اليتتؤثر يف
ال تيجة ،آالكاآر اليعصم نثسه وماله من املسلمس إال أمان معتس من جهتتهم ،آتإ ا عت اامتان ستقطت عصتمته .وهتذا م تال ملتا وقتا بشتىت بلت ان
املسلمس.
وأتتتى التتبعض بشتتبهة آقتتالوا :ومتتا نبهم  -أي أهتتل الكتتتاب  -إ كتتان انعت ا عقت الذمتتة لتتيح متتن جهتتة امت تتاعهم ع تته بتتل متتن جهتتة خيتتاب ال ولتتة
اإلس مية ،ولعلها لو وج ت ل دلوا يف الذمة .
واَّواب :أن هذه ختبهة آاس ة اهنا من االحتجاج الثاس ابلق ر ،آقيا ثولة اإلس أو هاهبا ختال ق ه ره هللا ،آإن وج ت وجت ت معهتا أحكتا
معي ة هذا م ها ،وإن هبت والت هذه ااحكا  .وهذا يشبه قول من قال ما نب هذا الكاآر املقلت ابويته الكتاآرين ولعلته لتو ولت ابتوين مستلمس
 1من كتاب (ااقباط يف الياة السياسية املصرية) لل كتورة ْس ة ِبر ،ط مكتبة ااجنلو املصرية ،ط  ،1984 ،2ص ٣8 - ٣٥
 2وتثصيله رجمون آتاوى ابن تيمية ،ج  28ص  ٦٣2ومابع ها
( ٣السيل اَّرار) للشوكاين٥٧4 /4 ،
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لكان مسلما ،هذا ختال ق ه ره هللا ،وال تل بق ر هللا إلبطال خترن هللا ،كالتذين مهتم هللا يف قولته تعتاىل (وإِ َا قِيتل َقتم أ ِ
تال
اّلل قَ َ
َنثقتوا ِممَّتا َرَوقَك ْتم َّ
َ ْ
َ
ِِ
َّ ِ
اّلل يتح ،4٧ :آتاحتل هتؤالء ابلقت ر (وهتو أن هللا أراث جتون هتذا اَّتائا ولتو ختتاء ا عمته) علتى
ين َآم توا أَنطْعِتم َمتن لَّ ْتو يَ َشتاء َّ
الذي َن َك َثروا للَّتذ َ
ض َ ِل ُّمبِ ِ
س) .آكتذل
إبطال الشرن (وهو أمرهم ابإلنثاق والص قة) ،آاكم هللا تعاىل با ل من تل ر ل هذا آقال سباانه (إِ ْن أَنت ْم إَِّال ِيف َ
أصااب هذه الشبهة احتجوا ابلق ر (وهو إراثة هللا تعاىل ووال ثولتة اإلست ) علتى إبطتال الشترن (وهتو أن الكتاآر خت املعاهت مهت ر الت واملتال)

ض َ ِل ُّمبِ ِ
س)
آ جيبهم بقول هللا تعاىل (إِ ْن أَنت ْم إَِّال ِيف َ

وأضيف آأقول إن إسقاط أحكا أهل الذمة يف بل كمصر ق قوبل ابرتياح وترحيب كب ين من ال صارى ،وتبا ل مقاومتهم اي توجه إست مي
للاكومتتة العلمانيتتة رصتتر ب ايتتة متتن مهتتاجتهم لثكتترة اَّامعتتة اإلس ت مية التتيت ثى هبتتا جتتال الت ين ااآ تتاين يف هنايتتة القتترن التاستتا عشتتر املتتي ثي
وانتهتتاء ابعرتاضتتهم علتتى تطبيتتق أحكتتا الشتريعة علتتيهم إ ا كتتان يف نيتتة الكومتتة املصترية العمتتل هبتتا أو ببعاتتها ،ومتتن هتتذا البتتاب تقت ااوهتتر وووارة
الع ل رشرون قانون ال وث إىل جملح الشعب إلقراره عا  ، 19٧٧وجتمت املشترون يف دزانتة جملتح الشتعب ،ولكتن هتذه اخلطتوة قوبلتت بترث آعتل
عاصف من جهة ال صارى آعق وا مؤَترهم ابالستك رية يف  19٧٧/1/1٧حاتره كبت هم ختت وثة وستائر مم لتي ااقبتاط وأصت ر املتؤَتر بيتا التب
آيه ابل اء مشرون قانون الرثة واستبعاث التثك يف تطبيق الشريعة اإلس مية على خ املسلمس .1و لبهم ااد هذا يعتس نقاا جاعيا لعق الذمتة
لو اآرتض ا وجوثه وسراين مثعوله حي ِ
تذ.
وبع  :آق كان هذا عرضا موجزا ملا كان عليته التال ومتا آل إليته بشتأن أهتل الكتتاب يف بت ث املستلمس ،ومتا أنته ال يوجت اليتو علتى هتر اارع
من يسمون أبهل الذمة ،إال أن هذا ال مي ا من ثراسة املوضون ومعرآة أحكامه داصة ابل سبة لط ب العلم املت صصس ،وليت ركوا التاريثتات التيت
أراث بعض العصريس إثداقا عليه.
وعلتتى هتتذا آستتوف أ كتتر آيمتتا يلتتي املراجتتا ااساستتية ل راستتة هتتذا املوضتتون ،مث أ كتتر بعتتض الكتتتب املعاصتترة التتيت اختتتتملت علتتى حتريثتتات يف هتتذا
املوضون و ل للتاذير م ها.
رابعا :املرا ع األساسية لدراسة هذا املوضوع.

 - 1كتتتاب اَّزيتتة بكتتتاب (امل تتين) البتتن ق امتتة ،وقت ورث يف آدتتر كتتتاب اَّهتتاث ،وهتتو يف (امل تتين متتا الشتترح الكبت ) يف ج  1٠متتن ص  ٥٦٧إىل
آدره.
 - 2كتاب اَّزية بصايح الب اري ما خترحه ،وهو يف (آتح الباري) .28٥ - 2٥٧ /٦
 - ٣كتتتاب (أحكتتا أهتتل الذمتتة) البتتن القتتيم ،يف جملت ين بتتا ثار العلتتم للم يتتس ،وهتتو أوستتا مرجتتا يف هتتذا املوضتتون .ولتته مق متته حملققتته الت كتور
صباي الصاحل وآلدر اْسه ث .حمم محي ال ين ،ك ا أتى أبدطاء آاحشة سأعرضها ضمن نق كتاابت املعاصرين إن ختاء هللا.
 - 4أبتواب اَّزيتتة يف كتتتب السياستتة الشتترعية( ،كااحكتتا الستتلطانية) للمتتاورثي ،و(ااحكتتا الستتلطانية) ايب يعلتتى ،و(حتريتتر ااحكتتا يف تت ب
أهتتل اإلست ) لبت ر الت ين بتتن جاعتتة ،وهتتذا الكتتتاب اادت قت نبهتتت علتتى بعتتض أدطتتاء حمققتته ث .آتؤاث عبت امل عم متتن قبتتل ع ت الكت يف كتتتب
السياسة الشرعية آلرتاجا ه اك.
 - ٥كتاب (اقتااء الصراط املستقيم خمالثة أصااب اَّايم) لشيخ اإلس ابن تيمية ،ت اول آيه بعض أحكا أهل الذمة.
 - ٦القسم ااد اب ل ال امن والعشرين من جممون آتاوي ابن تيمية ،وق تكلم آيه عتن أحكتا ب تاء الك تائح وهت مها وأحكتا الوقتف عليهتا يف
ثار اإلس .2
 - ٧كتاب (الصار املسلول على ختامت الرسول) البن تيمية ،وق اختتمل على بعض أحكا أهل الذمة.
آهذه أهم مراجا هتذا املوضتون (أحكتا أهتل الذمتة) ،والتيت ب راستتها يتتمكن الطالتب متن َتييتز التق متن البا تل يف هتذا املوضتون ،كمتا يتتمكن متن
 1انظر (املرجا السابق) لسم ة ِبر ،ص  ،1٥٦وكتاب (املسألة الطائثية يف مصر) ط ثار الطليعة  ، 198٠ص ٣٧ - ٣٦
 2راجا ج  28ص  ،٦٦8 - ٦٠1من (الرسالة القسصية) إىل آدر ا ل .
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نق الكتب املعاصرة اليت ت اولته آيميز ماآيها من أدطاء.
خامسا :أخقاء املعاصرين يف هذا املوضوع:

ارتكزت أدطاء املعاصرين اليت وعموا أهنا اجتهاثات تت اسب ما العصر على أمرين :التشكي يف صاة الشروط العمرية ،والقول أبهنتا وإن صتات
آهي خ ملزمة للمعاصرين اهنا جمرث اجتهاث من عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه .وهبذين اامرين حتللوا من الشروط العمرية وأ لقتوا انثستهم حريتة
ماوعموا أنه اجتهاث.
آمن التشكي يف صاة نسبة هذه الشروط إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه ما كره ث .صباي الصاحل يف مق متته لكتتاب (أحكتا أهتل الذمتة)
البن القيم ،ص .1٦ - 14
ومتتن القتتول أبهنتتا خ ت ملزمتتة ماقتتال أح ت امل تؤلثس [وأاي ماكتتان القتتول يف صتتاة نستتبة الشتتروط املصتتطلح علتتى تستتميتها «ابملستتتابة» إىل عمتتر بتتن
اخلطاب رضي هللا ع ه آإهنا على أي حال ليست رلزمة للمسلمس ،الجن على إلزامها ثلي من الكتتاب أو ثلتي متن الست ة ،وإن ك تا الجنت آيهمتا
كذل ثلي على م ا أو حتر ] ،1وأقول :أرأيتم م ل هذه اَّرأة على الثتوى .
أما عن صاة نسبة هذه الشروط إىل عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه ،آهي متواترة يشه هبا املسلمون والكثار جيعا جي بع جيل ،والخيلتو م هتا
كتاب من كتب الثقه ،وجري عليها العمل يف ثاير اإلس م ة اثتىن عشتر قتر متن الزمتان .وقت كتر ابتن تيميتة  -آيمتا نقلتته ع ته متن قبتل  -أهنتا
مروية ذس اث صايح عن عمر بتن اخلطتاب رضتي هللا ع ته ،و لت بكتابيته (الصتار املستلول) ص  ،2٠8و(اقتاتاء الصتراط املستتقيم) ص - 12٠
.121
أما من جهة اإللزا  :آهي ملزمة َّميا املسلمس دب عليهم العمل هبا يف خمتلف العصور ،ويرجا وجوهبا إىل سببس:
ااول :أهنا س ة دليثة راخت دب العمل هبا لقوله عليه الص ة والس (آعليكم بس يت وس ة اخللثاء الراخت ين امله يس).2
وال اين :إجان الصاابة على العمل هبذه الشروط يف حيتاة عمتر ومتن بعت ه ،إ مل خيالثته يف لت أحت  ،وإجتاعهم حجتة ملزمتة َّميتا املستلمس إىل
يو القيامة.
وق كر ابن ميمية هذين السببس يف قوله [يف ختروط عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه اليت ختر ها على أهل الذمة ملا ق الشا  ،وختار هم رااتر

متتن املهتتاجرين واانصتتار رضتتي هللا ع ت هم ،وعليتته العمتتل ع ت أئمتتة املستتلمس لقتتول رستتول هللا عليتته الص ت ة والس ت « :آعلتتيكم بس ت يت وس ت ة اخللثتتاء
الراخت ين من بع يَ ،تسكوا هبا ،وعاوا عليها ابل واجذ ،وإايكم وحمت اثت اامتور ،آتإن كتل حم ثتة ب عتة ،وكتل ب عتة ضت لة» ،وقولته عليته الصت ة
والس «اقت وا ابللذين من بع ي :أيب بكر وعمر» ،ان هذا صار إجاعتا متن أصتااب رستول هللا عليته الصت ة والست  ،التذين الدتمعتون علتى
ض لة على ما نقلوه وآهموه من كتاب هللا وس ة نبيه عليه الص ة والس ].٣
ومتتا القتتول ذلتزا هتتذه الشتتروط ي ب تتي الت بيتته علتتى أن العمتتل هبتتا مشتتروط ابلقت رة والتمكتتس ،أمتتا متتا العجتتز  -كمتتا يف حالتتة ضتتعف املستتلمس أو يف
حالة نشوء ثولة إس مية ضعيثة  -آ دب على املسلمس إلزا أهل الكتاب هبذه الشروط ،ويف نثتح الوقتت الدتوو وضتا تشتريا خيتالف الشتريعة
بشأهنم كالقول ابعتماث املوا ة كمب أ وحنو ل ان واضا هذه التشريعات يكون قت ثدتل يف ثائترة الكثتر بتشتريعه ماياتاث أحكتا هللا .قتال ابان
تبس له حقيقة اامر ،وعلم أن ك ت ا
القيم رمحه هللا [ومن أتمل س ة ال عليه الص ة والس وأصاابه يف أتليثهم ال ا على اإلس بكل ريق ه
من هذه ااحكا اليت كر من ال يار وخ ه كتلف ابدت ف الزمان واملكان والعجز والق رة واملصلاة واملثس ة ،وقذا مل يت َِه هم ال عليه الص ة
والس وال أبوبكر رضي هللا ع ه ،و َخ َّ هم عمر رضي هللا ع ه] .4ويف هذا أياا قال ابان ميمياة رمحته هللا [وستبب لت أن امل الثتة قتم التكتون إال
الص ار ،آلما كان املسلمون يف أول اامر ضتعثاء مل يشترن امل الثتة قتم ،آلمتا َكمتل الت ين و هتر
بع هور ال ين وعل هِوه ،كاَّهاث وإلزامهم ابَّزية و َ
 1من كتاب (آقه اَّاهلية املعاصرة) لعب اَّواث ايسس ،ص .99
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ن ل ].1
وع َ خت ِر َ
َ
واكذ بعض املعاصرين حجة أدرى للتالل من الشروط العمرية وخ هتا متن أحكتا أهتل الذمتة ،وهتي القتول بستماحة اإلست وحاته علتى التس إىل
امل الثس يف العقي ة الذين مل يقاتلو يف الت ين ،وهتذه كلمتة حتق أريت هبتا اب تل إ ا أريت تعميمهتا ،آستماحة اإلست ليستت مطلقتة ولك هتا مقيت ة
باوابط ختترعية ،وإال آتإن هللا أمتر بتب ض الكتاآرين وال لظتة علتيهم كمتا أمتر جبهتاثهم .أمتا أهتل الكتتاب آلهتم أحكتا داصتة نتص عليهتا الكتتاب

والس ة والدوو أن تعارع هبذه العموميات ،وإال صتار اامتر كمتن يقتال لته إن لتبح التذهب والريتر حترا علتى الرجتال آيعارضت بقولته تعتاىل (ق ْتل
اّلل الَّت ِتيت أَدتترج لِعِبت ِ
ِ
تاث ِه) ااع تراف ،٣2 :هتتذه معارضتتة اب لتتة ،آ ت دتتوو معارضتتة اخلتتاص ابلعتتا  ،بتتل يعمتتل بكتتل نتتص يف موضتتعه.
َمت ْتن َحت َّترَ ِويَ تةَ ه َ ْ َ َ َ
والقتائلون بستماحة اإلست

يف هتذا الشتأن متتأثرون بب عتة التستامح الت يين والتقتارب بتس ااثاين التيت ادرتعهتا الكتاآرون لتاتليل املستلمس وصترآهم

ِ ِ
الُّونَكم وما ي ِ
اب لَو ي ِ
ِ ِ
شعرو َن)
الُّو َن إِالَّ أَنث َسه ْم َوَما يَ ْ
ْ ََ
عن جهاثهم كما قال تعاىل ( َوَّثت َّآئ َثةم هم ْن أ َْه ِل الْكتَ ْ
آل عمران ،٦9 :ويساع هم يف ل بعض امل اآقس من امل تسبس إىل اإلس بعق املؤَترات وال وات وترويل املطبوعات ال اعيتة لتستامح ااثاين ل تزن
المية ال ي ية من نثو املسلمس لتظل ااوضان على ما هي عليه اآلن من استع ء الكاآرين على املسلمس ،إ خيشى الكثار متن حت وث وآتان
إس مي دتاحهم كما صت ا املستلمون يف العصتور الزاهترة التيت يستميها العلمتانيون الكتاآرون ابلعصتور املظلمتة .وكثتى ابإلست واملستلمس ْساحتة أن
ْساتوا اهتتل الكتتتاب وا تتو أن يقيمتوا بيت هم بكثتترهم يتتؤثون ختتتعائرهم آم تتس علتتى أنثستتهم وأمتواقم يف ثاير اإلست روجتتب عقت الذمتتة ،وتت رك
آرط هذه السماحة إ ا علمت ماص عه الصليبيون يف حروهبم ما املستلمس بستاحل الشتا ويف اانت لح قت ميا ،ويف صتسا وختتاتي بلب تان ويف البوست ة
واقرس ح ي ا وانقل ل ختهاثة الصليبيس أنثسهم يف ل  ،قال أح هم  -يبون – [إن الصتليبيس دت ا الترب يتو استتولوا علتى بيتت املقت

يف  1٠99 /٧ /1٥رأوا أن يكرم توا التترب بتتذبح ستتبعس ألتتف مستتلم ،ومل يرمح توا الشتتيو وال اا ثتتال وال ال ستتاء ،يف مذِبتتة استتتمرت ث ثتتة أاي
بلياليها ،ومل ت ته إال ملا أعياهم االجهاث من القتل آق حطموا رؤو الصبيان على اَّ ران وألقوا ابا ثال الرضا من سطوح امل اول ،وختووا الرجتال
وال س تتاء ابل تتار ،وبق تتروا البط تتون لت ت وا ه تتل ابتل تتا أهله تتا ال تتذهب ...،مث يق تتول :كي تتف س تتال ق تتؤالء بعت ت ه تتذا كل تته أن يا تترعوا إىل هللا تتالبس السك تتة
وال ثران] .2وم ال آدر ،ماآعلته الصتليبيون يف اانت لح ع ت ما ت لبتوا علتى املستلمس ،آقت قتال أحت كتتاب ال ترب أنثستهم وهتو املت عو ( وساتاأ
لوبون) قال[ :ملا أ ْجلِ َي العرب س ة ( ) 1٦1٠اكذت جيا الذرائا للثت هبتم آقتتل أك ترهم ،وكتان جممتون متن قتتل إىل ميعتاث اَّت ء ث ثتة م يتس
متتن ال تتا يف حتتس أن العتترب ملتتا آتاتوا أستتبانيا ،تركتوا الستتكان يتمتعتتون ِبتريتهم ال ي يتتة حمتثظتتس رعاهت هم ورائستتاْم خت مكلثتتس إال بت آا اَّزيتتة
وهي رق ار ماكانوا يبذلونه مللوك القوط ،وق بل من تستامح العترب تول حكمهتم يف أستبانيا مبل تا قلمتا يصتاثف ال تا م لته هتذه اااي ] .٣هتذا
يف املاضي ،أمتا يف الاضتر آاام لتة ك ت ة يكثتي م هتا مذِبتة صتسا وختتاتي عتا  ، 1982إ حاصتر اليهتوث هتذين املعستكرين للثلستطي يس وْساتوا
ل صارى حزب الكتائب اللب اين بت ب املذِبة ،آاختصبوا ال ساء مث قتلوا اَّميا متن الرجتال وال ستاء واا ثتال وم لتوا جب ت هم .أمتا متادري يف البوست ة
آتتأمره معلتتو للجميتتا آق ت قتتتل الصتترب ال صتتارى آالف املستتلمس واختصتتبوا مايزي ت عتتن عش ترين ألتتف ام ترأة مستتلمة واحتجتتزوهن حتتىت يل ت ن أ ثتتاال
صربيس يف محلتة لت ثيتذ متاأْسوه ابلتطهت العرقتي لت يت اخلار تة الستكانية يف البوست ة ،وقتا هتذا وستط ستكوت العتامل كثتارا ومستلمس .آهتل هتذا هتو
التسامح ال يين وتقارب ااثاين .
آهذه هي الذرائا اليت توصل هبتا بعتض املعاصترين إلثدتال حتريثتاْم علتى أحكتا أهتل الذمتة ال ابتتة ابلكتتاب والست ة واإلجتان ،حتللهتم متن الشتروط
العمرية ابلتشكي يف صاتها وذثعاء ع إلزامها ،ما القول ابلتسامح ال يين.
أما أهم أدطاء املعاصرين يف هذا املوضون ،آم ها.
 - 1القول أبن أهتل الكتتاب يف بت ث املستلمس متاوالوا أهتل متة إىل اليتو  ،وهتذا قتول ستاقط ،وقت بيه تت ماكتان عليته العمتل وماصتار إليته بشتأهنم،
وأصااب هذا القول تكذهبم ال سات العلمانية قذه ال ول آق اعتم ت املوا ة كأسا للتستوية بتس الستكان ثون ال ظتر إىل ثيت هم ،ومل تشتر إىل
( 1اقتااء الصراط املستقيم) ص  ،1٧٧ط امل ين
 2نق عن (الع قات ال ولية يف اإلس ) لكامل س مة ال قح ،ص ٣٣٣
 ٣من كتاب (حاارة العرب) َّوستاف لوبون ص  2٧9ترجة عاثل وعيرت .وهذان امل االن نقلتهما من كتاب (املواالة واملعاثاة) حملما اَّعلوث٥98 - ٥9٧ /2 ،
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مصطلح أهل الذمة ال من قريب وال من بعي .
 - 2القتتول ابستتقاط العمتتل ِبكتتم أهتتل الذمتتة يف ثار اإلس ت  ،وال ت عوة إىل اعتمتتاث مب ت أ املوا تتة كب ت يل ،وهتتو متتا قامتتت عليتته ال ستتات العلمانيتتة
الكاآرة ،وهذا القول يروج له بعض من يسمون ابملثكرين اإلس ميس يف هذا الزمان ،والخت يف كثر من قتال هبتذا القتول النكتاره املعلتو متن الت ين
ابلارورة ال ابت ابلكتاب والس ة واإلجان.
 - ٣القتول جبتواو تتتويل التذميس للو تتائف العامتة يف ثار اإلست  ،وهتتو قتول آاست لتيح لصتاحبه مستتت إال متا كره املتتاورثي يف أحكامته الستتلطانية
برأيه ،وق كرت من قبل كيف خت ا عليه اَّويين يف (ال ياثي) بسبب هذا ،وق استوَف ابن القيم الرث على هذا القول.1
 - 4القول جبتواو إستقاط اَّزيتة عتن أهتل الذمتة للمصتلاة أو إ ا بتق علتيهم نظتا التج يت اإلجبتاري ،وهتذا دطتأ ،آاَّزيتة التستقط إال لعجتز متن
جهة املسلمس عن آرضها على أهل الذمة ،أو لعجز من جانب بعض الذميس عن أثائها .وتثصيل ل يف املراجا ااساسية اليت كرْا من قبل.
اتيِهق الت ول ال صترانية علتى املستلمس املقيمتس هبتا ،وهتذا
 - ٥القول اب ق الرية للذميس لل عوة ل ي هم وب اء الك تائح يف ثار اإلست حتىت ال ت َ
قول دطأ مبين على دطأ ،انه إ ا وج ت ثار إس يف ال نيا آإنه دب على املسلمس اقجرة إليهتا ل صترة أهلهتا وحتىت اليثت توا يف ثيت هم ابإلقامتة
بس الكثار يف ب ثهم ،كيف وق قال رسول هللا عليه الص ة والس (أ برئ من كل مسلم يقيم بس املشركس) ال يل  .وكيف وق هنتى رستول
هللا عليه الص ة والس عن محل املصاف ع السثر لب ث الكثار  .آتذهاب املستلم إىل بت ث الكثتار وإقامتته هبتا الجتتوو إال للاترورة ليستت هتي
ااصل ،وليست من املباحتات كمتا تستاهل آيهتا ال تا يف هتذه ااومتان .آليستت هتذه متن ااعتذار التيت تستقط متن أجلهتا ااحكتا ال ابتتة اخلاصتة
بب اء الك ائح يف ثار اإلس .
 - ٦القتتول بعت وجتتوب إلتزا التتذميس ابل يتتار (أي ر الثتتة املستتلمس يف الشتتعور واللبتتا واملركتتب) ،و لت يف ثار اإلست  ،وأن هتتذا وإن ورث يف
الشروط العمرية آهو اجتهاث خ ملز من عمر رضي هللا ع ه ،وأنته ميكتن إل تاء هتذا الشترط الدتت ف الزمتان .وهتذا دطتأ ،آقت كترت متن قبتل أن
الشتتروط العمريتتة ملزمتتة لعمتتو املستتلمس ع ت الق ت رة ،والدتتوو اعتبتتار حالتتة العجتتز هتتي ااصتتل ،وق ت قتتال اباان القاايم رمحتته هللا [آلمتتا آتتتح هللا علتتى
وملهكهتم ثايرهتم وأمتواقم وصتاروا حتتت القهتر والتذل ،وجترت علتيهم أحكتا اإلست ألتزمهم اخلليثتة الراختت واإلمتا العت ل
املسلمس أمصتار الكثتارَ ،
التتذي ضتترب هللا التتق علتتى لستتانه وقلبتته و َأمت َتر رستتول هللا عليتته الص ت ة والس ت ابتبتتان س ت ته  -عمتتر بتتن اخلطتتاب  -ابل يتتار ،وواآقتته عليتته جيتتا
قصتر يف هتذا متن امللتوك متن قلهتت رخبتته يف نصتر اإلست وإعتزاو أهلته وإ الل الكثتر وأهلته ،وقت اتثتق
الصاابة ،واتبعه اائمة واخللثاء بعت ه .وإمنتا ه
علماء املسلمس على وجوب إلزامهم ابل يار ،وأهنم مي عون من التشبه ابملسلمس يف ِويههم].2
تح هتتذا،
هتذا وقت بل تتت اَّترأة أبحت املعاصترين أن قتال [مل تبتتق إال مستألة اللبتتا التذي مييتتز التذمي متن املستتلم ،وأابثر إىل التأكيت أبن القتترآن مل مي ه
وأن الت يل ال بتتوي مل يعتترع لتته ،آلتتيح لتته إ ا أستتا ثيتتين ،بتتل أساستته ع ت ي اجتمتتاعي أو سياستتي أو ومتتاين مؤقتتت ،آقت وقتتا يف بعتتض العصتتور
املتتتأدرة مث كتتاث يصتتبح بع ت ها تقلي ت ا] .٣ويب ت وا أنتته مل يق ترأ ختتتيتا متتن الكتتتاب التتذي ق ت لتته ،آال يتتار معمتتول بتته متتن عصتتر الصتتاابة ال يف العصتتور
املتأدرة كما قال ،وال يار أساسه ثيينَ ،سَّه دليثة راختت دتب اتبتان ست ته وأجتا عليته الصتاابة وإجتاعهم حجتة ،والعمتل ابإلجتان لتيح تقليت ا بتل
اتبان كما هو مقرر يف أصول الثقه .4وأضيف ه ا أن العمل ابل يار ليح اجتهاثا قاله عمر بن اخلطاب رضي هللا ع ه برأيته ،بتل قت ثلهتت عليته ست ة
رسول هللا عليه الصت ة والست التذي أمتر ر الثتة أهتل الكتتاب واملشتركس يف ختتىت اامتور داصتة يف اقت ي الظتاهر ،وقت كتر ابتن تيميتة جلتة متن
ااحاثيتتل ال التتة علتتى لت يف كتابتته (اقتاتتاء الصتراط املستتتقيم) ،و كتتر أمحت بتتن الصت يق ال متتاري جلتتة متتن هتتذه ااحاثيتتل يف كتابتته (االستتت ثار
ل زو التشبه ابلكثار) ،وق كر ابن تيمية وجوه الكمتة يف اامتر ر تالثتهم وكيتف أن التشتبه هبتم يف الظتاهر يثاتي إىل مشتاهبتهم يف البتا ن ،كمتا
كتتر ابتتن القتتيم الكمتتة يف إلتزامهم ابل يتتار يف عقت الذمتتة وأهنتتا حتتىت اليعامتتل الكتتاآر معاملتتة املستتلم يف ثار اإلست  ،و لت يف البتتاب اخلتاص بست
 1يف كتابه (أحكا أهل الذمة) ج  1ص  ،244 - 2٠8ط ثار العلم للم يس 198٣
( 2أحكا أهل الذمة) ٧٥٦/2
 ٣وقائل هذا اْسه ال كتور حمم محي هللا ،ختارك ث .صباي الصاحل يف وضا مق مة كتاب (أحكا أهل الذمة) البن القيم .وْسهاه صباي الصاحل ابلع مة االستا ال كتور
حمم محي هللا ،وك مه السابق رق مة الكتاب يف ص 94
 4انظر «ارختاث الثاول» للشوكاين ،ص 24٦
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ترث ،وإمنتا هتو متن ااحكتا ال ابتتة يف الشتريعة
الذرائا من كتابه (اع املوقعس) .وهذا كله يف بيان أن إلزا الذميس ابل يار لتيح رأاي قتاب لألدتذ وال ه
وق ثلت عليه عشرات ااحاثيل من الس ة املشرآة ،وتطبيقه م وط ابلق رة كما سبق الت بيه.
 - ٧ومن اادطتاء الثاحشتة متا كره ااستتا املشتار إليته أعت ه (ث .حممت محيت هللا) يف مق متة (أحكتا أهتل الذمتة) ص  ،9٠حيتل قتال إن ال ت
عليه الص ة والس رجم يهوثيس ،وقتل يهوثاي عم أبحكتا التتوراة ،مث قتال مانصته [آلقاضتي املستلمس إ ا أن يطبتق علتى أهتل الذمتة إ ا جتاءوه
قانوهنم القانون اإلس ] .أما قوله إن ال عليه الص ة والس حكم بي هم ابلتوراة ،آق قال ابتن حتز إن متن قتال إن ال ت عليته الصت ة والست
حكتتم بتتس اليهتتوث ِبكتتم التتتوراة امل ستتودة آهتتو مرت ت  .1وأقتتول :ستتبب التترثة ه تتا هتتو خمالثتتة هتتذا القتتول لل صتتوص ال التتة علتتى أن ال ت عليتته الص ت ة

والس مل كم إال بشريعة اإلس  ،وأن القرآن سخ ملا قبله من الشرائا ،قال تعاىل (وأَنزلْ ا إِلَي الْ ِكتاب ِاب ْل ِق م ِ ِ
س يَ َ يْ ِته ِم َتن
ص ه قا له َما بَْ َ
َ َ َ ْ َ َ َ َه َ
ِ
ِ
ِ
الْ ِكتَ ِ
اّلل) املائ ة .48 :وال أقول إن هذا الكاتب مرت ولك ه أدطأ دطأ آاحشا ،وثدلتت عليته الشتبهة
َنزَل ه
اب َوم َهْيم ا َعلَْيه آَ ْ
احكم بَتْيتَتهم رَا أ َ
من أن إح ى رواايت ح يل رجم اليهوثيس ورث آيها أن رسول هللا عليه الص ة والس قال (آإين أحكم را يف التوراة ،آأمر هبما آَترِجتا) .2ولتيح
مع اه أنه حكم ابلتوراة نثسها بل حكم ر ل ماورث هبا يف حكم هذه املسألة ،وإال آقت قتال عليته الصت ة والست (لتو كتان موستى حيتا ماوستعه إال

تاق
اّلل ِميَ َ
َدت َذ ه
اتباعي)  ،٣آكيف يتبا ال عليه الصت ة والست كتتاب موستى ومصت اق هتذا الت يل اادت متن كتتاب هللا قولته تعتاىل ( َوإِ ْ أ َ
ِ ِ ِ ِ
َدت ْذ ْمت َعلَتتى َلِكت ْتم
ْمت ِتة مثَّ َجتتاءك ْم َرست م
صت هِ مق لهِ َمتتا َم َعكت ْتم لَت ت ْتؤِم َّن بِت ِته َولَتَ صتترنَّه قَت َ
الَّبِيِهت ْ َ
تال أَأَقْ ت َترْر ْمت َوأ َ
تول ُّم َ
تس لَ َمتتا آتَتْي تتتكم همتتن كتَتتاب َوحك َ
ِِ
ِ
ين) آل عمتران .81 :وقتذا آبعت ما كتر ابان كثاري روايتة (آتإين أحكتم رتا يف التتوراة) قتال
ص ِري قَالواْ أَقْتَرْرَ قَ َ
إِ ْ
تال آَا ْخت َته واْ َوأَ َْ َم َعكتم هم َتن الشَّتاه َ
رمحته هللا [آهتتذه ااحاثيتل ثالتتة علتى أن رستتول هللا عليته الصت ة والست حكتتم رواآقتتة حكتم التتتوراة ،ولتيح هتتذا متن ابب اإلكترا قتم رتتا يعتقت ون
صاته اهنم مأمورون ابتبان الشرن احملم ي ال حمالة ،ولكن هتذا بتوحي دتاص متن هللا عزوجتل إليته بتذل وستؤاله إايهتم عتن لت ليق هتررهم علتى متا
أبيت يهم ممتتا توا تؤا علتتى كتمانته] ،4وقت قتتال ابتتن حجتر إن روايتتة (آتتإين أحكتتم رتا يف التتتوراة) يف ست ها رجتتل متبهم ،أي ال تتتل هبتتا ،وأهنتتا إ ا ثبتتتت
آتأويلها ع ه هو كما نقل اه عن ابن ك  ،هذا معتىن كت

ابتن حجتر .٥وقتال ابان ميمياة رمحته هللا [وهتو عليته الصت ة والست

مل كتم إال رتا أنتزل

ِ
ِ
اّلل) ] .٦وأمتا قتول ااستتا حمماد محياد هللا [آلقاضتي املستلمس إ ا أن يطبتق علتى أهتل الذمتة إ ا
َنزَل ه
هللا عليه ،كما قال ( َوأَن ْ
احكم بَتْيتَتهم رَا أ َ
جاءوه قانوهنم ال قانون اإلس ] آقول خمالف للكتاب والس ة واإلجان ب اه على قوله إن ال عليه الصت ة والست

حكتم بيت هم ِبكتم التتوراة وهتو

ِ
ِ
اّلل َوالَ تَتتَّبِت ْتا أ َْهت َتواءه ْم) املائ ت ة ،49 :وقتتانوهنم املب ت ل احملت هترف هتتو متتن
احكتتم بَتْيت تَتهم رتَتا أَنت َتزَل ه
قتتول اب تتل كمتتا ستتبق بيانتته ،وق ت قتتال تعتتاىل ( َوأَن ْ

أهوائهم .وق كرت يف أول هذا املوضون اإلجان على أن عق الذمة الي عق إال بشر س :أثاء اَّزية والتزامهم جراين أحكا اإلس عليهم.
آهذه بعض اادطاء الوارثة يف كتاابت املعاصرين يف هذا املوضون ،أرثت الت بيه عليها ليكون الطالب على بي ة م ها ،ومن اليست علتى الطالتب أن
ي رك هذه اادطاء وخ ها إ ا ب أ ثراسته قذا املوضون ابملراجا ااساسية اليت كرْا أوال ،أما إ ا ب أ بقراءة كتتاابت املعاصترين آه تا اخلطتر ،إ قت
ال يتبس هذه اادطاء بل ق يظ ها الق ،وااستوأ متن لت ماقت يعلتق بقلتب الطالتب متن التشتكي يف ااحكتا ال ابتتة اباثلتة الشترعية بت عاوى
هي أ َْوَهى من ديوط الع كبوت.
ومن كتاابت املعاصرين اليت اختتملت على هذه اادطاء.
 - 1كتاب (خ املسلمس يف ا تما اإلس مي) ليوسف القرضاوي.
 1انظر (اإلحكا يف أصول ااحكا ) البن حز 1٠4/2 ،
 2ال يل رواه أمح وأبو ثاوث
 ٣ال يل رواه أمح وال ارمي
( 4تثس ابن ك ) ٥9/2
( ٥آتح الباري) 1٧1 - 1٧٠ /12
( ٦جممون الثتاوى) 111 /4
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 - 2كتاب (حقوق أهل الذمة يف ال ولة اإلس مية) ايب ااعلى املوثوثي.
 - ٣كتاب (حكم إح اث الك ائح والبيا والصلوات يف ب ث املسلمس) لعب هللا وي آل حمموث ،القاضي ابحملاكم الشرعية بقطر.
 - 4كتتتاب (أحكتتا التتذميس واملستتتأم س) لعب ت الكر وي ت ان ،وهتتذا الكتتتاب ق ت اختتتتمل علتتى أدطتتاء جستتيمة قاق تا املؤلتتف برأيتته ب ت مستتت متتن
الشريعة ،واعتس املؤلف أن ال ول الكاآرة الاكمة ب الشريعة ثول إس مية وأن ال صوص املتعلقة اباثاين يف ثستات ها تتثتق متا آرائته التيت اعتسهتا
اجتهاثات خترعية ،ما أن هذه ال سات علمانية حماة .واثعى املؤلف أنه مل يكتب كتاب مبسوط يف هذا املوضون قبل كتابه هذا ،وهذا يت ل علتى
أنه مل يطلا على كتاب (أحكا أهل الذمة) البن القيم قبل أن يكتب كتابه الذي ليته ماكتبه ،وهكذا كر ث .صباي الصاحل حمقق كتتاب (أحكتا
أهتتل الذمتتة) يف مق متتته أن االستتتا عب ت الكر وي ت ان مل يطلتتا علتتى كتتتاب ابتتن القتتيم ،وهتتذا عيتتب كب ت أن يكتتتب كاتتتب يف موضتتون قبتتل مطالعتتة
مراجعه ااساسية ،ولعله لو آعل ملا وقا آيما وقا آيه متن خمالثتات جستيمة .وكتتاب (أحكتا أهتل الذمتة) البتن القتيم آيته التق والصتواب وآيته خ يتة
عن الكتب املعاصرة اليت ادتلط آيها الق ابلبا ل.
وهذا آدر ما أ كره يف موضون آحكا أهل الذمة ،وابهلل تعاىل التوآيق.
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املوضوع السابع :أحكاا احلجاب والنظر واالستئذان

(متهيد) هذه املوضوعات ال ثة مرتبطة بعاها ببعض كما الخيثى ،وقذا أورث ها يف نسق واح  ،أال ترى أن هللا تعاىل ق جا بي ها يف قولته تعتاىل

َّ ِ
ِ
ِ
س تلِهموا َعلَتتى أ َْهلِ َهتتا) ال تتور ،2٧ :آهتتذا يف االستتتتذان ملتتن هتتم دتتارج
( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
ين َآم توا َال تَت ْ دلوا بتيتتوَت َخ ت ْ َ بتيتتوتك ْم َحت َّتىت تَ ْستَأْنستتوا َوت َ

البيوت.

اوا ِمن أَب ِ
ِ ِ ِ
تات يت ْا ْ ِ
ِ ِِ
صتا ِرِه َّن) ال تور ،٣1 :وهتذا يف أحكتا
مث قال تعاىل (قل لهْلم ْؤم َ
ا َتن م ْتن أَبْ َ
س يَت ُّ ْ ْ َ
صا ِره ْم) ال ور ،٣٠ :وقال تعاىل ( َوقل لهْلم ْؤمَ َ
ال ظر.

ِ
ا ِربْ َن ِِبم ِرِه َّن َعلَى جيوهبِِ َّن) ال ور ،٣1 :وهذا يف أحكا الجاب .
ين ِويَتتَته َّن إَِّال َما َ َهَر ِمْت َها َولْيَ ْ
مث قال تعاىل ( َوَال يتْب َ
َّ ِ
ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
ين َملَ َكت ْ
ين َملْ
تت أَْميتَتانك ْم َوالتتذ َ
ين َآم توا ليَ ْستتَأْ نكم التذ َ
مث كتتر ستتباانه وتعتتاىل االستتتتذان ملتتن هتتم ثادتتل البيتتوت يف قولتته تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ

ِ
ات)  -إىل قولتته تعتتاىل – (ثَت َ ث عتتور ِ
ث متَّتر ِ
يتبتل توا ْ ِ
استتتَأْ َ َن
ات لَّكت ْتم) ( َوإِ َا بَتلَت َ ْااَ ْ َثتتال ِمت كم ْ
َْ
اللت َتم آَت ْليَ ْستتتَأْ نوا َك َمتتا ْ
اللت َتم مت ك ْم ثَت َ َ َ
َ َْ
ِ
ِ
َّ
ين ِمن قَتْبل ِه ْم) ال ور.٥9 - ٥8 :
الذ َ

وقال رسول هللا عليه الص ة والس (إمنا جعل االستتذان من أجل البصر).1
آتبتتس متتن هتتذا أن االستتتتذان إمنتتا ختتترن حتتىت اليطلتتا علتتى العتتورات ،واجتتل هتتذا أياتتا ختتترعت أحكتتا ال ظتتر ،كمتتا ختتترن الجتتاب لثتتظ العتتورات،
آاامور ال ثة (أحكا الجاب وال ظر واالستتذان) مما خترعه هللا تعاىل لثظ العورات ومايتبا ل من س مة ااعراع و هارة القلوب.
هذا وال ي ب ي حصر معىن الجاب يف سرت الب ن آقط ،وإمنا ي ب ي آهمه رع اه الواسا ليشتمل على:

ِ
ين ِويَت تتَته َّن إَِّال َمتتا َ َهت َتر ِمْت َهتتا
 - 1ستترت امل ترأة ب ت هنا عتتن ااجانتتب ،وهتتذا هتتو املعتتىن الشتتائا للاجتتاب ،وهتتو ال توارث يف قولتته تعتتاىل ( َوَال يتْب ت َ
ِ ِ
ولْي ْ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
س َعلَت ْتي ِه َّن ِمتتن
س يت ْ ن َ
ا ت ِربْ َن ِبم ت ِره َّن َعلَتتى جيتتوهب َّن) ال تتور ،٣1 :ويف قولتته تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا الَّتِ ُّ قتتل ها َْوَواج ت َ َوبَتَات ت َ َون َستتاء الْمت ْتؤم َ
ََ
ِ
َج َ بِيبِ ِه َّن َل َ أ َْث َى أَن يت ْعَرآْ َن آَ َ يت ْؤ َيْ َن) ااحزاب.٥9 :
استأَلوه َّن ِمتن َوَراء
 - 2استتار املرأة عن االدت ط ابلرجال ااجانتب يف بيتهتا ويف دارجته ،وهتو التوارث يف قولته تعتاىل ( َوإِ َا َستأَلْتموه َّن َمتَاعتا آَ ْ
ِحج ِ
اب َلِك ْم أَ ْ َهر لِقلوبِك ْم َوقتلوهبِِ َّن) ااحزاب.٥٣ :
َ
 - ٣استتار املرأة يف بيتها وع دروجها م ه ل

حاجة أو ضترورة ،حتىت جعتل رستول هللا عليته الصت ة والست

صت ْا يف بيتهتا دت ا متن صت ْا

اَّ ِ
ِ
ِ
تس َّ
اّلل
اّللَ َوَرستولَه إَِّمنَتا ي ِريت َّ
الزَكتاةَ َوأَ ِ ْع َتن َّ
اهلِيَّ ِة ْاا َ
وىل َوأَقِ ْم َتن َّ
الصت َ ةَ َوآت َ
يف املساج  ،قال تعاىل ( َوقَت ْر َن ِيف بتيوتك َّن َوَال تَََّس ْج َن تََُّس َج َْ
لِيت ْذ ِهب عت كم الت ِترجح أَهتتل الْبتيت ِ
تت َويطَ ِههتترك ْم تَطْ ِهت ا) ااحتزاب .٣٣ :آت لت اآليتتة علتتى أن قترار املترأة يف بيتهتتا متتن أستتباب هتتارة قلبهتتا وعرضتتها
َ َ
ه ْ َ ْ َ َْ
َ

و هاب الرجح ع ها.
آهتذا هتتو املعتتىن الواستتا للاجتاب كمتتا ي ب تتي آهمتته ،وهتتذا كلته لست رائتتا الثت تتة ،آقت قتال عليتته الصت ة والست
الرجال من ال ساء).2
وا كر آيما يلي أهم مراجا ثراسة هذه املوضوعات ال ثة:

(متتا تركتت بعت ي آت تتة أضتتر علتتى

أوال :أحكاا االستئذان:
ت ر من:

َّ ِ
ِ
ستَأْنِس توا) ال تتور،2٧ :
ين َآم توا َال تَت ْ دلوا بتيتتوَت َخ ت ْ َ بتيتتوتك ْم َحت َّتىت تَ ْ
 - 1تثس ت آايت االستتتتذان بستتورة ال تتور ،وهتتي قولتته تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ

ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
تت أ َْميَتانك ْم) ال تور ،٥8 :واآليتة بعت ها .وه تاك آيتة أدترى يف االستتتذان
ين َملَ َك ْ
ين َآم توا ليَ ْستتَأْ نكم التذ َ
واآليتان بع ها ،وقوله تعاىل ( َاي أَيتُّ َها الذ َ

 1ال يل رواه الب اري ()٦241
 2متثق عليه
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بستتورة ال تتور ولك هتتا ليستتت داصتتة ابالستتتتذان املتعلتتق ابلجتتاب وال ظتتر وإمنتتا تعلقهتتا بطاعتتة اام تراء يف السياستتة الشتترعية وهتتي قولتته تعتتاىل (إَِّمنتَتا
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ستتَأْ ِ نوه) ال تور ،٦2 :اآليتة .ويت ر التثست متن تثست
ين َآم وا اب َّّلل َوَرسوله َوإ َا َكانوا َم َعه َعلَتى أ َْمت ِر َجتام ِا َملْ يَت ْذ َهبوا َح َّتىت يَ ْ
الْم ْؤم و َن الذ َ
ابن ك وتثس القر

وتثس أضواء البيان.

َّ ِ
ِ
ِ
َِّ
ين َآم توا َال تَت ْ دلوا بتي َ
 - 2تثس آية االستتذان بسورة ااحزاب ،وهي قوله تعتاىل ( َاي أَيتُّ َها التذ َ
توت الَّتِ ِه إال أَن يت ْتؤ َ َن لَك ْتم إ َىل َ َعتا َخت ْ َ
ِ
ين إِ َ ه) ااحزاب ٥٣ :اآلية ،وت ر من التثاس السابقة.
َ ِر َ

 - ٣ثراستتة كتتتاب (االستتتتذان) بصتتايح الب تتاري متتا ختتترحه متتن (آتتتح البتتاري) يف ج  11ص  - 4 .9٥ - ٣كتتتاب (اآلثاب الشتترعية) البتتن
مثلح ال بلي ،الثصل اخلاص أبحكا االستتذان ،ج  1ص  ٣9٣وما بع ها.
اثنيا :أحكاا النظر:

واملقصوث معرآة ما ل وما ر من نظر الرجال إىل الرجال وال ساء واملرثان ،ونظر ال ساء إىل ال ساء والرجتال يف خمتلتف ااحتوال ،وحت وث عتورة كتل
م هما يف خمتلف ااحوال .وي ر هذا من:

ا توا ِمتتن أَبصتتا ِرِهم)  ،وقولتته تعتتاىل (وقتتل لهِْلمؤِمَت ِ
ِ ِِ
ات َتن ِمت ْتن
تات يَت ْا ْ
ْ
 - 1تثس ت اآلايت :بستتورة ال تتور ،وهتتي قولتته تعتتاىل (قتتل لهْلمت ْتؤم َ
س يَت ُّ ْ ْ َ ْ
َ
صا ِرِه َّن)  ،وت ر من التثاس السابقة (ابن ك  ،والقر  ،والش قيطي).
أَبْ َ
 - 2ثراسة أحكا العورة بكتاب الص ة من (امل ين) البن ق امة أو ب ه من كتتب الثقته املبستو ة ،وهتي (ابمل تين متا الشترح الكبت ) يف ج  1ص
٦2٠ - ٦19و ص .٦4٥ - ٦41
 - ٣أحكا ال ظر اليت كرها ابن ق امة ال بلي يف أول كتاب ال كاح من كتابه (امل ين) .وهي بطبعة (امل ين متا الشترح الكبت ) يف ج  ٧ص 4٥٣
  ،4٦٦كما كر ابن ق امة بعض أحكا ال ظر يف كتاب الشهاثات من (امل ين). - 4أحكتا ال ظتر التيت كرهتا ابتن تيميتة يف جممتون آتاويتته ،و لت يف املواضتا التاليتتة :ج  1٥ص  ،42٧ - ٣٦9ج  21ص  ،2٥9 - 24٣ج
 22ص  ،12٠ - 1٠9ج  29ص .٣٥٥ - ٣٥4

اثلثا :أحكاا حجاب املرأة:
واملقصوث به ه ا املعىن الشائا للاجاب وهو سرت املرأة ب هنا ،أما املعاى اادرى آق سبق الت بيه عليها.
والصثات الواجبة يف لبا املرأة هي على ال او التايل :أن يكون ساب ا ساترا َّميا الب ن ،وأن يكون آاثاضا واسعا ال يصتف البت ن ،وأن يكتون
صثيقا ال يشف عما حتته ،وأال يكون وي ة يف نثسه ،وأال يكتون لبتا ختتهرة ،وأال يشتبه لبتا الرجتال ،وأال يشتبه لبتا الكثتار .آتأي لبتا تتوآرت
آيه هذه الشروط آهو لبا خترعي ،وما ل آه اك هيتة مأثورة عن الصاابيات يف لبا املرأة ،وااللتزا هبتذه اقيتتة أوىل متن خت ه ،ملتا كانتت عليته
ال ساء يف ص ر هذه اامة من اخل  ،وجت هذه اقيتة املأثورة ما أثلة متا ستبق يف كتتب التثست يف املواضتا اآليت كرهتا ،كمتا جتت ها بكتتب اللبتا
يف ثواوين الس ة.
(منبيه) بشأن سرت وجه املرأة:
هب االباين يف كتابه (حجاب املرأة املسلمة) إىل أن سرت املرأة وجهها ِبارة الرجال ااجانب ليح واجبا ،وكان قوله هتذا آت تة ملتن أراث هللا آت تته،

ا ُّل ِهبا من تَشاء وَْْ ِ ي من تَشاء) ااعراف ،1٥٥ :وقال تعاىل (ومن يت ِرِث اّلل آِْتت تتته آَتلَتن َتَْلِت لَته ِمتن ِ
قال تعاىل (إِ ْن ِهي إِالَّ آِْتتَتت َ ت ِ
اّلل
َ
َ َ
ه ََ
َ ه
ََ
َ َ َ َ
َ
َختْيتا) املائ ة .41 :وق توصل االباين لقوله هذا ر هجه الثقهي الشا الذي أخترت إليه من قبل يف املبال اخلاص ب راسة الثقه ،ويرجا ختتذو ه إىل
ث ثة أمور:

األول  :است الله راال دوو االحتجاج به من ااحاثيل الاعيثة والواهية ،و اول جه ه أحيا تقويتها ابلشواه لرتقى إىل ثرجة ما تل به.

والثاين :است با ه من ااثلة  -صاياة كانت أو ضعيثة  -ماال ت ل عليه ِبالِ ابل الالت املعروآة ل ست باط يف أصول الثقه.

والثالااث :عت مراعاتتته قواعت الرتجتتيح ،ستواء متتايتعلق ابلرتجتتيح بتتس ااثلتتة املتعارضتتة أو متتايتعلق ابلرتجتتيح بتتس ثالالت ال صتتوص ،بتتل جتت ه أحيتتا
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يذكر ال ليل الذي يؤي رأيه وال يش إىل مايعارضه مما ق يكون أقوى يف االحتجاج وأوضح يف ال اللة مما است ل به.
وق وقا يف هذا برخم كل املق مات اليت كرها يف ص ر كتابه (صثة ص ة ال عليه الص ة والس ) ،وص ر كتابه (َتا امل ة يف التعليق علي آقته
الس ة).
وستتوف ت ت رك أص توله الثقهيتتة الشتتا ة ع ت ما تق ترأ ماكتتتب يف التترث عليتته ،كتتالرثوث التتيت َييت كرهتتا يف موضتتون كشتتف الوجتته ،وكتترث الشتتيخ إْساعيتتل
اانصاري عليه يف حتر لبح الذهب احمللق على ال ساء.
أمتتا متتا يتعلتتق بستترت وجتته امل ترأة ،آالتتذي دتتب أن يعرآتته كتتل مستتلم ه تتا أن ستترت امل ترأة وجههتتا ِباتترة الرجتتال ااجانتتب واج تب ،وإن جتتاو كشتتثه يف
مواضا ،وأ كر آيما يلي أثلة وجوب سرت الوجه ابداو ،آم ها:
ا ت ِربْ َن ِِبم ت ِرِه َّن َعلَتتى جيتتوهبِِ َّن) ال تتور .٣1 :قالتتت الستتي ة عائشااة رضتتي هللا ع هتتا[ :يتترحم هللا نستتاء
 - 1ص تريح اام تر ال توارث يف قولتته تعتتاىل ( َولْيَ ْ

ا ِربْ َن ِِبم ِرِه َّن َعلَى جيوهبِِ َّن) ختققن مرو هن آادتمرن هبا].1
املهاجرات ااول ،ملا أنزل هللا ( َولْيَ ْ
وقال ابن حجر يف خترحه مبي ا صثة االدتمار [قوقا (آادتمرن) أي خطس وجوههن ،وصتثة لت أن تاتا اخلمتار علتى رأستها وترميته متن اَّانتب
اامين على العاتق اايسر ،وهو التهقها .قتال ال هثتراء :كتانوا يف اَّاهليتة تست ل املترأة مخارهتا متن ورائهتا وتكشتف ماقت امها ،آ ِ
تأم ْرن ابالستتتار ،واخلمتار
للمرأة كالعمامة للرجل] .2وقول الفراء [اخلمار كالعمامة للرجل] أي هو خطاء تاعه على رأسها وكانت يف اَّاهلية تَ ْس له من ورائها ،آتأمرت أبن
تتق ا به وتسرت وجهها ،و ل أبن تارب بطرآه على جيبها لت طي وجهها .واَّيب ه ا هتو آتاتة ال توب متن ع ت الرقبتة ،متأدو متن اََّ ْتوب وهتو
الشق والقطا ،والثعل (جاب دوب َج ْواب).٣
قتتال الشاانقيقي معلقتتا علتتى حت يل عائشتتة الستتابق [وهتتذا الت يل الصتتايح صتريح يف أن ال ستتاء الصتتاابيات املتتذكورات آيتته آهمتتن أن معتتىن قولتته

ات ِربْ َن ِِبمت ِرِه َّن َعلَتتى جيتتوهبِِ َّن) يقتاتتي ستترت وجتتوههن - ،إىل قولتته  -وهبتتذا يتاقتتق امل صتتف :أن احتجتتاب املترأة عتتن الرجتتال وستترتها
تعتتاىل ( َولْيَ ْ
ِ
(املثسرة لألمتر الصتريح التوارث يف كتتاب هللا تعتاىل) لكتان أآاتل .آهتذا
وجهها ع هم اثبت يف الس ة الصاياة املثسرة لكتاب هللا تعاىل] ،4ولو قال ه
ال ليل ااول ،وال اين:

ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
س َعلَت ْتي ِه َّن ِمتتن َج َ بِيتبِ ِه َّن) ااحتزاب.٥9 :
س يت ْ ن َ
 - 2صتريح اامتتر التوارث يف قولتته تعتتاىل َاي أَيتُّ َهتا الَّتِ ُّ قتتل ها َْوَواجت َ َوبَتَاتت َ َون َستتاء الْمت ْتؤم َ
واَّ بيب جا جلباب ،قال القارطيب [والصتايح أنته ال توب التذي يسترت جيتا البت ن ،ويف صتايح مستلم عتن أ عطيتة قلتت :ايرستول هللا ،إحت ا
وعبِيت ة الستلماين :لت أن تلويته املترأة
اليكون قا جلباب  ،قال (لتلبستها أدتهتا متن جلباهبتا) .وادتلتف ال تا يف صتورة إردائته ،آقتال ابتن عبتا َ

حتىت اليظهتتر م هتتا إال عتتس واحت ة تبصتر هبتتا ،وقتتال ابتتن عبتتا أياتا وقتتتاثة :لت أن تلويتته آتتوق اَّبتس وتشت ه مث تعطثتته علتتى اانتتف وإن هتترت

عي اها لك ه يسرت الص ر ومعظم الوجه .وقال السن :ت طي نصف وجهها] .٥وقال ابن كثري  -يف هذه اآلية – [قال علي بن أيب لاة عن ابتن
عبا  :أمر هللا نساء املؤم س إ ا درجن من بيوْن يف حاجة أن ي طس وجوههن من آوق رؤوسهن ابَّ بيب ويب ين عي تا واحت ة ،وقتال حممت بتن

س ين :سألت عبي ة السلماين عن قول هللا عزوجل (ونِساء الْم ْؤِمِ ِ
س َعلَْي ِه َّن ِمن َج َ بِيبِ ِه َّن) آ طى وجهه ورأسه وأبرو عي ته اليسترى].٦
س ي ْن َ
َ
َ َ

آهذا ال ليل ال اين ،ويكثي يف هذا املوضون ال ليل ااول ،ولكن ك رة ااثلة مما يزي الكم قوة.
 - ٣وثليل اثلل :ماروته السي ة عائشة رضي هللا ع ها يف قصة حاثثة اإلآ  ،قالت [كان رستول هللا عليته الصت ة والست إ ا أراث أن خيترج أقترن
بس أوواجه آأيتهن درج سهمها درج هبا رسول هللا عليه الص ة والس معه ،قالت :آأقرن بي ا يف خزوة خزاها آ رج سهمي ،آ رجت متا رستول
 1رواه الب اري معلقا (ح يل )4٧٥8
( 2آتح الباري) 49٠/8
 ٣انظر (تثس آتح الق ير) للشوكاين2٣ /4 ،
( 4أضواء البيان) ٥94 /٦
( ٥تثس القر ) 24٣/14
( ٦تثس ابن ك )  ٥18/٣و كر ابن جرير الطسي مزي بيان لصثة إث ء اَّلباب آراجعه يف تثس ه ،ج  22ص 4٦
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هللا عليه الص ة والس بعت متانزل الجتاب  -مث كترت قصتة كلثهتا عتن اَّتيش ع ت رجوعته ،إىل أن قالتت - :آبي تا أ جالستة يف م تزيل خلبتتين
السلمي مث التذكواين متن وراء اَّتيش ،آتأثم ،آأصتبح ع ت م تزيل آترأى ستواث إنستانِ ئتم ،آتأَتين آعترآين حتس
عيين آ مت ،وكان صثوان بن املعطل ُّ

مرت وجهي جبلبايب] ،1قتال ابن حجر يف ختترحه [قولته بعت ما نتزل الجتاب
رآين ،وكان يراين قبل الجاب ،آاستيقظت ابسرتجاعه حس عرآين ،آَ َ ه
أي بع ما نزل اامر ابلجاب ،واملراث حجاب ال ساء عن رؤية الرجال قتن ،وكتن قبتل لت الميت عن  -إىل أن قتال  -قولته [آعترآين حتس رآين] هتذا
يشعر أبن وجهها انكشف ملا مت ،انه تق أهنا تلثثت جبلباهبا و مت ،آلما انتبهتت ابسترتجان صتثوان ابثرت إىل ت طيتة وجههتا ،قولته [وكتان
يراين قبل الجاب] أي قبل نزول آية الجاب].2
قلت :وهذا نص صريح يف أن ال ساء كن يكشثن وجوههن قبل نزول آية الجاب ،وكتن يسترتهنا بعت نزوقتا ،ويت ل علتى أن املقصتوث َبيتة الجتاب
هو سرت الوجه كما سبق يف ال ليلس السابقس.

ِ
ين ِويَتتَته َّن إَِّال َما َ َهَر ِمْت َهتا) ال تور ،٣1 :آقتال ابتن
ور ل هذا الت رج يف التشريا وآق ابن ميمية بس قويل ابن عبا وابن مسعوث يف قوله ( َوَال يتْب َ
عبتتا  :يف [متتا هر م هتتا] الوجتته والكثتتان ،وقتتال ابتتن مستتعوث[ :متتا هر م هتتا] ال يتتاب ،ومتتا تعتتارع قوليهمتتا دتتب رث الت تتاون إىل الكتتتاب والس ت ة،
وابلرث إىل ااثلة السابقة يتبس ل تا صتواب قتول ابتن مستعوث وترجياته علتى قتول ابتن عبتا  .ومتا لت آقت هتب ابتن تيميتة إىل التوآيتق بتس هتذين
القتولس املتعارضتتس آقتتال (وكتتانوا قبتتل أن ت تتزل آيتتة الجتتاب كتتان ال ستتاء خيتترجن بت جلبتتاب يتترى الرجتتل وجههتتا ويت يها ،وكتتان إ اك دتتوو قتتا أن
ِ ِ
تظهر الوجه والكثس ،وكان حي تذ دوو ال ظر إليها انه دوو قا إ هاره ،مث ملتا أنتزل هللا عزوجتل آيتة الجتاب بقولته ( َاي أَيتُّ َهتا الَّتِ ُّ قتل ها َْوَواجت َ
وبتَاتِ َ ونِساء الْم ْؤِمِ ِ
س َعلَْي ِه َّن ِمن َج َ بِيبِ ِه َّن) ااحزاب ،٥9 :ح ِجبَت ال ساء عتن الرجتال  -إىل أن قتال  -آتإ ا كتن متأمورات ابَّلبتاب
س ي ْن َ
َ
ََ
َ َ

لت يعرآن ،وهو سرت الوجه ،أو سرت الوجه ابل قاب :كان الوجه والي ان من الزي ة اليت أمترت أبال تظهرهتا لألجانتب ،آمتا بقتي تل لألجانتب ال ظتر
إال إىل ال ياب الظاهرة ،آابن مسعوث كر آدر اامرين ،وابن عبا

كر أول اامرين] ،٣مث كر ابن ميمية ثدول ال سخ صر ا يف هذا اامتر آقتال

[الوجه والي ان والق مان ،ليح قا أن تب ي ل لألجانب على أصح القولسِ ،ب ف ماكان قبل ال سخ ،بل التب ي إال ال ياب].4
آهذا ماجرى عليه عمل الصاابيات بع نزول آية الجاب ،أهنن كن يسترتن وجتوههن ،وم ته أياتا متارواه مستلم يف قصتة دتروج ال ت عليته الصت ة
والس

من ع عائشة إىل البقيا ودروجها على إثره ،وآيه قالت عائشة [وآتتح البتاب آ ترج مث أجاآته رويت ا ،آجعلتت ثرعتي يف رأستي وادتمترت

وتقهعت إواري مث انطلقت على إثره حىت جاء البقيا] ،٥وثاللته اهرة ،آهذا ال ليل ال الل.
 - 4وثليل رابا :وهو قوله عليه الص ة والس (الت تقب املرأة املا ِرمة والتلبح القثاوين).٦

ويت ل هتتذا الت يل رثهومتته  -مثهتتو امل الثتتة  -علتتى أن خت احملرمتتة ت تقتتب وتلتتبح القثتتاوين أي ت طتتي وجههتتا وكثيهتتا .قتتال اباان ميميااة رمحتته هللا
[وثبتتت يف الصتتايح «أن املترأة احملرمتتة ت هتتى عتتن االنتقتتاب والقثتتاوين» ،وهتتذا ممتتا يت ل علتتى أن ال قتتاب والقثتتاوين كتتا معتتروآس يف ال ستتاء ال ت يت مل
رمن ،و ل يقتاي سرت وجوههن وأي يهن].٧
على أن هذا ال يل اليت ل ر طوقته علتى أمتر املارمتة بكشتف وجههتا وإمنتا يت ل علتى هنيهتا عتن لتبح ال قتاب والقثتاوين الخت  ،مث إن قتا أن تسترت
وجههتتا بعت لت رتتا ختتتاءت متتن ال يتتاب ،ويت ل علتتى هتتذا آعتتل الصتتاابيات وتقريتتر ال ت عليتته الصت ة والست قتن ،وعلتتى هتتذا جهتتور الثقهتتاء،
وثليله:
 1ال يل رواه الب اري ()4٧٥٠
( 2آتح الباري) ج  8ص 4٦2 - 4٥8
( ٣جممون الثتاوي) ج  22ص 111 - 11٠
( 4املرجا السابق) ص 114
 ٥ال يل رواه مسلم َبدر كتاب اَّ ائز
 ٦رواه الب اري وخ ه عن ابن عمر مرآوعا وموقوآا
( ٧جممون الثتاوى) ج  14ص  ،٣٧2 - ٣٧1و ج  1٥ص ٣٧2 - ٣٧1
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الركبتان ميترون ب تا وحنتن متا رستول هللا عليته الصت ة والست
قتول عائشة رضتي هللا ع هتا [كتان ُّ

حمرمتات ،آتإ ا حتا وا ب تا ست لت إحت ا جلباهبتا متن

رأسها على وجهها آإ ا جاووو كشث اه].1

وروى مال ت يف املو تتأ عتتن هشتتا بتتن عتتروة عتتن فاطمااة بناات املنااذر [أهنتتا قالتتت ك تتا خنمتتر وجوه تتا وحنتتن حمرمتتات وحنتتن متتا أْستتاء ب تتت أيب بكتتر
الص يق]  .وآا مة ووجة هشا واب ة عمه ،وأْساء ج ْما .ي ل ح ي ا عائشة وآا مة ب ت امل ذر على ماآهمتته الصتاابيات متن أن هنتي احملرمتة
املثصل على ق ر الوجه والي ين ،واليعين كشتف الوجته ،بتل قتا أن ت طتي وجههتا ب ت ال قتاب كمتا
عن لبح ال قاب والقثاوين يعين ال هي عن لبح َّ
آعلن .كما أن الرجل احملر ي هى عن لبح السراويل امل يطة واليعين هذا كشف عورته ،بل يلبح اإلوار ب ل السروال.2
قال امقايب يف خترح س ن أيب ثاوث [وممن قتال أبن للمترأة أن تست ل ال توب علتى وجههتا متن آتوق رأستها :عطتاء ومالت وستثيان ال توري وأمحت بتن
ح بل وإسااق ،وهو قول حمم بن السن ،وق علهق الشاآعي القول آيه] .وك مه هذا يف احملرمة.
وقال ابن القيم رمحه هللا [آإن ال عليه الص ة والس

مل يشرن قا كشتف الوجته يف اإلحترا والخت ه ،وإمنتا جتاء الت ص ابل هتي عتن ال قتاب داصتة

كمتتا جتتاء ابل هتتي عتتن القثتتاوين ،وجتتاء ابل هتتي عتتن لتتبح القمتتيص والستراويل ،ومعلتتو أن هنيتته عتتن لتتبح هتتذه ااختتتياء مل يتترث أهنتتا تكتتون مكشتتوآة ال
تسرت البتة ،بل ق أجا ال ا على أن احملرمتة تسترت بت هنا بقميصتها وثرعهتا ،وأن الرجتل يسترت ب نته ابلترثاء وأستاآله ابإلوار ،متا أن خمترج ال هتي عتن
ال قتتاب والقثتتاوين والقمتتيص والستراويل واحت  ،وكيتتف يتزاث علتتى موجتتب الت ص ،ويثهتتم م تته أنتته ختتترن قتتا كشتتف وجههتتا بتتس املتتأل جهتتارا آتتأي نتتص
صتل علتى قت ره كال قتاب والسقتا ،بتل وَكيَت ِ هاَ تر
اقتاى هذا أو مثهو أو عمو أو قيتا أو مصتلاة بتل وجته املترأة كبت ن الرجتل تر سترته ابمل َث َّ
ابملثصل على ق ر الي كالقثاو .وأما سرتها ابلكم وسرت الوجه ابمل ءة واخلمار وال وب آلم ي ه ع ه البتة].٣
سرتها
َّ

ا ت ِربْ َن
وبع ت  :آهتتذه أربعتتة أثلتتة ت ت ل ص تراحة علتتى وجتتوب ستترت امل ترأة وجههتتا ِباتترة الرجتتال ااجانتتب ،وه تتاك أثلتتة أدتترى :كقولتته تع تاىل ( َوَال يَ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِأب َْرجلِ ِهت َّتن لِتيت ْعلَم َمتتا خيْ ِثت َ ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
تاح أَن
ح َعلَت ْتي ِه َّن جَت م
َ
تس متتن ويَتتته َّن) ال تتور ،٣1 :وقولتته تعتتاىل ( َوالْ َق َواعت مت َتن اله َستتاء الت يت َال يَت ْرجتتو َن ن َكاحتتا آَتلَت ْتي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اوىل وآاوى اخلطاب على وجوب سترت الوجته .وقت أعترع االبتاين
يَ َ
س َجات ب ِزيَة) ال تور .٦٠ :آإن هذه اآلايت ت ل ب اللة ا ْ
ا ْع َن ثيَ َاهب َّن َخ ْ َ متََه
عتتن كتتل هتتذه ااثلتتة الصتتاياة الصتتر ة القاضتتية بوجتتوب ستترت املترأة وجههتتا ِباتترة الرجتتال ااجانتتب ،وتعلتتق أبثلتتة واهيتتة اإلست اث أو خت واضتتاة
ال اللة لي صر رأيه.
وتثصيل ماأوجزته ه ا من أثلة على وجوب سرت الوجه جت ه ابملراجا التالية:
 - 1جممون آتاوى ختيخ اإلس ابن تيمية ،يف املواضا اآلتية:
ج  14ص .٣٧2 - ٣٧1
ج  1٥ص .٣٧٣ - ٣٧1
ج  22ص  12٠ - 1٠9و .1٥1 - 148
ج  2٦ص .11٣ - 112
 - 2تثس (أضواء البيان) للش قيطي ،يف املواضا اآلتية:

ِ
ين ِويَتتَته َّن إَِّال َما َ َهَر ِمْت َها) يف ج  ٦ص .2٠2 - 18٦
تثس آية ال ور ( َوَال يتْب َ
اسأَلوه َّن ِمن وراء ِحج ِ
اب) ج  ٦ص .٦٠٣ - ٥84
وتثس آية ااحزاب ( َوإِ َا َسأَلْتموه َّن َمتَاعا آَ ْ
ََ َ
( - ٣آتح الباري) البن حجر ،يف املواضا التالية:
خترح ال يل ( )٥٧8يف الثتح ج  2ص .٥٦ - ٥4

 1رواه أمح وأبو ثاوث وابن ماجة
 2انظر (جممون الثتاوي ابن تيمية) ج  22ص  ،12٠وج  2٦ص 11٣ - 112
( ٣ب ائا الثوائ ) 142 /٣

972

اجلامع يف طلب العلم الشريف

وختح ال يل ( )4٧٥٠يف الثتح ج  8ص  4٥2ومابع ها.
وخترح ال يل ( )4٧٥8يف الثتح ج  8ص .49٠
 - 4كتاب (ب ائا الثوائ ) البن القيم ،ط ثار الكتاب العريب ،ج  ٣ص  ،14٣ - 141يف رثه على ابن عقيل ال بلي.
 - ٥كتاب (السيل اَّرار) للشوكاين ،ج  4ص .1٣2 - 12٧
هذا ملعرآة وجوب سرت الوجه ،أما دطأ االباين يف هذا آق رث عليه الك ون م هم:
الشيخ الش قيطي يف تثس آية الجاب بسورة ااحزاب ،يف (أضواء البيان) ج  ٦ص  ٥9٥وما بع ها ،ومل يذكر االبتاين ابالستم ،وإمنتا قتال (وهتو
صريح يف أن احتجاب ال ساء عن الرجال وسرتهن وجوههن تص يق بكتاب هللا وإميان بت زيله كما ترى ،آالعجب ممن ي عي من امل تسبس للعلتم أنته
مل يرث يف الكتاب وال الس ة ماي ل على سرت املرأة وجهها عن ااجانب) إىل آدر ما كره.
والشيخ محوث التودري يف كتابه (الصار املشهور على أهل التسج والسثور).
والشيخ صتاحل بتن إبتراهيم البليهتي يف كتابته (ايآتتاة اإلست إقترأي حتىت ال كت عي) ط مكتبتة اامتة بقطتر ،و كتر آيته أْستاء التذين رثوا علتى االبتاين

ِ ِِ
س
وكتاابْم ،آلرتاجا آيه .وق أثىل يف كتابه هذا َبراء سياسية خ س ي ة ،كتان أوىل بته أن ي تزه كتابته ع هتا ،وقت قتال عزوجتل ( َوالَ تَكتن لهْل َ تآئ َ
دِ
صيما) ال ساء.1٠٥ :
َ

وق اختتملت هذه الرثوث على نق مااست ل به االباين ما كر أثلة وجوب سرت الوجه.
إال أن أح ا من أصااب هذه الرثوث مل يتكلم يف أم ِر ها أال وهتو أ يتة ال ظتر يف عمتل ستلف اامتة يف املستألة حمتل ال تزان ،وأثتر لت يف الرتجتيح،
آإن اامة مل تكن لتجتما على ض لة ،والسلف أعلم اباثلة من الكتاب والس ة وما يثهم م همتا ،وهتذا أنصتح بته كتل متن كتان يريت أن َييت بق ِ
تول
ج يت ِ يظتتن أن ااثلتتة تعات ه أن ي ظتتر آيمتتا جتترى عليتته العمتتل يف ستتالف هتتذه اامتتة ،آمتتا التتذي جتترى عليتته العمتتل بشتتأن ستترت ال ستتاء وجتتوههن ،
واَّواب :أنه ق تبس ل من ااثلة ااربعة اليت كرْا آنثا كيف استقر عمل الصاابيات على سرت وجوههن بع نزول آايت الجتاب بعت ما كتن
يكشتتث ها قبتتل ل ت  ،وعلتتى هتتذا جتترى العمتتل بتتس نستتاء املستتلمس كمتتا ي ت ل عليتته ماقالتته أبتتو حام ت ال تزايل املتتتويف يف أول القتترن الستتاث اقجتتري
( ٥٠٥هتت) ،قتتال رمحتته هللا [واخلتتروج اآلن مبتتاح للمترأة العثيثتتة برضتتا ووجهتتا ولكتتن القعتتوث أستتلم وي ب تتي أن ال كتترج إال ملهتتم ،آتتإن اخلتتروج لل ظتتارات
واامور اليت ليست مهمة تق ح يف املروءة وررا تثاي إىل الثساث ،آإ ا درجت آي ب ي أن ت ض بصرها عن الرجال ،ولس ا نقول إن وجه الرجتل يف
حقها عتورة كوجته املترأة يف حقته ،بتل هتو كوجته الصت اامترث يف حتق الرجتل آياتر ال ظتر ع ت دتوف الثت تة آقتط ،آتإن مل تكتن آت تة آت  :إ مل يتزل
الرجال على ممر الزمان مكشويف الوجوه وال ساء خيرجن م تقبات ،ولو كان وجوه الرجال عورة يف حق ال ساء امروا ابلت قب أو م عن من اخلتروج إال
لارورة].1
هذا ك ال زايل يف أول القرن الساث اقجري ،وأتمل قوله [إ مل يتزل الرجتال علتى ممتر ااومتان مكشتويف الوجتوه ،وال ستاء خيترجن م تقبتات] .هتذا
عمل سلف اامة الذي اعتسه الشا  -ومن قبله ال زايل يف (املستصثى)  ،٣9٦/2وأبوبكر الاومي يف (االعتبار يف ال اسخ وامل سو متن اآلاثر)
ص  - 19اعتتسوه جيعتتا وستتيلة متتن وستتائل الرتجتتيح بتتس ااثلتتة الشتترعية املتعارضتتة ،واليَتترث ه تتا االعترتاع التتذي كتتر ه يف نقت أصتتول املالكيتة متتن
رثهتم الت يل الصتتايح بعمتتل أهتتل امل ي تتة ،لستببس :أحت ا :أن ال ظتتر ه تتا يف عمتتل اامتتة كلهتا العمتتل بعاتتها كأهتتل امل ي تتة ،والستتبب ال تتاين :أن
عمل اامة ه ا مرجح ل ليل على ثليل ليح حجة السقاط العمل ب ليل سامل من املعارع كما آعل املالكية.
وق ت أس تتهب الش تتا يف بي تتان ل ت يف ح تتس أوج تتز ال تزايل وال تتاومي ،آق تتال الش اااطيب رمح تته هللا [آ تتإن مواآق تتة العم تتل  -أي لل ت ليل  -م تتن أوج تته
الرجاان ،آإن مواآقته ختاه لل ليل الذي است ل به ،ومص ه ق له ،على حنو ما يص قه اإلجان ،آإنه نون من اإلجتان آِ ْعل هتيِ ،بت ف متا إ ا دالثته
موه تتة لتته أو مكذبتتة .وأياتتا آتتإن العمتتل خملتتص لألثلتتة متتن ختتوائب احملامتتل املقت رة املوه تتة ،ان ا تهت متتىت نظتتر يف ثليتتل علتى مستتألة
آتتإن امل الثتتة ه
احتاج إىل البال عن أمور ك ة ،اليستقيم إعمال ال ليل ثوهنا ،ومعس ل اس ها من م سودها ،ومبس ملها ،إىل خ ل  ،آهو عون يف ستلوك
ستتبيل االجتهتتاث عظتتيم  -إىل قولتته  -ولتتذل الجتت آرقتتة متتن الثتترق الاتتالة وال أحت ا متتن امل تلثتتس يف ااحكتتا ال الثرعيتتة وال ااصتولية يعجتتز عتتن
( 1إحياء علو ال ين) ج  2ص ٥٣
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االست الل على مذهبه بظواهر من ااثلة ،وق َمهر من ل أم لة .بل ق ختاه ورأي ا من الثستاق متن يستت ل علتى مستائل الثستق أبثلتة ي ستبها
إىل الشريعة ،امل هزهة - ،مث قال الشا  - :آلهذا كله دب على كل ر يف ال ليل الشرعي مراعاة متا آهتم م ته ااولتون ،ومتا كتانوا عليته يف العمتل
به آهو أحرى ابلصواب ،وأقو يف العلم والعمل] .1آتأمل قول الشا أنته متا متن أحت متن امل تلثتس إال وميك ته االستت الل بشتال متن ااثلتة مث إن
املرجح يف هتذا  -ضتمن املرجاتات الك ت ة  -ال ظتر يف عمتل ستلف اامتة آإنته خملتص لألثلتة متن ختتوائب االحتمتاالت املقت رة .ويف نثتح املوضتون
قال الشاطيب أياا [كل ثليل خترعي ال خيلو أن يكون معموال به يف السلف املتق مس ثائما أو أك راي أو ال يكون معموال به إال قلتي أو يف وق ِ
تت
ما ،أو ال ي بت به عمل ،آهذه ث ثة أقسا :
(أحت ها) أن يكتتون معمتتوال بتته ثائمتتا أو أك تراي ،آت إختتتكال يف االستتت الل بتته واليف العمتتل علتتى وآقتته ،وهتتي الست ة املتبعتتة والطريتتق املستتتقيم  -إىل
قوله:
(وال اين) أن اليقا العمل به إال قلي  ،أو يف وقت من ااوقات ،أو حال من ااحوال ،ووقا إي ار خ ه والعمل به ثائما أو أك تراي ،آتذل ال ت هتو
الس ة املتبعة والطريق السابلة .وأما مامل يقا العمل عليه إال قلي آيجب الت بت آيه ويف العمل على وآقه ،وامل تابرة علتى متاهو ااعتم وااك تر - .إىل
قوله:
(والقسم ال الل) أن الي بت عن ااولس أهنم عملوا به على حال آهو أخت مما قبله ،وااثلة املتق مة جارية ه ا اباوىل ،ومتا تو ته املتتأدرون متن أنته
ثليل على متا وعمتوا لتيح بت ليل عليته البتته ،إ لتو كتان ثلتي عليته مل يعتزب عتن آهتم الصتاابة والتتابعس مث يثهمته هتؤالء .آعمتل ااولتس كيتف كتان
مصتتاثما ملقتاتتى هتتذا املثهتتو ومعارضتتا لتته ،ولتتو كتتان تتترك العمتتل ،آمتتا عمتتل بتته املتتتأدرون متتن هتتذا القستتم خمتتالف إلجتتان ااولتتس ،وكتتل متتن دتتالف
اإلجان آهو خمطال ،وأمتة حممت عليته الصت ة والست الجتتمتا علتى ضت لة ،آمتا كتانوا عليته متن آعتل أو تترك آهتو الست ة واامتر املعتتس وهتو اقت ى،
ولتتيح َمثه إال ص تواب أو دطتتأ .آكتتل متتن دتتالف الستتلف ااولتتس آهتتو علتتى دطتتأ ،وهتتذا كتتاف  -إىل قولتته  -وك ت ا ماجت ت أهتتل الب ت ن والا ت لة
يست لون ابلكتاب والس ة ،ملوهنما مذاهبهم وي هسون رشتبهاْما يف وجوه العامة ويظ ون أهنم على ختيء].2
آإ ا أتملت ما سبق ،علمت أن ما ه الشيخ االباين ثلي على ع وجوب سرت املرأة وجهها ي دل يف القسم ال الل ،حيل مل ي بت عن ااولس
من الصاابة آمن بع هم إىل عصر ال زايل  ٥٠٥هت أهنم عملوا به ،وأتمل قول الشا [آما كتانوا عليته متن آعتل أو تترك آهتو الست ة واامتر املعتتس]
وأتمل قوله [وما تو ه املتأدرون من أنه ثليتل علتى متا وعمتوا لتيح بت ليل عليته البتته ،إ لتو كتان ثلتي عليته مل يعتزب عتن آهتم الصتاابة والتتابعس مث
يثهمه هؤالء].
وهبذا تعلم أ ية ال ظر يف عمل السلف لثهم املراث من ااثلة وللرتجيح بي ها ،وم ه تعلم دطتأ متا هتب إليته الشتيخ االبتاين إ قت جترى عمتل اامتة
ترث قوله .
على د ف ما آهمه ،آكيف وااثلة الصاياة اليت ق ه م اها ه
وق أختار إىل جراين عمل املسلمس على هذا اامر الشيخ حمماد بان إباراهيم آل الشايخ مثتيت الستعوثية ورئتيح قاتاْا ستابقا ،آقتال يف آتتواه رقتم

 :2٦٣9عن حكم سثور املرأة ودروجها بس الرجال ااجانب آأجاب رمحه هللا[ :الم هلل ،الخيثتى أن عمتل املستلمس ونستاء ال ت عليته الصت ة
والس ت ونس تتاء الص تتاابة يف عه ت ه علي تته الص ت ة والس ت وعه ت دلثائ تته الراخت ت ين والس تتلف الص تتاحل رض توان هللا عل تتيهم أن امل ترأة الك تترج س تتاآرة،

ِ
س َعلَ ْتي ِه َّن ِمتن
وال صوص الشرعية من الكتاب والس ة وأقوال سلف اامة ومن بع هم على هتذا ك ت ة معروآتة ،وقت أمتر هللا نستاء املتؤم س أن (يت ْ ن َ
ِ ِِ
وآسره ابن عبا وخ ه من السلف بت طية الوجه عن الرجال ااجانتب .ومل ياتا اَّ تاح يف تترك الجتاب إال عتن القواعت
َج َ بيبه َّن) ااحتزاب ،٥9 :ه
تاهب َّن َخت مت ِسجت ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ ِ
تات
تاح أَن يَ َ
ح َعلَت ْتي ِه َّن جَت م
ات ْتع َن ثيَت َ ْ َ ََه َ
بشتترط عت التتتسج ،آقتتال تعتتاىل ( َوالْ َق َواعت مت َتن اله َستاء الت يت َال يَت ْرجتتو َن ن َكاحتتا آَتلَت ْتي َ
بِ ِزيَ ِة) وقال عليه الص ة والس (املرأة عورة) والعورة دب سرتها كلها والدوو كشف ختيء م ها ،وحكي ابن امل ذر اإلجان علتى أن املترأة امل ْا ِرمتة
ت طي رأسها وتسرت ختعرها وتس ل ال وب على وجهها س ال دثيثا تسترت به عن نظتر الرجتال ااجانتب .وحكتي ابتن رست ن اتثتاق املستلمس علتى

( 1املواآقات) ج  ٣ص ٧٧ - ٧٦
( 2املواآقات) ج  ٣ص  ٥٧ - ٥٦و ٧1
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م ا ال ساء أن خيرجن ساآرات الوجوه .ولو تتبع ا كل ماورث يف هذا لطال الك  ،ويف هذا كثاية ملن كان قص ه الق ،وهللا املوآق].1
وستل الشيخ حمم بن إبراهيم [آتوى  :2٦4٧السؤال :الشتيخ صتر الت ين االبتاين يترى الستثور  .آمتا واث رمحته هللا عتن أن أجتاب بقولته :يريت أن
ي ِطب وكاما آَتي ْا ِث ج َذاما].2
هتتذا ،وقت حتتاول أحت ت ميتتذ االبتتاين االنتصتتار لشتتي ه ،ولَ َّمتتا كتتان عمت ة ختتتي ه يف االحتجتتاج عت ثا متتن ااحاثيتتل الاتعيثة ،آتتأراث هتتذا التلميتتذ
تقوية أح هذه ااحاثيل وهو ماروي أن ال عليته الصت ة والست قتال اْستاء ب تت أيب بكتر رضتي هللا ع همتا (إ ا بل تت املترأة احملتيض مل يصتلح
أن يترى م هتا إال هتذا ،وأختتتار إىل وجهته وكثيته) .آكتتتب علتي حستن علتتي عب الميت كتتااب بع توان (ت توير العي تس يف تترق حت يل أْستاء يف كشتف
الوج تته والكث تتس) ط ثار عم تتار141٠ ،ه .و ك تتر آي تته حت ت ي س ض تتعيثس كشت تواه لتقوي تتة حت ت يل أْس تتاء ،ول تتا عل تتى ه تتذا املؤل تتف وكتاب تته بع تتض
امل حظات ،وهي:
أما املؤلف (علي حسن عب المي ) آهو رجل جمروح الع الة الي ب ي نقل ختتيء متن العلتم ع ته ،وقت بَتيَّ تت ستبب لت يف كتتايب (العمت ة يف إعت اث
العت ة للجهتتاث يف ستتبيل هللا تعتتاىل) ،وذدتتاو أقتتول ه تتا :إن الرجتتل يف كتابتته (البيعتتة بتتس الست ة والب عتتة) نقتتل عتتن ابتتن تيميتتة ك متتا كتتذب آيتته عليتته،
وقوله مامل يقله وأضاف إىل ك ختيخ اإلس ماي صر به رأيه يف تل املستألة ،وكترر هتذا يف أك تر متن موضتا يف كتابته
آارف ك ختيخ اإلس
ه
ه
آصلته يف كتايب (العم ة) ،والك امل قول عن ختيخ اإلس هو ك مه يف العهوث املذكور يف أول ج  28من جممون آتاويته ،آهتذا املؤلتف خت
كما
ه
أمس ،وما ك ت أ ن أن أح ا درؤ على م ل ماص عه اآرتاء لي صر رأيه ،ولكن اامر كما قتال رستول هللا عليته الصت ة والست (إ ا مل تستتح آاصت ا
ما ختتت) ،٣وم له الدوو أدذ ختيء من العلم ع ه داصة علم ال يل ،وثدل بص يعه هتذا يف ثيتوان ا تروحس واملرتوكتس ،والعجتب أنته صت ا هتذا
وهو من املشت لس ابل يل آهو يعلتم حكتم الكتذب والكتذابس معرآتة جيت ة ،ويعلتم قتول الستلف أنته ماكتذب أحت م متن نقلتة العلتم إال وقت آاتاه
هللا .ومما يؤسف لته أن االستتا بكتر أاب ويت  -يف كتابته (حكتم االنتمتاء إىل اَّماعتات اإلست مية)  -احتتل بكتتاب هتذا املؤلتف (البيعتة بتس الست ة
والب عة) ثون أن يتبس ماآيه من سقطات.
والشتتيخ االبتتاين نثستته لتته س توابق يف التاريتتف يف ال قتتل عتتن اآلد ترين أختتترت إليهتتا يف مباتتل االعتقتتاث ،وك تا يب ت ه ل يف املواضتتا التتيت يري ت آيهتتا
االنتصتتار لرأيتته ،آتتانظروا متتا آل إليتته حتتال املشتتت لس ابلعل تم الشتترعي يف هتتذا الزمتتان  .وق ت نقلتتت يف مباتتل االعتقتتاث ع تن ابتتن حتتز قولتته إن ه تذا
التاريف يف ال قل كذب.
هذا ما يتعلق ابملؤلف ،وجرح ع التته ابلكتذب يستقط االحتجتاج بك مته رأستا ،ولكتين متا لت ستوف أب ِهتس أنته مل َيت جب يت ي صتر بته ختتي ه يف
كتابه (ت وير العي س) آق كر آيه ح يل أْساء ،و كر أربعة أسباب لاعثه ،مث أورث له ختاه ين:
أحت ا :حت يل ضتتعيف رواه البيهقتتي عتتن أْستتاء ب تتت عمتتيح رضتتي هللا ع هتتا ،ووعتتم أنتته يتقتتوى بعمتتل أْستتاء رقتاتتاه ،وهتتذا خت صتتايح آقت قتتال
النوو يف (التقريب)[ :وعمل العامل وآتياه على وآق ح يل ليح حكما بصاته ،وال خمالثته ق ح يف صاته وال يف رواته].4
وال تاين :حت يل مرستتل رواه أبتو ثاوث عتتن قتتاثة مرست  .وقتتال املؤلتف (علتتي حستن) إنتته مرستل صتايح اإلست اث ،مث كتر قتتوال للستيو ي أبن املرستل
صتتايح ع ت اائمتتة ال ثتتة ،وع ت الشتتاآعي يصتتح إ ا اعتا ت أبح ت ِ متتن ع ت ة أمتتور و كرهتتا .وختتترن يف بيتتان مايعا ت املرستتل (ص  4٦و  4٧متتن
كتابه) را يبس أنه أراث ابملرسل ح يل أْساء .وه ا م حظات:
 - 1نقل املؤلف عن السيو ي يف حكم املرسل ماي صر به رأيه وهو أن املرستل صتايح ع ت ال ثتة ،وصتايح ع ت الشتاآعي بشتروط .وه تاك أقتوال
أدتترى يف حكتتم املرستتل الكثتتى علتتى املؤلتتف و كرهتتا الستتيو ي يف (تت ريب التراوي) آقتتال رمحتته هللا [تل تتص يف االحتجتتاج ابملرستتل عشتترة أقتوال] مث
( 1ص .ف  124٣يف  1٣89 - ٦ - 21هت)
 2من (آتاوي ورسائل الشيخ حمم بن إبراهيم بن عب هللا آل الشيخ ،املثيت ورئيح القااة ابلسعوثية ،جا حمم بن عب الرمحن بن قاسم ،ط 1٣99ه) ج  1٠ص - 2٣
 24و 48
 ٣ال يل رواه الب اري
( 4ت ريب الراوي) ٣1٥ /1
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كرها .1ومل يذكر علي حسن هذه ااقوال العشرة وإمنا اقتصر م ها على مايشعر بتقوية املرسل لي صر رأيه.
 - 2أنه قال عتن مرستل قتتاثة إنته صتايح اإلست اث إىل قتتاثة ،رتا يشتعر القتاريء بتقويتته ،وأنته ميكتن أن جتتري عليته أحكتا االحتجتاج ابملرستل التيت
نقلها عن السيو ي ،ومل ي قل أقوال العلماء يف مراسيل قتاثة على وجه اخلصوص ،آإن اخلاص مق على العا  ،وق قتال الستيو ي [وكتان تع بتن
سعي اليرى إرسال قتاثة ختيتا ،ويقول هو ر زلة الريح] .2آتبس بذل أن مرسل قتاثة اليصلح ل عتبار.
 - ٣أما إ ا أراث ابملرسل الذي يري تقويته ح يل أْساء ب ت أيب بكر ،آهذا ال يل ليح مرس ابملعىن االصط حي ،وإمنتا هتو م قطتا بتس دالت
بن ثري وعائشة .ومن قال ذرساله من السلف كأيب ثاوث وخ ه آلتيح هتو اإلرستال املصتطلح عليته ،وقت كتان الستلف يتج َّتووون يف استت ا هتذا
اللثظ حىت استقر االصط ح على أنه مارواه التابعي عن ال عليه الص ة والس  ٣.آتبس بذل أن حت يل أْستاء م قطتا لتيح هتو املرستل التذي
يتقوى ابامور املذكورة.
وهبذا ترى أنه ليح يف هذا الباب ختيء يصلح ل حتجاج أص .
وأراث املؤلف تقوية ح يل أْساء بقول ابن عبا يف أن [ما هر م ها] هو الوجه والكثان ،واجته يف تصتايح هتذا القتول ،وهتو وإن صتح الحجتة
آيه اسباب:
م ها :خمالثة قول ابن مسعوث له ،وق كرت يف موضون (الكتم ب ت متاأنزل هللا) أن أقتوال الصتاابة إ ا تعارضتت آلتيح يف أحت ِ م هتا حجتة ،هتذا
إجان الخيتلف العلماء آيه ،وي ظر بع ل يف ااثلة املرجاة لقول على قول.

ِ
س َعلَْي ِه َّن ِمن َج َ بِيبِ ِه َّن) ااحزاب ،٥9 :كما كرته آنثا ،آتااربت أقواله نثسه.
وم ها :أن ابن عبا صرح بسرت الوجه يف تثس قوله تعاىل (ي ْ ن َ

ات ِربْ َن ِِبمت ِرِه َّن َعلَتى جيتوهبِِ َّن) ال تور ،٣1 :وقت كرتته متن قبتل ،وهتو يترجح قتول ابتن مستعوث علتى
وم ها :ح يل عائشة يف تثس قوله تعتاىل ( َولْيَ ْ

قول ابن عبا .
وعلى قول ابن تيمية  -الذي كرته من قبل  -آإنه التعارع حقيقي إلمكان اَّما بس القولس ِبمل قول ابتن عبتا علتى ماقبتل نتزول الجتاب،
وقتتول ابتتن مستتعوث وعائشتتة علتتى مابعت نزولتته .آكيتتف وعمتتل ستتلف اامتتة ِبت ف قتتول ابتتن عبتتا  .وقت صت هترح ابتتن تيميتتة بت دول ال ستتخ يف هتتذه
املسألة.4
ور تتل هتتذا دتتاب عتتن حت يل أْستتاء ب تتت أيب بكتتر رضتتي هللا ع همتتا ،إنتته إن صتتح آهتتو حممتتول علتتى التتال قبتتل نتتزول آيتتة الجتتاب ،آكيتتف وهتتو مل
يصح .
ومعلو أنه اليصار إىل الرتجيح بس ااثلة إال ع تعذر اَّما بي ها ،والق أنه اليوج ثليل صايح يصلح ل حتجاج به على كشف الوجته ،حتىت
نقول ابَّما أو الرتجيح ،ولكن ملن يتوهم أنه مثَّة ثليل نقول :إن اَّما ممكن كما قال ابن تيمية ،وإن الرتجيح ممكن أياا.
وليح معتىن أن دت الطالتب حت ي ا صتاياا أن يثتيت روجبته ثون ال ظتر آيمتا يعارضته ويف أقتوال العلمتاء آيته ،آقت يكتون الت يل صتاياا والدتوو
اإلآتتتاء روجبتته إمتتا انتته م ستتو وإمتتا خلطتتأ راويتته متتن الصتتاابة ،كات يل (املتتاء متتن املتتاء) ومتتايف مع تتاه ،وكات يل ابتتن عبتتا أن ال ت عليتته الصت ة
والس تزوج السي ة ميمونة وهتو ْحمت ِر  ،وهتذه أحاثيتل يف الصتااح كالب تاري وخت ه ،والدتوو اإلآتتاء هبتا .وقتذا قتال أمحت بتن ح بتل  -يف اإلآتتاء
من كتب ال يل – [اليعمل حىت يسأل ما يؤدذ به م ها ،آيكون يعمل على أم ِر صايح ،يسأل عن ل أهل العلم].٥
وق كان أهل الرأي من الثقهاء ق ميا يزرون على ب ال يل أهنم اليثقهون ختيتا من آقه ااحاثيل وكيثية االحتجاج هبا ،ويصثوهنم أهنم جمترث
رواة اليعرآتتون معتتىن مايروونتته ،وأهنتتم ووامتتل لألستتثار ،والزوامتتل هتتي اإلبتتل املع ت ة للامتتل .وكتتان هتتذا هتتو ال ت اآا لل طيتتب الب ت اثي لتتتأليف كتابتته
( 1الت ريب) 2٠2/1
( 2الت ريب) 2٠٥/1
 ٣انظر (ت ريب الراوي)  19٥/1ومابع ها
( 4جممون الثتاوى) ج  22ص 114 - 11٠
( ٥اع املوقعس) ج  4ص 2٠٦
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(الثقيه واملتثقه) آق كر يف كتابه هذا أنه كتبته لتبصت املشتت لس ابلت يل أبصتول االحتجتاج بته وكيثيتة االستت باط م ته ،وهتو متا كتان يعيبته علتيهم
أصااب الرأي.1
وهذا آدر ماأ كره من ك عن كتاب تلميذ االباين (ت وير العي س).

(فائدة) ثعوة االباين هي نثح ثعوة قاسم أمس امللقَّب رارر املرأة.

بقي أن تعلم أن ما قاله الشيخ االباين من ع وجوب سرت املرأة وجهها هو عس ماثعا إليه قاسم أمس صتاحب ثعتوى متا ِْسه َتي (بتاريتر املترأة) يف
مطلا القرن العشرين املي ثي ،آلم يكن قاسم أمس يطما يف أك ر من كشف املرأة وجهها ما سرتها لبقية ب هنا ِب ف مايظ ه البعض من أنه ثعتا
للسثور الكامل ،وإن كانت ثعوته اآلمثة ق َت ات عن السثور الكامل بكشف الشعور وااجساث آيما بع .
قال ال كتور حممد حممد حسني [أما االجتاه ال الل الذي أتثر أصاابه ابلاارة ااوربية وهو املطالبة را ْسهتوه (حتريتر املترأة)  -إىل قولته  -وقت كتان

أهم ما هر يف هذا املوضون كتابس لقاسم أمس ،الذي اقرتن اْسه من بع بلقب (حمرر املرأة) ،و ا (حترير املرأة) و (املترأة اَّ يت ة) ،وقت بتا ااول
ورث يف الصتاف توال نصتف
س ة  ، 1899و با ال اين س ة  ، 19٠٠وأاثر هور الكتتابس ضتجة ختت ي ة يف لت الوقتت ،و ت موضتا أدتذ ه
قرن  -إىل قوله  -وهو يت اول يف كتابه ( -حترير املترأة)  -أربتا مستائل وهتي :الجتاب ،واختتت ال املترأة ابلشتتون العامتة ،وتعت ث الزوجتات والطت ق،
ويتتذهب يف كتتل مستتألة متتن هتتذه املستتائل إىل مايطتتابق متتذهب ال تربيس ،واعمتتا أن لت هتتو متتذهب اإلست  .أمتتا الجتتاب ،آهتتو يعتتتسه أصت متتن
أصول ااثب يلز التمس به ،ولك ه يطالب أبن يكون م طبقا على الشريعة اإلس مية  -إىل أن قال على لسان قاسم أمس  -واتثق اائمتة علتى

أن الوجه والكثس مما ُشله االست اء يف اآليتة ،ووقتا اخلت ف بيت هم يف أعاتاء أدتر كالتذراعس والقت مس] ،2واآليتة املشتار إليهتا هتي قولته تعتاىل ( َوَال
ِ
ين ِويَتتَته َّن إَِّال َما َ َهَر ِمْت َها) ال تور ،٣1 :ومل يتثق اائمة على أن ما هر من الزي ة املراث به الوجه والكثان ،بل هذا قول ابن عبا  ،وقال ابن
يتْب َ

مسعوث الزي ة الظاهرة هي ال ياب وهذا هو الراجح كما سبق بيانه.
مث قال ال كتور حمم حمم حستس يف اَّتزء ال تاين متن نثتح الكتتاب [وملَ يت ْن قاستم أمتس قتط إىل ادتت ط املترأة ابلرجتال ومراقصتتهم ،ومل يت ن قتط
إىل أن تتجتتاوو كشتتف ال قتتاب إىل الكشتتف عتتن اا رن والستتوق ،والص ت ور والظهتتور .ومل ي ت ن قتتط إىل اكتتا امل بتتح الاتتيقة التتيت الكثتتي عتتورات
اَّستتم إال لتتتسو مواضتتا الثت تتة واإلختراء م هتتا .ولكتن قاستتم أمتتس ،وإن مل يت ن إىل ختتتيء متتن لت  ،هتتو التتذي آتتح البتتاب مل تتل هتتذه الت عوات ،وهتتو
الذي دطا اخلطوة ااوىل يف ريق كان الب أن يس ال ا آيه من بع ه دطوات.
مل يع ل الذي ثعا إليه قاستم أمتس هتو ختت ل ال تا بعت الترب .آقت أدتذت اامتور تتطتور تطتورا ستريعا ،حتىت أصتبات ثعتوة قاستم أمتس وقت
استت ث ت يف وقتت وجيتز كتل أخراضتها ،وانت آا ال تا إىل ماوراءهتا يف ستترعة خت م تظترة .آقت دلعتت املترأة ال قتاب ،مث استتب لت املعطتف ااستتوث
تسة ،مث مل تلبتتل أن نبتتذت املعطتتف ودرجتتت ابل يتتاب امللونتتة .مث أدتتذ املقتتص يتايتتف هتتذه ال يتتاب يف التتذيول ويف ااكمتتا ويف اَّيتتوب .ومل يتتزل
ابلَت ََ
دتتور عليهتتا آياتتيِهقها علتتى صتتاحبتها حتتىت أصتتبات كتتبعض جل ت ها .مث إهنتتا جتتتاووت ل ت كلتته إىل الظهتتور علتتى خت توا يء الباتتر يف املصتتايف رتتا
اليكاث يسرت ختيتا .ومل تع عصمة ال ساء يف أي ي أوواجهن ،ولك ها أصتبات يف أيت ي صتانعي ااوايء يف ابريتح متن اليهتوث وم ِشتيعي الثجتور- .
إىل أن قال  -تتابعت هذه التطورات يف سرعة مذهلة ،ومل تَ َن آرصة للمعارضتة ،وأعتان علتى انت آاعها جتو ال تورة التيت تلتت الترب ،وماكتان يتوحي
به من جرأة ومن َترث على كل ق  ،وق هرت ئا ل يف مظتاهرة ال ستاء املشتهورة ست ة  ، 1919التيت اآتت بشتوارن القتاهرة هاتثتة ابلريتة
 إىل أن قال  -وجتترأت املترأة م تذ لت الوقتت علتى املشتاركة يف القاتااي الو يتة ،ويف خمتلتف امليتاثين االجتماعيتة .آتألثتت َّ تة مركزيتة للستي اتآعالة يف حركة املقا عة االقتصاثية س ة  . 1922وتزعمت صثية وخلول حتر وعتيم ال تورة ااول وكرميتة مصتطثى آهمتي
الوآ ايت ،ختاركت مشاركة ه
ابختا هذه الركة ااوىل ،اليت ثرت ابملرأة إىل وضا مل لم قاسم أمس أن تبل ه يف م ل هذه امل ة التوجيزة ،وهبتذه الستهولة .وخثلتت عتس املعارضتس
 1انظر (الثقيه واملتثقه) ج  2ص ٧2 - ٧1
( 2االجتاهات الو ية يف ااثب املعاصر) ج  1ص 29٥ - 29٣
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اجم أو َتح].1
من احملاآظس عن هذه اخلطوات اَّريتة اليت أضثى عليها جو ال ورة لو من ال بل حثظها من أن ْ َ
هذا ،وق قيل إن الشيخ حمم عب ه هو الذي ألهف كتاب (حترير املرأة) آق استت ل آيته بتبعض ال صتوص الشترعية كتاليت استت ل هبتا االبتاين ،إال أن
حمم ا عب ه مل درؤ أن ياا اْسه على الكتاب آ سبه إىل قاسم أمس.2
وهبذا تعلم أن نساء املسلمس مل يكن ي طس وجوههن إىل ومن أيب حام ال زايل آاسب بل إىل أوائل القترن الرابتا عشتر اقجتري (وهتو مطلتا القترن
العشرين املي ثي) .هذا ماجرى عليه عمل املسلمس من ل ن ومن الصاابة إىل عقوث دلت ،حىت دترج علي تا الشتيخ االبتاين بت عوى عت وجتوب
سرت املرأة وجهها ا م ه أن ااثلة الشرعية تؤي ثعواه ،وإمنا هأثاه إىل هذا م هجه الشا يف االست باط كما كرت من قبل.
إن أمر ال قاب أعظم من أنه سرتم لوجه املرأة ،إنه أمر صيانة أد ق اامة أبسرها بس رائا الثساث واتبان الشهوات ،قال الشاعر:
مب أ اآلآات كلها من ال ظر  .:ومعظم ال ار من مستص ر الشرر
وإن املرأة كلها عورة ،وإ ا درجت استشرآها الشيطان يزيِهن ال ظر إليها ،آكيف ابلوجه وهو جمما ال ْسن .إن سرت وجه املرأة لو مل يكن ثي تا وختتريعة
لكتتان يف عتترف العقت ء حست ا ،كمتتا قتتال اباان حجاار رمحتته هللا [ومتتن املعلتتو أن العاقتتل يشتتت عليتته َّ
أن ااج ت يتترى وجتته ووجتتته واب تتته] ،٣هتتذا وهللا
يه ي من يشاء إىل صراط مستقيم.
(فائدة) يف أن الجاب ي ب ي أن يكون سلوك أمة ونظا ثولة.

الجاب رع تاه الواستا التذي كتر ه متن قبتل  -وهتو سترت أبت ان ال ستاء ،وسترتهن عتن االدتت ط ابلرجتال ااجانتب ،وسترتهن يف البيتوت  -هتو يف
اإلس سلوك أمة ونظا ثولة.
أمتتا اامتتة :آإنتته ي ب تتي أن يقتتو كتتل آتترث بواجبتته يف هتتذا الشتتأن ،امل ترأة يف ات نثستتها ،والرجتتل يلتتز بتته رعيتتته متتن ال ستتاء آيلتتزمهن ابلجتاب وع ت
االدت ط اباجانب يف البيوت ويف دارجها ،والخيرجهن من البيوت ل حاجة أو ضرورة ،وي ب ي أن يسرت كل إنسان مستك ه حتىت ال يطلتا عليته
أح ِبارجه ،وحىت ال يطلا هو على عورات اآلدرين.
.كل يف موقعتته ،آهتتذا متتن
وأمتتا ال ولتتة :آإهنتتا ي ب تتي أن تلتتز احملتستتبس بزجتتر املتسجتتات ووجتتر أوليتتائهن متتن الرجتتال أو تعزيتتر متتن يلتتز تعزيتتره لتتذل
م
واجبتتاْم كمتتا كتتر ابتتن القتتيم .4وق ت ست رستتول هللا عليتته الص ت ة والس ت رائتتا هتتذا االدتتت ط حتتىت أنتته َر َّختتب ال ستتاء يف الص ت ة يف بيتتوْن حتتىت
ال ارن اَّماعة يف املساج ملا يف ل من مظ ة االدتت ط ،و ه رستول هللا عليته الصت ة والست آدتر صتثوف الرجتال وأول صتثوف ال ستاء يف
الص ة لقرهبما ،وكان عليه الص ة والس يؤدر دروج الرجال من املسج حىت ت صرف ال ساء ،وأمر ال ساء أال يَ ِس ْرن يف وسط الطريتق بتل يرتك ته
للرجتتال ويستترن ِباآتتات الطريتتق ،كتتل هتتذا لست رائتتا ادتتت ط الرجتتال ابل ستتاء ،وم تته هنيتته عليتته الصت ة والست عتتن اخللتتوة ابمترأة لتتيح معهتتا حمتتر ،
وهناها عن السثر ب حمر  ،وق صات ااحاثيل يف هذا كله.
كما ي ب ي أن َت ا ال ولة االدت ط يف ااماكن العامة كمعاه ال راسة وثواوين العمل ووسائل املواص ت وخ ها ،ويتوىل احملتسبون ت ثيذ ل .
كمتتا ي ب تتي أن َت تتا ال ولتتة الرجتتال متتن مباختتترة ااعمتتال التتيت تقتاتتي اال ت ن علتتى عتتورات ال ستتاء ل ت ضتترورة ،كمه تتة تصتتثيف ختتتعور ال ستتاء
(الكواآ ) ،ومه ة ديا ة م بح ال ساء ،وحنوها من املهن اليت ميكن أن تباخترها ال ساء لل ساء.
أما من جهة سرت البيوت آإنه ي ب ي أن تلز ال ولة ال ا ابتبان نظا يف ب اء املساكن ِبيتل اليطلتا أحت علتى عتورات أحت  ،ومتن ال احيتة الشترعية
آإن السرتة واجبة على صاحب الب اء ااعلى حىت ال ي ظر إىل ااسثل ،آإن استواي يف االرتثان آالسرتة عليهما .ويلتزمهم احملتستبون بتذل  .٥واجتل
مراعاة املسلمس لسرت البيوت وما بت ادلها علتى متر العصتور َتيتزت العمتارة اإلست مية ِبصتائص واضتاة َتيزهتا عتن منتط العمتارة اإلآرجنيتة التيت ختزت
( 1االجتاهات الو ية) ج  2ص  ،2٥1 - 248ط مؤسسة الرسالة 1982
 2انظر هامش ص  ٣٠1ابَّزء ااول من كتاب (االجتاهات الو ية) ث .حمم حمم حسس ،الطبعة السابقة
( ٣آتح الباري) 24٥ /12
 4يف كتابه (الطرق الكمية يف السياسة الشرعية) ص 281 - 28٠
 ٥انظر (امل ين ما الشرح الكب ) ج  ٥ص ٥2
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بت ث املستتلمس يف الوقتت الاضتتر ،وميكتتن تل تتيص الثتترق بتتس ال تتوعس يف جلتتة واحت ة ،وهتتي أن البيتتت اإلست مي مثتتتوح للت ادل والبيتتت االآرجنتتي
مثتوح لل تارج ،آالبيتت اإلست مي لته صتان مكشتف يف ثادلته تثتتح عليته أبتواب الجترات ونواآتذها وليستت لته نواآتذ إيل اخلتارج إال مانت ر ،وإن
وج ت ت آ البتتا متتاتكون عاليتتة قتترب الستتقف ل تترع اإلضتتاءة والتهويتتة ال ل تترع رؤيتتة متتا ابخلتتارج ،وهبتتذا ال يطلتتا أح ت متتن ثادلتته علتتى ماابخلتتارج
وكتتذل العكتتح ،أمتتا البيتتت االآرجنتتي وهتتو الت مط الشتتائا يف معظتتم التتب ث اليتتو آمثتتتوح لل تتارج رعتتىن أن جيتتا ختتترآاته ونواآتتذه تثتتتح لل تتارج علتتى
البيوت ا اورة واملقابلة آ ى ال ا بعاهم بعاا ب حياء وال َخ ْ ة.
آباتبان منط العمارة اإلس مية يتاقق السرت الشرعي للبيوت ،وابإلضتاآة إىل هتذا آقت كتان عمتر بتن اخلطتاب رضتي هللا ع ته مي تا ستكىن العتزاب بتس
املتأهلس ،وايثة يف االحتياط وثآا الريب.
هبذا وحنوه يكون الجاب رع اه الشامل سلوك أمة ونظا ثولة ،ن عو هللا أبن يكر املسلمس ب ولة إس مية حتثظ عليهم ثي هم وأعراضهم إنته علتى
كل ختال ق ير.
وهذا آدرما أ كره يف موضون (أحكا الجاب وال ظر واالستتذان) ،وهللا يه ي من يشاء إىل صراط مستقيم ،وهو حسب ا ونعم الوكيل.
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املوضوع الثامن :حكم املعازأ والدناء

هذا اامر مما عمت به البلوى يف ختىت بل ان املسلمس ،وتساهل ال ا آيه ،وي ب ي لكل مسلم آا عن الب العلم أن يعلم حكمه.
أمتتا املعااازأ :وهتتي آالت اللهتتو آكلهتتا حمرمتتة ،ال دتتوو استتتعمال ختتتال م هتتا إال الاتترب ابلت ف لل ستتاء داصتتة العت ن ال كتتاح يف ااعترا  ،وألتق
البعض بتذل ااعيتاث وع ت قت و ال ائتب .ويرتتتب علتى حتتر املعتاوف :حتتر التجتارة آيهتا بيعتا وختتراء ،وحتتر اقت ائهتا ،وحتتر االستتمان إليهتا (أي
حتر االستمان إيل املوسيقى) ،وحتر االختت ال هبا والتكسب م ها ،وحتر ثراستها آيما يسمى رعاه املوستيقى وخ هتا ،وحتتر إنشتاء هتذه املعاهت
أو العمل هبا.
وأما ال اء :آما صاحبه است ا املعاوف آ خت يف حترميه ،ومتاد متن املعتاوف آهتو كت حست ه حستن وقبياته قبتيح ،واإلك تار متن الستن م ته
مكتتروه ،وكتتان الستتلف يستتمونه الت ب ت ويذمونتته ملتتا آيتته متتن خت ت ل ال تتا عتتن االستتتمان إىل القتترآن وت ت بره ،والت ب ت يقابتتل متتايعرف اليتتو ابا ختتتي
ابلشعر وح اء اإلبل وخ اء الجيل وحنو ل  ،ومل يرث ال اء املعروف اليو .
اإلس مية .1ومن أجاو من السلف استمان ال اء آإمنا قص به الرتِن ه
وملعرآة هذه ااحكا على التثصيل وأثلتها ،ومعرآة الرث على امل الف آيها كابن حز وخ ه ،تراجا الكتب التالية:
 - 1كتتتاب (ت زيتته الشتريعة عتتن إابحتتة ااختتاين اخلليعتتة) امحت بتتن يتتي ال جمتتي ،ط الرائستتة العامتتة للباتتوث العلميتتة ابلستتعوثية ،وهتتو كتتتاب صت
الجم خزير الثائ ة جاما ا راف املسألة ي ين عن خ ه.
 - 2ابب (ماجاء يف آلة اللهو) بكتاب (نيل ااو ار) للشوكاين ج  8ص  .2٧2 - 2٦٠وآيه رث على ابن حز يف ثعواه إابحة هذه اآلالت.
 - ٣ابب (كيت الشتتيطان للمتصتتوآة ابل تتاء والتترقص واملتزام ) بكتتتاب (إخاثتتة اللهثتتان متتن مصتتاي الشتتيطان) البتتن القتتيم ،ط ثار الكتتتب العلميتتة،
14٠٧ه ،ج  1ص  ،299 - 2٥2وآيه بسط قذا املوضون.
 - 4كتتتاب (كتتف الرعتتان عتتن حمرمتتات اللهتتو والستتمان) البتتن حجتتر اقيتمتتي ،وهتتو مطبتتون َبدتتر كتابتته (الزواجتتر عتتن اقترتاف الكبتتائر) ،كمتتا أنتته أي
الكتاب (كف الرعان) مطبون وح ه بتاقيق حمم عب القاثر عطا ،ط ثار الكتب العلمية .وهذا الكتاب (كف الرعان) لتيح آيته ك ت آائت ة علتى
وله وتثصيله.
 - ٥الباب اخلاص بتار املعاوف من صايح الب اري ،وهو يف (آتتح البتاري) ج  1٠ص  ،٥٦ - ٥1ختترح الت يل  ،٥٥9٠وآيته رث علتى ابتن
حز تاعيثه قذا ال يل.
هذه هي أهم مراجا هذا املوضون ،واليت يعتم على ال قل م ها كل من أراث بيان الق يف هذا املوضون ،آالعم ة آيه على ك ابن القتيم يف (إخاثتة
اللهثان) ،وك ابن حجر يف (آتح الباري) ،وك الشوكاين يف (نيل ااو ار).
وأما التمثيل :آهو حرا ملا آيه من الكذب والتسج وادت ط ال ساء ابلرجال ،ما است ا املعاوف عاثة ،وخ

ل من ااسباب ال اعيتة لتارميته،

وق جا هذه ااسباب وخ ها أبثلتها الشيخ أمح بتن الصت يق ال متاري يف كتابته (إقامتة الت ليل علتى حرمتة التم يتل) ،تكلتم آيته أياتا الشتيخ محتوث
التودري يف كتابه (االيااح والتبيس ملا وقا آيه ااك رون من مشاهبة املشركس) ص  244ومابع ها.
وحتر التم يل :يرتتب عليه حتر العمل به وحتر ثراسته آيما يعرف رعاه التم يل أو املعاه املسرحية ،كما يرتتب عليته حتتر إنشتاء هتذه املعاهت ،
وحتر إنشاء املسارح والسي ما وحنوها من وسائل هذه احملرمات.
وهذا الثن مستورث من بت ث الكثتر ،وقت ثدتل التب ث اإلست مية يف آدتر القترن التاستا عشتر املتي ثي وأول القترن العشترين علتى أيت ي بعتض الثترق
املسرحية من نصارى لب ان ومن اليهوث ،و لوا هم أساتذته آرتة حىت كرجت على أي يهم أجيال من أب اء املسلمس.
وإ ا كانت ه اك آائ ة يف هذه الث ون كتق عروع لألح اث التارخيية أو تق بعض القصص املليتة ابلعتس ،آقت كتان املستلمون يستعياتون عتن
ل ابلقصص ،وع ِرآَت على مر َتريتخ املستلمس ائثتة القصتاص واملتذكرين التذين كتانوا يتروون القصتص القيقيتة ال املكذوبتة علتى ال تا لتتذك هم
صتاص واملتذكرون يصتابون املستلمس يف املعتارك
ووعظهم ،وكانت قؤالء القصتاص أوقتات معلومتة يف املستاج دتمتا إلتيهم ال تا آيهتا .بتل كتان الق َّ
القاص يف موقعتة ال متوك ( 1٣هتت) كتان أاب ستثيان بتن
وال زوات يعظوهنم ويذكروهنم وي بتوهنم ،و كر ابن ك رمحه هللا يف كتابه (الب اية وال هاية) أن
ه
 1انظر (جممون آتاوى ابن تيمية) 84 - 8٣ /٥
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حرب عيه ه دال بن الولي رضي هللا ع هما قذا ال رع ،هذا ماجرى عليه العمل ع املسلمس.
وأما التليفزيون :آق اجتمعت آيه ع ة حمرمات ومثاس :

• م ها االستمان إىل احملرمات كاملوسيقى وال اء احملر .
• وم ها ال ظر إىل الرا كال ساء املتسجات واالدت ط احملر وخ ل .
• وم هتتا أن القتتائمس علتتى ت ثيتتذ السياستتة اإلع ميتتة يف ختتتىت البل ت ان اليتتو وهتتم متتن العلمتتانيس وأكتتابر ا تترمس احمل تاربس هلل ورستتوله عليتته الص ت ة
والس  ،يست مون هذا اَّهاو إلآساث املسلمس وخر القيم ال نيوية آيهم وتعليمهم وسائل الثجور .ولو مل يكتن آيته إال أنته يسترق أعمتار ال تا
بتاييا ااوقات يف مشاه ته لكثى هبذه مثس ة.
وق تكون آيه برامل مباحة إال أن ال الب عليه الرا  ،ومقتاى انكار امل كتر وست التذرائا أال ي دلته الرجتل املستلم بيتته إن كتان حريصتا علتى ثيتن
أب ائه ونسائه ،و ل لصعوبة التاكم يف َتييز ال ل من الرا آيما يعرع آيه ،والشيء إ ا خلب حرامه ح له آالكم لل الب ،كما قال تعتاىل يف
تل آِي ِه َمتتا إِ ْمثم َكبِت م َوَمَتتاآِا لِلَّتتا ِ َوإِْمثه َمتتا أَ ْكت َتس ِمتن نتَّ ْثعِ ِه َمتتا) البقتترة ،219 :وهكتتذا التليثزيتتون مثاست ه أعظتتم متتن م اآعتته
حتتتر اخلمتتر وامليستتر (قت ْ

بك .
ومن حية االجتار يف هذه ااجهزة كالتليثزيون والراثيو واملسج ت  -ابلبيا والشراء واإلصت ح  -آتإن الشتبهة آيهتا قويتة ،ان ال التب علتى ال تا

اآلن استتت امها يف امل كترات متتن الستتمان احملتتر وال ظتتر احملتتر  ،وحتتتر اإلعانتتة علتتى لت لقولتته تعتتاىل (والَ تَتعتتاونواْ علَتتى ا ِإل ِْمث والْعت ْ و ِ
ان) املائت ة،2 :
َ ََ َ
ه
َ َ

وق ت قتتال رستتول هللا عليتته الص ت ة والس ت (ثن متتا يَريب ت إىل متتاال يَريب ت ) ،1وقتتال عليتته الص ت ة والس ت (آمتتن اتقتتى الشتتبهات آق ت استتتسأ ل ي تته
وعرضتته ،ومتتن وقتتا يف الشتتبهات وقتتا يف الترا ) .2والوستتيلة وإن كانتتت يف أصتتلها مباحتتة إال أهنتتا تصت حمرمتتة إ ا قصت هبتتا الترا  ،آللوستتائل حكتتم
املقاصت  ،وقتتذا تتر بيتتا الع تتب ملتتن يعصتتره مخترا ،و تتر بيتتا الست ح يف الثت تتة و تتر بيعتته اهتتل التترب .وال التتب أن ال تتا اليتتو يستتت مون هتتذه
ااجهزة يف الرا  ،آتار إعانتهم على ل  ،وإن كان اخلَطْب يف أجهتزة الراثيتو والتستجيل أهتون م ته يف التليثزيتون والثيت يو ،داصتة إ ا بيعتت ملتن
يعلم م ه أنه ال يست مها يف امل كرات .هذا وهللا تعاىل أعلم.
وحنن إ ا قل ا إن استعمال املعتاوف واالستتمان إليهتا كبت ة متن الكبتائر للوعيت التوارث يف لت  ،آتإن ه تا أمترا ي ب تي أن يتتثطن إليته ،وهتو أنته كبت ة يف
حتتق مستتتعملها واملستتتما إليهتتا ولك تته كثتتر أكتتس يف حتتق متتن يشتترن إابحتهتتا ،ان هتتذا التشتريا هتتو متتن ابب استتتا ل املعاصتي ،وي ت دل يف هتتذا
الكومات اليت تسمح بذل يف إ اعاْا ووسائل إع مها امل تلثة ،آإنه الختيء يعرع آيها إال بقانون وترديص م ها ،وهتذا تشتريا خمتالف لشتريعة

اّلل) الشورى ،21 :وال ين هو نظا حيتاة ال تا حقتا
هللا آيكون كثرا أكس ،وثليله قوله تعاىل (أَ ْ َق ْم خترَكاء َختَرعوا َقم ِهم َن ال هِي ِن َما َملْ ََيْ َن بِِه َّ
كان أو اب

َ

ِ
ِ
آسمى ماعليه الكثار من الكثر ثي ا ،وثليتل كثتر متن ختترن ماخيتالف ختترن هللا أياتا
يل ِثي ِن) الكتاآرونَّ ،٦ :
لقوله تعاىل (لَك ْم ثي ك ْم َو َ

َّسيء ِوايثةم ِيف الْك ْث ِر ي ِِ َّ ِ
قوله تعاىل (إَِّمنَا ال ِ
ين َك َثرواْ ِ لِهونَه َعاما َو َهِرمونَته َعامتا) التوبتة ،٣٧ :وال ستيء هتو تشتريا عتا خمتالف لشترن
َ
ََ
ا ُّل به الذ َ
آسماه هللا وايثة يف الكثتر ،والتزايثة يف الكثتر كثتر .وهتذا الكتم عتا يف جيتا املعاصتي خت املكثترة كتالراب والتز وختترب اخلمتر
هللا يف ااختهر الر  ،ه
آِ ْعلها كب ة وتق س آعلها كثر أكتس ،ان هتذا التق تس استتا ل .وقت ستبق بيتان هتذا ابملق متة الستابعة عشترة ابملستألة اخلامستة روضتون الكتم ب ت
ماأنزل هللا هبذا املبال.
(فائدة) يف سبب حرص الكا الثاس ين على ختيون امل هي يف ب ثهم.
تترص الكتتا الثاست ون أختت التترص علتتى تثستتيق الشتتعوب ليستتهل قتم قياثهتتا ،أال تتترى كيتتف وصتتف هللا قتتو آرعتتون ابلثستتق وأن آستتقهم كتتان

ِِ
س) الزدترف ،٥4 :وهتذه
استتَ َ َّ
ف قَت ْوَمته آَأَ َتاعوه إِ َّهن ْتم َكتانوا قَت ْومتا آَاستق َ
سبب است ثاف آرعون هبم ،كما كان سبب اعتهم لته  ،قتال تعتاىل (آَ ْ

القيقة ي ركها الكا الثاس ون جي ا ،وقذا آهم ي ثقون ااموال اَّزيلة يف سبيل تثسيق الشعوب ابختاعة امل هي وامل كرات آيها ،آتإن الثاستق ال
 1ح يل حسن
 2ال يل متثق عليه
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هم له إال اختبان ختهواته وال يع يه أمر الكا يف قليل أو ك  .آيكون آسق الثاسق سبب انصراآه عن االنكار على الاكم الثاس  ،آتقتوثه معصتية
ه

السيِت ِ
ِ ِ
ات) هوث ،٧8 :أال ترى أهنتم متاآعلوا الستيتة
إىل معصية ،قال تعاىل  -عن قو لوط – ( َو َجاءه قَت ْومه يت ْهَرعو َن إِلَْيه َومن قَتْبل َكانواْ يَت ْع َملو َن َّ هَ

اادت ة إال اهنتتم كتتانوا متتن قبتتل يعملتتون الستتيتات آهتتي عتتاثْم وثيت هنم ،ومتتن ه تتا تترص الكتتا الثاست ون علتتى أن تكتتون ختتتعوهبم ممتتن يعملتتون
السيتات من قبل حىت يتتابعوا على آعلها.
ترى كم ي ثق الكا الطواخيت من ااموال يف اإلآساث امل ظم للشعوب  .ومن هذا:
• ميزانية ووارة اإلع املستولة عن اإل اعة والتليثزيون للسيطرة علتى عقتول ال تا علتى مت ار  24ستاعة كتل يتو  ،حتىت أن ال تا يعرآتون متن أْستاء
ااخاين وااآ والث انس ماال يعرآون من أْساء سور القرآن أو أْساء الصاابة.
• ميزانية ووارة ال قاآة املستولة عن املسارح وثور السي ما ،واملهرجا ت االقليمية والعاملية ،لتعليم ال ا آ ون الثجور امل تلثة.
• إنشاء معاه املوسيقى والتم يل وحنوها ،لت ريل أجيال من املثس ين.
• إص ار ا ت اخلليعة املليتة ابلصور والقصص امل ة لل رائز.
• ميزانيات االحتاثات الرايضية وال واثي اليت تشكل حلقة يف سلسلة إقاء ال ا .
هذا خيض من آيض ،ولو كان مات ثقه الكومتات يف هتذه املثاست هتو ملصتلاة الشتعوب انثقتته يف كثتيض أستعار ال تذاء واملستاكن أو يف حتستس
اخل ت مات الصتتاية والتعليميتتة ،ولك هتتا أتمتتر ابمل كتتر وت هتتى عتتن املعتتروف وحتتتارب كتتل آاتتيلة وكتتل ثانِ إىل آاتتيلة ،وت ث تذ امل ططتتات ال توارثة يف

ِ َّ ِ
ين َك َثتترواْ ي ِثقتتو َن
(بروتتتوك ت حكمتتاء صتتهيون) اخلاصتتة ذآستتاث الشتتعوب ِبتتذاآ ها ،س تواء ح ت ث هتتذا متابعتتة أو اتثاقتتا ،وقتتال تعتتاىل (إ َّن التتذ َ
َّ ِ
أَموا َقم لِيص ُّ واْ عن سبِ ِيل ِ
ِ
شرو َن) اانثال.٣٦ :
اّلل آَ َسي ِثق َ
ين َك َثرواْ إِ َىل َج َه ََّم ْ َ
َ َ ه
َْ ْ َ
وهنَا مثَّ تَكون َعلَْيه ْم َح ْسَرة مثَّ يت ْلَبو َن َوالذ َ

وبع آإن الشريعة توجب علي ا دلا الكا الكاآرين املثس ين ولتو ابلقتتال ،إال أنته إ ا تعتذر ت ثيتذ هتذا يف التال آت أقتل متن أن يستعى املستلمون
تض املستلمس علتى مقا عتة وستائل اإلآستاث هتذه ،آتإن هتذا واجتب ومستتطان ،وامليستور
يف مقاومتة خمططتاْم اإلآستاثية وكشتثها والتاتذير م هتا وح ه
اليستتقط ابملعستتور ،وإن مقاومتتة خمططتتات التثستتيق هتتذه دطتتوة هامتتة الستتتعاثة هتتذه اامتتة رختت ها ،ودطتتوة هامتتة حنتو ت يت ااحتوال ،آقت قتتال هللا
اّللَ الَ يت َِه َما بَِق ْوِ َح َّىت يت َتِه واْ َمتا ِأبَنْتث ِست ِه ْم) الرعت  .11 :هتذا متا الستعي يف إعت اث القتوة ال ومتة خللتا هتؤالء الكتا الكتاآرين ،آتإن
تعاىل (إِ َّن ه
ِ
استَطَ ْعتم ِهمن قت َّوِة) اانثال ،٦٠ :نسأل هللا تعاىل أن يهييء قذه اامة أمر رخت يعز آيه أهتل اعتته
هذا اإلع اث واجب لقوله تعاىل ( َوأَع ُّ واْ َقم َّما ْ
ويذل آيه أهل معصيته ،ويؤمر آيه ابملعروف وي هى آيه عن امل كر ،إنه عزيز حكيم.

وهذا آدر ما أ كره يف موضون املعاوف وال اء ،وابهلل تعاىل التوآيق.
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املوضوع التاسع :معبري الر اي
دب على كل مسلم أن يؤمن ابلرؤاي الصالة وأهنا حق إ إهنا اثبتة ابلكتاب والس ة.

ِِ
تال يوستف ِاَبِيت ِته اي أَبت ِ
ين)
تت إِِهين َرأَيْتتت أَ َحت َ َع َشتَر َك ْوَكبتتا َو َّ
آمتتن كتتتاب هللا تعتتاىل ،قتتال عزوجتتل (إِ ْ قَت َ
َ
ح َوالْ َق َمتَتر َرأَيْ تتته ْم ِيل َستتاج َ
الشت ْتم َ
ِ
ي ِمن قَتْبل قَ ْ َج َعلَ َها َرِهيب َح هقا) يوسف.1٠٠ :
يوسف ،4 :إىل قوله تعاىل ( َوقَ َال َاي أَبَت َهت َذا َأتْ ِويل رْؤَاي َ
ومن الس ة :قول عائشة رضي هللا ع ها [أول ما ب يء به رسول هللا عليه الص ة والس

من الوحي الرؤاي الصالة يف ال و  ،آكتان ال يترى رؤاي إال

جاءت م ل آلق الصبح] ،1وقال رسول هللا عليه الص ة والس (الرؤاي الس ة من الرجل الصاحل جزءم من ستة وأربعس جزءا من ال بوة).2
والرؤاي أقسا  :م ها الرؤاي الصالة والرؤاي البا لة .قال عليه الص ة والس (الرؤاي الصاثقة من هللا ،واللم من الشيطان).٣
وق تص ق رؤاي الكاآر كما تص ق رؤاي املؤمن ،وق تص ق رؤاي الطثل كما تص ق رؤاي الكبت  .وَييت صت ق الترؤاي علتى قت ر صت ق صتاحبها يف
ال يل.

ويسمى اَّواب عن معتىن الترؤاي :ابلثتتوى والتعبت والتأويتل ،وكلهتا ورثت يف القترآن .آتالثتوى يف قولته تعتاىل (ق ِ
اتي ااَمتر الَّ ِتذي آِي ِته تَستتَت ْثتِي ِ
ان)
ْ
ْ َ
َ

ِ ِ
ي إِن ك تت ْم لِل ُّترْؤَاي تَت ْعتسو َن) يوستف ،4٣ :والتعبت ورث يف اآليتة اادت ة والتأويتل ورث يف قولتته
يوستف ،41 :وقولته تعتاىل ( َاي أَيتُّ َهتا الْ َمتأل أَآْتتتتوين يف رْؤَاي َ

تت ه ت َذا َأتْ ِويتتل رْؤاي ِ
ِ
ِ
ب قَت ْ آتَتْيتتَت ِتين ِمت َتن الْم ْلت ِ َو َعلَّ ْمتَت ِتين ِمتتن
تعتتاىل ( َوقَت َ
تال َاي أَبَت َ
ي متتن قَتْبتتل قَت ْ َج َعلَ َهتتا َرِهيب َح هقتتا)  -إىل قولتته تعتتاىلَ ( -ر ه
َ َ
َأتْ ِو ِيل ااَح ِاث ِ
يل) يوسف.1٠1-1٠٠:
َ

ويتم تعب الرؤاي بطرق ختىت ،م ها:
 - 2التعب ابلس ة.
 - 1التعب ابلقرآن.
 - ٣التعب ابملأثور عن السلف الصاحل - 4 .التعب بظاهر اللثظ.
 - ٦التعب ابلرمز.
 - ٥التعب ابالختتقاق من اللثظ.
 - 8التعب ابملَل السائر.
 - ٧التعب ابملقلوب (الا ).
َ
املعس ،مث هو بع ل آتح من هللا تعاىل على من يشاء من عباثه.
و رق التعب املت وعة هذه تبس ل أن التعب علم له أصول ي ب ي أن يتعلمه ِه
وملا كان التعب نوعا متن الثتتوى ،ويستمى ابلثتتوى أحيتا  ،آإنته ستن ابلثقيته و التب العلتم أن يتتعلم هتذا العلتم ،وقت كتان رستول هللا عليته الصت ة
والس يسأل أصاابه عمن رأي رؤاي ويعسها قم ،آهذا العلم من علو اانبياء .آق روى الب اري عتن ْسترة بتن ج ت ب رضتي هللا ع ته قتال [كتان
آيقص عليه ماختاء هللا أن يقص].4
رسول هللا عليه الص ة والس يعين مما يك ر أن يقول اصاابه :هل رأي أح م م كم من رؤاي  ،قالُّ :
املبشرات إال أهنا ليست من أثلة ااحكا الشرعية آ دوو أن يست ل هبتا علتى تترك واجتب أو آعتل حمتر
(منبيه هاا) الرؤاي الصالة وإن كانت من ه

أو خترن مامل َي ن به هللا تعاىل .وق كرت هذا يف ابب (االعتصا ابلكتاب والس ة) من كتايب (العم ة).
وأ كتتر آيمتتا يلتتي بعتتض املراجتتا التتيت يطالعهتتا الطالتتب لتاصتتيل هتتذا العلتتم ،مث عليتته أن يتتتأثب ابآلثاب الواجبتتة يف حتتق املعتِهتس ،ويت عو هللا تعتتاىل أن
يثتح عليه هبذا العلم آإن القراءة وح ها الت ين يف هذا .واملراجا هي:
 - 1ثراسة كتاب التعب بصايح الب اري ،وخترحه بثتح الباري ،وهو يف آدر ا ل ال اين عشر م ه ،من ص .44٦ - ٣٥1
 - 2ثراسة بعض أحكا التعب اليت كرها القر يف أول تثس ه لسورة يوسف عليه الس  ،يف (تثس القر ) ج  9ص .128 - 122
 - ٣كتاب التعب حملم بن س ين 11٠هت ،واملسمى (م ت ب الك يف تثس ااح ) ،وهو مرتب على اابواب.
 1ال يل متثق عليه
 2رواه الب اري
 ٣رواه الب اري
 4ال يل ()٧٠4٧
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 - 4كتتتاب التعب ت لعب ت ال ين بتتن إْساعيتتل ال ابلستتي  114٣ه تت ،وال ابلستتي هتتو صتتاحب كتتتاب ( دتتائر املواريتتل) كتتر ه يف كتتتب اا تراف يف
ال يل ،وكتابه يف التعب اْسه (تعط اا يف تعب امل ا ) ،وهو مرتب على ااجب ية أي على حروف املعجم.
 - ٥كتاب (اإلختارات يف علم العبارات) خلليل بن ختاهس الظاهري ،وهو مرتب على اابواب م ل كتاب ابن سرين.
وهذه الكتب ال ثة ااد ة مطبوعة كلها يف جمل واح كب متن جتزأين ،بتا عيستى البتايب اللت رصتر ،واحتتل كتتاب ال ابلستي أعتاىل صتثاات
اَّزأين ،واحتل كتاب ابن سرين أساآل صثاات اَّزء ااول ،وكتاب ابن ختاهس أساآل صثاات اَّزء ال تاين ،وأبول كتل كتتاب متن هتذه الكتتب
مق مة يف أصول التعب وآثابه ،وي ب ي الب ء بقراءة هذه املق مات.
وهذا آدر ما أ كره يف املبال ال امن اخلاص ابملوضوعات الثقهية املتثرقة ،هذا وابهلل تعاىل التوآيق وهو حسب ا ونعم الوكيل.
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املبحث التاسع:
يف آداب الباطن والظاهر

آثاب البا ن هي مايسمى ابلرقائق أو الرقاق ،وهي من أعمال القلب ،أمتا آثاب الظتاهر آهتي مايستمى ابآلثاب الشترعية وهتي متن أعمتال اللستان
واَّوارح.
وقت قت م ا آثاب البتتا ن علتتى آثاب الظتتاهر يف الرتتيتتب ،ان عمتتل القلتتب هتتو ااصتتل الباعتتل علتتى أعمتتال اللستتان واَّتوارح ،يت ل علتتى هتتذا قتتول
صلَح اَّس كله ،وإ ا آس ت آس اَّس كله ،أال وهي القلب).1
صلَات َ
رسول هللا عليه الص ة والس (أال وإن يف اَّس ما ة إ ا َ
(فصل) واملقصوث من ثراسة هذه اآلثاب أمران:

اامتتر ااول :العمتتل هبتتا ،أي أن يعمتتل هبتتا اإلنستتان يف داصتتة نثستته .وال تتا ر يف أح توال ال تتا عامتتة وأح توال املت ت ي س م ت هم واملشتتت لس ابلعمتتل
اإلست مي داصتتة دت أن ك ت ا متتن مشتتاكلهم ود آتتاْم ترجتتا إىل ستتوء اادت ق وأمتراع القلتتوب وستتوء ااثب ،وكتتان حتترص الستلف علتتى تعلتتم
ااثب م ل أو أخت من حرصهم علتى تعلتم العلتم ،و كترت ائثتة متن أقتواقم يف لت يف أول الثصتل ال تاين متن البتاب الرابتا ،آت دت يف علتم بت

أثب ،والد آيمن مل داه نثسه ليعمل بعلمه ،قال تعاىل ( َكس م ْقتا ِع َ َِّ
اّلل أَن تَتقولوا َما َال تَت ْث َعلو َن) الصف.٣ :
ََ
واامتتر ال تتاين :تعلتتيم هتتذه اآلثاب لل ت  ،داصتتة متتن دتتب علتتى املتترء أن يعلمهتتم كأب ائتته وووجتتته ومتتن هتتم يف مستتتوليته لقولتته عليتته الصت ة والست
(كلكم ران وكلكم مستول عن رعيته) .2مث تعليمها ل ه من املسلمس سواء اكذ هذا التعليم صورة ال صتياة واامتر ابملعتروف وال هتي عتن امل كتر أو
اكذ صورة الت ريح للط ب أو صورة أتليف الكتب وخ ل .
ونعوث للك يف املقصوث ااول من ثراسة اآلثاب ،وهو العمل هبا يف داصة نثح اإلنسان ،آ يكثي للعمل ابآلثاب جمرث العلتم هبتا بتل البت متن
جماه ة ال ثح لملها على اآلثاب المي ة ولت ي ماألثته من السلوك املذمو  ،ومن أهم مايعس اإلنسان علتى لت الصتابة الصتالة .آهتذه ث ثتة
أختياء ونشرحها ذداو آ قول:
(فصل) آيما تاج إليه اإلنسان الكتساب اآلثاب احملموثة
حت ثت يف هذه املسألة بشتال متن التثصتيل يف كتتايب (العمت ة يف إعت اث العت ة للجهتاث يف ستبيل هللا تعتاىل) ،وأوجتز ه تا آتأقول يلزمته  -وكمتا ستبقت
اإلختارة  -ث ثة أختياء :العلم وا اه ة والصابة الصالة.

ِ
نستان إِنَّته َكتا َن َلومتا
 - 1أما العلتم ابآلثاب احملمتوثة :آ بت ل نستان متن تعلمهتا ،آتإن ااصتل يف اإلنستان اَّهتل كمتا قتال تعتاىل ( َو َمحَلَ َهتا ْاإل َ
ِ ِ
ِ
صت َتار َوااَآْتِت َ َة لَ َعلَّكت ْتم
اّلل أ ْ
َجهتتوال) ااحتزاب ،٧2 :وقتتال تعتتاىل ( َو ه
َدت َتر َجكم همتتن بطتتون أ َّم َهتتاتك ْم الَ تَت ْعلَمتتو َن َختت ْتيتا َو َج َعت َتل لَكتتم الْ َّست ْتم َا َوااَبْ َ
ار َوااَآْتِ َ َة) ليتعلم الق ،و ه سباانه
تَ ْ
شكرو َن) ال ال .٧8 :آ لق هللا اإلنسان جاه (الَ تَت ْعلَمو َن َختْيتا) ه
وووثه بوسائل التعلم (الْ َّس ْم َا َوااَبْ َ
صَ
اَِّت هِتن َوا ِإلنت ِ
توب الَّ يَت ْث َقهتتو َن ِهبتَتا
متن مل يستتتعمل هتتذه الوستتائل آيمتتا يرضتتي هللا تعتتاىل ،آقتتال جتتل ختتتأنه ( َولََقت ْ َ َرأْ َ ََِّ َهت ََّم َكِت ا ِهمت َن ْ
تح َقت ْتم قتلت م
وَقم أَعس الَّ يتب ِ ِ
ِ ِ
ض ُّل أ ْولَتتِ َ هم الْ َاآِلو َن) ااعراف.1٧9 :
صرو َن هبَا َوَق ْم آ َا من الَّ يَ ْس َمعو َن هبَا أ ْولَتت َ َكااَنْت َعاِ بَ ْل ه ْم أَ َ
َ ْ ْم ْ

وقت تقت يف أول البتتاب ال تتاين متتن هتتذا الكتتتاب بيتتان وجتتوب العلتتم قبتتل القتتول والعمتتل ،آت نعيت ه ه تتا ،و لت ان متابعتتة الشتريعة هتتي أحت ركتين
صاة العمل وقبوله  -والركن اآلدر هو االد ص  -والميكن املتابعة إال ابلعلم ،وإال آس العمل لقوله عليه الص ة والس (من عمل عم ليح
رث) .٣واخل صة أنه الب من تعلم اآلثاب احملموثة للعمل هبا ،والي ين العلم وح ه.
عليه أمر آهو ه
 - 2وأمتا ا اهت ة :آهتي محتل الت ثح علتتى دت ف املتألوف قتاِ ،بملهتا علتى املكتتاره والتكتاليف الشترعية ال قيلتة ،قتال تعتتاىل ﭽ ﭦ ﭧ ﮢ ﭩ ﭪ

 1ال يل متثق عليه
 2ال يل متثق عليه
 ٣رواه مسلم
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(حجبت ال ار ابلشهوات ،وحجبت اَّ ة ابملكاره) .1والخيثى أن محل ال ثح على املكاره والتكتاليف ال قيلتة

قتتال اباان حجاار رمحتته هللا يف ختتترح كتتتاب الرقتتاق متتن صتتايح الب تتاري [ونقتتل القشت ي عتتن ختتتي ه أيب علتتي الت قاق :متتن مل يكتتن يف ب ايتتته صتتاحب
جماه ة مل د من هذه الطريق ُشهة]  ،وقال ابن حجر [قال القش ي :أصل جماه ة ال ثح آطمها عن املألوآات ومحلها على خ هواها].2
و ريق ا اه ة بثطم الت ثح عتن املألوآتات ومحلهتا علتى خت هواهتا يكتون بتت ريبهاعلى لت علتى التت رج لتتت لص متن الر ائتل وتكتستب الثاتائل
ختيتا آشيتا حىت تعتاثها وتصبح من سجاايها ب تكلف ،آالِلم ابلتالم ،والصس ابلتصس ،واالستعثاف ابلتعثف ،وهكذا حتصل سائر الثاائل.
وتعتس احملاسبة رك ا مكم للمجاه ة ،آباحملاسبة يزن املرء أعماله أوال أبول وي ين نثسه ،آيباثر بس اخللل وتقو العوج.
واعلم أن ا اه ة التسهل على اإلنسان حتىت يتت لص متن حظتو نثسته ال نيويتة ،آيق تا ابلقليتل ويعتزف عتن لتب اَّتاه وامل صتب والستمعة ،آتإن
آعل هان عليه كل ختال يف ات هللا وسهلت عليه ا اه ة ،واليتمكن من الت لص من حظو ال ثح إال ابلزه وقصتر اامتل ،آتإن الترص و تول

آث َهت ْتل أَثلُّت َ َعلَتتى
اامتتل متتن م ت ادل الشتتيطان إىل اإلنستتان كمتتا آعتتل متتا آث عليتته الس ت  ،ق تال تعتتاىل (آَت َو ْست َتو َ إِلَْيت ِته َّ
الشت ْتيطَان قَت َ
تال َاي َ
َختجرِة ْ ِ ِ
تض رستول هللا عليته الصت ة والست علتى الزهت وقصتر اامتل يف قولته البان عمار [ك ْتن يف الت نيا
اخل ْل َوم ْلت َّال يَتْبتلَتى) ته .12٠ :وقت ح ه
ََ

كأن خريب أو عابر سبيل] وكان ابن عمر يقول [إ ا أمسيت آ ت تظر الصباح ،وإ ا أصبات آ ت تظر املساء ،ودذ من صات ملرض ومتن

حياتت ملوتت ] .٣ومع تتاه أن الت نيا ليستتت بت ار إقامتتة وإمنتتا هتتي َم ْعت َتس إىل اآلدتترة وحنتتن مستتاآرون آيهتتا ،واملستتاآر اليتعلتتق متتن املتتتان إال أبقتتل القليتتل
وال ه ث نثسه ابإلقامة بعي ا عن ثاره ومستقره بل هو متأهب ثائما للرحيل ،آال اصح ل ثسه َمن تعلق ِمن ال نيا ابلقليتل ،وتتزوث م هتا رتا ي ثعته يف
اآلدرة واليت د واثها التقوى .وهللا يه ي من يشاء إىل صراط مستقيم.
 - ٣وأما الصابة الصالة :آهتي معي تة علتى اامترين الستابقس :العلتم وا اهت ة ،آمتن هتذه الصتابة يتتعلم املترء ك ت ا متن الثاتائل ،كمتا تعي ته هتذه
قصر أو خثل ،وبكوهنا ق وة له.
الصابة على ا اه ة بس ها عليه رائا الثساث ،وبتذك ها أايه كلما ه
وأآال الصابة الصالة ماكان يف م شأ اإلنستان ،أبن ي شتأ يف أسترة صتالة تعلمته أمتور ثي ته وتربهيته عليهتا ،آتإ ا أكرمته هللا هبتذا صتار اخللتق الكتر
سجيهة له ب تكلف.
آتتإ ا عت ِ املتترء هتتذا وابتتت ه هللا ر شتتأ ست ِ
توء يصت ه عتتن ستتبيل هللا ،آإنتته دتتب عليتته أن يتاتتول ع تته وأن يباتتل عتتن الصتتابة الصتتالة التتيت تعي تته علتتى
َ َ
اعة هللا ،واجل هذا خترعت اقجرة يف سبيل هللا ،ملتا يف خمالطتة الكتاآرين ابلعتيش بيت هم متن مثست ة عظيمتة يف ثيتن متن خيتالطهم ،ولتذا قتال عليته
الص ة والس (أ برئ من كل مسلم يقيم بس أ هر املشركس).4
الثستاق والعصتاة ،أال تترى إىل قاتتل املائتة كيتف نصتاه العتامل
وكما أن خمالطتة الكتاآرين متن أستباب آستاث ثيتن متن خيتالطهم ،آكتذل أياتا خمالطتة ه
ابلتاول عن بل ه إ كانت بل سوء كما ورث يف ح يل أيب سعيد مرآوعتا [مث ستأل عتن أعلتم أهتل اارع ،آت ل علتى رجتلِ عتامل ،آقتال :إنته قتتل

مائة نثح آهل له من توبة  ،آقال :نعم ،ومن ول بي ه وبس التوبة انطلتق إىل أرع كتذا وكتذا ،آتإن هبتا أ ستا يعبت ون هللا تعتاىل آاعبت هللا معهتم،
والترجا إىل أرض آإهنا أرع سوء] .٥آالصابة صالة كانت أو سيتة قا أتث عظيم على اإلنسان ،وقذا قال عليه الصت ة والست (الرجتل علتى
ثين دليله آلي ظر أح كم من خيالل) ،٦وكان السلف يسيتون الظن رن يصاحب أهل الثساث ملا للم الطة من أثر ،حىت قال األوزاعي [من أدثتى

 1متثق عليه
( 2آتح الباري)  .٣٣8/11والقش ي وختي ه ال قاق ك ا من أئمة الصوآية
 ٣رواه الب اري
 4ال يل رواه الرتمذي وأبو ثاوث
 ٥ال يل متثق عليه
وحس ه
 ٦رواه الرتمذي ه
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ع تا ب عتته مل كتف علي تا ألثتته]  ،1وعلتى العكتح متن لت آتإن ال تتا يظ تون اخلت رتن خيتالط أهتل الصت ح ويتعجبتون أن َييت م لته رعصتية ،قتتال

تعاىل(آَأَتَ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وك امرأَ ستوِء ومتا َكانَ ْ ِ
ْ
ت بِه قَت ْوَم َها َْحتمله قَالوا َاي َم ْرَ لََق ْ جْتت َختْيتا آَ ِرهايَ ،اي أ ْد َ
تت أ ُّمت َ ه
ت َهارو َن َما َكا َن أَب ْ َ َ ْ َ َ

ب ِيتا) متر 2٧ :

  .28أال ترى أن قو السي ة مر ملتا توا هبتا الستوء كتان أول متانظروا آيته حتال أسترْا آوصتثوا حتال أبيهتا وأمهتا وأديهتا ابلصت ح وتعجبتوا كيتفميكن أن تكون السي ة مر ِب ف ل .
واخل صة :أن الصابة قا أثر عظيم على اإلنسان ،آإن كانت صالة آهي نعمة متن هللا ي ب تي ختتكرها والترص عليهتا ،وإن كانتت ستيتة آي ب تي أن
يتاتتول ع هتتا اإلنستتان آيتاتتول عتتن بلت الستتوء أو املستتكن الستتوء أو اَّتتار الستتوء أو ااهتتل الستتوء إن قت ر علتتى لت  ،وإال آيعتتتزقم قت ر اإلمكتتان

ِ ِ
ويصتتس علتتى ل ت  ،قتتال تعتتاىل (وو َّ ِ
ِ ِ
ح لَت َ بِت ِته ِع ْلت متم آَت َ
نستتا َن بَِوال َ يْتته)  -إىل قولتته – ( َوإِن َج َ
ََ
ص تْيتَا ْاإل َ
اه ت َ َاك َعلتتى أَن ت ْش ترَك يب َمتتا لَت ْتي َ
ت ِطعهمتتا و ِ
ِ ِ
ِ
ضت َّتن
ب إِ ََّ
يل) لقمتتان ، 1٥ -14:وقتتال تعتتاىل  -يف حتتق الوالت ين أياتتا – ( َوإِ َّمتتا تت ْع ِر َ
ْ َ ََ
يل َمت ْتن أَ َ َ
صتتاحْبته َما يف الت ُّ نْتيَا َم ْعروآتتا َواتَّبت ْتا َستب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّللَ آَتأْووا إِ َىل
وهتتا آَتقتتل َّقت ْتم قَت ْتوال َّمْيستتورا) اإلس تراء ،28 :وقتتال تعتتاىل ( َوإِ ْاعتَتَزلْتم توه ْم َوَمتتا يَت ْعب ت و َن إَِّال َّ
َع تْتهم ابْت َتتاء َر ْمحَتتة همتتن َّربِهت َ تَت ْرج َ
الْ َك ْه ِ
ف يَ ش ْر لَك ْم َربُّكم ِهمن َّرمحته ويت َهيِه ْال لَكم ِهم ْن أ َْم ِركم ِهم ْرآَقا) الكهف ،1٦ :وحنوها من اآلايت ال الة على وجوب اعتزال صابة السوء.

آهذا ماالب م ه لإلنسان الكتساب الثاائل والت لص من الر ائل ،آ ب له من العلم ،وا اه ة للعمل را علم ،والصابة الصالة .والشيء التذي
بوستتع ا أن نستتاع آيتته إدوان تتا املستتلمس  -متتن هتتذه اامتتور ال ثتتة  -هتتو العلتتم ،أبن نت قم علتتى الكتتتب اَّيت ة التتيت ميكتتن أن يتعلمتوا م هتتا آثاب
البتا ن والظتاهر ،مث إن علتتى كتل مستتلم بعت لت أن داهت نثستته ِبملهتا علتتى العمتل رتتا علتم ،وعليتته أن يتاترى الصتتابة الصتالة التتيت تعي ته علتتى
العلم والعمل ويعتزل صابة الستوء التيت تصت ه عتن لت  .هتذا ،وستوف نتذكر يف كتتب الرقتائق أن قتراءة ست َ الصتالس قتراءة معايشتة ممتا يقتو مقتا
الصابة الصالة ويعوع ع ها ولو جزئيا إ ا عجز ع ها االنسان.
(فصل) الكتب اليت نوصي ا لتعلم اآلداب الباطنة والظاهرة

ه اك كتب ت اولت آثاب البا ن (الرقائق) وآثاب الظتاهر (اآلثاب الشترعية) معتا ،وه تاك كتتب اقتصترت علتى هتذه أو تلت  .وست ذكر متانراه مهمتا
من هذه ااص اف.
أوال :الكتب اليت مناولت الرقائق واآلداب الشرعية معا:
 - 1كتتتاب (إحيتتاء علتتو الت ين) ايب حامت ال تزايل ٥٠٥ه ،مطبتتون يف  4جملت ات وبذيلتته كتريل أحاثي تته (امل تتين عتتن محتتل ااستتثار يف ااستتثار)
للااآظ العراقي.
قستتم ال تزايل كتابتته إىل أربعتتة أقستتا  ،الربتتا ااول يف العبتتاثات و كتتر آيتته االعتقتتاث علتتى متتذهب ااختتاعرة ،والربتتا ال تتاين يف العتتاثات وقت اختتتتمل
وقت ه
علتتى ك ت متتن اآلثاب الشتترعية ،والربتتا ال التتل يف املهلكتتات متتن معاصتتي القلتتب واَّتوارح ،والربتتا الرابتتا يف امل جيتتات وكتتل متتا كره آيهتتا متتن أعمتتال
القلب وعباثاته أي الرقائق.
وق ادتلف ال ا يف (اإلحياء) ،آم هم من اعتسه أعظتم كتتب اإلست ومت هم متن َح هتر ال ظتر آيته ملتا آيته متن دراآتات صتوآية .والعت ل آيته متا قالته
ختيخ اإلس

ابن ميمية رمحه هللا ،قتال [وأمتا متا يف (اإلحيتاء) متن الكت

يف «املهلكتات» م تل الكت

عتن الكتس ،والعجتب والترايء ،والست وحنتو

ل  ،آ البه م قول من ك الارث احملاس يف الرعاية ،وم ه ماهو مقبول وم ه ماهو مرثوث وم ه ماهو مت اون آيه.
و«اإلحيتتاء» آيتته آوائت ك ت ة :لكتتن آيتته متواث مذمومتتة ،آإنتته آيتته متواث آاس ت ة متتن ك ت الث ستتثة تتعلتتق ابلتوحيت وال بتوة واملعتتاث ،آتتإ ا كتتر معتتارف
الصوآية كان ر زلة من أدذ ع وا للمسلمس ألبسه ثياب املسلمس.
وق أنكر أئمة ال ين على «أيب حام » هذا يف كتبه .وقالوا :مرضه «الشثاء» يعين ختثاء ابن سي ا يف الثلسثة.
وآيه أحاثيل وآاثر ضعيثة ،بل موضوعة ك ة.
وآيه أختياء من أخاليط الصوآية وترهاْم.
 1رواه ابن بطة يف اإلابنة

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة
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لت متن العبتاثات واآلثاب متاهو

وقال ابن ميمية أياا [وك مه يف اإلحيتاء خالبته جيت  ،لكتن آيته متواث آاست ة :متاثة آلستثية ،ومتاثة ك ميتة ،ومتاثة متن ترهتات الصتوآية ،ومتاثة متن
ااحاثيل املوضوعة] .2هذا هو القول الوسط والع ل يف كتاب (اإلحياء).
وأ ال أنصتتح الطالتتب املبتت ئ بقتراءة (اإلحيتتاء)  -ابستتت اء ماأوصتتيت بتته م تته يف املباحتتل الستتابقة  -و لت لستتببس :ااول :ماآيتته متتن عيتتوب قت
ااوىل ابلطالب أن يش ل وقته را هو أهم من (اإلحياء).
الي ركها الطالب املبت ئ وق تشوه عليه أآكاره ،والسبب ال اين :أنه كتاب كب  ،و ْ
وه اك خمتصر لإلحياء ي ين ع ه املبت ئ ،وهو
 - 2كتاب (خمتصر م هاج القاص ين) امح بن حمم بن ق امة ٧42ه ،وليح هو موآق ال ين بن ق امة صاحب (امل ين) الذي تويف  ٦2٠هت.
وهذا الكتاب هو خمتصر لكتاب (م هاج القاص ين) البن اَّووي ،الذي هو خمتصر لكتاب (إحياء علو ال ين) لل زايل.
وق ت حتتاآظ ابتتن ق امتتة يف خمتصتتره علتتى التقستتيم التتذي أورثه ال تزايل يف اإلحيتتاء  -تبعتتا البتتن اَّتتووي  -وحتتذف ك ت ا متتن امل تواث املذمومتتة التتيت يف
اإلحياء ،كما حذف ابب االعتقاث أبكمله والذي كرت ل أن ال زايل كتبه على مذهب ااختاعرة.
 - ٣كتتتاب (رايع الصتتالس) لل تتووي (أبتتو وكتراي يتتي بتتن ختتترف ال تتووي)  ٦٧٦هتت ،هتتذا كتتتاب مشتتهور ،وهتتو كتتتاب جليتتل القت ر عظتتيم الثائت ة،
الخىن ملسلم ع ه.
وماثته ااساسية الك يف الرقائق واآلثاب الشرعية ،وإن اختتمل على موضوعات أدترى كاالعتصتا ابلكتتاب والست ة وأبتواب يف السياستة الشترعية
وخ ها.
 - 4كتاب (الكبائر) للااآظ الذه  ٧48هت.
 - ٥كتاب (الزواجر يف ال هي عن اقرتاف الكبائر) البن حجر اقيتمي  9٧4هت.
وأوصي ه ا بكتاب (خمتصر م هاج القاص ين) وكتاب (رايع الصالس) من جلة هذه الكتب.
اثنيا :الكتب املفردة يف الرقائق:
 - 1كتاب (الرقاق) بصايح الب اري ،ما خترحه بثتح الباري ج  11ص .4٧٦ - 229
 - 2كتاب (الزه ) امح بن ح بل.
 - ٣كتاب (التاثة العراقية يف ااعمال القلبية) البن تيمية ،وا ل العاختر من جممون آتاويه وهو جمل السلوك.
 - 4كتاابت ابن القيم( :إخاثة اللهثان من مصتاي الشتيطان) ،و(مت ارج الستالكس) ،و( ريتق اقجترتس) ،و(عت ة الصتابرين) ،و(الثوائت ) ،و (الت اء
وال واء) ،و(اَّواب الكايف ملن سأل عن ال واء الشايف) ،و(روضة احملبس ونزهة املشتاقس) ،و (الروح) ،و(حاثي اارواح إىل ب ث ااآراح).
 - ٥كتاب (خمتصر تذكرة القر ) للشعراين ،وهو خمتصر كتاب (التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلدرة) للقر  .و(التذكرة) نثسها مطبوعة.
وكتتتب الرقتتائق هتتذه كلهتتا جيت ة وهامتتة للمستتلم ،ودتتب أن يت ر الطالتتب كتتتاب (الرقتتاق) بصتتايح الب تتاري آهتتذا الت ااثى ،مث يك تتر متتن قتراءة
كتب ابن القيم السابقة.
وه تتا نصتتياة هامتتة يف الرقتتائق :وهتتي قتراءة ست أئمتتة اقت ى يف هتتذه اامتتة متتن الصتتاابة والتتتابعس والعلمتتاء والصتتالس والزهتتاث ،وست هم متتن أعظتتم
مايؤثر يف ال ثح ان آيها ق وة لكل مسلم ،وهي الرتجة العملية ملا يقرأ يف كتب الرقائق واآلثاب ،وإ ا ك ت ق كرت ل أ يتة الصتابة الصتالة
يف اكتستتاب الثاتتائل والتتت لص متتن ال قتتائص ،آتتإن قتراءة س ت الصتتالس ممتتا دعل ت كأن ت تصتتاحبهم وتعايشتتهم ،وهتتذا  -ب ختت  -ممتتا يتتؤثر يف

الرست ِتل َمتتا
الت ثح ،أال تتترى كيتتف ثَبتتت هللا رستوله عليتته الصت ة والست بقصتتص اانبيتتاء الستتابقس  ،قتتال تعتتاىل ( َوك ت ًّ نتَّقت ُّ
تص َعلَْيت َ ِمت ْتن أَنبَتتاء ُّ
نتَتبِت بِِه آتؤاث َك) هوث ،12٠ :وقال تعاىل (لََق ْ َكا َن ِيف قَ ِ
ص ِهم ِع ْسةم ِهاوِيل ااَلْب ِ
اب) يوسف .111 :ويف اَّملة آإن قراءة س السلف الصاحل را
ََ
ه
َ
َ
ص ْ َ ْ
( 1جممون الثتاوى) ٥٥2 - ٥٥1 /1٠
( 2جممون الثتاوى) ٥٥ /٦
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آيها من أدبارهم وأحواقم من أعظم مايؤثر يف ال ثح .ويف هذا الشأن أوصي ابملطالعة يف كتابس و ا:
 - 1كتاب (حلية ااولياء و بقات ااصثياء) ايب نعيم ااصبهاين  4٣٠هت ،وهو مطبون يف عشرة جمل ات ما جمل آهار احاثي ه.
 - 2كتاب ِ
الصثوة) ايب الثرج ابن اَّووي ٥9٧ه ،بعته ثار املعرآة ما كريل أحاثي ه حملم روا قلعه جي.
(ص َثة َّ

اثلثا :الكتب املفردة يف األداب الشرعية:

 - 1كتاب ااثب بصايح الب اري ،وخترحه اب ل العاختر من آتح الباري.
 - 2كتاب االستتذان بصايح الب اري ،وخترحه اب ل الاثي عشر من آتح الباري ،وق سبق الت بيه عليه يف أحكا االستتذان ابملبال ال امن.
وه تاك آثاب ك ت ة متثرقتتة يف كتتتب أدتترى بصتتايح الب تتاري ككتتتاب (ال كتتاح) وكتتتاب (اا عمتتة) وكتتتاب (ااخت تربة) وكتتتاب (املرضتتي) وكتتتاب
(الطب) وكتاب (اللبا ) .وما بصاياه ي ين عما بكتابه (ااثب املثرث) ،وإن امتاو هذا ااد ابَّما واالدتصار.
 - ٣كتتتاب (اآلثاب الشتترعية) البتتن مثلتتح (ُشتتح الت ين حممت بتتن مثلتتح ال بلتتي)  ٧٦2هتت ،وميتتتاو هتتذا الكتتتاب بتذكره لألحكتتا الثقهيتتة املتعلقتتة
ابآلثاب بشال من التثصيل.
وق نبه ا على أبواب اآلثاب الشرعية برايع الصالس من قبل،وهذه الكتب كلها هامة لطالب العلم.
 - 4كتاب (الشمائل احملم ية) للرتمذي.
 - ٥كت تتاب (الرتخي تتب والرتهي تتب) للم تتذري .وه تتذا الكت تتاب م تتن الكت تتب املهم تتة لإلد تتوة املش تتت لس ابل تتوعظ ،خت تتأنه يف لت ت خت تتأن كت تتاب (رايع
الصالس).
 - ٦كتاب (حتثة املولوث أبحكا املولوث) البن القيم.
رابعا :كتب اا كار وال عوات:
 - 1كتاب (الكلم الطيب) البن تيمية ،وهذا كتاب خمتصر جي  ،مطبون بت ريل أحاثي ه.
 - 2كتاب (اا كار) لل ووي ،وهذا كتاب مبسوط.
 - ٣وانصتح التب العلتتم أياتا بقتراءة كتتتاب (الت عوات) بصتايح الب تتاري وختترحه بثتتتح البتاري ،آثيته آوائت هامتة الي ب تي لطالتتب العلتم أن ي ثتتل
ع ها ،.وهو اب ل الاثي عشر من الثتح ص .228 - 9٦
هتذا وقت العتت ك ت ا متن الكتتب املعاصترة يف الرقتتائق وااثعيتة واآلثاب وتربيتة ااوالث ،واَّيت متتن هتذه الكتتب عالتة علتتى كتتب الستلف الستتابقة،
وقتراءة كتتتب الستتلف دت للمستتلم متتن قتراءة كتتتب املعاصترين ،آت أختت ل الطالتتب بستترث كتتتب املعاصترين .وقت ستتبق أن كتترت يف كتتتايب هتتذا أ يتتة
كتب ابتن رجتب ال بلتي رستالة مثترثة يف هتذا ،وقتراءة كتتب املعاصترين  -ابإلضتاآة إىل ضتعف مستتواها يقطتا ااجيتال
االختت ال بكتب السلف ،و َ
املعاصرة عن سلف اامة ،داصة وأن بعض املعاصرين ع ما ي قلون من كتب السلف اليكلثون أنثسهم حىت جمرث اإلختارة إىل متن ي قلتون ع ته متن
السلف وكأن الك ك مهم ،وهذه سرقة قبياة نبهه عليها ابن ع ي اَّرجاين يف كتابه (الكامل يف ضعثاء الرجال).
ود للمعاصرين أن يشت لوا بكتاابت السلف حتقيقا وكردا ،لتصبح ميَ َّسرة لألجيتال املعاصترة وبتذل يتتم ربتط هتذه ااجيتال أبست آهم الصتالس،
ما تق ماثة علمية خ ية قم ،هذا د من وضا املؤلثات اَّ ي ة.
وهذا آدر ما أ كره يف مبال اآلثاب ،وابهلل تعاىل التوآيق.
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املبحث العاشر:

سرية النيب عليه الص ة والس ا
من جوانب خمتلثة ،وهذه الكتاابت م ها ماهو م رج ضمن علو أدترى ،وم هتا

كتب العلماء آيما يتعلق بش صية رسول هللا عليه الص ة والس
ماكتب استق ال يف هذا الشأن.
أمتتا الكتتتاابت امل رجتتة ضتتمن علتتو أدتترى ،آهتتي ماكتتتب عتتن ال ت عليتته الصت ة والست يف كتتتب االعتقتتاث وكتتب التثست وكتتتب الت يل (كتتتب
الس ة ااصلية) وختروحها.
وأما الكتتاابت املستتقلة عتن ال ت عليته الصت ة والست  ،آقت ت اولتت حياتته وخت صتيته متن جوانتب خمتلثتة يكمتل بعاتها بعاتا ،آمتن العلمتاء متن
سرث أح اث س ة ال عليه الص ة والس على الس س ،وم هم من كتب يف صثات ال عليه الص ة والس وأد قه وه يه ،وم هم متن كتتب
يف دصائصتته وحقوقتته علتتى املستتلمس ،وم ت هم متتن كتتتب يف ثالئتتل ال بتتوة ،وم ت هم متتن كتتتب يف الثقتته املستتت لص متتن ست ته عليتته الص ت ة والس ت .
ونذكر آيما يلي أهم ماكتب يف ل .
أوال :الكتب اليت مناولت سرد أحداث السرية على السنني:

( - 1س ة ال عليه الص ة والس ) لعب املل بن هشا  218هت ،وأصلها الس ة اليت كتبهتا حممت بتن إستااق 1٥1ه ،ونقلهتا ع ته ابتن هشتا
بواسطة وايث البكائي 18٣ه ،إال أن ابن هشا ادتصر أختياء من ااصل كبعض اادبار وااختعار .وهي مطبوعة يف  4أجزاء يف جمل ين.
وق خترحها عب الرمحن بن عب هللا السهيلي اان لسي ٥81ه يف كتابه (الروع اانف خترح الس ة ال بوية البن هشا ) مطبون يف جمل ين.
ولس ة ابن هشا خمتصر وهو (ْذيب س ة ابن هشا ) لعب الس هارون.
 - 2س ة ال عليه الص ة والس اليت كرها حمم بن سع 2٣٠ه ،يف اَّزأين ااول وال اين من كتابه (الطبقات الكسى).
 - ٣س ة ال عليه الص ة والس اليت كرها ابن جرير الطسي ٣1٠ه ،يف ا ل ال اين من كتابه (َتريخ الرسل وامللوك).
 - 4س ة ال عليه الص ة والس اليت كرها الاآظ ابن ك ت ٧٧4ه ،يف كتابته (الب ايتة وال هايتة) متن ص  2٥2يف ج  2اب لت ااول إىل ص
 ٣٠٠يف ج  ٦اب ل ال الل ،وهذا يف بعة مكتبة املعارف بب وت  14٠٥هت ،وهي أياا مطبوعة مستقلة يف  4أجزاء.
 - ٥كتاب (اخلصائص الكسى) ويسمى أياا (كثاية الطالب اللبيب يف دصائص البيب) لإلما السيو ي 911ه .وق أراث الستيو ي رمحته هللا
أن دما يف كتابه هذا جيا ااحاثيل املتعلقة بس ة ال عليه الص ة والس  .وهو مطبون.
 - ٦كتاب (سبل اق ي والرختاث يف س ة د العباث) لإلما الصالي الشامي (ُشح ال ين أبو عب هللا حمم بن يوسف)  942هتت ،وهتو متن أج هتل
ت ميذ الاآظ السيو ي ،وهذا الكتاب ماثته العلمية خزيرة كما أنته اعتتىن بت تريل ااحاثيتل التوارثة آيته ،ويقتو علتى بعته ا لتح ااعلتى للشتتون
اإلس مية رصر وأص ر م ه سبعة أجزاء ومل يتم.
( - ٧الس ة اللبية) لعلي بن إبراهيم الل  1٠44هت ،مطبوعة يف جمل ين.
وهذه كلها كتب مطولة ،أما الكتب امل تصرة آهي:
( - 1ال رر يف ادتصار امل اوي والس ) ايب عمر ابن عب الس 4٦٣ه ،يف جمل متوسط.
 - 2خمتصر الس ة حملم بن عب الوهاب 12٠٦ه ،والب ه عب هللا ،يف جمل كب .
( - ٣نور اليقس يف س ة سي املرسلس عليه الص ة والس ) للشيخ حمم اخلاري.
ْ( - 4ذيب س ة ابن هشا ) لعب الس هارون.
( - ٥ق تراءة ج ي ت ة للس ت ة ال بويتتة) لل ت كتور حمم ت روا قلعتته جتتي ،وهتتذا كتتتاب ممتتتاو عتترع آيتته الس ت ة متتن جانتتب سياستتي عستتكري ت تتاول آيتته
املراحل املتتابعة لتأسيح ثولة اإلس  ،وهو مطبون يف جمل متوسط ،ط ثار الباوث العلمية لل شر والتوويا  14٠4هت.
وه ّديه:
اثنيا :الكتب اليت مناولت صفات النيب عليه الص ة والس ا َ
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ويعتتتس ثراستتة هتتذا ال تتون متتن الكتتتب متتن اا يتتة ركتتانِ  ،داصتتة يف ومان تتا هتتذا التتذي يثتقتتر آيتته املستتلمون  -والشتتبان م ت هم بصتتثةِ داصتتة  -إىل
الق وة الس ة ،حىت بل هبم اامر إىل االقت اء ابلث انس وال عبس واإلآرنل الكاآرين يف أقتواقم وأآعتاقم وحركتاْم وستك اْم ولباستهم وختتعورهم وقت
حذر رسول هللا عليه الص ة والس من هذا كله بقوله (من تشبه بقو ِ آهو م هم) ،وبقوله (لتتبعن س ن من كان قبلكم).
ويف ثراستتة َهت ْ ي ال ت عليتته الصت ة والست وست ته ال يتتة عتتن هتتذا كلتته والقت وة لكتتل مستتلم يف دل ِقت ِته وآثابتته ويف معام تتته ويف سياستتته ،كمتتا قتتال

ول َِّ
تعاىل (لََق ْ َكا َن لَكم ِيف رس ِ
اّللَ َكِ ا) ااحزاب.21 :
اّلل أ ْس َوةم َح َسَةم لهِ َمن َكا َن يَت ْرجو ا َّّللَ َوالْيَت ْوَ ْاآل ِدَر َو َ َكَر َّ
ْ َ
ومن الكتب املثي ة يف هذا الشأن:
( - 1الشمائل احملم ية) للرتمذي  2٧9هت ،صاحب الس ن ،مطبون يف جزء.
 - 2أد ت ق ال ت عليتته الص ت ة والس ت وآثابتته) ايب الشتتيخ (عب ت هللا بتتن حمم ت ااصتتثهاين)  ٣٦9ه تت ،مطبتتون يف جمل ت بتاقيتتق عب ت هللا الص ت يق
ال ماري.
( - ٣الوآا أبحوال املصطثى عليه الص ة والس ) البن اَّووي  ٥9٧هت ،مطبون يف جزأين بتاقيق ث .مصطثى عب الواح .
( - 4واث املعاث يف َه ْ ي د العباث عليه الص ة والس ) البن القيم  ٧٥1هت ،مطبون بت ريل أحاثي ه لشعيب وعب القاثر اار ؤط.
اثلثا :الكتب اليت مناولت خصائص النيب عليه الص ة والس ا وحقوقه على املسلمني:

كتاب (الشثا بتعريف حقوق املصطثى عليه الص ة والس ) للقاضي عياع  ٥44هت ،وق سبق ال يل عن هذا الكتاب يف مبال االعتقاث.
رابعا :الكتب اليت مناولت دالئل النبوة:
وقبتتل مبع تته ويف حياتتته ،ومتتاأدس أنتته ستتيقا بعت وآاتتته عليتته الصت ة

وهتتي التتيت تتات ث عتتن املعجتزات التتيت وقعتتت ع ت مولت ه عليتته الصت ة والست
والس آوقا كما أدس .ومن هذه الكتب:
( - 1ثالئل ال بوة) للااآظ أيب نعيم ااصبهاين  4٣٠هت ،مطبون يف جمل كب .
( - 2ثالئل ال بوة) للبيهقي  4٥8هت ،مطبون يف  ٧جمل ات ،ط ثار الكتب العلمية.
( - ٣الصايح املس من ثالئل ال بوة) ملقبل بن هاثي الواثعي ،وهو خمتصر جاما يف جمل ي ين عما قبله.
كما كر الب اري رآا من هذه ال الئل َبدر كتاب اانبياء من صاياه.
خامسا :فقه السرية.

ختان يف اآلونة ااد ة أتليف كتب بع وان (آقه الس ة) ،ومل يؤلف السلف يف هذا املوضون هبذا الع وان ،و ل ان ك ا من أح اث الس ة م قولتة
أبساني ضعيثة إما مرسلة وإما م قطعتة ال تتل هبتا يف ااحكتا  ،أمتا اادبتار الصتاياة م هتا آبعاتها ثدلته ال ستخ .وقتذا الي ب تي للعتوا  -آات
عن أهل العلم  -أن يطلقوا انثسهم أع ة االست باط من أح اث الس ة ،إ وقا دلط كب من وراء هتذا املت هل يف هتذا الزمتان ،حتىت أصتبا ا نترى
من يقول حنن اآلن يف ومان كالعه املكي الدب علي ا اَّهتاث ،يف حتس دت أهتل بلت ِ جمتاور يف أنثستهم القت رة علتى اَّهتاث آت طبتق علتيهم أحكتا
العه امل ين بوجوب اَّهاث ،آيكون أهل هذا البل يف العه املكي وأهل البل ا اور يف العه املت ين ،أو قت تتبت ل العهتوث علتى أهتل البلت الواحت
وست َّتوث هبتتا صتتثاات الكتتتب مؤلثتتون متتن العتوا وممتتن قتتم انتستتاب للعلتتم
متتن حتتس آلدتتر ،وكتتل هتتذه ااعاجيتتب املاتتاكة ْسع اهتتا يف هتتذا الزمتتانَ ،
الشرعي ،وال يوج يف الثقه وااحكا ختال اْسه العه املكي والعهت املت ين ،آالشتريعة قت اكتملتت بوآتاة ال ت عليته الصت ة والست وماكتان واجبتا
على املسلمس يو وآاته آهو واجب عليهم إىل يو القيامة ،أما من عجز عن أثاء الواجب آ يقل إنه يف العه املكي ،ولكن تستري عليته القاعت ة
الثقهية اليت ت ص على أنه (ال واجتب متا العجتز) والقاعت ة املكملتة قتا (امليستور اليستقط ابملعستور) .ومتن أجتل هتذا اخللتط التوارث يف كتتاابت ك ت
من املعاصرين آ أوصي بقراءة ختال من كتبهم سواء كان ع واهنا (آقه الس ة) أو (امل هل الركي للس ة ال بوية) وحنو ل .
وأحب أن أنبه على أن اادبار الصاياة احملتل هبا من الس ة موجوثة بكتب ال يل كالكتب الستة وخ ها ،وإ ا قرأ الطالب حت ي ا آيهتا آي ب تي
أن يقرأ خترحه ،آق يكون هذا ال يل ثدله ال سخ أو الت صيص وحنو ل  .وأعوث آأكرر أن ااحكا ي ب ي أن تؤدذ يف املقا ااول متن كتتب
الثقه.
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الستهيلي يف (التروع اانتف) ،وآعتل هتذا ابتن القتيم
وق اعتىن بعض السلف بذكر ااحكا الثقهية املستتثاثة متن بعتض أحت اث الست ة ،آعتل هتذا ُّ
يف (واث املعاث) ،وهؤالء علماء آقهاء يعتس ك مهم .إال أن أح ا مل يكتب ابسم (آقته الست ة) ،ان الثقته اليؤدتذ متن الست ة وحت ها ،الثقته لته أثلتة
معروآة وهي الكتاب والس ة واإلجان والقيا مث أثلة أدرى أثى مرتبة.
وبع :
آهذه أهم الكتب اليت كتبت يف س ة ال عليه الص ة والس وأموره وأحواله وصثاته .والذي نوصي به الب العلم م ها:
( - 1س ة ال عليه الص ة والس ) البن هشا .
( - 2الروع اانف خترح س ة ابن هشا ) للسهيلي.
( - ٣واث املعاث) البن القيم ،املطبون ما كريل أحاثي ه لألر ؤط.
( - 4الشثا) للقاضي عياع ،بعة الل بتاقيق علي البجاوي.
( - ٥الصايح املس من ثالئل ال بوة) ملقبل بن هاثي الواثعي.
( - ٦قراءة ج ي ة للس ة ال بوية) حملم روا قلعه جي.
آي ب ي لطالب العلم أن يطالا هذه الكتب ،أما العامة آيكثيهم أح كتابس:
( - 1ال رر يف ادتصار امل اوي والس ) البن عب الس ،ط ثار املعارف رصر بتاقيق ث .ختوقي ضيف.
 - 2أو خمتصر الس ة حملم بن عب الوهاب ،وهو ضعف كتاب (ال رر) يف الجم.
وال تل أح بشال من أح اث الس ة إال ماعلم صاته ،على أن تكون له ثراية بقواع االست باط من ال صوص ،هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
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املبحث احلاد عشر:
يف التاريخ
وآيه ست مسائل و هي:
 - 1تعريف التاريخ.
 - ٣مصاثر ثراسة قواع آهم التاريخ.
 - ٥مصاثر ثراسة التاريخ ال ويل ال يل.

 - 2أ ية ثراسة التاريخ.
 - 4مصاثر ثراسة التاريخ اإلس مي.
 - ٦مصاثر ثراسة الواقا املعاصر.
املسألة األوىل :معريف التاريخ

التاريخ يف الل ة :هو تعريف الوقت مطلقا.
والتاريخ يف االصط ح :هو جلة ااحوال وااح اث اليت مير هبا كائن مت ما د ل ومتنِ مع هتس ،ستواء كتان هتذا الكتائن إنستا أو حيتوا أو نبتاَت أو
جاثا ،آتقول َتريخ هذا اإلنسان كذا وكذا ،وَتريخ هذه ال اقة كذا وكذا ،وَتريخ هذه الشجرة كذا وكذا ،وَتريتخ هتذا اَّبتل كتذا وكتذا .أي ااحتوال
وااح اث اليت مر هبا هذا الكائن د ل آرتة وم ية معي ة.
والتأريخ :هو تسجيل هذه ااحوال وااح اث.
واملؤر  :هو الش ص الذي يعتين بتسجيل هذه ااحوال وااح اث.
وابل ستتبة لإلنستتان يتتتم التتتأريخ لألآتراث كمتتا يتتتم التتتأريخ لألمتتم وا تمعتتات والت ول ،والتتتأريخ لألآتراث هتو مايستتمى ابلترتاجم ،وقت ستتبق بيتتان هتتذا ع ت
الك يف علم تواريخ الرواة يف املبال اخلاص بعلم ال يل.
والخيتص التاريخ بتسجيل أح اث املاضي آقط ،بل يطلق على تسجيل ااحوال وااح اث الاضرة املعاصرة كما يطلق على املاضي سواء بسواء.
املسألة الثانية :أمهية دراسة التاريخ
يتم ثراسة التاريخ لتاصيل آائ ة من ث ث :حتصيل عسة أو اكتساب دسة أو إص ار آتوى.
 - 1الفائدة األوىل :حتصيل ِ
الع َرب
وهذا ن ب هللا إليه الكاآرين كما ن ب إليه املؤم س.

ِ
ِ َّ ِ
آقتتال تعتتاىل  ْ -يت ا للكتتاآرين – (أ ََو َملْ يَ ِست وا ِيف ْاا َْر ِ
َختت َّ ِمتْته ْم ق ت َّتوة
ين َكتتانوا ِمتتن قَتْتبل ِه ْم َكتتانوا هت ْتم أ َ
ع آَتيَ ظتتروا َكْيت َ
تف َكتتا َن َعاقبَتتة التتذ َ
اّلل بِذنوهبِِم وما َكا َن َقم ِمن َِّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َوآ َاثرا ِيف ْاا َْر ِ
اّلل
َدت َذهم َّ
َد َذهم َّ
اّلل من َواقَ ،ل َ ِأبَ َّهن ْم َكانَت أتَّْتي ِه ْم رسلهم ِابلْبَتيِهَات آَ َك َثروا آَأ َ
ع آَأ َ
ْ ََ
هَ
إِنَّه قَ ِوي َخت ِي الْعِ َق ِ
اب) خاآر.22 - 21 :
ص َعلَْيت َ ِم ْتن أَنبَتاء ا ُّلرس ِتل َمتا نتَتبِهتت بِ ِته آت َتؤ َاث َك َو َج َ
وقال هللا تعاىل  -تسلية للمؤم س وت بيتا قم – ( َوكت ًّ نتَّق ُّ
تاءك ِيف َهت ِتذ ِه ا ْلَ ُّتق َوَم ْو ِعظَتةم
وِ ْكرى لِْلم ْؤِمِس) هوث ،12٠ :وقال تعاىل (لََق ْ َكا َن ِيف قَ ِ
ص ِهم ِع ْسةم ِهاوِيل ااَلْب ِ
تت ِمتن قَت ْتبلِك ْم ستَ من
اب) يوسف ،111 :وقال تعاىل (قَ ْ َدلَ ْ
َ
َ
َ
ص ْ َ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آَ ِس واْ ِيف اا َْر ِ
ع آَانْظرواْ َكْي َ
سَ ،هت َذا بَتيَا من لهلَّا ِ َوه ى َوَم ْوعظَتةم لهْلمتَّق َ
ف َكا َن َعاقبَة الْم َك َّذب َ
تس) آل عمتران ،1٣8 - 1٣٧ :وقتال تعتاىل (أَ ْ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ين َدلَ ْتواْ ِمتن قَت ْتبلِكم َّم َّستْتتهم الْبَأْ َستاء َو َّ
َح ِسْبتت ْم أَن تَ ْ دلواْ ْ
الا َّتراء َوولْ ِزلتواْ َح َّتىت يَتق َ
ين َآم تواْ
تول َّ
الرستول َوالتذ َ
اَََّّةَ َولَ َّما ََيْتكتم َّمَتل التذ َ
اّلل أَال إِ َّن نَصر ِ
معه مىت نَصر ِ
يب) البقرة.214 :
َْ ه
ََ ََ ْ ه
اّلل قَ ِر م
آ ت ب هللا إىل ال ظتتر يف س ت الستتابقس متتن املتتؤم س والكتتاآرين ،وكيتتف أكتتر هللا أهتتل اعتتته بع ت ما ابتتت هم وادتتتسهم  ،وكيتتف أنتتزل نقمت ته أبهتتل
معصيته بع ما أم ه هم ب عمته  .كل هذا موعظة وت بيتا للمؤم س ،ووجرا وكويثا للعصاة والكاآرين لعلهم يتقون ولعلهم يرجعون.
قال ابن القيم رمحه هللا [ومن أنثا مايف ل ت بر القرآن ،آإنته كثيتل بتذل علتى أكمتل الوجتوه .وآيته أستباب اخلت والشتر جيعتا مثصتلة مبي تة .مث
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الس ة ،آإهنا ختقيقة القرآن ،وهي الوحي ال تاين .ومتن صترف إليهمتا ع ايتته اكتثتى هبمتا عتن خ تا .و تا يراينت اخلت والشتر وأستباهبما ،حتىت كأنت
تعاين ل عيا  .وبع ل إ ا أتملت أدبار اامم وأاي هللا يف أهل اعته وأهل معصيته ابق ل ما علمته من القرآن والس ة ،ورأيته بتثاصيل
ماأدس هللا به ووع به ،وعلمت من آايته يف اآلآاق ماي ل على أن القترآن حتق ،وأن الرستول حتق ،وأن هللا ي جتز وعت ه الحمالتة ،آالتتاريخ تثصتيل
ماعرآ ا هللا ورسوله به من ااسباب الكلية لل والشر] .1آهذا مايتعلق ب راسة التاريخ لتاصيل العسة واملوعظة.
َّزئيات ه

 - 2الفائدة الثانية :اكتساب امربات

ثراسة التاريخ وسيلة من وسائل اكتساب اخلسات ،ومن ه ا جت ت ريح التاريخ العسكري جزء أساسيا من م اهل الت ريح يف الكليتات العستكرية،
حيل يتم ثراسة املعارك امل تلثة وملا ا انتصر هذا وهز هذا .
وب راسة التاريخ تعرف أسباب هنوع اامم وال ول وأسباب سقو ها وكلثها.
وب راسة التاريخ تعرف بائا الشعوب والبل ان.
وخ ل من صور اكتساب اخلسات واليت ترجا كلها لقيقة واح ة وهي أن التاريخ يعي نثسه ويكرر نثسه ،إ إن أح اث التاريخ هتي ست ن هللا

استتِكْبَارا ِيف ْاا َْر ِ
الستيِهال إَِّال ِأب َْهلِ ِته آَت َه ْتل
الستيِه ِال َوَال َِ يتق الْ َمكْتر َّ
ْتر َّ
الكونية الق رية ،وهذه الس ن اثبتة ال تتب ل كما قال هللا تعتاىل ( ْ
ع َوَمك َ
ِ
اّلل َحتت ِوي ) آتا ر ،4٣ :وقتال تعتاىل (ستَّةَ َِّ ِ َّ ِ
اّلل تَتب ِي ولَتن َِجتت َ لِست ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ين َدلَ ْتوا ِمتن
َّت َّ ْ
َّت ْاا ََّول َ
يَ ظرو َن إَِّال س َ
س آَتلَن َجت َ لسَّت َّ ْ َ
اّلل يف التذ َ
اّلل الَّت ِتيت قَت ْ دلَتتت ِمتتن قَتبتتل ولَتتن َِجتت َ لِست َِّة َِّ
اّلل تَتبت ِي ) ااحتزاب ،٦2 :وقتتال تعتتاىل (ستَّةَ َِّ
ِ ِ ِ ِ
اّلل تَتْبت ِ ي ) الثتتتح .2٣ :آهتتذه
َ ْ
قَتْبتتل َولَتتن َجتت َ لستَّة َّ ْ
ْ َ

ال صوص وحنوها صر ة يف ثبات س ن هللا تعاىل واليت هي عبارة عتن ترتتب نتتائل معي تة علتى أستباب معي تة ،وهتذا هتو معتىن أن التتاريخ يعيت نثسته،
أنه كلما وج سبب معس ترتبت عليه نتيجة معي ة ،وهذا ختال ثلت عليه نصوص الشريعة ،وي بته استقراء أح اث التاريخ.
وجَ َعها يف
ومن هذه القيقة  -وهي ثبات س ن هللا الق رية َ -تكن ابن دل ون  8٠8هت من وضا قوانس عامة ل راسة التاريخ والربط بس أح اثهَ ،
كتابه (مق مة ابن دل ون) وجعلها كمق مة لكتابه يف التاريخ (العس وثيوان املبت أ واخلس).

قتتال اباان خلاادون رمحتته هللا [اعلتتم أن آتتن التتتأريخ آتتن عزيتتز املتتذهبَ ،جت ُّتم الثوائ ت خت تريف ال ايتتة ،إ هتتو يوقث تتا عل تى أح توال املاضتتس متتن اامتتم يف

أد قهتتم واانبيتتاء يف س ت هم وامللتتوك يف ثوقتتم وسياستتتهم ،حتتىت تتتتم آائ ت ة االقت ت اء يف ل ت ملتتن يرومتته يف أح توال ال ت ين وال ت نيا  -إىل أن قتتال -
آاملاي أختبه ابآليت من املاء ابملاء].2
واجل آائ ة ثراسة التاريخ يف اكتساب اخلسات ،كانت ثراسته جزء أساسيا من م اهل إعت اث القتاثة السياستيس والعستكريس ،واجتل هتذه الثائت ة
كان أساتذة التاريخ من املشاركس ااساسيس يف وضا اسرتاتيجيات ال ول وحت ي متطلبات أم ها القومي.

 - 3الفائدة الثالثة :إصدار الفتاو واألحكاا.
قتتال اباان القاايم رمحتته هللا يف أك تتر متتن موضتتا بكتابتته (اع ت

املتتوقعس)[ :إن الثتتتوى هتتي معرآتتة الواجتتب يف الواقتتا] ،والواجتتب أي ماحكمتتت بتته

الشريعة ،والواقا هو الال املستول عن حكم الشريعة آيه.
وقت يكتتون هتتذا الواقتتا َترخيتتا حاضترا أو ماضتتيا ،وقت يلتتز إلص ت ار الثتتتوى ال ظتتر يف َتريتتخ ختتتيء معتتس والباتتل آيتته .أال تتترى أن الكتتم بتصتايح
ح يل أو تاعيثه يستلز ال ظر يف تواريخ ع ث من الرجال هم رجال سلسلة إس اث هذا ال يل.
أال ترى أن ه اك رجاال يق مهم الطواخيت املعاصرون لألجيال ال اختتة من املسلمس على أهنم عباقرة مصلاون ،وإ ا ِب ت يف َترخيهتم وجت ت أهنتم
جمرمتتون كتتان ختت لهم الشتتاخل إآستتاث املستتلمس وكريتتب عقتتوقم .وإ ا قترأت كتتتاب (االجتاهتتات الو يتتة يف ااثب املعاصتتر) وكتتتاب (حصتتون ا مهت ثة
من ثادلهتا) ك تا للت كتور حممت حممت حستس ،عرآتت أْستاء ك ت متن هتؤالء ا ترمس ،تلت املعرآتة التيت ترتتتب عليهتا أحكتا م هتا معرآتة أوليتائهم
الذين يتبعون م هجهم ،وم ها الذر من ض قم وإآساثهم ،وم ها حتر ال ظر يف كتبهم وأتثيم من يشارك يف بعها وترودها.
( 1ال اء وال واء) البن القيم ،ط مكتبة امل ين 14٠٣ه ،ص ٣1 - ٣٠
( 2مق مة ابن دل ون) ط ثار القلم ،ص 1٠ - 9

اجلامع يف طلب العلم الشريف

994

مث أال ترى أنه ابل ظر يف التاريخ املاضي ميكن الكم بتار ت اول بعض الكتتب املوجتوثة أبستواق املستلمس اآلن التيت تشتتمل علتى الكثتر الصتريح،
ككتب حميي الت ين بتن عتريب (الثتوحتات املكيتة) و (آصتوص الكتم) ،والتذي قتال آيته ابتن تيميتة إنته أكثتر متن اليهتوث وال صتارى ،وقتال ابان ميمياة
[قتتال الشتتيخ إبتراهيم اَّعتتسي ،ملتتا اجتمتتا اببتتن عتتريب  -صتتاحب هتتذا الكتتتاب  -آقتتال :رأيتتته ختتتي ا جنستتا يكت هِذب بكتتل كتتتاب أنزلتته هللا وبكتتل نت
أرسله هللا .وقال الثقيه أبو حمم بن عب الس  -ملا ق القاهرة وسألوه ع ه  -قال :هو ختيخ سوء كذاب مقبوح ،يقول بق العامل وال َ هِتر آرجتا]
قال ابن ميمية [آقوله :يقول بق العامل ،ان هذا قوله ،وهتذا كثتر معتروف ،آك هثتره الثقيته أبتو حممت بتذل  ،ومل يكتن بعت هتر متن قولته :إن العتامل

هتتو هللا  -إىل قولتته  -وقتتال ع تته متتن عاي تته متتن الشتتيو  :إنتته كتتان كتتذااب مثتترتاي] .1هتتذا والت تترت ب تتاء الستتيو ي 911ه ،وابتتن عابت ين  12٥2هتت،
وخ ا على ابن عريب  ٦٣٠هت ،انظر (حاختية ابن عاب ين)  ،294 /٣آإن هؤالء كانوا بع ه رتات الس س وليح اخلس كاملعاي ة واَّرح مقت علتى
التع يل ،أما معاصروه من العلماء ال قات آق ك هثروه كعزال ين بن عب الس  ٦٦٠هتت ،وهتو أبتو حممت بتن عب الست كمتا كهتاه ابتن تيميتة .ومتاوال
بعض ال ا يكثرون إىل اليو بسبب قراءة كتب حميي ال ين بن عريب وأم اله.
آهذه بعض آوائ ثراسة التاريخ ماضيا كان أو حاضرا :حتصيل العَِس ،واكتساب اخلتسات ،وإصت ار الثتتاوي ب تاء علتى معرآتة حقتائق ااحتوال .وهتذا
ممتتا يبتتس أ يتتة ثراستتة التتتاريخ ،وعلمتتاء املستتلمس و ت ب العلتتم أحتتوج متتن خ ت هم قتتذه ال راستتة ليتمك توا م تن القيتتا بواجبتتاْم الشتترعية علتتى الوجتته
الصايح ،وقذا جت أن املؤردس من السلف كانوا علماء آقهاء كابن جريتر الطتسي ،والتاآظ التذه  ،وابتن ك ت وابتن دلت ون وخت هم ،وكتانوا أعلتم
ال ا را ماى وبواقعهم الذي يعيشون آيه رمحهم هللا أجعس.
وبعت معرآتتة أ يتتة ثراستتة التتتاريخ ن تقتتل إىل ستترث مصتتاثر ثراستتته ،وملتتا كانتتت موضتتوعات التتتاريخ مت وعتتة ومتشتتعبة ،آإنتته اليوج ت كتتتاب واح ت يثتتي
أبجعها ،وقذا آسوف نقسم املوضوعات التارخيية املهمة لطالب العلم إىل أربعة أقسا ما كر مصاثر ثراسة كل م ها .وهذه ااقسا ااربعتة هتي:
القواع العامة لثهم التاريخ ،والتاريخ اإلس مي ،والتاريخ ال ويل ال يل ،والواقا املعاصر .وآيما يلي كر مصاثر ثراسة كل م ها.
املسألة الثالثة :مصادر دراسة قواعد فهم التاريخ
وقت أختتتر إىل هتتذه القواعت ع ت الكت يف ثبتتات الست ن الق ريتتة متتن جهتتة ترتتتب نتتتائل معي تتة علتتى أستتباب معي تتة ،وأثتتر لت يف كتتون التتتاريخ يعيت
نثسه ،وتتكرر أح اثه يف صور متشتاهبة .وقت اتثتق املؤردتون متن العترب والعجتم علتى أن عبت الرمحن بتن دلت ون هتو أول متن نبهته علتى لت ع ت ما
أبتترو نظريتتة (ثوريتتة القتتوة وال ولتتة عتتس التتتاريخ) ،رعتتىن أن ال ولتتة ت شتتأ قويتتة مث ْتتر وتثتتىن لتاتتل حمله تا ثولتتة ج ي ت ة ،بت هتس ل ت يف مق متتته املعروآتتة
(رق مة ابن دل ون) .وابإلضاآة إىل ل آق نبه على ك من الظواهر التارخيية و بائا الشعوب والبل ان وخ ها.
وابتتن دلت ون  8٠8ه ت آقيتته متتالكي متتن أهتتل امل تترب رحتتل إىل مصتتر يف أوادتتر أايمتته وتتتوىل قاتتاء املالكيتتة آيهتتا ،وكتتان معاصترا اكتتابر علمتتاء لت
العصر كابن امللقن وسراج ال ين البلقيين وخ هم ،وهو الذي نبهه على أ يتة كتابتة ختترح واف لصتايح الب تاري حيتل نقتل عتن بعتض مشتاخيه قتوقم
[إن خترح الب اري ثين على اامة مل تقم بته بعت ] .ويقتال إن هتذه الكلمتة كانتت هتي الباعتل البتن حجتر وبت ر الت ين العيتين علتى كتابته ختترحيهما
للب اري ،آكتب ابن حجر  8٥2هت كتابه (آتح الباري) ،وكتب العيين  8٥٥هت كتابه (عم ة القاري خترح الب اري).
ويعتس كتاب (مق مة ابن دل ون) من أوائل الكتب اليت تعرضت لذكر القواعت العامتة لثهتم التتاريخ ،ولتذا نوصتي ب راستة نصتثه ااول علتى ااقتل،
وهتتذا ملتتن ع ت ه متستتا متتن الوقتتت بعت ثراستتة العلتتو الشتترعية ااساستتية .وممتتا يثيت يف ثراستتة هتتذه القواعت العامتتة أياتتا قتراءة تثست القتترآن داصتتة
تثس ابن ك .
وأحتتب أن أنبتته ه تتا علتتى أن ابتتن دلت ون  -متتا كتتل مابيه تته  -مل يتتتكلم يف حقيقتتة متتن أهتتم القتتائق املثستترة احت اث التتتاريخ ،أال وهتتي االدتتت ف
مر التاريخ ،ما ما يرتتب على هذا االدت ف الق ري متن واجبتات
الذي أراث هللا وقوعه ق را بس اخللق وما ترتب عليه من صراعات وحتوالت على ه

ِِ
ِ
تس ،إِالَّ
خترعية ،وق كر هللا تعاىل هذا االدت ف يف نصوص ك ة م ها قوله تعاىل ( َولَ ْو َختاء َربُّ َ ََََّع َل الَّا َ أ َّمة َواحت َ ة َوالَ يَتَزالتو َن خمْتَلث َ
َمن َّرِح َم َربُّ َ َولِ َذلِ َ َدلَ َقه ْم) هوث ،119 - 118 :وهذا االدتت ف عت ة أنتوان :م ته متايكون بتس املستلمس بعاتهم بعاتا وهتو متن أستباب تستلط
( 1جممون الثتاوى) 1٣1 - 1٣٠/2
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الكثتتار علتتيهم ،وم تته االدتتت ف بتتس الكتتاآرين بعاتتهم بعاتتا ،وم تته االدتتت ف بتتس الكتتاآرين واملتتؤم س وهتتو ال تتون التتذي كتتره ابتتن القتتيم يف قصتي ته
ال ونية آقال:
وهللا صر ثي ه وكتابه  ..ورسوله يف سائر ااومان
لكن را ة حزبه من حزبه  ..ا حكمة مذ كانت الثتتان
املسألة الرابعة :مصادر دراسة التاريخ اسس مي
وإىل يوم ا هذا.

التاريخ اإلس مي يت اول ااحوال وااح اث اليت وقعت للمسلمس م ذ مبعل ال عليه الص ة والس
وال يوج مرجا واح يثي ابلتأريخ قذه الثرتة كلها ،ولذك سوف نقسمها إيل قسمس:
القسم ااول :متن مبعتل ال ت عليته الصت ة والست وإىل اهنيتار ال ولتة الع مانيتة وإل تاء اخل آتة آيهتا رْسيتا  1٣4٣ه ت  ، 1924 -ويف معظتم هتذه
الثرتة كانت للمسلمس ثولة د آة جتمعهم كلهم أو أخلبهم ،ما م حظة ما كرتته يف هتذا الكتتاب متن قبتل :وهتو أن ال ولتة الع مانيتة كانتت ثولتة
كتاآرة بستتبب حكمهتتا ابلقتوانس الوضتتعية م تتذ عتا  184٠أي قبتتل حنتتو قتترنِ متتن وواقتتا متتن الت نيا .وهتتذه الثترتة ست ذكر مصتتاثر ثراستتة َترخيهتا يف
هذه املسألة إن ختاء هللا.
والقسم ال اين :يت اول الثرتة من قبيل سقوط ال ولة الع مانية وإىل يوم ا هذا ،وتبلت هتذه الثترتة حنتو قترن متن الزمتان ،وست ذكر مصتاثر ثراستة َترخيهتا
يف املسألة الساثسة (الواقا املعاصر) لش ة تعلقها به.
أما آيما يتعلق ابلقسم ااول آأوصي آيه بكتابس:
( - 1الب اية وال هاية) للااآظ ابن ك  ٧٧4هت.
 - 2و (التاريخ اإلس مي) حملموث ختاكر (معاصر).
والكتاب ااول (الب ايتة وال هايتة) هتو أمنتو ج لتتآليف الستلف يف التتاريخ ،والتذين جترت عتاثْم علتى تت وين التتاريخ م تذ بت ء اخلليقتة مث سترث تتواريخ
اانبياء واامم السابقة إىل مول ال عليه الص ة والس  ،وه اخيصص املؤردون جزء كب ا للس ة ال بوية من مي ث ال عليه الص ة والس وإىل
وآاته ،مث بع ل يسرث املؤر ااح اث على الس س س ة س ة إىل قبيل وآاة املؤر صاحب الكتاب .ومن هذه الكتتب (َتريتخ دليثتة بتن ديتاط)
 24٠هتت ،و(َتريتتخ اامتتم وامللتتوك) البتتن جريتتر الطتتسي ٣1٠ه ،و(امل تتتظم يف َتريتتخ امللتتوك واامتتم) ايب الثتترج ابتتن اَّتتووي  ٥9٧هتت ،و(الكامتتل يف
التاريخ) البن االث  ٦٣٠هت ،و(العس وثيوان املبت أ واخلس) البن دل ون  8٠8هت ،وخ ها.
وقت أوصتتي ا متتن هتتذه بكتتتاب (الب ايتتة وال هايتتة) البتتن ك ت لتتتأدر وآاتتته ،وهتتو ابإلضتتاآة إىل أترخيتته ادبتتار الت ول واخللثتتاء والست س ،آقت اختتتتمل
على بعض تراجم ااع ومايتعلق هبا من اَّرح والتع يل ،كما اختتمل على ك من ااحاثيل وااحكا الثقهية ،ما املتواعظ البلي تة ،هتذا آات
عتتن التعليتتل الشتترعي لألحت اث امل تلثتتة ولعتتل هتتذا متتن أهتتم متتايف الكتتتاب ،ومؤلثتته حمت ث آقيتته ستتلثي ك متته معتتس يف خمتلتف العلتتو الشتترعية التيت
تعرع قا.
أما الكتاب ال اين (التاريخ اإلس مي) حملموث ختاكر ،آهو خيتلف عن كتاب (الب اية وال هاية) من مخسة وجوه:
ااول :أنه ت اول القبة املطلوب ثراستها كلها ،متن مبعتل ال ت عليته الصت ة والست وإىل ستقوط ال ولتة الع مانيتة ،ومابعت لت  .يف حتس توقتف
ابن ك ع م تصف القرن ال امن اقجري.
وال اين :أنه مل يرتب كتابه على الس س ،بتل علتى الت ول وااحت اث  -متا مراعتاة الرتتيتب التزمين  -وهتذه الطريقتة تستاع علتى التربط بتس ااحت اث
وحتليلها واالست تاج م ها .يف حس أن ترتيب ااح اث على الس س ،أبن يذكر أح اث الس ة ،مث أحت اث الست ة التاليتة قتا وهكتذا  -كمتا آعتل ابتن
ك وعامة السلف  -آهذا يَت ْعسر معه ربتط ااحت اث ،وإن كانتت لته متزااي أدترى كستهولة حت يت َتريتخ حت ث معتس ،أو الوصتول إليته رعرآتة ست ة
ح وثه.
والوجتته ال التتل :أن حممتتوثا ختتتاكرا كتتتب التتتاريخ علتتى الشتتمول واالستتتيعاب لتتتاريخ ال ت ول املتعاقبتتة ،يف حتتس أن ابتتن ك ت مل يلتتتز ابالستتتيعاب وإمنتتا
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ت اول بعض ااح اث اقامة وبعض الرتاجم.
والوجتته الرابتتا :أن كتتتاب حممتتوث ختتتاكر آقت يف كتتر ااحاثيتتل واملتواعظ وااختتتعار وال ترتاجم التتيت اعتتتىن ابتن ك ت بتتذكرها ،والخيثتتى ماقتتا متتن آوائت
داصة ما ربطها اباح اث.
والوجه اخلامح :أن حمموثا ختاكرا اليعتم على آتاويه وآرائه يف بعض املسائل الشرعية اليت تعرع قا  -داصة يف اَّتزء التاستا متن كتابته  -آك ت
من آرائه خ س ي  ،وهذا ِب ف آتاوى ابن ك وآرائه آهو آقيه حم ث سلثي يعتم ك مه.
وهذان الكتاابن كب ان ،والي ب ي لطالب العلم أن يش ل نثسه هبما عن ااهم من العلو الشترعية كتالقرآن والت يل والثقته ،وإمنتا يرجتا إليهمتا ع ت
الاجة إىل ثراسة موضون معس ،كما يطالا آيهما للرتويح عن ال ثح إ ا ختعر ابمللل أث اء ثراسته للعلتو الشترعية امل تلثتة ،وهكتذا ميكتن أن ي تهتي
من هذين الكتابس على مر الس س.
وابإلضاآة إىل هذين الكتابس اللذين يذكران َتريخ املسلمس يف خمتلف البل ان ه اك كتب تذكر َتريخ املسلمس يف بل ان معي ة بشال متن التثصتيل،
وهذه تاج إليها الباحل املت صص ،وم ها على سبيل امل ال:
 - 1يف الثتوحات اإلس مية :كتاب (آتوح البل ان) للب ري  2٧9هت ،ط ب وت  1٣98هت.
 - 2ويف َتريتخ الجتتاو :كتتتاب (ْستط ال جتتو العتوايل يف أنبتاء ااوائتتل والتتوايل) لعبت املل العصتامي املكتتي  1111هتت ،وهتو يف َتريتخ اإلست م تتذ
عه ال عليه الص ة والس إىل حياة املؤلف ،ما ع ايته أبدبار الجاو ،ط السلثية رصر يف  4أجزاء.
 - ٣يف َتريخ مصر :ه اك كتب ك ة يف َتريخ مصر اإلست مية جعهتا وب هتس مزيتة كتل م هتا حممت عبت هللا ع تان يف كتابته (مؤردتو مصتر اإلست مية)
ط مؤسسة خمتار لل شر  . 1991وم ها كتاب (ال جو الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة) ايب احملاسن ابن ت ري برثي 8٧4ه ،أر ملصتر م تذ الثتتح
اإلس مي حىت عا 8٧٠ه .مث كتاب املقريزي (املواعظ واالعتبار) لتاريخ ثولة املماليت يف مصتر ،مث كتتاب ابتن إاي (بت ائا الزهتور) لتتاريخ الثتتح
الع متتاين ملصتتر ،مث كتتتاب اَّتتسيت (عجائتتب اآلاثر) لتتتاريخ الملتتة الثرنستتية علتتى مصتتر وأوائتتل حكتتم حممت علتي ،وهتتو مايستتميه التتبعض ببت ء ال ولتتة
ال ي ة يف مصر ،ويقص ون ابل ي ة أي العلمانية ،واليت نسميها حنن ابل ولة اَّاهلية.
 - 4ويف َتريخ اان لح :كتاب (نثخ الطيب من خصن اان لح الر يب) امح بن حمم املقري التلمساين  1٠41هت ،ت اول آيه َتريتخ اانت لح
م ذ الثتح اإلس مي وإىل دروج املسلمس م ها واستي ء الصليبيس عليها.
 - ٥يف َتريخ ال ولة الع مانية :كتاب (َتريخ ال ولة الع مانية العلية) حملم آري ب احملامي ،وق كتر االستتا حممتوث ختتاكر َتريتخ ال ولتة الع مانيتة
يف اَّزء ال امن من كتابه (التاريخ اإلس مي).
 - ٦ويف معرآتتة مواضتتا البل ت ان ال توارثة يف الكتتتب الق ميتتة :كتتتاب (معجتتم مااستتتعجم متتن أْستتاء التتب ث واملواضتتا) للبكتتري (أبتتو عبي ت عب ت هللا بتتن
عبت العزيز البكتتري اان لستتي) 48٧ه ،مرتتتب علتتى املعجتتم ،ومطبتتون يف  4أجتزاء .وكتتتاب (معجتتم البلت ان) ليتتاقوت المتتوي ٦2٦ه ،مرتتتب علتتى
املعجم ومطبون يف  ٥جمل ات ما يله (م جم العمران) حملم أمس اخلاجني.
آهذه بعض كتب التاريخ اإلس مي ،ومن أراث املزي آل اجا كتاب (مق مة ل راسة التاريخ اإلس مي وتعريف رصاثره) لل كتور عب امل عم ماج .
واملقصوث من ثراسة التاريخ اإلس مي  -وكما كر من قبل  -حتصيل عسة أو اكتساب دسة أو معرآة حقيقة يرتتب عليها حكم ختترعي .وستتج
أن التاريخ اإلس مي هو الرتجة الواقعية للاقائق الشرعية اليت كر ها يف ص ر مبال االعتصا ابلكتاب والس ة يف هذا الثصل ،وستج أن هتذا
التتتاريخ يف جتتزء كب ت م تته هتتو َتريتتخ التثتترق واالدتتت ف والتقاتتتل علتتى املل ت والستتلطان ممتتا أضتتعف هتتذه اامتتة علتتى الت ت رج وم هكتتن للكتتاآرين م هتتا

كالصليبيس وامل ول الوث يس ،حىت َتكن الكاآرون من َتزيق هذه اامة إىل أخت ء ممزعة يف هذا الزمان ،قال تعاىل (وما أَصابكم ِمتن ُّم ِ
صتيبَ ِة آَبِ َمتا
ََ َ َ ه
ت أَيْ ِ يك ْم َويَت ْعثو َعن َكِ ِ ) الشورى .٣٠ :وهذا التثرق والتقاتل هو مص اق قوله عليه الص ة والس (سألت ريب ثت اث ،ستألته أن اليهلت
َك َسبَ ْ

أميت ابل رق آأعطانيها ،وسألته أن اليهل أميت ابلس ة آأعطانيها ،وسألته أن الدعل أبسهم بي هم آم ع يهتا) .1و (الست ة) هتي ا اعتة كمتا يف قولته

ص ِمن الَّمتر ِ
آل آِرعو َن ِاب ِ ِ
ات لَ َعلَّه ْتم يَ َّتذ َّكرو َن) ااعتراف ،1٣٠ :ومعتىن الت يل أن هللا تعتاىل استتجاب ثعتاء نبيته
َد ْذ َ َ ْ َ
لس َ
تعاىل ( َولََق ْ أ َ
ه
س َونَت ْق ِ ه َ َ
 1رواه مسلم
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عليه الص ة والس يف أال يهل أمته ابل رق ،وأال يهلكهم اب اعة العامة (كما يف روايتة أدترى «بست ةِ بعامتة») آيجتوو أن تصتيب ا اعتة بعتض
بل ان املسلمس ال كلها ،وه ا دب التكاآل بس املسلمس إال أن ال وث السياسية وادت ف اانظمة الاكمتة حتتول ثون هتذا التكاآتل آأصتبح أهتل
كتتل بلت ِ يستتتأثرون ِب اتتته ،إال أن هللا تعتتاىل مل ِدْبتته يف رآتتا البتتأ  -وهتتو الشت ة والتقاتتتل  -متتن بتتس اامتتة ،ومقتاتتى لت أن اليتزال االدتتت ف
والتقاتل واقعا يف اامة وهو ماتؤك ه أح اث التاريخ .آإ ا ادتلف املسلمون وتقاتلوا سلهط هللا عليهم العت و الكتاآر كمتا قتال رستول هللا عليته الصت ة
ي يل م هتا ،وإين أعطيتتت الك تزين اابتيض واامحتتر ،وإين
والست (إن هللا ووى يل
َ
اارع حتىت رأيتت مشتتارقها وم ارهبتا وإن ملت أمتتيت ستيبل متاوِو َ
ستتألت ريب عزوجتتل أن اليهلت أمتتيت بست ةِ بعامتتة وأن اليستتلط علتتيهم عت وا آتتيهلكهم بعامتتة وأن اليلبستتهم ختتتيعا وأن اليتتذيق بعاتتهم أب بعتتض،
آقال :ايحمم إين إ ا قايت قااء آإنته اليترث وإين قت أعطيتت امتت أن الأهلكهتم بست ةِ عامتة وأن ال أستلط علتيهم عت وا ممتن ستواهم آتيهلكهم
بعامتة حتتىت يكتون بعاتتهم يهلت بعاتتا وبعاتهم يقتتتل بعاتا وبعاتتهم يست بعاتا) وقتتال ال ت عليتته الصت ة والست (إين ال أدتاف علتتى أمتتيت إال
اائمتتة املاتتلس ،آتتإ ا و ِضت َتا الستتيف يف أمتتيت مل يرآتتا عت هم إىل يتتو القيامتتة) .1آتتادت ف املستتلمس وتقتتاتلهم قت ر حمتتتو الم تتاص م تته وتستتلط العت و
الكاآر مرتتب على ل  .ويف هذه املسألة أحاثيل أدر كرها ابن ك يف تثس ه .2والتاريخ والواقا يؤك ان ل كله.
وما ل آق كانت ه اك آرتات مايتة يف َتريخ املسلمس وارتبطت هذه ثائما بتج ي الت ين و هتور الست ة وقمتا البت ن واملبت عتة كمتا حت ث يف

اّللَ الَ يت َتِه
عصر عمر بن عب العزيز ونور ال ين حمموث وحمم ابن عب الوهاب وخ هم ،آإنه اليصلح آدر هذه اامة إال را صلح بته أوقتا ،و (إِ َّن ه
َما بَِق ْوِ َح َّىت يت َِه واْ َما ِأبَنْتث ِس ِه ْم) الرع .11 :
املسألة امامسة :مصادر دراسة التاريخ الدوي احلديث

ب أ التاريخ ال ويل ال يل م ذ حوايل مخسمائة ست ة متا اهنيتار االمسا تورايت ال ي يتة يف أوراب وإنشتاء الت ول ال ي تة ات الت وث والستياثة املعترتف
هبما و ل رقتاى معاه ة (وستثاليا)  - 1٦48 -اليت اعقبت سلسلة من الروب والصراعات يف أوراب  -وهي حرب ال ثس عامتا بتس الت ول
الكاثوليكيتتة والسوتستتت تية  -انتهتتت بتقلتتيص نثتتو البتتاابوات ووقتتف االضتتطهاث الت يين وإ ت ق الترايت و هتور الت ول امل نيتتة ال ي ة.وقت صتاحب
ل تطورات عاملية هامة يف تل القبة م ها:
 - 1اضما ل قوة ال ول اإلس مية بوجه عا وعلى رأسها ال ولة الع مانية ،ما اوثايث قوة ال ول ااوربية اوثايثا كب ا.
 - 2هور ال زعة العلمانية را تع يه من قيا ال ول على أسح ال ثي ية يف كاآة أنشطتها ،وحصر ال ين يف الع قة بس العب وربه .وق بت أت هتذه
ال زعة يف أوراب مث انتقلت إىل ال ول اليت كانت إس مية.
 - ٣ه تتور ال زع تتات القومي تتة والو ي تتة م تتا قي تتا الت ت ول ال ي تتة ات الس تتياثة والت ت وث املع تترتف هبم تتا .وقت ت أثى ه تتور ه تتذه ال زع تتات إىل اوثايث
الصراعات اإلقليمية والعاملية.
 - 4ال ورة الص اعية وماصاحبها من إح ل اآلالت حمل القوة البشرية يف الص اعة مما أثى إىل وآرة هائلة يف االنتاج و هور الاجة إىل البال عن
مصاثر للمواث اخلا ااولية والبال عن أسواق لتصريف آائض االنتاج ،وك ا كان من أهم أسباب ِبل ال ول ااوربيتة عتن مستتعمرات قتا آيمتا
وراء الباار.
 - ٥التق العلمي املذهل التذي صتاحب ال تورة الصت اعية ،و هتور امل رتعتات ال ي تة داصتة ااستلاة ال اريتة والبتاروث والت ي اميت إىل متات لت
من خمرتعات حربية وم نية.
والتاريخ ال ويل ال يل  -ختأنه ختأن التاريخ كله  -عبارة عن سلسلة من الصراعات والروب تعقبهتا معاهت ات يعتاث آيهتا ترتيتب القتوى وااوضتان
يف العامل ،آق داضت هذه الت ول ال ي تة سلستلة متن الصتراعات آيمتا بي هتا متن أجتل آترع اقيم تة والزعامتة علتى أوراب ،كمتا داضتت سلستلة متن
الص تراعات آيمتتا بي هتتا متتن أجتتل الستتيطرة علتتى املستتتعمرات آيمتتا وراء الباتتار يف العتتاملس الق ت (إآريقيتتا وآستتيا) واَّ ي ت (أمريكتتا الشتتمالية وأمريكتتا
 1رواه أمح عن خت اث بن أو وقال ابن ك  :إس اثه جي قوي ( ،)141 /2ورواه السقاين يف صاياه عن ثوابن
14٣ - 1٣9 /2 2
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اَّ وبيتتة) علتتى الس تواء ،وتب ت لت م تواوين القتتوى عتتس القتترون ووالتتت ثول متتن علتتى دريطتتة العتتامل و هتترت ثول ج ي ت ة ،وكتتان القتترن الستتاث عشتتر
املتتي ثي هتتو قتترن أستتبانيا والست تتال ،والقتترن الستتابا عشتتر هتتو قتترن هول ت ا ،والقتتر ن ال تتامن عشتتر والتاستتا عشتتر تتا قتتر بريطانيتتا وآرنستتا ،أمتتا القتترن
العشرين املي ثي آهو قرن أمريكا ،ن عو هللا أن ي مر أمريكا وسائر الكاآرين وأن دعل القرون القاثمة قرون اإلس  ،إن هللا على كل ختال ق ير.
وعاثة ما كان العامل متع ث ااقطاب أو ث ائي ااقطتاب ،أي آيته عت ة قتوى متكاآتتة أو قتوَتن متكاآتتتان ،وقلتي ماكتان العتامل أحتاثي ااقطتاب أي
آيتته قتتوة واحت ة متثوقتتة علتتى ماعت اها ،كمتتا كانتت بريطانيتتا يف هنايتتة القتترن التاستتا عشتتر ،وكمتتا هتتي اآلن أمريكتتا يف هنايتتة القتترن العشترين بعت اهنيتتار
االحتاث السوآييت .وهذا الال الي و وي إ عاثة ماكانت تظهر قوة آتية ختتة ت اون هذه القوة ااحاثيتة املتثوقتة ،وهتذه ست ة هللا كمتا قتال تعتاىل

(ولَتتوالَ ثآْتتا ِ
ض لََّثست َ ِ
اّلل الَّتتا بت ْع َ ِ
ت اا َْرع) البقتترة .2٥1 :وهتتذا التت اآا بتتس ال تتا هتتو متتاأبروه ابتتن دلت ون يف نظريتتة (ثوريتتة القتتوة
َْ َ ه
ََ
اتته ْم بتبَت ْع ِ َ
وال ولتتة عتتس التتتاريخ) ،وهتتو متتا أثركتته الثيلستتوف ااملتتاين هيجتتل  18٣1وعت هتس ع تته يف نظريتتته املشتتهورة (ابل ظريتتة اَّ ليتتة) وهتتي نظريتتة الصتران بتتس
املت اقاات ،واليت اقتبسها م ه كارل ماركح  ، 188٣وقصر الصران اإلنساين آيها على اَّانب املتاثي وْسهتى نظريتته (ابملاثيتة اَّ ليتة) وهتي أستا
املذهب الشيوعي.
وال ا ر يف َتريخ العامل يف اخلمسمائة س ة املاضية  -وهو مايسمى ابلتاريخ ال ويل ال يل  -خيرج بع ة نتائل ،هي مثرة ثراسة هذا التاريخ ،وم ها:
 - 1أن الشتتال ااساستتي التتذي كتتم ع قتتات ال ت ول بعاتتها بتتبعض هتتي القتتوة ،ال ال توااي الس ت ة وال املشتتاعر ال بيلتتة ،وأن السياستتة ال وليتتة ه تي
سياسة القوة ،والل ة املت اولة آيها هي ل ة القوة ،وقانوهنتا الوحيت هتو قتانون القتوة  -وهتذا يتثتق متا نظريتة هتوبز يف الع قتات ال وليتة التيت أعل هتا يف
ع تتا  ،- 1٦٥1وقت ت ت له تتف الق تتوة أحي تتا أبق ع تتة جيل تتة وقث تتاوات عم تتة وكلم تتات معست تولة اْسه تتا ال بلوماس تتية ،ولك تتن تبق تتى الق تتوة ه تتي املوج تته
لل بلوماسية من دلف ااق عة وكل رف يف املثاوضات ال بلوماسية واملعاه ات صتل علتى نصتيبِ بقت ر قوتته واليلتز الته يت ابلقتوة أو التلتويح
هبتتا يف ال بلوماستتية ،بتتل يكثتتي أن يعتترف كتتل تترف مق ت ار قتتوة الطتترف اآلدتتر ليتتتم املطلتتوب ،وتبقتتي القتتوة هتتي الثيصتتل يف ال زاعتتات ع ت آشتتل
ِ
استتَطَ ْعتم ِهمتن قت َّتوِة َوِمتن هِرَاب ِط
ال بلوماسية .وق أدس هللا سباانه وتعاىل هبذه القيقة أبوجز بيان وأبل عبارة آقال جتل ختتأنه ( َوأَعت ُّ واْ َقتم َّمتا ْ
اخليت ِتل تترِهبتتو َن بِت ِته عت ْ َّو ِ
اّلل َو َعت َّوك ْم) اانثتتال ،٦٠ :والقتتوة كمتتا أهنتتا ت ثتتا يف القتتتال آإهنتتا ت ثتتا أياتتا يف م تتا القتتتال وآتترع اإلراثة ،وهتتو مايستتمى
َ ه
َْْ ْ
بسياسة الرثن  -وم ه الرثن التقلي ي والرثن ال ووي وحرب ال جو  - ...والرثن هو ما كره هللا تعاىل يف قوله (تت ْرِهبو َن بِِه) .واجل هتذا كتان ستباق

التستتلح بتتس الت ول وكانتتت التترب البتتارثة بي هتتا ،واجتتل هتتذا آتتإن أمريكتتا مستتتع ة لت آا متتتات امل يتتس متتن الت والرات َّمهتتورايت االحتتتاث الستتوآييت
السابق كروسيا وأوكرانيا لتثكي أستلاتها ال وويتة ،وتثترع أمريكتا الظتر علتى نقتل التك ولوجيتا التستلياية املتق متة مل تلتف الت ول ،وتثترع حظترا
على ااسلاة الكيماوية والبيولوجية ،ووضتعت معاهت ة حظتر انتشتار ااستلاة ال وويتة لتطبتق علتى خ هتا متن الت ول ال عليهتا وال علتى حلثائهتا -
وادرتعت مايسمى ابلتثتيش ال ويل على اانشطة ال وويتة للت ول و لت لتتتاكم وحت ها وحلثاؤهتا يف الترثن ال تووي ولتبقتى مرتبعتة علتى عتره القتوة
يف العتتامل ،وتثتترع أمريكتتا العقتتوابت بواستتطة اامتتم املتات ة علتتى متتن خيتتالف لت  .آتتإ ا علمتتت أن السياستتة ال وليتتة هتتي سياستتة القتتوة َتك تتت متن
تثس ك من أح اث التاريخ املاضي واملعاصر.
 - 2واجل حتصيل القوة كانت ال ول خت ي ة الرص على التاالثتات ع ت دتوع املعتارك ان التاتالف ياتيف قتوة ثولتة أو ثول أدترى إىل قتوة
ال ولة اليت هي أح ريف الصران ،وأستا ة التاالثات  -ب م اون  -يف القرون املاضية كانت بريطانيا آقلما ثدلت حراب وحت ها بتل كانتت ثائمتا
حتش اللثاء لت تصر ولتبقى هي ااقوى ،وق يكون ع وها ابامح حليثها اليو  ،وق يكون حليثها اليو ع وها خت ا ،وال قيمتة للمبتاثئ ع ت هم
يف هذا وإمنا املهم املصاحل .وق تلقت أمريكا هذا ال ر من بريطانيا وأتق ته ،آثور دروجها من الرب العامليتة ال انيتة كإحت ى القتوتس العظميتس يف
العامل أحا ت االحتاث السوآييت بسلسلة متصلة من ااح ف وهي من ال رب إىل الشرق :حلف اا ل طي مث اللتف املركتزي مث حلتف ثول ج توب
خترق آسيا الذي مك ها من دوع التربس الكوريتة والثيت اميتة .وع ت ما أراثت أمريكتا ضترب العتراق يف حترب اخللتيل  1991 - 199٠مل تاتربه
وح ت ها  -متتا ق ت رْا علتتى ل ت وإمنتتا حش ت ت حتالثتتا متتن ث ثتتس ثولتتة ،وع ت ما أراثت الت ت دل يف الصتتومال عتتا  1992حش ت ت حتالثتتا متتن
عشترين ثولتتة تقريبتتا ،و لت العتبتتارات ثوليتتة ولتت آا جب تتوث الت ول الليثتتة الاتتعيثة يف املق متتة لتتامتتل أآت ح اخلستائر البشترية ويستتلم ج تتوث أمريكتتا.
وبثهم أصل هذه السياسة (سياسة التاالثات) ميكن تثس ك من أح اث التاريخ املاضي واملعاصر.
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 - ٣واجتتل االحتثتتا ابلقتتوة ،ولكتتي يبقتتى القتتوي قتتواي والاتتعيف ضتتعيثا ،كتتان امل تصتترون ميلتتون ختتترو هم علتتى املهتتزومس يف املعاهت ات التتيت تعقت
عقتتب التتروب رتتا قتتق هتتذا ،وهتتذه الشتتروط نست ة مكتتررة ومعتتاثة يف كتتل حتترب ،وهتتي :تقستتيم أرع ال ولتتة املهزومتة وكثتتيض عت ث أآتراث جيشتتها
وكثيض تسلياه وإلزا ال ولة املهزومة ب آا تعوياات مالية ت هكهتا لست وات ويلتة ،أملتى اللثتاء امل تصترون هتذه الشتروط علتى أملانيتا املهزومتة يف
التترب العامليتتة ااوىل وآرض توا علتتى أملانيتتا أال تتا ت متتا ال مستتا أب ت ا ،مث أملوهتتا علتتى أملانيتتا واليتتاابن يف التترب العامليتتة ال انيتتة وماوالتتت بعتتض هتتذه
الشتتروط ستتارية املثعتتول إىل اليتتو  ،وهتتذه الشتتروط نثستتها تطبتتق علتتى العتراق اليتتو  .بتتل أحيتتا ميلتتي امل تصتتر سياستتته وأي يولوجيتتته علتتى املهتتزو كمتتا
آعلت أمريكا ابلياابن يف الرب العاملية ال انية إ استقبل اَّ رال اامريكي ماك آرثر  -قائ قوات اللثاء يف ج وب خترق آستيا  -استتقبل امسا تور
الياابن ه وهيتو على هر البارجة ميسوري يف  ،194٥ /8 /14وأ لهه وأهانه وأملى عليه ختروط استس الياابن ،وهتي الستابقة ابإلضتاآة إىل نتزن
الص حيات املطلقة ل مسا ور وتطبيق ال ظا ال ميقرا ي ال ريب ،وأقا ماك ارثر يف الياابن ليشرف ب ثسه علي تطبيق ال ظا ال ميقرا ي آيها.
 - 4واجتتل االحتثتتا ابلقتتوة ياتتا امل تصتترون أسستتا لسياستتة العتتامل رتتا قتتق مصتتالهم ،آبعت التترب العامليتة ااوىل أنشتتأ امل تصتترون (عصتتبة اامتتم)
عتتا  192٠ك ت ِ
تاث قتتم يثرضتتون متتن د لتته سياستتتهم علتتى العتتامل ،مث أنشتتأوا (هيتتتة اامتتم املتات ة) عتتا  194٥بعت التترب العامليتتة ال انيتتة ،ليت تتذ
امل تصرون مايشاءون من قرارات ابسم امل ظمتة ال وليتة أي ابستم العتامل كلته ،واحتتثظ امل تصترون انثستهم  -ثون ستائر ثول العتامل  -رتا يستمى ِبتق
ال ت قض ( -الثيتتتو)  -ليعرتض توا علتتى أي ق ترار ميكتتن أن ياتتر رصتتالهم أو رصتتاحل حلثتتائهم ،وحتتىت التستتت امل ظمتتة ال وليتتة  -وهتتي متتن ص ت ا
أيت يهم  -ضت هم .واليتتو وبعت تثتترث أمريكتتا ابلقتتوة يف العتتامل تريت أن تثتترع سياستتة ج يت ة عليتته وهتتي مايستتمى ابل ظتتا العتتاملي اَّ يت  ،وهتتو نظتتا
العصتا اامريكيتتة ال ليظتة الطويلتتة امل لثتة أبخلثتتة عمتة براقتتة اْسهتا محايتتة حقتوق اإلنستتان ومحايتة ال ميقرا يتتة والشترعية ال وليتتة التيت هتتي تاخوت متتن
الطواخيت.
 - ٥وال ا ر يف التاريخ د أن قوة ال ول  -وهي املتاكمة يف الع قات ال ولية كما كر  -نوعان :قوة اتية وقوة إضاآية.
أ  -أما القوة الذاتية لل ولة :آهي حمصلة قوتس :قوة مع وية وأدرى ماثية.
أمتتا القتتوة املع ويتتة :آهتتي أن يكتتون ل ت ى أهتتل هتتذه ال ولتتة عقيت ة  -ولتتو آاست ة  -ت ت آعهم إىل لتتب املعتتايل وإىل الرخبتتة يف التثتتوق علتتى اآلدتترين.
وأحيا يبل قاثة ال ول عقائ آاس ة يف ختعوهبم لتاقيق ل  ،كالت ين رجت ااجت اث ،وكاثعتاء حتق ختتعب معتس يف أرع معي تة كت عوى اليهتوث
يف أرع آلستتطس ،وكعقيت ة تثتتوق جت ح علتتى جت ح ،كتثتتوق اَّت ح اابتتيض علتتى خت ه وكتتان هتتذا متتن بواعتتل االستتتعمار الت يل ،ع ت ما وضتتا
االجنليزي هربرت سب سر نظريته اليت َت ل التطبيق االجتماعي ل ظرية التطور ل ارون ،والتيت تت ص علتى أن البقتاء لألقتوى ،آأصتبح متن حتق القتوي أن
َيكل الاعيف الذي ليح له حق يف اليتاة انته عاهتة يف ستبيل التقت البشتري ،وبتطبيتق هتذا علتى الت ول مت تسيتر االستتعمار لتأكتل الت ول القويتة
ال ول الاعيثة ابسم التق .

َّ ِ
ين ِمتن
وأما القوة املاثية :آتعتم على رك س :ك رة املتال وك ترة العت ث ،وقت كر تا هللا تعتاىل يف أك تر متن آيتة كأركتان للقتوة ،م هتا قولته تعتاىل ( َكالتذ َ
ِ
قَت تتبلِكم َك تتانواْ أ َ ِ
تس
َختت ت َّ مت ت ك ْم قت ت َّتوة َوأَ ْكَت ت َتر أ َْم ت َتواال َوأ َْوالَثا) التوب تتة ،٦9 :وقول تته تع تتاىل (مثَّ َرَث ْث َ لَك تتم الْ َك ت َّترةَ َعلَ ت ْتي ِه ْم َوأ َْمت ت َ ْث َ كم ِأب َْم ت َتو ِال َوبَ ت َ
ْ ْ
َو َج َع ْلَاك ْم أَ ْكَتَر نَِث ا) اإلسراء ،٦ :وحنوها من اآلايت.

وقتتذا آتتإن الت ول يف ستتعيها حنتتو القتتوة تستتعى لتك ت أمواقتتا وأعت اثها ،وقت يكتتون هتتذا بتشتتجيا الت استتل كمتا تثعتتل إيتتران اليتتو  ،أو بتشتتجيا اقجتترة
إليهتتا كمتتا جتلتتب إسترائيل اآلن يهتتوث العتتامل إليهتتا ،أو بتوحيت عت ة ثول يف ثولتتة كمتتا آعتتل كتتاآور يف توحيت ايطاليتتا  ، 18٦٦وكمتتا آعتتل بستتمارك يف
توحي ت أملانيتتا  ، 18٧1وكمتتا آعتتل قياصتترة روستتيا يف أتستتيح روستتيا والتتيت كانتتت يف يتتو ِ متتا عبتتارة عتتن إمتتارة موستتكو آقتتط يف عه ت ايثتتان ال التتل
 . 1481وكما آعل ل كولن يف توحي الوالايت الشمالية ما الوالايت اَّ وبية عقتب الترب ااهليتة اامريكيتة ( .) 18٦٥ - 18٦٠وأم لتة هتذا
ك ة ،ولعل أ ها اليو سعي ال ول ااوربية إلنشاء أوراب املوح ة عا  1999ب ال من السوق ااوربية املشرتكة احملصورة يف التعاون االقتصاثي.
ويف املقابل آإنه ع ما تسعى ثولة إلضعاف أدرى آإهنا تسعى يف إآقارها واست زاف أمواقا كما تستعى يف تقليتل عت ث ستكاهنا وعت ث جيشتها ،وقت
يتم هذا ابإلابثة اَّماعية كما آعل ااوربيون الذي استو وا أمريكا بسكاهنا ااصليس من اق وث المر ،وقت يكتون هتذا ابالرهتاب كمتا آعتل اليهتوث
قبيل عا  1948وبع ه بسكان آلسطس ل آعهم إىل ترك أراضيهم ابملذابح اَّماعية اليت أوقعوها هبم ،وق يكتون اإلضتعاف ابلتقستيم كمتا تثترع
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ال ول امل تصرة على ال ول املهزومة تقسيم أراضيها وإجبارها على ثآا تعوياات مالية ابهظة ،هبذا مت تقسيم أراضي ال ولتة الع مانيتة إىل ثول ختترق
أوراب وإىل الت ول العربيتتة الاليتتة ،وهبتتذا مت تقستتيم املانيتتا عقتتب التترب العامليتتة ال انيتتة إىل ختتترقية وخربيتتة ،وهبتتذا تقستتم أراضتتي البوست ة حاليتتا ، 199٣
واام لة ك ة .هذا مايتعلق ابلقوة الذاتية واليت أهم ع اصرها :ال روة وع ث السكان ،وقا ع اصر أدترى لعتل أ هتا اإلثارة الرختتي ة لل ولتة مث مستاحة
اارع و بوخراآيتها وموقا ال ولة وخ ها.
ب  -أما القوة اإلضاآية لل ولة :آهتي القتوة ال اختتتة عتن حتالثتات ال ولتة متا خ هتا متن الت ول ،وع قاْتا اخلارجيتة .وهتذه كلهتا تعتمت أساستا علتى
القوة الذاتية لل ولة ،آال ول اادرى ترخب يف التاتالف متا القتوى ال الاتعيف ،وكتانوا يف اَّاهليتة إ ا حتالف الرجتل قبيلتة آترأى أدترى أقتوى م هتا

تت َخ ْزَقَتا ِمتن بَت ْعت ِ قت َّتوِة أَن َكتااث تَتتَّ ِ تذو َن
نقض حلثه ما ااوىل وحالف ااقوى ،آذ هللا نقتض العهتوث يف قولته تعتاىل ( َوالَ تَكونتواْ َكتالَِّيت نَت َق َ
ا ْ
ِ
ِ ِ
اّلل بِِه) ال ال.92 :
أَْميَانَك ْم َث َد بَتْيتَك ْم أَن تَكو َن أ َّمةم ه َي أ َْرَىب م ْن أ َّمة إَِّمنَا يَتْبتلوكم ه

وهذا وخ ه  -وإن كانت حقائق قرآنية  -تستثي ه من ثراسة التاريخ.
 - ٦ومتتن ال تتتائل التتيت خيتترج هبتتا ثار التتتاريخ ال ت ويل ال ت يل :أن الاتتارة ال ربيتتة هتتي حاتتارة ال أد قيتة تتبتتا السياستتة امليكاآيلليتتة  -نستتبة إىل
نيقتتوال ميكتتاآيللي  - 1٥2٧والتتيت تتتتل ص يف أن ال ايتتة تتتسر الوستتيلة ،اليراعتتون مب ت أ وال عه ت ا ،بتتل ال ستتبون حستتااب إال للق توة ،أمتتا الاتتعيف
آي قاون معه العهوث واملواثيق امل لظة ،بل يبي ونه إ ا لز اامر كما أابث ااوربيون القاثمون امريكا سكاهنا ااصليس من اق وث المر ،مث استتق موا
العبي من اآريقيا ليزرعوا قم اارع ول عوا قم املواختي وليشي وا قم امل ن ،آلما است ثذوا حاجتهم متن العبيت أعتاثوهم إىل اآريقيتا حتىت اليشتاركوهم
ال متترة يف أمريكتتا ،وآعلتوا هتتذا ابستتم حتريتتر العبيت  ،وْسهتوا الترئيح اامريكتتي ل كتولن راتترر العبيت  ،آأعتاثوا العبيت إىل اآريقيتتا وأنشتتأوا قتتم ثولتتة ْسوهتتا
(ليبت اي) أي الريتتة .وكلهتتا ألثتتا داثعتتة وسياستتة داثعتتة .مث استتتعملوا اإلابثة اَّماعيتتة متتا أهتتل اليتتاابن يف التترب العامليتتة ال انيتتة بقصتتثهم ابلق ابتتل
الذرية ،حىت أن ان يرا خان ي رئيسة ووراء اق السابقة قالت ات يو  :هل لو كتان ختتعب اليتاابن متن أصتااب البشترة البياتاء هتل كانتت أمريكتا
ستلقي عليهم الق ابل الذرية  .تش بذل إىل عقي ة التمييز الع صري الراس ة يف أ هان ااوربيس واامتريكيس ،وهتي عقيت ة تثتوق اَّت ح اابتيض
على خ ه متن ااج تا وات البشترة امللونتة التيت دتب أن ك مته ،مث استتعملوا اإلابثة اَّماعيتة متا ختتعب آيت تا حتىت أن الترئيح اامريكتي ااستبق
نيكسون تعه ذعاثة آيت ا إىل العصر الجري ،يش إىل تصميمه على إابثة كل معتامل امل نيتة هبتا ،وقت جتاء يف بعتض التقت يرات أن أمريكتا ألقتت
علتى آيت تا  -دت ل الترب التيت استتمرت عشترين عامتا ( - )19٧٥ - 19٥٥كميتة متن الق ابتل أك تر متن جيتا الق ابتل التيت استت متها أ تراف
الصران كلها يف الرب العاملية ال انية (.)194٥ - 19٣9
وممتتا يت لل علتتى ال أد قيتتة الاتتارة ال ربيتتة ،حتترب ااآيتتون التتيت نشتتبت يف م تصتتف القتترن املتتي ثي املاضتتي ( )1842 - 18٣9والتتيت تبتتس عبتتاثة
هذه الاارة للمال والسعي يف حتصيله أبي صورة ولتو بتت م إنستانية الشتعوب اادترى ،آقت كانتت اجنلترتا وأمريكتا جتلبتان ااآيتون متن أحنتاء العتامل
لبيعه لشعب الصس ي الك اآة الع ثية ،ويف عا  18٣9قا امسا ور الصس ابحراق خماون االآيون اليت ميتلكها التجار ااجانب يف بت ثه بستبب
الت مار التتذي لتتق بشتتعبه ،آأعل تتت اجنلترتا التترب علتتى الصتتس وانتصتترت عليهتتا وأرخمتهتتا علتتى آتتتح أستواقها لتجتتارة امل ت رات وحصتتلت اجنلترتا متن
الصس على مي اء هونل كونل وحولته إىل مستعمرة اجنليزيتة يف أرع الصتس وإىل اليتو  ،وتبعتهتا أمريكتا يف آترع الشتروط علتى الصتس ،وأمريكتا التيت
تزعم حماربتها لتجارة امل رات اليو كانت جتارْا الوحي ة ما الصس مل ة قرن من الزمان يف امل رات.
هتتذه هتتي الاتتارة ال ربيتتة التتيت تت تتىن ابلشتتعارات اَّميلتتة كتتذاب كثتتي وراءه قباه تا وال أد قيتهتتا ،آهتتي حاتتارة الستتلب وال هتتب وامتصتتاص ثتتروات
الشعوب الاعيثة واعتصارها ،وهي حاارة اإلابثة اَّماعية وجتارة امل رات وديانة العهوث.
توي اليعت حيلتتة لتاقيتتق مآربتته ولقهتتر الاتتعثاء ،آقت ميا مت تسيتتر االستتتعمار
 - ٧ومتتن ال تتتائل التتيت خيتترج هبتتا ثار التتتاريخ الت ويل الت يل :أن القت ه
ااوريب لسائر ثول العامل ابسم حماربة الت لف ومساع ة ال ول املت لثتة علتى التقت  ،واليتو التعت أمريكتا حيلتة لتسيتر تت دلها يف الت ول اادترى،
آمتترة تت ت دل ابستتم حماربتتة امل ت رات كمتتا ت ت دلت يف ب متتا واعتقلتتت رئيستتها نورييجتتا يف حتتس كانتتت جتتتارة أمريكتتا متتا الصتتس مل ت ة مائتتة س ت ة يف
امل ت رات ،ومتترة تت ت دل أمريكتتا ابستتم محايتتة ال ت ظم ال ميقرا يتتة كمتتا ت ت دلت يف جري تتاثا ،وكتتأن جتتورج واخت ت طن أول رئتتيح امريكتتا ق ت وصتتل إىل
الرايستتة ابلطتترق ال ميقرا يتتة  ،ومتترة تت ت دل أمريكتتا استتباب إنستتانية كمتتا ت ت دلت يف ُشتتال الع تراق والصتتومال ،وكتتأن أمريكتتا كانتتت إنستتانية ع ت ما
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أابثت م يس اق وث المر من سكان أمريكا ااصليس  ،ومرة ترآا أمريكا سيف حماربة اإلرهاب يف وجه من اليلف لَهثهتا متن الت ول ،وكتأن أمريكتا
مل تكن إرهابية ع ما ألقت الق ابل الذرية على الياابن عا  ،194٥وع ما أابثت سكان آيت تا يف حترب ثامتت عشترين عامتا  .وكتأن إسترائيل -
اليت تتعه أمريكا بس متها  -إنسانية وخت إرهابيتة  .ويف اَّملتة آتإن القتوي اليعت حيلتة لتسيتر إجرامته ،وهتو ي ت مباثئته متن الشتيء إىل نقياته،
ويثرع على الاعثاء مايشاء.
 - 8ومتتن ال تتتائل التتيت خيتترج هبتتا ثار التتتاريخ ال ت ويل ال ت يل  -والق ت علتتى الس تواء  -خت ت ة ادتتت ف الكث تار آيمتتا بي ت هم رتتا يتتؤثي إىل اختتتعال
الصراعات امل مرة بي هم ،وم ال ل الرب العاملية ال انية ( - ) 194٥ - 19٣9واليت كانت أ راف الصران آيها كلها من الكثار  -ستقط آيهتا
مخسون مليون قتيتل يف خمتلتف أحنتاء العتامل ،ومتن قبتل ستقط عشترة م يتس قتيتل يف الترب العامليتة ااوىل ( .) 1918 - 1914وهتذا كلته مصت اق

جيعا وقتلوهبم خت َّىت) الشر، 14 :وقوله تعاىل (آَأَ ْخريت ا بتي ت تهم الْعت اوَة والْبت ْاتاء إِ َىل يتتوِ
قوله تعاىل  -يف الكاآرين – ( َْحت َسبته ْم َِ َ ْ َ
َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ
َْ
 ، 14وقوله تعاىل (وأَلْ َقيت ا بتيت تهم الْع َ اوَة والْبت ْ ِ ِ ِ
ام ِة) املائ ة.٦4 :
َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ
ااء إ َىل يَت ْو الْقيَ َ

الْ ِقيام ِتة) املائت ة:

ََ

 - 9وما ادت ف الكثار آيما بي هم إال أهنم يتا ون ع مواجهة املسلمس ،كمتا كتان يوحت هم اباب رومتا يف التروب الصتليبية ااوىل ،وكمتا كتانوا
يتا ون آيما يسمى ابللف املق ع حماربة ال ولة الع مانية ،وهو اللف الشيطاين ال جح ،آإمنا هم حزب الشيطان وإمنا املشركون جنتح ،آهتم

ِ
ِ
ِ
َّ
تذين
يت اسون د آاْم أو يؤجلوهنا ع مواجهة اإلس  .قال تعاىل ( َوقَاتلواْ الْم ْش ِرك َ
س َكآآَّة َك َما يت َقتاتلونَك ْم َكآآَّتة) التوبتة ، ٣٦ :وقتال تعتاىل ( َوال َ
ض إِالَّ تَت ْث َعلوه تَكن آِْتتَةم ِيف اا َْر ِ
َك َثرواْ بَت ْعاه ْم أ َْولِيَاء بَت ْع ِ
اث َكبِ م) اانثال .٧٣ :ولق أحصتيت التروب التيت داضتتها ال ولتة الع مانيتة
ع َوآَ َس م
م تتذ أتسيستتها علتتى يت ع متتان بتتن أر تترل عتتا  1٣٠٠وحتتىت عتتا  19٠٠آوجت ْا ستتتس حتراب يف ستتتمائة ست ة رعت ل حتترب واحت ة كتتل عشتتر

س س ،كانت معظمها ض ال صارى يف أوراب وروسيا ،حىت َتك وا من َتزيتق ال ولتة الع مانيتة ولكتن بعت ما دربتت متن ثادلهتا ،آقت قتال تعتاىل ( َوَمتا
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ت أَيْت ِ يك ْم) الشتورى ، ٣٠ :آت يتتمكن الكتاآرون
َصابَكم همن ُّمصتيبَة آَبِ َمتا َك َستبَ ْ
َصابَ َ من َسيِهتَة آَمن نتَّ ْثس َ ) ال ساء ، ٧9 :وقال تعاىل ( َوَما أ َ
أَ
متتن املستتلمس إال إ ا آس ت املستتلمون متتن ثادلهتتم أوال ،كمتتا ثلتتت عليتته اآلايت الستتابقة ،وكمتتا أدتتس التتق جتتل وع ت عتتن ضتتعف كي ت الكتتاآرين

ِ ِ
ان إِ َّن َكي َ الشَّتيطَ ِ
الشيطَ ِ
ضتعِيثا) ال ستاء ،٧٦ :وقتال تعتاىل (لَتن يَا ُّتروك ْم إِالَّ أَ ى َوإِن
ان َكتا َن َ
ْ
ْ
للمؤم س اخللصاء يف قوله تعاىل (آَت َقاتلواْ أ َْوليَاء َّ ْ
ِ
ص ِتسواْ َوتَتتتَّقتواْ الَ يَا ُّترك ْم َكْيت ه ْم َخت ْتيتا) آل عمتران ،12٠ :وقتال تعتاىل
صرو َن) آل عمران ،111 :وقال تعاىل ( َوإِن تَ ْ
يت َقاتلوك ْم يت َولُّوكم ااَث َاب َر مثَّ الَ ي َ
اّلل الَِّيت قَ ْ دلَت ِمن قَتبل ولَتن َِجتت َ لِست َِّة َِّ
ص ا ،سَّةَ َِّ
(ولَو قَاتَتلَكم الَّ ِذين َك َثروا لَولَّوا ْاا َْثابر مثَّ َال َِد و َن ولِيا وَال نَ ِ
اّلل تَتْبت ِ ي ) الثتتح:
َ ْ
َْ
ْ َ
َه َ
ََ
َ
َ

 ،2٣ - 22آهذه س ة ق رية التت لف ماوج ت أسباهبا ،آإن كلثت أسباهبا آلت لف أستباهبا أي لت قص اإلميتان كمتا قتال تعتاىل  -يف هزميتة أحت ِ –

ِ
َى َهت َذا ق ْل ه َو ِم ْن ِع ِ أَنْتث ِسك ْم) آل عمران .1٦٥ :وق بس ابن القيم رمحه هللا هذه القيقتة
َصْبتتم ِهم ْتلَْيت َها قت ْلت ْم أ َّ
َصابَتْتكم ُّمصيبَةم قَ ْ أ َ
(أ ََولَ َّما أ َ
أجلى بيان ع ك مه يف أسباب دذالن املؤمن و هور ع وه الكاآر عليه ،1ونقلها ع ه ص يق حسن دان.2
 - 1٠وال ا ر يف التاريخ يرى ال مار اقائل الذي يصبه هللا على الكاآرين يف خمتلف البل ان  -والذي اليقارن أب ا ابلكوارث التيت تصتيب املستلمس
 ،-ستواء كتتان هتتذا الت مار بستتبب التتروب أو بستتبب الظتواهر الكونيتتة كتتالزالول والساكتتس والثياتتا ت وااعاصت والصتواعق وخ هتتا .وهتتذا الت مار

ِ ِ ِِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين َك َثترواْ تصتيبتهم رَتا َ
الذي ل ابلكاآرين يف ال نيا هو مص اق قوله تعاىل ( َوالَ يَت َتزال التذ َ
صتَتعواْ قَار َعتةم أ َْو َحت ُّتل قَريبتا همتن َثاره ْتم َح َّتىت ََيْيتَ
وع ِ
اب ْاا َْث َى ثو َن الْعت َذ ِ
اّلل) الرع  ،٣1 :وقتال تعتاىل (ولَ ِتذي َقتَّهم ِمتن الْعت َذ ِ
اب ْااَ ْك َِ
تس لَ َعلَّه ْتم يَت ْرِجعتو َن) الستج ة .21 :آتانظر كيتف يعتذهبم هللا
َْ ه
َ
ْ َ َ
َ
يف ال نيا قبل اآلدرة لعلهم يتوبون .
 - 11وال ا ر يف التاريخ ال ويل ال يل د أن الاارة ال ربية  -بل الكثارعموما  -ال يعرآون إال إقا واحت ا هتو املتال ،والتذي يف ستبيل حتصتيله
واالستت ار به يرتكبون أقبح الثظائا ،آهم يسمون أنظمتهم ابلرأْسالية ان رأ املال هو معبوثهم ،وماكان االستعمار ال يل إال وستيلة الستت زاف
 1و ل يف كتابه (إخاثة اللهثان من مصاي الشيطان) ج  2ص  ،2٠٠ - 18٠ط ثار املعرآة
 2يف كتابه (ال ين اخلالص)  428 - 41٥/2ط مكتبة ثار الرتاث ابلقاهرة
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دت ات املستتتعمرات وم هتتا أنشتتأت الت ول االستتتعمارية ب يتهتتا ااساستتية والتاتيتتة وأقامتتت صت اعاْا العريقتتة ،ومتتا التراب إال وستتيلة ميتتتص هبتتا ااخ يتتاء
أمتوال الثقتراء ثوال كتتانوا أو أآتراثا ،ومتتاالروب التتيت يشتتعلوهنا يف خمتلتتف أحنتتاء العتتامل إال وستتيلة الستتت زاف أمتوال الت ول الثقت ة (املستتماة ابل اميتتة) يف
ختراء ااسلاة من ال ول ال ية آت ور مصانا أسلاتها وَتتلال دزائن أمواقا وتصرف خمزوهنا الراك متن ااستلاة الق ميتة ،وال يتتورن ال ترب عتن قتتل
متتن تتاول اإلضترار رصتتاله االقتصتتاثية كمتتا قتل توا ابتتريح لومومبتتا يف الكون تتو  ،19٦2وقتل توا ستتلثاثور ألي ت ي يف تشتتيلي  ،19٧٣ع ت ما حتتاوال

َّ ِ
ِ ِِ
ِ
ين َك َثتترواْ ْ
ين قَتتالواْ إِ َّن ه
الَيَتتاة الت ُّ نْتيَا) البقتترة ،212 :قتتال تعتتاىل (لََّقت ْ َْست َتا ه
اّللَ
اّلل قَت ْتوَل التتذ َ
أتمتتيم بعتتض االحتكتتارات ال ربيتتة .قتتال تعتتاىل (ويته َتن للَّتتذ َ
ِ
حنتتن أَ ْخِيَتاء) آل عمتران .181 :والكثتتار وإن كتتانوا يعبت ون املتتال يف الظتتاهر إال أهنتتم  -وكتتل كتتاآر  -يعبت ون الشتتيطان علتتى القيقتتة آهتتو التتذي
آَقت م َوَْ
ِ
ين) الزدترف ،٣٦ :وقتال تعتاىل (أََملْ تَت َتر أَ َّ
يزين قم الكثر و اهم عليه ،قال تعاىل ( َوَمن يَت ْعتش َعتن ْكت ِر ال َّتر ْمحَ ِن نت َقتيِه ْ
ض لَته َخت ْتيطَا آَته َتو لَته قَت ِر م
ِ
أَرس ت ْلَا َّ ِ
الشت ْتيطَا َن إِنتَّته لَكت ْتم َع ت و
آث َ أَن َّال تَت ْعب ت وا َّ
ين تَتتؤوُّه ْم أ هَوا) متتر  ،8٣ :وقتتال تعتتاىل (أََملْ أ َْع َه ت ْ إِلَت ْتيك ْم َاي بَت ِتين َ
الشتتيَا َ
َْ
س َعلَتتى الْ َكتتاآ ِر َ
ِ
ِ
الشت ْتيطَا َن) متتر  ،44 :وأبتتوه إمنتتا كتتان يعبت ااصت ا كمتتا قتتال تعتتاىل
تس) يتتح ، ٦٠ :وقتتال تعتتاىل  -عتتن إبتراهيم عليتته الست – ( َاي أَبَتتت َال تَت ْعبت َّ
ُّمبِت م
ِِ
ِ
ِ ِ ِِ
س) الشتعراء .٧1 - ٦9 :آكتل متن عبت خت هللا
َصتَاما آَتَظَ ُّتل َقَتا َعتاكث َ
( َواتْل َعلَْي ِه ْم نَتبَأَ إِبْتَراه َيم ،إِ ْ قَ َال اَبِيه َوقَت ْومه َما تَت ْعب و َن ،قَالوا نَت ْعب أ ْ

آهو يعب الشيطان على القيقة.
وكل هذه ال تائل وخ ها كرج هبا من ثراسة التاريخ ،وهذا يبس ل أ ية ثراسته ،ما ربط وقائعه ابل وابت الشرعية اليت صلها الطالب متن ثراستته
الشرعية.
وملعرآة املزي عن التاريخ ال ويل ال يل ميكن قراءة هذه الكتب:
 - 1كتاب (التاريخ السياسي ال يل والع قات ال ولية املعاصرة) لل كتور آايز صاحل أيب جابر ،ط ثار البش  -بعمان اارثن.
 - 2كتاب (الع قات ال ولية) َّوويف آرانكل ،ترجة ث .خاوي القصي  ،ط مؤسسة ْامة.
 - ٣كتاب ( 1999نصر ب حرب) للرئيح اامريكي ااسبق ريتشارث نيكسون ،ترجة حمم عب الليم أيب خزالة ،ط مؤسسة ااهرا رصر.
املسألة السادسة :مصادر دراسة الواقع املعاصر
ونذكر يف هذا املوضون :وجوب معرآة الواقا ،وحقيقة الواقا املعاصر ،والكتب اليت نوصي ب راستها يف هذا املوضون.
أوال :و وب معرفة الواقع.

معرآة الواقا واجبة داصة على أهل العلم املتص رين إلآتاء ال ا يف نواوقم وملماْم .إ الثتوى هي معرآة الواجب يف الواقا .ومما ي به على ل :
 - 1ماورث يف ح يل قاتل املائة :أن رسول هللا عليه الص ة والس قال (كان آيمن كان قبلكم رجل مت قتل تسعة وتسعس نثستا آستأل عتن أعلتم
آكمتل بته مائتة ،مث ستأل عتن أعلتم
أهل اارع ،آ هل علتى راهتب ،آتأَته آقتال :إنته قتتل تستعة وتستعس نثستا ،آهتل لته متن توبتة  ،آقتال :ال ،آقتلته َّ
أهل اارع ،آ هل على رجلِ عامل آقال :إنه قتل مائة نثح آهل له من توبة  ،آقال :نعتم ،ومتن تول بي ته وبتس التوبتة انطلتق إىل أرع كتذا وكتذا
آإن هبا أ سا يعب ون هللا تعاىل آاعب هللا معهتم ،والترجتا إىل أرضت آإهنتا أرع ستوء) .1أال تترى إىل معرآتة هتذا العتامل بواقتا البلت ان وأن هتذه بلت ة
ثصتلة عتن واقتا البلت ان متن حيتل الصت ح
صالة وهذه أرع سوء  ،وهكذا العلماء يف كل ومان ومكان دب أن تكون ل يهم م ل هتذه املعرآتة امل َّ
والثساث ومن حيل أحوال أهلهتا وحكامهتا ،ملتا يرتتتب علتى لت متن الواجبتات الشترعية اَّليلتة كتاقجرة واَّهتاث وأحكتا املتواالة واملعتاثاة وخ هتا،
والدتوو أن ت اصتتر اهتمامتتات أهتتل العلتتم ثادتتل الت وث السياستتية لبلت اهنم ،تلت الت وث التتيت وضتتعها ااعت اء لتثريتتق املستتلمس ،هتتذا إ ا اهتتتم أهتتل
العلم أبحوال بل اهنم.

ع وهم ِمتن بتعت ِ َخلَتبِ ِهم ستيت ْلِبو َنِ ،يف بِ ْ ِ ِ
 - 2وقال هللا عزوجل (امل ،خلِب ِ
س) الترو  ،4 - 1 :نزلتت هتذه اآلايت
ت ُّ
ات ِا ست َ
الرو ِ ،يف أ َْث َى ْاا َْر ِ َ ه َ ْ
ْ ََ
َ
واملسلمون ركة قبل اقجرة ،أال ترى كيف لثت هللا أنظارهم هبذه اآلايت إىل واقا العامل من حتوقم يف ومتاهنم وإىل متواوين القتوى ال وليتة آيته  ،وهتو
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مانعس ع ه ابالهتما ابلسياسة ال ولية والصراعات العاملية ،إ كانت الثر والرو ا القتوتس العظميتس يف لت الوقتت .ولتيح االهتمتا ابلسياستة
ال ولية من ابب ال اآلة ،بل هو واجب أياا ملا يرتتب عليه من واجبات أملتهتا عامليتة هتذا الت ين وعمتو بع تة ال ت عليته الصت ة والست إىل اخللتق

كاآة ،هذا العمو الذي ترتب عليه تقسيم اخللق إىل مؤمن وكاآر ،وتقسيم العامل إىل ثار إست وثار كثتر .قتال تعتاىل (تَتبَ َتارَك الَّ ِتذي نَت َّتزَل الْث ْرقَتا َن
علَى عب ِ ِه لِيكو َن لِْلعالَ ِم ِ
ِ
اّلل إِلَيكم َِ
ِ
جيعا) ااعراف.1٥8 :
َ َ
َ َْ َ
س نَذيرا) الثرقان ،1 :وقال تعاىل (ق ْل َاي أَيتُّ َها الَّا إِهين َرسول ه ْ ْ

 - ٣أمتتر آدتتر :وهتتو مانبهتته عليتته رستتول هللا عليتته الصت ة والست بقولتته (م تتل املتتؤم س يف تتو هاثهم وتترامحهم وتعتتا ثهم ،م تتل اَّست إ ا اختتتتكى م تته
ابلسهر والمى) .1هذا ال يل ي ل ذختارته على وجوب معرآة أحوال املسلمس يف العامل  -للعمو الوارث يف الت يل
عاو ت اعى له سائر اَّس ه
 وأن يهتم املسلم ملا يصيب املسلمس يف أي مكان ،وأن يعي هم ب ثسه أو راله أو ب عائه ،آمن مل يثعل ل آليح من هتذا اَّست إ مل يتتأثر رتاأصاب اَّس  ،وت اله صي ة (ليح م ا) ،وهي صي ة وعي ترث يف حق أهل الكبائر ،آ ل على أن من مل يهتم أبمر املسلمس وواقعهم هتو آمث عتاص،
هذا ماي ل عليه مثهو امل الثة قذا ال يل ،ويستثاث م ه وجوب معرآة أحوال املسلمس يف العامل على كل مسلم حي ما كان.
آهذه ال صوص وحنوها ت ل على وجوب معرآة الواقا على ِ
العامل والعامي على السواء.
اثنيا :حقيقة الواقع املعاصر.

حي ما ميمت بصرك الجت لواقع ا إال حقيقة واح ة وهي آت الكثار ابملسلمس آتكا ريعايف ختىت ا االت ويف ختىت البل ان.

و ل ت أن هللا تعتتاىل أدتتس بش ت ة ع ت اوة الكثتتار ل تتا ،آقتتال تعتتاىل (إن الكتتاآرين كتتانوا لكتتم ع ت وا مبي تتا) ال ستتاء  ،1٠1وقتتال تع تاىل ( َوالَ يَتَزالتتو َن
ِ
ِِ ِ
استتتَطَاعواْ) البقتترة ،21٧ :وقتتال تعتتاىل (وَّث َكِت ِمتتن أ َْهت ِتل الْ ِكتَت ِ
تاب لَت ْتو يَتترُّثونَكم ِهمتتن بَت ْعت ِ إِميتَتانِك ْم
تىت يَتترُّثوك ْم َعتتن ثيت ك ْم إِن ْ
َ مهْ
يت َقتتاتلونَك ْم َحت ََّ
َّ ِ
ِ ِ ِ ِِ
ين َآم تواْ الَ تَتتَّ ِ تتذواْ بِطَانَتتة ِهمتتن ثونِكت ْتم الَ ََيْلتتونَك ْم َدبَتتاال َوُّثواْ َمتتا
ك َّثتتارا َح َست ا همت ْتن ع ت أَنثستهم) البقتترة ،1٠9 :وقتتال تعتتاىل ( َاي أَيتُّ َهتتا التتذ َ
عِتُّم) آل عمران ،118 :وقال تعاىل (إِن َتَْسسكم حسَةم تَس ْؤهم وإِن ت ِ
صْبك ْم َسيِهتَةم يَت ْثَرحواْ ِهبَا) آل عمران .12٠ :وكان الكثار ومل يزالوا ملون ل تا
َ ْ
َْ
َْ ْ ََ
كتل هتذه العت اوة والب اتتاء والرخبتة يف اإلآستاث واإلضترار ،ويف مقابتتل هتذا أمتر هللا ذعت اث القتتوة وأمتر ب تزوهم يف عقتر ثارهتتم ،وهتو جهتاث الطلتتب،

ِ
س َحْيتتل َو َجت َُّتوه ْم) التوبتتة ،٥ :وهبتتذا تتل املستتلمون أعزة.وقت كتتان الكثتتار يرتبصتتون
وهتتو متتن أنتوان التترب الوقائيتتة ،قتتال تعتتاىل (آَتتاقْتتتلواْ الْم ْشت ِرك َ
لإليقتتان ابملستتلمس ،وآشتتلوا مترات ع يت ة ،إال أهنتتم  -وبستتبب تثتريط املستتلمس يف إعت اث القتتوة ويف اَّهتتاث َ -تك توا يف الوقتتت الاضتتر متتن االيقتتان
ابملسلمس بل والثت هبم ،هذا الواقا التذي يعتس ع ته بصت ق قتول ال ت عليته الصت ة والست (يوختت أن تت اعى علتيكم اامتم كمتا تت اعى ااكلتة
إىل قصتتعتها) قتتالوا :ومتتن قِلَّتتةِ حنتتن يومتتتذ  ،قتتال عليتته الصت ة والست (بتتل أنتتتم يومتتتذ ك ت  ،ولكت كم خ تتاء ك تتاء الستتيل ،ولي تتزعن هللا متتن صت ور
ع وكم املهابة م كم ،وليقذآن يف قلوبكم الوهن) ،قالوا :ايرسول هللا ،وما الوهن  ،قال (حب ال نيا وكراهية املوت) ،2رواه أمح وأبتو ثاوث والطتساين
عن ثوابن .وأي ل وهوان أخت من أن يبل ع ث املسلمس  12٠٠مليون نسمة  -حوايل مخح سكان العامل  -وليست قم ثار إس َيوون إليهتا
وال إما للمسلمس يلو ون به ،خ اء ك اء السيل.
ب يف جس ال ولة الع مانية حكومتة ورعيتة ،آأدتذ الكثتار يف
وق ب أ آت الكثار ابملسلمس م ذ أك ر من مائة س ة ،ما الاعف الش ي الذي َث ه
هنش هذا اَّس وَتزيقه وإآساثه حىت التقو له قائمة ،واكذ آت الكثار ابملسلمس ع ة صور مت الت طيط قا ب قة حىت حتقق أه اآها ،ومن هتذه
الصور:
 - 1التقسيم :وهو من أهم الوسائل اليت يستعملها القوي إلضعاف دصمه ،بتقسيم أرضه إىل ثوي ت ص ة ضعيثة را يتؤثي إىل تثتيتت قت رات
اخلصم ،وق كرت صورا لذل يف ك مي عن التاريخ ال ويل ال يل .آقا الكثار املستعمرون بتقسيم أراضتي ال ولتة الع مانيتة إىل ثول البلقتان يف
ختترق أوراب وإىل الت ول العربيتتة املعروآتة اليتتو  ،كمتا قتتاموا بتقستيم خ هتتا متن أراضتتي املستلمس يف ج تتوب ختترق آستيا ويف ختترق اآريقيتتا وخرهبتا .واتبعتتت
سياسة دبي ة يف التقسيم كثيلة أبن تبقتي كتل ثولتة ضتعيثة ،آال ولتة التيت لت يها ك اآتة بشترية وعمالتة متاهرة كمصتر موارثهتا الطبيعيتة حمت وثة وكتذل
 1متثق عليه
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أمواقا ،وال ولة اليت ل يها موارث بيعيتة وأرع وراعيتة دصتبة كالستوثان آقت ة يف العمالتة واامتوال ،وال ولتة ال يتة ابامتوال كبلت ان اخللتيل تعتاين متن
ن رة السكان ون رة اارع الزراعية واملياه ،وه اك ثول آق ة يف كل ختال كتاارثن .آت ميكتن ل ولتةِ متن هتذه أن تشتكل قتوة اقتصتاثية أو عستكرية
رثرثها ،آاارع يف مكان ،والكثاءات البشرية يف مكان آدر ،واملال يف مكتان اثلتل .وقت مت هتذا عتن عمت  ،يف حتس أنته لتو احتت ت هتذه الت ول
يف ثولة واح ة كما كانت يف ل اخل آة اإلس مية لتكونت م ها قوة عظمى بشرية واقتصاثية وعسكرية.
ومل تقف سياسة التقسيم اخلبي ة ع هذا ال  ،بل حرصت على دلق مشاكل ح وث بس ال ول برتك بعض امل ا ق حمايت ة مل ترستم حت وثها تت تاون
ملكيتها ال ول املتجاورة ،وحسب ختهاثة املت صصس توج اليو مائة نقطة د ف ح وثي بس ال ول العربية اختتعلت نزاعات أو حروب بستبب
بعاها كارب العتراق والكويتت ،ونتزان قطتر والباترين ،ونتزان الستعوثية والتيمن ،ونتزان ع َمتان والتيمن ،ونتزان مصتر والستوثان بستب م لتل ح يتب،
ونزان ليبيا وتشاث ،ونزان اَّزائر وامل رب ،وخ ها.
 - 2إح ت ل حكومتتات كتتاآرة يف هتتذه ال ت ول الاتتعيثة :قتتا الكثتتار املستتتعمرون ِبكتتم ك ت متتن هتتذه البل ت ان املقستتمة حكمتتا مباخت ترا ،مت يف أث ائتته
احت ل أنظمتتة كتتاآرة حمتتل اانظمتتة اإلس ت مية يف ختتتىت ا تتاالت كالتشتريا والقاتتاء والتعلتتيم واإلعت واملعتتام ت املاليتتة واليتتاة االجتماعيتتة وسياستتة
ال ا ونظا اَّيوه وخ ها ،وقا الكثار أث اء مباخترْم لكم الب ث ذعت اث بعتض أب ائهتا تعليمتا وتت ريبا لتتأهيلهم لتطبيتق هتذه اانظمتة الكتاآرة يف
حكم الب ث وإثارة ختتوهنا امل تلثة ،ومل يت تل الكثتار املستتعمرون عتن الكتم املباختتر قتذه التب ث إال بعت ما أوكلتوه إىل هتذه الطائثتة املرتت ة متن أب تاء
املسلمس اليت سارت على هنل الكاآرين.
 - ٣وضتتا نظتتم كتتاآرة لسياستتة هتتذه التتب ث الاتتعيثة املقستتمة :كمتتا كتتر أعت ه ،وقت أنشتتأ الكثتتار املستتتعمرون هتتذه اانظمتتة وحكمتوا التتب ث هبتا،
وأسسوا املعاهت والكليتات لتت ريح هتذه اانظمتة الكتاآرة اب تاء املستلمس ليواصتلوا الكتم هبتا .وخايتة هتذه اانظمتة الكتاآرة هتي ستلخ املستلمس عتن

ِِ ِ
استَطَاعواْ) البقرة ،21٧ :وقال تعاىل (لَ ْو يَترُّثونَكم ِهمن بَت ْع ِ إِميَانِك ْم ك َّثارا) البقرة ،1٠9 :وقال
ثي هم ،كما قال تعاىل ( َح َّىت يَترُّثوك ْم َعن ثي ك ْم إِن ْ

َ
ِ
ُّم) آل عمران.118 :
تعاىل (الَ ََيْلونَك ْم َدبَاال َوُّثواْ َما َع ت ْ

ومل يكتتتف الكثتتار واملرتت ون ذحت ل اانظمتتة الكتتاآرة حمتتل اانظمتتة اإلست مية ،بتتل وو ثتوا الت ين لمايتتة اانظمتتة الكتاآرة وإستتبال الشتترعية عليهتا،
ووج ت وا يف علم تتاء الس تتوء م تتن يث تتيت أبن االخت ترتاكية م تتن اإلس ت  ،وأن ال ميقرا ي تتة م تتن اإلس ت  ،وأن الق توانس الوض تتعية تتث تتق م تتا مب تتاثئ الش تريعة
اإلس ت مية ،وأن آوائ ت الب تتوك مباحتتة ،وأن متتن يعتتارع ختتتيتا متتن ل ت آهتتو متتن اخل توارج املتتارقس ،وخ ت ل ت م تن الا ت الت ،وبت ال متتن أن تكتتون
السياسة َتبعة لل ين أصبح ال ين َتبعا للسياسة الكاآرة ومو ثا خل متها ،كما قال الشاعر:
بيا َْسَاح
ولَتَشه َ َّن بكل أرع آت ة  .:آيها يتبَان ال ين َ
يثيت على هب املعز وسيثه  .:وهوى ال ثو وحق ها املِْل َااح
 - 4إآستتاث الشتتعوب املستتلمة :صتتاب االستتتعمار وآتترع الق توانس الكتتاآرة اخ تراق ب ت ث املستتلمس بشتتىت ص ت وف الر يلتتة متتن اخلمتتر والتتز والقمتتار
والث تتون اخلليعتتة والعتتري والتتتسج واالدتتت ط ،هتتذا ابإلضتتاآة إىل إآستتاث م تتاهل الرتبيتتة والتعلتتيم ،وقت أثى هتتذا إىل إآستتاث هتتذه الشتتعوب حتتىت مل تعت
ل يها خنوة أو َخ ْ ة على ثين ومل تع ل يها ة لتاصيل معايل اامور ،آا عن التثك آيها.
 - ٥العمتتل علتتى إبقتتاء أستتباب الاتتعف واالنقستتا  :حتترص الكثتتار علتتى إبقتتاء بت ث املستتلمس ضتتعيثة ومقستتمة ،بتتل حرصتوا علتتى اختتعال العت اوات
بي ها ،ومما آعلوه يف هذا الشأن:
أ  -مشاكل ال وث :وق حرص الكثار ع تقسيم أراضي ال ولتة اإلست مية الكتسى علتى تترك م تا ق حمايت ة خت مقستمة مل ترستم دطتوط الت وث
آيهتتا بتتس ال ت ول املتجتتاورة ،لتظتتل هتتذه ال ت ول تت تتاون ملكيتهتتا وتتصتتارن متتن أجلهتتا ،و كتترت ل ت أنتته توج ت بتتس ال ت ول العربيتتة مائتتة نقطتتة د ت ف
ح وثية تشكل ق ابل قابلة ل نثجار الختعال الروب بس هذه ال ول.
ب  -ادت ف اانظمة وااي يولوجيات يف ال ول املتجاورة :واليت حتول بس تقارب هذه ال ول آا عتن احتاثهتا .آهتذه ثولتة ملكيتة رجعيتة وهتذه

اّلل
آابؤكتم َّمتا أَن َتزَل َّ
جهورية ثورية تق مية ،إىل آدر هذه ااْساء اليت ماأنزل هللا هبا من سلطان ،قتال تعتاىل (إِ ْن ِه َتي إَِّال أ ْ
َْسَتاء َْسَّْيتتم َ
وهتا أَنتت ْم َو َ
ِهبا ِمن س ْلطَ ِ
ان إِن يَتتَّبِعو َن إَِّال الظَّ َّن َوَما ََْْوى ْااَنثح َولََق ْ َجاءهم ِهمن َّرههبِِم ا ْق َ ى) ال جم.2٣ :
َ
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ج َ -تليت ااقليتات ومتا الكتم يف التب ث :ستواء كانتت أقليتات ثي يتة كال صتارى املوارنتة يف لب تان وكال صت يس يف ستوراي ،أو كانتت أقليتات عائليتة
كمتتا يف ثول اخللتتيل ،وال تيجتتة أن هتتذه ااقليتتات الاكمتتة متتا دشتتيتها متتن ضتتيان الكتتم م هتتا تظتتل مرتبطتتة بتاالثتتات ثآاعيتتة متتا القتتوى ال ولي تة
الكاآرة تست زف أموال الب ث ،كما َحتتول هتذه ااقليتات الاكمتة ثون إنشتاء جيتوه قويتة بب ثهتا دشتية االنقت ب العستكري التذي يستلبها امل ْلت .
وال تيجة هي أن تظل الب ث ضعيثة مست زآة ماليا ،وهذا هو الواقا.
ث  -حماربة أي حماولة للوح ة  -أو حىت التعاون  -بس هذه ال ول رخم كثرها.
هت  -حرمان ب ث املسلمس من أسرار التك ولوجيا املتق مة ،آا عن انتاجها ،وحماربة أي حماولة إلنشاء الص اعات ال قيلة أو املتق مة هبا.
و  -است زاف العقول ال اهبة من ب ث املستلمس :بتشتجيا املت صصتس يف ختتىت العلتو علتى اقجترة إىل بت ث ال ترب حيتل التستهي ت يف اليتاة ويف
البال العلمي وحيل ال دول املرتثعة ،ليقو هؤالء ِب مة الكثار ولتظل ب ث املسلمس مت لثة حمرومة من دساْم.
و  -است زاف اامتوال :حرصتت الت ول الكتسى الكتاآرة علتى استت زاف دت ات بت ث املستلمس لتظتل هتذه التب ث آقت ة ضتعيثة واكتذ استت زاف أمتوال
املسملس صورا متع ة م ها:
• حصول ال ول الكسى على املواث ااولية كالبرتول وخ ه أبسعار وهي ة ،ما بيا سلعها امل تلثة يف أسواق ال ول العربية أبسعار عالية.
• ختراء ااسلاة من ال ول الكسى ،وما اوثايث اخل آات بس ال ول املتجاورة يزثاث سباق التسلح ومشرتايت ااسلاة ،وت ور مصانا ااسلاة يف
ال ول الكسى ويصب مال املسلمس يف دزائ هم.
• اختتتعال التتروب ومايتبعتته متتن ختتراء ااستتلاة والت مار الشتتامل مث إعتتاثة االعمتتار بواستتطة ختتتركات الت ول الكتتسى ،وحمصتتلة هتذا كلتته انتقتتال أمتوال
املسلمس إىل دتزائن قتوى الكثتر العامليتة .وقت بل تت دستائر عشترين ثولتة عربيتة  -بستبب حترب اخللتيل بتس العتراق والكويتت - 1991/199٠
مبل ستمائة ومثانس ألف مليون ثوالر.
• حتويل أموال ب ث املسلمس ال ية إىل دزائن قوى الكثر العاملية :ابثدار الثوائض يف ب وكهم ملا توآره متن سترية وأمتان حستب ثعتايتهم ،و لت يف
مقابتتل ع ت االستتتقرار يف ب تتوك امل طقتتة العربيتتة وع ت استتتقرار قواني هتتا وأنظمتتة الكتتم آيهتتا .وتبل ت م ت درات العتترب يف الب تتوك ال ربيتتة  -يف بعتتض
التق يرات  -ستمائة ألف مليون ثوالر ،لو أنثقت يف الت مية والتعم ثادل ب ث العرب واملسلمس اخ ت ك ا من أهلها ،واح ثت هناتة وراعيتة
وص اعية بب ثهم.
• حتويل أموال ب ث املستلمس الثقت ة إىل دتزائن قتوى الكثتر العامليتة :عتن ريتق التراب ،ذختراق الت ول الثقت ة يف الت يون اخلارجيتة  -والتيت تتذهب إىل
جيتتوب الكتتا اخلونتتة املثس ت ين  -مث تظتتل هتتذه ال ت ول ت ت آا أقستتاط هتتذه ال ت يون وآوائ ت ها لعش ترات الس ت س رتتا يبل ت أضتتعاف أضتتعاف القتترع
ااصلي ورا خيرب اقتصاث هذه ال ول ،بل دعل هذه ال ول واقتصاثها حتت سيطرة ال ائ س.
وحصتيلة هتتذه الصتتور وخ هتتا حتويتتل أمتوال املستتلمس إىل بت ث قتتوى الكثتتر العامليتتة لتاتتخ الت يف عروقهتتا ،ولتت ور مصتتانعها ويرتتتزق عماقتتا ،ولتمتلتتال
دزائ ها ،ولتبقى ب ث املسلمس آق ة وخالب أهلها ال د ون مايس ون به رمقهم وما يسرتون بته عتوراْم .والوستطاء التذين ي ثتذون هتذه السياستات
الهت هتم قتتم إال االحتثتتا ر اصتتبهم وتكت يح اامتوال يف
اخلبي تتة الضتتعاف بت ث املستتلمس واآقارهتتا هتتم حكتتا هتتذه التتب ث الكتتاآرون املرتت ون .التتذين َ
د تزائ هم وحستتاابْم ابلب تتوك ااج بيتتة ،وخت تراء القصتتور و ِ
الاتتيَان أبوراب وأمريكتتا .ولعتتل يف ستتورة يوستتف عليتته الس ت وواليتتته حكتتم مصتتر يف أومتهتتا
االقتصاثية ماي ل على أثر اإلثارة الرختي ة يف ص ح أحوال الب ث .ومتن ه تا آلتيح خريبتا أن تكتون الع التة الشترعية بشترو ها اَّامعتة متن ختتروط
تويل الو ائف العامتة يف ثار اإلست  ،واملتأمتل يف أحتوال العتاملس العتريب واإلست مي دت أن معظتم مشتاكلهما ترجتا إىل آستاث اإلثارة الكوميتة متن
أكس رأ إىل أص ر رأ  ،آالكب يسرق السرقة الكب ة ويتعا ى الرختوة والعموالت الكب ة ،واملو ف الص يسترق ويرتشتي ثون لت  ،والشتعوب
اإلس مية تتاور جوعا ،وهذه أثى العقوابت الق رية اليت ي زقا هللا هبذه الشعوب الثاسقة بقعوثها عن اَّهاث واامر ابملعروف وال هتي عتن امل كتر،

ِ ِ ِ َّ ِ
ِِ
ين
استتتَ َ َّ
ف قَت ْوَمتته آَأَ َتتاعوه إِ َّهنت ْتم َكتتانوا قَت ْومتتا آَاستتق َ
ورتابعتهتتا للاكتتا الطواخيتتت ،قتتال تعتتاىل (آَ ْ
س) الزدتترف ،٥4 :وقتتال تعتتاىل (آَتبظ ْلم همت َتن التتذ َ
ِ ِ
ت َق ْم) ال ساء ،1٦٠ :آالظاملون رمهم هللا من الطيبات حترميا ق راي وإن مل حتر عليهم خترعا ،كر هتذا ابتن تيميتة
َهاثواْ َحَّرْمَا َعلَْي ِه ْم َيِهبَات أحلَّ ْ
وابن القيم رمحهما هللا ،وهذا التار الق ري يكون ابلثقر واَّون أو ابملرع وخ ها.
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اجلامع يف طلب العلم الشريف

 - ٦إنشاء ثولة إسرائيل يف قلب العامل العريب بل يف قلب العامل اإلس مي :قال تعاىل (لَت ِج َ َّن أَخت َّ الَّا ِ ع َ اوة لهِلَّ ِذين آم واْ الْيته َّ ِ
ين
َ
َ
َ َ َ َ
َ َ
توث َوالتذ َ
أَ ْختركواْ) املائ ة .82 :آإمعا يف إ الل العرب واملسلمس اقتطعت قوى الكثر العاملي قطعتة خاليتة متن أرع العتامل اإلست مي ويف قلبته  -وهتي آلستطس
َ

 وم اتها ال ه أع اء املسلمس وهم اليهتوث ،وأعل تت قتوى الكثتر العتاملي وعلتى رأستها أمريكتا مستتوليتها عتن محايتة إسترائيل وضتمان أم هتا ،وكلمتاانت ب رئيح ج ي امريكا ج ث هذا التعه وتثاى يف تقت املزيت  .وإسترائيل متا هتي إىل وكيتل لقتوى الكثتر العتاملي يف امل طقتة الستت زاف قت راْا
يف سلسلة من الروب املتتاليتة ،ولته يت أي ثولتة حتت ث نثستها ابخلتروج عتن سياستة قتوى الكثتر العتاملي والتيت تقاتي ابحملاآظتة علتى أنظمتة الكتم
الكاآر ابمل طقة وابقاء ثوقا ضعيثة مقسمة.
ومل ت شأ ثولة إسرائيل إال بع ووال ال ولة اإلس مية الكسى ،وابلتايل آإن إسترائيل لتن تتزول خالبتا إال بعت قيتا ثولتة إست مية قويتة يف امل طقتة ،ومتن
ال احية التارخيية آإن أهتل آلستطس مل يستتقلوا ابلت آان عتن أنثستهم و لت  -لاتعف العمتق االسترتاتيجي لثلستطس وقلتة عت ث ستكاهنا  -وإمنتا كتان
يت اآا عتتن آلستتطس أهتتل الشتتا وأهتتل مصتتر ،آاامتتل يف القاتتاء علتتى إسترائيل معقتوث علتتى قيتتا ثولتتة إست مية يف الشتتا أو مصتتر ،وبلثتتظ آدتتر آتتإن
الطريق إىل الق مير عس ثمشق والقاهرة ،آإن إسرائيل ال تبقى إال بسبب ديا ت اانظمة العربية ،أمل تتر أن الصتليبيس مل يتمك توا قت ميا متن البقتاء
يف ساحل الشا إال يف ل وجوث ثولة ختيعية دبي ة يف مصر ،وهي املسماة ابل ولة الثا مية  .وكتانوا مرتت ين كمتا كتر ختتيخ اإلست  .آلمتا َتكتن
ص ح ال ين اايويب من إوالة هذه ال ولة املرت ة وقامت حكومة إس مية رختي ة رصر مت ال صر على الصليبيس يف حطس  ٥8٣هت.
آاسرتثاث آلسطس م وط بقيا ثولة إس مية يف مصر أو يف الشا  ،ودب على الثلسطي يس أن يساع وا أهل مصر والشا علتى لت  ،واليعتين هتذا
أن يتوقثوا عن جهاث اليهوث يف آلسطس بل يعملوا على احملورين معا ،لعل هللا أن يثتح عليهم آإن رمحته سباانه وتعاىل أوسا من تق يرات ا.
كمتتا دتتب علتتى الثلستتطي يس أن يقتتاوموا إنشتتاء ثولتتة آلستتطي ية علمانيتتة ،آتتإن هتتذه ستتتكون أختت بطشتتا ابملستتلمس متتن اليهتوث أنثستتهم ،كمتتا يثعتل
حكا العرب اليو ابملسلمس يف ختىت البل ان.
كما دب مقاومة ثعاوي الصلح والس ما إسترائيل ،إ البت لكتل حكومتة آاست ة متن عت و تتتاجر بت عوى مقاومتته أمتا ختتعبها ،والت ول العربيتة
اليتتو تتتتاجر ب ت عوى مقاومتهتتا إلسترائيل ،آتتإ ا مت الس ت متتا إسترائيل ،آتتإن الع ت و الب ت يل التتذي ستتتظهره هتتذه الكومتتات الكتتاآرة أمتتا ختتتعوهبا هتتو
اإلس واملتت ي ون ،والتذين سيتعرضتون لتبطش أختت بت عوى حماربتة هتذه الكومتات لإلرهتاب والتطترف وثعتاة الت لتف .كمتا أن العت و البت يل بعت

الصلح ما إسرائيل سيكون مزي متن الصتراعات ال ادليتة واالقليميتة بتس الت ول العربيتة اْتا ،و لت بتاتريض متن إسترائيل ،كمتا قتال تعتاىل (كلَّ َمتا
ِ
اّلل َويَ ْست َتع ْو َن ِيف اا َْر ِ
ستتاثا) املائت ة ،٦4 :وستواء كتتان العت و البت يل السترائيل هتتو اإلست وأهلتته أو الصتتراعات
أ َْوقَت واْ َ را لهْل َات ْتر ِب أَ ْ َثأ ََهتتا ه
ع آَ َ

ال ادلية واالقليمية آإن الرابح الوحي من وراء ل هو إسرائيل وسائر قوى الكثر العاملية.
وقتتذا دتتب مقاومتتة ثعتتاوي الصتتلح متتا إسترائيل آات عتتن أن الصتتلح ي طتتوي علتتى اإلقترار ِبتتق إسترائيل يف َتلت أرع آلستتطس ،ومتتذهب جهتتور
الثقهاء أن الكثار الميتلكون مااستولوا عليه من املسلمس ،مهما أآىت أصااب السماحة وأصااب الثايلة جبواو ل  ،هي عتن أن الكومتات
اليت تصطلح ما إسرائيل هي حكومات خ خترعية مل ت عقت قتا واليتة ختترعية أصت علتى مقتاتى الكتتاب والست ة ،آاقيقتة صتلاها متا إسترائيل أن
من الميل يعطي من اليستاق.
هذه هي حقيقتة واقتا املستلمس املعاصتر ،وهتي آتت الكثتار هبتم آتكتا ريعتا يف ختتىت ا تاالت وختتىت البلت ان ،رعاصتي املستلمس وبتذنوهبم وبقعتوثهم
تول علتيهم ،قتال تعتاىل (وكتذل نتويل بعتض الظتاملس بعاتا رتا كتانوا يكستبون) اانعتا ،129
عن اَّهاث يف ستبيل هللا تعتاىل ،وكيثمتا يكتون ال تا ي ه
وقال هللا تعاىل (إن هللا ال يظلم ال ا ختيتا ،ولكن ال ا أنثسهم يظلمون) يونح .44
ت آي ا اليو من ليح يرحم
ت ع ال .:
وح َّك ْم َ
عصي ا ودالث ا آَت َعاقَتْب َ
َ
آهل من آيتة وتوبة .
اثلثا :الكتب اليت نوصي بدراستها يف هذا املوضوع.
أحتتب أن أكتترر ه تتا الت بيتته التتذي كرتتته يف أول هتتذا البتتاب ،وهتتو أن التوصتتية بكتتتاب متتا ليستتت تزكيتتة ملؤلثتته ،كمتتا أن التوصتتية بكتتتاب ليستتت تزكيتتة
لكل ما ورث به وإمنا املقصوث معرآة ما ورث به مما يتعلق روضوع ا  -حقيقة الواقا املعاصر  -و لت متن ابب أدتذ اخلتسة متن أهلهتا ولتو كتانوا كثتارا،

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

1007

انظر ما قاله ابن تيمية يف هذا يف (جممون الثتاوى)  ،114 /4وهذا ما نوصي به من كتب:
 - 1يف معرآة خمططات الكاآرين حملاربة اإلس واآساث املسلمس.
• (امل ططات االستعمارية ملكاآاة اإلس ) حملم حمموث الصواف.
• (االجتاهات الو ية يف ااثب املعاصر) لل كتور حمم حمم حسس.
• (اإلس والاارة ال ربية) لل كتور حمم حمم حسس.
• (حصون ا مه ثة من ثادلها) لل كتور حمم حمم حسس.
• (ال ارة على العامل اإلس مي) ترجة حمب ال ين اخلطيب ومساع اليايف.
• (التبش واالستعمار) ملصطثى دال ي وعمر آرو .
• (وحي القلم) ملصطثى صاثق الراآعي.
• (ال زو الثكري) َّ ل كش .
• (اإلس وامل نية ال ي ة) ايب ااعلى املوثوثي.
وهذا على سبيل امل ال ،وإال آالكتب يف هذا الشأن ك ة.
 - 2واقا املسلمس.
ابإلضاآة إىل الكتب السابقة ،نوصي را يلي:
• (حاضر العامل اإلس مي) حملم جيل املصري .ط ثار أ القرى.
• (معامل يف الطريق) لسي قطب.
• (جاهلية القرن العشرين) حملم قطب.
 - ٣نشوء ال ول العربية ال ي ة على انقاع ال ولة الع مانية.
• (يقظة العربَ ،تريخ حركة العرب القومية) َّورج انطونيو  ،ط ثار العلم للم يس.
• (َتريخ ا تما العريب ال يل واملعاصر) ق آتال ورآيق سكري ،ط جرو بر .
 - 4واقا العامل العريب ومشاكله.
• مذكرات ال كتور حمموث رايع .أمس عا جامعة ال ول العربية ااسبق.
• كتب الصاايف حمم حس س هيكل ،وم ها (ملثات السويح) ،و(االنثجار  ،)19٦٧و (دريف ال اب) ،و(حرب اخلليل).
• (القاية الثلسطي ية) حملم عزة ثرووة.
• (مأساة آلسطس) حملم عزة ثرووة.
• (أه اف اسرائيل التوسعية يف الب ث العربية) حملموث ختيت دطاب.
 - ٥دسارة العامل ابحنطاط املسلمس.
• (ما ا دسر العامل ابحنطاط املسلمس) ايب السن ال وي.
• (االس والاارة العربية) حملم كرث علي.
وهذا آدر ما أ كره يف املبال اخلاص ب راسة التاريخ.
وهبذا أدتم الباب السابا اخلاص را أوصيت ب راسته من كتب يف ص وف العلم امل تلثة ،وهو آدر أبواب هذا الكتاب ،آي تهي بذل كتاب
(اَّاما يف لب العلم الشريف) ،هذا وابهلل تعاىل التوآيق.
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خامتة الكتاب

(اجلامع يف طلب العلم الشريف)
على املبعوث رمحة للعاملس.

الم هلل رب العاملس والص ة والس
أما بع :
آقت قتتال رستتول هللا عليتته الصت ة والست (ال يتتؤمن أحت كم حتتىت تتب اديتته متتا تتب ل ثستته) .1ومتتن هتتذا البتتاب آإنتته متتامن دت علمتتته يف ختتتأن
لب العلم إال وق أوصتيت بته ونصتات بته يف كتتايب هتذا ،ومتا متن ختتر أو دطتأ علمتته إال وقت نبههتت عليته وحت هذرت م ته آيمتا يتعلتق روضتوعات
هذا الكتاب ،وإن ترتب على هذا خاب بعض ال ا آاسب ا مرضاة هللا تعاىل وهو حسب ا ونعم الوكيل.
وق ت اجته ت ت يف ال صتتياة للمستتلمس عامتتة ولط ت ب العلتتم م ت هم داصتتة عستتى هللا أن ي ثتتا رتتا يف كتتتايب هتتذا ،و (متتن يتترث هللا بتته د ت ا يثقهتته يف
ال ين).
وص هل اللهم على حمم وعلى آله وصابه وسلم تسليما ك ا .والم هلل
وسباان اللهم وِبم ك أخته أن ال إله إال أنت است ثرك وأتوب إلي َ ،
رب العاملس.

كتبه إمياان واحتسااب

عبدالقادر بن عبدالعزيز

منرب التوحيد واجلهاد
* * *
http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.net
http://www.alsunnah.info
http://www.abu-qatada.com
http://www.mtj.tw
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الصفحة

املوضوع
وا هة الكتاب
طريقة وضع الكتاب
مقدمة الكتاب
الباب األول :فضل العلم وفضل أهله
متهيد يف بيان املراد ابلعلم املمدوح وأهله
الفصل األول :ااثلة من كتاب هللا تعاىل علي آال العلم وآال أهله
الفصل الثاين :ااثلة من الس ة على آال العلم وآال أهله
الفصل الثالث :من أقوال السلف الصاحل يف آال العلم وآال أهله
الفصل الرابع :بيان مراتب ال ا يف استاقاق هذا الثال
الباب الثاين :حكم طلب العلم الشرعي
مقدمة أصولية
الفصل األول :حكم طلب العلم الشرعي وأقسامه
الفصل الثاين :فر) العني من العلم الشرعي
املسألة ااوىل :بيان حاجة ال ا إىل الشرن
املسألة ال انية :وجوب العلم قبل القول والعمل وحرمة القول والعمل ب

علم

املسألة ال ال ة :تعريف آرع العس من العلم
املسألة الرابعة :ااثلة على آرضيته
املسألة اخلامسة :أقسا العلم الذي هو آرع عس
أوال  -العلم الواجب العيين العا
اثنيا  -العلم الواجب العيىن اخلاص
الفصل الثالث :فر) الكفاية من العلم الشرعي
املسألة ااوىل :تعريف آرع الكثاية من العلم
املسألة ال انية أثلة وجوب آرع الكثاية من العلم
املسألة ال ال ة :كيف يتأثي آرع الكثاية من العلم
املسألة الرابعة :صثة آرع الكثاية من العلم
املسألة اخلامسة :حثظ جممون علو ال ين واجب على جممون القائمس بثرع الكثاية ال على أعياهنم
املسألة الساثسة :مىت دوو االختت ال بثرع الكثاية من العلم
املسألةالسابعة :مىت يص آرع الكثاية من العلم آرع عس
الباب الثالث :كيفية طلب العلم
الفصل األول :وا ب اسماا يف معليم الرعية وحفظ العلم
املسألة ااوىل :بيان قيا اإلما مقا ال

صلى هللا عليه وسلم يف اامة
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املسألة ال انية :بيان مستولية اإلما عن تعليم اامة
املسألة ال ال ة :تثصيل واجبات اإلما يف تعليم اامة
املسألة الرابعة :ما دب على والة اامور  -خ اإلما  -من هذه الواجبات
املسألة اخلامسة :تقص اائمة يف أثاء واجبهم ال يسقط عن املسلمس واجبهم
الفصل الثاين :وا ب العلماء يف مبليغ العلم
املسألة ااوىل :بيان أن تبلي العلم واجب على العلماء
املسألة ال انية :امل ا بون بوجوب تبلي العلم
املسألة ال ال ة :أساليب تبلي العلماء للعلم
املسألة الرابعة :تقص العلماء يف تبلي العلم ال يسقط عن العامة وجوب لبه
الفصل الثالث :وا ب العامي يف طلب العلم ومبليده
املسألة ااوىل :وقت وجوب لب آرع العس من العلم
املسألة ال انية :كيف يطلب العامي العلم
الطريق ااول :التعلم ابلتلقي عن العلماء مشاآهة
الطريق ال اين للتعلم :التعلم رطالعة الكتب
املسألة ال ال ة :ما دب على العامي من تبلي العلم
داَتة هذا الثصل
الفصل الرابع :وا ب الر ل يف معليم أهله
املسألة ااوىل :ااثلة على مستولية الرجل عن تعليم أهله
املسألة ال انية :كيف يعلِهم الرجل أهله
املسألة ال ال ة :ما دب أن يعلِهمه الرجل أهله
املسألة الرابعة :مىت يب أ تعليم الص
خامتة الباب الثالث

الباب الرابع :آداب ِ
العاِل واملتعلم

متهيد
الفصل األول :آداب مشرتكة بني العاِل واملتعلم
ااثب ااول :إد ص ال ية يف لب العلم وتعليمه
أوال  -تعريف ال ية
اثنيا  -حقيقة ال ية
اثل ا  -حمل ال ية
رابعا  -ال رع الذي خترعت اجله ال ية ما بيان أقسامها
دامسا  -ااعمال اليت تؤثر آيها ال يهة
(آائ ة) املعاصي ال تباح ابل يهة وإمنا ب ليل خترعي داص (حقيقة ال ميقرا ية)
ساثسا  -تعريف اإلد ص وبيان حقيقته
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سابعا  -التعبه ابإلد ص
اثم ا  -بيان أن اإلد ص خترط يف قبول ااعمال
َتسعا  -ع مات إد ص ال ية يف لب العلم
عاخترا  -آاائل إد ص ال ية يف لب العلم وخ ه من الطاعات
حاثي عشر  -بيان دطر آساث ال ية يف لب العلم
ااثب ال اين :الرص على الوقت
أوال  -تقليل الع ئق الشاخلة
اثنيا  -ترجيح االختت ال ابلعلم على ال واآل القاصرة على آاعلها
ااثب ال الل :تق

االختت ال اباهم من العلو ال اآعة

ااثب الرابا :إحسان ادتيار مص ر العلم
أوال :املراث رص ر العلم
اثنيا :ااثلة على وجوب إحسان ادتيار مص ر العلم
اثل ا :كيف سن الطالب ادتيار مص ر العلم
ااثب اخلامح :العمل ابلعلم
ااثب الساث  :الصس يف لب العلم ويف العمل به وتعليمه
الفصل الثاين :آداب ِ
العاِل املعلِم
وث ْرِسه
القسم ااول :آثاب العامل يف نثسه َ
القسم ال اين :آثاب العامل يف ت ريسه
القسم ال الل :آثاب العامل ما َّبه

القسم الرابا :ع مات العلماءالصالس وعلماء السوء
الفصل الثالث :آداب املتعلِم
القسم ااول :آثاب املتعلِهم يف نثسه

القسم ال اين :آثاب املتعلم ما ختي ه
القسم ال الل :آثاب املتعلم يف َث ْرِسه
خامتة الباب الرابع
الباب امام  :أحكاا املفيت واملستفيت وآدا ما
الفصل األول :أحكاا املفيت وآدابه
القسم ااول :تعريثات هامة
املسألة ااوىل :التعريثات
املسألة ال انية :الثرق بس اإلآتاء والقااء
القسم ال اين :حكم اإلآتاء
املوضون ااول:الكم ااصلي لإلآتاء
املوضون ال اين :أحكا آرعية لإلآتاء
 -املسألة ااوىل :مىت ر اإلآتاء
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 املسألة ال انية :مىت يكره اإلآتاء املسألة ال ال ة :ميت دوو االمت ان عن اإلآتاء املسألة الرابعة :هل للمثيت أن يثيت يف مسائل االعتقاث املسألة اخلامسة :هل للمثيت أن يثيت يف حاثثة مل يتق آيها قول اح العلماء املسألة الساثسة :هل دوو للقاضي أن يثيت -املسألة السابعة :هل دوو للمثيت أن يثيت نثسه وقريبه وع هوه

القسم ال الل :صثة املثيت وخترو ه
القسم الرابا :مراتب املثتس

املرتبة ااوىل:املثيت ا ته املطلق املستقل
املرتبة ال انية :املثىت خ املستقل (أى امل تسب ملذهب)
املرتبة ال ال ة :ا ته يف ابب أو مسألة من الثقه ،هل دوو له أن يثيت
املرتبة الرابعة :من تث هقه وقرأ كتااب من كتب الثقه ،هل دوو له أن يثيت

املرتبة اخلامسة :من كان ع ه كتب ال يل أو بعاها ،هل دوو له أن يثيت
املرتبة الساثسة :العامي إ ا عرف حكم حاثثة ،هل دوو له أن يثيت آيها
املرتبة السابعة :إ ا مل د املستثيت أح ا يثتيه ألبتهه
القسم اخلامح :وجوب اإلآتاء ابلق واباقوال الراجاة
املسألة ااوىل :حتر اإلآتاء ابلِيَل إلسقاط الق
املسألة ال انية :وجوب اإلآتاء ابلراجح وحتر اإلآتاء ابملرجوح
املسألة ال ال ة :رث الثتاوى ونقض ااحكا امل الثة للاق.
القسم الساث  :أحكا الثتوى وآثاهبا
أوال :مسائل متعلقة بسؤال املستثيت
اثنيا :مسائل متعلقة بكيثية اَّواب
اثل ا :مسائل متعلقة بصثة اَّواب (الثتوى)
 املسألة ااوىل :أن يكون اَّواب واضاا مثص املسألة ال انية :ال دوو للمثيت أن يلقي املستثيت يف ال ة.ص مهما أمك ه
 املسألة ال ال ة :ي ب ي للمثيت أن يثيت بلثظ ال هص
الكم إىل هللا إال ب ه
 املسألة الرابعة :ي ب ي أال ي سب املثيت َ -املسألة اخلامسة :هل يذكر املثيت ثليل الثتوى

 املسألة الساثسة :هل يثيت املثيت بعلمه يف الواقعة حمل السؤالميه للاكم املست رب
 املسألة السابعة :سن ابملثيت أن ِه املسألة ال ام ة :دوو أن ديب املثيت أبك ر مما ستل ع ه -املسألة التاسعة :مىت ديب املثيت ب ماستِل ع ه

 -املسألة العاخترة :سن ابملثيت إ ا َمَا أن ي ل على املباح
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 املسألة الاثية عشرة :إ ا احتمل جواب املثيت آهما دطأ نبَّه عليه املسألة ال انية عشرة :إ ا كان اَّواب على د ف خرع املستثيت املسألة ال ال ة عشرة :الت ليظ يف الثتوى املسألة الرابعة عشرة :الَلِف على ثبوت الكم ع املثيترابعا :كيثية كتابة الثتوى
دامسا :آثاب الثتوى
 املسألة ااوىل :ال عاء ع اإلآتاء املسألة ال انية :التأين ع اإلآتاء املسألة ال ال ة :مشاورة ال قات ع اإلآتاء املسألة الرابعة :الصس على املستثيت املسألة اخلامسة :السرت على املستثيتساثسا :حكم سؤال املثيت عما ال يعلمه
 الال ااوىل :إ ا مل يكن مطالبا ابَّواب يف الال الال ال انية :إ ا كان مطالبا ابَّواب يف الالسابعا :حكم إآتاء املثيت ما خ ه
 الال ااوىل :أن يب أ خ ه ابلثتوى مث يطالب ابإلآتاء معه الال ال انية :أن يب أ هو ابلثتوى مث يطالب ابل اللة على خ هاثم ا :حكم رجون املثيت عن آتواه ،وحكم دطته آيها
 املسألة ااوىل :حكم رجون املثيت عن آتواه املسألة ال انية :حكم دطأ املثيت يف آتواهالفصل الثاين :أحكاا املستفيت وآدابه
املسألة ااوىل :صثة املستثيت
املسألة ال انية :حكم االستثتاء
املسألة ال ال ة :صثة من يستثتيه العامي
املسألة الرابعة :وجوب ِبل املستثيت عن املثيت املؤهل وبيان كيثية ل
املسألة اخلامسة:مادب على املستثيت إ ا تع ه ث املثتون املؤهلون

املسألة الساثسة :ما دب على املستثيت إ ا مل د ببل ه من يثتيه (الرحلة ل ستثتاء)
املسألة السابعة :ما دب على املستثيت إ ا مل د من يثتيه البته
العامي أن يتمذهب رذهب م َع َّس
املسألة ال ام ة :هل يلز
ه
املسألة التاسعة :كتابة االستثتاء
أتثب املستثيت ما املثيت
املسألة العاخترة :ه

املسألة الاثية عشرة :ما يثعل من أراث استثتاء جاِ من الثقهاء
املسألة ال انية عشرة:اإل بة يف االستثتاء

املسألة ال ال ة عشرة :االتهبان والتقلي
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 أوال :تعريف التقلي اثنيا :تعريف االتبان اثل ا :القائلون بوجوب التقلي رابعا :القائلون بوجوب االتبان دامسا :القائلون بوجوب االتبان ما جواو التقلي للارورة ساثسا :مىت يذ املقلاملسألة الرابعة عشرة :هل دوو اعتماث املستثيت على دط املثيت
املسألة اخلامسة عشرة :هل آتوى املثيت ملزمة للمستثيت
املسألة الساثسة عشرة :ما يثعل املستثيت إ ا ادتلف عليه مثتيان آأك ر
املسألة السابعة عشرة :هل دوو تقلي امليت
املسألة ال ام ة عشرة:جت ي االستثتاء إ ا تكررت نثح الواقعة
املسألة التاسعة عشرة:ما دب على املستثيت إ ا رجا املثيت عن آتواه
املسألة العشرون:ما دب على املستثيت إ ا أدطأ املثيت يف آتواه
الباب السادس:اجلهل والعذر به
الفصل األول :معريف اجلهل وبيان أثره على املكلف
املسألة ااوىل :تعريف اَّهل
املسألة ال انية :تعريف العذر
املسألة ال ال ة :أثر اَّهل على أهلية املكلهف
املسألة الرابعة :اَّهل كمانا من ثبوت ااحكا الشرعية
املسألة اخلامسة :اَّهل كمانا من التكث
الفصل الثاين ُ :حجة هللا اليت يقع ا التكليف
املسألة ااوىل :حجة هللا تعاىل على دلقه

املسألة ال انية :حكم من مل تبل ه ثعوة ِ
رسول يف ال نيا
املسألة ال ال ة :الرث على من قال إن التكليف ابلعقل
املسألة الرابعة :الرث على من قال إن التكليف ابملي اق والثطرة

الفصل الثالث :صفة قياا احلجة الرسالية من هة القائم ا
املسألة ااوىل :صثة الجة الرسالية
املسألة ال انية :صثة من يقيم الجة الرسالية
املسألة ال ال ة :صثة إقامة الجة الرسالية
الفصل الرابع :صفة قياا احلجة الرسالية من هة املخاطَب ا
املسألة ااوىل :ضابط قيا الجة الرسالية على املكلثس ( التمكن من العلم ابلجة)
املسألة ال انية :ضابط التمكن من العلم
الباب السابع :الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة
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متهيد
الفصل األول :نصائح لقالب العلوا الشرعية
املسألة ااوىل :نصائح عامة يف لب العلم
املسألة ال انية :صثتتة العلم املطلوب حتصيله
املسألة ال ال ة :أقستا العلو الشرعيتتة
املسألة الرابعة :مستوايت ال راسة ومراحلها
املسألة اخلامسة :صثتتات الكتتتاب اَّي ت
املسألة الساثسة :نصائح داصتة ب راسة الكتب
الفصل الثاين :الكتب اليت نوصي بدراستها يف املرمبة األوىل
الفصل الثالث :الكتب اليت نوصي بدراستها يف املرمبتني الثانية والثالثة
املبحث األول :يف دراسة االعتقاد
أوال :ت وين علم االعتقاث
اثنيا :موضوعات علم االعتقاث
اثل ا :كتب االعتقاث اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال انية
رابعا :كتب االعتقاث اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال ال ة
(ت بيهات على الك

يف موانا التكث )

املوضوع األول:أحكاا الداير
املسألة ااوىل :أسا تقسيم العامل إىل ثارين
املسألة ال انية :ااثلة على هذا التقسيم
املسألة ال ال ة :تعريف ثار اإلس

وثار الكثر

املسألة الرابعة :ت ه صثة ال ار
املسألة اخلامسة :ااحكا املرتتبة على ادت ف ال اير
املوضوع الثاين :نقد كتاب (القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع)
أوال :مواضا ال ق يف الكتاب على التثصيل
اثنيا :التقييم اإلجايل لكتاب (القول القا ا)
املوضوع الثالث :نقد كتاب (الرسالة الليمانية يف املواالة)
القسم األول :يف مقدمات لبحث املسألة.
املق مة ااوىل :يف بيان معىن الطاخوت وأنصاره
املق مة ال انية :بيان جرمية أنصار الطواخيت
املق مة ال ال ة :كيثية االجتهاث يف ال واول
القسم الثاين :يف بيان حكم أنصار القواغيت
القسم الثالث :يف نقد كتاب (الرسالة الليمانية)

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة

أوال :بيان مسل املؤلف يف رسالته ونق ه على التثصيل
اثنيا :التقييم اإلجايل لكتاب (الرسالة الليمانية)
خامتة مبحث كتب االعتقاد
املبحث الثاين :يف االعتصاا ابلكتاب والسنة
املسألة ااوىل :معىن االعتصا
املسألة ال انية :خاية االعتصا
املسألة ال ال ة :بيان أن االعتصا هو م هل أهل الس ة
املسألة الرابعة :بيان خمالثة الثرق الاالة قذا امل هل
املسألة اخلامسة :أصول االعتصا
املسألة الساثسة :عرع موضوعات كتاب االعتصا ابلب اري
املسألة السابعة :مراجا ثراسة االعتصا
املسألة ال ام ة :ماي رسه الطالب حسب مراتب ال راسة
املبحث الثالث:يف القرآن وعلومه
أوال :ثراسة علو القرآن يف املرتبة ال انية
اثنيا :ثراسة علو القرآن يف املرتبة ال ال ة
املبحث الرابع :يف احلديث وعلومه
السنة
املوضوع األول :بيان هود علماء السلف يف حفظ ُّ
املوضوع الثاين :أنواع علوا احلديث وأهم مرا عها

القسم ااول :علم ال يل رواية.
ال ون ااول :كتب الس ة ااصلية
ال ون ال اين :كتب الس ة التابعة
ال ون ال الل :الكتب املعي ة على ثراسة ال يل

القسم الثاين :علم احلديث دراية
ال ون ااول :علم مصطلح ال يل
ال ون ال اين :علم الرجال.
ال ون ال الل :علم الت ريل

املوضوع الثالث :كتب علوا احلديث اليت نوصي بدراستها يف املرمبة الثانية
املوضوع الرابع :كتب علوا احلديث اليت نوصي بدراستها يف املرمبة الثالثة
املبحث امام  :علوا اللدة العربية
املسألة ااوىل :مكانة الل ة العربية من العلو الشرعية
املسألة ال انية :ت وين علو الل ة العربية
املسألة ال ال ة :ما نوصي ب راسته من كتب علو الل ة العربية يف املرتبة ال انية
املسألة الرابعة :ما نوصي ب راسته من كتب علو الل ة العربية يف املرتبة ال ال ة
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املبحث السادس:يف أصول الفقه
املسألة ااوىل :تعريف أصول الثقه
املسألة ال انية :موضوعات علم أصول الثقه
املسألة ال ال ة :نشوء علم أصول الثقه وت وي ه
املسألة الرابعة :أهم الكتب يف علم أصول الثقه
املسألة اخلامسة :حكم تعلم أصول الثقه
املسألة الساثسة :وقت تعلم أصول الثقه
املسألة السابعة :كتب أصول الثقه اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال انية لل راسة الشرعية
املسألة ال ام ة :كتب أصول الثقه اليت نوصي ب راستها يف املرتبة ال ال ة لل راسة الشرعية

املبحث السابع :يف الفقه
املوضون ااول :تعريف الثقه وت وي ه
املوضون ال اين :أص اف الكتب ال ومة ل راسة الثقه
املوضون ال الل :ما نوصي به يف ثراسة الثقه يف املرتبة ال انية
املوضون الرابا :ما نوصي به يف ثراسة الثقه يف املرتبة ال ال ة

املبحث الثامن:موضوعات فقهية متفرقة
املوضون ااول :السياسة الشرعية
املوضون ال اين :الِ ْسبة

املوضون ال الل :اَّهاث يف سبيل هللا تعاىل

املوضون الرابا:الكم ب

ما أنزل هللا وآاثره

املسألة ااوىل :بيان كيف مت حتكيم قوانس الكثار
املسألة ال انية :بيان تعلهق مسائل التشريا والكم والتااكم بتوحي هللا عز وجل
املسألة ال ال ة :بيان وآاء أحكا الشريعة ِباجة العباث وحتقيقها ملصالهم
املسألة الرابعة :بيان مثاس الكم ابلقوانس الوضعية
املسألة اخلامسة :مق مات هامة
املسألة الساثسة :سرث ااثلة ال صية ال الة على كثر الكا ب
املسألة السابعةِ :كر اإلجان على كثر الكا ب ما أنزل هللا

ما أنزل هللا

املسألة ال ام ة :سرث أقوال العلماء يف بيان كثر الكا ب ما أنزل هللا
املسألة التاسعة :اآلاثر املرتتبة على الكم ابلقوانس الوضعية
املسألة العاخترة :رث الشبهات يف موضون الكم ب ماأنزل هللا
املوضون اخلامح:وجوب التااكم إىل الشريعة
املوضون الساث :أحكا أهل الذمة
املوضون السابا :أحكا الجاب وال ظر واالستتذان
املوضون ال امن :حكم املعاوف وال اء
املوضون التاسا :تعب الرؤاي

الكتب اليت نوصي بدراستها يف صنوأ العلم املختلفة
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املبحث التاسع :يف آداب الباطن والظاهر
املبحث العاشر :سرية النيب عليه الص ة والس ا
املبحث احلاد عشر :يف التاريخ
املسألة ااوىل :تعريف التاريخ
املسألة ال انية :أ ية ثراسة التاريخ
املسألة ال ال ة :مصاثر ثراسة قواع آهم التاريخ
املسألة الرابعة :مصاثر ثراسة التاريخ اإلس مي
املسألة اخلامسة :مصاثر ثراسة التاريخ ال ويل ال يل
املسألة الساثسة :مصاثر ثراسة الواقا املعاصر

خامتة الكتاب (اجلامع يف طلب العلم الشريف)
الفهارس

