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افتتاح

الرحيم الرحمن هللا بسم

إبراهيم، عىل صليت كما محمد، آل وعىل محمد عىل صلِّ اللهم العاملني، رب هلل الحمد
مجيد. حميد إنك إبراهيم، وآل إبراهيم عىل باركت كما محمد، آل وعىل محمد عىل وبارك
نستوهب كما العصمة، ونسألك املحنة، بك نستدفع كما املنحة، بك نستمد إنا اللهم

الرحمة. منك
آتيتنا، ما شكر وأوزعنا علمتنا، كما العمل لنا ويرسِّ هديتنا، إذ بعَد قلوبنا تُزغ ال ربنا
السماوات مقاليد لك عليك. منه نفد بابًا وبينك بيننا وافتح إليك، يهدي سبيًال لنا وانهج

قدير.1 يشء كل عىل وأنت واألرض،
«ابن اإلمام وهو واإلسالم، العرب أعالم من َعلم عن بكتابته ُكلفت كتاب فهذا وبعد،
يجدد أن هللا شاء الذين األئمة أحد ورأيته شديًدا، إعجابًا بفقهه أعجبت وقديًما تيمية»،
واإلسالم. العروبة أمة وبأمثاله به يحفظ وأن ورشيعته، دينه بهم يعز وأن اإلسالم، بهم
األول القسم يف وعنيت ثالثة. أبوابًا ينتظم قسم وكل وخاتمة، قسمني عىل جعلته وقد
وبتجلية وجهاده، املباركة الخصبة حياته عىل وبالكالم املختلفة، نواحيه من عرصه ببيان

املختلفة. العلوم يف له تطبيقات ذكر مع البحث، يف منهجه
ويف وأصوله، الفقه يف والحياة؛ الدين يف آرائه عىل بالكالم ُعنيت الثاني، القسم ويف
عليها. يقوم التي وأصوله الحكم وسياسة االجتماع ويف هللا، كتاب من به اضطلع ما تفسري

القواصم». من «العواصم لكتابه العربي بن بكر أبي اإلمام افتتاح من اقتباس 1



تيمية ابن

أكثرهم! وما — وأنصاره خصومه وإىل العلمية، ومنزلته مكانته إىل أرشت وأخريًا،
بعده. فيمن أثره وإىل الحياة، يف ومنهجه دراسته من نفيد ما مقدار إىل أرشت كما فيه. —
والتوفيق العون نستمد ومنك رشًدا، أمرنا من لنا وهيئ رحمة، لدنك من آتنا ربنا

والسداد.
موىس يوسف محمد
١٣٨١ه/١٩٦٢م سنة يف القاهرة روضة
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األول القسم

ومنهجه وحياته عرصه





األول الباب

تيمية عرصابن

من أصدق ومن الحكيم، العليم يقول كما َربِِّه﴾ ِبِإذِْن نَبَاتُُه يَْخُرُج الطَّيُِّب ﴿اْلبََلُد
يف سواء هللا، يشاء أن إال اإلنسان يف الكبري أثرها — للِوراثة كما — وللبيئة ِقيًال! هللا
الناس من كثري حياة يف البيئة تحكَّمِت وقد والسياسية. واالجتماعية الطبيعية البيئة ذلك
يعملوا فلم ُمتأصلة، وتقاليد عادات من فيها ما عىل صربوا الذين وبخاصة ومصايرهم،
حكى كما يقولون كانوا من ومنهم وفساد، ضالل من فيها يكون قد ما مع عنها للخروج

ُمْقتَُدوَن﴾.1 آثَاِرِهْم َعَىل َوإِنَّا ٍة أُمَّ َعَىل آبَاءَنَا َوَجْدنَا ﴿إِنَّا عنهم: هللا
والسالم، الصالة عليهم والرسل األنبياء إال الضالة البيئات أحكام عن يخرج ولم
من ليست وتقاليد عادات من توارثوه ما عىل ثاروا الذين املجددون املصلحون وكذلك
من لقوا بما راضني صابرين وتحملوا وتغيريها، دونها الوقوف عىل فعملوا يشء، يف الحق
يف سنعرف كما تيمية، ابن الدين تقي اإلمام كان ومنهم السبيل، هذه يف وبالء اضطهاد

وكفاحه. وجهاده بحياته الخاص القسم

القرآن. من شواهد املعنى ولهذا والدين، امللة هنا: باألمة املراد 1



تيمية ابن

الذي العرص عن تفصيل، دون بالكالم، الكتاب هذا نبدأ أن علينا يجب ولذلك،
للحال بعدها ثم السياسية، للحال أوًال فنعرض بقليل،2 سبقه وما تيمية ابن فيه عاش

والعلمية. العقلية بالحال لننتهي االجتماعية؛
أن عليه مقدوًرا قدًرا كان وكيف كلها، نواحيه من فيه عاش زمن أي نتبني ثَمَّ ومن
حكمة هللا وآتاه واستوى أشده الشيخ بلغ حني من وذلك فساد، من فيه رأى ما يكافح

وعلًما.

طريقه يف ومر حامل، امرأة وله حج الخرض بن محمد جدَّه «إن تيمية: بابن شهرته سبب يف قيل 2

قد امرأته وجد «حران» إىل رجع فلما خبائها، من خرجت قد طفلة جارية هناك فرأى تيماء، درب عىل
تيمية، ى تُسمَّ أمه كانت هذا محمًدا جده «إن وقيل: بذلك.» ب فلُقِّ تيمية! يا قال: رآها فلما بنتًا، ولدت
الوفيات» «فوات كتاب: القولني هذين يف راجع بها.» واألرسة هو وُعرف إليها فنُسب واعظة، امرأة وكانت
ففيه ص٤-٥ األحمدين»، محاكمة يف العينني «جالء أيًضا: وراجع .٤٤ ج١: الكتبي، شاكر بن للصالح

الصحيح. هو األول القول أن يؤكد ما
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األول الفصل

السياسية الناحية

تمهيد (1)

الخلفاء عهد طوال والغرب الرشق يف موحدة دولة اإلسالمية العربية الدولة ظلت
جميع، واحد رأي عن وتصدر املعروفة، وغاياتها أهدافها لها األموية، والدولة الراشدين

بعُد. من بدمشق ثم باملدينة، الخليفة يرسمها واحدة وسياسة
األمويني بني معروف رصاع من كان ما الوحدة، هذه من نالت عنيفة هزة أول وكان
بالغرب األموية والدولة الرشق يف العباسية الدولة بقيام الرصاع هذا وانتهى والعباسيني،

أفريقية. بشمايل قامت التي األخرى بالدول ثم األندلس، يف
فتنة كانت حتى األمام إىل ُقُدًما ومشت باملرشق، العباسية للدولة األمر واستقر
جعلت أخرى عوامل جدَّت ثم اإلسالمية. الوحدة بتمزق إيذانًا فكانت واملأمون، األمني
وهناك، هنا صغرية دولة األكرب اإلسالمي الوطن رقعة يف وتظهر ينتثر، الوحدة عقد

ريحهم. وسكون الخلفاء نفوذ وضعف الخالفة مركز يف القوي أثره لذلك وكان
لخلفائها كان مختلفة، بأدوار والضعف القوة ناحية من العباسية الدولة مرت نعم،
والخالفة الحكم من لهم يكن لم بعضها ويف النافذ، والحكم العليا الكلمة بعضها يف
الدياملة بُويه بني أمثال عليهم، للمتغلبني الفعلية السيادة فكانت والرسم، االسم إال
يسرتجعون كانوا اآلخر بعضها ويف (٤٤٧–٥٩٠ه)، السالجقة واألتراك (٣٣٤–٤٤٧ه)،
٦٥٦ه. سنة التتار أيدي عىل أمرهم انتهى حتى ، وىلَّ الذي والعز الذاهبة القوة من شيئًا
جنًدا منهم يتخذ لألتراك، (٢١٨–٢٢٧ه) باهلل املعتصم الخليفة اصطناع كان وقد
الخلفاء هيبة وزوال الضعف َطور ببدء إيذانًا خراسان من واملوايل العرب عن به يستغني

لألمة. الوحدة وذهاب
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يف أخذوا وقوتهم، الخلفاء عدة بأنهم األتراك الجند هؤالء أحس عندما بأنه وذلك
وانتهى وحياتهم، الخلفاء يف بل وأمورها، الخالفة يف تحكموا حتى بالسلطان االستئثار

شيئًا. نفسه أمر من يملك ال الهوان من منزلة يف الخليفة صار بأن األمر
«الطربي» مثل: التاريخ، كتب بعض يف النظر حالة من للباحث تظهر املنزلة وهذه
للمسعودي، واإلرشاف» و«التنبيه الذهب» و«مروج األثري، البن و«الكامل» وصلته،
العماد البن الذهب» و«شذرات للخطيب، بغداد» و«تاريخ كثري، البن والنهاية» و«البداية

الحنبيل.
قليل غري عدد وظهور األطراف، أمراء من كثري استقالل املحتوم: أثره لذلك وكان
بالجزيرة، والحمدانية بمرص، الفاطمية مثل اإلسالمية؛ العربية البالد رقعة يف الدول من
عن فضًال كله وذلك والسلجوقية، والخوارزمية، والبويهية، النهر، وراء فيما والسامانية

باملغرب. ظهرت التي الدول
البلدين هذين يف لهما العرصحدثان هذا يف مرصوالشام يف حدث مما كان وقد هذا،
تيمية ابن حياة يف ولهما مًعا، واالجتماعية السياسية الناحية من الخطر أكرب الشقيقني
وزحفهم بغداد عىل واستيالؤهم باملرشق التتار ظهور هما: أثر، أي أثر خاصة بصفة

أيًضا. اإلقليمني هذين إىل الصليبيني الفرنج خروج والثاني: ومرص، الشام إىل
الشيخ عارصهما اللذين الحدثني هذين — بإيجاز ولو — هنا نتناول أن وينبغي
ابن إىل راجعني والسيايس، الحربي جهاده من كبريًا جانبًا منهما كل وأخذ تيمية، ابن
جاءوا الذين أو له املعارصين املؤرخني من غريه وإىل معارص، ثقة مؤرخ وهو األثري،

٦١٧ه: سنة أحداث يف األثري ابن يقول بعده.
منها األمم؛ من أحد بها يُبْتََل لم بمصائب املدة هذه يف واملسلمون اإلسالم بُيل «لقد
يستعظمها التي األفعال ففعلوا املرشق عىل أقبلوا — هللا قبحهم — الترت هؤالء ظهور

تعاىل. هللا شاء إن مفصلة مرشوحة وسرتاها بها، سمع من كل
مرص، ديار وقصدهم الشام، إىل املغرب من — هللا لعنهم — الفرنج خروج ومنها،
لطف لوال يملكوها، أن عىل وغريها والشام مرص ديار وأرشفت منها، دمياط ثغر وملكهم

عليهم.»1 ونرصه تعاىل هللا

.١٢٨ ج١٢: التاريخ»، يف «الكامل 1
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التتار ظهور أوًال: (2)

البالد إىل التتار خروج يف ما مقدار عن يتحدث نفسه املؤرخ نجد الحدث، هذا عن
الحادثة؛ هذه ذكر عن معرًضا سنني عدة بقيت «لقد فيقول: عامة، بصفة اإلسالمية
عليه يَْسُهل الذي فمن أخرى، ر وأُؤخِّ ِرْجًال إليه أقدم فأنا لذكرها، كارًها لها استعظاًما

يجدي. ال ذلك ترك أن رأيت ثم … واملسلمني! اإلسالم نعي يكتب أن
األيام عقمت التي الكربى واملصيبة العظمى الحادثة ذكر يتضمن الفصل هذا إن
هللا خلق مذ العالم إن قائل: قال فلو املسلمني. ت وخصَّ الخالئق ت عمَّ مثلها، عن والليايل
ما تتضمن لم التواريخ فإن صادًقا، لكان بمثلها، يُبْتََل لم اآلن إىل آدم وتعاىل سبحانه

… يدانيها ما وال يقاربها
إال الدنيا وتفنى العالم ينقرض أن إىل الحادثة هذه مثل يرون ال الخلق ولعل
لم وهؤالء خالفه، من ويُهلك اتبعه من عىل يُبقي فإنه الدجال وأما ومأجوج. يأجوج
األجنَّة وقتلوا الحوامل بطون وا وشقُّ واألطفال، والرجال النساء قتلوا بل أحد، عىل يُبقوا

…
بالد إىل منها ثم … تركستان بالد فقصدوا الصني، أطراف من خرجوا قوًما فإن
ثم نذكره، ما بأهلها ويفعلون فيملكونها وغريهما، وبخارى سمرقند مثل النهر؛ وراء ما
يتجاوزونها ثم ونهبًا، وقتًال وتخريبًا ملًكا منها فيفرغون خراسان إىل منهم طائفة تعرب
هذا سنة، من أقل يف … العراق حد إىل البالد من فيه وما الجبل وبلد وهمذان الرَّيِّ إىل

… بمثله يُسمع لم ما
بالد من يجاورها وما وأعمالها غزنة إىل الطائفة هذه غري أخرى طائفة ومىض
األسماَع يطُرِق لم ما هذا وأشد؛ هؤالء فعل مثل فيها ففعلوا وكرمان، وسجستان الهند

مثله.
الرسعة، هذه يف يملكها لم الدنيا، ملك أنه عىل املؤرخون اتفق الذي اإلسكندر، فإن
وهؤالء بالطاعة، الناس من ريض إنما أحًدا، يقتل ولم سنني عرش نحو يف ملكها إنما
أهل وأعدل وأهًال، عمارة وأكثره وأحسنه األرض من املعمور أكثر ملكوا قد التتار) (أي
وهو إال يطرقوها لم التي البالد من أحد يبت ولم سنة، نحو يف وسرية، أخالًقا األرض

«… وصولهم ويرتقب يتوقعهم خائف
ديانتهم «أما فيقول: وتقاليدهم، عاداتهم وبعض ديانتهم عن الثقة املؤرخ يتكلم ثم
الدواب جميع يأكلون فإنهم شيئًا؛ يحرِّمون وال طلوعها، عند للشمس يسجدون فإنهم
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من واحد غري يأتيها املرأة بل نكاًحا، يعرفون وال وغريهما، والخنازير الكالب حتى
أباه.»2 يعرف ال الولد جاء فإذا الرجال،

البالد وبخاصة العالم، ابتالء عن املؤرخني من وغريه األثري ابن يقوله فيما وليس
فإن املبالغة، من ما يشء األمور، وعظيمات الفظائع من ارتكبوه وما بالتتار اإلسالمية،
للقارة حتى كله العالم يف الرعب أوقع قد األمواج، املتالطم وَمدَّهم الجيَّاش، زحفهم

خوًفا. أْمِنهم بعد من جميًعا الناس وبدَّل األوروبية،
العالم أصاب ما مدى لقارئه يمثِّل حني صدق قد «جيبُون» املؤرخ أن ونعتقد
بهزات أشبه كانت «إنها بقوله: وذلك املغول، أو التتار موجات بسبب ورعب ذُعر من
وقد السويد، سكان بعض «إن يقول: وحني األرض»، وجه تغري التي العنيفة الطبيعة
كعادتهم يخرجوا أن يستطيعوا لم املغويل، الطوفان ذلك نبأ روسيا طريق عن سمعوا

املغول!»3 من خوًفا إنجلرتا؛ سواحل يف للصيد

وأثره بغداد سقوط

لتعجيل األقل عىل أو العراق، من العباسية الخالفة وذهاب بغداد لسقوط املؤرخون يذكر
من الدولة إليه وصلت ما منها مختلفة؛ عوامل مقضيٍّا، حتًما كان الذي املصري هذا
بسبب الرصاع إىل نشري أن ويكفي هنا، لذكرها رضورة ال لعوامل والُفرقة الضعف
بعض وانرصاف الديني، املذهب أو العقيدة اختالف بسبب العنيف والنزاع الجنس،
العروبة ألمة عليهم الواجب أنساهم الحياة من رضب إىل الدولة ورجاالت الخلفاء

واإلسالم.
والشيعة السنة أهل بني الخالف أن الحق من فهل ا، حقٍّ ذلك كل كان إذا ولكن
كثري يقرره ما هذا أيًضا؟ بغداد دخول للتتار ت يرسَّ التي العوامل تلك من كان الرافضة،

األحداث. تلك عارص الذي كثري ابن ومنهم املؤرخني، من

البن والنهاية» «البداية مفصًال: الحدث هذا يف أيًضا وراجع ،١٣٧-١٣٨ ج١٢: الكامل»، «تاريخ راجع: 2

عليه. وزاد األثري ابن ذكره بما أتى فقد بعدها، وما ٨٦ ج١٣: كثري
عن نقًال .Yibbn. Decline and fall of the Roman Empire وسقوطها» الرومانية الدولة «انحطاط 3

ص٨. املراغي العزيز عبد للمرحوم تيمية» «ابن
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الخلفاء آخر باهلل املستعصم الخليفة وزير أن ٦٥٦ه سنة حوادث يف يذكر إنه
بسبب لذلك عمل — الرافضة من وهو — العلقمي بن محمد الدين مؤيد وهو العباسيني،
عىل دبر أن عىل أهاجه مما هذا «فكان وشيعته، السنة أهل بني وحرب عداء من كان ما
إىل «… بغداد بنيت منذ منه أبشع يؤرخ لم الذي الفظيع األمر من وقع ما وأهله اإلسالم

قال.4 ما آخر
الخليفة، حتى أهلها أكثر وقتلوا بغداد، التتار أخذ فقد أمر، من يكن ومهما
لذلك وكان اإلسالمية، والثقافة الحضارة معالم وأزالوا منها، العباس بني دولة وانقضت
الناحية عن بالكالم هنا ونكتفي اإلسالم. بالد وسائر مرصوالشام حياة يف اآلثار أكرب كله

وحدها. السياسية
عىل وارتدُّوا رشهم هللا كفى حتى الرشق يف معاركهم يف التتار نتتبع أن علينا ليس
هذا امتالك ومحاولتهم الشام إىل بجموعهم مجيئهم إىل فحسب نتعرض ولكن أدبارهم،

بغداد. بعد بمرص الخالفة قيام من كان ما إىل ثم ثانيًا، مرص ثم أوًال القطر
هوالكو للسلطان الرشق بالد من وغريها وخراسان العراقني ملك صار ٦٥٨ سنة يف
الفرات، عابرين بجيوشه إليها فبادر الشام، إىل أمامه مفتوًحا الطريق فأصبح التتار، ملك
األهلني قلوب الرعب مأل وقد الديار، خالل وجاسوا دمشق، ثم حلب ملكوا أن لبثوا وما

أرضه. يف هللا كنانة مرص إىل طريقهم يف غزَّة إىل التتار وصل أن بعد
بدأه بالًغا تهديًدا ُقُطز املظفر امللك فيه يهدد بكتاب مرص إىل رسله هوالكو وأرسل
فأي الطلب، وعلينا بالهرب «فعليكم له: يقول وفيه وغربًا»، رشًقا امللوك ملك «من بقوله:
خالص!» سيوفنا من لكم فما تحميكم؟ بالد وأي تنجيكم، طريق وأي تأويكم، أرض

باهلل مستعينًا عدته لألمر وأعدَّ الرسالة، هذه من قلبه ينخلع لم املظفر امللك ولكن
ما بلغه ملا — كثري ابن يذكر كما — أنه وذلك اإليمان، حق به املؤمنني عباده ينرص الذي
أن قبل بادرهم مرص، ديار إىل الدخول عىل عازمون وأنهم بالشام، التتار أمر من كان

الشام. إىل انتهى حتى عليه، الكلمة اجتمعت وقد عساكره يف فخرج يبادروه،

سنة الوزير هذا وفاة ذكر عند (ص٢١٢) آخر مكان يف يقول ثم ،٢٠١ ج١٢: والنهاية»، «البداية 4

يف والوجاهة التعظيم من له حصل وقد وأهله، اإلسالم عىل الطوية رديء خبيثًا رافضيٍّا «وكان :٦٥٦
حتى خان، وهوالكو الكفاَر وأهِله اإلسالم عىل ماأل ثم الوزراء، من لغريه يحصل لم ما املستعصم أيام
الخالفة نقل نفسه، املؤرخ يقول كما يريد، كان أنه ويظهر ذكره.» تقدم مما وأهله باإلسالم فعل ما فعل

الفاطميني. إىل
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بنرص انتهى شديد قتال وكان جالوت»، «عني عىل بالشام الجمعان التقى ثم
الجيش بهم فلحق وبفرارهم، شنيعة هزيمة التتار وبهزيمة مبينًا، انتصاًرا وأهله اإلسالم

ومكان. موضع كل يف يقتلونهم اإلسالمي
آخر جيًشا أرسل جالوت، بعني املسلمني من جيشه عىل صار ما هوالكو بلغ وملا
خارسين؛ خائبني إليه ورجعوا يشتهون، ما وبني بينه فِحيل الشام، استعادة يحاول
وتضامن هللا بفضل ذلك وكان املظفر، امللك خلف الذي بيربس الظاهر امللك يد عىل وذلك

وأهله. الشام أمراء من عاونهم ومن املرصيني
ألقى شديًدا، زلزاًال ُزلزلوا املسلمني أن عاين وقد املظفر، امللك أن املقريزي ويذكر
عبدك انرص هللا يا مرات)! (ثالث إسالماه «وا صوته: بأعىل ورصخ األرض عىل خوذته
املبني.» هللا نرص بعدها كان صادقة، حملة معه وبمن بنفسه وحمل التتار، عىل قطز

ألَقوا حمص، أرض إىل الطلب لحقهم ملا فإنهم التتار، «وأما املقريزي: يقول ثم
فتخطَّف الساحل، طريق نحو وعرجوا األرسى، وأطلقوا وغريه متاع من معهم كان ما
وقتل عسكره كرسة هوالكو بلغ فلما أكثر. وأرسوا كثريًا خلًقا وقتلوا منهم املسلمون

يومه.»5 من ورحل ذلك، قبل عسكر له يُكرس لم فإنه عليه، عُظم ُكتْبُغا، نائبه
من الشام جند من إليهم انضم ومن املرصيني أيدي عىل التتار هللا هزم وهكذا
وأن الغالب، هو هللا قضاء وأن باملرصاد، لهم مرص أن التتار وأيقن وغريهم، العرب

وللمؤمنني. وللعرب ورسوله هلل العزة

عنها، العباسية الخالفة وإزالة التتار، بأيدي بغداد لسقوط األول السيايس األثر عن هذا
ودرًعا للمسلمني مثابة أصبحت أن بعد بمرص الخالفة هذه إقامة هو الثاني األثر وكان

الدين. يوم إىل هللا بفضل كذلك وستبقى لهم،
سنة، ونصف سنني ثالث ببغداد الخلفاء آخر قتل بعد شاغًرا الخالفة منصب ظل
أعقابهم عىل وردهم التتار أمام وقوفها بعد وبخاصة مرص شأن عال الفرتة هذه ويف

رجعة. غري إىل مدحورين

«السلوك» ويف بعدها، وما ٢٢٠ ج١٣: والنهاية» «البداية يف: ومقدماتها الفاصلة املوقعة هذه أمر راجع 5

بعدها. وما ص٤٢٧ قسم٢ ج١ للمقريزي
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عىل «الرشعية» صفة إلضفاء العمل برضورة املماليك من بمرص القائمون وأحسَّ
يستمدون بالقاهرة خليفة إقامة يف فكروا أن ذلك من وكان ترصفاتهم، وسائر واليتهم
هذا لهم تم وقد ونفوذهم، إمرتهم من شيئًا ذلك يتحيَّف أن دون رشًعا سلطاتهم منه
الرشعيني. والخلفاء للخالفة مرص باحتضان شديًدا فرًحا الناس وفرح سبيل، أيرس عىل
أبو األمري بيربس، الظاهر امللك سلطنة عهد يف ،٦٥٩ سنة مرص إىل قدم بأن وذلك
قتله الذي املستعصم الخليفة عم وهو هللا، بأمر الظاهر املؤمنني أمري ابن أحمد القاسم
واألعيان والعلماء والوزير القايض ومعه لقائه إىل الظاهر السلطان فخرج ببغداد، التتار

دونهم. من وآخرون
فبويع معه، ومن السلطان بمحرض نسبه األمري أثبت الجبل بقلعة اإليوان ويف
السلطان وتاله السالم، عبد بن الدين عز اإلسالم شيخ بايعه من أول وكان بالخالفة،
وُكتب السكَّة، عىل اسمه وُرضب باهلل»، «املستنرص ولقب إليهم،6 ومن األمراء والقايضثم

اآلفاق. إىل ببيعته
عىل وخطب بالقلعة، الجامع إىل الخليفة ركب بأيام، ذلك بعد الجمعة يوم كان فلما
عرش بضعة وبعد بالناس. وصىل ونزل للسلطان دعا ثم العباس، بني رشف ذاكًرا املنرب
وفوض توليته، خلعة بيده السلطان الخليفة ألبس العام، ذلك من شعبان رابع يف يوًما،
لقمان بن الدين فخر وقرأ املؤمنني، أمري بقسيم به ولقَّ اإلسالمية، البالد يف األمور إليه

للسلطان. الخليفة تقليد الكتاب رئيس
العمل عىل «السلوك»، كتابه يف املقريزي يذكر كما للخليفة، السلطان بيعة وكانت
سبيل يف والجهاد املنكر عن والنهي باملعروف األمر وعىل ملسو هيلع هللا ىلص، رسوله وسنة هللا بكتاب

مستحقيها.7 يف ورصفها ها بحقِّ األموال أخذ وعىل هللا،

بعد بايعه الدين عز الشيخ أن هو الصحيح ولعل املحارضة»، «حسن يف السيوطي يذكر هكذا 6

و«السلوك» ص٣١٧، نفسه للسيوطي الخلفاء» «تاريخ راجع الدين، تاج القضاة قايض بعد ثم السلطان
الشيخ ثم السلطان ثم الدين تاج القايض بايعه من أول أن يذكر كان وإن ص٤٥٠، ق٢ ج١ للمقريزي

السالم. عبد بن الدين عز
بعدها، وما ٤٤٨ «السلوك» بعدها، وما ٢٣١ ج١٣: كثري ابن بها: يتصل وما البيعة هذه يف راجع 7

بعدها. وما ٥٧ :٢ املحارضة» «حسن ،٢٤٢ ج٢: للمقريزي «الخطط»
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ذلك وطبيعة يتفق كان ما وذلك أكثر، ال رمزية كانت الخالفة هذه أن إىل هنا ونشري
«الخطط» يف املقريزي يقول كما — للخليفة يكن فلم فيه، املتسلطني والحاكمني الزمان

املؤمنني! أمري يقال: أن حظه إنما نهي، وال أمر —
األنظار وأصبحت شديد، ركن إىل وآوت ، قويٌّ بلد الخالفَة تبنَّى فقد يكن، ومهما
سالطينها ظفر أن وبعد واملسلمني، واإلسالم الرشق عن التتار ردَّت أن مرصبعد إىل ترنو

لهم. وتوليتهم إياهم الخلفاء تقليد يف يتمثل رشعي بسند املماليك من

الفرنج ظهور ثانيًا: (3)

فإن رأينا، كما ٦٥٦ سنة بغداد سقوط بعد إال يكن لم بالشام التتار ظهور كان إذا
الزمان، من ونصف قرن من بأكثر ذلك قبل ومرص الشام عىل غاراتهم يف بدءوا الفرنج
بالد إىل الفرنج خرج ٤٩٠ سنة يف أنه ٤٩١ سنة حوادث يف يذكر األثري ابن فإن
مرص أصحاب إن — الشام إىل خروجهم سبب بيان يف أي — «وقيل يقول: ثم الشام،
السلجوقية، الدولة قوة رأوا ملا الشيعية) الفاطمية الدولة أصحاب (يريد العلويني من
أخرى والية مرص وبني بينهم يبَق ولم غزة، إىل الشام بالد عىل واستيالءها وتمكنها
الشام؛ إىل الخروج إىل يدعونهم الفرنج إىل وأرسلوا خافوا وحرصها، دخولها من تمنعهم

أعلم.»8 وهللا املسلمني، وبني بينهم ويكونوا ليملكوها
وعىل عليها غاراتهم يف استمروا فإنهم الشام، إىل الفرنج خروج سبب يكن ومهما
قرنني نحو الطرفني بني سجاًال الحرب وظلت أخرى، وينهزمون مرة ينترصون مرص،
املنصور بن خليل األرشف امللك يد عىل نهائيٍّا، بطردهم األمر انتهى حتى الزمان، من
التي السواحل وبقية عكا ُفتحت «وفيها كثري: ابن يقول هذا ويف ٦٩٠ه، سنة قالوون
واملنة.»9 الحمد وهلل واحد، حجر فيها لهم يبَق ولم متطاولة، ُمدد من الفرنج بأيدي كانت
بسبب العرص؛ ذلك طابع هو والشام مرص يف االستقرار عدم كان ذلك أجل من
من الثاني النصف يف امليدان يف ظهروا وقد التتار، إليهم انضم الذين الصليبيني هؤالء
أو هنا جديد من تندلع حتى أوارها يخمد يكاد ال معارك وكانت الهجري، السابع القرن

.٩٤ ج١٠: األثري، ابن 8
.٣١٩ ج١٣: والنهاية»، «البداية 9
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قاموا وقد به، يقومون واجب وأمثاله تيمية ابن الشيخ عىل وكان ومرص، الشام يف هناك
فعًال. به

سيوف وألقتهم أمرهم انتهى حتى الصليبيني أولئك أخبار قصِّ مقام يف هنا ولسنا
يريد. ملن الذراع حبل عىل هي التي التاريخ كتب بذلك حفلت فقد البحر، إىل املجاهدين
عاش عرص أي يتبني ومنها وأعالمه، الزمن ذلك ُصَوى من تعترب أمور إىل نشري ولكن

الحياة: نور رأى حني تيمية ابن فيه

حصونها أكثر عىل واستوَلوا بعيد، زمن منذ بالشام الصليبيني أقدام توطدت (أ)
املقدس بيت ملكوا كما وغريها، وعسقالن وصور وبريوت ويافا عكا ثم ومدنها، وقالعها
املسلمني أئمة من كثري منهم ألًفا، سبعني عىل يزيد ما األقىص باملسجد وقتلوا ،٤٩٢ سنة

واألوالد.10 الحريم من َسبَْوه عما فضًال وذلك وُعبَّادهم، ادهم وزهَّ وعلمائهم
واملسلم بالضيم، ترىض وال ثأر عىل تنام ال فيها، األمر وأويل بأهلها مرص، أن إال (ب)
ومثل بعًضا، بعضه يشدُّ كالبنيان للمؤمن واملؤمن يُْسلمه، وال يظلمه ال املسلم أخو
تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد كالجسد وتعاطفهم وتراحمهم توادِّهم يف املؤمنني

ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول يقول كما ى، والحمَّ هر بالسَّ األعضاء سائر له
البلدان يعمل وأن بالشام، إخوانهم لنجدة مرص تهبَّ أن الطبيعي من كان ولذلك
يروي هذا أجل ومن املقدسة. األماكن من لطردهم بل الفرنج، عادية رد عىل الشقيقان

السنني. تلك طوال املعتدين وبني بينهم تَْفُرتْ لم والحروب املعارك أن التاريخ
الصليبيني، عىل وبالنرصاملبني الشدة، بعد بالفرج هللا وتأذَّن دورات، الفلك دار ثم (ج)
هؤالء لحرب األيوبي الدين صالح الخالد والبطل السلطان بقيادة مرص، جيش فهبَّ
األقىص املسجد أحالوا حتى املقدسة باألماكن وعبثوا فساًدا، األرض يف عاثوا الذين العتاة

كنيسة. القبلتني أول
أيدي من واستنقذها وحصونها، الشام مدن من كثريًا عليه هللا فتح أن وكان
وطربيَّة، جاورها، وما وعسقالن ويافا، عكَّا، والبالد: املدن هذه ومن الظاملني. غاصبيها
الهامة والنواحي البالد من كله ذلك وغري املقدس، بيت ثم وصور،11 وبريوت، والالذقية،

األخرى.

.٩٨ ج١٠: األثري، ابن 10
رامها. من عىل امتناًعا وأشدها حصانة الشام بالد أعظم األثري، ابن يقول كما وهي 11
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يف الجامحة الصليبيني رغبة فإن الوضع، هذا عىل نهائيٍّا يستتبَّ لم األمر أن غري
ولذلك مراًرا؛ باالعتداء يغري واالعتداء تضعف، أو تَِهن لم األقىص املسجد موطن امتالك
من أكثر طرف إىل طرف من تنتقل كانت املقدس، وبيت عكا مثل الواحدة، املدينة كانت

التاريخ. من معروف هو كما مرة،
الفرنج من كثري خرج وأن الطرفني، بني سجاًال الحرب رأينا أن ذلك من وكان (د)
من له استنفاًدا املقدس؛ بيت قصد عىل أمرهم وبيتوا بعكا وأرَسْوا الشام إىل البحر يف
ببالد غاراتهم كثرت ثم األثري، ابن علينا يقصه ما عىل ٦٠٠ سنة هذا وكان املسلمني،

.٦٠٤ سنة أحداث يف نفسه املؤرخ يرويه ما عىل الشام
لنجدة يدها تمدَّ ال حتى بنفسها مرص يشغلوا أن الفرنج رأى سنوات بضع وبعد
دمياط، إىل بحًرا كثرية جموع منهم فسارت أخرى، ناحية من نفسها فيها وطمًعا الشام،
إذ يسريًا؛ إال بها يلبثوا لم ولكنهم عليها، استولوا شديد وقتال طويل حصار وبعد
وأسري قتيل بني ما الكثري ذهب أن بعد ٦١٨ سنة عنها الجالء إىل مرص جيش اضطرهم

تعاىل.12 هللا بحمد البحر، يف وغريق
أيوب بني ملوك بني دبت الُفرقة أن إىل باإلشارة املوجز العرض هذا من وننتهي (ه)
الفرنج نفوس فقويت وفرًقا، أحزابًا صاروا حتى الدين صالح السلطان أبيهم وفاة بعد
صالح كان ما إليهم يردوا أن املسلمني من فطلبوا البحر، من إليهم جاءوا وبمن بكثرتهم
فتسلموه، وحده املقدس بيت إليهم يُردَّ أن عىل الصلح وتم أيديهم، من افتتحه الدين

14.٦٣٦ سنة هللا بحمد منهم املسلمون اسرتده ثم 13،٦٢٦ سنة هذا وكان

نعرفه ما األحداث هذه أهم وكان السياسية، باألحداث مليئًا العرص ذلك كان وهكذا
قامت التي واملعارك ومرص، الشام عىل ومنفردين مجتمعني والتتار الفرنج غارات من
وبالده اإلسالم منهم وتخلص منهم، هللا أدال حتى الزمان، مدى عىل وبينهم املسلمني بني

رجعة. غري إىل

بعدها. وما ٣٢٠ ج١٢: والنهاية» «البداية بعدها، وما ٢٠٠ ج١١: األثري ابن 12
بعدها. وما ١٢٣ ج١٢: األثري ابن 13

.١٢٣ ج١٣: والنهاية» «البداية ص١٨٧، املرجع نفس 14
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الثاني الفصل

االجتامعية الناحية

الجنس يف يقاربها ما أو وحدة تجمعه أن عن بعيد مجتمع يف تيمية ابن الشيخ عاش
يتحاكم التي والقواعد القضاء يف أو التعبدية، ومذاهبه الدين يف أو االجتماعية، واملنزلة
وأهدافها أسسها لها وحدة املجتمع ألفراد يجعل مما كله ذلك غري يف أو بموجبها، الناس
ويتضح بسبيل، إليها وما النواحي هذه يف متنافًرا مجتمًعا كان بل املشرتكة؛ وغاياتها

بها. نتناوله التي الكلمات هذه من ذلك

أجناسوطبقات

بل املختلفة، األجناس من بكثري يموج الزمان ذلك يف ومرص الشام يف املجتمع كان
فقد هذا ومع املعيشة، وألوان الحياة فهم ويف والتقاليد، والعادات الطباع يف املتباينة،
حالة ببعض بعضها وامتزج واحد، عرص يف البلدين هذين يف األجناس هذه عاشت
الناحية من وذرياتهم هم عليه كانوا فيما كبري أثر لذلك وكان السالم، ظل ويف الحروب

ونحوهما. والفكرية النفسية
وشاميون، ومرصيون، أتراك، مختلفة: أجناس من أقوام العرص هذا يف التقى
األرس يف وقعوا وتتار وفرنجة بغداد، خراب بعد وبخاصة الشام إىل وفدوا وعراقيون

وإرسائيليون. وأرمن البالد، يف وأقاموا
عاداتهم يف اختالفهم عىل واحد صعيد يف عاشوا غريهم، وآخرون جميًعا هؤالء
من فيه مجتمع بل االستقرار، يعرف ال مجتمع منهم فكان وتقاليدهم، وأخالقهم
والفكرية السياسية الحياة يف خطري بالغ أثر لهذا وكان كثري، يشء وعوامله االضطراب

حينذاك. والقضائية



تيمية ابن

بعضها يتلو طبقات النحو، هذا عىل يقوم الذي املجتمع يكون أن الطبيعي من وكان
بعض القول فيه سنفصل ما وذلك والنفوذ، السلطان ويف االجتماعية، املراتب يف بعًضا
يف كبري شأن له كان األيام تلكم يف الطبقي التدرج ألن وذلك اإلشارة؛ هذه بعد التفصيل

وكفاحه. ونشاطه تيمية ابن
يف وأثرهم خاصة التتار عن له طويل كالم من املقريزي املؤرخ يقول وذاك هذا ويف
الترت وقائع كثرت فلما يقول:« إذ وذلك بنصه، بعضه ننقل أن يحسن ما ومرص، الشام
األقطار، يف تنقلوا وباعوهم، منهم كثريًا وأرسوا القبجاق، وبالد والشمال املرشق بالد يف
ملك من ومنهم البحرية، سماهم منهم، جماعة أيوب بن الدين نجم الصالح امللك واشرتى
املشهورة الواقعة معهم قطز املظفر للملك كانت ثم أيبك. بن املعز وأولهم مرص ديار

والشام. بمرص صاروا كثريًا خلًقا منهم وأرس التتار وهزم جالوت، عني عىل
ت فُغصَّ … والشام مرص وملئوا بيربس الظاهر امللك أيام يف الوافدية كثرت ثم
مرص وملوك هذا وطرائقهم. بها عاداتهم وانترشت امُلُغل، بطوائف والشام مرص أرض
بلحمهم وامتزج وبنيه، خان جنكيز من رعبًا قلوبهم ُملئت قد وعساكرها وأمراؤها

وتعظيمهم. مهابتهم ودمهم
املحمدية، امللة وأحكام القرآن نوا ولُقِّ اإلسالم، بدار ُربُّوا إنما التتار) (أي وكانوا
كل القضاة لقايض وفوَّضوا الرديء، إىل الجيد وضموا والباطل، الحق بني فجمعوا
األوقاف أمر به وناطوا والحج، والزكاة والصوم الصالة من الدينية باألمور يتعلق ما
ونحو الديون، وأرباب الزوجني كتداعي الرشعية األقضية يف النظر إليه وجعلوا واأليتام،

ذلك.
«الياسه»،1 بحكم واالقتداء خان جنكيز لعهد الرجوع إىل أنفسهم ذات يف واحتاجوا
قويِّهم يد عىل واألخذ عوايدهم، من فيه اختلفوا فيما بينهم ليقيض الحاجب نصبوا فلذلك
قضايا يف النظر ذلك مع إليه وجعلوا «الياسه»، يف مقتىضما عىل منه الضعيف وإنصاف
أوضاع عليه استقرت ما لينفذ اإلقطاعات؛ أمور يف االختالف عند السلطانية الدواوين

قال.2 ما آخر إىل «… الحساب وقواعد الديوان

التعريف. أداة العرب عليها أدخل ثم «ياسه»، سماه وعقوبات قواعد فيه قرر كتابًا خان جنكيز وضع 1

.٢٢١ ج٢: املقريزي»، «خطط 2
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منهما لكل كبريتان قوتان فيه كان املجتمع بأن عامة بصفة نقول أن لنا هذا، وبعد
النفوذ من األسد نصيب لها وكان السلطان، رأسهم وعىل األمراء طبقة األوىل: نفوذها؛

وقوته. الحكم سلطان ذلك ومصدر كله، النصيب يكن لم إن والجاه
هو هؤالء نفوذ ومأتى الدين، رجال وكبار والفقهاء العلماء طبقة هي واألخرى:
الحكم بيدهم من عىل حتى — به يقوى والذي بالقوة الجياش الدين هذا نفسه، الدين
كان ما بالتاريخ العارفون ويرى واألحوال. الشئون كل يف به ويعمل ا حقٍّ يمثله من —
تيمية، وابن النووي، الدين ومحيي السالم، عبد بن الدين عز نفوذ من العرص هذا يف
يف وسنرى كلها، واألمة الشعب وعىل إليهم، ومن أنفسهم السالطني عىل جميًعا، وأمثالهم

كله. ذلك مصداق تيمية ابن بحياة الخاص الفصل
سالطني مع السالم عبد بن الدين عز الشيخ مواقف أحد إىل نشري أن هنا ويكفي
ما قلة وجد بالشام، التتار لقتال الخروج املظفر امللك أراد حني وذلك وأمرائه، عرصه
الجند إلقامة الرعية أموال من بيشء املساعدة إىل «محتاج وأنه خزانته، يف املال من عنده
الستشارتهم واألعيان والفقهاء القضاة فجمع ذلك»، عىل يعينهم وما للسفر وتجهيزهم
الدين عز الشيخ إال املجلس يف كان من فسكت عليه، عزم ما عىل املوافقة وطلب هذا، يف
تأخذوا أن لكم وجاز قتالهم، الحاكم عىل وجب اإلسالم بالد العدو طرق «إذا قال: الذي
الح السِّ من يشء املال بيت يف يبقى أال برشط جهادكم، عىل به تستعينون ما الرعية من
ذلك، وغري والفضة السيوف وأسقاط املزركشة، والكبابيش والفضية، الذهبية والرسوج
سالحه عىل الجند كل ويقترص النفيسة، واآلالت الذهبية الحوائص من لكم ما وتبيعوا
من الجند أيدي يف بقايا مع العامة من األموال أخذ وأما والعامة. هم ويتساووا ومركوبه

فال.»3 الفاخرة، واآلالت األموال
ولكن وبالء، اضطهاد من بسببها يلقاه ملا ناظر غري ية املدوِّ الكلمة هذه الشيخ قال

العزيز. القوي هللا من النرص فكان بمشورته، وعمل منه قبلها املظفر امللك
٦٦٠ سنة مات ملا أنه واألمراء، السالطني قلوب يف الدين عز الشيخ مهابة من وبلغ
خواصه: لبعض قال معها، الذين الخلق كثرة ورأى بيربس الظاهر بامللك جنازته ومرت

الكتب دار طبعة بردي، تغري بن املحاسن ألبي والقاهرة» مرص ملوك أخبار يف الزاهرة «النجوم 3

.٧٢ ج٧: ،١٩٣٠ سنة بالقاهرة املرصية
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النتزع عليه؛ اخرجوا للناس: يقول كان لو الشيخ هذا ألن امللك؛ يف أمري استقر «اليوم
مني!»4 امللك

عهد يف ٦٧٦ سنة املتوىف النووي الدين محيي للشيخ كان ما إىل نشري هذا، وبعد
التوجيه فيها إليه ومراسالت معه، خطرية مشهودة مواقف من بيربس الظاهر امللك
عنهم يرفع وأن الرعية مع يعدل أن طلب وفيها الشديد، الرصيح والنصح الرشيد

الظاملة.5 املكوس
ملا ويرعى الئم، لومة هللا يف يخاف ال العلماء الفقهاء أولئك من الواحد كان وإذا
الحاجة تُنزله من العرص ذلك يف كان فقد حرمته، الدين ومن كرامته العلم من هللا آتاه
قصة يف إليه ويرضع للسلطان يستذل فهو الدون، منزلة ومتاعها الدنيا عىل الحرص أو

تيمية. البن معاًرصا وكان له،
مالك، بن محمد ربه رحمة إىل الفقري «رفعها قصة صور السيوطي ينقل هذا، ويف
أنه سعوده وأبَّد جنوده هللا أيَّد بيربس) الظاهر (هو السلطان إىل ويُنهي األرض يقبل
سيد يعينه أن وأمله األدب، وفنون واللغة والنحو القراءات بعلوم زمانه أهل أعرف
هو ما عىل — ملكه واملغارب املشارق وجعل ملكه، هللا خلد — الشياطني ومبيد السالطني
التسبب عن وتغنيه عياله، همَّ تكفيه بصدقة واملسرتشدين املستفيدين إفادة من بصدده

… حاله صالح يف
بها وكشف وعموًما، خصوًصا الناس النارصية الظاهرية الدولة بهذه هللا نفع وقد
العجائب فمن ملموًما؛ يكن لم ما الدين شعث من بها ولمَّ غموًما، أجمعني الناس عن
ألزم من أنه مع محروًما، غائبًا عنايتها يمني وعن خرياتها مرتدي من اململوك يكون أن

زمامها. بمراعاة املوالني وأقوم بدوامها، للدعاء املخلصني
موفورة، مبذولة وأياديها ظاهرة، قاهرة أنصارها وسيوف زاهرة، أنوارها برحت ال

وآله.»6 بمحمد مقهورة، مخذولة وأعاديها
العلماء بجانب يذكر ال وهو عرص، منه يخلو ال العلماء من الصنف هذا أن ونعتقد
واألمراء السالطني قلوب هيبتهم ومألت برعايته، هللا أحاطهم الذين اآلخرين والفقهاء

.٨٤ ج٥: السبكي، البن الشافعية» «طبقات 4
املكاتبات. هذه من بكثري املؤلف أتى حيث بعدها، وما ٨٩ ج٢: املحارضة»، «حسن 5

.٨٨-٨٩ ج٢: املحارضة»، «حسن 6
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وابن والنووي العز أمثال كرامة، من وللعلم حرمة، من للدين عرفوا بما األمة، وعامة
أو دينه يف الدنية يعطي وال نفسه، عليه تهون منهم الواحد كان حتى وتالميذهم، تيمية

كرامته.
العلم ورجال الحكام السالفتني: الطبقتني هاتني بعد تجيء الثالثة الطبقة وكانت
الذين وهم وزرَّاع، وصنَّاع تجار من والشعب العامة تشمل الثالثة الطبقة وهذه والدين،
من ينوبهم كان ملا كله، عمله ثمرة إىل يصل منهم الواحد يكن ولم والكدح، الكد عليهم

كثرية. أحيانًا تئودهم مختلفة ومكوس مظالم
حاٍن عليها فهو العاملة: الطبقة بهذه العناية كل يُعنى تيمية ابن الشيخ وكان
اختالف عىل مظالم من بهم ينزل كان ما لرفع عمل ما وكثريًا مرشد، ُموجه ولها عاطف،
عن إبعادهم يف جهده يبذل فهو الحاكمة، األوىل بالطبقة معنيٍّا كذلك كان كما رضوبها،

حني. بعد الكثري ذلك من وسنعرف والدين، الدنيا يف للخري وتوجيههم الظلم،

كانوا خاصة، بصفة البارزين الدين ورجال العلماء أن نالحظ أن الواجب من ولعل
واألمراء السالطني عليهم يغدقه كان ما بفضل راضية، معيشة العرص ذلك يف يعيشون
لرضاهم وضمانًا جانبهم إىل استمالتهم يف منهم رغبة طيبة؛ مرتبات ذات وظائف من

والرضا. السخط يف العامة قياد إليهم ألن عنهم؛
جماعة بن الدين بدر القايض ُطلب ٦٩٠ سنة يف أنه كثري ابن املؤرخ يذكر ذلك ويف
بنت ابن الدين تقي بدل القضاة، قضاء لتوليته املرصية الديار إىل الربيد عىل القدس من

تهنئته. إىل القضاة فجاء املنصب، هذا من ُعزل الذي األعز
والخطابة، القضاء منها: عرشمنصبًا، سبعة بيده «وكان األعز: بنت ابن عن يقول ثم

كبار.»7 وتداريس الخزانة، ونظر الشيوخ، ومشيخة األحباس، ونظر
سرية، القضاة أحسن من كان «إنه العديدة: مناصبه وعن السبكي ابن عنه ويقول
وتدريس األزهر، الجامع وخطابة الخانقاه مشيخة وويل والوزارة، القضاء بني جمع
املحنة عن قال ما آخر إىل «… بالقاهرة الحسيني واملشهد الشافعي وتدريس الرشيفية

له.8 جرت التي

.٣٢٢ ج١٣: والنهاية»، «البداية 7
.٦٤ ج٥: الكربى»، الشافعية «طبقات 8
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الوظائف، من يشء بيده يُرتك ولم داره األعز بنت ابن «ولزم املقريزي: يقول وكذلك
ونظر األزهر، الجامع وخطابة مرص، بديار القضاء وهي: منها، عرشة سبع بيده وكان
يف اإلقامة وأُلزم تداريس، وعدة … الظاهرية الرتكة ونظر الشيوخ، ومشيخة األحباس،

قال.9 ما آخر إىل «… القاهرة خارج املنبجي نرص الشيخ زاوية
تاسع األربعاء يوم «يف أنه: ٧٠١ سنة حوادث يف يذكر كثري ابن نجد هذا وبعد
بالخانقاه جماعة بن الدين بدر الخطباء وخطيب القضاة قايض جلس األول ربيع عرش
وفاة بعد وذلك فيه، ورغبتهم بذلك له الصوفية طلب عن بها الشيوخ شيخ الشمساطية
املناصب هذه تجتمع ولم حوله. وجلسوا به الصوفية وفرحت حمويه، بن يوسف الشيخ
والخطابة القضاء هذا: زماننا يف بعده أحد إىل اجتمعت أنها بلغنا وال قبله، لغريه

الشيوخ.»10 ومشيخة
وظائف يجمعون كانوا والفقه العلم رجال من كثريًا أن لنا يتبني كله ذلك ومن
فقد هذا ومع نادرة، كفايات من به يتميزون كانوا ما إىل أوًال يرجع ذلك ولعل كثرية،
به يقومون كانوا ما بسبب طيبة حياة يحيون البارزين والدين العلم رجال جمهرة كان

إليهم. ومن واألمراء السالطني إليهم يسندها عديدة أعمال من

التقايضوأحكامه جهات

جهة ناحية من كلها طبقاته بني تجمع وحدة العرص ذلك يف املجتمع هذا يف يكن لم
عىل ينزلون التي القانونية والقواعد الرشائع ناحية من وال إليها، يتحاكمون التقايضالتي
األجناس. اختالف بسبب الناحيتني هاتني يف وكثريًا واضًحا االختالف كان بل أحكامها،
هذين يف أقاموا ثم غريه، أو األرس بسبب والشام بمرص كثروا الذين التتار بأن وذلك
عظمة من لهم كان ملا ممتاًزا محالٍّ مرص ملوك أحلهم اإلسالم، عىل ونشئوا البلدين،
املعز وأولهم وحكامها، مرص ملوك من صار أن إىل وصل من ومنهم القلوب، يف وهيبة

خططه. يف املقريزي يقول كما أيبك ابن

.٦٩٠ سنة حوادث يف ق٢ ج١ «السلوك»، 9
.١٧-١٨ ج١٤: والنهاية»، «البداية 10
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عليها، أوًال نشئوا التي العادات من بكثري احتفظوا التتار هؤالء أن هذا، من وكان
يعظمونها كانوا والتي خان، جنكيز لهم وضعها التي القانونية القواعد من وبكثري

«الياسه». املشهور: كتابهم يتضمنها كان والتي السماء، من املنزَّلة الرشائع تعظيم
الدينية، األمور من كان فيما القضاء القضاة لقايض جعلوا — آنًفا قلنا كما — إنهم
ذات إىل ترجع التي األمور من يكون فيما بينهم شجر فيما الحكم للحاجب وجعلوا

اإلسالمية. الرشيعة ال «الياسه» قواعد حسب الحكم كان وهنا أنفسهم،
كان ُمحصنًا ُقتل زنا من أن واملقريزي، كثري ابن يذكر كما القواعد، هذه من وكان
بني دخل ومن ُقتل، تجسس ومن ُقتل، الكذب تعمد ومن ُقتل، الط ومن محصن، غري أو
أو أسريًا أطعم ومن ُقتل، الواقف املاء يف بال ومن ُقتل، أحدهما فأعان يختصمان اثنني
يُطعم ولم أكل ومن يرده، ولم هاربًا وجد من وكذلك ُقتل، أهله إذن بغري كساه أو سقاه
ورشيعة تتفق ال التي القواعد هذه غري إىل املسلمني، ذبحة حيوانًا ذبح ومن عنده، من

العادلة.11 اإلسالم
لرشائع مخالفة كله ذلك ويف يقول: عنه نقلناه ما ذكر بعد كثري ابن نرى ثَم ومن
عىل املنزَّل املحكم الرشع ترك فمن والسالم، الصالة عليهم األنبياء عباده عىل املنزَّلة هللا
بمن فكيف كفر، املنسوخة الرشائع من غريه إىل وتحاكم األنبياء، خاتم هللا عبد بن محمد

عليه! وقدمها «الياسه» إىل تحاكم
َوَمْن يَبُْغوَن اْلَجاِهِليَِّة ﴿أََفُحْكَم تعاىل: هللا قال املسلمني، بإجماع كفر ذلك فعل من
ِفيَما يَُحكُِّموَك َحتَّى يُْؤِمنُوَن َال َوَربَِّك ﴿َفَال وقال: يُوِقنُوَن﴾، ِلَقْوٍم ُحْكًما ِهللا ِمَن أَْحَسُن

تَْسِليًما﴾. َويَُسلُِّموا َقَضيَْت ا ِممَّ َحَرًجا أَنُْفِسِهْم ِيف يَِجُدوا َال ثُمَّ بَيْنَُهْم َشَجَر

طبًعا القضاة فكان للمسلمني بالنسبة أما إليهم، ومن للتتار بالنسبة متبًعا كان ما هذا
التي الرشيعة وكذلك واحدة، التقايض جهة فكانت ورسوله، هللا رشيعة حسب يُفتون
يحكم واحد قاٍض والشام، مرص ديار من بالد، لجملة أو الواحد للبلد فكان بها، يُحكم

الفقهي. مذهبه حسب
عهد (يف كلها مرص يف القضاء كان السنة هذه ففي ،٦٦٣ سنة إىل كذلك األمر وظل
شافعي، وهو األعز بنت ابن الوهاب عبد الدين تاج للشيخ بيربس) الظاهر السلطان

.٢٢٠-٢٢١ ج٢: املقريزية»، «الخطط ،١١٨-١١٩ ج١٣: والنهاية»، «البداية كله: ذلك يف يراجع 11
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مستقالٍّ منهم كل يكون وأن األربعة، املذاهب بقية من قضاة تولية بيربس السلطان فرأى
يف نوابًا جهته من منهم كلٌّ يويل وأن مذهبه، حسب دعاوى من إليه يُرفع فيما بالحكم
ابن يذكر كما — الكبري التغيري هذا يف السبب وكان فيها. القضاء إليه ُجعل التي البالد
غريه وتوافق الشافعي مذهب تخالف أمور يف األعز بنت ابن القايض توقف كثرة — كثري

املذاهب.12 من
تختلف الفقهية املذاهب أن املعروف من ألن وجهاته؛ القضاء وحدة ذهبت وبهذا
يف كان فربما عليها، تنبني التي واألحكام واآلراء األصول يف كثرية اختالفات بينها فيما

معروف. هو ما عىل مختلفة كثرية آراء الواحدة القضية أو املسألة

ومذاهب أديان

مثله — عرفنا ما عىل — والطبقات األجناس كثري العرص ذلك يف املجتمع كان وكما
كثري والعقائد، األديان كثري كذلك كان األيام، تلكم يف مكان كل يف املجتمعات سائر مثل
واالضطراب، والفتنة القلق بواعث من كله هذا وكان الواحد، الدين يف واملذاهب النَِّحل

البالد. يف طويًال زمنًا يعيشوا أن والترت للفرنج يَرسَّ التي العوامل ومن
بجانبهم وكان الحال، بطبيعة الغالبة والكثرة البالد أهل املسلمون هنالك كان نعم،
الدينية العقائد ناحية من مختلفة فرًقا املسلمون وكان والنصارى، اليهود الذمة أهل
الذين الروافض الشيعة من وغريهم اإلسماعيلية هناك وكان الكالم، علم يف نعرف كما

كثريًا. كيًدا اليوم وإىل الزمان قديم منذ وأهله لإلسالم يكيدون
هذه يف تختفي أخذت ولكنها العرص، ذلك يف ملحوظة بدت ظاهرة إىل نشري وهنا
ا جدٍّ بكثري الزمان ذلك يف أقوى كانت الدينية العاطفة أن وهي فيها، نعيش التي األيام

تلك. أمام يشء ال هذه كانت بل الوطنية، العاطفة من
للمسلمني النصارى عداء من العرص ذلك مأل ما كبري حد إىل لنا يفرس ما وذلك
من كان ما بل وبعده، قبله اكتنفه وما تيمية ابن فيه عاش الذي العرص يف واإلسالم،
موقف أيًضا يفرس كما املشرتك! الوطن غزوا حني والتتار بالفرنج وترحيبهم فرحهم
الغازين والوطن، الدين أعداء إىل وميلهم والعراق والشام مرص يف الرافضة الشيعة

الظاملني.

.٢٤٥ ج١٣: والنهاية»، «البداية 12
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ذلك أحداث من استشففناها التي الظاهرة هذه هنا نسجل فنحن يكن ومهما
والنحل الديانات تعدد سببها أحداث، من فيه كان عما بإجمال الكالم يف نأخذ ثم العرص،
واستنفدت منها، الكثري تيمية ابن عارص التي األحداث هذه املختلفة؛ الدينية واملذاهب
املحمود. والسيايس الديني وكفاحه جهاده من الكثري واستوجبت جهده، من كثريًا منه

بمرص الفاطمية الدولة ُمكاتبة من قبُل من ذكرناه ما إىل باإلشارة هنا ونبدأ (أ)
السلجوقية الدولة وبني بينهم حائًال ليكونوا وذلك الشام؛ إىل للدخول يدعونهم للفرنج
املؤرخني. من وغريه األثري ابن يذكره ما عىل غزة، مدينة حتى كله الشام عىل استولت التي
مع ببغداد العباسيني الخلفاء آخر وزير الرافيض العلقمي ابن موقف إىل نشري كما
بني شديد عداء من كان ما بسبب سابًقا؛ ذكرنا كما العاصمة دخول لهم وتيسريه التتار
األمر ذلك تدبري عىل أهاجه مما — كثري ابن يؤكد كما — هذا فكان وشيعته، السنة أهل

اإلسالم. بالد واجتياحهم بغداد التتار دخول يعني الفظيع؛
من بكثري اإلسالم عن خرجوا الذين الروافض13 الشيعة من طائفة واإلسماعيلية (ب)
سيئ تاريخ والجماعة السنة أهل للمسلمني؛ الكيد يف ولهم إليها، يذهبون التي العقائد
وكان املشهور، خان» «أغا هو هذه أيامنا يف وزعيمهم الشام. يف وبخاصة مشهور، قبيح

والعصور. الزمان مر عىل باملرصاد لهم يقفون املسلمون
بالشام بلدهم ويخرب بهم، يوقع األيوبي الدين صالح السلطان نجد ولذلك

حماه.14 وصاحب خاله الحارمي الدين شهاب بشفاعة إال عنهم يرجع ولم ويحرقها،
الرافضة بني ببغداد عظيمة فتنة كانت أنه تاريخه يف كثري ابن يذكر ،٦٥٥ سنة ويف
وكان العلقمي؛ ابن الوزير قرابات دور حتى الرافضة ودور الكرخ فنهب السنة، وأهل

بها.15 العباسيني الخلفاء آخر عىل التتار مماألة إىل دعته التي األسباب أقوى ذلك

وهي فرقهم بيان ويف بالروافض، تسميتهم سبب يف بعدها وما ٣٥١ ج٢: املقريزية»، «الخطط راجع 13

من وآخرين وعائشة الشيخني وبغض طالب أبي بن عيل حب يف غالة جميًعا وهم املشهور، عىل عرشون
وص٢٣ بعدها، وما ص١٦ اإلسفراييني الدين» يف «التبصري فضائحهم ويف فيهم أيًضا وراجع الصحابة.

منهم. اإلسماعيلية أن يف
.٥٧٢ سنة حوادث يف ،٨٧ ج٢: الوردي»، ابن «تاريخ 14

.١٩٦ ج٣: والنهاية»، «البداية 15
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واملسلمني، لإلسالم عداءهم أظهروا بغداد، التتار دخول بعد فإنهم املسيحيون؛ أما (ج)
املسلمني، عىل بدمشق النصارى «واستطال :٦٥٨ سنة حوادث يف املقريزي يقول هذا ويف
نهار يف بالخمر فتظاهروا دينهم، وإقامة بأمرهم باالعتناء هوالكو من فرمانًا وأحرضوا
وألزموا املساجد، أبواب عىل وصبُّوه الطرقات، يف املسلمني ثياب عىل وه ورشُّ رمضان،
للصليب. القيام عن امتنع من وأهانوا عليهم، بالصليب مروا إذا بالقيام الحوانيت أرباب
الثناء يف ويخطبون به ويقفون مريم، كنيسة إىل الشوارع يف به يمرُّون وصاروا
ذلك، من املسلمون فقلق املسيح. دين الصحيح الدين ظهر جهًرا: وقالوا دينهم، عىل
قسوس قدر وعظَّم بعضهم، ورضب فأهانهم ُكتْبُغا، وهو هوالكو لنائب أمرهم وشَكوا
األمني.16 املؤرخ ذلك قال ما آخر إىل «… شعارهم وأقام كنائسهم إىل ونزل النصارى،

من كثرية أحيانًا املجتمع هذا يسود كان ما إىل وذاك، هذا بعد نشري وأخريًا، (د)
مثل الكالم، علم مسائل بعض يف اإلسالمية الفرق بعض اختالف بسبب واضطراب قلق
وحروًفا مداًدا ينقلب األزيل القديم القرآن وهل وأزليته، وِقَدمه تعاىل هللا كالم مسألة

أيًضا؟ أزليٍّا قديًما ذلك كل فيكون ونسمعه، ونقرؤه املصحف يف نراه كما وأصواتًا،
األشاعرة وقال تعاىل، هللا كالم رأيهم يف ألنه الحنابلة؛ من فريق إىل بذلك القول نسب
ونقرؤه باملداد نكتبه وما النفيس، هللا كالم هو األزيل والقديم قديًما، ذلك من يشء ليس
أفعال من ال العباد أفعال من ألنه محدث كله وهذا عليه، دليل باآلذان ونسمعه باللسان

تعاىل. هللا
كان كما املأمون، الخليفة أيام كبرية فتنة مثار املسألة هذه يف االختالف هذا وكان

مختلفة. أزمنة يف أخرى كثرية فتن مثار
وإمام العلماء وسلطان اإلسالم شيخ السالم عبد بن العز بني كان ما ذلك ومن
الكالمية املسألة تلك بسبب الحنابلة من الفريق هذا وبني ،(٦٦٠ سنة (تويف عرصه
هذا وكان األيوبي، العادل امللك ابن األرشف امللك عهد يف دمشق يف هذا وكان الشائكة،

خلقه. عىل هللا وحجة عرصه أهل سيد وأنه منزلته للعز يعرف امللك
العقيدة، زائغ الشيخ أن من به أوهموه ما وصدق للحنابلة سمع هذا مع ولكنه
والحديث، القرآن رأيهم يف يسندها التي الصحيحة الدينية العقائد من صح عما منحرف

ص٢١٩. ج١٣ كثري، البن والنهاية» «البداية إىل أيًضا هذا يف وارجع ،٤٢٥ ق٢: ج١ «السلوك»، 16
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ريضهللا أصحابه وفضالء حنبل بن أحمد واإلمام السلف اعتقاد هو عليه هم الذي وأن
عنه.

والحنابلة، املحدثني إىل مياًال السلطان وكان عقيدته، يف أشعريٍّا الدين عز وكان
الدم. حالل كافًرا يكون األشاعرة من ذلك يخالف من أن يعتقد وصار قالوه، بما فآمن
السلطان يؤيدهم وخصومه العز بني كبرية قضية وصارت تقوم، الفتنة بدأت وهكذا
كتبها رسائل وبعد أيًضا. القاهرة باألمر واالهتمام القلق شمل بل بذلك، العلماء وُشغل
هذا رآه ما عىل رده وبعد السلطان، حتى أحًدا فيه يخاف ال الذي الحق بيان يف الشيخ

بيته. يلزم وبأن بأحد، يجتمع وال أحًدا يفتي بأال عليه السلطان حكم عنيفة، ردوًدا
االنتصار هذا أن إال بالحق. صدع ألنه يبايل ال كان ولكنه خصومه، انترص وهكذا
وأشعريٍّا مرص سلطان وكان األرشف، أخو الكامل امللك له انترص فقد طويًال؛ يدم لم
السلطان عرف بأن األمر وانتهى ألٍي، بعد العلماء من كثري له انترص كما عقيدته، يف

واسرتضائه.17 وتعظيمه تقديره إىل فعاد حق، عىل الشيخ أن األرشف

خلقي وانحالل إلحاد

عن بها اكتفينا والتي إليها، أملعنا التي املجتمع هذا مالمح تكون أن الطبعي من كان
الخلقي االنحالل صور من كثري ظهور إىل دعت التي القوية العوامل من لتصويره، غريها
حفزت التي الشديدة الدواعي من وذاك هذا فكان أخرى، ناحية من املنكرات وشيوع
كله ذلك مكافحة إىل تيمية، ابن الشيخ ومنهم والعلماء، والفقهاء الدين رجال من كثريًا

السالطني. من ذلك عىل العون يجدون وكانوا سبيل، بكل
عن ذلك يف يشذ لم العرص ذلك يف املجتمع هذا فإن هذا، يف اإلطالة رضورة نرى وال
تلك يف نكتفي أن نرى ثَمَّ ومن بعده، جاءت أو تقدمته التي األخرى املجتمعات من كثري

املوجزة: الكلمات بهذه الناحية

السلطان رأى أنه السابع القرن يف املتوىف السالم عبد بن للعز املؤرخون يذكر (أ)
أُبَّهة ويف اململكة مجلس يف عيد يوم جالًسا أيوب بن العادل امللك ابن موىس األرشف

بعدها. وما ٨٥ ج٥: السبكي ابن طبقات الفتنة، أو الحادثة هذه تفصيل يف راجع 17
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ما أيوب، «يا بقوله: فناداه العادة، عىل يديه بني األرض تقبِّل األمراء أخذت وقد عظيمة،
جرى «هل فقال: الخمور؟» تبيح ثم مرص ُملك لك أبوِّئ ألم لك: قال إذا هللا عند حجتك
يف تتقلب وأنت املنكرات، من وغريها الخمر فيها يباع الفالنية الحانة «نعم، فقال: هذا؟»

اململكة!» هذه نعمة
«أنت الشيخ: فقال أبي.» زمان من هذا عملته، ما أنا هذا سيدي، «يا السلطان: فقال

الحانة. تلك بإبطال السلطان فرسم أمة!»18 عىل آباءنا وجدنا إنا يقولون: الذين من
مجابهة من فعل ما فعل حتى الحال عن سأله ملن قال الشيخ أن ويذكرون
نفسه عليه تكرب لئال أهينه؛ أن فأردت العظمة، تلك يف رأيته بني، «يا فقال: السلطان،
فصار تعاىل هللا هيبة استحرضت إني بني، «يا فقال: خفته؟» «أما له: فقيل فتؤذيه.»

كالقط.» أمامي السلطان
العماد ابن يذكر كما كان فقد السالم، عبد ابن الشيخ من هذا يكون أن عجب وال
يف الصالبة ومع املنكر، عن والنهي باملعروف باألمر قيامه مع ورًعا، زاهًدا الحنبيل

الدين.19
اشتد بيربس الظاهر امللك السلطان أن ٦٦٤ سنة حوادث يف املقريزي ويذكر (ب)
بجميع والخواطئ الخانات ومنع املنكرات، آثار ى وعفَّ الخمور، وأراق للمنكر، إنكاره

ذلك.20 من البقاع رت فُطهِّ والشام، بمرص مملكته أقطار
بإزالة بيربس) الظاهر (هو السلطان «وكتب :٦٦٧ حوادث يف نفسه املؤرخ ويقول
رت فُطهِّ مرص، أعمال وجميع ومرص القاهرة من والخواطئ املفاسد وإبطال الخمور
وُسلبت بها، باإلقامة الفساد أهل عادة جَرت التي الخانات ونُهبت املنكر، من كلها البالد
السلطان وكتب املفسدين، من كثري ونفي يتزوجن، حتى وُحبسن املفسدات أموال جميع

ذلك.»21 بمثل البالد جميع إىل
يذكر كما ،(٦٧٦ سنة (تويف حياته طول بيربس الظاهر من ذلك مثل وتكرر

منه. كثرية مواضع يف «السلوك» كتابه يف أيًضا املقريزي

واالستهتار. واللهو العبث مكان الحانة، أو والخانة، .٨١-٨٢ ج٥: السبكي، 18
.٣٠٢ ج٥: الذهب»، «شذرات 19
.٥٥٣ ق٢: ج١ «السلوك»، 20

.٥٧٨ ق٢: ج١ «السلوك»، 21
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بحكم بمرص الثقفي بن أحمد الفتح ُقتل ٧٠١ سنة يف أنه كثري ابن ويذكر (ج)
واستهزائه للرشيعة حطِّه من عنده ثبت ملا وذلك املالكي؛ مخلوف بن الدين زين القايض
من املحرمات يحل كان وألنه ببعض، بعضها منها املشتبهات ومعارضة القرآنية باآليات

وغريهم.22 الرتك من الفسقة من لذلك يجتمع كان ملن ذلك وغري والخمر اللواط
الفضل أبي بن نارص رقبة ُرضبت ٧٢٦ سنة يف أنه الناحية هذه يف نذكر وأخريًا، (د)
بدين وتالعبه وزندقته بكفره املالكي القايض حكم أن بعد دمشق، ظاهر يف الهيتي
رشف القضاة قايض هو عنده زندقته ثبتت الذي أن الحنبيل العماد ابن ويذكر اإلسالم.
فأنفذه املالكي، الدين رشف القضاة قايض إىل الثبوت نقل ثم الحنبيل، مسلم بن الدين

دمه. بإراقة وحكم
وملا املجون، كثري كان كما بهم، وانتفع الكبار عارش أمره ابتداء يف أنه أيًضا وذكر
وغريهم، خلكان بن واملنجم والباجريقي املعمار ابن مثل العقيدة، بمحلويل اجتمع كرب

علم.23 غري من وتزندق عقيدته فانحلت

.٢ ج٦: الذهب» «شذرات أيًضا، هذا يف وراجع ،١٨ ج١٤: والنهاية»، «البداية 22
.٧٤ ج٦: الذهب» و«شذرات ،٢٧٨ ج٢: الوردي» ابن «تاريخ راجع 23
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الثالث الفصل

والعلمية العقلية الناحية

الكثري وباإلنتاج والعلماء، بالعلم زاخًرا العرصكان هذا إن عامة: بصفة نقول أن نستطيع
جمهرة اليوم حتى لنا بقي وقد وفروعها، أمهاتها اإلسالمية العلوم جميع يف الضخم
إذ الفوائد؛ أجلَّ منها نفيد فنحن ورضوبها، أنواعها باختالف الناحية هذه يف املؤلفات
العربية اللغة يف أو والفقه، والحديث التفسري يف سواء األوىل، األصلية مراجعنا من تعترب
املختلفة. اإلسالمية العلوم من كله ذلك غري يف أو به، يتصل وما التاريخ يف أو وعلومها،
التي وسماته ومالمحه العصور من غريه عن بها يتميز التي مميزاته عرص ولكل
عن نتكلم أن ينبغي ولهذا، وتقديره. فهمه من الباحث تمكِّن التي ومعامله بها، يعرف
من الحافل العرص هذا يجيلِّ ما الكلمات هذه مجموع من ليكون موجزة؛ كلمة ذلك كل

والثقافية. الفكرية الناحية

وسمات مالمح

سماته من أو العرص هذا طابع كان الفكري واالبتكار التجديد أن نقدر أن لنا ليس
تراث من أهله وصل ما عىل العكوف هي تسوده التي الظاهرة كانت بل عام، بوجه
االنكباب هو فيه عملهم وكان ريب، بال مجيد قيِّم تراث وهو السابقني، واملسلمني العرب
الذي الروح عن خروج دون الجهد، وسعهم ما عليه الزيادة ثم منه، واإلفادة لفهمه عليه
واملتكلمني الفقهاء عن إليهم وصلت التي واآلراء باألفكار التقيد وهو فيه، يرسي كان

الدين. رجال من ونحوهم
واحد تقليد يوجبون املعروفة األربعة الفقهية املذاهب عىل جمودهم ذلك من وكان
القرن يف االجتهاد باب بسدِّ حكموا الذين السابقني بالفقهاء متأثرين هذا يف وكانوا منها،

اليوم! حتى ذلك يزال ما وربما بعد، فيما ذلك استمر وقد الرابع،



تيمية ابن

ودَرس األربعة، هؤالء عند األمصار يف التقليد «ووقف خلدون: ابن يقول هذا ويف
… هؤالء تقليد إىل الناس وردُّوا … وطرقه الخالف باب الناس وسدَّ سواهم، ملن املقلدون
األصول تصحيح بعد منهم قلده من بمذهب مقلد كل وعمل مذاهبهم، نقل إال يبَق ولم
هذا يف االجتهاد ومدعي هذا، غري للفقه اليوم محصول ال بالرواية. مسندها واتصال
هؤالء تقليد عىل اليوم اإلسالم أهل صار وقد تقليده، مهجور عقبه عىل مردود العهد

األربعة.»1

حينًا بالرشح فيها املؤلفات يتناولون األربعة املذاهب هذه عىل الفقهاء جمد وكما
األشاعرة مذهب عىل الكالم علم رجال وجمهرة جمهرتهم جمدت آخر، حينًا واالختصار
وبني السلف بني وسًطا آرائه يف يعترب اإلمام وهذا األشعري، الحسن أبي اإلمام أتباع
ذلك بعد ما إىل الدينية العقائد يف التقليد هذا استمر وقد معروف. هو ما عىل املعتزلة
بالد عدا ما تقريبًا كلها فيها أو اإلسالمية، األمصار أكثر يف األيام هذه إىل بل العرص،

السعودية. العربية اململكة
اإلسالم أهل عقائد يف الحال عن يتكلم نجده الثقة، املؤرخ املقريزي إىل وبالرجوع
نرصه كيف ويذكر األشعري، مذهب حقيقة يرشح ثم األشاعرة، مذهب انترش أن إىل
أيام يف ثم والشام، مرص يف بعده من امللوك وأوالده األيوبي الدين صالح السلطان بشدة

تيمية. ابن عهدهم يف عاش الذين األتراك امللوك مواليهم
الحسن أبي عقيدة (أي عقيدته أصول من جملة «فهذه يقول: البحث آخر ويف
اإلسالمية، األمصار أهل جماهري (٨٤٥ سنة املقريزي (تويف اآلن عليها التي األشعري)

دمه!»2 أريق بخالفها جهر من والتي

من العامة عىل رجاله نفوذ واشتداد التصوف أمر قوة أيًضا العرص هذا سمات من وكان
عوامل من كان هذا ولعل كذلك. والسالطني الفقهاء بعض عىل بل إليهم، ومن الناس
— التصوف يعود حني عىل والفكر، العقل عىل يعتمد العلم فإن العلمية؛ الحركة ضعف

والوجدان. الذوق إىل — ا حقٍّ تصوًفا كان إن

ص٣٥٥. «املقدمة»، 1
.٣٦٠ ،٣٥٨ ج٢: املقريزي»، «خطط 2
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جعله حتى به إشادته من الغزايل اإلمام عن أُثر ما قوته، عىل قوة التصوف وزاد
الدين»، علوم «إحياء املشهورين: كتابيه يف وذلك تعاىل، هللا إىل املوصل الصحيح الطريق
جاء وفيما العرص ذلك يف كبري أثر لهما كان اللذان الكتابان هذان الضالل»؛ من و«املنقذ

اليوم. حتى عصور من بعده
من صاروا حتى العرص ذلك يف رجاله من كثري ظهور أيًضا قوته من زاد كما
البدوي أحمد العباس أبي الشيخ إىل وحدها مرص يف نشري أن ويكفي املشاهري، أقطابه
املتصوفة عن فضًال وهذا .٦٧٦ سنة املتوىف الدسوقي إبراهيم والشيخ ،٦٧٥ سنة املتوىف
نفوذه منهم لكل وكان اإلسالمي، العالم جوانب يف منبثني كانوا الذين التصوف ومدَّعي

به. الخاص املحيط عىل

واملشتغلني للفلسفة ملحوظ عداء من كان ما العرصالواضحة، هذا مالمح من أخريًا ونذكر
حمالت رجالها وعىل عليها الغزايل حملة لذلك القوي السبب وكان وتعليًما، تعلًُّما بها

لها.3 واالنتصاف عليها للرد رشد ابن الفيلسوف ودعت الصميم يف أصابتها
الصبا ميعة يف وهو ْهَرَوْرِدي السُّ الدين شهاب قتل حادث إىل نشري أن هنا وحسبنا
أَُصيبعة: أبي ابن يقول كما كان وقد املقتول»، «الشاب بأنه التاريخ يف معروًفا صار حتى
ولكن الفطرة»، جيد الذكاء مفرط الفقهية، األصول يف بارًعا الحكمية، العلوم يف «أوحد
فأفحمهم. حلب يف ناظرهم كان أن بعد واإللحاد، بالتفلسف ورموه عليه شنَّعوا الفقهاء
وطلبوا بدمشق، الدين صالح السلطان إىل رفعوها بكفره محارض عملوا أنهم إال
أرادوا، ما لهم فكان فيه، يحلُّ بلد بكل إلحاده ينفث ال حتى بقتله الرش استئصال منه

عاًما.4 وثالثني ستة عن ،٥٨٧ سنة بحلب ذلك وكان السلطان، بأمر ُقتل وفعًال
الذي البالغ أثرها لها وكان العرص، ذلك بطابع تتَّسم خطرية فتوى هذا، بعد ونجد
الصالح بابن املعروف الشهرزوري الدين تقي عمر أبي فتوى وهي طويلة، قرونًا دام
ابن بكتب يشتغل فيمن هللا حكم عن سأله ملن إجابة أصدرها وقد ،٦٤٣ سنة املتوىف

يف والفلسفة» الدين «بني كتابنا يف اإلسالمي العالم من واملغرب املرشق يف هذا، يف القول تفصيل راجع 3

فيه. عديدة مواضع
بعدها. وما ٢٩٠ ج٤: الذهب»، «شذرات أيًضا وراجع .١٦٧ ج٢: األطباء»، «طبقات 4
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ألن العظمى؛ للفتنة وتعرض بدينه غدر فقد ذلك فعل «من له: فقال وتصانيفه، سينا
اإلنس!» شياطني من شيطانًا كان بل العلماء، من يكن لم سينا ابن

«الفلسفة طويل: كالم من فقال وتعلًُّما، تعليًما والفلسفة باملنطق يشتغل عمن وسئل
بها تلبَّس ومن … والزندقة الزيغ ومثار والضالل، الحرية ومادة واالنحالل، السفه أسُّ

«… الشيطان عليه واستحوذ والحرمان، الخذالن قارنه وتعلًما تعليًما
… املياشيم هؤالء رش املسلمني عن يدفع أن السلطان عىل «فالواجب يقول: أن إىل
السيف عىل الفالسفة عقائد اعتقاد منه ظهر من ويعرض بفنهم، االشتغال عىل ويعاقب

قال. ما آخر إىل «… آثارهم حي وتمَّ نارهم لتخمد اإلسالم، أو
القرن يف الذهبي اإلمام رأي يف عليها، والحكم الفلسفة يف الرأي لهذا شبيًها ونجد
إىل يركن وال فالحه، يرجى من فيها ينظر ما اإللهية الفلسفة «إن يقول: إذ وهذا الثامن،
دواء وما شق. يف الرسل به جاءت وما شق، يف العلم هذا فإن نجاحه، يلوح من اعتقادها
الدين إذ الوجود؛ من واإلعدام التحريق إال وعمًال علًما بها القائمني وعلمائها العلوم هذه
مبينًا.»5 فتًحا لكان أعدمت فلو املسلمون، فيها ونظر الكتب هذه ُعرِّبت حتى كامًال كان

التعصب! هذا أشد ما هلل، يا
فصًال يعقد إذ وذلك فيها، والنظر وكتبها الفلسفة يف خلدون ابن بذكر ونختم
واٍف غري رأيته كما العلم هذا «إن فيه: فيقول منتحليها، أمر وفساد الفلسفة إلبطال

وظواهرها.» الرشائع مخالفة من فيه ما مع عليها، حوَّموا التي بمقاصدهم
الناظر «فليكن الرباهني: من أصحابه يستعمله وما الطبيعية علومها عن يقول ثم
الرشعيات من االمتالء بعد فيها ينظر من نظر وليكن معاطبها، من جهده متحرًزا فيها
يسلم أن فقلَّ امللة، علوم من خلو وهو عليها أحد يكبَّن وال والفقه، التفسري عىل واالطالع

معاطبها.»6 من لذلك
من إليه انتهى وما رأي، من االجتماع علم مؤسس إليه ذهب ما أن نعتقد ونحن
بالعلماء يليق الذي وهو الحق، كل الحق هو وتوجيه، إرشاد من لنا قدمه وما حكم،

املتعصبني. غري الباحثني

ص٣٤-٣٥. ١٣٤٨ه، سنة بالقاهرة الدمشقي منري نرش الصالح»، ابن «فتاوى 5

ص٤٣٢-٤٣٣. «املقدمة»، 6
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تيمية؛ ابن الشيخ يف قوي أثر ومالمحه، العرص هذا سمات من أجملناه ملا كان وقد هذا،
مذهب عىل الجامدين وعىل الفقهاء، من علم بغري واملقلدين الجامدين عىل حربًا كان فقد
غري مقاالت من الكثري دخله الذي والتصوف املتصوفة وعىل الكالم، علم يف األشاعرة

وآرائهم. املسلمني
نظريات من كثريًا اعتنقوا الذين ورجالها الفلسفة عىل الثورة شديد لذلك كان كما

صحيح. برهان بغري وأمثالهم اليونان الفالسفة
حني. بعد ونشاطه بحياته الخاص الفصل يف سنعرفه ذلك وكل

العرص هذا يف العلم مراكز

زاد ثم اإلسالمي، العالم يف الكبرية العلم مراكز من الزمان قديم منذ والشام مرص كانت
وقيامها ،٦٥٦ سنة بغداد من الخالفة زوال بعد الناحية هذه يف وأهميتهما خطرهما
— فرارهم أو — العلماء جمهرة لهجرة طبيعيٍّا سببًا هذا كان فقد القاهرة، يف ذلك بعد
فيها، واستقرارهم والشام، مرص مدائن من غريهما إىل أو دمشق، وإىل إليها بغداد من
العديدة رضوبه يف العلمي وإنتاجهم الفكري نشاطهم مجال تكون لهم أوطانًا واتخاذها

املختلفة.
والرَّيِّ بغداد يف كانت التي العلم مراكز انتقال نرى الجلل، الحادث هذا بعد إنه
اإلسالمية العربية الدولة واليات من وغريه العراق مدن من وغريها ونيسابور، وبخارى
وحمصوحماة، وحلب ودمشق وأسيوط والفيوم واإلسكندرية القاهرة إىل العباسيني أيام

والشام. مرص مدن من غريها وإىل
القاهري، العلماء: بها يعرف التي النسب هذه تاله وما العرص هذا يف نجد ثم ومن
كثريًا نجد كما ونحوها. الحموي، الحلبي، الدمشقي، السيوطي، الفيومي، اإلسكندري،
أو حماة، نزيل أو حلب، نزيل أو دمشق، نزيل منهم: الواحد تعريف يف يقال العلماء من

وهكذا. … اإلسكندرية نزيل أو القاهرة، نزيل
العلم طالب من الكثريون إليه يفد الذي جامعه له املراكز هذه من املركز وكان
يف الراغبون فيتزود املجيد، اإلسالمي الرتاث عيون تضم التي الضخمة ومكتبته ورجاله،
ودنياهم، دينهم يف يفيدهم ما — بها امللحقة واملكتبات الجوامع من — والعلوم املعارف

السابقون. العلماء بناها التي العلم رصوح بذلك ويعلون
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منذ واملعرفة للعلم موطن وأهم الجوامع، هذه قمة ريب بال هو األزهر والجامع
من عليه ووقفوا الرابع، القرن من الثاني النصف يف الفاطميون أنشأه فقد الزمان؛ قديم
من لقاصديه الطيبة املعيشة يهيئ وما الزمن، عىل الخلود له يضمن ما الدارَّة األمالك
العلمية واملراجع الكتب من والبحث الدرس سبيل لهم ييرس وما والجهات، البالد شتَّى

العديدة.
والدرس، والبحث العلم مواطن بحق تعترب كانت التي القاهرة جوامع تركنا وإذا
الجمايل بدر الجيوش أمري أنشأه الذي باإلسكندرية العطارين جامع الناحية هذه يف نجد
ينبوًعا الجامع هذا وكان الزاهرة». «النجوم كتابه يف املحاسن أبو يذكر كما ،٤٧٧ سنة
يف دائًما حافًال كان كما وبعده، الصليبية الحروب عرص طوال والثقافة العلم ينابيع من

فيه. بالتدريس يقومون الذين وشيوخه العلم بطالب األيام تلك
طائفة فيه درَّس والذي فيها، العلم معاهد طليعة يف املعدود جامعه الشام يف ونجد
والتاريخ والحديث والتفسري الفقه يف آثارهم نتدارس زلنا ال الذين العلماء أعيان من

العربية. واللغة الدين علوم من ذلك وغري والنحو،
املقديس، الغني وعبد عساكر، ابن الكبريان: الحافظان األفذاذ، العلماء هؤالء ومن
املشاهري. وعلومه الحديث رجال من وكالهما ،٦٠٠ عام والثاني ،٥٧١ عام األول وتويف
السخاوي الدين علم اإلمام أيًضا، الجامع هذا يف درسوا الذين الكبار العلماء ومن
اشتغل قد «كان ورآه: له معاًرصا وكان — خلكان ابن يقول وفيه ،٦٤٣ سنة املتوىف
والنحو القراءات علم عليه وأتقن الشاطبي، القاسم محمد أبي الشيخ عىل بالقاهرة

7«… فنونه علماء عىل بها وتقدم دمشق، مدينة إىل انتقل ثم … واللغة
حتى باألزهر آثارهما تدرس تزال ال عظيمان رجالن العلماء، أولئك من كان كما
املؤلفات صاحب الحاجب، بابن املعروف بكر أبي بن عمر بن عثمان هو األول اليوم؛
ويقول ،٦٤٦ عام تويف وقد العلوم. من وغريهما والنحو وأصوله، الفقه يف املعروفة
عىل الخلق وأكبَّ املالكية، زاوية يف بجامعها ودرَّس دمشق إىل «انتقل خلكان: ابن عنه

قال.8 ما آخر إىل «… الفنون يف ر وتبحَّ الدروس، لهم والتزم عليه، االشتغال

.٤٩١ ج١: األعيان»، «وفيات 7
.٤٤٥-٤٤٦ ج١: األعيان»، «وفيات 8
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بالد من بلد َجيَّان؛ إىل (نسبة الجياني الطائي مالك بن محمد اإلمام هو والثاني
ابن يقول وفيه والرصف. والنحو اللغة علوم يف العرب حجة كان دمشق، نزيل األندلس)
وحِشيِّها، عىل واالطالع غريبها نقل من اإلكثار يف املنتهى إليه فكان اللغة، «وأما العماد:

«… يبارى ال وحربًا يجارى ال بحًرا فيه فكان والترصيف النحو وأما

ويف بل العرص، ذلك يف والشام مرص يف والفكر للعلم األوىل املراكز إىل عابرة إشارات تلك
العقلية للحياة أخرى مراكز ذلك بعد ظهرت ثم األخرى، اإلسالم بالد من وبلد عرص كل

بإيجاز: اآلن له نعرض ما وهذا العامة، واملكتبات املدارس وهي والفكرية،
بل عنهم، هللا ريض والتابعني الصحابة زمن اإلسالمية البالد يف املدارس تعرف لم
ُحفظ من أول «إن املقريزي: املؤرخ ويقول الهجري. الخامس القرن جاء حتى تعرف لم

البيهقية. املدرسة بها فبنيت نيسابور، أهل اإلسالم يف مدرسة بنى أنه عنه
ُقرِّر مدرسة أول ألنها ببغداد؛ النظامية املدرسة القديم يف بُني ما أشهر كان ثم
أبي شاه ملك وزير امللك نظام الطويس الحسني عيل أبي إىل وتنسب معاليم، للفقهاء بها
حامد وأبو الشريازي، إسحاق أبو بها ودرَّس ،٤٥٩ عام بناؤها وتم السلجوقي، أرسالن

األعالم. من وغريهما الغزايل،
النهر، وراء وما وخراسان العراق بالد يف حينئٍذ، من الناس امللك بنظام اقتدى ثم

بكر. وديار الجزيرة وبالد
مذهب بها وأقام مرص من الشيعة مذهب أبطل األيوبي، الدين صالح عهد كان وملا
بدمشق بنى فإنه زنكي، بن محمود الدين نور بامللك واقتدى مالك، ومذهب الشافعي
مدرسة الطائفتني من لكل وبنى والحنفية، للشافعية مدارس عدة وأعمالهما وحلب

بمرص.»
بناء يف الدين صالح بالسلطان اقتدى «ثم أيًضا: نفسه املؤرخ يقول هذا وبعد
أوالده والجزيرة، الشامية وبالبالد مرص، أعمال من وغريهما ومرص بالقاهرة املدارس

وأتباعهم.»9 وأمرائهم الرتك ملوك من بعدهم مرص َملك َمن حذوهم حذا ثم وأمراؤه،
«الخطط»، العظيمني: كتابيه يف املقريزي وبخاصة العرص، لهذا املؤرخون ذكر وقد
املذاهب من بعينه مذهب ألصحاب يبنى بعضها كان التي املدارس، هذه و«السلوك»،

.٣٦٣ ج٢: املقريزي»، «خطط 9
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اآلخر وبعضها مذهب، من أكثر ألصحاب يبنى كان وبعضها املعروفة، األربعة الفقهية
كلها. األربعة املذاهب ألصحاب

سبيل وشيوخها لطالبها ويهيئ البقاء لها يضمن ما منها كل عىل يوقف وكان
مختلف من والتزود والدرس البحث عىل تعينهم مكتبة بها ويلحق الراضية، املعيشة
واملعرفة العلم مراكز من الرضوب هذه أهمية معرفة يف الراغب عىل وما زاد، بخري العلوم

العرص. بهذا عنيت التي التاريخ كتب إىل يرجع أن إال
عليها ووقف لألحناف، السيوفية املدرسة بالقاهرة الدين صالح السلطان بنى فقد

طبقاتهم. قدر وعىل الطلبة وعىل فيها بالتدريس يقوم من عىل منه ينفق ما
وجعلها ،٥٨٠ سنة الفاضلية املدرسة البيساني الرحيم عبد الفاضل القايض وبنى
عظيمة جملة — املقريزي يقول كما — بها ووقف واملالكية، الشافعية الفقهاء لطائفتي

مجلد.10 ألف مائة كانت إنها يقال العلوم سائر يف الكتب من
أيوب، الدين نجم الصالح امللك بناها التي الصالحية املدرسة أيًضا بالقاهرة وكان
،٦٤١ سنة يف فيها درًسا مذهب أصحاب لكل رتب إذ األربعة؛ املذاهب لفقهاء وجعلها

املقريزي.11 يقول كما مكان يف أربعة دروًسا مرص بديار عمل من أول وهو
تجاهها التي والقبة هي بناها التي املنصورية املدرسة ذلك بعد املقريزي ويذكر
األربعة املذاهب ألصحاب أربعة دروًسا بها ورتب ،٦٨٤ سنة األلفي قالوون املنصور امللك
هذه وكانت للتفسري، ودرًسا للحديث درًسا بالقبة جعل كما للطب، ودرًسا املعروفة،

املعتربين. الفقهاء أجلُّ إال فيها يعمل ال التداريس
الكتب من أحمال عدة فيها كان جليلة خزانة القبة بهذه كان أنه املقريزي ويذكر
يف وتفرق الكتب هذه معظم ذهب وقد وغريه، املنصور امللك وقفه مما العلوم، أنواع يف

الناس.12 أيدي
هذا وكان ،٧٠٣ سنة بناؤها كُمل التي النارصية املدرسة ذلك بعد املؤرخ هذا وذكر
كل بتدريس يقوم األربعة، املذاهب ألصحاب وكانت قالوون، بن النارصمحمد امللك بأمر

عليهم. تجري معاليم لطالبها كان كما فقهائه، أجلِّ من فقيه مذهب

ص٣٦٦. ج٢، املقريزي» «خطط 10

.٣٧٤ ج٢: «الخطط»، 11

ص٣٨٠. نفسه املرجع 12
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بن محمود األمري أنشأها التي املحمودية املدرسة القاهرة مدارس من نذكر وأخريًا،
كما خططه، يف املقريزي يذكر كما زويلة باب خارج وكانت ،٧٩٧ سنة األستادار عيل
وبهذه … مثلها الشام وال مرص بديار اليوم يعرف ال كتب خزانة بها «وعمل يقول:

مرص.»13 يف املدارس أحسن من املدرسة وهذه فن، كل من اإلسالم كتب الخزانة

وال الناحية، هذه يف منه قريبًا أو ذلك مثل األمر نجد الشام، بالد إىل مرص تركنا وإذا
وقد العرص، ذلك يف واحًدا بلًدا الشقيقان القطران هذان كان فقد هذا؛ يكون أن عجب

تعاىل. هللا بفضل قبل من كانا كما واحًدا بلًدا فيها نعيش التي األيام هذه يف صار
الهامة، العلمية املراكز أو املدارس، هذه إنشاء يف العرص، هذا يف الكبري الفضل وكان
الجاه ذوي من إليهم ومن لألمراء ثم بعده، من امللوك وألبنائه الدين،14 صالح للسلطان

تيمية. ابن أيامهم يف عاش الذين املماليك دولة أيام األمر تتابع ثم والفضل،
ملرص أرَّخت التي املراجع من أمثالها ويف آنًفا، إليها أرشنا التي الكتب يف والباحث
زاخرة كانت الشام مدائن أن يتبني بعدهما، وما والسابع السادس القرن يف والشام
فيها ودرَّس تخرج وأنه والشيوخ، للطالب مثابة كانت التي العلمية واملعاهد باملدارس
املختلفة، العديدة وفروعه العلم فنون يف برزوا الذين والعلماء الفقهاء من يحصون ال كثريٌ

إليهما.15 وما والهندسة الطب حتى
للفقه مدرسة تسعني نحو والسابع السادس القرنني يف وجد وحدها دمشق ففي
اللغة وعلوم اإلسالمية الدينية العلوم من وغريهما والحديث وللتفسري املختلفة، بمذاهبه
يف وعمليٍّا املدارس يف نظريٍّا يدرس كان إذ وحده؛ للطب أربع منها وكان العربية،

الحالية. بلغتنا املستشفيات أو املارستانات
يف العلمية املراكز ثاني فهي املدارس، هذه من املوفور حظها حلب ملدينة وكان
القدس يف الحال كان وكذلك يرحلون. وإليها للعلماء مثابة كانت كما دمشق، بعد الشام

مثل األخرى، واألقاليم باإلسكندرية كانت التي املدارس جانبًا ونرتك هذا، .٣٩٥ ج٢: «الخطط»، 13

أسوان. حتى الصعيد مدن من وغريهما وأسيوط الفيوم
بالشام. املدارس إنشاء يف األول الفضل له كان الذي زنكي الدين نور بمحمود هذا يف مقتديًا كان وقد 14

أحمد أحمد للدكتور والشام»، مرص يف الصليبية الحروب عرص يف العقلية «الحياة كتاب: ذلك يف راجع 15

األصيلة. باملراجع مؤيد بحث وهو بعدها، وما ص٦٠ بدوي،
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كانت والبالد املدن هذه كل ففي الشام، بالد من جميًعا وغريها وحمص، وحرَّان وحماة
وشيوخه. وطالبه بالعلم تعج زاهرة عديدة مدارس

وأثرها العلوم هذه

والثامن السابع القرنني يف أي تيمية؛ ابن فيه عاش الذي العرص يف والشام مرص كانت
عىل بالعلم موًجا يموجان له)، السابق للقرن امتداًدا كبري حد إىل يعترب منهما (وكل
لسالكيه. ممهًدا واملعرفة العلم طريق وكان ألوانها، بمتنوع وبالثقافة فروعه، مختلف
والتفسري، القرآن، علوم البالد: مألت التي العلمية املؤسسات هذه يف يُدرَّس كان
اللغة علوم وسائر والرصف، والنحو املعروفة، بمذاهبه والفقه النبوية، والسنة والحديث،

… وطبقاتهم الرجال وتاريخ والتاريخ، العربية،
من أخرى لعلوم ملحوظ مكان يوجد كان املعروفة، اإلسالمية العلوم هذه وبجانب
يتصل وما والطب والرياضيات، والهندسة، الفلك، أو والهيئة الفلسفة، مثل: الحياة؛ علوم

مختلفة. عديدة وفنون علوم من واملسلمون العرب عرفه مما كله ذلك غري إىل به،
والعملية، النظرية الناحية من أي ينبغي؛ ما عىل األيام تلكم يف يدرس الطب وكان
يف يدرس العلم هذا كان كما خاصة، للطب مدارس وحلب ودمشق القاهرة يف كان فقد
لهذا العلمية الدراسة موطن املارستانات وكانت العلوم، من غريه بجانب أخرى مدارس

العلم.
ناحية من مجيًدا عًرصا كان العرص هذا بأن نقرر أن نستطيع كله، ذلك أجل ومن
حتى أيًضا، الحياة وعلوم والتاريخ واللغة الدين علوم يف فيه جمعت التي العلمية الثروة
والتفسري، القرآن، علوم يف الجامعة واملوسوعات املطولة املؤلفات عرص بحق ليعترب إنه

املختلفة. اإلسالمية العلوم من وغريها الرجال، وطبقات والتاريخ، والفقه، والحديث،
به يتميز كبري حظ اآلراء، يف واالبتكار والتجديد الفكر أصالة من فيه يكن لم ولكنه
لدى كان ما إال اللهم وعلوم، معارف من فيه ُجمع ما كثرة مع ما حد إىل ولو ويتناسب

حني. بعد سنعرف كما تيمية ابن الشيخ رأسهم عىل قليل نفر
رأينا يف — ولكن كثرية، نواٍح من ا جدٍّ طيبة آثار املدارس إلنشاء كان وقد هذا،
روح أذكت أنها به ونعني إليه؛ باإلشارة هنا نكتفي محمود غري آخر أثر لها كان —

كثرية. أحيانًا وتحاسدهم تباغضهم إىل أدى ما وهذا والعلماء، الفقهاء بني التعصب
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املذاهب من واحد ملذهب أو كالحديث، واحد لعلم أحيانًا ص تُخصَّ املدرسة كانت فقد
غري ينرصون، وله مستمسكني وعليه فرحني لديهم بما فريق كل فكان وهكذا، الفقهية،
يقيض وطلبَه العلم أن إىل ملتفتني وغري ذاته، يف للحق كثرية حاالت يف طالبني وال مبالني

قائله. كان ومهما جانب أي يف ظهر متى عليه والتنارص بالتعاون
العالم يف قديم عرق حق، بغري والجدل الخالف إىل تؤدي قد التي العصبية ولهذه
ذلك نعرف املختلفة؛ واملذاهب املقاالت أصحاب بني كله العالم سائر يف كما اإلسالمي
بني ونعرفها حزم، وابن الشيعة مذاهب من وغريها األربعة الفقهية املذاهب أصحاب بني
وأهل السنة أهل بني ونعرفها اإلسالمية، الفرق رجال من وغريهم واألشاعرة املعتزلة

الكالم. وعلم الفقه رجال من غريهم وبني واملتصوفة، الفالسفة بني ونعرفها الرأي،
واملتصوفة الفقهاء من عارصه من وبني تيمية ابن الشيخ بني أخريًا نعرفها كما

الدينية. العقائد يف والفرق املذاهب رجال من وغريهم والفالسفة
إىل بل عنيف؛ جدل إىل ممقوتًا، ا حدٍّ أحيانًا بلغت التي العصبية هذه أدت وقد
كان ما بسبب وبخاصة معامله، وضياع الحق طمس ذلك آثار من وكان شديدة، معارك
مهما فريق عند النقل عىل واالعتماد التفكري، مناهج اختالف من أوارها يف ويزيد يذكيها
خلقه يف وهلل آخر؛ فريق عند نتائجه تكن مهما واملنطق العقل عىل االعتماد أو إليه، يؤد
كثريًا. خريًا أوتي فقد الحكمة يؤَت ومن يشاء، ملن والعمل القول يف الحكمة يؤتي شئون!

من والعلم باملعرفة الزاخر الوسط هذا يف تيمية ابن ظهر فقد أمر، من يكن ومهما
مما ا جدٍّ بكثري أكثر ذلك من وأفاد فيها، عاش التي األيام حتى وحديثه الزمن قديم
ُطَلعة، نفس له: هللا منحها التي الجليلة الكبرية الهبات هذا عىل وساعده معارصوه، أفاد
وذاكرة تُضيِّع، ال وحافظة غريه، فات ملا نافذ وعقل والعلم، املعرفة بحب مشغوف وقلب

تَنىس. ال قوية
من كان بل الشيخ، منه أفاد ما كل هي الدافقة العلمية املناهل هذه تكن ولم
الزمان، من بقليل سبقوه أو عارصوه الذين الشيوخ كبار من أيًضا يستفيد أن الطبيعي
الصالح، وابن قدامة، ابن من أفاد كما التاريخ، يف األثري وابن عساكر ابن الحافظ أمثال
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والتفسري وأصوله الفقه يف العيد، دقيق وابن النووي، الدين ومحيي السالم، عبد بن والعز
اإلسالمية.16 العلوم من وغريها واللغة والحديث

أجل ومن كلها، املختلفة نواحيه من تيمية ابن عرص نعتقد فيما جلينا فقد وبعد،
انتهى وجهاد، وكفاح رصاع من فيها كان وما حياته، لنعرف نفسه الشيخ إىل ننتقل هذا

الخالدين. من ا حقٍّ صار أن إىل به

٧٠٢ه. ،٦٧٦ ،٦٦٠ ،٦٤٣ ،٦٢٠ ،٦٢٠ ،٥٧١ التوايل: عىل هي األعالم هؤالء وفيات 16
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تيمية ابن حياة

له، امتداًدا عرصه يعترب مما سبقه وما العظيم، الشيخ فيه عاش الذي العرص عرفنا
الحافلة حياته عن الكشف يف اآلن ونأخذ واالجتماعية. والعلمية السياسية النواحي من
هذا عىل مباحث أو فصول يف هذا وسيكون املختلفة، جوانبها من واألحداث بالنشاط

النحو:

العلمية. ومكانته ودراساته ونشأته أرسته، (١)
التتار. حروب يف جهاده (٢)
مخالفيه. مع مواقفه (٣)

ووفاته. والشام مرص يف محنته (٤)

العلمية النواحي يف وغريها واالجتماعية، والسياسية، والكالمية، الفقهية آراؤه أما
األخرى. األبواب يف ذلك بعد فستأتي األخرى،





األول الفصل

العلمية ومكانته ودراساته ونشأته أرسته

أرسته

الظالل، وارفة سامقة كدوحة فهي األركان، قوية الدعائم ثابتة أرسة من تيمية ابن نبت
فكانت ربها، بإذن حني كل أُُكَلها تؤتي السماء يف وفرعها ثابت أصلها طيبة كشجرة أو

العربي: الشاعر يقول كما وهو هي

ال��ن��خ��ُل م��ن��اب��ت��ه��ا ف��ي إل��ى وتُ��غ��رس وش��ي��ُج��ه إال 1 ال��خ��ط��يَّ يُ��ن��ب��ت وه��ل

فيه، وبرز به عرف وكلهم بالعلم، أبناؤها اشتغل كريمة أرسة سليل إنه الحق، ويف
آثارهم. من والكثري أسماءهم وخلد بهم، والعلم الفقه تاريخ فعني

تيمية، بن هللا عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد أحمد أبو الدين شهاب هو فأبوه
أتقن إذا حتى غريه، وكثريين أبيه من وسمع ،٦٢٧ سنة بحرَّان2 ولد دمشق، نزيل

وحاكمه. وخطيبه البلد شيخ وصار وأفتى درَّس العلوم
ودرَّس أتقنه، حتى أبيه عىل الحنبيل املذهب قرأ أنه تاريخه يف الذهبي ويذكر
كان كما األخالق، حسن متواضًعا ديِّنًا الفنون، كثري محقًقا إماًما وكان وصنف، وأفتى

الرمح. منه يكون العود الوشيج: الرمح. : الخطيُّ 1
عليه، هي الذي الدين يف املؤرخون اختلف طائفة والصابئة بالشام، الصابئة موطن هو بلد حرَّان: 2

هم وقيل املالئكة، يعبدون إنهم وقيل فطرتهم، عىل باقون هم بل سماوي، دين لهم ليس إنهم فقيل
راجع ذلك. غري وقيل إليها، العالم هذا تدبري فوض هللا وأن النجوم، بتأثري يعتقدون ولكن موحدون

.١٠٤ ج١: كثري»، ابن «تفسري
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وضوء القمر نور من اختفى وإنما الهدى، أنجم من وكان العرص، حسنات من جواًدا
وابنه. أبيه إىل بذلك يشري الشمس؛

الحديث دار مشيخة بدمشق بارش الحنابلة، أعيان من «كان عنه: الربزايل ويقول
حفظه.»3 من الُجمع أيام عليه يتكلم بالجامع كريس له وكان السكرية،

عبد بن السالم عبد الربكات أبو الدين مجد اإلسالم شيخ فهو جده وأما أبوه، ذلك
النحوي، األصويل املفرس املحدث املقرئ اإلمام الحنبيل، الفقيه الحراني، تيمية بن هللا

األعالم. الحفاظ وأحد
الخطيب عمه من وسمع بها، الكريم القرآن وحفظ تقريبًا، ٥٩٠ سنة بحران ولد
ست بها وأقام ،٦٠٣ سنة بغداد إىل العلم طلب سبيل يف ورحل وغريه، الدين فخر
فازداد حران) إىل رجع قد كان أن (بعد إليها عاد ثم العلوم، بأنواع يشتغل سنوات

وعلًما. فقًها
قال: أنه الدراسة، هذه موضوع الحفيد أي األشهر؛ تيمية ابن عن الذهبي ويذكر
وينقل كلفة.» بال الناس مذاهب وحفظ ورسدها، األحاديث حفظ يف عجبًا جدنا «كان
الحديد ألني كما الفقه املجد للشيخ «ألني قال: مالك بن الدين جمال الشيخ أن أيًضا عنه

لداود!»
يف رأًسا زمانه، يف النظري معدوم كان الدين مجد الشيخ أن أيًضا الذهبي وذكر
والتفسري، القراءات معرفة يف الطوىل اليد له فيه، وما الحديث يف بارًعا وأصوله، الفقه
املذهب معرفة يف زمانه فرد وكان صيته، وبُعد اسمه واشتهر التصانيف، صنف

الشأن.4 كبري الديانة، متني الذكاء، مفرط الحنبيل،
الكبرية األرسة هذه أعضاء من مشهورين كثريين آخرين نجد وجدَّه أباه تركنا وإذا
لذكرهم، التعرض نرى وال زمنه، يف العلم يف مقامه منهم لكل والنساء، الرجال من
معرفة يريد من والطبقات الرجال تاريخ كتب إىل فلريجع التاريخ، يف معروف فأمرهم

األثر. وعظم املنزلة كبري من لهم كان ما

٣٧٦ ج٥: الذهب» «شذرات ص١٩، البغدادي األلويس البن العينني» «جالء راجع 3

.٢٥٧-٢٥٨ ج٥: الذهب» «شذرات ص١٨-١٩، العينني» «جالء راجع 4
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ودراساته نشأته

العامالن هما والبيئة الوراثة أن من العرب من القدامى عرفه ما الحديث العلم أكد
وأنه ومستقبله، وتربيته نشأته يف اإلنسان عليه يكون ما عىل األثر أكرب لهما اللذان
التي هي البيئة وأن جيل، إىل جيل من والعقلية الخلقية االستعدادات تنتقل بالوراثة

فعًال. االستعدادات هذه لظهور تمهد
عرصه يف فريًدا عظيًما رجًال منه جعلت التي العوامل كل تيمية البن هللا جمع وقد
بالعلم تزخر صالحة وبيئة قوية، طيبة وراثة من اإلسالمية: العلوم وسائر الفقه يف
تستهني وشجاعة وعته، ما تنىس ال ذاكرة وحافظة أملعي، واع عقل دفًعا، إليه وتدفع
أسباب من كله ذلك وغري العقبات، أمامها تقف ال وإرادة الحق، سبيل يف باألخطار
﴿َواْلبََلُد يقول: إذ الحكيم العليم وصدق األيام، عىل والخلود والنبوغ والنجاح العبقرية

َربِِّه﴾. ِبِإذِْن نَبَاتُُه يَْخُرُج الطَّيُِّب
وأنبته بحران، ٦٦١ سنة األول ربيع عارش يف تيمية بن الحليم عبد بن أحمد ُولد
به أبوه انتقل ثم رعايته، وتحت أبيه كنف يف سنني بضع بها فعاش حسنًا، نباتًا هللا
الزاحف البالء هذا وكاد الشام، إىل التتار قدوم عند ٦٦٧ سنة دمشق إىل وبأخويه
اإلسالم لخري هذا وكان والنجاة، بالسالمة عليهم هللا َمنَّ أن لوال سريهم يف يدركهم

واملسلمني. والعلم
ثم وترعرع، أحمد نشأ الزمان، ذلك يف الكبرية العلوم مدائن إحدى دمشق، ويف
ومن األعالم، األئمة أحد وصار والحكمة، العلم هللا وأتاه أشده بلغ حتى ونضج، درس
وما األعمال جالئل من به قاموا ما بفضل الزمن عىل ُخلدوا الذين اإلسالم شيوخ كبار

اآلثار. عظيم من لنا خلفوه
كل له الحكيم العليم وفر فقد الحليم، عبد بن أحمد الفتى ينبغ أن عجب وال
سامقة األصول، بعيدة الجذور، عميقة طيبة وراثة ومؤهالته: والنبوغ الَفْوق عوامل
واإلعجاب العجب حد بلغت وذهنية عقلية وقًوى الغاية، عىل أوفت علمية وبيئة الفروع،

عرصه. فريد صار حتى بها
كتاب تيمية ابن حفظ كتاتيبها من كتَّاب ويف الفيحاء، بدمشق إذن األرسة استقرت
بطيء ا جدٍّ الحفظ رسيع كان إذ نحبه؛ قىض حتى منه شيئًا ينَس ولم حدث وهو هللا
له شهد نسيه، ثم علم أو حديث أو قرآن من شيئًا يحفظ لم إنه ليقال حتى النسيان،

املعروفني. خصومه من كانوا من ومنهم ومعارصوه، تالميذه بذلك
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الغاية، منه بلغ حتى حياته طول له متبتًال وعاش العلم، وطلب الدرس يف أخذ ثم
وأخالق ومروءة وتدين عفة يف ذلك كل جميًعا؛ أقدارهم وجاوز وشآهم معارصيه وبزَّ
الئم. لومة هللا يف يخاف ال حتى قوة يف للحق وقول الجميع، بها تحدث مرضية فاضلة
املكتب، يف القرآن وحفظ والحساب الخط تعلم أن بعد أنه الوردي5 ابن ويذكر
سبق حتى كليٍّا إقباًال التفسري عىل أقبل ثم النحو، يف وبرع والعربية الفقه عىل أقبل
من الفضالء فانبهر سنة. عرشة بضع ابن وهو هذا كل الفقه؛ أصول وأحكم فيه،
وتعبد، وعفاف تام ن تصوُّ يف ونشأ وإدراكه، حافظته وقوة ذهنه وسيالن ذكائه فرط

واملأكل. امللبس يف واقتصاد
منه، ون يتحريَّ بما ويأتي الكبار ويفحم فيناظر صغره، يف املحافل يحرض وكان
إحدى وله والده مات والتأليف. الجمع يف ورشع سنة، عرشة تسع من أقل وله وأفتى
أيام القرآن تفسري يف وأخذ اآلفاق، ذكره فطبَّق العالم يف صيته وبُعد سنة، وعرشون

يتلعثم. وال يتوقف ال حفظه، من املسجد يف الجمع
وطبقاتهم، وتعديلهم وجرحهم الحديث، رواة بالرجال تامة خربة للشيخ وكان
الذي ملتونه حفظه مع والسقيم، والصحيح والنازل وبالعايل الحديث بفنون ومعرفة
عزوه يف املنتهى وإليه منه، الحجج واستخراج استحضاره يف عجيب وهو به، انفرد
ابن يعرفه ال حديث كل إن يقال أن عليه يصدق بحيث واملسند، الستة الكتب إىل
األئمة من وغريه بحر، من فيه يغرتف أنه غري هلل؛ اإلحاطة ولكن بحديث، فليس تيمية

السواقي! من يغرتفون
اآليات استحضار يف وله إليه، فمسلَّم التفسري «وأما الوردي: ابن يقول ثم
من كثري خطأ بنيَّ اطالعه وعظمة التفسري يف إمامته ولفرط عجيبة، قوة بها لالستدالل
األصلني،6 من أو الفقه، من أو التفسري، من — والليلة اليوم يف ويكتب املفرسين، أقوال
أن يبعد «وما قال: كراريس.» أربعة من نحًوا — واألوائل الفالسفة عىل الرد من أو

مجلدة.» خمسمائة تبلغ اآلن إىل تصانيفه
ال خصومه، من كان ولو غريه، رأي فإن فيه، تالمذته أحد رأي هو هذا كان وإذا
اإلمامة من إليه وصل ما ومبلغ والذهنية العقلية تيمية ابن بقوى يتصل فيما عنه يبعد

بعدها. وما ٢٨٦ ج٢: الوردي» ابن «تاريخ راجع 5

الكالم. علم أي الدين؛ وأصول الفقه، أصول يريد 6
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وإليه وغريها بالشام الشافعية شيخ وكان الزملكاني، بن الدين كمال هو هذا العلم. يف
غري وكان الفقيه، تيمية ابن آراء بعض عىل الرد يف مجلًدا يكتب املذهب، رياسة انتهت

فيه:8 يقول ذلك ومع إيذائه،7 إىل يميل بل جهته من النية صالح
ذلك غري يعرف ال أنه والسامع الرائي ظن الفنون من فن عن سئل إذا «كان
معه جلسوا إذا الطوائف سائر من الفقهاء وكان مثله، يعرف ال أحًدا أن وحكم الفن،

ذلك! قبل يعرفونه يكونوا لم ما منه مذاهبهم سائر يف استفادوا
كان سواء — العلوم من علم يف تكلم وال معه، فانقطع أحًدا ناظر أنه يُعرف وال
يف الطوىل اليد له وكانت إليه، واملنسوب أهله فيه فاق إال — غريها أو الرشع علوم من

والتبيني.» والتقسيم والرتتيب العبارة وجودة التصنيف حسن
األبيات، هذه الشيخ تصانيف بعض عىل كتب بل بهذا، الزملكاني ابن يكتِف ولم

والفضل: العلم من تيمية ابن إليه وصل ما بمبلغ ناطقة ترى كما وهي

ال��ح��ص��ر ع��ن ج��لَّ��ت وص��ف��ات��ه ل��ه؟ ال��واص��ف��ون ي��ق��ول م��اذا
ال��ده��ر أع��ج��وب��ة ب��ي��ن��ن��ا ه��و ق��اه��رة ل��ل��ه ح��ج��ة ه��و
ال��ف��ج��ر ع��ل��ى أربَ��ت أن��واره��ا ظ��اه��رة ال��خ��ل��ق ف��ي آي��ة ه��و

أن من كثري ابن ذكره ما يصُدق كيف العظيم والتقديم الثناء هذا مع ندري وال
قدره أنه الحق ولعل تيمية! ابن أذى يروم كان وأنه خبيثة، نفسه كانت الزملكاني ابن
الفقهية اآلراء بعض يف له خالفه من يمنع ال وهذا عامة، بصفة عليه وأثنى قدره حق
ابن تويف فقد العلماء، كبار ومن متعارصين كانا أنهما وبخاصة عنيًفا، ا ردٍّ عليها ورده

.٧٢٧ سنة الزملكاني
ابن مثل بعده؛ جاءوا ومن معارصيه من له ترجموا الذين إىل وبالرجوع هذا،
يف األلويس وابن العديدة، كتبه يف الذهبي الدين شمس والحافظ تاريخه، يف الوردي
«فوات يف الكتبي شاكر بن الدين وصالح طبقاته، يف رجب وابن العينني»، «جالء
هؤالء إىل بالرجوع إنه نقول: الذهب»، «شذرات يف الحنبيل العماد وابن الوفيات»،

.١٣١-١٣٢ ج٤: كثري»، ابن «تاريخ راجع 7

.٢٢٨ :٢ الوردي، وابن ،٤٦ ج١: الكتبي، شاكر بن الدين لصالح الوفيات» «فوات 8
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أبوابه، من العلم لطلب الجهد غاية بذل تيمية ابن أن نعلم املؤرخني، أثبات من ونحوهم
الكثري يف إماًما وصار الغاية بلغ وأنه كلها، عرصه علوم شملت حتى دراساته وتنوعت

منها.
يريد ومن ودراساته، نشأته عن سابًقا ذكرناه ما فحسبنا هذا، يف اإلطالة نرى وال
العلوم عن اليقني الخرب ففيها ذكرناها، التي املراجع إىل يرجع أن إال عليه فما التفصيل

جميًعا. فيها وبرَّز لها حصَّ التي

والدينية العلمية مكانته

يتم أن قبل شبابه صدر يف وهو والفتوى للتدريس تأهل أنه تيمية ابن نبوغ من بلغ
أو سنة عرشون حينئٍذ وله وفاته بعد العلمية أبيه بوظائف قام ثم عمره، من العرشين

قليًال. تزيد
وفريد اإلسالم، وشيخ «شيخنا شيوخه»:9 «معجم يف الذهبي اإلمام يقول وعنه
وأمًرا لألمة، ونصًحا وكرًما إلهيٍّا، وتنويًرا وذكاء، وشجاعة ومعرفة، علًما العرص

املنكر. عن ونهيًا باملعروف
والطبقات، الرجال يف ونظر ج، وخرَّ وكتب طلبه، من بنفسه وأكثر الحديث سمع
واستنبط … معانيه دقيق يف وغاص القرآن، تفسري يف وبرع غريه، له يحصِّ لم ما ل وحصَّ
من يحفظه ما يحفظ من فقلَّ وحفظه، الحديث يف وبرع إليها، يُسبق لم أشياء منه

… وصحابته أصوله إىل معزوٍّا الحديث
بحيث والتابعني، الصحابة وفتاوى املذاهب، واختالف الفقه، معرفة يف الناس وفاق

عنده. دليله بما يقول بل بمذهب، يلتزم لم أفتى إذا
يريد أنه (نعتقد العقليات يف ونظر واختالًفا، وتدليًال وفروًعا، أصوًال العربية وأتقن
خطئهم عىل ونبَّه عليهم وردَّ املتكلمني آراء وعرف وعلومها)، الفلسفة خاصة بصفة

منهم. وحذَّر
وأُخيف املخالفني، من هللا ذات يف وأوذي براهني، وأبهر حجج بأوضح السنة ونرص
محبته عىل التقوى أهل قلوب وجمع مناره، هللا أعىل حتى املحضة، السنة نرش يف

والنحل. امللل أهل من رجاًال به وهدى أعداءه وكبت له، والدعاء

ص٨١-٨٢. ج٦ الذهب» «شذرات هذا يف أيًضا وراجع ،٣٨٩-٣٩٠ ج٢: رجب، ابن 9
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العلمية ومكانته ودراساته ونشأته أرسته

الشام هللا به وأحيا طاعته، وعىل غالبًا له االنقياد عىل واألمراء امللوك قلوب وجبل
… خيالئهم يف والبغي الترت حزب أقبل ملا ينثلم كاد أن بعد واإلسالم، بل

الركن بني حلفت فلو مثيل، سريته عىل ينبِّه أن من أكرب وهو كثرية، ومحاسنه
نفسه.» مثل رأى ما وأنه مثله، بعيني رأيت ما أني لحلفت واملقام

كالم يف فيقول املعروفني، الحفاظ أحد الناس، سيد بن الدين فتح الشيخ ويذكره
أو رايته، حامل فهو التفسري يف تكلم إذا حفًظا، واآلثار السنن يستوعب «كاد طويل:
حارض أو وروايته، علمه صاحب فهو بالحديث ذاكر أو غايته، مدرك فهو الفقه يف أفتى

درايته. من أرفع وال ذلك يف نحلته من أوسع تر لم وامللل بالنحل
نفسه مثل عينه رأت وال مثله، رآه من عنُي تَر ولم جنسه، أبناء عىل فن كل يف برَّز

قال.10 ما آخر إىل «…
جميل طويل ثناء بعد فقال قبله، تويف وقد الواسطي، الدين عماد الشيخ وذكره
تيمية ابن شيخكم مثل السماء أديم تحت يُر لم وهللا، ثم وهللا، ثم «فوهللا، لفظه: ما
حرماته. انتهاك عند هللا حق يف وقياًما وحلًما، وكرًما واتباًعا، وخلًقا، وحاًال وعمًال، علًما
وقيامه الحق انتصار يف وأعالهم وأنفذُهم وحزًما، علًما هم وأصحُّ عقًدا، الناس أصدق

«… ملسو هيلع هللا ىلص محمد لنبيه اتِّباًعا وأكملهم ا، كفٍّ وأسخاهم همة،
فقال: به، اجتماعه بعد فيه رأيه سئل وقد العيد، دقيق بن الدين تقيُّ الشيخ وقال

11«… يشاء ما ويرتك منها شاء ما يأخذ عينيه، بني العلوم سائر رجًال «رأيت
تيمية ابن مكانة عظم عىل الدالِّ واملؤرخني اظ الحفَّ األئمة كالم من وننتهي
وكالم جميل ثناء بعد يذكر إذ وذلك الدين، نارص ابن الحافظ كلمة بتلخيص العلمية،
وحدثنا الناس، سيد بن الفتح وأبو والربزايل الذهبي منهم كثري، خلق عنه حدَّث طويل:
أن أبعد وما املجودة: مصنفاته عدِّ يف الذهبي وقال األكياس، شيوخنا من جماعة عنه

مجلدة.12 خمسمائة تبلغ اآلن تصانيفه

.٣٩٠-٣٩١ ج٢: رجب» ابن «طبقات ،٤٩-٥٠ ج١: الوفيات» «فوات راجع 10

.٨٣ ج٦: الذهب»، «شذرات راجع 11

مجلد! ثالثمائة لعلها تصانيفه أن من نفسه للذهبي ٣٧٩ ج٤: الحفاظ» «تذكرة يف جاء بما هذا قارن 12
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والعالمة الواسطي، الدين عماد الشيخ منهم حميد، بثناء وَخْلق الذهبي عليه وأثنى
يريد: (لعله الفتح وأبو الزملكاني، بن الدين) و(كمال الفزاري، الرحمن عبد الدين تاج

العيد. دقيق وابن الناس)، سيد ابن
امِلزِّي الحجاج أبي والتعديل، الجرح أئمة أستاذ قول الجميل الثناء من وحسبه
هللا بكتاب أعلم أحًدا رأيت وما نفسه، مثل هو رأى وال مثله، رأيت «ما الجليل: الحافظ

منه.» لهما أتبع وال رسوله وسنة
الزملكاني ابن والفنون، العلوم أنواع يف والتمكن درجته، وبلوغ باالجتهاد وترجمه

والفضل.13 العلم يف يقاربه من بعده يخلف ولم الهادي، عبد بن والربزايل والذهبي
مماته، وبعد حياته يف به يقتدى وإماًما عرصه، يف فذٍّا العظيم الشيخ كان هكذا
أحًدا هو ير ولم مثله عرصه يف يُر لم اليوم، حتى ُولد منذ أفول يعرته لم متألًقا ونجًما
اًرا زخَّ بحًرا يزال وما وكان له، ترجموا من بعض من بحق عنه قيل كما نفسه مثل

ومكان. وزمان جيل كل يف منه الناس ويرتوي معارصوه، منه ارتوى بالعلم

.٨٤ ج٦: الذهب»، «شذرات 13
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واملنكرات الظلم وكفاحه التتار جهاده

القوي الصادق املؤمن

األحد، الواحد باهلل فيه ريب ال الذي الصادق واإليمان االعتقاد هو وعلم، عقيدة اإلسالم
توجبه بما عمل هذا مع وهو بينهما، وما واألرض السماوات مقاليد وله كله، األمر مالك

وآداب. وأخالق وتعاليم وأحكام، رشائع من إليه وتدفع العقيدة هذه
يعيش ال وأصبح وقلبه، نفسه عليه فملكت العقيدة هذه إىل اإلنسان صار ومتى
اإلسالم به وعز ذلك، بعد أمر كل عليه وهان ا، حقٍّ قويٍّا صادًقا مؤمنًا كان ولها؛ بها إال
بعد. من طريقهم عىل ساروا ومن املسلمني من األول الصدر شأن كان كما واملسلمون
ِباهللِ آَمنُوا الَِّذيَن اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن تعاىل: هللا يقول وأمثالهم املؤمنني هؤالء ويف
اِدُقوَن﴾،1 الصَّ ُهُم أُوَلِئَك ِهللا َسِبيِل ِيف َوأَنُْفِسِهْم ِبأَْمَواِلِهْم َوَجاَهُدوا يَْرتَابُوا َلْم ثُمَّ َوَرُسولِِه
َزاَدتُْهْم آيَاتُُه َعَليِْهْم تُِليَْت َوإِذَا ُقلُوبُُهْم َوِجَلْت هللاُ ذُِكَر إِذَا الَِّذيَن اْلُمْؤِمنُوَن ََّما ﴿إِن ويقول:

يَتََوكَّلُوَن﴾.2 َربِِّهْم وََعَىل إِيَمانًا
من هللا إىل أحب وهو يُرد، ال الذي وقَدُره الغالب هللا قضاء هو القوي واملؤمن
إذ بوعده؛ هللا من وفاء وذلك ونرصته، هللا لتأييد أهًال لهذا ويكون الضعيف، املؤمن
هللاَ وا تَنُْرصُ إِْن آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا ويقول: اْلُمْؤِمِننَي﴾، نَْرصُ َعَليْنَا ا َحقٍّ ﴿َوَكاَن يقول:

أَْقَداَمُكْم﴾. َويُثَبِّْت ُكْم يَنُْرصْ

.١٥ الحجرات: سورة 1

.٢ األنفال: سورة 2



تيمية ابن

األعداء، كثرة تهوله ال وحده، عليه التوكل حق وتوكله باهلل بإيمانه القوي واملؤمن
ونارصه، وليه العزيز القوي هلل يلجأ فهو الزاحفة، الجموع ملرأى قلبه ينخلع وال
هللا سبيل يف االستشهاد أو والنرص، الظفر الحسنيني: إحدى طالبًا للجهاد ويندفع
ِمَن ِبنِْعَمٍة وَن ﴿يَْستَبِْرشُ فيهم: قال الذين من ومشيئته هللا بفضل يكون وحينئٍذ والحق،
َما بَْعِد ِمْن َوالرَُّسوِل هلِلِ اْستََجابُوا الَِّذيَن * اْلُمْؤِمِننَي أَْجَر يُِضيُع َال هللاَ َوأَنَّ َوَفْضٍل ِهللا
النَّاَس إِنَّ النَّاُس َلُهُم َقاَل الَِّذيَن * َعِظيٌم أَْجٌر َواتََّقْوا ِمنُْهْم أَْحَسنُوا ِللَِّذيَن اْلَقْرُح أََصابَُهُم
َفانَْقَلبُوا * اْلَوِكيُل َونِْعَم هللاُ َحْسبُنَا َوَقالُوا إِيَمانًا َفَزاَدُهْم َفاْخَشْوُهْم َلُكْم َجَمُعوا َقْد
َعِظيٍم﴾.3 َفْضٍل ذُو َوهللاُ ِهللا ِرْضَواَن َواتَّبَُعوا ُسوءٌ يَْمَسْسُهْم َلْم َوَفْضٍل ِهللا ِمَن ِبنِْعَمٍة

وغلبت اإلسالم، انترص وعدوه، ما صدقوه والذين باهلل األقوياء املؤمنني وبهؤالء
األرض، مأل حتى وغربًا رشًقا اإلسالم وانترش هللا، بفضل املرشكة الكثرَة املؤمنة القلة

املؤمنني. مع دائًما وهللا والقيارصة، األكارسة دولتا ودالت

والوطن الدين عن املدافع

مؤمنًا كان بل األيام، هذه الدين علماء من الجمهور عليه ما عىل يكن لم تيمية وابن
بأن عامًلا وقوته، بحوله معتزٍّا عليه، التوكل حق متوكًال برشيعته، عامًال باهلل، ا حقٍّ
عليه القادر عىل فرض وأنه هللا، إىل القربات أفضل من والوطن هللا سبيل يف الجهاد
والعاملني، املجاهدين أجر يضيع ال هللا بأن موقنًا مًعا، كليهما بهما أو وماله بنفسه

عظيًما. أجًرا القاعدين عىل املجاهدين ل فضَّ تعاىل وبأنه
بنفسه، للتتار املجاهدين طليعة يف يكون أن يف تيمية ابن الشيخ إذن، يرتدد، لم
وشيجة تصلهم ال والذين العرم، السيل أو كالطوفان الشام عىل زحفوا الذين هؤالء
أو دولة أو أمة تقف لن أنه يرون كانوا والذين عقيدة، أو جنس من اإلسالم أو بالعرب

كله. العالم يف البالد من بلد أي يف أمامهم قوة
وأمته هللا سبيل يف املجاهد القوي، املؤمن العامل، العالم تيمية ابن يظهر وهنا
من محمودة مواقف الداهم العدو هذا مع له فتكون العليا، ومثُلُه ورشيعته دينه حامية

.١٧١ : ١٧٤ عمران: آل سورة 3
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واملنكرات الظلم وكفاحه التتار جهاده

لدى والوطني الديني الروح إذكاء يف العظيمة آثارها املواقف لهذه وتكون والناس، هللا
الناس. وعامة والسالطني امللوك

وبذلك انتصارهم، طول بعد الساحقة الهزيمة التتار عرف أن النتيجة وتكون
األبد. إىل رشهم واملسلمني والعرب اإلسالم أخريًا هللا كفى

مجيدة مواقف

يف تيمية ابن كان رجل أي لنا يتبني وبهذا املجيدة، املواقف هذه بعض هنا نذكر ونحن
ودينه: وفضله علمه يف كان كيف سابًقا عرفنا أن بعد الناحية هذه

مرص، قصد أيًضا يريدون بأنهم الناس وتسامع الشام، عىل التتار زحف ملا (١)
قازان4 ملكهم لقاء عىل والشيخ البلد أعيان بعض واتفق األهلني، قلوب الرعب تملك
دمشق ألهل األمان أخذ الغاية وكانت شديًدا، كالًما تيمية ابن معه وتكلم إليه فذهبوا

منهم. والبالد العباد وإنقاذ الداهم زحفهم إيقاف ثم
شجاعته إن بقوله: (٦٩٩ سنة (كانت املقابلة هذه إىل املؤرخني بعض ويشري
غازان، نوبة يف هللا أقامه وقد األبطال، أكابر يتشبه وببعضها األمثال، بها ترضب كانت
املنصوري»5 قيجق الدين «سيف وكان مرتني، بامللك واجتمع بنفسه، األمر بأعباء وقام

التتار). (هم املغول عىل إقدامه من يتعجب
الشيخ جلس ترجمته: يف هللا فضل بن أحمد العباس أبو الدين شهاب القايض قال
… أجسامها داخل القلوب وتسقط آجامها، يف األسود تجم حيث غازان؛ السلطان إىل
… محتال بحيلة يدفع ال الذي واألجل املحتال، والنمروذ املغتال، السبع ذلك من خوًفا
طبًعا الحديث (كان نحره يف ودرأ وواجهه صدره، إىل بيده وأومأ إليه، جلس
عليه، أكثره منصف دعاء له ودعا يديه فرفع الدعاء، منه وطلب ترجمان)، بواسطة

دعائه.6 عىل يؤمن وغازان

القاف. بدل بالغني وبعضهم هكذا، املؤرخني بعض يكتبه 4
من جماعة مع دمشق يف قرره حتى الزمن من فرتة قازان مع وصاروا هربوا الذين الكبار أحد هو 5

ص٢٤٧. ج٢ الوردي ابن راجع بمرص، السلطان إىل أخريًا تركه ثم املغول،
.٧ ج١٤: كثري ابن وراجع ،٢٨٧-٢٨٨ ج٢: الوردي» ابن «تاريخ 6
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الناس فأصبح الرهيب، العدو ذلك من الشام عىل الخطر اشتد ٧٠٠ سنة ويف (٢)
— األوىل جمادى مستهل يف الشيخ فخرج االستسالم، من ا بدٍّ يجد ال أو هارب بني ما
جأشهم وقوى فثبتهم الشام، نائب إىل — والفزع الخوف من صعبة خطة عىل والناس
﴿َوَمْن تعاىل: قوله وتال للقائه، العدة وأعدوا صربوا إن األعداء عىل النرص ووعدهم
عند وبات َغُفوٌر﴾، َلَعُفوٌّ هللاَ إِنَّ هللاُ نَُّه َليَنُْرصَ َعَليِْه بُِغَي ثُمَّ ِبِه ُعوِقَب َما ِبِمثِْل َعاَقَب

العسكر.
يركب أن إليه واألمراء النائب فطلب إليه، إال مالذًا والناس األمر أولو يجد لم ثم
القاهرة يف وهنا الشام، إلنقاذ بالجيش يجيء أن السلطان يستحث مرص إىل الربيد عىل
يحوطه سلطانًا له أقمنا وحمايته، الشام عن أعرضتم كنتم «إن قال: فيما لهم قال
ملوكه، وال الشام حكام لستم أنكم ُقدِّر «لو قال: ثم األمن»، زمن يف ويستغله ويحميه
رعاياكم وهم وسالطينه، حكامه وأنتم فكيف النرص، عليكم وجب أهله، واستنرصكم
الشام إىل فخرجوا الكرة، هذه النرص لهم وضمن جأشهم وقوَّى عنهم.» مسئولون وأنتم

والنرص.7 الظفر وكان
سافر وقد بقوله: عظيًما نجاًحا نجحت التي السفارة هذه رجب ابن ويصف
السنني، من سنة الترت مجيء عند السلطان يستنفر املرصية الديار إىل الربيد عىل الشيخ
فإن عنهم، والذب أهله ونرصة الشام عن تخليتم «إن وقال: الجهاد، آيات عليهم وتال
تعاىل: قوله عليهم وتال سواكم»، بكم ويستبدل غريكم، ينرصهم من لهم يقيم تعاىل هللا
تَنِْفُروا ﴿إِالَّ تعاىل: وقوله أَْمثَاَلُكْم﴾، يَُكونُوا َال ثُمَّ َغرْيَُكْم َقْوًما يَْستَبِْدْل تَتََولَّْوا ﴿َوإِْن

َشيْئًا﴾. وُه تَُرضُّ َوَال َغرْيَُكْم َقْوًما َويَْستَبِْدْل أَِليًما َعذَابًا يَُعذِّبُْكْم
فاستحسن حينئٍذ، القايض هو وكان العيد، دقيق بن الدين تقي الشيخ ذلك وبلغ

الكالم.8 هذا بمثل للسلطان الشيخ مواجهة من وتعجب االستنباط، هذا وأعجبه ذلك
يف واألمراء والسلطان الناس تحريض عىل الدائب بالعمل الشيخ يكتِف ولم (٣)
واقعة يف وذلك امليدان، يف بنفسه يلقي ٧٠٢ سنة نراه بل القتال، عىل والشام مرص

.١٥ ج١٤: والنهاية»، «البداية 7
يف ٤٥٥ ج٥: الذهب»، «شذرات ،٥١ ج١: الوفيات»، «فوات أيًضا وراجع ،٣٩٥-٣٩٦ ج٢: «الطبقات»، 8

.٧٠٠ سنة حوادث
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ذلك بسبب وكان قواهم، بكل لها واستعدوا جموعهم التتار فيها جمع التي «شقحب»
شديًدا. زلزاًال الناس وزلزل الحناجر القلوب بلغت أن

أصحابه، من وجماعة هو فيها وقاتل بنفسه، القتال تيمية ابن شهد املوقعة هذه يف
فيها وقتل مؤزًرا، نًرصا املسلمني بنرصهللا وانتهت املذكور، العام من رمضان يف وكانت
واستقرت القليل. إال منهم يسلم لم بحيث هللا إال عدتهم يعلم ال كثري خلق التتار من
بالتهنئة الشيخ عىل الناس وأقبل الكبري، املبارك والنرص العظيم الفتح بهذا القلوب

الكثري. الخري من يديه عىل هللا يرس بما والدعاء
السلطان إىل السري إىل ندبه الشامي العسكر بأن — كثري9 ابن يذكر كما — وذلك
وإياه هو وجاء ذلك ففعل مرص، إىل يرجع كاد أن بعد دمشق إىل السري عىل يستحثه
الرجل يقف أن نة السُّ فقال: املعركة، يف معه يقف أن السلطان سأله ثم املدينة، إىل

معهم. إال نقف ال الشام جيش من ونحن قومه، راية تحت
ال الذي باهلل يحلف وجعل بالنرص، وبرشه القتال، عىل السلطان يحرض أخذ ثم
هللا شاء إن فيقول: هللا، شاء إن قل األمراء: له فيقول عليهم، ملنصورون إنكم هو إال إله

تعليًقا. ال تحقيًقا
مألت التي باهلل الثقة هذه أكرب ما وللمؤمنني، ولرسوله تعاىل له والعزة أكرب، هللا
املؤمن ثقة إنها املقاتلني! املجاهدين من حوله من كل عىل وفاضت تيمية ابن قلب

رقيق. ستار من الغيب يستشف كان فكأنه العزيز، القوي ربه يف القول الصادق
بالنرص؛ املؤمنني عباده العظيم كتابه يف وعد وقد وعده، يخلف لن وهللا ال؟ ولم
ِيف آَمنُوا َوالَِّذيَن ُرُسَلنَا َلنَنُْرصُ َّا ﴿إِن وقال: اْلُمْؤِمِننَي﴾، نَْرصُ َعَليْنَا ا َحقٍّ ﴿َوَكاَن قال: إذ

هللا! من ووعده بعهده أوىف ومن نْيَا﴾، الدُّ اْلَحيَاِة

.٢٥-٢٦ ج١٤: والنهاية» «البداية 9
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الجهاد هذا يف أثره

أن نستطيع كثرية املواقف فهذه بنفسه، التتار جهاد يف تيمية البن املواقف بهذه نكتفي
أثر أن — نعتقد فيما والواقع التاريخ ويؤيدنا — ونعتقد كلها، نعدها أن ال منها نعد

الناحية. هذه يف وفعاًال كبريًا كان العظيم الشيخ
نتيجة «شقحب»؛ موقعة يف وبخاصة الساحقة، التتار هزيمة كانت كيف رأينا فقد
الدائب ولتحريضه امليدان، يف الشام جيش مع مرص جيش جمعه يف املشكور لسعيه
البأس العظيم الداهم للعدو والثبات الثبات، عىل جميًعا والناس واألمراء للسلطان

والخطر.
الدين سيف وطلب األهلني، فزع فتزايد دمشق من يقرتبون التتار ٦٩٩ سنة ونرى
أيًضا فأبى ذلك يف البلد أعيان معه تكلم ثم فأبى، لهم تسليمها القلعة نائب من قبجق
القلعة نائب وقف ملاذا نقول: ونحن تطرف، عني وفيها إليهم تسليمها ترك عىل وصمم

املجيد؟ املوقف هذا
أرسل الدين تقي الشيخ إن يقول: إذ تاريخه يف كثري ابن عنه يجيب ما ذلك
إن ذلك تسلمهم فال واحد حجر إىل فيها يبَق لم لو ذلك: له يقول القلعة نائب إىل
الحصن هذا لهم حفظ هللا فإن الشام، ألهل عظيمة مصلحة ذلك يف وكان استطعت!

لهم.10 حرًزا هللا جعله الذي واملعقل
أويل بتثبيت ينثلم كاد أن بعد واإلسالم بل الشام، به «أحيا هللا إن القول: وقصارى
املؤمنون، وُزلزل الظنون، باهلل فُظنَّت خيالئهم، يف والبغي التتار حزب أقبل ملا األمر
معجم يف له ترجمته يف الذهبي الحافظ يقول كما صفحته» وأبدى النفاق وارشأبَّ

شيوخه.11
أغلب يف له واالنقياد طاعته عىل واألمراء وامللوك الناس قلوب فطر هللا ألن وذلك
ضخًما مدًدا يقول وبما باهلل إيمانه كان فقد عظيًما، قويٍّا كان عليهم تأثريه ألن األمر؛

الكلمة. مسموع مهيبًا يجعله ما والعقيل الجسمي لتكوينه كان كما تأثريه، لقوة
سطوة ذا املنكر، عن اءً نهَّ بالحق قواًال كان أنه ووصفوه رأوه الذين ذكر فقد
شعره الشيب، قليل واللحية الرأس سواد شديد أبيض كان كما مداراة، وعدم وإقدام

.٧-٨ ج١٤: والنهاية»، «البداية 10

.٣٩٠ ج٢: رجب»، ابن «طبقات 11
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فصيح الصوت، جهوري الرجال، بني ربعة ناطقان، لسانان عيناه أذنيه، شحمتي إىل
ذهن. وسيالن ذكاء، فرط مع اللسان،

ومواقفه لكالمه جعل والخلقية العقلية وصفاته خالله سائر من إليه وما هذا، كل
واملسلمني. اإلسالم به وأعز الجيش، به هللا نرص حتى الطيبة، والعاقبة القوي التأثري

الظلم كفاحه

واملنكرات البدع وضد والظاملني، الظلم ضد القوية املحمودة مواقفه إىل ذلك بعد ننتقل
يخاف ال بالحق الجهر من علمنا ما عىل تعاىل هللا فطره وقد لها، واملتشيعني وأصحابها
الجاد والعمل املنكر، عن والنهي باملعروف األمر يف شديًدا كان كما الئم، لومة فيه

إلزالته.
ومن وصحابته، هللا برسول والتأيس والشجاعة اإليمان من اإلسالم لشيخ كان
بأسه يكن مهما الظالم ينيم وال ظلم عىل ينام ال يجعله ما القوية، الرفيعة األخالق
رأوا إذا الناس «إن يقول: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سمع أنه بكر أبو سيدنا رواه ملا وذلك شديًدا؛

منه.» بعقاب هللا يعمهم أن أوشك يديه، عىل يأخذوا فلم الظالم
فإن بلسانه، املنكر إنكار عىل الوقوف يرى ال يجعله ما كله ذلك من له كان كما
ثم باللسان إلنكاره بقوة يعمل هو بل الحديث، يف جاء كما اإليمان أضعف هو هذا

األمر. لزم إن باليد
املنكر، عن وَلتنَهُونَّ باملعروف «لتأُمُرنَّ يقول: إذ ملسو هيلع هللا ىلص بالرسول يتأىس هذا يف وهو

لكم.» يستجاب فال تدعونه ثم منه عقابًا عليكم يبعث أن هللا َليُوِشكن أو
هذه يف هلل تيمية ابن مواقف من الكثري يجد والرتاجم التاريخ كتب يف والباحث
نريد: ما عىل قوية كافية داللة يدل مما منها القليل بذكر هنا نكتفي ولكننا الناحية،

أن الظلم، رفع عىل وعمله بشجاعته التمثيل سبيل عىل الكتبي، شاكر ابن يذكر (١)
جربوت فيه هذا وكان الكبري، بك قطلو من به نزل ظلم من إليه شكا الناس من رجًال
جاء فيما معه وتكلم وِجل، وال هياب غري الشيخ عليه فدخل غصبًا، الناس أموال ويأخذ
االستهزاء يعني زاهد! عالم ألنك إليك أجيء أن أريد كنت أنا بك: قطلو له فقال إليه، به
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يجيء موىس وكان منك، ا رشٍّ كان وفرعون مني، خريًا كان موىس الشيخ: له فقال به،
اإليمان.12 عليه ويعرض مرات، ثالث يوم كل فرعون باب إىل

والبعد بالطاعات هللا إىل التقرب ووجوب التتار، مع الحال اشتداد إبان ويف (٢)
عىل مرصين يزالون ال الناس من كثري كان لنرصه، أهًال يكونوا حتى املنكرات عن
املؤمنني يثري بأن خليًقا ذلك وكان الخمارات، وفتح بالخمر االتجار من الخبيثة عاداتهم

تيمية. ابن العظيم الشيخ رأسهم وعىل الصادقني
دار رجب من عرش السابع يف أنه ٦٩٩ سنة حوادث يف كثري ابن يذكر ولهذا
الخمور أواني فكرسوا والخانات، الخمارات عىل وأصحابه هللا رحمه الدين تقي الشيخ
بذلك. الناس ففرح الفواحش، لهذه املتخذة الحانات أهل من جماعة وعزَّروا وأراقوها،
من جماعة ضده أثار قد منه، ذلك وتكرر الناحية، هذه يف تيمية ابن شدة ولعل
ولكن يرى. ما عىل الناس ويعزر الحدود يقيم بأنه منه وشكوا بعضهم فثار شانئيه،
مخطئون.13 وأنهم محق أنه لهم وبنيَّ شكاتهم يف أيًضا هو تكلم أن بعد سكن األمر

وقتال املنكرات إزالة عىل يؤازرونه أنصار للشيخ يكون أن الطبيعي من وكان (٣)
ِباْلَمْعُروِف َويَأُْمُروَن اْلَخرْيِ إَِىل يَْدُعوَن ٌة أُمَّ ِمنُْكْم ﴿َوْلتَُكْن تعاىل: بقوله عمًال املفسدين،

اْلُمْفِلُحوَن﴾. ُهُم َوأُوَلِئَك اْلُمنَْكِر َعِن َويَنَْهْوَن
جبال ناحية لقتال كثري خلق ومعه يخرج ٧٠٠ سنة شوال يف أنه نرى ولذلك
كانوا حني التتار ملماألتهم وضاللهم، وعقائدهم نيتهم فساد بسبب وكرسوان الجرد
لهم وبني فاستتابهم معتذرين، إليه رؤساؤهم جاء بالدهم إىل وصلوا فلما ينترصون،

املفسدين.14 أولئك عىل كبري وانتصار كثري خري بذلك فحصل الحق،
وشديد األحد، الواحد هللا بغري للتوسل اإلنكار شديد كان الشيخ أن املعروف ومن
يف نراه ولهذا تعاىل؛ لغريه والتقديس العبادة شعائر من يشء لتقديم أيًضا اإلنكار
بقطع حجارون ومعهم أصحابه ويأمر التاريخ، مسجد إىل يروح ٧٠٤ سنة رجب شهر

.٥٣-٥٤ ج١: الوفيات»، «فوات 12
.٧٠١ سنة حوادث يف ٢٩ ج١٤: والنهاية» «البداية 13

ص١٢. املرجع، نفس 14
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املسلمني هللا وأراح فقطعها لها، الناس وينذر تزار «قلوط» بنهر هناك كانت صخرة
كثري.15 ابن يقول كما بها الرشك ومن منها

إن وباليد باللسان، املنكر بتغيري القائمني رأس وحده كان تيمية ابن أن ويظهر
شيخ إليه أُحرض — كثري ابن يذكر ما عىل — نفسها السنة تلك يف فإنه األمر، وجب
شعره بحلق فأمر القطان، إبراهيم املجاهد يسمى ا جدٍّ متسًعا كبريًا دلًقا يلبس كان
للسنة. املخالف فمه عىل املسبل شاربه وحفَّ ا، جدٍّ طويًال ذلك وكان أظافره وتقليم

ومن عنه، يصدر كان الذي القول فاحش من استتابه ثم كله، ذلك به ُفعل وقد
املحرمات. سائر من يجوز ال ما كل ومن الحشيشة، من العقل يغري ما أكل

بالد إىل ٧٠٥ سنة من املحرم شهر أوائل يف األكرب الشيخ خروج إىل نشري وأخريًا (٤)
هللا فنرصهم بنفسه، األفرم الدين جمال السلطنة نائب وتبعه واليتامنة، والرفض الجرد
الشيخ صحبة يف السلطنة نائب عاد ثم الضالة، فرقتهم ومن منهم كثريًا وأبادوا عليهم،

دمشق. إىل
ما فيها وأبان النرص، يف فعال أثر بنفسه الغزوة هذه الشيخ لحضور كان وقد

كثري.16 خري منها وكان والشجاعة، العلم من عنه معروف هو

قويٍّا ا حقٍّ مؤمنًا يكن لم تيمية ابن بأن موقنًا الكلمات هذه أكتب إني وبعد،
بالغ شعوًرا يشعر كله ذلك مع كان ولكنه فحسب، عارمة شخصية ذا وال فحسب،
من وباعتباره عربيٍّا، مسلًما رجًال باعتباره عاتقه عىل هللا ألقاها التي باملسئولية املدى

والقدوة. األسوة موضع الناس يراهم الذين ورشيعته هللا بدين العلماء
هذه رأينا، يف شخصيته مفتاح هو مسئوليات من عليه بما القوي الشعور هذا إن
مر عىل الخالدين من فصار زمنه، يف العجاب بالعجب يأتي جعلته التي الشخصية

الزمان.
جعله والعروبة، اإلسالم أبناء من ابنًا باعتباره مسئولية من عليه بما إحساسه إن
اإلسالم عن رشهم ودفع منهم، الكبري الوطن لتحرير التتار حرب يف بنفسه يجاهد
من الكاثرة األكثرية شأن هو كما فقط قوَّاًال واعًظا ال اًال فعَّ كان وبذلك واملسلمني؛

األيام! هذه الدين رجال

كثري. ابن عن هذا املؤلف نقل حيث ص٦، العينني» «جالء أيًضا راجع 15

.٣٥ ج١٤: كثري، ابن 16
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الدين، علماء من عامًلا باعتباره — مسئوليات من هللا فرض بما إحساسه وإن
ثقاًال تبعات كتفيه عىل ألقى عليه، والحفاظ الدين بيان يف — األنبياء ورثة والعلماء
هللا شاء إن القادمة، البحث فصول يف سنرى ما عىل أو رأينا، ما عىل قيام خري بها قام

تعاىل.
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ووفاته حمنته، خصومه،

هللا، مرضاة ابتغاء نفسه يِرشي التتار حرب يف مجليٍّا فارًسا تيمية ابن الشيخ رأينا
والولدان والنساء الرجال من واملستضعفني والوطن هللا سبيل يف املعارك يف بها ويقذف
واملسلمني. للعرب النرص هللا كتب حتى سبيًال، يهتدون وال حيلة يستطيعون ال الذين
ونرص هللا دين إلقامة وأيديهم بألسنتهم يعملون الذين رأس عىل ذلك مع ورأيناه
كافة عىل واملنكر ومقرتفيه، والظلم وأصحابها، البدع يحارب فهو ملسو هيلع هللا ىلص، رسوله سنة

جهًدا. يألو وال سبيل، بكل كله ذلك يحارب رضوبه،
أجمعوا أشداء خصوم مع أخرى رصاع حلبة يف ويجول يصول فارًسا نراه واآلن
بربه ولحاقه بوفاته إال غباره وينقشع أواره يخمد لم رصاع ومناوأته، عدائه عىل أمرهم

وأخفى. الرس يعلم الذي

خصومه

خلقهم الذي وهو واملتصوفة، الفقهاء من املستميت الرصاع هذا يف خصومه كان
كلمات وإرساله السابقني، الفقهاء عن تؤثَر لم آراء إىل وبذهابه وجرأته، برصاحته
ال مقدسات القوم ه يعدُّ ما بعض ت ومسَّ واآلخرون، األولون بمثلها الترصيح عن أحجم

اآلبدين. أبد هكذا تظل أن ينبغي بل بها، املساس يجوز
الفقهاء من معارصيه من كثري خصومات تيمية ابن عىل جلبت التي األسباب وهذه
ومقدِّريه، ومحبيه الشيخ عاريف من كثري ها وأحسَّ عرفها قد وغريهم، الحديث وأصحاب
وتعظيمه وإجالله الواسطي الدين عماد الشيخ عن يتحدث وهو رجب ابن يقول هذا ويف
يف كالمه الشيخ من أنكروا ربما أصحابه خواص من وجماعة هو كان ولكن تيمية: البن
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ونحو واملتصوفة) الزهاد (يريد واالنقطاع التخيلِّ أهل ويف األعيان، الكبار األئمة بعض
للحق. واالنتصار الخري إال بذلك يقصد ال هللا رحمه الشيخ وكان ذلك،

ويعظمونه، الشيخ يحبون كانوا وفقهائهم وحفاظهم الحديث أهل أئمة من وطوائف
أهل أئمة طريق هو كما الفالسفة، وال الكالم أهل مع ل التوغُّ له يحبون يكونوا ولم

… وأحمد كالشافعي املتقدمني الحديث
التفرُّد له كرهوا والصالحني، واملحدِّثني الفقهاء من العلماء، من كثري وكذلك
العدل قضاة بعض إن حتى بها، شذَّ من عىل السلف أنكرها التي املسائل شذوذ ببعض

ذلك.1 ببعض اإلفتاء من منعه الحنابلة) الفقهاء (يريد أصحابنا من
نرص «ولقد فيه: قاله ما بعض الذهبي عن ينقل وهو هذا، بعد رجب ابن يذكر ثم
إليها، يُسبق لم وأمور ومقدمات برباهني لها واحتجَّ السلفية، والطريقة املحضة السنة

عليها. هو وجرس وهابوا، واآلخرون األولون عنها أحجم عبارات وأطلق
وناظروه وبدَّعوه عليه، مزيد ال قياًما والشام مرص علماء من خلق عليه قام حتى
… اجتهاده إليه اه أدَّ الذي املرَّ الحق يقول بل يماري، وال يداهن ال ثابت وهو وكابروه،
قد نوبة من وكم مرصية، شامية ووقعات حربية، حمالت وبينهم بينه فجرى
به، واالستعانة االستغاثة كثري االبتهال، دائم فإنه هللا، فينجيه واحدة قوس عن رموه

قال. ما آخر إىل «… الجأش ثابت التوكل، قويُّ
الخصومات، هذه خلقت التي األسباب تلك إىل نضيف أن هنا علينا الحق من ولعل
أفسده إنسان قلب تملك إذا الذي الحسد داء وهو عرص، كل يف آثاره نحسُّ آخر سببًا
من نتعوذ أن هللا أمرنا ولهذا واألذى؛ الرش إال لخصمه يبغي ال وجعله بصريته، وأعمى

املفصل. قصار من سورة يف والحاسدين الحسد
يصدع كان بل كله، ذلك من شيئًا يبايل يكن لم العظيم الشيخ فإن يكن ومهما
ويف محتسبًا، راضيًا ويقبله األذى، متوقع مرٍّا، كان وإن اجتهاده إليه أداه الذي بالحق

املؤمن: العربي الشاعر قول عليه يصدق هذا

م��ص��رع��ي ال��ل��ه ف��ي ك��ان ج��ن��ب أيِّ ع��ل��ى م��س��ل��م��ا أُق��تَ��ل ح��ي��ن أب��ال��ي ول��س��ت

.٣٩٤ ج٢: رجب»، ابن «طبقات 1
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ومحن مواقف

جميع يف وكان املختلفة، العديدة بالعلوم زاخًرا بحًرا عرفنا ما عىل تيمية ابن كان
ثم ومن ملسو هيلع هللا ىلص؛ رسوله وسنة هللا بكتاب إال يتقيد ال الرأي حر مجتهًدا ومباحثه علومه
ونالوه فيها دونه فوقفوا والعلماء، الفقهاء من معارصيه رأي يف بها شذَّ بآراء ظهر

والسلطان. الجاه ذوي من رجال مواقفهم بعض يف وظاهرهم أجلها، من باألذى
الكالم، وعلم الدينية العقيدة يف هو ما ومنها الفقه، يف هو ما اآلراء هذه ومن
ومن شديًدا. عداء يعاديها كان التي عامة بصفة والفلسفة التصوف يف هو ما ومنها
من رضوب هذا عن ونتج معهم، كثرية مواقف له وكانت عديدين، خصومه كان ذلك،

مسجون. معتقل وهو بوفاته األمر انتهى حتى به حاقت والشدائد املحن
فيها خالفه التي آرائه لكل وال خصومه، مع مواقفه لكل هنا نتعرض ال ونحن
الكالم علم يف وآرائه بفقهه الخاص القسم يف بعُد فيما هذا تناولنا فربما معارصوه،

والدراسات. العلوم من كله هذا وغري والتصوف، والفلسفة
منها كل يف له كان التي الهامة املسائل بعض الفصل هذا يف نتناول أن وحسبنا
قابلها محن من به أصيب فيما األثر أكرب لها كان التي وبخاصة خصومه، مع موقف

األعىل: بالرفيق لحق حتى والرضا بالصرب

املسألة ٦٩٨ سنة أمىل العظيم الشيخ أن الوفيات»2 «فوات صاحب يذكر (١)
ورد سؤال عن بها أجاب رسالة وهي والعرص، الظهر بني قعدة يف بالحموية املعروفة

أعداءه. وأذلَّ نرصه هللا ولكن محنة، بسببها له وجرى الصفات، يف «حماة» من
وما أثارت القرآن، يف ذاته بها وصف التي تعاىل، هللا صفات مسألة أن والواقع

الكالم. علم رجال بني كثريًا وجدًال خالًفا تثري تزال
َواْلَمَلُك َربَُّك ﴿َوَجاءَ ويقول: اْستََوى﴾، اْلَعْرِش َعَىل ﴿الرَّْحَمُن تعاىل: هللا يقول مثًال،
استوى تعاىل أنه عىل تدل اآليات هذه فهل أَيِْديِهْم﴾. َفْوَق ِهللا ﴿يَُد ويقول: ا﴾، َصفٍّ ا َصفٍّ
التجسيم من بذلك القول يف ما مع يًدا، له وأن وينتقل، يجيء وأنه العرش، عىل ا حقٍّ
بأنه والثانية العرش، عىل استوىل أنه املراد بأن األوىل اآلية تأويل يجب أو التشبيه؟ أو

ص٥٠-٥١. األول، الجزء 2
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سبحانه هللا نبعد التأويل وبهذا جميًعا. البرش قدرة فوق قدرته بأن والثالثة أمرنا، جاء
املخلوقات. مشابهة وعن التجسيم شبهة عن وتعاىل

من القرآن يف جاء بما نؤمن أن علينا بأن عليهم هللا رضوان السلف علماء يرى
االعتقاد مع طاقتنا، فوق ا حقٍّ منها املراد وبيان تأويلها ألن تأويلها؛ دون الصفات هذه

خلق. ما لبعض مشابهته عن هللا بتنزيه نفسه الوقت يف
تأويل وجوب منهم، األشاعرة وبخاصة الكالم، علم رجال من املتأخرون ويرى
التجسيم باب انسدَّ وبهذا يشبهه، ما أو ذكرناه الذي النحو عىل وأمثالها اآليات هذه

وتعاىل. سبحانه هللا عن والتشبيه
مة املجسِّ رأي يرى بأنه حق بال فاتُِّهم آرائه، كل يف سلفيٍّا اإلسالم شيخ كان وقد
هذه يف آرائه بسبب عليه واألمراء السالطني وبعض الناَس خصوُمه وأثار املشبِّهة، أو
ذكرها كما منها هللا اه نجَّ ومحنة فتنة فكانت الحموية، الرسالة يف جاءت التي املسألة

الوفيات». «فوات صاحب
امللك دولة أواخر يف أنه فيذكر املسألة، هذه يف قليًال القول كثري ابن ويبسط
إىل يحرض أن وأرادوا الفقهاء من جماعة تيمية ابن عىل قام السلحداري الجني املنصور
يف باملناداة عليه فشنعوا يحرض، أن أبى ولكنه الدين، جالل الحنفي القايض مجلس

الحموية. الرسالة يف أبانه الذي رأيه ضد البلد
منهم، الكثريون فاختفى ضده، قالوا من يطلب وأرسل له انترص األمراء أحد ولكن

الفتنة. وسكنت الباقون فسكت عليه ناَدوا من بعض رضب كما
وبحثوه والفضالء، العلماء من جماعة وعنده الدين إمام بالقايض الشيخ اجتمع ثم
كالم بعد أسكتهم بما سألوه عما الشيخ فأجاب منها، مواضع يف وناقشوه الرسالة يف

صالًحا.3 ومقصده حسنًا ُمعتََقده الدين إمام القايض وكان كثري،
عقيدته متخذين السلطان ذوي عليه واستْعَدوا هادئًا، يرتكوه لم خصومه أن عىل (٢)
امتحن ثم رجب: ابن يقول هذا ويف منه، للنيل به يتذرعون سببًا لذلك فيها والطعن
بالقرص، والعلماء القضاة نائبه فجمع السلطان، بأمر معتقده عن بالسؤال ٧٠٥ سنة
الواسطية»، «العقيدة داره من أحرض من الشيخ فبعث ذلك، عن وسأله الشيخ وأحرض

.٣٩٦ ج٢: رجب»، ابن «طبقات أيًضا: وراجع ،٤ ج١٤: والنهاية»، «البداية 3
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هذه أن عىل ذلك بعد االتفاق ووقع معه، وبحثوا وحاققوه مجالس، ثالثة يف فقرءوها
كرًها. قاله من ومنهم طوًعا، ذلك قال من فمنهم سلفية، ُسنِّية عقيدة

لنا وتبني الشيخ، ساحة براءة قصدنا إنما فيه: السلطان من كتاب ذلك بعد وورد
السلف.4 عقيدة عىل أنه

سنة لها نرشة وآخر كثرية، مرات نرشت الواسطية العقيدة هذه أن نذكر وهنا
افتتاحه ببعض هنا نأتي أن الخري ومن بالقاهرة، املدني بمطبعة ١٣٨٠ه/١٩٦١م

تعاىل: هللا رحمه يقول إذ وذلك لها،
السنة أهل الساعة، قيام إىل املنصورة الناجية الفرقة اعتقاد فهذا بعد، «أما
بالَقَدر واإليمان املوت، بعد والبعث ورسله، وكتبه ومالئكته باهلل اإليمان وهو والجماعة،

ورشه. خريه
رسوله به وصفه وبما كتابه، يف نفسه به وصف بما اإليمان باهلل اإليمان ومن
سبحانه هللا بأن نؤمن بل تمثيل، وال تكييف وال تعطيل، وال تحريف غري من ملسو هيلع هللا ىلص، محمد
وال نفسه، به وصف ما عنه ينفون فال اْلبَِصريُ﴾، ِميُع السَّ َوُهَو ءٌ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس
يمثِّلون وال يكيِّفون وال وآياته، هللا أسماء يف يُلحدون وال مواضعه، عن الكلم يحرفون

خلقه. بصفات صفاته
وتعاىل؛ سبحانه بخلقه، يقاس وال له، ِندَّ وال له، ُكْفَو وال له، َسِميَّ ال سبحانه ألنه
صادقون رسله ثم خلقه. من حديثًا وأحسن قيًال وأصدق وبغريه، بنفسه أعلُم فإنه

يعلمون.»5 ال ما عنه يقولون الذين بخالف مصدَّقون،
اختلف وإن ،٧٠٥ سنة أي نفسها؛ السنة يف ثانيًا تجددت الخصومة أن عىل (٣)
الذين الطرق أهل من األحمدية الطائفة رجال هم كانوا فقد املرة، هذه الخصوم
النار يدخلون أنهم الكرامات هذه ومن لهم، كرامات يزعمون بما الناس عىل يموِّهون

بأذًى. تمسهم وال

ج١٤: والنهاية»، «البداية يف املجالس وتلك الواقعة هذه تفصيل وراجع ،٣٩٦ ج٢: «الطبقات»، 4

.٣٦-٣٧
والتزامه صاحبها، عقيدة سالمة عىل وتدل املتوسط، القطع من صفحة ثالثني قرابة لطيفة رسالة وهي 5

العقيدة! يف بالزيغ يتَّهم هذا ومع والسنة، القرآن به جاء ما هللا صفات يف
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هذه عليه تفوت ال الذي تيمية ابن نفسه هو هو منه املشكوُّ املتهم الفارس وكان
ال شجاًعا رصيًحا الني والدجَّ البدع دون يقف بل يداهن، وال يجامل ال والذي الحيل،

الئم. لومة الحق قول يف يخاف
السلطنة، نائب إىل الطائفة هذه من جماعة حرض العام هذا من األوىل جمادى ففي
يقول كما — األمراء بحرضة السلطنة نائب من األولون فسأل تيمية، ابن الشيخ وحرض
يمكن، ال ما هذا الشيخ: فقال وحالهم، يرتكهم وأن عنهم الشيخ يكفَّ أن — كثري6 ابن
وجب عنهما خرج ومن وفعًال، قوًال والسنة الكتاب تحت يدخل أن أحد لكل بد وال
جسده ويغسل الحمام أوًال فليدخل منهم النار يدخل أن منهم أراد ومن عليه. اإلنكار

صادًقا. كان إن ذلك بعد النار إىل يدخل ثم جيًدا،
يدل ال ذلك فإن يغتسل، أن بعد النار دخل البدع أهل من أحًدا أن فرض ولو
كان إذا للرشيعة املخالفة الدجاجلة أحوال من حاله بل كرامته، عىل وال صالحه عىل

ذلك! بخالف الظن فما السنة، عىل صاحبها
عند تنُفق وليست التتار عند تنُفق إنما أحوالنا نحن وقال: منهم شيخ ابتدر وهنا

أحد. كل من عليهم اإلنكار وكثر الكلمة، تلك عليه الحارضون فضبط الرشع،
عن خرج من وأن رقابهم، من الحديد أطواق يخلعوا أن عىل الحال انتهى ثم

عنقه. رضبت والسنة الكتاب
أحوالهم فيه وبني الطريقة، هذه يف جزءًا الشيخ كتب أن ذلك أجل من وكان
عىل السنة هللا وأظهر بالكتاب، ومردود مقبول من فيها وما وتخيالتهم، ومسالكهم

يعملون. كانوا ما وباطل بدعتهم وأخمد يديه،
أن لنا يصح بحيث نفسها، السنة هذه يف عقيدته بشأن ثالثة مرة الفتنة وتقوم (٤)
هذه من رمضان أوائل يف أنه وذلك املتتابعة». املحن «سنة أو املحنة» «سنة نسميها
كان عما للكشف القاهرة إىل تيمية ابن يحمل السلطان من كتاب دمشق إىل ورد السنة
من عليه خائفني باكني أصحابه من كثري خلق معه وخرج الربيد عىل إليها فتوجه منه،

أعدائه.
بعدم — كثري7 ابن يذكر كما — عليه أشار أن األفرم ابن السلطنة نائب من وكان
الشيخ فاعتذر القضايا. وأصلح ذلك يف السلطان أكاتب أنا له: وقال مرص، إىل الذهاب

.٣٦ ج١٤: والنهاية»، «البداية 6
.٣٧-٣٨ ج١٤: والنهاية»، «البداية 7
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مصالح ذلك يف وأن مرص، إىل الذهاب يف الخري أن له وذكر املشورة، هذه قبول عدم عن
كثرية.

باك بني «وهم ورؤيته، لوداعه الناس ازدحم مرص إىل السفر لحظة جاءت فلما
ووصل كثري. ابن يقول كما فيه»، متغال ومزاحم ومتنزه، ومتفرج أجله، من وحزين
مجلس وصوله يوم غداة له وعقد رمضان، من والعرشين الثاني يف القاهرة إىل الشيخ
ثم احتسابًا، مدَّعيًا عدنان بن الشمس وأقيم الدولة، وأكابر القضاة فيه اجتمع بالقلعة

معه. التحقيق يف أخذوا
املرصيني أن وهو املسألة،8 هذه بشأن رجب ابن ذكره ما إىل نشري أن ينبغي وهنا
وأجمعوا معه، والجدل البحث يمكن ال أنه ورأوا الشيخ، أمر يف الحيلة دبروا الذين هم

الشهادات. عليه وتقام فيه عليه ويُدَّعى مجلس له يعقد أن عىل أمرهم
بعد، فيما سلطانًا صار الذي الجاشنكري بيربس منهم ذلك يف القائمون وكان
قايض مخلوف وابن املراس، شديد سبب من ألكثر للشيخ خصًما وكان املنبجي،9 ونرص

املالكية.
أن يعتقد بأنه املدعي عليه وادَّعى ملحاكمته، املجلس عقد فقد أمر، من يكن ومهما
وصوت، بحرف يتكلم وأنه الحسية، باإلشارة إليه يشار وأنه حقيقة، العرش عىل هللا

مالك. مذهب عىل القتل إىل يشري البليغ، التعزير ذلك؛ عىل التعزير أطلب قال: ثم
فقيل عليه، والثناء هللا حمد يف فأخذ فقيه؟ يا تقول ما مخلوف: ابن القايض فقال
أجب، القايض: فقال تعاىل! هللا عىل الثناء من أَأُمنع فقال: لتخطب، جئت ما أرسع، له:

أجب! فقال: الشيخ. فسكت تعاىل. هللا حمدت فقد
الشيخ فقال الحاكم، هو القايض فأشاروا: يفَّ؟ الحاكم هو من له: الشيخ فقال
ُردَّ ثم أخواه، ومعه الشيخ فأقيم وغضب، يفَّ؟! تحكم فكيف خصمي أنت مخلوف: البن

الجلوس. من يمكَّن فلم يفَّ، تحكم أن رضيت وقال:
فمنعه خروجهم، حال يف عليهم ودعا هللا إىل ابتهل الدين رشف أخاه إن ويقال:

الحق! إىل به يهتدون نوًرا يل هب اللهم يقول: أن وأمره الشيخ

.٣٩٧-٣٩٨ ج٢: «الطبقات»، راجع 8

والحلول االتحاد مذهب أنصار من متصوًفا كان كما مرص، حاكم الجاشنكري بيربس شيخ املنبجي كان 9

كثري. ابن يقول كما
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اشتد وقد ملسو هيلع هللا ىلص، بقوله أخاه به أمر فيما يتأىس كان هللا رحمه أنه نحن ونعتقد
يعلمون.» ال فإنهم قومي اهِد «اللهم له: وأذاهم قريش إعراض

السجن إىل الفطر عيد ليلة بعدها نقل أياًما برج يف حبسوه أن هذا بعد وكان
منه والحط عليه بالطعن الشام إىل سلطاني كتاب إرسال ذلك وتال بالجب، املعروف
والحبس العزل كان وإال عقيدته عن بالرجوع — مذهبه أهل وبخاصة — الناس وإلزام

واألسواق. الجامع يف بهذا ونودي مصريهم،
حتى كثري، أذًى والشام بمرص الحنابلة ينال أن ذلك بعد الطبعي من وكان
وعوقب الشيخ حوكم التي العقيدة عن بالرجوع بعضهم خطوط وأِخذ بعضهم، حبس

بسببها. كثرية فتن جرت كما أجلها، من الدين رشف وأخوه هو بالحبس
بعض عن يرجع أن عىل عنه اإلفراج ورفض أشهر، وبضعة عاًما السجن يف ولبث
عيىس بن مهنا الدين حسام حرض ٧٠٧ سنة األول ربيع شهر كان إذا حتى عقيدته.
ذلك، يف استأذن أن بعد بنفسه الشيخ وأخرج السجن ودخل مرص إىل العرب أمري

رجب.10 ابن يقول كما خري عىل وانتهت الفقهاء أكابر حرضها مجالس له وعقدت
عادته عىل العلم يقرئ بالقاهرة وأقام دمشق، إىل العودة رفض إطالقه بعد ولكنه

منه. لإلفادة الناس ويجتمع العامة، واألماكن الجوامع يف ويتكلم
تقدم شكاية بسبب نفسه العام يف إليه ليعود إال السجن من يخرج لم أنه عىل (٥)
النصوص)، بعض يف جاء كما الحاكم (أو القايض إىل ضده شوال شهر يف الصوفية بها
سماع وبعد التصوف،11 أعالم من وغريه عربي ابن عىل يحمل أنه شكايتهم يف وذكروا

يشء. هذا يف عليه ليس إنه الحارضين بعض قال الشيخ كالم
نرص الشيخ من بإشارة كان ذلك أن الظن (أغلب بهذا ترَض لم الدولة ولكن
الدين ركن املظفر امللك عىل الكبري التأثري له كان والذي تيمية، ابن عدو املنبجي
بدمشق اإلقامة رجب: ابن يقول كما — وهي أشياء، بني فُخريِّ الجاشنكري) بيربس

نائب وتحري موقفه عىل الشيخ تصميم عن تفصيل زيادة ففيه ،٤٥ ج١٤: والنهاية» «البداية راجع 10

أمره. يف والقضاة والفقهاء السلطنة
بيَّنا وقد دين، أو عقل مع يتفق ال الذي الوجود» «وحدة مذهب صاحب هو عربي ابن إن نقول: 11

بالفلسفة وصالتها اإلسالم يف األخالق «فلسفة كتابنا يف عليها انبنى التي الفكرة عىل ورددنا املذهب هذا
اإلغريقية».
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تلك قبول عىل له ُمؤثًِرا الحبس اختار أن فكان الحبس، أو برشوط باإلسكندرية أو
الرشوط.

فأجابهم عليه، رشطوه ما ملتزًما دمشق إىل السفر يف إليه رغبوا أصحابه أن إال
عند وحرض القاهرة إىل الغد يف َفُردَّ برده، األمر صدر أنه إال إليها، متوجًها فعًال وركب
عىل يجرؤ لم القضاة من أحًدا أن إال بالحبس، إال الدولة ترىض ما له: فقيل القايض،

يشء. عليه ثبت ما ألنه عليه؛ الحكم
إىل أميض أنا قال: الدولة، تريده ما وبني الحق بني تحريهم الشيخ رأى وملا
فيه واستمر املعروف، القايض حبس إىل فأرسل املصلحة، تقتضيه ما وأتبع الحبس
الناس، وأعيان األمراء من تأتيه التي املشكلة الفتاوى يف واإلفتاء التعليم من عادته عىل

أرادوا. كلما عليه يدخلون أصحابه وكان
سلطنة مدة بها حبس يف وبقي اإلسكندرية، إىل إخراجه من ا بدٍّ يجدوا لم وحينئٍذ
السلطنة، إىل قالوون بن محمد النارص امللك عاد فلما الجاشنكري. بيربس املظفر امللك
إليه وقام زائًدا، إكراًما وأكرمه ،٧٠٩ سنة شوال يف القاهرة إىل الشيخ بإحضار أمر

الدولة. وأعيان والشاميني املرصيني بالقضاة حفل مجلس يف وتلقاه
عليهم. وأثنى ذلك عن فرصفه بعضهم بقتل همَّ كان إذ خصومه؛ يف استشاره ثم
تيمية، ابن من واملروءة) الفتوة (من أفتى رأينا ما يقول: املالكي، مخلوف ابن وكان

عنا.12 عفا علينا قدر فلما دمه، يف سعينا
والفتوى، بالعلم االشتغال من به نفسه أخذ ما عىل بالقاهرة الشيخ واستمر
االعتذار يف بعضهم أخذ الذين الفقهاء وكذلك عليه، يرتددون والجند واألمراء والناس

.٧١٢ سنة هذا وكان سنني، سبع من أكثر عنها غيبته بعد دمشق إىل عاد ثم إليه.
لنرش فتفرغ خصومه، يزعجه ال سنني بضع دمشق إىل عاد أن بعد الشيخ لبث (٦)
الفقهية املسائل من وهي بالطالق الحلف مسألة يف تكلم ولكنه واإلفتاء، والتأليف العلم
باهلل، الحلف بدل به بالحلف الطالق يقع ال أنه ورأيه بها، بالقول عرصه يف تفرد التي
أن رأيه كان كما القرآن. يف املعروفة اليمني كفارة يمينه يف حنث إذا الحالف عىل ولكن

رجعية. واحدة طلقة إال به يقع ال واحد بلفظ الثالث الطالق

و«فوات بعدها، وما ٤٥ ج١٤: والنهاية»، «البداية ،٣٩٨–٤٠٠ ج٢: رجب»، ابن «طبقات راجع 12

بإيجاز. ذلك ذكر حيث ٥١-٥٢ ج١: الوفيات»
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الحنث عند الطالق به يقع بالطالق الحلف فإن خطريًا، األمر وجدوا القوم ولكن
الطالق، وقوع بعدم الفتوى من بمنعه سلطاني مرسوم ٧١٨ سنة فصدر رأيهم، يف

أمورهم. من بينة عىل الناس ليكون البلد يف بذلك ونودي مجلس لذلك وُعقد
كتمان يسعني ال وقال: يستفتيه، من لكل برأيه الجهر عن املرسوم هذا يقفه ولم
أخرج ثم يوًما، عرش وثمانية أشهر خمسة بالقلعة حبس حتى هذا عىل واستمر العلم،

والتعليم.13 بالعلم االشتغال من عليه كان ما إىل وعاد ذلك بعد السجن من
سنة يف ثم يقول: إذ وذلك واضح بكالم املسألة هذه يف كان ما رجب ابن أجمل وقد
بالتكفري،14 بالطالق الحلف مسألة يف الفتوى من بمنعه السلطان من كتاب ورد ٧١٨

البلد. يف به ونودي ذلك من ومنع السعادة، بدار مجلس له وُعقد
بمنعه السلطان كتاب وقرئ األول، كاملجلس أيًضا مجلس له ُعقد ٧١٩ سنة يف ثم

املنع. تأكيد عىل املجلس وانفصل املنع، بعد فتياه عىل وعوتب ذلك، من
ذلك ألجل بالقلعة وحبس وعوتب ذلك، بسبب ثالث مجلس له عقد مدة بعد ثم
يسعني ال ويقول: بلسانه، يفتي مدة فأقام مطلًقا، الفتيا من بسببه ومنع أخرى، مرة

العلم.15 كتم
يف له قديمة بفتيا ظفروا خصومه أن لوال الحد، هذا عند ينتهي األمر وكاد (٧)

بوفاته. إال ينته لم اعتقال فكان املعروفة، الرحال» «شد مسألة
ألرضحة السفر أن هو العلماء وجمهور املسلمني أئمة عليه الذي أن يرى بأنه وذلك
إال الرحال تشد «ال ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله املعايص أشنع من معصية هو بل مرشوع، غري األولياء،

هذا.» ومسجدي واألقىص، الحرام، املسجد مساجد: ثالثة إىل
األقىص املسجد إىل أو ملسو هيلع هللا ىلص النبي مسجد إىل املرشوع السفر أن هذا مع يرى أنه عىل
ذلك يف يفعل أن ألحد وليس أحدهما، يف فضلها يف الحديث ورد التي للصالة يكون إنما

ص٨٧ ج١٤ كثري ابن ،٥٢ ج١: الفوات بعدها، أخرى ومواضع ص٢٦٧ ج٢ الوردي ابن راجع 13

بعدها. أخرى ومواضع
الطالق. وقوع ال الحنث عند اليمني كفارة لزوم هو الحكم أن يريد 14

.٤٠١ ج٢: «الطبقات» 15

78



ووفاته محنته، خصومه،

أو بالصخرة الطواف من الل الضُّ بعض يفعله كما العتيق، البيت خصائص من هو ما
النبوية.16 الحجرة

ملقامات تنقًصا فيها رأوا إذ الشيخ؛ خصوم الفتوى هذه تثري أن الطبعي من وكان
مرسوًما ٧٢٦ سنة أصدر وهذا السلطان، إىل األمر فرفعوا والصالحني، واألولياء األنبياء

صاحبها. باعتقال
فيه وهذا لذلك، منتظًرا كنت أنا وقال: املرسوم، بهذا رسميٍّا أخرب حني الشيخ ورس
زين أخوه معه وأقام بدمشق، بالقلعة بقاعة اعتقل وفعًال كبرية، ومصلحة كثري خري

الفتيا. من ُمنع ولكنه السلطان، بإذن يخدمه الدين
قايض بأمر أصحابه من جماعة الحكم بسجن حبس بل هذا، عند األمر يقف ولم
أمرهم يف يعمل بأن له وإذنه السلطنة نائب مرسوم بمقتىض وذلك الشافعي، القضاة
محمد الدين شمس األشهر تلميذه سوى أطلقوا، ثم بعضهم فعذَّر الرشيعة، توجبه ما

حني.17 إىل القضية سكنت هذا وعىل أيًضا، بالقلعة حبس فإنه الجوزية، قيم ابن
كتابه وقراءة هللا عبادة عىل وقدره هللا بقضاء الرايض الصابر الشيخ وأقبل
وكان كثريًا، شيئًا بسببها حبس التي املسألة يف كتب كما مخالفيه، عىل والرد والتأليف
وبني الرد هذا يف استجهله وقد املالكي، اإلخنائي ابن عىل رد ٧٢٨ سنة فيها كتبه فيما

كثري. ابن يذكر كما العلم، يف البضاعة قليل أنه له
فأخرجوا الكتابة، وأدوات الكتب من بحرمانه السلطان رسم أن يف سببًا هذا فكان
والدواة واألوراق الكتب من عنده كان ما كل العام هذا من اآلخرة جمادى تاسع يف

واملطالعة. الكتابة من منع وبذلك والقلم،
إن يقول: بفحم ذلك عقيب كتب أنه الوفيات» «وفيات صاحب يذكر هذا ويف
التالوة عىل إقباله وزاد ذلك، عىل أشهًرا بقي ثم النقم، أعظم من عنده من الكتب إخراج
بمرضه علموا كانوا ما إذ نعيه؛ إال الناس يفجأ فلم اليقني، أتاه حتى والتهجد والعبادة

يوًما. عرشين

الدين بدر الشيخ تأليف تيمية، البن املرصية» الفتاوى «مجموع املسألة: هذه يف الفتوى يف راجع 16

عام بالقاهرة املحمدية السنة مطبعة طبع ٧٧٧ه، سنة املتوىف البعيل الحنبيل عيل بن محمد هللا عبد أبي
ص٥٥١. ١٣٦٨ه/١٩٤٩م،

ابن ،٥٢ :١ والفوات ،٢٧٩ ج٢: الوردي ابن املسألة: يف أيًضا وراجع ،١٢٣ ج١٤: كثري ابن راجع 17

.٤٠١-٤٠٢ ج٢: رجب
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وفاته

سبيل ويف والوطن، الدين سبيل يف واملجاهد األوَّاب، العابد العالم تيمية البن آن وأخريًا،
أجر يضيع ال والذي وأخفى، الرس يعلم الذي ربه يلقى أن رسوله، وسنة هللا كتاب

العاملني.
من فيها وما الدنيا يرتك وأن خصومه، من يرتاح وأن سجنه، من ينطلق أن له آن
أراد، لو الذراع حبل عىل كله ذلك كان وقد أجله، من الناس يتقاتل وجاه وزينة متاع
هللا رضوان ابتغاء العلم ونرش الدين إقامة عىل حياته وقرص ذلك، كل عن صدف ولكنه

مثوبته. وحسن
العرشين اإلثنني ليلة — تاريخه يف الربزايل الدين علم يقول كما — وفاته وكانت
إىل انتقاله وكان دمشق، بقلعة سجنه يف يزال ال وهو ،٧٢٨ سنة القعدة ذي شهر من

وقلوبهم. أنفاسهم الناس عىل أخذت التي األحداث أكرب من األعىل الرفيق
جنازته، عىل الناس تزاحم فقد عظيًما، أمًرا األخري املقر إىل تشييعه مشهد وكان
مستقرها إىل الجنازة تصل ولم له. والدعاء عليه والثناء والنحيب بالبكاء األصوات وعلت
كثرة من وذلك النهار؛ من الرابعة الساعة يف ت ُحرضِّ أنها مع العرص وقت قبيل إال

وغريهم. والقرى والغوطة البساتني أهل من للصالة اآلتني
عن يتخلف لم أنه مشيعيها، وكثرة جنازته وصف يف قال فيما كثري، ابن ويذكر
بخمسة حزرن بحيث كثريات نساء وحرض سبيًال، ذلك إىل يستطع لم من إال الحضور
وأما عليه. ويبكني يرتحمن والجميع وغريهن، األسطحة عىل كن الالتي غري ألًفا عرش

ألف.18 مائتي إىل ذلك، من أكثر إىل ألف، مائة إىل ألًفا، بستني فُحزروا الرجال
الصوفية، مقربة إىل حمل أخرى، بعد جماعة الناس من عليه الصالة قضيت وملا

هللا. عبد الدين رشف أخيه جانب إىل فدفن
وجعله خري، من واألمة والعلم للدين قدم ما جزاء ثوابه وأجزل تيمية، ابن هللا رحم

رفيًقا. أولئك وحُسن والصالحني، والصديقني والشهداء األنبياء مع
وبعد:

ص١٣٦. ج١٤ والنهاية» «البداية 18
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وفيه عليه مقدوًرا قدًرا يراه كان بل سجنه، يف حزينًا بائًسا تيمية ابن كان فما
به هللا فتح ما يذكر وكان والعبادة، للعلم للتفرغ طيبة فرصة ووجده له، كثري خري

الجسيمة. واألهوال العظيمة العلوم من األخرية املرة هذه يف عليه
يف الحصن هذا يف عيلَّ هللا فتح قد رجب: ابن ينقل كما هذا يف قوله من وكان
يتمنونها، العلماء من كثري كان بأشياء العلم، أصول ومن القرآن، معاني من املدة هذه

القرآن. معاني غري يف أوقاتي أكثر تضييع عىل وندمت
لم من جنة الدنيا يف «إن القيم: ابن تلميذه عنه نقله فيما يقول كان وكذلك
يف وبستاني جنتي أنا بي؟ أعدائي يصنع «ما قال: كما اآلخرة.» جنة يدخل لم يدخلها
من وإخراجي شهادة، وقتيل خلوة، حبيس أنا تفارقني، ال معي فهي رحت أين صدري،

سياحة!» بلدي
عندي عدل ما ذهبًا القلعة هذه ملء بذلت «لو يقول: القلعة يف حبسه يف وكان
هذا. ونحو الخري»، من فيه يل تسببوا ما عىل جزيتهم «ما قال: أو النعمة.» هذه شكر
وُحسن وشكرك ذكرك عىل أعنِّي «اللهم محبوس: وهو سجوده يف يقول وكان
أرسه من واملأسور ربه، عن قلبه ُحبس من املحبوس مرة: وقال هللا. شاء ما عبادتك،

هواه.»
له بسور بينهم «فُرضب وقال: إليه نظر سورها، داخل وصار القلعة إىل دخل وملا

العذاب.» ِقبله من وظاهره الرحمة فيه باطنه باب،
عىل تظهرنا وجازتها عىل ولكنها األخرية، أيامه يف تيمية البن قصار كلمات وهذه
الفهم حق فهمه عىل وتدلنا وقدره، بقضائه قلبه كل من ورضائه باهلل العميق إيمانه
من فيه ما إىل حدث كل من ينظر أن عىل وقدرته وبؤس، نعيم من به تأتي وما للحياة

عليه. هللا رضوان كان وهكذا النفس، رايض العني قرير يعيش وبذلك ونعمة، خري

بعضرثائه

املسلمون يشعر أن طبعيٍّا فكان سبيلها، يف املتقاتلني فيها للراغبني الدنيا تيمية ابن ترك
عن وشعًرا نثًرا ألسنتهم ترتجم وأن لفقده، واللوعة بالحزن وتالميذه أصحابه وبخاصة

شعًرا. برثائه قاموا الذين كثر ولهذا واألىس؛ األلم هذا
الشعر جيد من يكن إال وهو الشعر، من به ُرثي الذي هذا بعض نذكر ونحن
العظيم والتقدير الصادقة العاطفة عن يعرب فإنه وأسلوبه، ألفاظه ناحية من ومرشقه

الكبري. لإلمام
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فيها:19 يقول الودري، بن عمر الدين زين للشيخ قصيدة ذلك فمن

ال��ت��ق��اط ج��وه��ره ن��ث��ر م��ن ل��ه��م س��الط ق��وم ع��رض��ه ف��ي ع��ث��ا
ت��خ��اط ب��ه ال��م��ع��ض��الت ُخ��روق ح��ب��ر خ��ي��ر أح��م��د ال��دي��ن ت��ق��يُّ
ان��ب��س��اط ال��دن��ي��ا إل��ى ل��ه ول��ي��س ف��ري��د م��ح��ب��وس وه��و ت��وف��ي
أح��اط��وا ب��ه ال��ن��ع��ي��م م��الئ��ك��ة ألْل��َف��وا ق��ض��ى ح��ي��ن ح��ض��روه ول��و
ي��ن��اط ب��ه ال��م��ش��ك��الت وح��لُّ ف��ري��ًدا أض��ح��ى ع��ل��م��ه ف��ي ف��تً��ى

يقول: ثم

ال��ب��الط غ��طَّ��ى م��ا وي��ال��ل��ه ل��ح��د ض��م ق��د م��ا ل��ل��ه ف��ي��ا
وش��اط��وا م��ك��روا ف��ق��د م��ن��اق��ب��ه ي��ن��ال��وا ل��م ل��م��ا ح��س��دوه ه��م
ن��ش��اط ل��ه��م أذاه ف��ي ول��ك��ن ك��س��ال��ى ط��رائ��ق��ه ع��ن وك��ان��وا
اغ��ت��ب��اط ب��ال��س��ج��ن ال��ش��ي��خ وع��ن��د ف��خ��ر األص��داف ف��ي ال��در وح��ب��س
ي��واط��وا ول��م ال��م��ن��ون ذاق��وا ف��ق��د اق��ت��داء ل��ه ال��ه��اش��م��يِّ ب��آل

يقول: ثم

ف��ي��س��ت��ش��اط؟! اإلم��ام س��ج��ن ي��رى رش��ي��د رج��ل ف��ي��ك��م��و ي��ك أل��م
رب��اط وال ع��ل��ي��ه وق��ف وال ي��رج��و ك��ان والي��ة ال إم��ام
اخ��ت��الط ب��ك��ُم ل��ه يُ��ع��ه��د ول��م م��ال ك��س��ب ف��ي ج��اراك��م��و وال

بقوله: ينتهي ثم

ت��ع��اط��وا أن أردت��م م��ا ف��ع��اط��وا واس��ت��رح��ت��م م��ات ق��د ه��و ف��ه��ا
ال��ب��س��اط ذاك وان��ط��وى ع��ل��ي��ك��م، رد غ��ي��ر م��ن واع��ق��دوا وُح��ل��و

.٢٨٥-٢٨٦ ج٢: تاريخه، راجع 19
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منها:20 نذكر ونحن طويلة، بقصيدة العمري هللا فضل ابن ورثاه

ال��ذك��ر ال��ص��ارم وه��و ك��ال��غ��م��د، وال��س��ج��ن م��ع��ت��ق��ل ال��س��ج��ن ف��ي ت��ي��م��ي��ة اب��ن م��ث��ل
ال��زَه��ر أف��ن��ان��ه م��ن يُ��ل��ق��ط ول��ي��س خ��م��ائ��ل��ه ت��ذوي ت��ي��م��ي��ة اب��ن م��ث��ل
وال��ب��ك��ر اآلص��ال ب��ه��ا ت��رقُّ وم��ا ُس��ًدى ت��غ��ي��ب ش��م��س ت��ي��م��ي��ة اب��ن م��ث��ل
وال��طُّ��َرر األرداُن ال��ع��اط��ر ب��م��س��ك��ه ع��ب��ق��ت وم��ا ي��م��ض��ى ت��ي��م��ي��ة اب��ن م��ث��ل

ومناوئيه: اده حسَّ يف يقول ثم

ت��س��ت��ع��ر؟ وال��ح��رُب ل��ل��وغ��ى خ��ائ��ض أو ِم��ْق��َولُ��ه ل��ل��ح��ق ص��ادع ف��ي��ه��م��و وه��ل
ال��ق��در َع��ْونُ��ه دع��اء م��ن س��ه��ام��ه م��واج��ه��ة «غ��ازان» ن��ح��ر إل��ى رم��ى
وال��ش��رر ال��ش��ع��ر وط��ال ال��ش��آم ع��ل��ى غ��ل��ب��وا ق��د واألع��داء راه��َط ب��ت��لِّ
ت��ت��ر ب��ع��ض��ه��ا أو ك��ل��ه��ا ط��وائ��ًف��ا م��ص��ل��ت��ة واألس��ي��اف ال��م��رج ف��ي وش��ق
م��س��ت��ت��ر ال��ب��اب ب��ظ��ل ال��ن��س��اء م��ث��ل أش��ج��ع��ه��م ال��دار ف��ي وأع��داؤه ه��ذا،

اإلسالم سبيل يف بالئه وحسن فضله عاريف من الشيخ به ُرثي كثري من قليل هذا
مليك عند صدق مقعد يف ونهر، جنات يف املتقني من صار أن بعد والوطن، واملسلمني

مقتدر.

العلمي تراثه

بها أحاط أن بعد بالتأليف ثم العميق، الواسع بالدرس عرصه علوم تيمية ابن تناول
— والفلسفة والتصوف واملنطق الكالم علماء وبخاصة — مخالفيه عىل ورد ُخْربًا،
ترك أن كله ذلك نتيجة وكانت أخرى، أحيانًا مطولة وبكتب أحيانًا، لطيفة برسائل

خمسمائة.21 إىل يصل إنه له ترجموا من أكثر يقول املؤلفات من ضخًما عدًدا

ص٤٣. البيطار، بهجة محمد للشيخ تيمية» ابن اإلسالم شيخ «حياة من 20

ما (٢٧٩ (ج٤: الحفاظ» «تذكرة يف قال كان وإن الصدد، بهذا تآليفه بعض يف الذهبي اإلمام ويقول 21

ما فعليه ذكرناه، الذي التقدير إىل نميل ونحن مجلد. ثالثمائة لعلها الركبان، بتصانيفه وسارت نصه:
اإلسالمية. املعارف دائرة يف مادته كاتب أخذ وبه مرتجميه، من اإلجماع يقارب
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مجلدة، خمسمائة اآلن إىل تصانيفه أن يبعد ما أنه يذكر بأن الوردي ابن ويكتفي
يف مصنف وله وغريها، التحليل كمسألة مفرد مصنف مسألة غري يف وله يقول: ثم
الحيلِّ املطهر ابن زمنه يف اإلمامية الشيعة إمام (أو الحيل الرافيض مطهر ابن عىل الرد
عىل الرد يف وتصنيف كبار، مجلدات ثالثة يف الباحثني) بعض يذكر كما البغدادي،

مجلدات. سبعة يف للرازي التقديس» «تأسيس
وقد مجلدين، يف واملنقول املعقول بني املوافقة يف وكتاب املنطق، عىل الرد يف وكتاب
الرشعية «السياسة سماه مصنف وله … كبار مجلدات ست فتاويه من أصحابه جمع

األعالم».22 األئمة عن املالم «رفع وكتاب والرعية»، الراعي إصالح يف
فإن اإلمام، شيخه مؤلفات بعض بيان يف هكذا موِجًزا كان الوردي ابن كان وإذا
مؤلفاته من ذكره ما يصنف أن حاول كما الناحية، هذه يف مطيًال كان الكتبي ابن
العلوم من وغريها الفقه، وأصول الدين، وأصول التفسري، يف أي املختلفة؛ العلوم حسب

واملعرفة.23
وهو تيمية» «ابن مادة كاتب أن نجد اإلسالمية املعارف دائرة إىل وبالرجوع هذا،
إنه يقال التي مؤلف الخمسمائة من إلينا وصل أنه يذكر شنب بن محمد األستاذ
لقول تفنيد وهو األصول، معالم (٢) والباطل. الحق بني الفرقان رسالة (١) صنفها:
(٣) األحيان. بعض يف يكذبون قد األنبياء أن إىل يذهبون الذين والقرامطة الفالسفة
الصغرى). الوصية عليه (ويطلق والدنيا الدين يف الوصية (٤) القرآن. نزول يف التبيان

العبادات. يف النية رسالة (٥)
واألمر. اإلرادة (٨) الكربى. الوصية (٧) ال؟ أم ُكريٌّ هو هل العرش رسالة (٦)
الحموية العقيدة (١١) الواسطية. العقيدة يف املناظرة (١٠) الواسطية. العقيدة (٩)
رسالة (١٤) والتأويل. املتشابه يف اإلكليل (١٣) االستغاثة. يف رسالة (١٢) الكربى.

املقدس. بيت زيارة يف رسالة (١٥) الحالل.
يف رسالة (١٨) والقدر. القضاء يف رسالة (١٧) اإلرادة. مراتب يف رسالة (١٦)
الضالل من الهدى بيان كتاب (٢٠) اليقني. درجات يف رسالة (١٩) بالقدر. االحتجاج

ج٢: رجب البن «الطبقات» مؤلفاته، من الكثري ذكر يف أيًضا، وراجع ،٢٨٧ ج٢: تاريخه، راجع 22

ص٥. العينني» «جالء ،٤٠٣-٤٠٤

.٥٤–٥٨ ج١: الوفيات»، «فوات 23
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يف رسالة (٢٣) املعوذتني. تفسري (٢٢) الجمعة. سنة يف رسالة (٢١) الهالل. أمر يف
والرقص.24 السماع يف رسالة (٢٥) القياس. معنى يف رسالة (٢٤) املحرمة. العقود

اص. الُقصَّ أحاديث عن األجوبة يف رسالة (٢٧) الفطرة. عىل الكالم يف رسالة (٢٦)
(٣٠) الحج.25 مناسك كتاب (٢٩) الصالة. يف يديه الحنفي رفع يف رسالة (٢٨)
(٣٢) والحق. الخلق بني الواسطة (٣١) الشيطان. وأولياء الرحمن أولياء بني الفرقان

والوسيلة. التوسل كتاب (٣٣) األعالم. األئمة عن املالم رفع
أن من الرحمن رسول به أخرب ما بتحقيق واإليمان العلم أهل جواب كتاب (٣٤)
املسيح.26 دين بدَّل ملن الصحيح الجواب (٣٥) القرآن. ثلث تعدل أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل
(٣٨) النبوية. واآليات اإللهية السياسة يف الجوامع (٣٧) البعلبكية. الرسالة (٣٦)
أهل تخجيل (٤٠) الرسول. شاتم عىل املسلول الصارم كتاب (٣٩) النور. سورة تفسري

النرصانية. عىل رد وهو اإلنجيل،
املستقيم الرصاط اقتضاء (٤٣) التدمرية. العقيدة (٤٢) النصريية. املسألة (٤١)
كتاب (٤٥) ،(٤٤) والنصارى. اليهود عىل الرد يف وهو الجحيم، أصحاب ومجانبة
واإليمان. اإلسالم حقيقة عىل الكالم (٤٧) الكنائس، مسألة (٤٦) النصارى، عىل الرد
تأسيس نقد (٥٠) هللا. عن التحدث يف أي ؛ الُعلوِّ مسألة (٤٩) املراكشية. العقيدة (٤٨)

الجهمية.
يف رسالة (٥٣) هو. السَّ سجود يف رسالة (٥٢) القرآن. سجود يف رسالة (٥١)
(٥٥) الفقه. أصول يف كتاب (٥٤) وغريها. األسباب ذوات يف والنزاع النهي أوقات
الفتاوى. (٥٧) بالطالق. الحلف مسألة (٥٦) واليمني. الطالق بني املبني الفرق كتاب
رسالة (٦٠) واألذكار. األدعية يف الطيب الكلم جوامع (٥٩) الرشعية. السياسة (٥٨)

العبودية.
باملقبور. واالستنجاد القبور زيارة يف رسالة (٦٢) العبادات. تنوع رسالة (٦١)

اإلسالم. يف الحسبة رسالة (٦٤) املشرتكة. املظالم رسالة (٦٣)

ذلك. من الطرق أرباب يفعله ما يريد 24
سنة القاهرة طبع الكربى، الرسائل مجموعة عنوانها: مجموعة يف جمعت الصغرية الرسائل هذه 25

١٣٢٢ه.
املسيحية هاجم وفيها املادة، كاتب يقول كما صيداء، وأسقف الرسول بطرس عىل الرد يف رسالة وهو 26

اإلسالم. شأن من ورفع (بحق)
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ومنها مطبوع هو ما ومنها تيمية، ابن اإلسالم شيخ ومؤلفات رسائل بعض تلك
كان! عظيم رجل فأي بعد، النور يَر لم ما

عن والتنقيب البحث ووجوب العناية، كل وبأمثاله به العناية يجب أنه رأينا ويف
ألجدادنا ما ونوقن نعرف حتى ينبغي، كما دقيًقا علميٍّا طبًعا وطبعها مؤلفاته كل
واإلنسانية، اإلسالمية والحضارة العلم يف قدره يقادر ال فضل من العظماء وأسالفنا

العاملني. أجر يضيع ال وهللا وتوفيقه، تعاىل هللا بفضل فاعلون ولعلنا
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الثالث الباب

وتطبيقات منهج





األول الفصل

املنهج

والفقه وتفسريه، القرآن يف وآراءه تيمية ابن مذهب بالبحث نتناول أن قبل نرى
من إليه ذهب وما والفلسفة، واملنطق والتصوف الدينية، والعقائد الكالم وعلم وأصوله،
منهجه عن نتكلم أن إليه، وما كله ذلك قبل نرى نقول: والسياسية، االجتماعية اآلراء

النواحي. هذه كل يف عليه سار الذي البحث يف
إال يعملون ال أنهم عىل يُجمعون العلماء من الباحثني أن بحق نرى بأننا وذلك،
العلم يف حتى — بحوثهم نتائج يف يختلفون هذا مع ولكنهم عنه، إال يبحثون وال للحق،
اختالفهم بسبب وذلك كثريًا؛ اختالًفا — العلم هذا مسائل من الواحدة املسألة أو الواحد

عليها. يسريون التي املناهج يف
ابن الشيخ بني منها الكثري رأينا التي االختالفات هذه الحتمية النتيجة وتكون
هذا يف والفقهاء العلماء من كثري وبني بينه ها نحسُّ زلنا ال التي بل ومعارصيه، تيمية

فيه. نعيش الذي العرص
راسًخا إيمانًا املنهج بهذا آمن فقد منها، بدَّ ال إذن رضورة تيمية ابن منهج بيان
له نتعرض ونحن إليه، ذهب رأي كل يف عنه وصدر كتب، ما كل يف والتزمه يزول، ال

الكلمات: هذه يف

والسنة الكتاب عىل االعتماد

آراء عىل ثم وسنته، الرسول أحاديث من عنده صح وما هللا كتاب عىل يعتمد إنه
مستأنًسا عنهم، رويت التي واآلثار التابعني بأقوال أحيانًا يحتجُّ قد أنه عىل الصحابة،

واملناظرة. الجدل يف ة وبخاصَّ بها
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ويف الدين أصول يف — باتِّباعها أُمرنا التي الرشيعة تضمن قد القرآن بأن وذلك
— واألخالق اآلداب من كله وذاك هذا غري ويف بالفقه، املعروفة العلمية وأحكامه فروعه
ريضهللا الصحابة وأخذ كله، ذلك الرسول بنيَّ ثم تفصيل. يف وأحيانًا إجمال، يف أحيانًا

بإحسان. التابعون أخذ وعنهم وتفسريه، بيانه عنهم
الدين معرفة من نريد ما إىل فنصل النهج هذا عىل نسري أن إال هذا بعد لنا فليس
واآلخرة. الدنيا خري فيه مما معرفته يجب ما وسائر ورسوله، هللا ورشيعة وأصوله،
عن فهموه ما إلينا بلَّغوا الذين الصالح السلف عن عرفناه ما غري نتبع أن لنا وليس

بعيًدا. ضالًال ضللنا وإال التبليغ، فأحسنوا الرسول
ورسائله، كتبه كل يف واضًحا منهجه عنارص من األول العنرص هذا ونجد هذا،
وفروعه الدين أصول أن معرفة إىل الوصول معارج عنوانها: رسالة الرسائل هذه ومن
عىل للداللة العنوان هذا ويكفي دمشق، بقلعة وهو كتبه مما وهي الرسول، بيَّنها قد

نريد.1 ما
أصوله الدين، بنيَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن يف فصل بقوله: الرسالة هذا افتتح وقد
واإليمان، العلم أصول أصل هو األصل هذا فإن وعمله. علمه وظاهره، باطنه وفروعه،

2… وعمًال علًما بالحق أوىل كان األصل بهذا اعتصاًما أعظم كان من وكل
العلم أهل وأما والصوفية: والفالسفة املتكلمني منهج إىل أشار أن بعد يقول ثم
أعلم بأنهم علمهم مع بيَّنوه وأنهم الحق، إال يقولوا لم الرسل أن عىل فمتفقون واإليمان

3… وبيَّنوه الحق علموا املصدوقون، الصادقون فهم بالحق، الخلق
أناس تسميه وما العمليات، وأما تقدم: ما بعد فيقول وتفصيًال بيانًا األمر ويزيد
هللا أمر مما يشء من فما بيان، أحسن الرسول بيَّنه قد فهذا والفقه، والرشع الفروع
أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم تعاىل: هللا قال وقد ذلك. بنيَّ إال حرَّمه أو حلَّله أو عنه نهى أو به
ى َوبُْرشَ َوَرْحَمًة َوُهًدى ءٍ َيشْ ِلُكلِّ ِتبْيَانًا اْلِكتَاَب َعَليَْك ﴿َونَزَّْلنَا وقال: ِدينَُكْم﴾ َلُكْم

ِلْلُمْسِلِمنَي﴾.

١٣٢٢ه. سنة بمرص الرشقية باملطبعة الخانجي طبع 1

املذكورة. الرسالة من ص٣ راجع 2

ص١٠-١١. املرجع، نفس 3
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َوإَِليِْه تََوكَّْلُت َعَليِْه َربِّي هللاُ ذَِلُكُم ِهللا إَِىل َفُحْكُمُه ءٍ َيشْ ِمْن ِفيِه اْختََلْفتُْم ﴿َوَما وقال:
هللا كتاب إىل الرد وهو َوالرَُّسوِل﴾، ِهللا إَِىل وُه َفُردُّ ءٍ َيشْ ِيف تَنَاَزْعتُْم ﴿َفِإْن وقال: أُِنيُب﴾

موته.4 بعد رسوله سنة إىل أو
إىل يردُّهما ولكنه الفقه، أصول من والقياس اإلجماع أن يف الشيخ يخالف وال
الرسالة يف يقول نراه ولهذا حال؛ كل يف األصل هما اللذين رسوله وسنة هللا كتاب
— اإلجماع وأن والسنة، بالكتاب الدين جميع بنيَّ الرسول أن هنا واملقصود نفسها:
يوافق حق الصحيح القياس وكذلك ضاللة.5 عىل تجتمع ال فإنها حق، — األمة إجماع

… والسنة الكتاب
قد ولكن للرسول، بيان وفيها إال عليها مجمع مسألة قط يوجد فال يقول: ثم
فوجدناها استقرينا وقد … به فيستدل اإلجماع ويُعلم الناس، بعض عىل ذلك يخفى

منصوصة. كلها
إذ القياس؛ يف األمر وكذلك والسنة، الكتاب إىل اإلجماع يرد تيمية ابن نجد هكذا
بعد ويشري والسنة، الكتاب وافق ما هو الصحيح القياس أن — عرفنا كما — يذكر
القياس هو الذي بالرأي فيجتهدون النص يعرفون ال قد الفقهاء بعض أن إىل ذلك

رسوله.6 سنة أو هللا كتاب يف موجود بالرأي اجتهادهم إليه أداهم ما ولكن ونحوه،
علم أو الدين أصول ففي املنهج، نفس عىل يسري نجده وأصوله الفقه غري ويف
من عنده صحَّ وما وسنته الرسول وأحاديث القرآن إال له سند ال آرائه يف نراه العقائد
يحكِّمون ممن وأمثالهم الفالسفة عىل رده يف وكذلك وآرائهم، والتابعني الصحابة أقوال

الدينية. العقائد يف عقولهم
هذه أكثر وما الناحية، هذه يف رسائل من كتبه ما جميع يف أمامنا ماثًال هذا ونجد

ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول أحاديث وبينتها القرآن بها جاء التي العقائد تتناول التي الرسائل

للرسول. معروف حديث من اقتباس 4
ص١٩. راجع 5

الفقهاء من كثريًا ينتقد وأقسامها، فيها واملختلف عليها، املجمع الرشع أدلة عن يتكلم وهو نراه، ولذلك 6

النصوص، بعض به وردُّوا النص، عن البحث قبل استعملوه حتى القياس يف إلرسافهم الرأي» «أهل
رضا، رشيد الشيخ نرش والكرامات»، املعجزات يف رشيفة «قاعدة راجع: أيًضا. الفاسد منه واستعملوا

ص٢١. ١٣٤٩ه، سنة املنار بمطبعة األوىل الطبعة
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لطلب إجابة ٦٩٨ سنة كتبها التي الواسطية العقيدة نذكر لهذا، التمثيل باب ومن
يجب التي العقائد من ليشء استدل الشيخ نجد ال الرسالة هذه ففي واسط، قضاة أحد
عنها يُتكلَّم التي األخرى العقائد من ذلك وغري وصفاته، هللا يف اعتقادها مسلم كل عىل

اآلثار. من والصحيح والسنة بالكتاب إال التوحيد، علم يف
والجماعة، السنة أهل طريقة من ثم فصولها: بعض يف يقول نجده ولذلك
املهاجرين من األولني السابقني سبيل واتباع وظاهًرا، باطنًا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول آثار اتِّباع
الراشدين الخلفاء وسنة بسنَّتي «عليكم قال: حيث هللا رسول وصية واتباع واألنصار،
فإن األمور وُمْحدثاِت وإياكم بالنواجذ، عليها وا وَعضُّ بها تمسكوا بعدي، من املهديِّني

ضاللة.»7 بدعة كل
املسلم عىل يجب ما بشأن إليه، ورد استفتاء عن إجابة كتبها أخرى رسالة ويف
والسنة القرآن يف جاء ما بعض ذكر أن بعد يقول نراه تعاىل، هللا صفات من به اإليمان
عليه يدل الذي الحق هو الرسول به جاء ما أن تبني هذا، تبنيَّ «إذا الصفات: من
وأئمتها األمة سلف وهم موافقة، له وأعظمهم له أتبُعهم بالحق الناس أوىل وأن املعقول،
«… املخلوقات مماثلة من ونزهوه الصفات، من والسنة الكتاب عليه دل ما أثبتوا الذين

تعاىل.8 هللا رحمه قال ما آخر إىل
وسنجده تيمية، ابن ملنهج األول األسايسِّ العنرص هذا عن قدمناه بما ونكتفي
فيها، كتب التي اإلسالمية العلوم من غريه ويف هللا، لكتاب تفسريه يف تماًما واضًحا
الثاني للعنرص اآلن ونعرض فيها، ومذهبه آراءه الثاني القسم يف نبحث عندما وذلك

كتبه. ما كل يف شعرة قيد عنه يحد لم الذي املنهج من

١٣٥٢ه. سنة بالقاهرة السلفية طبعة من ص٣٤ راجع 7

وعنوان ١٣٤٩ه، سنة املنار دار نرش ص٥٧، له أخرى رسائل مجموعة ضمن الرسالة هذه راجع 8

الكمال. صفات من هلل يجب فيما اإلجمال تفصيل هو: الرسالة
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مجاله يف العقل عىل اعتماده

والسنة الكتاب يجعل حني وتفكريه العقل يهمل تيمية ابن أن نظن أن لنا ينبغي وما
بعبارة الوحيد مستنده بل وآرائه، بحوثه يف األول سنده إليهم ومن الصحابة وآثار
واع قلب إىل ريب بال يحتاج ا حقٍّ عميًقا فهما رسوله وسنة هللا كتاب فهم فإن أدق،
فال ويجول، فيه يصول الذي ومجاله قيمته للعقل يعرف كان ولكنه نافذ، مفكر وعقل

قدره. عن به يرتفع وال املجال هذا به يجاوز
عرص، كل يف واملفكرين الفالسفة شغلت التي املشكلة هي املجال هذا معرفة ولكن
إيمانًا ونظره بالعقل آمن من منهم فإن فيه، الفلسفة ورجال اإلسالم مفكري وبخاصة
ظنوا حني كبري، حد إىل بعضهم ضالل سبب هذا فكان مطلقة، ثقة به ووثقوا راسًخا،

أيًضا! الغيب وعالم الشهادة عالم معرفة عىل قادرين وحدها بعقولهم أنهم
إعمال وإىل مختلفة، عوالم من هللا خلق ما مالحظة وجوب إىل ا حقٍّ دعا القرآن إن
آيات نجد ولذلك كله؛ ذلك خلق واحد بإله اإليمان إىل اإلنسان ليصل وذلك فيها؛ العقل
تذكَّرون، لعلكم تعقلون، لعلكم داللتها: لها التي وأمثالها الُجَمل بهذه تختم كثرية

يتفكرون. لقوم تهتدون، لعلكم
إىل العقَل وأمثالها، اآليات من الرضب هذا عىل باشتماله القرآن، تنبيه من وكان
كتب اإلسالمية البيئة يف ظهر أن الحكيم، العيل الخالق باهلل اإليمان إىل للوصول التفكري
هذه أصحاب وروى وأمثاله، البرصي سليمان أبي َفهَدم بن املجربِّ بن لداود «العقل»
البالغ األثر له وتجعل الحدود، أكرب إىل بالعقل تشيد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن أحاديث الكتب

يشء.9 كل يف
له: فقال العقل، هللا خلق ما «أول الحديث: هذا يف رأيه ُسئل حني تيمية ابن ويذكر
فبك منك، عيلَّ أكرم خلًقا خلقت ما وعزتي فقال: فأدبر، أدبر، له: قال ثم فأقبل، أقبل،
هذا قال: الحديث هذا عن الشيخ سئل حني والعقاب»، الثواب وبك أعطي، وبك آخذ،
ثم ونحوه. املجرب بن كداود العقل فضل يف صنَّف من رواه قد املذكور باللفظ الحديث
موضوع. بل ضعيف أنه عىل بالحديث املعرفة أهل واتفق فيقول: الحديث يف رأيه يذكر

قوًما وصحب تركه ثم الحديث، رجال من كان هذا داود أن ،٣٢٤ ج١: االعتدال» «ميزان الذهبي، يذكر 9
يصنفه! لم وليته «العقل» كتاب صاحب وهو فأفسدوه، املعتزلة من
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منها، ليشء أصل ال «العقل» يف الرسول عن املروية األحاديث أن الحفاظ عن ينقل ثم
رووها.10 الذين يزعم كما اإلنساني العقل هو فيها بالعقل واملراد وبخاصة

اإلسالمية الفرق بني ِمن أشادوا من أول املعتزلة كان فقد أمر، من يكن ومهما
قدامى أحد مدحه يف ليقول حتى والعقيدة، اإليمان أمر يف الفيصل فجعلوه بالعقل،

بغداد: من املعتمر بن برش وهو رجالهم،

وال��ي��س��ر ال��ع��س��ر ف��ي وص��اح��ب رائ��د م��ن ال��ع��ق��ل در ل��ل��ه
ل��ألم��ر ال��ش��اه��د ق��ض��ي��ة غ��ائ��ب ع��ل��ى ي��ق��ض��ي وح��اك��م
ال��ش��ر م��ن ال��خ��ي��ر ي��ف��ص��ل أن أف��ع��ال��ه ب��ع��ض ش��ي��ئً��ا وإن
وال��ط��ه��ر11 ال��ت��ق��دي��س ب��خ��ال��ص رب��ه خ��ص��ه ق��د ق��ًوى، ل��ذو

ومجاله، قدره به وجاوزوا بالعقل، املسلمني املفكرين من كثري افتتن النحو هذا عىل
إىل عمدوا ثم، ومن الرش، من الخري ومميًزا والباطل، الحق بني فيصًال فيه رأوا حتى
إىل عمدوا ثم، ومن تعارضت إذا الصحيح، والحديث القرآن نصوص من كثري تأويل
نظر مع ظاهرها يف تعارضت إذا الصحيح، والحديث القرآن نصوص من كثري تأويل

الصحيح. العقيل النظر إليها أدى حقائق من يرونه وما لتتفق العقل،
أحيانًا والعقل النقل تعارض أوًال يفرتض الذي التأويل من الرضب هذا ونجد
الغزايل حامد كأبي األشاعرة رجال بعض وكذلك والشيعة، واملتصوفة املعتزلة عند كثريًا
تأويل يف الغلو دون حائًال التزامه ليكون وذلك للتأويل؛ قانونًا هذا ألجل وضع الذي

النصوص.12
من التأويل وكان التأويل، مشكلة يف للخوض اضطر قد الغزايل اإلمام كان وإذا
مًعا، ومتصوف وفيلسوف متكلم فهو الواضح؛ سببه فلذلك البحث، يف منهجه عنارص

ص٥ ١٣٢٩ه سنة القاهرة طبعة والباطنية»، والقرامطة الفالسفة عىل الرد يف املرتاد «بغية راجع: 10

و٣٠. و٢٩ و٦
.٩٥ :٦ ج للجاحظ «الحيوان» كتاب 11

بالتفصيل، واإلسالم) واملسيحية (اليهودية العاملية األديان رجال مفكري عند التأويل مشكلة تناولنا 12
رشد ابن رأي يف والفلسفة الدين «بني كتابنا: يف املقدمة، الكتب نصوص عىل الشديد خطرها وبينَّا
الخري ومن ص١١١–١٤٤، من ،١٩٥٩ سنة بالقاهرة املعارف دار طبع الوسيط»، العرص وفالسفة

الفصل. هذا مراجعة
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البحث يف منهجه عنارص من كان وهل تيمية؟ ابن لإلمام بالنسبة كذلك األمر كان فهل
النصوص؟ من العقل ونظر يتفق ال ما تأويل

يف الناحية هذه يف كتبناه ما بعض فيه وسنقتبس بإيجاز، هنا سنتناوله ما ذلك
سنوات.13 منذ لنا ظهر كتاب

رأى الذي هو وإنما تيمية، البن والحديث القرآن نصوص تأويل مشكلة تعرض لم
الذين «املؤولني» عادية املقدسة النصوص عن يدفع حتى وذلك لها، يعرض أن رضوريٍّا
ثم يعتقدون كانوا فقد آراء، من إليه ذهبوا ملا النصوص هذه لتشهد التأويل يف أرسفوا

النيص. الدليل إليه أداه ما ثانيًا يعتقد ثم أوًال يستدل فكان هو أما يستدلون،
— املتكلمني عند وبينه السلف، عرف يف التأويل بني يفرق أن أوًال يرى إنه

اإلسالميني. واملتصوفة والفالسفة — منهم املعتزلة وبخاصة
الحديثي، أو القرآني النص من املراد وبيان التفسري هو السلف رجال عند فالتأويل
إن يقال: ثم، ومن املقبول. التأويل وهو نفسه، القرآن يف كثريًا ورد املعنى وبهذا
وفرسوه فهموه الذي القرآن بتأويل علم عىل كانوا عنهم هللا ريض والتابعني الصحابة
يُعلم أن يحب وهو إال آية هللا أنزل ما التابعني: من البرصي الحسن يقول هذا ويف كله،

بها.14 أراد ما
أن أمرنا هللا ألن القرآن؛ آيات من اآلية معنى بيان وترك التوقف يجوز ال ولهذا
يقال أن إال اللهم للصحابة. بيان غري من هذا يرتك لم ملسو هيلع هللا ىلص والرسول نفهمه، وأن نتدبره
كلها يبلِّغها ولم يعلمها كان أو عليه، أنزل الذي القرآن معاني يعلم ال كان الرسول إن

مقبول. وال معقول غري ذلك وكل بالتبليغ، هللا من مأمور أنه مع
ومتصوفيه اإلسالم فالسفة من كثري به قال الذي التأويل، من اآلخر النوع وأما
كما الخاص، اصطالحهم يف إنه األول. النوع غري آخر أمر فهو الكالم، علم ورجال
آخر معنًى إىل منه املفهوم عليه املدلول املعنى عن اللفظ «رصف نفسه تيمية ابن يذكر

خفي. آخر معنًى إىل الظاهري معناه عن اللفظ رصف أي ذلك»؛ يخالف

١٩٥٩م. سنة بالقاهرة املعارف دار طبع والفلسفة» الدين «بني كتاب هو 13

املنقول» لصحيح املعقول رصيح موافقة «بيان كتابه تيمية ابن عن الناحية هذه يف نذكره فيما راجع 14

١٣٢١ه. سنة بوالق النبوية»، السنة «منهاج كتاب هامش عىل مطبوع والكتاب بعدها، وما ١١٥ ج١:
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يف ، بنيَّ نفسه فإنه ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول عن يغب لم التأويل من رضب فهذا ذلك، ومع
ألنه وذلك اللفظ؛ بهذا املراد اآلخر املعنى الظاهري، املعنى ترك فيه يجب موضع كل
املراد بيان عن ويسكت باطل ومدلوله مفهومه الذي بالكالم يتكلم أن عليه يجوز «ال
عليه» ويدلهم لهم يبينه لم ما كالمه من يفهموا أن الخلق من يريد أن يجوز وال الحق،

قال.15 ما آخر إىل
عن الصحيح واملنقول الرصيح املعقول بني تعارض فال كذلك، األمر دام وما
ما وبني السليم، العقل إليه وصل ما بني تعارض ال أي الكبري؛ الشيخ رأي يف الرسول

فيه. ريب ال صحيح بطريق العاملني رب رسول عن نقله ثبت
بنفسه؛ ذلك تحقق قد أنه كتبه من كثرية مواضع يف يؤكد وهو بحق، يرى هكذا
ما مع الرسول عن السمع به جاء ما اتفاق طويل وتفكري استقصاء بعد له تبني إذ

يقول: هذا يف وهو النظر، الصحيح العقل إليه وصل
ما عامة يف ذلك تأملت وقد قط، رصيح معقول يعارضه ال الصحيح «املنقول
يُعلم فاسدة شبهات الرصيحة الصحيحة النصوص خالف ما فوجدت فيه الناس تنازع

للرشع. املوافق نقيضها ثبوت بالعقل يُعلم بل بطالنها بالعقل
القدر ومسائل والصفات، التوحيد كمسائل الكبار، األصول مسائل يف تأملته وهذا

ذلك. وغري واملعاد، والنبوات
إنه يقال الذي السمع بل قط، سمع يخالفه لم العقل برصيح يُعلم ما ووجدت
عن تجرد لو دليًال يكون أن يصلح فال ضعيفة، داللة أو موضوع، حديث إما يخالفه،

املعقول!»16 رصيح خالفه إذا فكيف الرصيح، العقل معارضة
مشكلة تسمى مشكلة هناك أن ير لم تيمية ابن أن تقدم ما بعد نقرر أن ولنا
عىل الحق إىل للوصول البحث يف منهجه يقوم أن ير ولم لها، حالٍّ تتطلب التأويل

وغريهم. والفالسفة املعتزلة من غريه فيه أمعن الذي التأويل
تعارض وجود من لديهم قام ملا املسلمني من لهؤالء عرضت املشكلة هذه ألن وذلك
عىل منهجهم فقام عقولهم، إليه أدتهم ما وبني وحديثه، قرآنه الرشع؛ به جاء ما بني

الوحيية. الدينية النصوص من العقيل ونظرهم يتفق ال ما تأويل

.١٠ ج١: املعقول، رصيح موافقة بيان 15
.٨٣ ج١: موافقة، بيان 16
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العقل وطريق الصحيح النقل طريق بني مطلًقا تعارض وجود يرى ال هو ولكنه
ال آخر ا نصٍّ أو موضوًعا حديثًا إال يكون ال العقل يخالف الذي واملنقول الرصيح،
بني تعارض وجود فرض وعىل عليه، به االستدالل يراد ما عىل قاطعة داللة يدل
العقل إليه يؤدي ما عىل األنبياء عن الثابت بالنص األخذ ترجيح يجب والنص، العقل

واستدالله.
كتبه بعض يف ذكر أنه — إليه نشري أن هنا علينا ينبغي ما وهذا — الحق ومن
هو أكان سواء قطعية، داللته تكون ما تقدير يجب والسمع، العقل تعارض عند أنه
ال السمعي كون «لكن بقليل: ذلك بعد قال ولكنه السمعي، الدليل أم العقيل الدليل
صحة ثبت متى السمعي، الدليل بأن يقول أن يريد القتاد»؛17 خرط دونه قطعيٍّا يكون

إليه. يؤدي وما العقل عىل دائًما يقدم نقله،
لم التأويل مشكلة أن وهو آنًفا، استخلصناها التي النتيجة إىل بنا ينتهي هذا وكل
الذي منهجه عنارص من ليس التأويل وأن لها، عرض الذي هو بل تيمية البن تعرض

وكتاباته. ومناظراته بحوثه كل يف بأمانة اتبعه
كان وما دراساته، يف والفكر العقل يهمل يكن لم أنه كله، ذلك مع البدهي ومن
عىل وأعاله هللا كرمه وبه اإلنسان، يف جزء أرشف يهمل أن آخر باحث ألي أو ملثله
أو قرآني نص عىل حاكًما يجعله ولم ومجاله، قدره به يجاوز لم ولكنه خلق، ما كل
كتاب املقدسني: وكتابيهما الرشيعة مدار يف دائًما يكون أن له أراد بل صحيح، حديث
ضالًال ضل املدار هذا عن اإلنسان به خرج فإذا الصحيحة، رسوله وسنة املحكم، هللا

بعيًدا.

والجمود التعصب عدم

وال دليل، أو بينة بغري له رأي يف غريه يتبع الذي بالرجل تيمية ابن الشيخ يكن لم
دائرة يف تفكريه يف حرٍّا كان بل خطؤه، له بان وقد عليه، ويجمد لرأي يتعصب بالذي
وحده. وللحق للحق إال متعصب غري اآلثار، من الصحابة عن صح وما والسنة، الكتاب

.٤٢ ج١: املرجع، نفس 17
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ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وسنة بالقرآن إال نفسه يقيد ولم للغري، التقليد ربقة عنقه عن خلع
لإلسالم األوىل املصادر هذه ويف عنهم. صدورها صحة له تبني إذا الصالح، السلف وآثار

مجال. أي ومجال جوالت له كان ورشيعته
بها تفرد التي وآراؤه وكتبه رسائله تنطق هذا وبكل مؤرخوه، يجمع هذا كل عىل
بعض بسبب مرات واعتقال سجن من لقي وما حياته به تنطق كما قليلة، غري وهي

دمشق. بقلعة سجني وهو تعاىل بربه لحق حتى اآلراء هذه
والتي بها، انفرد التي اآلراء هذه إىل فقهه، عىل الكالم عند يأتي فيما وسنعرض
حريته عىل داللة من فيها ما إىل نشري أن هنا وحسبنا أجلها،18 من وسجن حوكم
والعلماء، الفقهاء أعيان من كثري قبله بها قال آراء عىل جموده عدم وعىل الفكر يف

شديدين. وأذًى عنت من يلقى بما السبيل هذا يف مستهينًا
أعداءه «وأعان الناحية: هذه يف عنه الوردي ابن قاله ما الحق من كان ثم، ومن
كمسألة علومهم، وال زماننا أبناء عقول تحتملها ال كبار مسائل يف بدخوله نفسه عىل
كفارة الحنث عند الحالف يلزم ولكنه الطالق يقع ال (أي بالطالق الحلف يف التكفري
يقع.»19 ال الحيض يف الطالق وأن واحدة، إال يقع ال بالثالث الطالق أن ومسألة اليمني)،
إىل الرجوع من — نفسه به أخذ ما أن إال نشأته، يف املذهب حنبيل كان وإن وهو
إىل وتمحيص دراسات بعد أداه — املعروفون الفقه أئمة منه أخذ الذي الصايف املعني
ذهب ما بعض يف أيًضا اآلخرين الفقهاء مذاهب بل حنبل، ابن اإلمام مذهب يخالف أن

إليه.
باملصاهرة، يحرم ما بالرضاع يحرم أنه عىل أجمعوا الفقهاء هؤالء أن ذلك ومن
هذا إىل يذهب لم تيمية ابن ولكن واستنباطهم، باجتهادهم إليها وصلوا قاعدة وهذه
يثبت ال املصاهرة تحريم أن عنه نُقل فقد حديث، أو قرآن إليه يرش لم الذي الرأي
عىل يحرم وال الرضاع، من وابنتها زوجته أم نكاح الرجل عىل يحرم فال بالرضاع،

الرضاع.20 من أمه وأبي زوجها أبي نكاح املرأة

لحياته. خصصناه الذي الباب يف اآلراء هذه بعض مىض فيما ذكرنا 18

.٢٨٨ ج٢: الوردي، ابن تاريخ 19
ص١٢٦. العلمية االختبارات 20

98



املنهج

يذكر يحرم؟ ال الذي وما الرضاع من يحرم الذي ما السؤال: هذا جواب يف وكذلك
فيها ولكن األئمة، عند املشهور يف رضاًعا ابنه عىل تحرم الرضاع من األب زوجة أن

بالنسب.21 ال بالصهر املحرمات من لكونها نزاع
سبب عىل باإلجماع نص القرآن أن من إال يأِت لم النزاع هذا إن نقول: ونحن
أين فمن بالنسب، يحرم ما بالرضاع يحرم أنه عىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ونص الرضاع، حرمة
ما هو رأينا، يف ذلك أيًضا! باملصاهرة يحرم ما بالرضاع يحرم بأنه الفقهاء قول أتى

املسألة.22 هذه يف به انفرد الذي الرأي إىل يذهب تيمية ابن الشيخ جعل
عىل الجمود وعدم الفكر، حرية من تيمية ابن منهج به يتسم ما أيًضا لنا ويظهر
إليه ذهب الذي رأيه من الفقه، يف وجاللتهم شهرتهم بلغت مهما قبله الفقهاء رآه ما
سواء عقود، من يعقدون فيما ويرتضيانها يريانها التي الرشوط يف املتعاقدين حرية يف

وغريها. والزواج املعاوضات عقود هذا يف
حكم مع يتعارض أو يتناقض ال دام ما املتعاقدان، به يرىض رشط كل يجيز إنه
لهذا يستدل وهو الزواج. عقد يف حتى شيئًا األصل هذا من يستثني وال ورسوله، هللا
«املسلمون ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول ويقول ِباْلُعُقوِد﴾، أَْوُفوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: بقوله
العقود يف األصل «إن يقول: ثم حالًال.» حرم أو حراًما أحل رشًطا إال رشوطهم، عند
تحريمه عىل [الرشع] دل ما إال منها ويبطل يحرم وال والصحة، الجواز والرشوط
عنه هللا ريض أحمد مذهب وأصول به، يقول من عند [قياًسا] أو ا، نصٍّ وإبطاله
تصحيًحا أكثر أحمد لكن منه، قريب ومالك القول، هذا عىل أكثرها يجري املنصوصة

منه.»23 للرشوط تصحيًحا أكثر األربعة الفقهاء يف فليس للرشوط،
عامة بصفة مذهبه عن تعرب جامعة، جيدة موجزة كلمة آخر موضع يف يقول ثم

وهي: والرشوط، العقود يف
لم املقصود، هو الذي الصالح من وكانت العقود، يف دخلت إذا العقالء «ومقاصد
البلدان، ببعض املعينة األثمان ونقود األعواض، يف كاآلجال رأًسا، تهدر ولم عفًوا تذهب

.١٤٩ ج٤: تيمية»، ابن فتاوى «مجموعة 21
امليمنية املطبعة طبعة من ٢١٥-٢١٦ ج٢: املعاد» «زاد راجع: تلميذه، القيم ابن الرأي هذا نرص 22

١٣٢٤ه. سنة بالقاهرة
بعدها. وما و٣٢٩ ص٣٢٦ ج٣ الفتاوى»، «مجموعة 23
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ال ما الرشوط تفيد وقد الزوجني، أحد يف املرشوطة والحرفة املبيعات، يف والصفات
اإلطالق.»24 يخالف ما بل اإلطالق، يفيده

وبعد:
عىل االعتماد وسماته: والدراسة، البحث يف تيمية ابن الشيخ منهج عنارص تلك
قيمة معرفة الصالح، السلف وآثار وسنته الرسول أحاديث من عنده صح وما هللا كتاب
وجمود، تعصب وعدم صدر رحابة ومجاله، قدره به مجاوز غري به واالنتفاع العقل
ورسائله دراساته يف وطبقه التزمه وكيف املنهج، لهذا أمينًا كان كيف اآلن فلننظر

وكتبه.

عنوان تحت ١٩٤٩م، سنة بالقاهرة املحمدية السنة أنصار بمطبعة أخريًا طبعت التي العقود رسالة 24

ص٢١١. العقد» «نظرية
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التطبيقات

فذلك فيها، كتب التي العلوم جميع يف ملنهجه تيمية ابن الشيخ التزام بيان هنا نريد ال
تصل لم كتبه من الكثري أن عن فضًال البحث، هذا يف إليه رضورة وال الطاقة، فوق أمر
القرآن، تفسري علم يف أي العلوم؛ من فيه كتب ما أهم يف ذلك ببيان نكتفي ولهذا إلينا؛

الفقه. وعلم الكالم، وعلم

التفسري يف

بن هللا عبد أبو الشيخ «قال الهادي: عبد بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الحافظ قال
عىل وحرًصا لكالمه كتابة وأكثرهم تيمية)، ابن (يريد شيخنا أصحاب من وكان رشيق،
القرآن، جميع عىل االستدالل عن مجردة السلف نُقول هللا رحمه الشيخ كتب جمعه:
بعضها: يف ويقول يفرسها وآيات سوًرا له ورأيت باالستدالل، كبرية قطعة أوله يف وكتب

ذلك. ونحو للتذكرة كتبته
عىل مرتبًا تفسريًا القرآن جميع يكتب أن له كتبت عمره آخر يف ُحبس ملا ثم
غري يف املفرسون بيَّنه قد ما وفيه بنفسه، ٌ بنيِّ هو ما فيه القرآن إن يقول: فكتب السور،
اإلنسان يطالع فربما العلماء، من جماعة عىل تفسريها أشكل اآليات بعض ولكن كتاب،
ويفرس تفسريًا آية يف الواحد املصنف كتب وربما تفسريها، له يتبني وال كتب عدَّة عليها
معنى تبني وإذا غريه، من أهم ألنه بالدليل؛ اآليات تلك تفسري فقصدت بنظريه، غريها

نظائرها. معاني تبني آية
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معاني من والسجن) االعتقال مرات من (أي املرة هذه يف عيلَّ هللا فتح قد وقال:
تضييع عىل وندمت يتمنونها، العلماء من كثري كان بأشياء العلم أصول ومن القرآن

هذا.»1 نحو أو القرآن، معاني غري يف أوقاتي أكثر
ملا الحكام عند كثري يشء وبقي الحبس، هذا يف كتبه مما يسريًا شيئًا إلينا وأرسل
ثم رزمة، عرشة أربع نحو الوقت2 هذا إىل عندهم وهي وتويف عنده، من كتبه أخرجوا

الشيخ.3 تفسري من عليه ووقف رآه ما رشيق) (ابن هللا عبد أبو الشيخ ذكر
يحاول لم تيمية ابن أن رشيق، البن نقلناه الذي النص هذا من نقرر أن ولنا
ببيان قام الذي هذا ولكن طبًعا، جميعه فهمه قد كان وإن كله، الكريم القرآن تفسري
نفسه، يف ا حقٍّ كثري أنه إال القرآن، ملجموع بالنسبة قليًال كان وإن منه، وتفسريه معانيه

فيه. الوضوح كل واضح ومنهجه
القسم إىل شامًال نظًرا التفسري يف كتبه فيما النظر نرجئ أن نرى هذا، ومع
وغريها. والعقائد والفقه التفسري يف أي العديدة؛ املختلفة العلوم يف آرائه ببيان الخاص
إىل الرجوع عىل وتفسريه، القرآن فهم يف العامِّ منهجه تطبيق بيان يف هنا ونقترص

الناحية. هذه يف الكفاية فيها فإن التفسري، أصول يف نفسه هو كتبها التي الرسالة
القرآن، بمعاني والتابعني الصحابة عناية مبلغ ببيان رسالته تيمية ابن يبدأ
تعاىل: قوله فإن الكريم، ه ونصَّ ألفاظه بلَّغهم كما املعاني هذه لهم بنيَّ والرسول

وهذا. هذا يتناول إَِليِْهْم﴾ َل نُزِّ َما ِللنَّاِس َ ِلتُبنَيِّ الذِّْكَر إَِليَْك ﴿َوأَنَْزْلنَا
معانيه، معرفة درجة بلوغهم يف السبب هي القرآن تعلُّم يف طريقتهم وكانت
بن كعثمان — القرآن يقرئوننا كانوا الذين حدثنا َلمي: السُّ الرحمن عبد أبو قال فقد
لم آيات عرش ملسو هيلع هللا ىلص النبي من تعلموا كانوا أنهم — وغريهما مسعود بن هللا وعبد عفان
والعمل والعلم القرآن فتعلَّمنا قالوا: والعمل، العلم من فيها ما يتعلموا حتى يجاوزوها

السورة.4 حفظ يف مدة يبقون كانوا ولهذا جميًعا؛

ص٢٧-٢٨. الدرية» «العقود 1

ص٢٧-٢٨. الدرية» «العقود 2
.٧٤٤ سنة املؤلف الهادي عبد ابن تويف 3

ص٦. املقدمة 4
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من به جاء ما وِعْلم وفهمه تدبُّره علينا توجب القرآن يف كثرية آيات كانت وإذا
قوم يقرأ أن تمنع فالعادة وأيًضا ذلك: بعد يقول الكبري الشيخ فإن وأحكام، عقائد
الذي هللا بكتاب فكيف يسترشحوه، أن دون والحساب كالطب العلم من فن يف كتابًا
بني النزاع كان ولهذا ودنياهم! دينهم وقيام وسعادتهم نجاتهم وفيه عصمتهم هو
بالنسبة قليل فهو الصحابة يف منه أكثر التابعني يف كان وإن وهو ا، جدٍّ قليًال الصحابة

… بعدهم ما إىل
«عرضت مجاهد:5 قال كما الصحابة، عن التفسري جميع تلقى من التابعني ومن
تلقوا التابعني أن واملقصود «… عنها وأسأله آية كل عند أوِقفه عباس، ابن عىل املصحف
ذلك بعض يف يتكلمون قد كانوا وإن السنة، علم عنهم تلقوا كما الصحابة عن التفسري

واالستدالل.6 باالستنباط السنن بعض يف يتكلمون كانوا كما واالستدالل، باالستنباط
آخر بعًضا يفرس بعضه وأن مبني، عربي كتاب القرآن أن كله ذلك إىل أضفنا فإذا
عىل يقوم معانيه وبيان وتفسريه القرآن فهم يف تيمية ابن منهج أن لنا خلص منه،
وهذه يليها، مما وأقوى أحسن التفسري يف مرتبة عنه تكون منها وكل األصول، هذه

هي: األصول

أُجمل ما فإن مرتبة، وأعالها التفسري طرق أحسن وهي بالقرآن، القرآن تفسري (١)
آخر. موضع يف بُسط قد مكان يف اختُرص وما آخر، موضع يف وبنُيِّ ُفرسِّ قد مكان يف

الثانية باملرتبة فعلينا فيه، القرآن آيات لبعض تفسريًا نجد أن أعيانا فإن (٢)
تعاىل: هللا يقول هذا ويف له، وموضحة للقرآن شارحة فإنها الرسول، سنة وهي لتفسريه
الرسول: قال ولهذا يَتََفكَُّروَن﴾؛ َوَلَعلَُّهْم إَِليِْهْم َل نُزِّ َما ِللنَّاِس َ ِلتُبنَيِّ الذِّْكَر إَِليَْك ﴿َوأَنَْزْلنَا

السنة. يعني معه»؛ ومثَله القرآن أوتيُت إني «أال
الثالثة املرتبة كانت السنة، يف وال القرآن يف ال نريد ما تفسري نجد لم فإن (٣)
التي واألحوال القرآن من شاهدوه ملا بذلك أدرى فإنهم الصحابة، بأقوال تفسريه هي
وكرباؤهم علماؤهم سيما ال الصحيح، والعلم التام الفهم من لهم وملا بها، اختصوا

بمكة. ١٠٢ سنة تويف املكي، جرب بن مجاهد الحجاج أبو هو 5

ص٧-٨. املقدمة، 6
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والحرب مسعود بن هللا عبد ومنهم املهديني واألئمة الراشدين، الخلفاء األربعة كاألئمة
عباس. بن هللا عبد البحر

«وهللا تفسريه:7 يف الطربي جرير ابن رواه كما — يقول الذي هو مسعود وابن
أعلم ولو نزلت، وأين نزلت فيما أعلم وأنا إال هللا كتاب من آية نزلت ما غريه إله ال الذي

ألتيته.» املطايا تناله مني هللا بكتاب أعلم أحد مكان
الرسول دعاء بربكة القرآن تَرُجمان وهو ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول عم ابن هو عباس وابن
رواه فيما مسعود ابن عنه ويقول التأويل.» وعلِّمه الدين، يف هه فقِّ «اللهم قال: إذ له

عباس!» ابن القرآن تَرُجمان «ِنعم الطربي:
مرتبة تجيء الصحابة، بأقوال أو بالسنة أو به القرآن تفسري مرتبة وبعد (٤)
كتاب من تفسريه نريد فيما قوًال الصحابة من ألحد نجد لم (إن التابعني بأقوال تفسريه
رباح، أبي بن وعطاء عباس، ابن موىل وِعكرمة جبري، بن وسعيد مجاهد، مثل هللا)،
علمهم استفادوا والذين ومعانيه، هللا بكتاب العلم رجال من وغريه البرصي، والحسن

عنهم.8 هللا ريض الصحابة من
إىل نسب ما كل يرىض وال شديد بحذر هنا يتكلم تعاىل هللا رحمه الشيخ أن إال
يف التفسري تجد لم «إذا يقول: هذا أجل من وهو القرآن، تفسري يف األقوال من التابعني
إىل ذلك يف األئمة من كثري رجع فقد الصحابة، أقوال يف وجدته وال السنة يف وال القرآن

التفسري.» يف آية كان فإنه كمجاهد التابعني أقوال
ليست أقوالهم ألن العلم؛ هذا يف عنهم أثر ملا اللبيب يتفطن أن يجب أنه يذكر ثم
كالمه ويختم خالفهم! ممن غريهم عىل التفسري يف حجة تكون فكيف الفروع، يف حجة

الجامعة: املوجزة الكلمة بهذه هنا
اختلفوا فإن حجة، كونه يف يُرتاب فال الرأي) (يريد: اليشء عىل اجتمعوا إذا «أما
لغة إىل ذلك يف ويُرجع بعدهم، من عىل وال بعض عىل حجة بعضهم قول يكون فال

الصحابة.» أقوال أو العرب، لغة عموم أو السنة، أو القرآن،

الرسول أن هذا ومعنى هللا، كتاب تفسري عىل العام تيمية ابن ملنهج تطبيقات تلك
يغيب فقد جميًعا، أقوالهم من نلتمسها أن فعلينا القرآن، معاني كل ألصحابه بنيَّ ملسو هيلع هللا ىلص

بالقاهرة. املعارف دار طبعة من ٨٠ وج١: بوالق، طبعة من ٢٨ ج١: راجع 7

أخرى. ومواضع ص٤٧–٥٠ املذكورة، الرسالة راجع 8
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عن العلم هذا التابعون ورث ثم جميًعا. عنهم يغيب ال ولكنه بعضهم، عن منها يشء
رأي عىل أجمعوا إذا إال خالفهم من عىل حجة التابعني آراء أن يرى ال أنه إال الصحابة،

واحد.9 قول أو
بها، اشتغل التي العلوم سائر يف شأنه هو كما التفسري، يف تماًما َسَلفيٌّ إذن هو
ولذلك مأثور؛ قول أو حديث يسنده ال الذي بالرأي هللا كتاب تفسري يرى ال إذن وهو
أحاديث يراه ما تأييد يف وينقل فحرام.» الرأي بمجرد القرآن تفسري «فأما يقول: نجده

ييل:10 ما منها نذكر كثرية وآثاًرا

فْليتبوَّأ علم بغري القرآن يف قال «من قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن عباس ابن عن (١)
النار.» من مقعده

لم ألنه أي أخطأ»؛ فقد فأصاب برأيه القرآن يف قال «من قال: أنه ُجنُدب وعن (٢)
بابه. من األمر يأِت

إذا تُظلُّني، سماء وأي تُقلُّني، أرض «أيُّ قال: الصديق بكر أبا أن معمر وعن (٣)
أعلم.» لم ما هللا كتاب يف قلت

يف القول َليُْعظمون11 وإنهم املدينة فقهاء «أدركت عمر: بن هللا عبد وقال (٤)
ونافع.» املسيِّب، بن وسعيد محمد، بن والقاسم هللا، عبد بن سالم منهم التفسري،

التفسري: أصول يف مقدمته ختام يف قال أخرى، كثرية آثاًرا تيمية ابن ذكر أن وبعد
الكالم عن تحرُّجهم عىل محمولة السلف، أئمة عن شاكلها وما الصحيحة اآلثار «فهذه
حرج فال ورشًعا، لغة ذلك من يعلم بما يتكلم من فأما به، لهم علم ال بما التفسري يف
فيما تكلموا ألنهم منافاة؛ وال التفسري، يف أقوال وغريهم هؤالء عن ُروي ولهذا عليه.

أحد. كل عىل الواجب هو وهذا جهلوه، عما وسكتوا علموه

عن ففيه ١٣١٤ه، سنة بوالق طبعة ١٦–١٨١ ج٦: البخاري صحيح من القرآن تفسري كتاب راجع 9

وراجع التفسري. يف إليه نحتاج ما كل يشمل ال ولكنه كثري، يشء ذلك من والتابعني والصحابة الرسول
١٣٣٣ه. سنة األستانة طبعة بعدها وما ٢٣٧ ج٨: مسلم» «صحيح أيًضا، هذا يف

بعدها. وما ص٥٠ التفسري، مقدمة راجع 10

متشابًها كان ما وبخاصة القرآن تفسري من التهيب يف وراجع يتهيبونه. عظيما أمًرا يجدونه يعظمون: 11
١٩٥٨م. سنة املعارف دار طبعة بعدها، وما ص٢٧ والفلسفة» «القرآن كتابنا: آياته من
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عنه سئل فيما القول يجب فكذلك به، للمتكلم علم ال عما السكوت يجب كما فإنه
من املروي الحديث يف جاء وملا تَْكتُُمونَُه﴾، َوَال ِللنَّاِس َُّه ﴿َلتُبَيِّنُن تعاىل: لقوله يعلمه، مما

نار.» من بلجام القيامة يوم أُْلِجم فكتمه، علم عن ُسئل «من طرق:
وجه أوجه، أربعة عىل «التفسري قال: عنهما، ريضهللا عباس، ابن أن يُنقل وأخريًا،
وتفسري العلماء، يعلمه وتفسري بجهالته، أحد يُعذَر ال وتفسري كالمها، من العرب تعرفه

أعلم.» وتعاىل سبحانه وهللا هللا.» إال يعلمه ال
من وطبَّقه وضعه فيما بدًعا يكن لم عليه هللا رضوان الكبري الشيخ إن وبعد،
تفسري يف مثله كانوا سبقوه الذين هللا كتاب ي مفرسِّ من غريه كثريًا فإن التفسري، أصول
يقبلون التابعني بأقوال يستأنسون ثم الصحابة، بأقوال ثم بالسنة، ثم بالقرآن، القرآن

باملأثور. بالتفسري يُعرف ما كله وهذا ورُضوه، عندهم صح ما منها
تفسريه مقدمة يف الطربي جرير ابن اإلمام ذكر وكما نفسه هو ذكر كما وكذلك،

إليه. يذهبون وال املجرد، بالرأي التفسري من يتحرَّجون كانوا الكبري،
كل ويف دائًما نفسه حرص اإلسالم شيخ أن نظن أن هذا مع لنا ينبغي ما ولكن
فهم يف عميًقا هللا رحمه كان فقد مطلًقا، يعُدوها ال باملأثور التفسري دائرة يف حال
يستنبطها، التي عللها لها ترشيعات من منه يؤخذ وما وِحَكم، أرسار من فيه وما القرآن
التي ومراميه القرآن معاني من كله ذلك غري إىل تعرفها، يف عقله يُعمل التي وغاياتها
واالجتماعية والكالمية الفقهية آرائه بحث عند منها كبريًا جانبًا هللا شاء إن سنعرف

والسياسية.
من املجرد» «بالرأي القرآن تفسري يمنع ا حقٍّ كان أنه نقرر أن لنا يكون ثم، ومن
أو حديث أو قرآن من إشارة — بعيد أو قريب من — يسنده ال الذي الرأي علم، غري
لم وإن علم، عن بها قال آراء هللا كتاب فهم يف له فكان عقله أعمل ولكنه مأثور، قول

قبله. مأثورة كلها تكن
يحمل فإنه هللا، كالم معاني فهم يف بالعقل اإلسالم شيخ اعتداد من يكن ومهما
من إليهم ومن والفالسفة الرافضة والشيعة املعتزلة تفاسري عىل صادقة شديدة حملة

التفسري. يف اتبعوها التي الطرق وعىل املبتدعة، األخرى الفرق أهل
ومنهم عليها، القرآن ألفاظ حمل أرادوا ثم معاني اعتقدوا «قوًما هؤالء من فإن
العرب، بلغة الناطقني من كان من بكالمه يريده أن يسوغ ما بمجرد القرآن فرسوا قوم
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خطؤهم كان ثَمَّ ومن به»؛ واملخاطب عليه، واملنزَّل بالقرآن، املتكلم إىل نظر غري من
إليه.12 ذهبوا مما كثري يف جميًعا وضاللهم

املعتزلة، رأي يمثل الذي للزمخرشي الكشاف تفسري إىل أشار التطبيق، باب ومن
أَِبي يََدا ﴿تَبَّْت كقولهم: الباطلة، الرافضة الشيعة لتفاسري قليلة غري أمثلة ذكر ثم
و﴿َمَرَج عائشة، أي بََقَرًة﴾ تَذْبَُحوا أَْن يَأُْمُرُكْم هللاَ و﴿إِنَّ عمر، بكر أبو وهما َلَهٍب﴾

والحسني! الحسن َواْلَمْرَجاُن﴾ و﴿اللُّْؤلُُؤ وفاطمة، عليٍّا اْلبَْحَريِْن﴾
وتفسريهم والتابعني الصحابة مذاهب عن عَدل من الجملة «ويف ذلك: بعد يقول ثم
القرآن وفرس قولهم خالف فمن … مبتدًعا بل ذلك، يف مخطئًا كان ذلك يخالف ما إىل

جميًعا.» واملدلول الدليل يف أخطأ فقد تفسريهم، بخالف
أهلها دعت التي الباطلة البدع التفسري يف االختالف أسباب أعظم من أن ويذكر
وتأوَّلوه به، أريد ما بغري ورسوله هللا كالم وا وفرسَّ مواضعه، عن الكلم حرَّفوا أن إىل

تأويله.13 غري عىل

الكالم علم يف

إثبات يف العام ملنهجه هللا رحمه الشيخ تطبيق الوضوح كل واضًحا نجد العلم هذا يف
وصلة الكمال، صفات ووجوب عنه، العالم وحدوث هللا وجود مثل الدينية، العقائد
التي العقائد من ذلك غري عىل والقدر، القضاء من به اإليمان يجب وما بربه العبد
آثار من بالصحيح واالستئناس امليل مع والسنة، بالقرآن إال لها يستدلُّ وال يبيِّنها ال

الصالح. السلف
الفلسفية؛ العنارص من رجاله فيه أدخله ما كل العلم هذا عن يُبعد بذلك وهو
يف أدخلوا ألنهم الغزايل؛ ومنهم والفالسفة املناطقة ينتقد كما بشدة ينتقدهم ولهذا
وضالالت شبهات يف الناس وأوقعوا الحكيم، العليم هللا به يأذن لم ما الدين أصول

ملسو هيلع هللا ىلص. رسوله وسنة هللا كتاب به جاء عما ينحرفون جعلتهم

بعدها. وما ص٣٥ التفسري، أصول يف املقدمة أيًضا راجع 12

ص٤١. التفسري أصول يف املقدمة 13
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هي األصول (وهذه الحق الدين أصول بنيَّ الرسول أن كتبه14 بعض يف يذكر إنه
إىل وهداهم الناس دل وأنه بيان، أحسن كتابه به أنزل الذي الكالم) علم موضوع
وصفاته، ووحدانيته هللا ربوبية إثبات يعلمون بها التي اليقينية والرباهني العقلية األدلة
النقلية باألدلة لذلك بيانه وكان معرفته، إىل يُحتاج مما ذلك وغري رسوله، وصْدق

الحاجة. مواطن يف أيًضا العقلية واألدلة السمعية
والرباهني اآليات إىل وهدياهم الخلق دالَّ والسنة الكتاب «بل هذا: بعد يقول ثم
الجهمية من الكالم علم رجال (يريد املغالطون وهؤالء الدين، ألصول املبينة واألدلة
والرباهني العقلية الدالئل من القرآن يف عما أعرضوا الذين ونحوهم) واألشعرية واملعتزلة
النظر جنس يف يتكلمون أحزابًا — الدين أصول يف صنفوا إذ — صاروا اليقينية،

15«… بالباطل الحق فيه اختلط بكالم العلم وجنس الدليل وجنس
من به اإليمان يجب ما يرشح الواسطية» «العقيدة املسماة رسالته يف تراه ولذلك
الكتاب إىل إال يقول فيما يلجأ وال بإجمال، أدلتها وعن عنها ويتكلم الدينية، العقائد
وأحواله، اآلخر واليوم بكتابه واإليمان وصفاته، باهلل اإليماُن هذا يف سواء والسنة،

الرسول. وشفاعة األولياء بكرامات واإليمان وقدره، هللا بقضاء واإليمان
صفات لثبوت االستدالل كيفية التفصيل من بيشء يبني أخرى رسالة يف ونراه
باب من ونذكر العزيز، الكتاب هذا آيات ببعض يأتي فهو القرآن، من هلل الكمال

اآليات:16 هذه التمثيل

الخلق أن هنا هللا فبنيَّ تَذَكَُّروَن﴾! أََفَال يَْخلُُق َال َكَمْن يَْخلُُق ﴿أََفَمْن تعاىل: قوله (١)
ظلم. فقد بهذا هذا َعدل من وأن يخلق، ال الذي من أفضل يخلق الذي وأن كمال، صفة
ِرْزًقا ِمنَّا َرَزْقنَاُه َوَمْن ءٍ َيشْ َعَىل يَْقِدُر َال َمْملُوًكا َعبًْدا َمثًَال هللاُ َب ﴿َرضَ وقال: (٢)
صفة عاجًزا مخلوًقا كونه أن فبنيَّ يَْستَُووَن﴾؟ َهْل َوَجْهًرا ا ِرسٍّ ِمنُْه يُنِْفُق َفُهَو َحَسنًا
وذاك هلل، وهذا هذا، مثل هذا ليس وأنه كمال، صفة واإلحسان وامللك القدرة وأن نقص،

هللا. دون من يُعبد ملا

فيما أرشنا وقد الرسول»، بينها قد وفروعه الدين أصول أن معرفة إىل الوصول «معارج كتاب هو 14

الكتاب. هذا إىل سبق
املذكور. الكتاب من ص٤ راجع 15

مختلفة. مواضع يف الكمال»، صفات من هلل يجب فيما اإلجمال «تفصيل رسالة راجع 16
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َكاءَ ُرشَ ِمْن أَيَْمانُُكْم َمَلَكْت َما ِمْن َلُكْم َهْل أَنُْفِسُكْم ِمْن َمثًَال َلُكْم َب ﴿َرضَ وقال: (٣)
ِلَقْوٍم اْآليَاِت ُل نَُفصِّ َكذَِلَك أَنُْفَسُكْم َكِخيَفِتُكْم تََخاُفونَُهْم َسَواءٌ ِفيِه َفأَنْتُْم َرَزْقنَاُكْم َما ِيف

يَْعِقلُوَن﴾.
النقص من ذلك يف ملا مالكه اململوك يشارك بأن ترَضون كنتم إذا تعاىل: هللا يقول
أحق أنه يبني وهذا منكم؟! والغنى بالكمال أحق وأنا يل ذلك ترضون فكيف والظلم،

أحد. كل من كمال بكل
َال َما تَْعبُُد ِلَم أَبَِت ﴿يَا ألبيه: السالم عليه إبراهيم سيدنا لقول حكاية وقال (٤)
وأن أكمل، والغنيُّ والبصري السميع أن عىل فدلَّ َشيْئًا﴾! َعنَْك يُْغِني َوَال يُبِْرصُ َوَال يَْسَمُع

وكثري. متعدد القرآن يف هذا ومثل كذلك، يكون أن يجب املعبود

هلل الكمال صفات ثبوت عىل القرآن من االستدالل اإلسالم لشيخ يخلص وهكذا
يف والفالسفة املتكلمون سلكه عما مبتعًدا النقص، صفات كل عن تنزُّهه وعىل تعاىل،

النقد. أشد لهم وناقًدا العقائد هذه
هللا لصفات أيًضا صها خصَّ أخرى رسالة يف الصحيح املنهج عىل يسري نراه وكذلك

إليه.17 ُرفع استفتاء عن جواب كسابقتها وهي خلقه، عىل وُعلُوِّه
هللا ُعلُوِّ مسألة الدقيقة؛ املهمة املسألة هذه عن اإلجابة يف اإلسالم شيخ يفيض
الصحيحة واآلثار والحديث القرآن من الصفة هذه إلثبات ويستدل خلقه، عىل تعاىل

نصه: ما ذلك يف يقول وهو إليهم، ومن الصحابة عن املروية
القرآن إن يقال أن أحدها: وجوه18 من يتبني ونحوه تعاىل هلل العلو إثبات «وجوب
الثالثة، القرون وسائر بل والتابعني، السابقني وكالم املتواترة، املستفيضة والسنن
الصفات، من ووجوه الدالالت، من بأنواع عرشه عىل هلل العلو إثبات من فيه بما مملوء

العبارات. من وأصناف
وقد العرش، عىل استوى ثم أيام ستة يف واألرض السماوات خلق أنه يخرب تارة
وصعودها األشياء بعروج يخرب وتارة مواضع، سبعة يف العرش عىل االستواء ذكر

… إَِليِْه﴾ هللاُ َرَفَعُه ﴿بَْل تعاىل: كقوله إليه، وارتفاعها

مختلفة. سنوات يف واملسائل» الرسائل «مجموعة من األول الجزء يف الرسالة هذه نرشت 17

ج١. املجموعة من بعدها وما ص١٩٤ األول، الوجه يف أورده ما بعض بذكر هنا نكتفي 18

109



تيمية ابن

اْلِكتَاَب آتَيْنَاُهُم ﴿َوالَِّذيَن تعاىل: كقوله عنده، من أو منه بنزولها يخرب وتارة
وتارة … ﴾ ِباْلَحقِّ َربَِّك ِمْن اْلُقُدِس ُروُح نَزََّلُه ﴿ُقْل ،﴾ ِباْلَحقِّ َربَِّك ِمْن ٌل ُمنَزَّ َُّه أَن يَْعَلُموَن
َفِإذَا اْألَْرَض ِبُكُم يَْخِسَف أَْن َماءِ السَّ ِيف َمْن ﴿أَأَِمنْتُْم تعاىل: كقوله السماء، يف بأنه يخرب
نَِذيِر﴾؟ َكيَْف َفَستَْعَلُموَن َحاِصبًا َعَليُْكْم يُْرِسَل أَْن َماءِ السَّ ِيف َمْن أَِمنْتُْم أَْم * تَُمور ِهَي
«أين للجارية: وقال السماء!» يف من أمني وأنا تأمنونني «أال ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال وكذلك

مؤمنة».» فإنها «اعتْقها قال: السماء.» «يف قالت: هللا؟»
ال إنه قال: أمثالها، من وأخرى النصوص هذه هللا رحمه الشيخ أورد أن وبعد
عىل هللا علو من النصوص هذه عليه تضافرت ما هو الحق يكون أن من األمر يخلو

ونقيضه. ذلك نفي هو الحق يكون أن أو خلقه،
غري وال ا نصٍّ هذا يبني لم القرآن أن املعلوم من فإن الحق، هو هذا نفي كان فإن
ينقل أن يمكن وال املسلمني، وأئمة والتابعني الصحابة من أحد وال الرسول، وال نص،
فأكثر هؤالء عن اإلثبات من نُقل ما وأما به، أخرب أو ذلك نفى أنه هؤالء من واحد عن
يخرج ال الحق ألن ؛ الُعلُوِّ صفة إثبات هو الحق يكون وإذن يُحرص، أو يُحىص أن من

قلنا. كما النقيضني أحد عن
العرش، عىل تعاىل هللا استواء كيفية أو حقيقة ما يتساءل: أن ولغرينا لنا ولكن
بالتجسيم يُْشِعر ما وذلك عنده؟ من وتنزل األشياء إليه وتعُرج السماء يف يكون وكيف
أنحاء من نحو أي عىل واألحاديث اآليات هذه تأويل يجب فهالَّ األقل، عىل التشبيه أو

مثًال؟ املكانة يف تعاىل ُعلُوُّه هو فيها بالُعلُوِّ املراد أن عىل يدل بما أي التأويل؛
«معلوم فإنه به، القول يمكن ال املجازي التأويل هذا أن تيمية ابن يذكر هنا
عىل يدل ما بخطابه يقرن أن بدَّ فال بمجاز تكلم إذا املبني املخاطب أن العقالء باتفاق

املجازي. املعنى إرادة
بالكالم املراد أن يعلم إليهم، نُزِّل ما للناس بنيَّ الذي املبني املبلِّغ الرسول كان فإذا
املعنى فهم عن القلوب يرصف ما بخطابه يقرن أن عليه كان ومقتضاه، مفهومه خالف

هللا.»19 يف اعتقاده يجوز ال باطًال كان إذا سيما ال يَُرد لم الذي
وأمثالها واألحاديث اآليات هذه يف ليس بأنه يقول أن بذلك هللا رحمه الشيخ يريد

مجازيًا. تأويلها وجوب إىل وترشدنا ظواهرها، عن ترصفها قرينة

.١٩٦ ج١: الرسائل»، «مجموعة 19
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وصف بما — الواسطية» «العقيدة يف قال كما — نؤمن أن الواجب يكون وإذن،
تكييف وال تعطيل وال تحريف غري من رسوله، به وصفه وبما كتابه، يف نفسه به هللا
ما هو وهذا الكريم. كتابه يف جاء كما يشء كمثله ليس تعاىل بأنه اإليمان مع تمثيل، وال
معلوم)، (أو معقول االستواء بعضهم: يقول ذلك ويف الصالح، السلف رجال إليه ذهب

بدعة. عنه والسؤال مجهول، والكيف
مثل األخرى، العقائد سائر عىل االستدالل يف تماًما سلفيٍّا اإلسالم شيخ ونجد هذا،
يوم هللا يرون املؤمنني وأن حقيقة، به تكلم تعاىل وأنه مخلوق، غري هللا كالم القرآن أن
شأنه، جلَّ يشاؤها التي الكيفية عىل بأبصارهم عيانًا الجنة، دخول بعد ثم القيامة،
الدار أحوال من البعث بعد يكون وما ونعيمه، وعذابه القرب بفتنة اإليمان عقيدة وكذلك

عقاب.20 أو ثواب يتلوه حساب من األخرى
عىل الكالم علم يف سار تيمية ابن اإلسالم شيخ أن ترينا تطبيقية ُمثل تلك وبعد،
والبحث، بالدراسة تناولها التي العلوم كل يف البحث طريق له أنار الذي العام املنهج

شعرة. قيد عنه يحد لم السلفي املنهج هو

وأصوله الفقه يف

والسنة الكتاب عىل الفقه يف اإلسالم شيخ اعتماد عن الباب هذا من سبق فيما تكلمنا
أصول من الصحيح، والقياس — األمة إجماع — الحق اإلجماع اعتباره عن ثم أوًال،

حال. كل يف املقدسان األصالن ألنهما والسنة؛ الكتاب إىل يرجعهما أنه عىل الفقه،
والجمود، التعصب يرىض وال مجاله، يف العقل يُعمل كان هللا رحمه أنه ذكر كما
يبايل وال دليل، عن إال الكالمية أو الفقهية اآلراء من إليه يذهب ما إىل يذهب ال بل
يف برأيه لهذا واستشهدنا املعارصين، أو املاضني الفقهاء من غريه يخالف أن ذلك بعد
أو هللا كتاب من محكًما ا نصٍّ منها يشء يعارض ال دام ما والرشوط، العقود يف الحرية

الصحيحة. رسوله أحاديث من حديثًا

«كتاب خاصة بصفة هللا كالم يف وراجع بعدها، وما ص٢١ الواسطية» «العقيدة كله هذا يف راجع 20

كتاب وهو ١٣٤٩ه، سنة بالقاهرة املنار مطبعة الكريم» هللا كالم مسألة تحقيق يف القويم السلف مذهب
صفحة. ١٦٥ يف كبري
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السديد املنهج ذلك عنارص فيها يتبني الفقهية آرائه من بيشء اإلتيان يف نأخذ واآلن
واحًدا عدا ما — النماذج وهذه وغريها. الفقهية آرائه يف ماثًال نراه والذي اتبعه، الذي
إىل الكاملة فتاويه بحث تاركني املرصية، فتاويه مخترص من أخذناها — منها فقط

الكتاب. هذا من الثاني القسم

شيئًا أهدى من أن العامة، األعمال من عمًال يتوىل ملن الهدية حكم يف يذكر (١)
من وهي له، واملهَدى املهِدي عىل حراًما ذلك كان له يحق ال ما لينال هؤالء من لواحد

واملرتيش.» الرايش هللا «لعن ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول فيها قال التي الرشوة
تكون الهدية فهذه الواجب، حقه ليعطيه أو عنه ظلمه ليكف هذا فعل إذا أما
أحدهم ألعطي «إني ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال كما يدفعها، أن فيها للدافع وجاز اآلخذ، عىل حراًما
إال «يأبون قال: تعطيهم؟» فلم هللا، رسول «يا قيل: يتأبَّطها.» ناًرا بها فيخرج الهدية

البخل.» يل هللا ويأبى يسألوني، أن
يرفع أن يف أمر ويل عند لرجل يشفع أن مثل للشفاعة، الهدية يف الحكم هو وهذا
فيها يجوز ال أيًضا فهذه … يستحقها والية يولِّيه أو حقه، إليه يوصل أو مظلمة، عنه
عنه. الظلم دفع أو حقه أخذ إىل به يتوصل ما يبذل أن للمهدي ويجوز الهدية، قبول
من املتأخرين بعض فيه ص رخَّ وقد األكابر، واألئمة السلف عن املنقول هو هذا
هللا ريض الصحابة وأقوال للسنة مخالف وهو «الجعالة»، باب من هذا وجعل الفقهاء،

غلط. فهو واألئمة، عنهم
أو عني فرض بها القيام يجب التي العامة املصالح من العمل هذا مثل ألن وذلك
يرتفع ولم حقه الباذل غري ينل لم هذا مثل عىل الُجعل أخذ غ ُسوِّ ومتى كفاية، فرض

عنه.21 الظلم
فيمن الحكم ما ولكن الَقَود، عليه حق بغري عمًدا نفًسا قتل من أن املعروف من (٢)
الشيخ يقول هنا عمًدا؟ فقتله السارق بقتل إال منه ق ُرسِ ما السرتداد طريًقا يَر لم
فرضبه السارق فلحق قماشه، رسق لص فجاء مكانًا نزل «ومن تعاىل: هللا رحمه
الضارب يلتزم لم السارق، مع ما اسرتجاع يف الطريق هو هذا وكان فمات، بالسيف

الشيخ بإرشاف ١٣٦٨ه/١٩٤٩م، سنة بالقاهرة املحمدية السنة مطبعة املرصية»، الفتاوى «مخترص 21
ص٤٥٨-٤٥٩. ذاك حني املرصية الديار مفتي سليم املجيد عبد
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فلوال بالسيف، إليه فقام داره دخل ا لصٍّ أن عنه هللا ريض عمر عن روي فقد بيشء،
شهيد».»22 فهو ماله دون ُقتل «من الصحيحني: ويف بالسيف. لرضبه عنه ردوه أنهم
حتى رجل عىل كذب من أن وهو بقليل، السابق املثال بعد ذكره آخر ومثال (٣)
يوجبون السلف جمهور بل وأمثاله، تردعه عقوبة عقابه يجب وُحبس وأهني رضب
فعل، كما به يُفعل فإنه حق، بغري جرحه أو غريه رضب فمن ذلك، مثل يف القصاص

عنه: هللا ريض عمر قال هذا ويف
ولكن أموالكم، ليأخذوا وال أبشاركم ليرضبوا عمايل أبعث لم إني الناس، «أيها
رضبه أحًدا أن يبلغني فال فيئكم، بينكم ويقسموا نبيكم وسنة هللا كتاب ليعلِّموكم
ذلك، يف ذاك) حني مرص وايل (كان العاص بن عمرو فراجعه أَقْدتُه. إال حق بغري عامله

نفسه.» من أقاد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إن فقال:
مليئًا عًرصا كان أنه تيمية، ابن فيه عاش الذي العرص عن نتكلم ونحن بيَّنا (٤)
«النصريية» طائفة الطوائف هذه من وأن املختلفة، والطوائف واملذاهب املقاالت بأصحاب
قتالهم وجوب الشيخ يرى أن الطبعي من فكان به، تعمل وال اإلسالم تزعم كانت التي

أمثالهم. ويف فيهم رشعيًة فتوى يصدر وأن فيه، بنفسه اشرتك الذي
عن ممتنعة طائفة كل قتال املسلمني بإجماع يجب بل «ويجوز، يقول: نجده ولهذا
الصلوات إقامة عن املمتنعة الطائفة مثل املتواترة، الظاهرة اإلسالم رشائع من رشيعة
دماء سفك عن يمتنع ال من ومثل املفروض، الصيام عن أو الزكاة، أداة عن أو الخمس،

… بالباطل أموالهم وأخذ املسلمني
كان الصحابة كون مع الخوارج بقتل ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول أمر كما قتالهم يجب فهؤالء
عنه.»23 هللا ريض عيل فقاتلهم صيامهم، مع وصيامه صالتهم مع صالته يحِقر أحدهم
من برضوب خاص وهو املثال، هذا املرصية الفتاوى مخترص من أخريًا ونذكر (٥)
تربية واملجتمع الناشئة تربية عىل تعني التي واملصارعة) (كاملسابقة البدنية الرياضة

طيبة.24

ص٤٦٦. املرجع نفس 22
ويتظاهرون وغريها، الشام بالد من الدروز بجبال تنزل النصريية الطائفة وكانت املخترص٤٦٨-٤٦٩، 23
املخترصص٤٧٣. مؤمنني، غري الحقيقة يف كانوا وإن البيت أهل ومواالة بالتشيع املسلمني جهال عند

قيم. طويل بحث فيها فتوى فهي بعدها، وما ص٥٢٥ راجع 24
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كل يطلب وفيها فصاعًدا، اثنني بني تكون التي األعمال أن بذكر الكالم يبدأ إنه
وهي: أصناف، ثالثة لنفسه، الَغَلب منهما

آالت من ونحوه بالنبل والرمي بالخيل، باق كالسِّ ورسوله هللا به أمر «صنف (أ)
هللا.» سبيل يف الجهاد عىل يعني مما ألنه الحرب؛

َواْألَنَْصاُب َواْلَميِْرسُ اْلَخْمُر ََّما ﴿إِن تعاىل: بقوله عنه ورسوله هللا نهى ما «الثاني (ب)
ونحوه.» امليرس هو هنا االستدالل وَمحطُّ َفاْجتَِنبُوُه﴾، يَْطاِن الشَّ َعَمِل ِمْن ِرْجٌس َواْألَْزَالُم
وجوب أمر به مأموًرا وليس الراجحة، ة املرضَّ لعدم مباح هو ما «والثالث (ج)
خال إذا مباح فهذا ونحوه، األقدام عىل واملسابقة كاملصارعة إليه، الدين احتياج لعدم
عىل بحرضته يتسابقون أصحابه وكان وسابق النبي صارع وقد راجحة، مفسدة عن

أقدامهم.
يكون أن تحريم أو جواز يف الفقهاء اختالف عن طويل بحث يف ذلك بعد أخذ ثم
عىل والجمهور برشط، هذا أجاز حنيفة، أبو وهو فبعضهم الفائز للسابق ُجْعل هذا يف
الذي امليرس باب من يكون ذلك وألن ملسو هيلع هللا ىلص، للرسول حديث إىل مستندين الجواز عدم
الذي امليرس من ليس ذلك أن مبيِّنًا الجواز إىل مال هللا رحمه ولكنه كتابه، يف هللا حرمه

أعلم.» وهللا تعاىل، هللا حرمه

أن ني الُخفَّ عىل املسح جواز رشط من هل املسألة: بهذا التطبيقية األمثلة ونختم (٦)
هو وما حد؟ للتخريق وهل القدم؟ من يشء يظهر ال حتى مخرَّق غري الُخفُّ يكون
إِْن َوالرَُّسوِل ِهللا إَِىل وُه َفُردُّ ءٍ َيشْ ِيف تَنَاَزْعتُْم ﴿َفِإْن تعاىل: قال كما بالدليل الراجح القول

تَأِْويًال﴾. َوأَْحَسُن َخرْيٌ ذَِلَك اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ تُْؤِمنُوَن ُكنْتُْم
وأبي مالك فمذهب للعلماء، مشهورين قولني املسألة يف أن هللا رحمه الشيخ وذكر
هذا واختار ذلك، حدِّ يف اختالفهم مع يسري خرق فيه ما عىل املسح يجوز أنه حنيفة
عىل إال املسح يجوز ال أنه وغريهما وأحمد الشافعي ومذهب حنبل، ابن أصحاب بعض

الغسل. محل جميع يسرت ما
ظهر ما غسل ُفرض القدم بعض ظهر إذا «إنه الثاني: القول هذا أصحاب ويقول
أن املرء عىل ألن يجوز؛ ال وهذا والبدل األصل بني الجمع إذن فيلزم بطن، ما ومسُح

الخفني.» عىل يمسح أن أو القدمني، يغسل
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ابن اإلمام مذهب قياس وهو أصح، األول القول أن إىل يذهب تيمية ابن ولكن
اشرتاط دون مطلًقا الخفني عىل املسح أجازت والعملية القولية السنة بأن وذلك حنبل؛
يسري ظهور عن العفو من معروف هو عما فضًال القدمني، لكل ساترين يكونا أن

النجاسة. يسري وجود وعن العورة
مسافرين أو َسْفًرا كنا إذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أمرنا ال: عسَّ بن صفوان قول هذا ومن
ونوم. وبول غائط من تنزع ال ولكن جنابة، من إال ولياليهن أيام ثالثة أخفافنا ننزع أال
عنه ى وتلقَّ الخفني، عىل مسح ملسو هيلع هللا ىلص أنه الصحيح يف الرسول عن استفاض وقد
بذلك أمره أيًضا عنه ونقلوا الخفني، عىل املسح بجواز القول فأطلقوا ذلك، أصحابه
سيما وال خرق، أو فتق من منها كثري يخلو ال العادة يف الخفاف أن ومعلوم … مطلًقا

… ذلك تجديد يمكنهم يكن لم فقراء الصحابة من كثري وكان عهدها، تقادم مع
العادة، من عليه هي بما علمه مع الخفاف عىل باملسح األمر الرسول أطلق فلما
أن يجز ولم اإلطالق، عىل أمره حمل وجب العيوب، من سليمة تكون أن يشرتط ولم
ويمشون الناس يلبسه خف كل أن لفظه مقتىض وكان رشعي. بدليل إال كالمه يقيَّد
ملقدار تحديد غري من مخروًقا أو مفتوًقا كان وإن عليه، يمسحوا أن فلهم عادة فيه

دليل.25 من له بد ال التحديد فإن ذلك،

العام منهجه تطبيق يف أمينًا كان اإلسالم شيخ أن ترينا التي األمثلة بهذه وأخريًا،
الكتاب، هذا من األول القسم من انتهينا العلوم، سائر يف تطبيقه يف أمانته الفقه، يف
القسم إىل ذلك بعد وننتقل ومنهجه، وحياته عرصه بحث عىل قرصناه الذي القسم وهو
اآلراء مختلف من ذلك وغري والسياسية االجتماعية وآرائه فقهه عىل نقرصه الذي الثاني

إليها. ذهب التي

العلمية كردستان مطبعة طبع ص٢٥٧-٢٥٨، ج١ تيمية»، ابن اإلسالم شيخ فتاوى «مجموعة 25

١٣٢٦ه. سنة بالقاهرة
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والحياة الدين يف آراؤه





األول الباب

وأصوله الفقه يف

أو الكريم بالقرآن للمسلمني هللا رشعه ما كل هنا «الدين» بكلمة اصطالًحا يراد
أن يجب الذي والفقه الكالم، علم أو الدين أصول يشمل لهذا فهو ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول بسنة
ينبغي التي واألخالق رضوبها، اختالف عىل واملعامالت العبادات يف أحكامه عىل ننزل
يسمى العام املعنى بهذا والدين للناس؛ أخرجت أمة خري ا حقٍّ لنكون عليها نسري أن

ملة. كذلك يسمى كما أيًضا، رشيعة
ما «الرشيعة الرشيعة: عن يتكلم وهو يقول التهانوي عىل محمد نجد هذا، ويف
وعىل عليهم هللا صىل األنبياء من نبي بها جاء التي األحكام من لعباده تعاىل هللا رشع
علم لها ن وُدوِّ وعملية، فرعية وتسمى عمل، بكيفية متعلقة أكانت سواء وسلم، نبينا
ويسمى الكالم، علم لها ن ودوِّ واعتقادية، أصلية وتسمى االعتقاد، بكيفية أم الفقه،

وامللة.»1 بالدين أيًضا الرشع
الكالم وعلم وتفسريه القرآن وفهم الفقه يف آراءه الدين يف بآرائه نريد ولذلك
وعمل إليها ذهب التي والسياسية االجتماعية اآلراء الحياة يف بآرائه نريد كما والفلسفة.

واألمة. للمجتمع العامة الحياة يف بها األخذ عىل
وسنتناول الكتاب، من الثاني القسم هذا أبواب تتكون وذاك هذا مجموع ومن

التوفيق. هللا ومن واإلطناب، اإليجاز بني وسط نحو عىل منها باب كل مباحث

١٣١٧ه. سنة األستانة طبعة ص٨٣٥، األول املجلد رشيعة، مادة الفنون»، اصطالحات «كشاف 1





األول الفصل

الفقه أصول

استنباط يف إليها يرجع أصول املعروفة الفقهية املذاهب أصحاب األئمة من فقيه لكل
األئمة، أولئك من كغريه به ُعرف مذهب صاحب يكن لم هللا رحمه تيمية وابن األحكام،
أصول جملتها يف هي الفقه يف أصوله كانت ولذلك حنبليٍّا؛ كان اجتهاده مع ولكنه

عنه. هللا ريض حنبل بن أحمد اإلمام مذهب
ما عىل وفتاويه، فقهه يف حنبل ابن اإلمام عليها اعتمد التي األصول هذا كانت وقد
خمسة ٧٥١ه)،1 سنة (تويف القيِّم بابن املعروف بكر أبي بن محمد هللا عبد أبو يذكره
بموجبه أفتى املسألة يف بنص ظفر فمتى والحديث، الكتاب من النص وهي: أصول
لم ولهذا الصحابة؛ كبار من كان ولو خالفه من إىل وال خالفه، ما إىل التفات دون
عنده صح عندما الكافر، من املسلم بتوريث الصحابة من ومعاوية معاذ قول إىل يلتفت

الدين. اختالف بسبب بينهما التوارث من املانع الحديث
ال فتوى الصحابة لبعض وجد فإذا الصحابي، فتوى إىل يلجأ النص عدم وعند
بل إجماع ذلك أن يدعي أن دون آخر، رأي إىل يتجاوزها لم مخالًفا منهم لها يعرف

الفتوى. هذه يعارض شيئًا يعلم ال أنه يفيد ما تورًعا يقول
إىل أقربها اختيار إىل يلجأ الواحدة، املسألة يف الصحابة من اآلراء تعددت وإذا
يتوقف كان ولهذا اآلراء؛ هذا من رأي عن يخرج ال أنه بمعنى رسوله، وسنة هللا كتاب

اآلراء. تلك ألحد مرجًعا يجد لم إذا الفتوى عن أحيانًا
ما القياس، عىل له مرجًحا الضعيف أو املرسل الحديث إىل يرجع كان ذلك، وبعد

خالفه. عىل إجماع وال صاحب قول وال يدفعه، آخر أثر هناك ليس دام

الدمشقي. منري محمد طبعة بعدها، وما ٢٣ ج١: املوقعني» «إعالم راجع 1



تيمية ابن

فاستعمله القياس إىل لجأ املتقدمة، األربعة األصول من شيئًا يجد لم إن وأخريًا،
للرضورة.

رجل منه أكثر وأثر نص رجل كان عنه هللا ريض حنبل ابن أن نرى ذلك ومن
بعضها يف له كان وإن تعاىل، هللا رحمه تيمية ابن الشيخ كان وهكذا وقياس، فقه
التي الرشعية األحكام طرق أن يذكر إذ والتفصيل؛ البيان يف زيادة أو خاص نظر
أنواعها، اختالف عىل والسنة الكتاب، املسلمني بإجماع هي الفقه، أصول يف عنها نتكلم

املرسلة. املصالح ثم واالستصحاب، والقياس، واإلجماع،
بكل اإلسالم شيخ يريده ما لنتبني بإجمال؛ األصول هذه من كل عن وسنتكلم

الجليل.2 الفقهي تراثه منه استقى الذي الضخم املعني ولنعرف منها،

والسنة الكتاب

عقائده لإلسالم األول األصل أنه يف املسلمني من أحد يختلف فلم هللا كتاب أما
أيًضا. باإلجماع القرآن بعد الثاني األصل فهي السنة وأما وآدابه، وأخالقه وترشيعاته،

ثالثة: أنواع الناحية هذه يف أنها هللا رحمه الشيخ ويذكر
جاء ما مثل ظاهره، تخالف وال القرآن تفرس التي املتواترة السنة هو األول: النوع
الزكاة نصاب ومقدار صالة، كل ركعات وعدد والليلة، اليوم صلوات عدد يف منها
من كله ذلك وغري أدائهما، وكيفية والعمرة الحج ومناسك املختلفة، األموال أنواع يف

بها. إال تعلم ولم السنة، بينتها التي األحكام
ولكنه يشء، يف ظاهره يخالف يقال أو القرآن يفرس ال ما هو منها: الثاني والنوع
وما الزاني، ورجم الرسقة، ِنَصاب تقدير يف جاءت التي السنة مثل جديد، بحكم أتى
تخالف وال القرآن يف عليها منصوص غري بأحكام جاءت التي السنن من ذلك شاكل

مطلًقا. ظاهره
إنها إذ به؛ جاءت فيما حجة تكون األول النوع من التي السنة أن البدهي ومن
الثاني النوع وكذلك الدين، بها جاء التي الترشيعات من القرآن به جاء ملا متممة
من النوع هذا عن يقول هذا يف وهو بعضهم، أو الخوارج عند إال به العمل يجب

بعدها. وما ص١٩ والكرامات»، املعجزات يف «قاعدة راجع 2
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قول أو قولهم من فإن الخوارج، إال أيًضا، بها العمل السلف جميع «فمذهب السنة:
وجهه: يف ملسو هيلع هللا ىلص للنبي أولهم قال حيث النوع) هذا من التي (أي السنة مخالفة بعضهم

هللا.» وجه بها أُريَد ما القسمة «هذه
والسنة القرآن من هللا عن بلَّغه فيما إال ملسو هيلع هللا ىلص يتَّبعونه ال أنهم عنهم ويحكى
كانوا ولهذا بظاهره؛ إال يعملون فال الرسول خالفه إذا القرآن ظاهر وأما له، املفرسة

الرمية. من السهم يمرق كما اإلسالم من مرقوا مارقة
الرسول أن ز جوَّ فإذا أعدل.» لم إن وخرسَت خبَْت «لقد ألولهم: ملسو هيلع هللا ىلص النبي وقال
عىل هللا أمني أنه معتقد وهو األموال، من عليه هللا ائتمنه فيما ويظلم يخون أن يجوز
ال النقل يف طعنًا السنن من كثريًا هؤالء ينكر وقد … كاذبًا ظامًلا اتبع فقد وحيه،
كالشفاعة العلم، أهل عند املتواترة السنن البدع أهل من كثري ينكر كما للمنقول، ا ردٍّ

ذلك.»3 وغري والقدر والرصاط والحوض
بروايات إلينا وصلت التي اآلحاد أخبار أو أحاديث هو السنة: أنواع من الثالث والنوع
أصول من وأصًال حجة تيمية ابن ويعتربها بالقبول، واملتلقات الثقات، عن الثقات
يقول: وفيها بعده، تجيء التي األخرى املصادر عىل به العمل تقديم ويجب الفقه،
والتصوف والحديث الفقه أهل من اتباعها عىل العلم أهل اتفق مما أيًضا «وهذه
ينكر قد الرأي أهل من وكثري … الكالم أهل بعض أنكرها وقد العلم، أهل وأكثر

ووضعها. بها دفعها ومعارضات اشرتطها4 برشوط منها كثريًا
أو زعم، فيما القرآن ظاهر يخالف ألنه السنة)؛ من (أي بعًضا بعضهم يرد كما
خالفه،5 عىل املدينة أهل متأخري عمل ألن أو األصول، قياس أو األصول خالف ألنه

الفقه.» وأصول والفقه الحديث كتب يف املعروفة املسائل من ذلك غري أو

ص٢٠. والكرامات»، املعجزات «رسالة 3
كان ما منها ويقبلون القرآن، عىل اآلحاد أحاديث يعرضون مثًال، كالحنفية الفقهاء، بعض أن يريد 4

كذلك. يكن لم ما ويردون معه متفًقا
املذاهب يف األمر هو كما مالك اإلمام مذهب أصول من الثاني األصل هي السنة أن إىل بذلك يشري 5

وجد «ما السنة من يرتك كان «املدارك» كتابه يف موىس بن عياض القايض ذكر كما أنه إال األخرى،
ص١٦. املذهب»، «الديباج وراجع وخالفوه.» بغريه عملوا قد املدينة أهل من الغفري والجم الجمهور
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من أصًال اعتبارها ويف صحت، متى بالسنة العمل يف يشتد تيمية ابن نرى وهكذا
القرآن عموم تخالف مثًال ألنها بعضها يرد وال آحاد، أخبار كانت ولو الفقه أصول
لهذا لبعضها ردهما يف ومالك حنيفة أبي مذهب يذهب وال البعض، رأي يف ظاهره أو

األخري. عند املدينة أهل عمل عليه ما تخالف ألنها أو السبب،
تعاىل فاهلل سلكه، الذي املنهج يف تؤيده الرسول وأحاديث القرآن آي من كثريًا وإن
وليست ِمنُْكْم﴾، اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ أَِطيُعوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا يقول:

الصحيحة. بسنته بالعمل تكون الرسول طاعة أن كما بكتابه، العمل إال هللا طاعة
ألفنيَّ «ال السنة: من عنه صح بما العمل ترك من محذًرا يقول ملسو هيلع هللا ىلص والرسول
ما أدري! ال فيقول: عنه، نهيت أو به أمرت بما األمر يأتيه أريكته عىل متكئًا أحدكم

اتبعناه.»6 الكتاب يف وجدناه
من أيًضا وكثريًا النبوية، السنة من مأخوذ الرشعية األحكام من كثريًا أن وبخاصة
ومن وعمومه، القرآن لظاهر تخصيص الواقع يف هي بالسنة ثبتت التي األحكام هذه
عامة وظاهره بنصها فهي اآلية، َوالدَُّم﴾ اْلَميْتَُة َعَليُْكُم ﴿ُحرَِّمْت تعاىل: قوله القبيل هذا
السمك ميتتان لنا «أِحلَّت له: حديث يف قال الرسول ولكن ودم، ميتة كل تحريم يف

العامة. اآلية لتلك مخصًصا الحديث هذا فكان والطحال»، الكبد ودمان والجراد،

اإلجماع

والسنة الكتاب نصوص بعد يجيء ولكنه الترشيعية، األحكام طرق من طريق واإلجماع
كان ما هو جميًعا، يعلمونه والذي املسلمني، عامة اتفاق عليه الذي واإلجماع ريب، بال

غالبًا. متعذر به فالعلم ذلك بعد كان ما وأما الصحابة، عليه
أهل اختلف «ولهذا والكرامات: املعجزات عن رسالته يف تيمية ابن يقول ولذلك
كإجماع منه، مسائل يف واختلف الصحابة، بعد الحادثة اإلجماعات من يذكر فيما العلم
خالفهم حتى أهله عرص ينقرض لم الذي واإلجماع الصحابة، قويل أحد عىل التابعني

ذلك.» وغري السكوتي، واإلجماع بعضهم،

.١٣٢١ سنة بالقاهرة األمريية املطبعة ص١٥، الشافعي لإلمام «الرسالة» 6
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عىل املسلمني علماء يجتمع أن هو اإلجماع معنى أن فتاويه إحدى يف يذكر كما
ال األمة فإن إجماعهم، عن يخرج أن ألحد يكن لم ذلك ثبت وإذا األحكام، من حكم
يكون وال إجماًعا فيها الناس بعض يظن املسائل من كثريًا ولكن ضاللة. عىل تجتمع

والسنة.7 الكتاب يف أرجح اآلخر القول يكون بل كذلك، األمر
من سند من الفقه أصول من وأصًال حجة يعترب الذي لإلجماع بد ال هذا وبعد
منصوًصا يكون الفقهية األحكام من املسلمون عليه أجمع ما كل ألن وذلك النصوص؛
الناس بعض عىل النص يخفى قد ولكن له، حديث يف بينه وقد الرسول، من عليه
وفيها إال عليها اإلجماع يتفق مسألة توجد ال أنه مع علمه، الذي باإلجماع فيستدل

نص.8
باإلجماع ثبتت أحكامها أن الرأي بادئ تُرى كثرية بمسائل هللا رحمه الشيخ ويأتي
ثبوت أن يظهر بالبحث ولكنه الفقهاء، بعض يقول كما فيها، الرسول عن نص غري من

باإلجماع. ال بالسنة هو األحكام هذه
الجاهلية يف بينهم مشهورة كانت — يقول كما — فإنها املضاربة، مسألة ذلك ومن
إىل يدفعونها األموال أصحاب وكان التجارة، كان عليهم األغلب فإن قريش، سيما ال
والعري خديجة، بمال سافر كما النبوة، قبل غريه بمال سافر قد ملسو هيلع هللا ىلص والرسول العمال،
أكثرها كان بدر) غزوة يف ذكرها جاء التي العري (هي سفيان أبو فيها كان التي

وغريه. معه مضاربة
مضاربة غريهم بمال يتاجرون أصحابه وكان الرسول، أقرها اإلسالم جاء فلما
رأينا ويف بالسنة.9 ثابتة كانت أقرها فلما وتقريره وفعله قوله والسنة ذلك، عن ينه ولم

األوىل. الصحيحة أصولها إىل األحكام رد وفيه جيد، استدالل هذا أن

سنة بالقاهرة الكردي زكي هللا فرج نرش ص٤٠٦، الكربى، فتاويه مجموعة من األول املجلد راجع 7

١٣٢٦ه.
من إجماع يكون أن ألبتة يمكن «وال يقول: حيث ٤٥٦ه سنة املتوىف حزم ابن اإلمام هذا يف راجع 8

.١٢٩ ج٤: األحكام» أصول يف «اإلحكام ملسو هيلع هللا ىلص.» هللا رسول عن سنة أو قرآن من نص غري عىل األمة علماء
جميًعا إليه نحتاج الذي أن من (٢٣٢ ،١٤٤ (ج٤: الكتاب هذا من آخر موضع يف يذكره ما أيًضا وراجع

آخر. دليل كل عن غنية ففيهما والسنة، القرآن أحكام معرفة هو
ص٢٠-٢١. الوصول» «معارج راجع 9
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مثًال األحناف الفقهاء فإن السلم، عقد وهو آخر، مثاًال هنا نذكر أن ونستطيع
ثابت أنه الحق ولكن املعدوم، بيع فيه ألن القياس خالف عىل استحسانًا جوازه يرون
هو كما عليه فأقرهم به، يتعاملون املدينة يف والناس جاء فإنه ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول بسنة

معروف.
عليها املجمع املسائل أن أي بحق؛ ذلك بعد تيمية ابن يقول كما األمر أن رأينا ويف
فيها فقالوا ا نصٍّ فيها يعرفوا لم املجتهدين الفقهاء من طائفة أن إىل راجعة تكون قد

غريهم. عند النص كان لكن للنص، املوافق الرأي باجتهاد
عن إال اإلجماع ينعقد ال بأنه يقولون الفقهاء من طائفة مع الطربي جرير وابن
يكونوا أن نشرتط ال ونحن وحجيته، القياس بصحة قولهم مع الرسول، عن نص
موارد استقرينا لكنا يقول: ثم األخبار، تنقل كما باملعنى فنقلوه النص علموا قد جميًعا
الجماعة. وافق وقد النص يعلم لم العلماء من وكثري منصوصة، كلها فوجدنا اإلجماع
بعدما تيمية، ابن رأي يف قليلة عليها املجمع املسائل تكون أن الطبعي ومن هذا،
من عرص يف كافة املسلمني علماء من إجماًعا يكون أن اإلجماع لحجية يشرتط رأيناه
اإلجماع بأن القول ينكر نجده ولهذا ملسو هيلع هللا ىلص؛ الرسول عن ا نصٍّ سنده يكون أن ثم العصور،
من قال «ومن فيقول: اإلسالمية، الرشيعة مسائل أكثر إليه يرجع الذي املستند هو
معرفته لنقص فإنه حاله، عن أخرب فقد الرشيعة معظم مستند اإلجماع إن املتأخرين
القياس إىل فيها يحتاج الحوادث أكثر إن كقولهم وهذا ذلك، إىل احتاج والسنة بالكتاب
وداللتهما والسنة بالكتاب له معرفة ال من قول هو فإنما عليها، النصوص داللة لعدم

األحكام. عىل
أو الصحابة فيها تكلم وقد إال مسألة من ما إنه عنه ريضهللا أحمد اإلمام قال وقد
فتكلموا األعمال أجناس جميع حدثت اإلسالم، وانترش البالد فتحت ملا فإنه نظريها، يف
يكن لم واإلجماع قليلة، مسائل يف بالرأي بعضهم تكلم وإنما والسنة، بالكتاب فيها

قبلهم. إجماع فال اإلجماع أهل هم إذ عامتهم؛ به يحتجُّ
تجد لم فإن هللا، كتاب يف بما اقِض رشيح: إىل عمر كتب التابعون جاء ملا لكن
فبما رواية ويف قبلك، الصالحون به قىض فبما تجد لم فإن هللا، رسول سنة يف فبما
السنة، ثم الكتاب، قدم عمر: قال ما مثل قال مسعود ابن وكذلك … الناس عليه أجمع

اإلجماع. ثم
بكر أبي بسنة ثم السنة، يف بما ثم هللا، كتاب يف بما يفتي كان عباس ابن وكذلك

وعمر.» بكر أبي بعدي؛ من باللذين «اقتدوا ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله وعمر
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الصحابة أشهر من وهم عباس، وابن مسعود وابن عمر عن ثابتة اآلثار وهذه
الصواب.»10 عني هو وهذا القضاء، هو وهذا والقضاء، بالفتيا

عن نص مع اإلجماع تعارض إذا فيما تيمية ابن رأي نعرف أن ذلك بعد بقي
اإلجماع ترك حينئٍذ يجب أو للنص؟ ناسًخا ويكون باإلجماع يؤخذ هل ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول

بالنص؟ واألخذ
اعتقد اإلجماع، يخالف نص وجد إن بأنه املتأخرين من قال من يخطِّئ نراه هنا
نسخه، الذي هو اإلجماع إن بعضهم قال بل يبلغه، لم آخر بنص نُسخ قد النص هذا أن

ظهر. الذي للنص مخالفته مع باإلجماع األخذ وجوب ذاك أو هذا ومعنى
ألن «وذلك السلف؛ عليه كان ما وهو ذلك، غري هو الصواب أن هذا بعد يقرر ثم
منسوخ. ذلك أن به معروف نص اإلجماع مع يكون أن بد فال نص خالفه إذا اإلجماع
يوجد ال ما فهذا املنسوخ، النص وحفظت األمة ضيعته قد املحكم النص يكون أن فأما
وهي باتباعه، أمرت ما وإضاعة اتباعه عن نهيت ما حفظ إىل األمة نسبة وهو قط،

الوصول». «معارج رسالة يف قال كما ذلك.» عن معصومة
ينسخها ال السنة وأن الكتاب، تنسخ ال السنة أن بتأكيد الرسالة هذه ويختم

سنة. وال كتابًا يعارض ال الصحيح اإلجماع وأن إجماع،

القياس

وأُِثر النص، يطابق الذي الصحيح القياس لكنه اإلجماع، بعد األصل هذا مرتبة وتجيء
من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وأقر الصحابة، بعض عن الرشعية األحكام استنباط يف به االحتجاج
وسأله اليمن إىل إرساله أراد حني جبل بن معاذ مع فعل كما وذلك حياته، يف إليه ذهب

قضية. له عرضت إذا يقيض كيف
عيل عن روي «وقد يقول: تيمية ابن نرى بالقياس، عمل من الصحابة من وألن
مطلًقا والقياس بالرأي العمل ترك عىل إجماعهم ادعى فمن بقياس، ا احتجَّ أنهما وزيد
والقياس بالرأي إال منهم أحد فيها يتكلم لم ما املسائل من أنه ادعى ومن غلط، فقد

قال.11 ما آخر إىل العلم» من عنده ما بحسب يتكلم منهم كل كان بل غلط، فقد

ص٢٣. الوصول»، «معارج 10
ص٢٢-٢٣. الوصول» «معارج 11
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جاءت الذي وهو الفاسد، دون الصحيح القياس هو تيمية ابن عند املعترب والقياس
بني وفرقت املتماثلني بني الحكم يف جمعت التي الرشيعة هذه ورسوله، هللا رشيعة به
فيها. املختلفني دون العلة يف املتماثلني يف القياس بطريق يكون إنما وذلك املختلفني،

الصحيح، للقياس صورتني القياس12 عن رسالته أول يف هللا رحمه الشيخ ويذكر
وهما:

معارض غري من الفرع، يف موجودة األصل يف الترشيعي الحكم علة تكون «أن (أ)
حكمها.» يمنع الفرع يف

بينهما يكون أال أي والفرع؛ األصل أي الصورتني؛ بني الفارق بإلغاء «القياس (ب)
الرشع.» يف مؤثر فرق

األمور بعض يف الرشيعة جاءت إذا بل بخالفه، الرشيعة تأتي ال القياس هذا ومثل
اختصاصه يوجب بوصف النوع ذلك يختص أن بد «فال نظائره، حكم يخالف بحكم
يظهر قد به اختص الذي الوصف لكن الحكم)، يف (أي لغريه مساواته ويمنع بالحكم
هو فإنما للقياس، مخالًفا الرشيعة من شيئًا رأى فمن … يظهر ال وقد الناس لبعض
نفس يف الثابت الصحيح للقياس مخالًفا وليس نفسه، يف انعقد الذي للقياس مخالف

األمر.»

تثور تزال وال وبعده، قبله ثارت كبرية مشكلة إىل الكالم بذلك يشري تيمية ابن ولعل
لنا ظهر كتاب يف املشكلة هذه نحن ملسنا وقد نعتقد، ما عىل اليوم حتى الفقهاء بني

سنوات.13 منذ
التسوية يقتيض العقل أن الحق من بأن يقولون املعتزلة من تبعه ومن النظَّام إن
الرشيعة يف كذلك األمر اطرد ولو املختلفات، بني فيه والتفرقة املتماثالت، بني الحكم يف

العقل. إليه يدعو أمًرا القياس كان

فيما مرجعنا وهي ١٣٤٦ه، سنة بالقاهرة السلفية املطبعة طبع اإلسالمي»، الرشع يف «القياس هي 12

األصل. هذا يف تيمية ابن عن نذكره
العربي الكتاب دار بمطبعة األوىل الطبعة من ص١٨٥–١٨٧، اإلسالمي»، الفقه لدراسة «املدخل راجع 13

١٩٥٤م. سنة بالقاهرة
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أمور بني يُسوِّي وقد املتماثلة،14 األمور بني الحكم يف يفرق نراه الشارع ولكن
للقياس. ًزا مجوِّ العقل يكون ال وإذن العقل، قضية خالف عىل وهذا مختلفة،15

رفض يف جدٍّا يشتدُّ ٤٥٦ه سنة املتوىف حزم ابن نجد املتكلمني، هؤالء وبعد
معارضيه، ملذهب وتقبيًحا الظاهري ملذهبه واستدالًال والسنة، بالقرآن اكتفاء القياس،
لسانه حدة من تخُل لم ردوًدا خصومه عىل ورد «اإلحكام»، كتابه يف كله ذلك بسط وقد

تهكُّمه. ومرير نقده وشديد
له علم ال ما وقفا هللا حدود تعدى قد الرشيعة يف بالقياس قال من أن يرى إنه
كل عرفنا إذا ُغنْية كل وفيهما رسوله وسنة هللا كتاب لديه دام ما برأيه، فيها وقال به،

بالقياس. قط صحابي يقل لم ولهذا األحكام؛ من فيهما ما
قاضيًا بعثه حني األشعري موىس أبي إىل عنه ريضهللا الخطاب بن عمر كتاب وأما
فقد بالقياس، األخذ تفيد التي اآلثار من الصحابة عن روي مما نحوه وكذلك اليمن، إىل
خالفوا إذ خصومه؛ وبإلزام ناحية، من أسانيدها يف بالطعن جميًعا اآلثار هذه أنكر

أخرى. ناحية من توجبه ما بعض
فيحاول إليه، سار مما أبعد أخرى خطوة «اإلحكام» كتابه يف حزم ابن ينتقل ثم
شامًال، باتٍّا رفًضا القياس رفض يف مذهبه بها يدعم نصوًصا والسنة القرآن من يجد أن
هللا رشيعة يف به والعمل رفضه وجوب إىل داعية للقياس، مبطلة النصوص هذه فريى

باطل. وأحكامها الرشيعة من يشء يف بالعلل القول أن يرى أنه وبخاصة ورسوله،
الخصومة، يف وَلَدده جدله وقوة حزم، ابن معارضة شدة تكن مهما أنه رأينا ويف
ما هو الحق فإن األخرى، الطوائف من بالقياس األخذ رفضوا الذين حجج تكن ومهما
مصادره، من ومصدر الفقه أصول من أصل القياس أن من الفقهاء جمهور إليه ذهب
غري يف إليه هللا أرشد بل قبل، من صحابي ينكره ولم فقيه، عنه يستغني ال مصدر

القيم. وابن تيمية ابن يقول كما كتابه، من موضع
يف — األكرب لشيخه العلمي للرتاث حفيظ أكرب وكان — القيم ابن عرض لقد
القائلني أدلة وبنيَّ وافيًا، عرًضا القياس مسألة املوقعني»، «إعالم كتابه من األول الجزء

يرفضونه. الذين اآلخرين وأدلة به

بالكفر. القاذف دون بالزنى القاذف وحد الكثري، غاصب دون القليل سارق يد قطع مثل 14

بينهما. االختالف مع والزنى بالردة القتل إيجاب مثل 15
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ومعنى يوم، كل تزيد التي بالحوادث إحاطتها أو النصوص إحاطة عدم عن وتكلم
هللا أحكام كون ملسألة يعرض أن ينَس ولم إليه، الحاجة عدم أو للقياس الحاجُة هذا

ممكنًا. القياس يكون فال معللة غري أو — القياس يتأتى —وحينئٍذ معلَّلة
أن وبعد فيه،16 الشديد والخالف بالقياس املتعلقة وأمثالها البحوث هذه وبعد
نقول — رفضه يف غلوا والذين بالقياس، األخذ يف غلوا الذين — الطرفني من كالٍّ نقد
كلها، الرشعية لألحكام بيانًا والسنة الكتاب نصوص يف بأن ذكر كله، ذلك بعد إنه
خالف عىل يشء الرشيعة يف وليس للنصوص، مطابق حق هذا مع الصحيح والقياس

القياس.17

الفقه، أصول من أصًال وجعله الصحيح، بالقياس أخذ قد تيمية ابن كان وإذا هذا،
عليه. املقيس األصل حكم للفرع نعطي بسببها التي العلة بيان عليه يوجب هذا فإن

ال كان النصوص، من ا نصٍّ يطابق أن بد ال املعترب القياس أن رأى قد كان وإذا
جملة الرشعية األحكام جميع عىل والسنة الكتاب نصوص اشتمال إىل الذهاب من له بدَّ

وتفصيًال.
عليه كان قط، بخالفه الرشيعة تأتي ال الصحيح القياس هذا أن قرَّر قد كان وإذا
القياس. خالف عىل ثبتت أنها الترشيعية األحكام من كثري عن يقال فيما رأيه بيان

وقد والبيان، بالبحث يتناولها أن اإلسالم شيخ عىل لزاًما كان ثالث مسائل تلك
الرتتيب: هذا عىل عنها نتكلم ونحن تعاىل، هللا رحمه فعل

الظاهر الوصف هي طريقهم، سلك ومن األحناف الفقهاء عند القياس علة األوىل:
تعريف بعد وقرروا مظنته. ألنه الرشعي الحكم عليه يبنى الذي املناسب املنضبط

وعدًما. وجوًدا عللها مع الرشعية األحكام تدور أن النحو هذا عىل العلة

الثاني. من كبريًا وقسًما األول الجزء ثلثي من أكثر املباحث هذه أخذت 16
ص٢١ ١٩٥٨م سنة بالقاهرة الحديثة الكتب دار نرش اإلسالمي» الفقه «تاريخ كتابنا أيًضا راجع 17

— بالقياس بعد فيما عرف ما ومنه — بالرأي االجتهاد أن بيان يف البحث فيه وفينا فقد بعدها، وما
املسترشقني. آراء ذلك يف وناقشنا نفسه، الرسول أيام نشأ
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التي هي ألنها االنضباط؛18 ومنها ذكرناها التي الرشوط فيها رشطوا ولهذا
تكاليف تكون وبذلك فيه؛ العلة وجدت متى األصل حكم الفرع إعطاء وجوب تعرفنا
مناط دام ما رضوبها، اختالف عىل متسقة معامالتهم وأحكام مستقيمة، لعباده هللا

به. عرَّفوها الذي النحو عىل عللها هي األحكام
يختلف بل النحو، هذا عىل العلة تعريف يف معهم يسري ال تيمية ابن ولكن
والفرع، األصل بني املشرتك املعنى فهي وفتاويه، كالمه من كثري يف نراه ما عىل عنهم
استوجب الذي املناسب املالئم الوصف أو ورسوله، هللا حكم يف املعترب الوصف أو
هذا ترشيع سبب كانت التي الحقيقية الحكمة أو مصلحة، من فيه ملا الرشعي الحكم

الحكم.
الترشيعية، الحكمة أو املصلحة حول تدور وكلها املعنى، متقاربة العبارات وهذه
يتحقق وبذلك مرضة؛ دفع أو منفعة جلب تكون أن من تخلو ال التي الحكمة هذه
املنافع جلب تحقق اإلسالمية الرشيعة أحكام كل فإن ترشيعاته، من الشارع قصد

املضار. ودفع
التي العلة فتكون تيمية، ابن قال كما األمر يكون أن العقل إىل يتبادر والذي
والغاية ترشيعه عىل الباعث ألنها حكمته؛ هي وعدًما وجوًدا عليها الحكم يُبنى

به. العمل من هللا أرادها التي حكمته رشعي حكم لكل وألن منه، املقصودة
تكون فقد األحكام، من كثري يف وعرفناها لنا ظهرت إن الحكمة هذه ولكن
األصوليون رشط ثم، ومن حال؛ كل يف وعدًما وجوًدا منها التحقق نستطيع ال خافية
منضبًطا أيًضا يكون أن بل فقط، مناسبًا ظاهًرا وصًفا تكون أال العلة يف اآلخرون
للمسافر هللا أباح املثال: بهذا ذلك ويتضح عدمه، أو وجوده من التحقق يمكن محدًدا
والحكمة الثاني، يف واملرض األوىل يف السفر هي والعلة الفطر، رمضان يف واملريض
املشقة حني عىل منضبطان، أمران واملرض والسفر منهما، كل عن املشقة دفع هي
السفر مجرد هنا العلة ُجعلت ولهذا منه؛ التحقق يمكن فال منضبط غري تقديري أمر

الحالتني. هاتني يف مشقة توجد لم وإن املرض أو

املبيح كالسفر وجوده، من التحقق يمكن معينًا أمًرا يكون أن العلة، هو الذي الوصف انضباط معنى 18

املشقة. مظنة ألنه رمضان يف للفطر
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التي العلة رأوا أنهم وذلك سلكوه؛ الذي طريقهم يف عقبة وجدوا هؤالء ولكن
منضبًطا يكن لم وإن املالئم الوصف ال (أي املنضبط املالئم الظاهر الوصف جعلوها
تحريمها، توجب كانت أشياء يف موجودة الترشيع)، سبب هي التي الحكمة أو تماًما،
قياًسا. ال استحسانًا بجوازها القول إىل فلجئوا بالسنة، جوازها ثبت فقد هذا ومع

من النوع هذا به أقرَّ معروف بحديث ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أجازه الذي السَلم مثل وذلك
األشخاص، أو األشياء إجارة عقد ومثل به، يتعاملون املدينة أهل وجد إذ املعاملة؛
فالعلة العقد، حني التسليم مقدور غري معدوم العقدين هذين يف عليه املعقود أن مع

رشًعا. جائزان هما هذا ومع موجودة، منهما كل تحريم يف
مبنى فإن اآلخرين، مسلك عن كثريًا يبعد ال تيمية ابن مسلك فإن يكن، ومهما
له حكمة ال ما األحكام من وليس املضار ودفع املنافع جلب عىل الرشعية األحكام
ترشيعه، من كذلك حقيقيٍّا رضًرا يدفع أو حقيقية معروفة مصلحة يحقق ال ما أو

األحوال. أكثر يف املنضبط املالئم الظاهر بالوصف الحكمة تلتقي وبذلك
قريب الصحيح القياس يجعل الناحية هذه يف تيمية ابن نظر فإن هذا، ومع
ويتعارفه الذهن إىل يتبادر ما إىل وأدنى الترشيع، ِحَكم تعرف عىل ومعينًا اإلدراك،
تحقيق من هللا أراده ما بتحقيق قوية آرصة ذات الفقهية األحكام ويجعل الناس،

املضار. ودفع املنافع
إىل الوصول «معارج وهي سبق، فيما كثريًا إليها أرشنا رسالة اإلسالم لشيخ الثانية:
رسول «إن بقوله: افتتحها وقد الرسول»، بيَّنها قد وفروعه الدين أصول أن معرفة

وعمله.» علمه وظاهره، باطنه وفروعه، أصوله الدين، بنيَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا
تسمى التي الترشيعية األحكام هو وعمله الدين بفروع املراد أن يف ريب وال
للرشيعة بيانًا النصوص يف أن من يراد ما بيان يف كاٍف وهذا الرشع، أو الفقه أيًضا
تارة، وبالنص يكفي، حني وباإلجمال يجب، حني بالتفصيل وأحكامها، اإلسالمية

أخرى. تارة عليه والحمل
الذي املوضوع صميم من تعترب فتوى إليه رفعت قد هللا رحمه أنه نذكر واآلن

وهو: الفتوى، نص ذكر بعد تلخيصه الخري من نرى بما عنها وأجاب نعالجه،
صواب، قوله هل الرشيعة، معشار بعرش تفي ال النصوص إن يقول «من
نفى ومن املحتملة؟ الواردة األلفاظ أو التأويل يحتمل ال الذي النص أراد وهل
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قولهم معنى وما ذلك، يف ته حجَّ وما صواب، قوله هل الظاهرية، من وأبطله القياس
النص؟»19

وهو والرأي، الكالم أهل من طائفة قاله القول هذا بأن بقوله الجواب بدأ وقد
أفعال بجمهور وافية النصوص أن املسلمني أئمة جمهور عليه الذي والصواب خطأ،
لم ألنه أنكره من ذلك أنكر وإنما ذلك، بجميع وافية إنها يقول من ومنهم العباد،
أفعال ألحكام وشمولها ورسوله، هللا أقوال هي التي العامة النصوص معاني يفهم

العباد.
العامة الجامعة بالكلمة فيتكلم الكلم، بجوامع ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا بعث هللا أن وذلك
فبهذا تحىص، ال أعيانًا تتناول األنواع وتلك كثرية، أنواًعا تتناول عامة قاعدة هي التي

العباد. أفعال بأحكام محيطة النصوص تكون الوجه
بعض فظن والسنة، القرآن بنص حرمها هللا فإن مثًال، الخمَر لهذا ورضب
والبعض ذلك، إال يحرِّم فلم خاصة العنب عصري إال يتناول ال الخمر لفظ أن الناس
أو كان مائًعا مسكر كل حرم من العلماء ومن املسكرة، األنبذة بعض أيًضا حرم
من املتخذة كالخمر منها كل يف اإلسكار لعلة القياس بطريق وذاك وهذا جامًدا،

العنب. عصري
والسنة القرآن يف املذكورة الخمر أن هو الكبار األئمة عليه الذي الصواب أن مع
ال الجامعة، والكلمة العام بالنص مسكر كل تحريم فصار مسكر، كل تتناول
صحيح يف أيًضا جاء كما النص، يوافق آخر دليًال القياس كان وإن وحده، بالقياس

حرام.» مسكر وكل خمر، مسكر كل «إن قال: الرسول أن مسلم
سائر تحريم وأن العنب، خمر إال يتناول لم القرآني النص أن ظن فمن
لكل النص شمول يؤيد ومما النص. فهم يف مخطئًا كان بالقياس، ثبت املسكرات
عندهم كان وإنما العنب، خمر من يشء باملدينة يكن لم ُحرِّمت ملَّا الخمر أن مسكر
من عندهم كان ما أراقوا التحريم آية نزلت فلما خمًرا، ثمره من يتخذون النخل
الخمر لفظ أن الرسول بيان أو اللغة من يعرفون كانوا أنهم هذا ومعنى أرشبة،

وحده. العنب بعصري ا خاصٍّ ليس

ص٤١٠–٤١٥. الفتاوى مجموعة من األول املجلد عنها، والجواب الفتوى يف راجع 19
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«ولفظ قال: وفاسده، صحيحه القياس عن وتكلم أخرى، بأمثلة أتى أن وبعد
ظاهرة، أو قطعية داللته اللفظ كان سواء والسنة، الكتاب ألفاظ تارة به يراد النص
القياس وداللة … املكلفني أحكام تتناول النصوص قال: من قول من املراد هو وهذا
وال فاسد، قياس فهو النص داللة خالف قياس فكل النص، داللة توافق الصحيح
املنقول يخالف رصيح معقول يوجد ال كما صحيًحا، قياًسا يخالف نص يوجد

… الصحيح
األحكام غالب عىل يستدل أن أمكنه الرشعية، األدلة يف متبحًرا كان ومن
كما الحكم هذا عىل دل والقياس النص من واحد كل أن فثبت وباألقيسة، بالنصوص

األمثلة. من ذكرناه
حرم هللا فإن ذلك، عىل النص يدل كما مسكر كل تحريم عىل يدل القياس فإن
دل كما الصالة، وعن هللا ذكر عن وتصدنا والبغضاء، العداوة بيننا توقع ألنها الخمر
ذلك يف فرق ال املسكرة األرشبة جميع يف موجود املعنى وهذا املعنى، هذا عىل القرآن

ورشاب.20 رشاب بني
املتماثلني، بني تفريق الجنس، هذا من املشرتكة األنواع جميع بني فالفرق
إىل «… النصوص موجب عن خروج هو كما الصحيح، القياس موجب عن وخروج

قال. ما آخر
قط الرشيعة تأتي ال الصحيح القياس أن يقرر اإلسالم شيخ أن أخريًا نرى الثالثة:
يقول فيما رأيه فما وإذن، صحيًحا، قياًسا يخالف نص يوجد ال إنه ويقول بخالفه،

القياس؟ خالف عىل جاءت أنها الترشيعية األحكام من كثري يف الفقهاء
والسنة القرآن لنصوص فهمه ودقة بالسنة وعلمه بالجواب، يعبأ ال ا حقٍّ إنه
نعرف مسائل بضع يف ذلك ببيان هنا ونكتفي قال، ما صحة دقة يف يبني الترشيعية

ا. حقٍّ رآه ما لتأييد السويَّ السبيل سلك أنه منها
يقال التي األحكام أن إىل نشري أن املسائل هذه تناول قبل الخري من نرى ولكن
بني نزاع ال نوع تيمية:21 ابن يذكر كما نوعان القياس خالف عىل جاءت إنها عنها

فيه: تنازعوا ونوع حكمه، يف الفقهاء

التحريم. هذا حكمة نفسه الوقت يف وهو الخمر، تحريم حكمة هو املعنى هذا أن واضح 20

بعدها. وما ص٥١ «القياس»، رسالة 21
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فيه الخالف ولكن عليه، متََّفًقا دام ما القياس وفق عىل أنه يتبني األول: والنوع
أصحاب عن هذا وحكي الفقهاء، من طائفة فذهب ال؟ أو عليه يقاس هل هو
غريه عليه يقاس أنه إىل الفقهاء جمهور وذهب عليه، يقاس ال أنه حنيفة، أبي
حنبل وابن الشافعي أصحاب ذكره ما هو وهذا القياس، رشوط فيه تحققت إن

وغريهما.
رشوط إىل يُنظر إنما نفسه: تيمية ابن عنهم يحكي كما قالوا بأنهم وذلك
خالف عىل إنه قيل سواء العلة، يف شاركه ما به ألحقنا علته ُعلمت فما القياس،
فيه يجوز ال فهذا كاألصل الفرع أن عىل دليل يقم لم إذا أما … يقل لم أو القياس
العرايا أن الصحيح كان ولهذا خالفه؛ أو القياس وفق عىل إنه قيل سواء القياس،

معناها. يف كان ما قياًسا) (أي بها يلحق
قيل ما بل الصحيح، القياس خالف عىل يشء يرشع لم أنه األمر وحقيقة
خالفها التي األمور عن به امتاز بوصف اتصافه من بدَّ ال القياس خالف عىل إنه
فيه غريه شاركه إن الوصف فذلك كذلك، كان وإذا الحكم، يف لها مفارقته واقتىض

له. املفارقة األمور من كان وإال كحكمه، فحكمه
للقياس)، مخالف (أي أمر بخالف حديث يأتي ما فمثل فيه املتنازع وأما
من أمثلة له وهذا األصول، قياس بخالف أو القياس بخالف هذا القائلون فيقول
اة ُمَرصَّ ابتاع فمن الغنم، وال اإلبل وا ترصُّ «ال قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي فإن امُلَرصاة، أشهرها
وصاًعا ردَّها سِخطها وإن أمسكها، رضيها إن يحلبها؛ أن بعد النظرين بخري فهو
من األصول قياس يخالف هذا قائلون فقال صحيح،22 حديث وهو تمر»، من
بالضمان الخراج أن ومنها صفة، يف ُخلف وال عيب بال للمبيع ردٌّ أنه منها وجوه:
اللبن أن ومنها ضمنه، قد وهنا عليه مضمون غري املشرتي عند يحدث الذي فاللبن
من بالقيمة يُضمن له مثل ال ما أن ومنها بمثله، مضمون فهو األمثال ذوات من

… بالتمر ضمنه وهنا النقد،

فيظن رضعها، يعظم حتى بيعها إرادة عند رضعها يف اللبن تجمعوا ال أي إلخ؛ … اإلبل ترصوا ال 22

يف والترصية ذلك، بها ُفعل التي ونحوهما والشاة الناقة هي واملرصاة: دائًما. اللبن كثرية أنها املشرتي
نظر يف اللبن غزيرة لتبدو الثالثة أو اليومني مثًال الناقة حلب ترك هنا بها ويراد املاء، حبس األصل

املشرتي.
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(فهو لألصول موافق والحديث خطأ، ذكرتموه ما بل للحديث املتَّبعون فقال
غريه أن كما أصًال هو لكان خالفها ولو الصحيح)، للقياس موافًقا يكون لهذا
من كلها فإنها كلها، اتِّباعها يجب بل ببعض، بعضها األصول نرضب فال أصل،

هللا. عند
أولئك ذكره ما كل أن بالدليل يبني ذلك بعد تعاىل هللا رحمه الشيخ أخذ ثم
صحيًحا ليس للقياس، الرسول بحديث ثبت الذي الحكم هذا مخالفة من الفقهاء،
لهذا نعرض وقد تماًما، يوافقه بل القياس يخالف ال الحكم هذا وأن منه، يشء يف

حني. بعد بالتفصيل الرد
بحق اإلسالم شيخ يرى التي العقود بعض عن الكالم يف اآلن ونأخذ هذا،
وقد اآلخرين، الفقهاء جمهور قال كما له مخالفة ال القياس، وفق عىل جاءت أنها
اة: امُلَرصَّ مسألة ثم املضاربة، اإلجارة، لم، السَّ العقود: بهذه لذلك نمثل أن اخرتنا

(أي موضوعه يكون أن الفقهاء جمهور عند العقد صحة رشوط من السلم:
للتعاقد؛ محالٍّ يكون أن إذن يصح ال فاملعدوم العقد، حني موجوًدا عليه) املعقود
عىل يُقدر ال معدوم بيشء وآثاره العقد حكم يتعلق أن املعقول غري من ألنه
املتعاقدين، بني والخصومة النزاع يثور قد وحينئٍذ التعاقد، إتمام بعد إال تسليمه

الجانبني. من الرتايض عىل تقوم أن يجب العقود أن حني عىل
لم السَّ عقود بأن للقول اضطروا أنهم القاعدة، أو الرشط هذا عىل وترتب
وأنها العامة، القاعدة هذه من مستثناة ونحوها واالستصناع واملضاربة واإلجارة

إليها. للحاجة قياًسا، ال استحسانًا رشًعا تجوز
بثمن آجل يشء بيع فإنه معدوم، يشء عىل عقد السلم أن املعلوم ومن
عن الشيخان رواه ملا رشًعا، جوازه يف الفقهاء بني خالف ال هذا ومع عاجل،
السنتني بالتمر يُسِلفون وهم املدينة، ملسو هيلع هللا ىلص النبي قدم قال: الذي عباس ابن طريق
أجل إىل معلوم ووزن معلوم كيل ففي يشء يف أسلف23 «من فقال: والثالث

معلوم.»
يكون أن اشرتاط من الفقهاء أولئك إليه ذهب ما ينكر تيمية ابن ولكن
السلم عقد جواز يكون أن ينكر ثم ومن معدوم، غري موجوًدا العقد موضوع

أخرى. رواية يف جاء كما أسلم، أي 23
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صحة تسلَّم «ال يقول: ذلك يف وهو القياس، خالف عىل ثبت ونحوهما واإلجارة
سنة وال هللا كتاب يف فليس املذكور)، الرشط أو القاعدة (أي املقدمة هذه
وال عام بلفظ ال يجوز، ال املعدوم بيع أن الصحابة، من أحد عن وال بل رسوله،

عام. بمعنًى
النهي يف كما معدومة، هي التي األشياء بعض بيع عن النهي فيه وإنما
وال الوجود ال النهي يف العلة وليست موجودة، هي التي األشياء بعض بيع عن
والغرر الغَرر، بيع عن نهى أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن الصحيح يف ثبت الذي بل العدم،
والبعري اآلبق كالعبد معدوًما، أو موجوًدا كان سواء تسليمه عىل يُقدر ال ما
يحصل، ال وقد يحصل قد بل تسليمه عىل يقدر ال قد مما ذلك ونحو الشارد،

موجوًدا. كان وإن بيعه يجوز ال غرر وهو
يشرتيه إنما واملشرتي عنه، عاجز والبائع املبيع، تسليم البيع موجب فإن
لم وإن البائع،24 قمر قد املشرتي كان أخذه أمكنه فإن ومقامرة، مخاطرة

املشرتي.25 قمر قد البائع كان أخذه يمكنه
معدوًما، لكونه ال غرًرا لكونه بيعه عن نهى َغرر هو الذي املعدوم وهكذا
ال وقد يحمل فقد البستان، هذا يحمل ما أو الحيوان هذا يحمل ما باع إذا كما
وهو القمار، من فهذا وصفه، وال قدره يُعرف ال فاملحمول حمل وإذا يحمل،

عنه. هللا نهى الذي امليرس من
بل تسليمه، يمكنه ال عقار أو تسليمها، عىل يُقدر ال دواب إكراء هذا ومثل

قال.26 ما آخر إىل غرر» إجارة فإنه يحصل، ال وقد يحصل قد
املعدومة، األشياء بعض منع يف العلة عن هللا رحمه الشيخ فحص هكذا
فإذا تسليمها، عىل القدرة عدم أي فيها؛ يكون الذي الَغرر أنها بحق ووجدها
ألن عنه؛ منهيٍّا أيًضا بيعها كان املوجودة األشياء بعض يف العلة هذه وجدت
بنص وحرمه تعاىل هللا عنه نهى وَميًْرسا قماًرا الحالني يف اإلجارة أو املبيع يف

بخس. بثمن اشرتى ما تسلم ألنه أي 24
بخًسا. كان وإن ثمن من التزمه ما عليه ضاع ألنه 25

ص٤٠-٤١. «القياس»، رسالة 26
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بال القياس َوفق عىل واإلجارة لم السَّ من كل يكون وإذن القرآن، من رصيح
ريب.

يبني خاصة بكلمة ونحوهما العقدين هذين من كالٍّ يخص هذا مع ولكنه
إن الفقهاء قول أن يذكر فهو القياس، وفق عىل رشًعا جوازه ثبت أنه فيها
«ال قال: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن من رووه ما جنس من هو القياس خالف عىل السلم
من هو وإنما الحديث يف يُرو لم وهذا السلم»، يف وأرخص عندك، ليس ما تبع

الفقهاء.27 بعض كالم
جواز فيكون عنده ليس ما يبيع أن حزام بن حكيم نهى الرسول أن وذلك
بيع عن حزام بن حكيم النبي نهي ولكنَّ للقياس. مخالًفا الرسول بسنة السلم
قد فيكون يملكها وال عنده ليست معينة عني بيع به يراد أن إما عنده، ليس ما

نظر. وفيه يشرتيه، أن قبل الغري مال باع
وإن تسليمه عىل يقدر ال ما اإلنسان بيع عن النهي به املراد يكون أن وإما
يحصل هل يدري ال شيئًا للمشرتي ضمن قد فيكون أشبه، وهذا الذمة، يف كان
فيه واملناسبة يوفيه، ما عنده يكن لم إذا الحالِّ السلم يف وهذا يحصل، ال أو

آخر. أمر فهو املتعارف وهو املؤجل السلم وأما ظاهرة.
إىل صحيفة يف مؤجل الديون من دين فيه) املَسلم (وهو العقد موضوع إن
املؤجل هو الثمن يكون أن بني فرق وال مؤجل، بثمن كاالبتياع فهو معلوم، أجل

العقد. موضوع هو املؤجل يكون أو
يف املضمون السلف أن أشهد عنهما: هللا ريض عباس ابن قال هذا ويف
عىل استحسانًا ال بالقرآن، رشًعا جوازه ثبت أنه (يريد هللا كتاب يف حالل الذمة
الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: قوله وقرأ اآلخرون)، الفقهاء يقول كما القياس خالف
هذا من تيمية ابن وينتهي َفاْكتُبُوُه﴾. ى ُمَسمٍّ أََجٍل إَِىل ِبَديٍْن تََدايَنْتُْم إِذَا آَمنُوا

خالفه.» عىل ال القياس، وفق عىل هذا «فإباحة بقوله:

يأتيني هللا، رسول يا قال: أنه حزام بن حكيم عن (٣٨٤ (ج٣: داود أبي سنن يف جاء وقد هذا، كيف 27

عندك»، ليس ما تبع «ال الرسول: فقال السوق؟ من له أفأبتاعه عندي، ليس البيع مني فرييد الرجل
«حسن»! حديث إنه األول: عنه وقال ماجه، وابن والنسائي الرتمذي رواه الحديث وهذا
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الفقهاء أقوال وناقش اإلجارة عقد عن السلم عقد بعد تيمية ابن تكلم اإلجارة:
وهو معدوم بيع ألنه القياس؛ خالف عىل جاٍر العقد هذا أن إىل ذهبوا الذين
تجري التي العقود يف يجب وألنه فشيئًا، شيئًا العقد بعد تتحقق التي املنفعة
هذه من وانتهى العقد، عقب عليه املعقود تسليم عىل القدرة القياس عىل

خالفه.28 عىل ال القياس وفق عىل اإلجارة أن إىل املناقشة
أمرين: أحد به املراد يكون أن يخلو ال البيع من نوع اإلجارة بأن قولهم إن
وال العامة. املعاوضة أو اإلطالق، عند البيع لفظ من يفهم الذي الخاص البيع
املحدودة، املعينة األشياء عىل ينعقد إنما فإنه األول، املعنى بها يراد أن يصح

حال. كل يف كذلك اإلجارة وليست الذمة، يف املضمونة أو
أو األعيان عىل العقد تتناول التي العامة املعاوضة من نوع بأنها والقول
دعوى معدوم عىل تكون ال املعاوضة هذه إن قولهم لكن صحيح، قول املنافع،
عىل املعاوضة أجاز الشارع بأن وذلك كاذبة، دعوى هي بل الدليل، من مجردة

املعدوم. وعىل املوجود
إال يكون ال األعيان بيع أن «كما قائلهم: يقول أن الفاسد القياس ومن
يف بل فاسد، القياس هذا كالمه.» حقيقة وهذا املنافع، بيع فكذلك موجود عىل
إثبات يمكن أن الصحيح القياس رشط من — يقول كما — فإنه الفساد، غاية
حال يف عليها يعقد أن يمكن ال املنافع ألن متعذر؛ وهذا الفرع، يف األصل حكم
حال يف األعيان تباع كما وجودها حال يف املنافع تباع أن يتصور فال وجودها،

وجودها.
تُخلق، أن إىل تُخلق لم التي األعيان عىل العقد نؤخر أن الشارع أمرنا ولهذا
الَحب بيع وعن صالحه، بُُدوِّ قبل والتمر يولد، أن قبل الحمل بيع عن نهى كما
حال. كل يف الفرع لحكم مساويًا األصل حكم يبقى ال هذا وعىل يشتدَّ، حتى

هناك فإن واإلجارة، البيع عقد بني الفروق أحد عىل يُظهرنا ذلك كان وإذا
ابن تلميذه بعده من فيه القول ل وفصَّ إجماًال، اإلسالم شيخ ذكره آخر فرًقا

القيم.29

بعدها. وما ص٣٠ «القياس»، رسالة راجع 28

.٣٦٠–٦٣٢ ج١: املوقعني» «إعالم ص٤٤-٤٥، «القياس»، رسالة 29
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هذا عىل بَنوا حال كل يف املعدوم بيع يجيزوا لم حني الفقهاء أن وهو
بُُدوِّ قبل الثمار بيع — يقولون كما — ألنه والبساتني؛ الحدائق ضمان بطالن

بطالنه. عىل اإلجماع ذكر من ومنهم وجودها، قبل بل صالحها،
اإلجماع، دعوى عن فضًال إليه، ذهبوا ملا صحيح دليل لهم ليس أنه والحق
جرى فقد رشًعا. ونحوها البساتني ضمان جواز عىل هو اإلجماع كان ربما بل
— بل اليوم، حتى الصحابة أيام من املعاملة هذه صحة عىل الصحيح العرف
أَسيْد حديقة ضمن عنه هللا ريض الخطاب بن عمر إن — تيمية ابن يذكر كما
أسيد عىل كان دينًا به فقىض الضمان مقدار وتسلف سنوات، ثالث ُخَضري بن

أحد. عىل ليخفى يكن لم عمر من هذا ومثل وصيَّه، كان ألنه
ولم الصحابة، من بمشهد — القيم ابن يذكر كما — ذلك كان قد بل
جواز عىل الصحابة أجمع فقد إجماًعا هذا جعل ومن واحد، رجل منهم ينكره
ينكره ولم الراشد الخليفة قول بل صحابي قول يكون أن درجاته وأقل ذلك،

العلماء. جمهور عند حجة وهذا منكر،
لسانه عىل الحق هللا جعل الذي عمر سيدنا فعله ما هو إذن، فالصواب،
كما — الفرق «إذ واإلجارة، البيع بني اآلخر الفرق يتضح هذا وبصحة وقلبه،
أال واإلجارة، البيع بني الفرق هو والضمان البيع بني — اإلسالم شيخ يقول
ليزرعها أرًضا استأجر إذا ثم يشتد، حتى الَحب بيع عن نهى ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ترى
البائع.» بعمل ال بعمله ذلك مقصوده لكن الحب؟ مقصوده أن مع هذا جاز

موجب أن وهو القياس، وفق عىل اإلجارة لجريان النافون يقوله ما بقي
بالنسبة اإلجارة يف مستحيل وهذا إتمامه، بعد عليه املعقود تسليم العقد

الزمان. يف آن بعد آنًا يحدث الذي ملوضوعها
هو اإلجارة عقد أن سلمنا إن صحيح غري هذا أن تيمية ابن يذكر وهنا
أنفسهما،30 عىل املتعاقدان أو الشارع أوجبه ما هو العقد موجب فإن بيع، عقد
عقب التسليم مستحق مبيع كل يكون أن أوجب الشارع فال منتٍف، وكالهما

ذلك. التزما العاقدان وال العقد،

يوجباه. أن رشًعا لهما يجوز فيما أي 30
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عقبه، واملثمن الثمن تسليم يكون أي الوجه؛ هذا عىل العقد يكون تارة بل
ذلك يف ملا خاصة بصفة العقد محل يف أو أحدهما، يف التأخري يشرتطان وتارة
بعريه باع حني جابر لسيدنا كان كما وهذا املشرتي، أو للبائع املصلحة من

املدينة. إىل ظهره واستثنى للرسول
كما عقبه التسليم العقد موجبات من أن عىل الرشيعة يف داللة ال وإذن،
بل القياس، عن خروًجا عنه الخروج يكون أصولها من أصًال هذا وليس زعموا،
يكون تارة الدين، يف كالقبض السواء عىل واملنافع األعيان يف والقبض التسليم
التسليم تأخري موجبه يكون وتارة اإلمكان، حسب عقبه قبضه العقد موجب

املرشوعة. املصالح من ملصلحة
املعقود تسليم فيه يمكن ال الذي اإلجارة عقد تركنا إذا أنه نذكر وأخريًا،
يسري رضر املبيع تسليم تأخري يف كان إذا البيع عقد يف فإنه العقد، عقب عليه
تعارضت إذا أنه الرشيعة أصول من أنه نرى للبائع، راجحة ومصلحة باملشرتي
األكرب الرضر دفع يجب كما معروف، هو كما أرجحهما يجب واملفسدة املصلحة

األدنى. الرضر باحتمال
ذهبوا الذين الفقهاء به يحتج ما دفع إىل تيمية ابن اإلمام وصل وهكذا
موافق أنه عىل بحق التدليل وإىل قياًسا، ال استحسانًا يجوز اإلجارة عقد أن إىل

الرشيعة. وألصول للقياس
أيًضا وكذلك العقدين، هذين أن إىل الفقهاء جمهور ذهب واملزارعة: املضاربة
عقد جنس من ألنها وذلك القياس؛ خالف عىل رشًعا تجوز املساقاة31 عقد
يف األمر ولكن العقد، حني قدره معلوًما الربح يكون أن يجب ثم ومن اإلجارة،

النحو. هذا غري عىل العقود هذه

أن عىل بزراعتها يقوم ملن زراعية أرًضا املالك تسليم هي األوىل أن إال واملساقاة، املزارعة بني فرق ال 31

من إىل يملكه شجًرا إنسان دفع هي املساقاة أن حني عىل مثًال، مثالثة أو مناصفة بينهما الربح يكون
كذلك. بينهما الربح ويكون بخدمته يقوم
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يكتفى بل التعاقد، عند قدره يعرف لم منها كل يف العامل أجر ألن وذلك
يتفق ما حسب عىل ثلته أو كنصفه العام32 الربح يف شائعة حصة بأنه فيها

استحسانًا. بل قياًسا، العقود هذه من كل يجوز ال ولهذا عليه؛ املتعاقدان
هذه إرجاع يف أي الفقهاء؛ أولئك مذهب يذهب ال اإلسالم شيخ ولكن
من عندهم استتبعه ما وإىل اإلجارة عقد فيه يدخل الذي الجنس إىل العقود
عقد جنس من أنها يرى بل ذكروه، الذي للسبب قياًسا ال استحسانًا جوازها

قياسية. فتكون الرشكة
العقود تتميز فيه إليه، التنبه يجب هام أصل عىل يراه ما ليبني وإنه
نأتي أن ينبغي ما هذا يف يقول وهو اإلجارة، عقد من العامل عمل عىل الواردة

أنواع: ثالثة العمل أن يذكر إذ االختصار؛ من بيشء ولو به
عقد فهذا تسليمه، عىل مقدوًرا معلوًما مقصوًدا العمل يكون «أن أحدها:

الالزم.» العقد أي الالزمة؛ اإلجارة
وهي الجعالة، فهذه َغَرر أو مجهول لكنه مقصوًدا العمل يكون «أن والثاني:
عىل يقدر فقد مائة، فله اآلبق عبدي رد من قال: فإذا بالزم. ليس جائز عقد
العمل هذا عمل فمن … بعيد أو قريب مكان من يرده وقد يقدر، ال وقد رده

فال. وإال الُجعل استحق
ومجهوًال شائًعا جزءًا بالعمل حصل إذا فيها الُجعل يكون أن ويجوز
ثلث فله حصن عىل دل من الغزو: أمري يقول أن مثل التسليم، تمنع ال جهالة
… ربعه أو تغنمني ما خمس لِك يرسيها التي ية الرسَّ أمري ويقول فيه، ما

كما جاز، املريض شفاء عىل جعًال للطبيب جعل إذا الباب هذا ومن
َفَرَقاه الحي، سيد شفاء عىل قطيع لهم ُجعل الذين ملسو هيلع هللا ىلص النبي أصحاب أخذ
عىل ال الشفاء عىل كان الُجعل فإن القطيع، فأخذوا برئ حتى بعضهم

القراءة.»
وهو املال، املقصود بل العمل، فيه يقصد ال ما «فهو الثالث: النوع وأما
للجاعل كما العامل، عمل نفس يف قصد له ليس املال رب فإن املضاربة،

والشجر األرض من ينتجان اللذين والثمر الزرع أو املضاربة، يف املال برأس االتجار من يأتي الذي 32
واملساقاة. املزارعة يف
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لم شيئًا يربح ولم عمل ما عمل لو ولهذا العامل؛ عمل يف قصد واملستأجر
… يشء له يكن

وهذا بعمله) (أي بدنه ينفع هذا مشاركة، املضاربة) عقد (أي هذه بل
أن يجوز ال ولهذا اإلشاعة؛ عىل بينهما كان الربح من هللا قسم وما ماله، ينفع
الرشكة يف الواجب القول عن يخرجهما هذا ألن مقدر؛ بربح أحدهما يخص

33«…
هذه أن إىل ذهبوا الذين وأما بحق، تيمية ابن اإلسالم شيخ يرى هكذا
فيشرتط اإلجارة جنس من أنها ظنوا فقد القياس خالف عىل الثالثة العقود
معلوم غري العقود هذه يف العمل أن رأوا فلما بالعوضني، العلم مثلها فيها

للقياس. بمخالفتها قالوا الربح وكذلك
من ال املشاركات جنس من العقود هذه فإن يقول: كما غلطهم من وهذا
واملشاركات بالعوضني، العلم فيها يشرتط التي الخاصة املعاوضات جنس

املعاوضة.34 شوب فيها إن قيل وإن املعاوضة جنس غري جنس
أخرى، كثرية وعقوًدا الخمسة العقود هذه تيمية ابن بحث أن وبعد
قال الفقهاء، جمهور زعم كما بخالفه ال القياس وفق عىل جميعها أنها وبني

بنصه: ننقله أن ينبغي ما
األصول عىل تخريجه يمكن ال صحيًحا حديثًا عرفت فما «وبالجملة،
صحيًحا قياًسا رأيت فما الرشع أدلة من أمكنني ما تدبرت وقد الثابتة،
الصحيح، املنقول يخالف ال الرصيح املعقول أن كما صحيًحا، حديثًا يخالف

أحدهما. ضعف من بد فال أثًرا يخالف قياًسا رأيت متى بل
عىل منه كثري يخفى مما وفاسده القياس صحيح بني التمييز لكن
األحكام يف املؤثرة الصفات إدراك فإن دونهم، هم ن عمَّ فضًال العلماء، أفاضل
أرشف من الرشيعة، تضمنتها التي واملعاني الِحَكم ومعرفة وجهها، عىل

ص٨-٩. القياس، رسالة 33

عند القياس خالف عىل عقًدا كانت وإن املضاربة أن إىل نشري أن هنا وينبغي ص٧، القياس، رسالة 34

املزارعة وكذلك الرشكات، باب يف كتبهم يف توضع ولهذا األحناف؛ فقهاء عند الرشكات من تعترب األحناف
والثمار. الزروع من الناتج ظهور عند الرشكات حكم يأخذان واملساقاة
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يعرفه ال الذي الدقيق ومنه الناس، من كثري يعرفه الذي الجيلُّ فمنه العلوم
خواصهم. إال

القياس لخفاء للنصوص مخالًفا يرد العلماء من كثري قياس صار فلهذا
الدالئل من النصوص يف ما الناس من كثري عىل يخفى كما عليهم، الصحيح

األحكام.»35 عىل تدل التي الدقيقة

املرصاة مسألة

اة» املرصَّ «مسألة يف رأيه العقود، تلك يف إليه ذهب عما فضًال التأكيد، هذا مصداق ولعل
قبله الفقهاء رأى فقد املشرتي، حلبه الذي لبنها ضمان يف الرسول حديث به جاء وما
ذكرنا التي للوجوه للقياس مخالف حكم هو تمر من صاًعا الضمان هذا جعل أن يف

قبل.36 من عنهم
مناقشتها، يف أخذ الوجوه هذه بنيَّ أن بعد وأرضاه، عنه هللا ريض الشيخ، إن
بل القياس، يخالف يشء ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حديث به جاء الذي الحكم يف ليس بأنه وانتهى
يف فليس صفة» فوات وال عيب بال «رد قولهم: «أما يقول: إذ وذلك تماًما، وفقه عىل هو
وهو الرد به ثبت نوع التدليس بل الشيئني، هذين يف الرد انحصار يوجب ما األصول
فإذا بالفعل، وتارة بالقول صفاته تظهر تارة املبيع فإن الصفة، يف الُخلف جنس من

… تدليس فهو بخالفها وكان صفة عىل أنه ظهر
للقياس مخالف تمر من صاع بردِّ األمر أن (أي بالضمان» «الخراج قولهم: وأما
منه أصح اة امُلرصَّ حديث فإن بالضمان)، الخراج يقول: الذي األثر من يؤخذ الذي
… املشرتي ملك يف يحدث ما الخراج فإن بينهما، منافاة ال أنه مع العلم أهل باتفاق

عوًضا الصاع يجعل ولم املبيع، من جزءًا فصار الرضع يف موجوًدا اللبن كان وهنا
العقد. وقت الرضع يف املوجود اللبن عن عوًضا بل العقد، بعد حدث عما

باللبن اختلط املضمون اللبن فألن بالرشع، وتقديره بغريه اللبن تضمني وأما
وُقدِّر للنزاع، قطًعا البدل الشارع قرر فلهذا قدره؛ معرفة فتعذرت العقد بعد الحادث

ص٦١-٦٢. القياس رسالة 35

ص٥٢. القياس رسالة عن مأخوذ وهو ص٨٩، سبق ما راجع 36
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الربا، إىل فيُفيض أقل أو األول من أكثر يكون قد بالجنس التقدير ألن الجنس بغري
من بالصاع قدره، معرفة تعذرت الذي اللبن لذلك ابتياع كأنه فإنه الجنس، غري بخالف
مكيل اللبن أن كما به يُقتات مطعوم مكيل وهو املدينة أهل طعام كان والتمر التمر،
به يقتات ال فإنه والشعري الحنطة بخالف صنعة، بال به يقتات أيًضا وهو به، مقتات

بصنعة. إال
من كان ولهذا اللبن؛ إىل بها يقتاتون كانوا التي األجناس أقرب التمر) (أي فهو
ملن ذلك يكون أو تمر، من بصاع ذلك يضمنون األمصار جميع أن االجتهاد موارد
مما الصاع مقدار بلد كل أهل يخرج بأن الفطر صدقة يف ملسو هيلع هللا ىلص كأمره بالتمر، يقتات

ونحوه.» كالشعري به يقتاتون
وهو الحق، اعتقده ما وإثبات بيان إىل هللا رحمه تيمية ابن اإلمام وصل فقد وبعد،
له تأتَّى وقد الصحيح، القياس يخالف ما األحكام من اإلسالمية الرشيعة يف ليس أنه
األحكام رد عىل والقدرة األوىل، وأصوله الفقه فهم يف الوافر الحظ من أوتيه بما ذلك
بقدر واإلحاطة هللا لكتاب العميق والفهم عللها، إدراك بعد األصلية أصولها إىل الرشعية

رسوله. بسنة املستطاع
للمذهب ينتسب كان وإن ا حقٍّ مجتهد فقيه بأنه يوصف بأن حقيق لهذا وهو
األئمة عرص إىل الزمن به تقدَّم ولو الفقهية، أصوله يف مؤسسه مع التفاقه الحنبيل

بإطالق. املجتهدين من ريب بال لُعدَّ األربعة

االستصحاب

يف الفقهاء من غريه وعند عنده حجة وهو السابقة، األصول بعد األصل هذا ويجيء
فيما األصل عىل البقاء «وهو يَّته: وُحجِّ تعريفه يف ويقول الفقهية، األحكام إىل الوصول
حجة هو وهل باالتفاق، االعتقاد عدم عىل حجة وهو بالرشع، وانتفاؤه ثبوته يعلم لم

قوالن.»37 فيه العدم؟ اعتقاد يف
يجد ولم فيه، رأيه عن وُسئل زمنه، يف َجدَّ ترصٌف أو عقد للمجتهد َعرض فإن
التحريم، أو باإلباحة الرشعي حكمه يبني آخر رشعيٍّا دليًال أو السنة أو الكتاب من ا نصٍّ

ص٢١. والكرامات املعجزات رسالة 37
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رشًعا، ُحرِّم ما إال اإلباحة األشياء يف األصل أن عىل بناء مباح بأنه يحكم أن عليه كان
لديه يقم لم دام فما جميًعا، األرض يف ما عليها هللا خلق التي الحال هي اإلباحة وهذه

األصلية. اإلباحة عىل باقيًا الحكم يكون أن يجب الحال، هذه تغري عىل دليل
االستصحاب، بدليل قائًما يعترب األشياء من ليشء ما لشخص الثابت امللك وكذلك
بدين شغلها من الربيئة اإلنسان وذمة له، ملكه زوال يثبت ما فيجدَّ الحال تتغري لم ما
ما بقاء األصل ألن وذلك مشغولة؛ أنها يثبت حتى بريئة أنها حكمها يظل التزام أو

ه. يغريِّ ما يثبت حتى كان ما عىل كان
مدار آخر «وهو األصل: أو الدليل هذا عن «الكايف» كتابه يف الخوارزمي ويقول
ثم السنة يف ثم الكتاب يف حكمها يطلب حادثة عن سئل إذا املفتي فإن الفتوى،
النفي يف الحال استصحاب من حكمها فيأخذ يجده لم فإن القياس، ثم اإلجماع يف
عدم فاألصل ثبوته يف الرتدد كان وإن بقاؤه فاألصل زواله، يف الرتدد كان فإن واإلثبات،

ثبوته.»38
يف الدليل ألن دليًال؛ االستصحاب عدَّ التجوز من أن رأينا يف الحق فإن هذا، ومع
هذا داللة استبقاء إال االستصحاب وما السابق، الحكم به ثبت الذي الدليل هو الحقيقة

حكمه.39 عىل الدليل
عىل حجة االستصحاب أن عنه هللا ريض تيمية ابن الشيخ قول معنى إن وأخريًا،
يعتقد ال ملن حجة أنه خالف، العدم اعتقاد يف حجة كونه ويف باالتفاق، االعتقاد عدم
مدَّعي دعوى الحجة) بهذه (أي بها فيندفع بالدليل، الثابت حكمها لها التي الحال تغري
تغري عدم دعوى يف عليها متفًقا حجة ليس هذا، مع ولكنه دليل، عليه قام إذا إال التغري
أنه مع فعًال تغريت قد الحال تكون فقد الحكم، استصحاب حينئٍذ يصح فال الحال

التغري. هذا عىل دليل
الذين أي الفقهاء؛ عند وحكمه املفقود مركز إىل أرشنا إذا لنا واضًحا هذا ويظهر
الرشعي املركز فإن العدم، العتقاد ال االعتقاد لعدم حجة االستصحاب أن منهم يرون

سنة املتوىف الشوكاني عيل بن محمد لإلمام األصول» علم من الحق تحقيق إىل الفحول «إرشاد راجع 38

ص٢٠٨. بالقاهرة صبيح مطبعة ١٢٥٥ه،
ص١٠٢. ١٩٥٤ سنة بالقاهرة النرص مطبعة خالف، الوهاب عبد الشيخ للمرحوم الفقه» أصول «علم 39

146



الفقه أصول

أو وفاته تعرف حتى غريه حق يف وميتًا نفسه، حق يف حيٍّا اعتباره هو عندهم للمفقود
أمران: هذا عىل ويرتتب القضاء، بها يحكم

لم التي حياته لحال استصحابًا وذلك فقده؛ بعد ورثته بني أمواله قسمة عدم (أ)
تغريها. عىل بعُد دليل يقم

بقائه اعتقاد يقتيض املرياث ألن فقده؛ بعد أقاربه من مات ممن أحد يرث أالَّ (ب)
ما لبقاء وحجة علة يصلح الحال استصحاب لكن فحسب. موته اعتقاد عدم ال حيٍّا،
الكتساب ال ورثته، بني أمواله قسمة تمنع التي الحياة) حال (وهو كان ما عىل كان
حجة االستصحاب يكون ال ما وهذا موته، عدم اعتقدنا إذا إال تكون ال جديدة حقوق

األحناف.40 الفقهاء هؤالء ومن عندهم، فيه

يف حجة يصلح االستصحاب أن إىل ذهبوا الذين اآلخرين الفقهاء أن حني عىل
يثبت حتى ملكه عىل يملكه ما لبقاء حياته حال استصحاب أنه يرون فإنهم الحالني،
بعد مات من وراثة حينئٍذ له فيكون موته عدم اعتقادنا يستلزم حكًما أو حقيقة موته

حكًما. أو حقيقة موته عىل الدليل قبل فقده
أنه نرى كما األصح، هو األحناف بعض إليه ذهب الذي األول الرأي أن ونعتقد
وذلك القيِّم؛ ابن األكرب وتلميذه تيمية ابن ومنهم الحنابلة بعض إليه يذهب الذي هو

به. واألخذ إليه الذهاب عىل الدالة واألحكام امُلثُل من كتبهم يف جاء ما بدليل
ما فوق البعض وتحميله االستصحاب عن يتكلم وهو — القيِّم ابن يذكر هذا ويف
عدم ليس أنه مع الحال، بتغري علمهم لعدم الحالني) يف (أي بموجبه وجزمهم يستحقه،
بعض رأي معنى لبيان يقول إذ وذلك عنه، ننقله أن ينبغي ما — بالعدم علًما العلم
فإن كان، ما عىل األمر إلبقاء الحال، تغري ادعى من به يدفع ألن يصلح «إنه األحناف:
نجد لم فإذا له، املغريِّ عدم إىل ال الحكم موجب إىل مستند هو إنما كان ما عىل بقاءه
دعوى باالستصحاب ندفع بل ننفيه، وال الحكم نثبت أال أمكننا مثبتًا وال نافيًا دليًال

أثبته. من
الداللة يمنعه فهو ، املستدلِّ مع املعرتض كحال باالستصحاب املتمسك حال فيكون
فاملعارض املعارض، حال غري وهذا ادَّعاه، ما نفي عىل الدليل يقيم أنه ال يثبتها، حيث

.٣١٠ ج٣: الزيلعي لإلمام الكنز» «رشوح مثًال: راجع 40
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عىل ويقيم داللته يسلِّم واملعارض الدليل، داللة يمنع املعرتض لون؛ واملعرتض لون
نقيضه.

إلبقاء يصلح أنه إىل وغريه، وأحمد والشافعي مالك أصحاب من األكثرون، وذهب
األوىل)، للحال املغريِّ (أي الناقل انتفاء الظن عىل غلب إذا ألنه عليه؛ كان ما عىل األمر

أعلم. وهللا عليه.»41 كان ما عىل األمر بقاء الظن عىل غلب

املرسلة املصالح

من إماًما وصار تخرج فعليه وأصوله، حنبل بن أحمد اإلمام بفقه القيِّم ابن ُعني
«املصالح فيها يذكر ال الفقهية أصوله عن تكلم حني نراه ولكن اإلسالمي، الفقه أئمة

املرسلة».42
يرجع التي الفقه أصول بيان رسائله، إحدى يف تيمية، ابن شيخه تناول وعندما
يقف ولكنه بينها، من املرسلة املصالح يذكر نراه الترشيعية، األحكام استنباط إليها

حني. بعد ذلك سنعرف كما قبولها، يف واملرتدد فيها، املتشكك موقف
بادئ يف والعجب الدهشة يثري قد أمر وهو وتلميذه، الشيخ من وذاك هذا نرى
استند وقد الحنابلة، عند الفقه أصول من أصل هذا أن املعروف من بأنه وذلك األمر؛
التي األحكام من كثري يف القيم، وابن تيمية ابن وكذلك عنه، هللا ريض أحمد اإلمام إليه

الكبري. الفقهي تراثهم من يتضح كما بها قالوا
يتبع سلفيٍّا فقيًها نفسه أحمد اإلمام نرى أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا
ما إىل التفات دون بموجبه أفتى املسألة يف بنص ظفر فإذا والحديث الكتاب نصوص
ومعاوية معاذ قول إىل يلتفت لم ولهذا الصحابة؛ كبار من كان ولو خالفه من أو خالفه
من املانع الرسول حديث عنده صح عندما املسلم، غري من املسلم بتوريث الصحابة من

الدين. الختالف بينهما التوارث
يف تعددها عند ويختار وآرائهم الصحابة بفتاوى النص، عدم عند يأخذ، هو ثم
رأي عن يخرج ال حال كل عىل فهو رسوله، وسنة هللا كتاب من أقربها الواحدة املسألة

،٤٩٠ سنة املتوىف الرسخيس» «أصول ذلك يف أيًضا وراجع ،٢٩٤-٢٩٥ ج١: املوقعني»، «إعالم راجع 41

ص٢٢٣–٢٢٦. ج٢ ١٣٧٢ه سنة بالقاهرة العربي الكتاب دار طبع
بعدها. وما ص٢٣ ج١ املوقعني»، «إعالم راجع 42
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الفتوى عن أحيانًا يتوقف كان — نفسه القيم ابن يذكر كما — إنه حتى اآلراء، هذه من
إال القياس استعمال إىل يلجأ ال كان كما اآلراء، تلك ألحد يرضاه مرجًحا يجد لم إن

للرضورة.
املصالح بأصل يأخذ كان أنه البدهي من يكون صحيح، وهو هذا، صح فإذا
ونذكر الفقهية، وآرائهم أحكامهم من كثري يف عنهم ريضهللا الصحابة فعل كما املرسلة
بضع منذ لنا ظهر كتاب يف تناولناها وقد بيان، أجىل ذلك تبني التي املثل بعض فيها

وهي: سنوات،43

هللا كتاب جمع يوجب ال أو يوجب نص الرسول سنة يف وال القرآن يف ليس (أ)
أيام الصحابة رأى هذا ومع فيها، محفوًظا كان التي والرقاع والصحف الصدور من
أول بكر أبو تحرج أن بعد العامة، للمصلحة رعاية وجمعه كتابته الصديق الخليفة
ظل عمر ولكن ملسو هيلع هللا ىلص؟ هللا رسول يفعله لم شيئًا أفعل كيف وقال: العمل هذا من األمر

له. صدره هللا رشح حتى يراجعه
يف البالد، يف تفرقهم ازداد وقد املسلمني، اختالف ورأى عثمان سيدنا جاء ثم (ب)
اختلف كما فيه اختالفهم إىل األمر يؤدي أن فخيش القرآن، من حروف بعض قراءة
يف نسًخا منه وفرَّق واحد، مصحف يف القرآن بجمع فأمر كتبهم، يف والنصارى اليهود

فحرقت. املخالفة القراءات ذات الصحف من سواه بما أمر ثم املختلفة، األقطار
والزكاة الصدقات من نصيبًا اإلسالم عىل قلوبهم» «املؤلفة إعطاء عمر سيدنا منع (ج)
بن لُعيَيْنة هذا يف قوله من وكان العملية، الرسول وسنة القرآن يف ذلك عن جاء ما مع
وإن قليل، يومئٍذ واإلسالم يتألفكما كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «إن حابس: بن واألقرع حصن

رعيتما.»44 إن عليكما هللا رعى ال جهدكما، فاجَهدا اذهبا اإلسالم، أغنى قد هللا
يف عهده يف ُفِتحت التي البالد من وغريها العراق أرض عنه هللا ريض إبقاؤه (د)
أصحاب الفاتحني عىل أخماسها أربعة توزيع بدل عليهم، الخراج ووْضُع أهلها، أيدي
للمصلحة ورعاية هللا من توفيًقا الصنيع هذا وكان معروف، هو كما ذلك يف الحق

للمسلمني. العامة

بالقاهرة العربي الكتاب دار بمطابع ١٩٥٤م سنة األوىل الطبعة اإلسالمي»، الفقه لدراسة «املدخل 43

بعدها. وما ٩٩ ج٢: للشاطبي «االعتصام» غريها ويف فيها أيًضا وراجع ص١٩٢–١٩٤،
.١٥٣ ج٣: الجصاص، لإلمام القرآن» «أحكام راجع: 44
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الجند لتكثري منه بد ال ما املال من األغنياء عىل العادل اإلمام يفرض أن جواز (ه)
للبالد.45 حماية ذلك ليكون السالح؛ وإعداد

حاجات من عندهم يضيع ما قيمة الصناع بتضمني الراشدين الخلفاء قضاء (و)
أبي بن عيل سيدنا ولكن يضمن، ال واألمني عندهم، أمانات أنها مع وأمتعتهم، الناس

ذاك. إال الناس يصلح ال هذا: يف فقال والتقصري، الخيانة خاف طالب

بفتاوى يأخذ ريب بال فهو الكلمة، معنى بكل سلفي فقيه قلنا، كما أحمد، واإلمام
مبدأ الفقه أصول من أن بيقني يرى لهذا وهو االستنباط، يف وبمنهاجهم الصحابة

أيًضا. العامة املفسدة ودرء العام، الصالح تحقيق من فيه ملا املرسلة املصلحة
باب يف وبخاصة املبدأ، هذا مصدرها كان كثرية وفتاوى آراء له نجد ثم، ومن

بها: مكتفني األمثلة هذه ذلك من نذكر ونحن الرشعية، السياسة

إقامة هو هذا، نحو شيئًا أتى أو رمضان، يف الخمر رشب من جزاء أن يرى (أ)
دية فعليه — خطأ قتًال أي — الحرم يف يقتل الذي كمثل فيه، التغليظ مع عليه الحد

وثلث.
نفيه ولإلمام له، والتعرض الفساد إال منه يقع ال ألنه املخنث؛ نفي وجوب يرى (ب)

حبَسه. عليهم خاف وإن أهله، فساد يأمن بلد إىل
عقوبته، السلطان عىل يجب الصحابة عىل طعن من أن أيًضا عليه نص ومما (ج)

العقوبة.46 أعاد وإال تاب فإن ويستتيبه، يعاقبه بل عنه، يعفو أن له وليس

ذلك عىل أيًضا األصل بهذا يأخذون وأتباعه أصحابه نجد حنبل ابن اإلمام وبعد
املعاد»، و«زاد املوقعني»، «إعالم مثل: — كتبه ففي القيم ابن أخريًا ومنهم النحو،

القرارات من ونحوه — الزراعي اإلصالح قانون بأن وسابقه، املثل هذا مستلهمني القول، نستطيع 45

للجند األغنياء عىل املال بعض فرض يف وراجع اإلسالمية. الرشيعة من قوي سند له — بعده جاءت التي
.٣٠٣-٣٠٤ ج١: للغزايل «املستصفى» الوطن، وحماية والسالح

.٣١٣-٣١٤ ج٤: املوقعني»، «إعالم يف األمثلة هذه راجع 46
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كتابه من اآلتية املثل ونذكر عليه، بنيت التي اآلراء من الكثري — الحكمية» و«الطرق
األخري:47

ابن يقول كما — ولهذا خاطئ»؛ إال يحتكر «ال قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن روي (أ)
رضورة عند املثل بقيمة عندهم ما بيع عىل املحتكرين يكره أن األمر لويلِّ كان — القيم
يأخذ أن له كان إليه، يحتاج ال غريه عند — مثًال — طعام إىل اضطر ومن إليه، الناس

املثل. بقيمة
عليه يجب لم طلب، بما منه فأخذه سعره، من بأكثر إال له بيعه من امتنع ولو

املالك. عىل فيه رضر ال نفسه الوقت ويف املحتاج، لرضر دفًعا وذلك مثله؛ قيمة إال
أو بِربًا إال يعطيه أن فأبى الغري من االستدانة إىل اضطر من أن يرى وكذلك (ب)

ماله. رأس مقدار إال للدائن عليه يستحق لم بذلك، منه فأخذه ربوية، معاملة
عدل هو ما ومنه محرم، ظلم هو ما منه وأن التسعري عن تكلم ذلك وبعد (ج)
بيعها عن السلع أرباب يمتنع أن فمثل الثاني «وأما النوع: لهذا ممثًال قال ثم جائز،
بقيمة بيعها عليهم يجب فهنا املعروفة، القيمة عن بزيادة إال إليها الناس رضورة مع
الذي بالعدل إلزام هنا ها والتسعري املثل، بقيمة إلزامهم إال للتسعري معنى وال املثل،

مصلحة.» وتحقيق عامة مفسدة دفع وفيه به، هللا ألزمهم
طائفة، صناعة إىل الناس يحتاج أن — يقول كما — أيًضا النوع هذا ومن (د)
تتم ال فإنه مثلهم؛ بأجرة بذلك يلزمهم أن األمر فلويل ذلك، وغري والنساجة كالفالحة

بذلك. إال الناس مصلحة
اضطروا قوًما أن ُقدِّر إذا فقال: للسكنى االضطرار عن تكلم أنه أخريًا ونذكر (ه)
— لغريهم أي — مملوك خاٍن يف النزول أو سواه، يجدون ال إنسان بيت يف السكنى إىل
فأس، أو ِقْدر، أو املاء، لنزع دلو أو للطحني، رًحى أو بها، يستدفئون ثياب استعارة أو

نزاع. بال بذله صاحبه عىل وجب ذلك، نحو أو

ألصحاب وجهان وهما للعلماء، قوالن فيه أجًرا؟ عليه يأخذ أن يجب هل لكن
شيخنا قال املثل، أجرة عىل زيادة يطلب أن عليه حرم األجرة أخذ له جوز ومن أحمد،

.٣٠٥ ،٢٨٩ ،٢٨٤–٢٨٦ صفحات راجع 47
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الكتاب عليه دل كما مجانًا، ذلك بذل عليه يجب أنه «والصحيح تيمية: ابن يريد —
قال. ما آخر إىل والسنة.»

ابن اإلمام بها أخذ وكيف املرسلة، باملصالح الصحابة أخذ كيف تقدم مما عرفنا لعلنا
جعلت التي العوامل من ذلك فكان بها، األخذ يف ومنهجه مذهبه اتبعوا والذين حنبل
عن املفاسد ودرء املصالح تحقيق هي التي الرشيعة مقاصد مع متفًقا خصبًا فقهه
وما تتفق — خاص رشعي دليل العتبارها يشهد لم وإن — التي املصالح هذه الناس،

أصوله. من أصًال تخالف وال الدين، به جاء
هو وما املرسلة، املصلحة هي ما املسائل: لهذه نعرض أن ذلك بعد علينا واآلن،
املسألتني هاتني من كالٍّ وسنتناول فيها، وتردد تشكك وملاذا منها، تيمية ابن موقف

الرتتيب: هذا عىل
من فيه بد ال األحكام من بحكم الشارع تناوله أمر كل أن العليم الباحث يجد األوىل:
باعتبار ينقسم املناسب وهذا الرشعي، الحكم هذا اقتىض مناسب وصف أو معنًى
الشارع أن يعلم ما ثالثة: أقسام إىل ذلك وعدم والتأثري باملالءمة له الرشع شهادة

ألغاه. أو اعتربه أنه يعلم ال وما ألغاه، أنه يعلم وما اعتربه،
أصول من أصل له يشهد ال الذي أي الثالث؛ القسم هذا هي املرسلة واملصالح
من بنص مقيدة غري مصلحة كل بها يراد هذا وعىل باإللغاء، وال باالعتبار ال الرشيعة
نفع جلب ذلك مع اعتبارها يف ويكون اعتبارها، عدم أو اعتبارها إىل يدعو الشارع
ال مناسب أمر اعتبار إىل معناها يرجع التي املصالح إنها يقال: وقد رضر، دفع أو

معني. الشارع من أصل له يشهد
مذهبه ورجال مالك اإلمام اشتهار من العلماء بعض يقوله ما صحيًحا وليس
— الشوكاني يقول كما — الفقهاء فإن به، واألخذ األصل بهذا بالقول بانفرادهم
ذلك.48 إال املرسلة للمصلحة معنى وال املناسبة، بمطلق يكتفون املذاهب جميع يف

ص١٩١. الفحول»، «إرشاد 48

152



الفقه أصول

فيه املختلف األصل بهذا أخذًا الفقهاء أكثر هم املالكية بأن نقول أن يكفي وإذن،
الفقهية.49 األحكام أصول من

أصول من أصًال أو مصدًرا املرسلة املصالح العتبار يشرتط فإنه يكن، ومهما
وهي: رشوط ثالثة بها، القائلني رأي يف الترشيع،

تتغري ال ثابتة هذه ألن العبادات؛ ال املعامالت مسائل يف ذلك يكون أن (أ)
والسنة. الكتاب يف جاءت كما بها تعبدنا قد تعاىل هللا وألن واألحوال، الزمن باختالف
دليًال وال ورسوله، هللا رشيعة مقاصد من مقصًدا املصالح هذه تعارض أال (ب)

املعروفة. أدلتها من
فيها يكون أن األقل عىل أو للمجتمع، رضورية حقيقية مصالح تكون أن (ج)

حقيقي. رضر درء أو نفع تحصيل

رجعنا فإذا جهاتها، كل من وبحثها طويًال، الشاطبي اإلمام لها تعرَّض وقد
عما تخرج ال ثالثة أمور من املرسلة املصالح العتبار بد ال أنه يالحظ نجده إليه

كالمه: بنص يأتي ما وهي ذكرناه،
دالئله. من دليًال وال أصوله من أصًال تنايف ال بحيث الرشع، ملقاصد املالءمة أحدها:
املعقولة املناسبات عىل وجرى منها ُعقل فيما هو إنما فيها النظر عامة أن والثاني:
ما وال التعبدات يف لها مدخل فال بالقبول، تلقتها العقول عىل عرضت إذا التي
عىل معنًى لها يعقل ال التعبدات عامة ألن الرشعية؛ األمور من مجراها يجري
والحج غريه، دون مخصوص زمان يف والصيام والصالة كالوضوء التفصيل،

ذلك. ونحو
الزم حرج ورفع رضوري أمر حفظ إىل يرجع املرسلة املصالح حاصل أن والثالث:
به إال الواجب يتم ال «ما باب من الرضوري حفظ إىل مرجعها وأيًضا الدين، يف

الشافعية الفقهاء من وهو الغزايل أن ففيه بعدها، وما ٢٨٤ ج١: للغزايل، «املستصفى» راجع 49

األحوال، بتغري األحكام من كثري لتغري وإال قطعية رضورية املصلحة تكون أن برشط األصل بهذا يأخذ
الفحول»، «إرشاد أيًضا وراجع كذلك. ليست أنها حني عىل حقيقية مصلحة تلك أو هذه بأن وبالزعم
أصحاب من الفقهاء من بها قال من وحقق أيًضا، املرسلة املصالح عن تكلم حيث ص٢١٢-٢١٣؛

ورجالها. املعروفة املذاهب
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راجع الحرج رفع إىل ورجوعها املقاصد، من ال الوسائل من إذن فهي واجب»، فهو
التشديد.50 إىل ال التخفيف إىل

وقف فكيف األثبات، الفقهاء حققها كما املرسلة املصالح هي هذه الثانية: املسألة
هذا من اإلجابة نجد بها؟ القول يف الرتدد كالمه من يبني ولَِم منها، تيمية ابن الشيخ
رسائله من كثري يف ذلك إىل إشارات نجد كما إليه،51 فلنرجع فيها، كتبه فيما وذاك

األخرى. ومؤلفاته
الرشعية األحكام طرق من السابع الطريق أن فيذكر املرسلة املصالح يعرِّف إنه
وليس راجحة منفعة يجلب الفعل هذا أن املجتهد يرى أن وهو املرسلة، املصالح هي
املصالح يسمونها فالفقهاء مشهور، خالف فيها الطريق فهذه ينفيه، ما الرشع يف

االستحسان. إليها يقرب وبعضهم الرأي، يسميها من ومنهم املرسلة،
يخص الناس بعض «لكن فيقول: مجالها، يضيقون من نقد إىل ينتقل ثم
كذلك، وليس واألديان، والعقول واألعراض واألموال النفوس بحفظ املرسلة املصالح
عن املضار دفع من ذكروه وما املضار، رفع ويف املنافع جلب يف املرسلة املصالح بل

القسمني.» أحد فهو الخمسة األمور هذه
مناطها دام ما والدين، الدنيا أمور يشمل واسع عنده املرسلة املصالح ومجال
الدنيا يف يكون املنفعة «وجلب قوله: بقسميه ذلك وآية املفاسد، ودفع املنافع تحصيل
غري من للخلق مصلحة فيها يقال التي واألعمال كاملعامالت الدنيا ففي الدين، ويف
يقال التي والزهادات والعبادات واألحوال املعارف من ككثري الدين ويف رشعي، حظر
التي العقوبات عىل املصالح قرص فمن رشعي، منع غري من لإلنسان مصلحة فيها

«. قرصَّ فقد الجسم، ليحفظ األحوال تلك عن الفساد دفع فيها
املتصوفة من بكثري زاخًرا كان أنه تيمية ابن لعرص دراستنا من عرفنا وقد هذا،
ورسوله هللا به يأذن لم ما أعمالهم من كان فربما اإلسالم، يف املتعددة املقاالت وأرباب
فيه كان كما كثرية. مضار وتدفع منافع تحقق طيبة أعماًال يرونها هذا مع ولكنهم
يحيطون من بعض لهم زيَّنها أعمال إىل جنحوا من وامللوك والسالطني األمراء من

.٢١٤ ،١١٠-١١١ ج٢: «االعتصام»، كتاب راجع 50

بعدها. وما ص٢٢ والكرامات املعجزات يف رسالته راجع 51
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عليهم يصدق قد وأولئك وهؤالء أرضاًرا، وتدفع منافع تحقق كذلك أنها زاعمني بهم،
َحَسنًا﴾! َفَرآُه َعَمِلِه ُسوءُ َلُه ُزيَِّن ﴿أََفَمْن تعاىل: قوله كثريًا

املرسلة، املصالح يف ويشكك املرتيث، موقف يقف اإلسالم شيخ نرى ولذلك
الفقرة بعد يقول لهذا وهو بينة، وعن التثبت بعد إال بها واألخذ القول يف ويرتدد

عنه: نقلناها التي األخري
اضطراب الدين يف حصل جهته من فإنه به، االهتمام ينبغي عظيم فصل «وهذا
هذا عىل بناء فاستعملوها مصالح رأوا والعباد والعلماء األمراء من وكثري عظيم،

… يعلموه ولم الرشع يف محظور هو ما منها يكون وقد األصل،
يرد لم الرشع أن عىل بناء رشًعا، اعتبارها يجب مصالح أهمل من منهم وكثري
الرشع يكون وقد ومكروهات، محظورات يف وقع أو ومستحبات واجبات ففوت بها،

يعلمه. ولم بذلك ورد
دل قد بل املصالح، يهمل ال والرشع مصلحة هذه أن األول، «الفريق» وحجة
يرد لم أمر هذا أن الثاني، «الفريق» وحجة اعتبارها، عىل واإلجماع والسنة الكتاب

قياًسا.» وال ا نصٍّ الرشع به
«املصالح قبول يف الواقع يف يرتدد لم وأرضاه هللا رحمه الشيخ أن هذا من يتبني
الحوادث من يجدُّ ما أحكام واستخراج الرشيعة أصول من اعتبارها ويف املرسلة»،

بها. أخذوا الذين الحنابلة وجميع إمامه شأن هذا يف شأنه والوقائع،
املرسلة املصالح من ذلك أن بجالء يظهر حتى الوقوف إىل يدعو كان ولكنه
عىل تقوم كلها الرشع أحكام أن بحق يرى أنه وبخاصة كذلك، ليس أو حقيقة
الرشيعة إن الجامع: «والقول يقول: أخريًا نراه ولذلك املفاسد؛ ودفع املصالح تحقيق
إىل يقرِّب يشء من فما النعمة، وأتم الدين أكمل قد تعاىل هللا بل مصلحة، تهمل ال
عنها يزيغ ال كنهارها ليلها البيضاء عىل وتركنا ملسو هيلع هللا ىلص، النبي به حدثنا وقد إال الجنة

هالك. إال بعده
له: الزم أمرين فأحد به، يرد لم الرشع كان إن مصلحة العقل اعتقده ما لكن
واعتقده بمصلحة ليس أنه وإما الناظر، هذا يعلم لم حيث من عليه دلَّ الرشع أن إما
أن الناس م يتوهَّ ما وكثريًا الغالبة، أو الحاصلة، املنفعة هي املصلحة ألن مصلحة؛
يف تعاىل قال كما باملرضة، مرجوحة منفعة فيه ويكون والدنيا الدين يف ينفع اليشء

ِللنَّاِس﴾.» َوَمنَاِفُع َكِبريٌ إِثٌْم ِفيِهَما ﴿ُقْل وامليرس: الخمر
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فقهه عىل الكالم يف نأخذ اإلسالم شيخ فقه أصول عىل للكالم هللا وفقنا وقد واآلن،
فتاويه بها تزخر التي الفقهية آرائه يف األصول هذه أثر هللا شاء إن وسنرى نفسه،

ومعامالتهم. ترصفاتهم يف الناس عىل توسعة فيه خصب فقه هو وكم ورسائله،
وسنة هللا كتاب هو اآلراء هذه يف واألخري األول مرجعه فإن ذلك، يف عجب وال
َحَرٍج﴾، ِمْن يِن الدِّ ِيف َعَليُْكْم َجَعَل ﴿َوَما العظيم: كتابه يف يقول وهللا ملسو هيلع هللا ىلص، رسوله

.﴾ اْلُعْرسَ ِبُكُم يُِريُد َوَال اْليُْرسَ ِبُكُم هللاُ ﴿يُِريُد أيًضا: ويقول
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الثاني الفصل

تيمية ابن فقه

عامة نظرة (1)

وفقهه، أحمد اإلمام أصول من ا جدٍّ كثريًا وأفاد معروف، هو كما حنبليٍّا تيمية ابن نشأ
الدليل عليه قام بما ويفتي يقول مجتهًدا كان بل وفتاويه، آرائه يف يلتزمه لم أنه إال

املعروفني. اآلخرين الفقهاء مذاهب أو إمامه مذهب خالف وإن
الفقه يف بالَفوق يصفونه بعده من جاءوا الذين أو معارصيه من عنه كتبوا من كل
وهذا رشوطه، فيه وتوافرت أدواته له اجتمعت الذي وباالجتهاد اإلسالمية، العلوم وسائر
«واجتمعت له: كالم يف عنه يقول له، معاًرصا وكان الزملكاني بن الدين كمال الشيخ

وجهها.»1 عىل االجتهاد رشوط فيه
يف والتعديل الجرح أئمة أستاذ وهو املزِّي، الحجاج أبو الكبري الحافظ ويذكره
كما منه»، لهما أتبع وال رسوله، وسنة هللا بكتاب أعلم أحًدا رأيت «ما فيقول: زمنه،

ترجمته. يف الذهب» «شذرات كتاب يف جاء
علم معرفة يف عجبًا كان «ولقد الكبري: تاريخه يف الذهبي اإلمام عنه يقول كما
يدانيه من رأيت فما واملسند، السنن متون وغالب الصحاح متون حفظه فأما الحديث،

الحنابلة». طبقات عىل «الذيل يف رجب ابن نقله ما عىل أصًال»، ذلك يف
بها، عليًما فصار والتابعني، الصحابة فتاوى بتتبُّع التامة عنايته هذا، إىل ويضاف
واختالفاتهم آرائهم عىل فوقف املعروفة املذاهب من كل فقه بدراسة كذلك عني كما

.٣٩٠ ج٢: رجب، ابن طبقات راجع 1
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استفادوا جالسوه إذا الطوائف سائر من الفقهاء «كان حتى االختالفات، هذه وأسباب
الطبقات. يف رجب ابن يذكر كما أشياء» مذاهبهم يف منه

أحمد اإلمام ملذهب التقليد ِربْقة عنه انكرست قد رأيناه إذا كله، هذا بعد عجب، ال
أو موافقته إىل ناظر غري عليه، الدليل وقام ا حقٍّ يراه ما إىل يذهب كان بل غريه، أو
يصدر حنبل ابن إمامه مذهب من يختاره فيما كان كما املذاهب، هذه من أليِّ مخالفته

تقليد. عن ال دليل عن
معرفة يف الناَس «وَفاق شيوخه: معجم يف عنه أيًضا الذهبي اإلمام يقول ذلك ويف
بمذهب، يلتزم لم أفتى إذا بحيث والتابعني، الصحابة وفتاوى املذاهب، واختالف الفقه،

عنده.»2 دليله يقوم بما بل

آرائه أنواع (2)

لكل مجموعات، إىل تتنوع أنها يرى وفتاويه، األكرب الشيخ آراء جمهرة يتتبَّع الذي إن
صاحبها تدرج التنوع هذا عوامل من وكان تحته، تدخل وصف أو خاص طابع منها

هي: املجموعات أو األنواع وهذه فيه، والتعمق والبحث الزمن يف

حنبل. بن أحمد اإلمام مذهب عن فيها صدر آراء (أ)
فقهاء أقوال عن تخرج ال ولكنها معينًا، مذهبًا فيها يلتزم لم اختارها آراء (ب)

املعروفة. املذاهب
فقهائها. أقوال من املشهوَر أو املذاهب، هذه كل فيها خالف آراء (ج)

أول كان فقد النحو، هذا عىل وفتاويه آرائه ترتيب يكون أن الطبعي من وكان
بأدلته. واقتناع بحث بعد إمامه بمذهب غالبًا يتقيد كان ثم ومن عرفنا؛ كما حنبليٍّا أمره
يف وحلَّق املعروفة، املذاهب محيط يف فطوَّف أخرى، خطوة والبحث الزمن به انتقل ثم
فتاويه كانت وإن منها، واحد بمذهب متقيد غري الحق يراه بما يفتي فكان سماواتها،

جميًعا. دائرتها عن تخرج ال الحقبة هذه يف

.٣٨٩ ج٢: رجب، ابن طبقات 2
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كانت وتفكريه، عقله واستحصد العمق، كل عميقة محيطة دراساته صارت وحني
هذه فيها خالف العامة، الرشيعة ومقاصد النصوص دائرة يف بعقله، اجتهادات له

وغرائبه». «مفرداته عنوان تحت مؤرخيه بعض يضعه ما وهذا جميًعا، املذاهب
الحال بطبيعة كثرية فهي فتاويه، من األوىل للطائفة نتعرض ألن رضورة نرى وال
دائرة يف تدخل التي أحكامها استنباط يف أصالة له وليس املرصية، فتاويه يف وبخاصة
ورجحانها أدلتها وبيان اآلراء هذا تحرير يف فضل كبري له كان وإن الحنبيل، املذهب

بها. األخذ رأى ولهذا غريها عىل
من اختارها التي أي األخرى؛ وفتاويه آلرائه نماذج ذكر من ا بدٍّ نجد ال ولكننا
خالف التي مفرداته لبعض نعرض وبعدها بها، انفرد أو املختلفة الفقهية املذاهب بني
مقدار بوضوح فيها يبني التي املسائل لبعض بعدها نعرض كما املعروفة، املذاهب فيها

التايل: النحو عىل كله وهذا املقارن، بالفقه عنايته

اختياراته من نماذج (3)

معينًا، فقهيٍّا مذهبًا بها اإلفتاء أو القول يف يلتزم لم كثرية آراء تيمية البن كان إذا
يف الحق أن يرى ألنه فذلك املعروفة؛ األربعة املذاهب فقهاء أقوال عن تخرج ال ولكنها
بأحد أتقيد ال القائل: «قول يقول: هذا يف وهو عنها، يخرج ال الرشيعة مسائل عامة
هو بل أحسن، فقد الباقني، دون بعينه بواحد يتقيد ال أنه به أراد إن األربعة، هؤالء
الغالب يف مخطئ فهو أخالفها، بل كلها بها أتقيد ال أني أراد وإن القولني، من الصواب

الرشيعة. عامة يف األربعة هذه عن يخرج ال الحق إذ قطًعا؛
بسطنا وقد قولني، عىل املسائل؟ بعض يف عنها يخرج هل الناس: تنازع ولكن

آخر.»3 موضع يف ذلك
«االختيارات كتابه من وذلك اختارها، التي اآلراء هذه بعض هنا ونعرض هذا
واملعامالت. العبادات يف منها كان ما سواء اجتماعية مسائل تعالج آراء وهي العلمية»،4

ص٦١. املرصية الفتاوى مخترص راجع 3

الفتاوى». «مجموعة من الرابع باملجلد ملحًقا الكتاب هذا طبع 4
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الزكاة يف

فقراء إىل الريف من نقلها يجوز وهل آخر؟ بلد فقراء إىل بلد أهل زكاة نقل يجوز هل
ابن تعرض وقد الفقهاء، يختلف السؤالني هذين عن اإلجابة يف الجامع؟ املرص أهل
من يعطي أن مثل الجامع، باملرص املستحقني إىل الزكاة نقل «وإذا يقول: إذ لذلك تيمية
إنما املرص سكان فإن ذلك؛ جواز فالصحيح مرص، بأرض التي العشور من بالقاهرة
حاجة مع إقليم من النقل بخالف املرص)، غري أهل مزارع (أي مزارعهم من يعانون

عنه.»5 املنقول اإلقليم أهل
والعمل هللا طاعة من عليه بما يقوم ال ملن الزكاة من يشء إعطاء يجوز وهل
عىل بها يستعني ال ملن الزكاة يعطي أن ينبغي ال أنه ذلك يف تيمية ابن يقرر برشائعه؟
الحاجات أهل من (مثًال) يصيل ال فمن طاعته، عىل معونة فرضها هللا فإن هللا، طاعة

الصالة.6 أداء ويلتزم يتوب حتى شيئًا يعطى ال الزكاة، مصارف من هم الذين
كتاب من األطعمة باب يف له أصل عن هذا يف هللا رحمه تيمية ابن ويصدر
األطعمة) يف (أي فيها «واألصل يقول: إذ وذلك ذكره، السابق العلمية» «االختيارات
ال طاعته عىل بها يستعني ملن الطيبات أحلَّ إنما تعاىل هللا ألن صالًحا؛ يعمل ملسلم الِحل
َطِعُموا ِفيَما ُجنَاٌح اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن َعَىل ﴿َليَْس تعاىل: لقوله معصيته، يف

اِلَحاِت﴾.» الصَّ وََعِملُوا َوآَمنُوا اتََّقْوا َما إِذَا
يرشب ملن والخبز اللحم يعطي كمن املعصية، عىل باملباح يُعان أن يجوز ال ولهذا

قال. ما آخر إىل الفواحش، عىل به ويستعني الخمر عليه
الزكاة إعطاء جواز عدم عليه ويبني له، أصًال هذا يتخذ تيمية ابن جعل مما ولعل
يف الشديدة رغبته مقال)، الرأي هذا يف لنا كان (وإن هللا طاعة عىل بها يستعني ال ملن
عامة يف ورسوله هللا أمر عن أحد فيه يخالف ال مثاليٍّا مجتمًعا اإلسالمي املجتمع جعل

أحواله.
ألحد بنفسه أعطاها إذا منها ذمته تربأ الزكاة عليه من أن املعروف ومن هذا،
نائب منصبه بحكم هو الذي للوايل أعطاها أو دفعها، يف وكيله له سلمها أو مصارفها،

ظامًلا؟ أو كان عادًال األمر لويلِّ بإعطائها ذمته تربأ فهل جميًعا، املسلمني عن

ص٥٨. االختيارات، 5

ص٦١. االختيارات، 6
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ظامًلا كان وإن العادل. األمر ويلِّ إىل الزكاة بدفع «ويبدأ يقول: تيمية ابن نجد هنا
له حصل فإن إليه، يدفعها أالَّ لصاحبها فينبغي الرشعية، املصارف يف الزكاة يرصف ال
العلماء. أكثر عند الحالة هذه يف منه أُخذت إذا عنه يجزئ فإنه إليه، دفعها بعدم رضر
ورصفاه املال قبضا إذا الوقف وناظر اليتيم كويلِّ مستحقها، ظلموا الحالة هذه يف وهم

الرشعية.»7 مصارفه غري يف

البيع يف

رشوطه منهما كل يف توافرت وإذا بالقبول اإليجاب اتصل إذا يتم العقد أن املعروف
فهل مرشوع، غري سببًا العقد من املتعاقدين أحد يتخذ قد ولكن رشًعا، الصحيحة
والقبول؟ اإليجاب مجموع وهو ركنه لوجود رشًعا صحيًحا ويكون حينئٍذ، العقد ينعقد

املرشوع؟ غري لسببه صحيح غري يعترب أو
قد والقبول اإليجاب وهو ركنه ألن العقد هذا صحة والشافعي حنيفة أبو يرى

وحده. هلل أمره فيرتك مسترتة رشًعا املباح غري الغرض أو السبب ونية تحقق،
يجعلون وال العقود، من الرضب هذا صحة عدم يرون حنبل وابن الصاحبني ولكن
وقد اآلثم، القصد هذا عىل الصحيحة القرينة أو الدليل قام متى أثًرا والقبول لإليجاب

الرأي. هذا تيمية ابن اختار
ويكون األول، الرأي عىل صحيًحا خمًرا يتخذه ممن عصري بيع يكون ذلك، وعىل
قصد ما بيع يصح «وال يقول: إذ تيمية ابن اختاره الذي الثاني الرأي عىل باطًال
أحد وهو ، ُظنَّ أو وغريه، أحمد كمذهب ذلك، ُعِلم إذا خمًرا يتَّخذه كعصري الحرام به
ملعصية الدار يستأجر املستأجر أن اآلجر ظن لو قالوا األصحاب أن يؤيده القولني،
واإلجارة والبيع اإلجارة، تصح ولم الدار تلك يؤجره أن له يجز لم ونحوه الخمر كبيع

سواء.»8
يقول: ٦٢٠ه) سنة (تويف الحنبيل املقديس قدامة ابن نجد الرأي هذا بيان ويف
البيع يحرم فإنما هذا، ثبت إذا … محرم خمًرا يتخذه أنه يعتقد ملن العصري بيع «إن

ص٦٢. االختيارات، 7
ص٧٢. املرجع، نفس 8
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ذلك، عىل تدل به مختصة بقرائن وإما بقوله، إما بذلك، املشرتي قصد علم إذا ويبطل
مًعا، والخل الخمر يعمل من أو حاله يُعلم ال من يشرتيه أن مثًال محتمًال، كان فإن

جائز. فالبيع الخمر، إرادة عىل يدل بما يلفظ ولم
آخر إىل الشافعي»، مذهب وهو يصح أن ويحتمل باطل، فالبيع التحريم ثبت وإذا

العقد.9 صحة بعدم القائلني ملذهب جيد استدالل وفيه قال، ما
يساعد رأي فإنه باالتِّباع، األوىل هو تيمية ابن اختاره الذي الرأي أن نرى ونحن
األعمال «إنما ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول قول مع ويتفق املجتمع، يف الفاسدة األوضاع تصحيح عىل
لتصحيح إليه ذهبوا ما والشافعي حنيفة أبي اإلمامني اتباع عن يغني وليس بالنيات.»
عليه بأس فال عصري له كان «ومن يقول: إذ الطحاوي ومنهم وترجيحه، اآلخر الرأي
ذلك يخاف من دون خمًرا يتخذه أن يأمنه من إىل بذلك يقصد أن عليه وليس ببيعه،
عىل ليس مما الحالل األشياء من سواه ما كبيع حالل، فبيعه حالل العصري ألن عليه؛

بها.»10 املشرتي يفعله عما الكشف بائعها
يقولون الذين األحناف وبخاصة رأينا، يف شيئًا الحق من التدليل هذا يغني ليس

أعلم. وهللا واملباني، باأللفاظ ال باملعاني العربة دائًما:

الهبة يف

هدية يقبل أن لإلنسان يجوز ال أنه االختيارات، كتاب من الهبة باب يف تيمية، ابن يذكر
يوليه أو حقه، إليه ليوصل أو ظلًما، عنه لريفع أو أمر، ذي عند له ليشفع شخص من

لذلك. مستحق وهو املقاتلة، الجند يف يستخدمه أو يستحقها، والية
وأمثالها، األعمال لهذه هبات أو هدايا اإلنسان يقبل أن رشًعا يجوز ال كان وإذا
هذا وكل عنه، الظلم دفع أو حقه أخذ إىل به يتوصل ما يبذل أن لإلنسان يجوز فإنه
وغريه. داود أبو رواه مرفوع حديث وفيه األكابر، واألئمة السلف عن املنقول هو وذاك
— فذكر املرصية، فتاويه يف بتفصيل املوضوع لهذا هللا رحمه الشيخ تعرض وقد
يف الفقهاء من املتأخرين بعض رخص قد أنه — اختاره الذي الرأي ذلك بنيَّ أن بعد

١٣٦٧ه. سنة بالقاهرة املنار دار طبعة من ،٢٢٢-٢٢٣ ج٤: «املغني»، كتاب راجع 9

ص٢٨٠. ١٣٧٠ه، سنة بالقاهرة العربي الكتاب دار طبع الطحاوي، مخترص راجع 10
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مخالف وهو قال: ثم «الجعالة»، باب من ذلك ويكون األعمال تلك ملثل الهدية قبول
غلط. فهو واألئمة، عنهم هللا ريض الصحابة وأقوال للسنة

من ليس هذا أن األوىل: ناحيتني؛ من وخطأ غلط الرأي هذا أن بيان يف وأفاض
املنفعة «إنما وهنا الباذل، للجاعل النفع يكون الجعالة يف ألنه يشء؛ يف الجعالة باب
عليها يقدر من أصلح مرتبة كل يف يوىلَّ أن يجب فإنه املسلمني، أعني الناس، لعموم
شخص من ُجعًال أخذ فمن ذلك، يف يعاونوه أن األئمة وعىل اإلمام، عىل واجب وهذا …
عنه منهي الوالية طلب ونفس بالعوض، األمور هذه تطلب أن إىل أفىض ذلك عىل معنيَّ

بالعوض!» فكيف
كان إذا تام كبري رضر ذلك ملثل الهدية قبول إجازة من يلزم الثانية، الناحية ومن
والفاجر، والفاسق الجاهل «تولية إىل الحال ينتهي أي األعمال؛ من عمل تولية أمر األمر
عن العاجز والجبان الفاسق املقاتلة ديوان يف يرزق وأن القادر، العادل العالم ويرتك

كثري.» هذا وفساد للمسلمني، النافع والشجاع العْدُل ويرتك القتال،
يرتك ال نراه املسألة، هذه يف يجوز ال وما يجوز ما ذكر من الشيخ انتهى أن وبعد
عوض، بال بجاهه املستحق يساعد أن الجاه ذي عىل أن يذكر بل حل، دون املشكلة
يبني بأن األمر ألويل ينصح وأن ظلمه، عنه ويرفع حقه إىل يصل حتى املظلوم وكذلك
من عليه يجب ما أعظم من هذا فإن يستحق، ال ومن والعطاء الوالية يستحق من لهم

ورسوله.11 هللا طاعة رضوب

وغرائبه مفرداته من (4)

املذاهب أئمة بعض يوافق فتارة اجتهاده، إليه اه أدَّ بما يفتي تعاىل هللا رحمه الشيخ كان
ما هو وهذا ومذاهبهم، آرائهم من املعروف يخالف أو جميًعا يخالفهم وتارة األربعة،

الفقه. يف وغرائبه بمفرداته مؤرخيه من كثري يسميه

ص٤٥٨–٤٦٠. املرصية الفتاوى مخترص بتمامها، املسألة يف راجع 11
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ومنع منها البعض بسبب حوكم التي والغرائب املفردات هذه من جملة هنا ونذكر
رجب»، ابن و«طبقات الهادي، عبد البن الدرية» «العقود إىل راجعني بها، اإلفتاء من

ييل: ما بذكر منها ومكتفني العماد،12 البن الذهب» و«شذرات

هو كما قصريًا، أو كان طويًال سفًرا، يسمى ما كل يف الصالة بقرص القول •
الصحابة. بعض وقول الظاهرية مذهب

واختاره عمر، ابن قول هو كما كبرية، كانت وإن تُستربأ ال البكر بأن القول •
أيًضا. البخاري

قضاء ال نهار، أنه فبان ليل أنه معتقًدا رمضان شهر يف أكل من بأن القول •
التابعني بعض ذهب وإليه الخطاب، بن عمر عن الصحيح هو كما عليه

بعدهم. الفقهاء وبعض
القارن يف هو كما واملروة، الصفا بني واحد سعي يكفيه املتمتِّع بأن القول •

عنهما. هللا ريض عباس ابن قول وهو وامُلْفرد،
ثالث آخر واملطلَّقة بشبهة، املوطوءة وكذلك بحيضة، املختلعة باسترباء القول •

تطليقات.
الكتاب. أهل إماء مثل أي اليمني؛ بملك الوثنيات وطء بإباحة القول •

وقت أو والجمعة العيد فوات خاف ملن املاء، وجود مع التيمم، بجواز القول •
املاء. استعمل إذا املكتوبة الصلوات من أخرى صالة

بحث ذلك يف وله ، يِّ الذمِّ الكافر من املسلم بتوريث أخريًا إليه مال الذي القول •
طويل.

إال حينئٍذ الحالف عىل وليس حنث، إذا به بالحلف الطالق وقوع بعدم القول •
معروفة. وقالقل ِمَحٌن الرأي هذا بسبب له جرى وقد اليمني، كفارة

هذا أن الغريب ومن واحدة، إال يقع ال واحد بلفظ الثالث الطالق بأن القول •
خالفة من وصدًرا بكر، وأبي الرسول، أيام العمل عليه كان الذي الحكم هو

عمر!

من ٨٤-٨٥ ج٦: رجب، ابن من ٤٠٤-٤٠٥ الدرية»، «العقود من بعدها وما ٣٢٢ التوايل: عىل راجع 12

ذلك. من الكثري تشمل املعروفة فتاويه أن عىل الشذرات،
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إىل النزول عليها شق أو البيت، يف االغتسال يمكنها لم إذا املرأة بأن القول •
وتصيل. تتيمم أن لها وتكرره، الحمام

وال الحيضتني، بني الطهر ألقل وال ألكثره، وال الحيض ألقل حدَّ ال بأنه القول •
نفسها. من امرأة كل تعرفه ما إىل يرجع ذلك فإن الحيض؛ من اإلياس بسنِّ
عليه بل القضاء، له يرشع وال عليه قضاء ال عمًدا الصالة تارك بأن القول •

له. هللا غفران رجاء النوافل من اإلكثار
واختيار عمر ابن مذهب هو كما طهارة، له يشرتط ال التالوة سجود بأن القول •

البخاري.
بالفضة ونحوه كالخاتم وغريه للتَّحيل الفضة من يُتَّخذ ما بيع بجواز القول •

الصنعة. مقابل يف الثمن يف الزيادة وجعل متفاضًال،
أو كان قليًال يتغري، أن إال فيه النجاسة بوقوع ينجس ال املائع بأن القول •

كثريًا.

ألنه مفرداته؛ من ُعدَّت التي تعاىل، هللا رحمه تيمية ابن اجتهادات من طائفة تلك
املعروفة املشهورة األقوال األقل عىل خالف أو املعروفة، األربعة املذاهب فقهاء بها خالف
وإن ا حقٍّ رآه بما الجهر يف شجاعة وعىل االجتهاد، يف طويل باع عىل تدل وهي لهم،

به. يجهر ما بسبب بالء له حصل وإن الفقهاء، ِجلَّة من غريه خالف

املقارنة دراساته من (5)

ويف هذا زماننا يف بحثها يجب التي املسائل أهم من واحدة مسألة هنا بالعرض نتناول
رشوط، من ويشرتطان عقود من يعقدان فيما املتعاقدين حرية مدى وهي زمان، كل
عىل وذلك ثوابه، وأجزل هللا رحمه تيمية ابن الشيخ مقارنًا بحثًا بحثها يف أفاض وقد

الكربى. فتاويه مجموعة يف نرشت التي والرشوط العقود عن رسالته يف جاء ما
كتاب يف ذكرنا كما — ألننا وذلك ا؛ حقٍّ الكبري وخطرها أهميتها املسألة ولهذه
التي عقوده يف األول التأثري اإلنسان إلرادة أن نعلم — سنني13 بضع منذ لنا ظهر

الحديثة الكتب دار نرش الثالثة الطبعة من بعدها وما ص٤١٠ راجع اإلسالمي» «الفقه كتاب هو 13

القاهرة. ١٩٥٨م سنة
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والرشوط العقود من اليوم يعرفون الناس أن ونعلم يشرتطها، التي ورشوطه يعقدها
الزمن. بتجدد تتجدد التي للحاجة نظًرا أسالفهم؛ يعرفه يكن لم ما

شاء ما ويشرتط عقود، من شاء ما يعقد أن وذاك، هذا مع لإلنسان، يكون فهل
ذلك من يكون ما كل يعترب هل بمعنى رشًعا؟ جائًزا يعمله ما ويكون الرشوط، من
معه؟ يتعاقد من والتزمه أراده كما نفسه من والتزمه أراده قد دام ما رشًعا، صحيًحا
لم فإنه واضح، الوضعي القانون يف األمر أن أوًال نذكر السؤال، هذا عن ولإلجابة
صدر متى صحيًحا يكون رشط أو عقد فكل املتعاقدين، من لكل الحرة اإلرادة إال يراِع

ييل: ما حرفيٍّا يقول السنهوري الدكتور األستاذ نرى لهذا حرة؛ إرادة عن
وهو التعاقد أوًال: ست؛ يف اإلرادة سلطان نظرية «Demogue «ديموج لخص «قد
باإلرادة العربة ثالثًا: املتعاقدان. أراده ما وهو االلتزام ثانيًا: العام. النظام حدود يف حر
الرصيحة املتعاقدين لنية طبًقا العقد القايض يفرس رابًعا: الظاهرة. باإلرادة ال الباطنة
والضمنية. الرصيحة املتعاقدين بإرادة إال العقد تعديل يجوز ال خامًسا: والضمنية.

املتعاقدين.14 بإرادة إال االلتزام ينقيض ال سادًسا:
هو عليه، ترتتب التي وآثاره العقد إنشاء يف واألخري، األول السلطان أن هذا ومعنى
بينهما؛ والغرم الغنم يف تعادل عدم من يكون قد ما إىل النظر دون املتعاقدين، إلرادة

فاحش. غبن من أحدهما يصيب قد ما إىل نظر دون أي
هللا كتاب عىل يقوم الذي اإلسالمي الفقه ولكن الوضعي، القانون شأن هو هذا
التي هي املتعاقدين إرادة أن يرى بأنه وذلك أخرى؛ نظرة األمر إىل ينظر رسوله وسنة
ولهذا وآثار؛ أحكام من عقد لكل ما ترتيب يف تتدخل الرشيعة ولكن ا، حقٍّ العقد تنشئ
وآثارها. ومقتضياتها ألحكامها رشعية» «جعلية أسباب العقود بأن بحق الفقهاء يقول
سبب أنه باعتبار وآثاره، وأحكامه العقد بني الرابطة بأن يقولوا أن يريدون إنهم
ُوجد متى أنه بمعنى عقلية، طبيعية رابطة ليست عنه، مسبَّب واآلثار األحكام وهذه
ولكننا بينهما، الشارع جعلها رابطة هي بل حتًما، املسبب وجود عليه ترتب السبب

األشياء. وطبائع العقل يوجبها طبيعية أنها فاعتقدنا دائًما، وجودها اعتدنا

املرصية، الكتب دار بمطبعة ١٩٣٤م سنة األوىل الطبعة ٢ رقم بالهامش ص١٠١ العقد» «نظرية 14

عام» بوجه االلتزام نظرية الجديد، املدني القانون رشح يف «الوسيط كتاب املبدأ هذا تطور يف وانظر
١٩٥٢م.» سنة املرصية للجامعات النرش دار بعدها وما ص٧٧

166



تيمية ابن فقه

جعلية أسباب العقود أن اعتبار عىل عليها، وأحكامها العقود آثار ترتب ومسألة
عىل مقصورة اإلنسان إرادة تكون ولهذا الفقهاء؛ عليها يُجِمع يكاد مسألة الشارع، من
عىل الناس بعض يبغي ال حتى الشارع؛ عمل من فهي آثاره أما فقط، العقد إنشاء

يشرتطون. بما بعض
أضاف الذي هو هللا أن يقرر ٥٠٥ه) سنة (تويف الغزايل اإلمام نجد ذلك ويف
فالسبب تعاىل، هللا بإيجاب بل لذاتها الحكم توجب ال األسباب ألن أسبابها؛ إىل األحكام

به.15 ال عنده، الحكم يحصل ما هو
إذ املذهب؛ هذا ٧٩٠ه) سنة (تويف الشاطبي إسحاق أبو اإلمام يذهب وكذلك
ال وحكمه، تعاىل هللا فعل من املسببات وإنما األسباب، تعاطي للمكلف الذي «إن يقول:

عليه.»16 داالن والسنة والقرآن آخر، علم يف يتبني وهذا للمكلف، فيه كسب
تيمية، ابن ومنهم الناحية، هذه يف اتفاق عىل اإلسالمي الفقه رجال كان وإذا هذا،
التي العقود إبرام يف املتعاقدين حرية بمدى يختص فيما اتفاق عىل ليسوا فإنهم

رشوط. من يشاءون ما اشرتاط ويف يرونها،
هو والرشوط العقود يف األصل أن يرون الذين الظاهرية وهم املضيقون فهناك
يكون ال يكاد أنه هذا ومعنى وأجازه، الرشع به ورد ما إىل منها يجوز فال الحظر،

أثر. أو سلطان أي املتعاقدين إلرادة
والرشوط العقود يف األصل أن يرون الذين األخرى املذاهب أصحاب الفقهاء وهناك

منه. واملنع بتحريمه الرشع جاء ما إال منها يحرم فال واإلباحة، الحل هو
األحناف فمنهم مختلفة، درجات عىل معامالتهم يف الناس عىل التوسعة يف وهؤالء
أقل كانوا وإن واألصول، األسس ناحية من عنهم يفرقون يكادون ال الذين الشافعية ثم

التطبيقات. ناحية يف منهم توسعة
— الحنابلة وأخريًا األحناف، من أكثر الناس عىل وسعوا الذين املالكية يجيء ثم
الشوط، آخر إىل والتيسري التوسع يف جَروا الذين — منهم وأتباعه تيمية ابن وبخاصة

وتيسري. للحرج رفع من اإلسالم به عرف ما مع متفقني إليه ذهبوا فيما وكانوا

.٩٣-١٩٤ ج٢: األصول»، علم من «املستصفى راجع 15

يليها. ما أيًضا وانظر ١٣١ ج١: األحكام»، أصول يف «املوافقات راجع 16
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اإلمام معالجة بيان يف نبدأ رأينا، يف بد منها يكن لم التي املقدمة هذه بعد واآلن،
اختالفها، عىل فيما الفقهية واآلراء باملذاهب محيًطا كان وكيف للمسألة، تيمية ابن
واستدل إليه ذهب الذي الحق رأيه نعرض وأخريًا إليه، ذهب ملا فريق كل وباستدالل

الدليل. عليه قام ما مع ويعتنقه الحق يطلب ملن وبالغ مقنع فيه بما له
عظيمة جامعة قواعد لها وغريها املالية املعامالت يف العقود أن يذكر هللا رحمه إنه
يف الثالثة القاعدة وجعل األخرى، بعد واحدة القواعد هذه عن يتكلم أخذ ثم املنفعة،
«ومسائل قال: ثم يفسد، وما منها يصح وما يحرم، وما منها يحل ما والرشوط، العقود
األصل إن يقال أن أحدهما: قوالن؛ منها ضبطه يمكن والذي ا، جدٍّ كثرية القاعدة هذا
وكثري الظاهر، أهل قول وهذا بإجازته، الرشع ورد ما إال الحظر والرشوط العقود يف
من طائفة وأصول الشافعي، أصول من وكثري هذا، عىل تُبنى حنيفة أبي أصول من

وأحمد.»17 مالك أصحاب
اإلجمال هذا تفصيل يف رشع الفقهاء، مذاهب إىل اإلشارة أو اإلجمال هذا وبعد
به يرد لم بكونه العقد بطالن أحيانًا يعلل قد أحمد «فإن فقال: جميًعا لهم بالنسبة
طائفة وكذلك نفسه، عىل اإلنسان وقف يف الروايتني إحدى يف قال كما قياس، وال أثر
خالف ما ويقولون العقد، مقتىض تخالف بأنها الرشوط فساد يعللون قد أصحابه من

باطل. فهو العقد مقتىض
أو بنص جوازه ثبت ما إال رشًطا وال عقًدا ال يصححوا فلم الظاهر أهل وأما
طرًدا ذلك وطردوا قبله، الذي الحكم واستصحبوا أبطلوه جوازه يثبت لم وإذا إجماع،

غريهم. عليهم ينكرها أقوال إىل منه كثري يف خرجوا لكن جاريًا،
مقتضاه يخالف رشط العقود يف يصح ال أنه تقتيض فأصوله حنيفة أبو وأما
له ولهذا فسخه؛ يمكن مما العقد كان إذا عليه املعقود يف الرشط يصحح وإنما املطلق،
بيع منع ولهذا بحال؛ املبيع تسليم تأخري عنده يجوز وال خياًرا، البيع يف يشرتط أن

… بإزالته مطالبته فله للبائع ثمر عليه شجًرا ابتاع وإذا املؤجرة، العني
ولهذا الفسخ؛ يقبل ال عنده النكاح ألن أصًال؛ رشًطا النكاح (عقد) يف يصحح ولم
وإنما مطلًقا، الفاسدة بالرشوط يبطل وال ونحوهما، إعسار أو بعيب عنده ينفسخ ال

استحسان. موضع عنده وهو لألثر الثالث خيار حنيفة أبو صحح

.٣٢٣–٣٤٩ ج٣: الفتاوى» «مجموعة نواحيها، كل من املسألة هذه يف راجع 17
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يستثني لكنه باطل، فهو العقد مقتىض خالف رشط كل أن عىل يوافقه والشافعي
منفعة استثناء وال ثالث، من أكثر الخيار رشط يجوِّز فال الخاص، الدليل مواضع

املبيع. تسليم تأخري فيه مما ذلك ونحو املبيع،
مذهبه، من الصحيح عىل املؤجرة العني كبيع بالرشع، املنفعة استثناء ز يجوِّ ولكنه
بعض النكاح يف ز ويجوِّ ذلك، ونحو للبقاء، املستحقة الثمرة استبقاء مع الشجر وكبيع
ى، يترسَّ وال عليها يتزوج ال أو بلدها، أو دارها اشرتاط ز يجوِّ فال بعض، دون الرشوط
من الصحيح عىل املقصودة الصفات سائر وكذلك وإسالمها، حريتها اشرتاط ز ويجوِّ

… ونحوه كالجمال مذهبه
لكنهم األصول هذه معاني عىل الشافعي يوافقون أحمد أصحاب من وطائفة
منفعة البائع وكاستثناء ثالث، من أكثر كالخيار الشافعي، يستثنيه مما أكثر يستثنون
مقتىض ينايف رشط كل فيقولون بغريها، يزاحمها وأال ينقلها أال املرأة واشرتاط املبيع،

للعاقد. مصلحة فيه كان إذا إال باطل، فهو العقد
جوزه مما أكثر العقود يف الرشوط من ز يجوِّ أنه تقتيض أحمد نصوص أن وذلك
يوافق قد كما استثنى، مما أكثر للمعارض ويستثنون األصل يف يوافقونه فقد الشافعي،

للمعارض. يستثني مما أكثر ويستثني حنيفة أبا هو
منهم؛ أكثر الرشوط يف ويتوسعون الظاهر، أهل يخالفون الثالثة الفرق وهؤالء
معاني من يفهمونه قد وملا عنهم، هللا ريض الصحابة وآثار واملعاني بالقياس لقولهم

الظاهر.» أهل عن بها ينفردون التي النصوص
ببعض بعضها ويقارن وتفصيل، دقة يف الفقهاء األئمة آراء تيمية ابن يذكر هكذا
أساسه. أو االستثناء هذا وعلة األصل هذا عن استثناءه رأى وما منهم كل أصل مبينًا
جاء بأن الشارع، به أذن ما إال والرشوط العقود من املنع إىل ذهبوا والذين هذا،
أن يجب الصالحة الرشيعة بأن يقولون الظاهر، أهل رأسهم وعىل إجماع، أو نص به
عىل الناس، بني املعامالت عليها تقوم التي العقود وبخاصة جميًعا، األمة شئون تنظم
لهم تركت إن يكون ال ما وهذا ببعض، الناس بعض يضارَّ أن ينفي العدل من أساس

رشوط. من يرون ما واشرتاط عقود من يريدون ما عقد يف الحرية
لم ما رشطنا أو تعاقدنا فإذا والرشوط، بالعقود بالوفاء أمرنا قد هللا أن وبخاصة
رشط، أو عقد من التزمنا بما الوفاء أنفسنا عىل أوجبنا ثم وأصولها، الرشيعة يف يرد

بحال. يجوز ال ما وهذا به، وأذن هللا رشع ما غري عىل حرَّمنا أو أحللنا قد نكون

169



تيمية ابن

عمًال عمل «من قال: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن روي بما أيًضا ملذهبهم الظاهرية يستدل كما
وباطل. عليه مردود أي رد»؛ فهو أمرنا عليه ليس

النص بهذا «فصحَّ يقول: ورضيه الحديث هذا روى أن بعد حزم، ابن نرى ولذلك
اإلجماع أو النص جاء عقًدا يكون أن صح ما إال والتزمه، اإلنسان عقده عقد كل بطالن

بعينه.»18 التزامه بإباحة أو باسمه بإلزامه
وهذا تيمية، ابن يقول كما الباب هذا يف معتمدهم هو بحديث أيًضا يستدلون وهم

البخاري: اإلمام رواه كما هكذا ونصه الصحيحني، يف جاء الحديث
تكن ولم كتابتها،19 يف تستعينها جاءت «بريرة» أن عنها هللا ريض عائشة «عن
عنك أقيض أن أحبوا فإن أهلك إىل ارجعي عائشة: لها فقالت شيئًا، كتابتها من قضت

فعلت. يل والؤك ويكون كتابتك
ويكون فلتفعل، عليك تحتسب أن شاءت إن وقالوا: فأبوا ألهلها بريرة ذلك فذكرت

لنا. والؤك
ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول لها فقال ملسو هيلع هللا ىلص، هللا لرسول ذلك فذكرت عائشة): السيدة (أي قالت

أعتق. ملن الوالء فإنما فأعتقي، ابتاعي
هللا؟! كتاب يف ليست رشوًطا يشرتطون أناس بال ما فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قام ثم
أحق هللا رشط رشط، مائة اشرتط وإن له، فليس هللا كتاب يف ليس رشًطا اشرتط من

وأوثق.»
فهو هللا كتاب يف ليس رشط من كان «ما حديثه: يف قال ملسو هيلع هللا ىلص أنه أخرى رواية ويف
أعتق.» ملن الوالء وإنما أوثق، هللا ورشط أحق، هللا قضاء رشط، مائة كان وإن باطل،

به يرد لم ألنه باطًال؛ يكون العقود من عقد يف الرشوط من رشط مجرد كان وإذا
يجب وال باطًال صفته هذه الذي العقد يكون فباألوىل باإلجماع، جوازه يثبت لم أو نص

به. الوفاء
يف املضيقون أولئك عليه يعتمد الذي الحديث هذا تيمية ابن اإلمام ذكر أن وبعد
ما الرسول) (أي قوله إحداهما: حجتان؛ الحديث هذا من «ولهم قال: والرشوط، العقود
الحديث يف وال القرآن يف ليس رشط فكل باطل، فهو هللا كتاب يف ليس رشط من كان

.٣٢ ج٥: األحكام»، أصول يف «اإلحكام 18
ملالكيها. أدائه بعد الحرية لتنال كتابتها بدل أي 19
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كتاب يف فإنه اإلجماع يف أو السنة يف كان ما بخالف هللا، كتاب يف فليس اإلجماع يف وال
باإلجماع. السنة اتباع عىل داللته بواسطة هللا

(أي صحته عىل دل إذا الظاهرية)، غري (أي الجمهور وهم بالقياس، قال ومن
يف فهو هللا، بكتاب عليه املدلول باإلجماع أو بالسنة عليه املدلول القياس الرشط) صحة

هللا. كتاب
اشرتاط عىل العقد مقتىض تنايف التي الرشوط جميع يقيسون أنهم الثانية: والحجة
مقتضياتها توجب العقود ألن وذلك العقد؛ ملقتىض مخالًفا كونه فيه العلة ألن الوالء؛

قال.20 ما آخر إىل الرشع»، أوجبه ملا تغيري تغيريها إرادة فإذن بالرشع،

القول إىل ذهبوا الذين آراء حكاية يف األمانة كل أمينًا عنه هللا ريض الشيخ نرى وهكذا
ملذهبهم. به استدلوا ما بيان ويف البحث، موضوع املسألة يف األول

الحل هو والرشوط العقود يف األصل أن هو الثاني القول أن بني ذلك وبعد
أو الكتاب من نص وإبطاله تحريمه عىل دل ما إال منها ويبطل يحرم فال والصحة،
عنه هللا ريض أحمد «وأصول قال: ثم بالقياس، يقول من عند صحيح قياس أو السنة،
أكثر أحمد لكن منه، قريب ومالك القول، هذا عىل تجري — أكثرها عنه املنصوص —

منه. للرشوط تصحيًحا أكثر األربعة الفقهاء يف فليس للرشوط، تصحيًحا
أو أثر من خاص بدليل تنبيه فيها والرشوط العقود من أحمد يصححه ما وعامة
رشًطا بكونه ذلك يعارض وال الصحة، من مانًعا األولني حجة يجعل ال لكنه قياس،

نص. به يرد لم أو العقد، مقتىض يخالف
لم ما والصحابة، ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن اآلثار، من والرشوط العقود يف ما بلغه قد وكان
يف غريه اعتمده وما عليه، قياًسا معناه يف وبما بذلك فقال األئمة من غريه عند يجده
اعتمدوه ما يضعف قد وكذلك داللته، يضعف أو فه يضعِّ فقد نص من الرشوط إبطال
— سنذكرها التي — الكتاب عمومات أحمد أصحاب من طائفة يعتمد وقد قياس، من

الرشوط.» تصحيح يف

.٣٢٥-٣٢٦ ج٣: الفتاوى راجع 20
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أن — تيمية ابن يذكر كما — للبائع أحمد اإلمام ز يجوِّ األصل، هذا عىل وبناء
تلك كانت إذا ذلك، ونحو الدار وسكنى العبد كخدمة املبيع، منفعة بعض يستثني

الغري. ملك يف استثناؤها يجوز مما املنفعة
السيد، حياة مدة أو حياته، مدة العبد خدمة يستثني أن للمعِتق أيًضا يجوز كما
عليه ورشطت سلمة أم أعتقته ملا سفينة لحديث اتباًعا وذلك غريهما، حياة مدة أو

عاش. ما ملسو هيلع هللا ىلص النبي خدمة
للمشرتط التي الرشوط عامة الزواج عقد يف أيًضا حنبل ابن اإلمام يجيز وكذلك
أن الرشوط أحق «إن قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن الصحيحني يف ملا صحيح، غرض فيها

الفروج.» به استحللتم ما به توافوا
ال أو دارها، من تنتقل وال زوجها، مع تسافر أال تشرتط أن مثًال للزوجة فيجيز
كاليسار قصدها، يصح صفة اآلخر يف الزوجني من كل يشرتط أن أو عليها، يتزوج

العقد. يف اشرتطه ما بفوات الفسخ له ويكون ذلك ونحو والجمال

الذي القول وهو املسألة، يف الثاني القول بيان من هللا رحمه الشيخ انتهى أن وبعد
حيث رأيه عن رصاحة أبان به، األخذ يف مالك اإلمام وقاربه حنبل ابن اإلمام إليه ذهب

قال:
استثناء باإلجماع جاز فكما متنوعة، ترصفات به يستفاد امللك أن ذلك وجماع
بعض استثناء أيًضا ز جوَّ منافعه، بعض استثناء وغريه أحمد ز وجوَّ املبيع بعض

الترصفات.
فكل األول أراد فإن مطلًقا، العقد مقتىض ينايف الرشط هذا قال: فمن هذا وعىل
العقد، مقصود ينايف أن املحذور وإنما له يسلم لم الثاني أراد وإن كذلك، رشط

العقد. يف الفسخ اشرتاط أو النكاح، (عقد) يف الطالق كاشرتاط
وهذا مقصوده. يناِف لم الرشط) هذا (كان بالعقد يقصد رشًطا رشط إذا فأما
مع القياس)، به (يريد واالعتبار واإلجماع، والسنة الكتاب بداللة الصحيح هو القول

النايف.21 والدليل االستصحاب

.٣٢٩ ج٣: الفتاوى راجع 21
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وهذا كلها، الرشعية األدلة بهذه إليه ذهب ملا االستدالل يف يفيض ذلك بعد أخذ ثم
منها:22 بهذه ونكتفي بالتفصيل، فيه تتبُّعه رضورة نرى ال ما

عام، بوجه بالعقود بالوفاء القرآن من كثرية آيات يف وتعاىل سبحانه هللا أمر (أ)
رشط ومن املعروف، باملعنى عقد من نفسه عىل وعقده اإلنسان التزمه ما هذا يف فيدخل

العقود. من عقد يف
يف فيدخل هللا، عهد برعاية اآليات بعض ويف بعامة، العهد برعاية أمرنا وكذلك
هي رعايته فإن واجبة، العهد رعاية كانت فإذا نفسه، عىل املرء عقده ما أيًضا ذلك

به. الوفاء وجوب
عن وتنهى والعهد، بالوعد بالوفاء تأمر كثرية أحاديث ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن وورد (ب)
رشًطا رشط من كل أن به املسلَّم من كان وإذا شديًدا. ا ذمٍّ الغادرين وتذم الغدر
بالعهود باألمر والسنة الكتاب جاء «قد أنه الواضح من يكون غدر، فقد نقضه ثم
الشارع، أباحه ما إال والفساد الحظر فيها األصل كان ولو والعقود، واملواثيق والرشوط

مطلًقا.» وغدر نقضها من ويذم مطلًقا بها يؤمر أن يجز لم
إال رشوطهم، عىل «واملسلمون له: حديث من قوله ذلك يف الرسول عن جاء ومما
وكذلك الرتمذي، قال كما صحيح حسن حديث وهو حراًما»، أحلَّ أو حالًال حرَّم رشط

الحق.» وافقت ما رشوطهم عىل «الناس قوله:
مائة كان وإن باطل فهو هللا كتاب يف ليس رشًطا اشرتط «من ملسو هيلع هللا ىلص: قوله وأما (ج)
خالف إذا باطًال يكون الرشط أن معناه فإن أوثق»، هللا ورشط أحق هللا كتاب رشط،
فال هللا، حرمه مما ليس املرشوط كان فإن هللا، حرم مما املرشوط يكون بأن هللا كتاب

كتابه. مخالًفا يكون
كتابه يف أو هللا حكم يف ليس أمًرا اشرتط من أن املعنى يكون أخرى، وبعبارة
بدون فعله يباح مما املرشوط يكون أن بد ال ألنه باطل؛ فهو واسطة بغري أو بواسطة

به. الوفاء ويلزم واجبًا بالرشط يكون وحينئٍذ اشرتاطه، يصح حتى الرشط
يف ا نصٍّ يرد لم وإن صحته، عىل القياس أو اإلجماع دل الذي الرشط فإن وأيًضا،
أن بد ال والقياس اإلجماع ألن بواسطة؛ بأحدهما عليه ُدلَّ قد يكون والسنة، الكتاب

رسوله. سنة أو هللا كتاب من سند لهما يكون

الفتاوى. مجموعة من ٣٢٩–٣٤٩ ج٣: كلها األدلة يف انظر 22
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من كل رضا هو الرشوط من فيها يكون وما العقود، يف األصل فإن ذلك، وبعد (د)
اآلية النساء (سورة كتابه يف يقول هللا ألن بالتعاقد؛ نفسه عىل يوجبه بما املتعاقدين
َعْن ِتَجاَرًة تَُكوَن أَْن إِالَّ ِباْلبَاِطِل بَيْنَُكْم أَْمَواَلُكْم تَأُْكلُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن ﴿يَأَيَُّها :(٢٩ رقم

ِمنُْكْم﴾. تََراٍض
إال املعامالت) عقود كل (ومعناها التجارة صحة يف يشرتط لم هللا كان وإذا
القرآن بداللة ورشوط عقود من املتعاقدان يرتاىض ما صحة يقتيض هذا فإن الرتايض،
ونحو الخمر يف كالتجارة باطًال يكون فإنه هللا حرَّمه ما ذلك يف يكون أن إال نفسه،

ذلك.

املسألة هذه يف هللا رحمة للشيخ املقارن الدقيق الفقهي البحث هذا ونختم هذا،
مقاصد رعاية وجوب يف له محكمة موجزة بكلمة والرشوط، العقود مسألة الهامة،

يقول: إذ وذلك والسنة، الكتاب يخالف ما فيها ليس دام ما املتعاقدين
لم املقصود، هو الذي الصالح من وكانت العقود، يف دخلت إذا العقالء «ومقاصد
البلدان، ببعض املعينة األثمان ونقود األعواض، يف كاآلجال رأًسا، تُهَدر ولم عفًوا تذهب
ال ما الرشوط تفيد وقد الزوجني، أحد يف املرشوطة والحرفة املبيعات، يف والصفات

اإلطالق.»23 يخالف ما بل اإلطالق، يفيده
موفقني كانوا تيمية، ابن اإلمام وبخاصة نحوهم، نَحا ومن الحنابلة أن رأينا ويف
الرأي يف فإن الناس، بني املعامالت عليه تقوم الذي املوضوع هذا يف إليه ذهبوا فيما
صحيحة أدلة إىل يستند هذا مع وهو الناس، عىل كبريًا توسيًعا تيمية ابن قرصه الذي

باالتباع. األحقَّ تجعله

الكتاب وهذا ١٩٤٩م، سنة القاهرة املحمدية، السنة أنصار جمعية نرش ص٢١١، العقد»، «نظرية 23

معقول! سبب بال االسم هذا له استحدث ولكنه النارش بمقدمة جاء كما تيمية البن «العقود» كتاب هو
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التفسري يف

يَر لم أنه التفسري يف هللا رحمه الشيخ منهج عن نتكلم ونحن قبل، من عرفنا
بيَّنه ما ومنه بنفسه، بنيِّ هو ما منه أن رأى ألنه كله؛ هللا كتاب يفرسِّ ألن رضورة
يقول: نراه ولذلك العلماء؛ عىل تفسريها أشكل آيات فيه ولكن كثرية، كتب يف املفرسون
معاني تبني آية معنى تبني وإذا غريه، من أهم ألنه بالدليل اآليات تلك تفسري «فقصدت

نظرائها.»
ثم النور، سورة تفسري منه لدينا ولكن التفسري، يف كتبه ما كل إلينا يصل ولم
بآيات أثنائها يف وجاء بإفاضة، تفسريها يف تكلم وقد املفصل، قصار بعض تفسري
الدينية والعقائد املسائل من لكثري أيًضا فيها تعرض كما ها، وفرسَّ غريها من كثرية
تلك تفسري تفسريه عن الكالم يف مرجعنا جعلنا ولذلك دائًما؛ شأنه هو كما بيان بأوىف

الكفاية. ففيها السور
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األعىل سورة

أفعل وزن عىل األعىل «إن يقول: فنراه «األعىل»، لسورة تفسريه عىل بالكالم ونبدأ
ُهبَُل!» اْعُل ُهبَُل! «اْعُل سفيان: أبو قال ملا ولهذا ؛ واألجلِّ واألكرب األكرم مثل التفضيل،

«.« وأجلُّ أعىل هللا «قولوا: قال: نقول؟» «وما قالوا: تجيبونه؟» «أال ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال
هذه «إن فيقول: فروق، من والعظمة والكربياء العلوِّ بني ما بيان يف يأخذ ثم
ملسو هيلع هللا ىلص، النبي قال ولهذا لطيفة؛ فروق فبينها متالزمة، بل متقاربة، كانت وإن الصفات
عذبته»، واحًدا نازعني فمن ردائي، والكربياء إزاري، «العظمة تعاىل: ربه عن يَرِوي فيما

اإلزار. من أعىل وهو الرداء، بمنزلة الكربياء فجعل
أحد وهو التكبري، هو العالية، واألماكن واألعياد، واألذان، الصالة، شعائر كان ولهذا
والحمد هللا، سبحان هي: الكلمات وهذه القرآن، بعد الكالم أفضل هي التي الكلمات

ملسو هيلع هللا ىلص».1 النبي عن الصحيح يف ذلك ثبت كما أكرب، وهللا هللا، إال إله وال هلل،
أو واجب والسجود الركوع يف التسبيح أن يف الفقهاء مذاهب إيل أشار أن وبعد
وغريه أحمد اإلمام عن املشهور أن ذكر التسبيح، صيغة يف اختالفهم وإىل مستحب،
التسبيح يتعني أنه األقوى وأن استحبابه، والشافعي حنيفة أبي اإلمامني وعن وجوبه،

ذلك. ونحو «سبحانك»، بلفظ أو هللا»، «سبحان بلفظ
وجوب عىل فدل تسبيًحا، الصالة) (أي سماها القرآن بأن — يقول كما — وذلك
وقد قياًما، سماها كما والسجود. الركوع ذلك محل أن السنة بينت وقد فيها، التسبيح

.١٩٥٤ سنة الهند طبع ص٣٤-٣٥ تيمية، ابن اإلسالم شيخ تفسري مجموعة راجع 1
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ذلك علة السنة وبينت وركوًعا، سجوًدا القرآن وسماها القيام، ذلك محل أن السنة بينت
ومحله.2

التسبيح عىل املداومة كراهة من مالك اإلمام عن نقل ما أن هذا بعد بنيَّ ثم
ربي «سبحان مثل: منه معينة صيغة عىل املداومة إىل يرصف أن ينبغي الصالة، يف
فإن التسبيح، جنس وجوب ودون معينة، صيغة هو الواجب أن يظن ال حتى العظيم»،
التسبيح عىل يداوم كان ملسو هيلع هللا ىلص أنه ُعِلم وقد ا، جدٍّ كثرية والسنة الكتاب يف وجوبه أدلة

… متنوعة بألفاظ
الشيخ يذكر كما ومدلول، معنًى من الجامعة الكلمة لهذه ما بكل األعىل هو وهللا
ويدخل فيه، مترصف له، قاهر عليه، قادر أنه بمعنى يشء، كل عىل عيلٌّ هللا أن هللا رحمه
وولًدا رشيًكا اتخاذه وعن ونقص، عيب كل عن متعاٍل أنه أيًضا «األعىل» كونه معنى يف
إِنَاثًا اْلَمَالِئَكِة ِمَن َواتََّخذَ ِباْلبَننَِي َربُُّكْم ﴿أََفأَْصَفاُكْم للمرشكني: شأنه جل يقول ولهذا له؛
نُُفوًرا إِالَّ يَِزيُدُهْم َوَما ِليَذَّكَُّروا اْلُقْرآِن َهذَا ِيف ْفنَا َرصَّ َوَلَقْد * َعِظيًما َقْوًال َلتَُقولُوَن َُّكْم إِن
َوتََعاَىل ُسبَْحانَُه * َسِبيًال اْلَعْرِش ِذي إَِىل َالبْتََغْوا إِذًا يَُقولُوَن َكَما آِلَهٌة َمَعُه َكاَن َلْو ُقْل *

بالتسبيح. كله ذلك عن تعاليه قرن هللا نرى وهكذا َكِبريًا﴾،3 ُعلُوٍّا يَُقولُوَن ا َعمَّ
يستلزم كما عرفنا، كما وسوء عيب كل عن تنزيهه يستلزم هللا بتسبيح واألمر هذا،
رحمه الشيخ يقول كما — التسبيح فإن له، الكمال صفات من صفة كل تكون أن
وتكبريه وتحميده تنزيهه ذلك فيقتيض عليها؛ يُحمد التي املحامد إثبات يقتيض — هللا

وتوحيده.
ويُحاَىش به هللا يُعظَّم اسم فقال: هللا»، «سبحان عن مهران بن ميموَن رجٌل سأل
ويف عباس البن قول ويف األثر هذا يف جاء كما السوء، عن نفسه هللا وتنزيه السوء، عن به
املذمومة. الصفات من صفة كل وعن السيئات، فعل عن تنزيهه يقتيض ُمرسل، حديث
منه، تعودناهما ودقة فيض يف السورة من األوىل لآلية تفسريه يتم الشيخ ومىض
إىل وهداه وسواه الخلق خلق هللا أن مبينًا والثالثة الثانية اآلية تفسري إىل انتقل ثم

ِبَحْمِد ﴿َوَسبِّْح «ق»: سورة يف تعاىل قوله من واضح تسبيًحا الصالة هللا وتسمية ص٣٧، املرجع، نفس 2
اإلرساء: سورة يف تعاىل قوله يف قرآنًا تسميتها واضح وكذلك اْلُغُروِب﴾، َوَقبَْل ْمِس الشَّ ُطلُوِع َقبَْل َربَِّك

َمْشُهوًدا﴾. َكاَن اْلَفْجِر ُقرْآَن إِنَّ اْلَفْجِر َوُقرْآَن اللَّيِْل َغَسِق إَِىل ْمِس الشَّ ِلُدلُوِك َالَة الصَّ ﴿أَِقِم
.٤٠–٤٣ اإلرساء: سورة 3
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﴿الَِّذي تعاىل: هللا «قال بقوله: األوىل اآلية عن الكالم وبدأ قصدها، لحكمة له ُقدِّر ما
بعد: قوله أطلق كما اإلنسان، بذلك يخصَّ ولم والتسوية الخلق فأطلق َفَسوَّى﴾ َخَلَق
املخلوقات، من ليشء شموله يمنع ال املطلق هذا فكأن يقيده، لم َفَهَدى﴾ َر َقدَّ ﴿َوالَِّذي
أَْعَطى الَِّذي ﴿َربُّنَا عنه): هللا حكاه الذي (أي قوله يف شموله السالم عليه موىس بنيَّ وقد

َهَدى﴾. ثُمَّ َخْلَقُه ءٍ َيشْ ُكلَّ
الَِّذي * اْلَكِريِم ِبَربَِّك َغرََّك َما اْإلِنَْساُن أَيَُّها ﴿يَا قوله: يف باإلنسان املقيَّد ذكر وقد
من نزل ما أول يف واملقيد املطلق وذكر ،(٧ ،٦ االنفطار (سورة َفَعَدَلَك﴾ َفَسوَّاَك َخَلَقَك
َوَربَُّك ْ اْقَرأ * َعَلٍق ِمْن اْإلِنَْساَن َخَلَق * َخَلَق الَِّذي َربَِّك ِباْسِم ْ ﴿اْقَرأ قوله: وهو القرآن،

يَْعَلْم﴾. َلْم َما اْإلِنَْساَن َعلََّم * ِباْلَقَلِم َعلََّم الَِّذي * اْألَْكَرُم
لغاية خلق ما جميع خلق — تيمية ابن يذكر كما — هللا أن اآليات هذه من ونرى
تتم ال إذ لها؛ ُخِلقت التي الغاية تلك إىل املخلوقات جميع تُهَدى أن بد فال مقصودة،
األشياء خلق هللا أن يبنيِّ مما وهذا غاياتها. إىل بهدايتها إال له أريدت وما مصلحتها
العقالء.»4 وجمهور املسلمني وجمهور السلف بذلك قال كما إليها، تصل وغاية لحكمة
ليشء؛ شيئًا يخلق لم هللا أن من «الجهمية» إليه ذهب ما بيان يف هذا بعد رشع ثم
مع وحكمته هللا عناية إثبات من الفالسفة بعض إليه ذهب وما أرادها، لحكمة أي

إرادته. إنكارهم
عليهما، بالرد ثم الفريقني، من كل به استدل ما إىل الكافية باإلشارة هذا وأتبع
به قال الذي الحق وبيان الضالة، اآلراء هذه هدم من أراد ما له تم حتى ذلك يف وأطال

خلق. ما جميع يف وحكمته هللا إرادة إثبات من والعقالء املسلمني جمهور
َفَهَدى﴾، َر َقدَّ ﴿َوالَِّذي تعاىل: قوله وهي الثالثة، اآلية تفسري يف بالكالم ذلك وأتْبع
قبله، السابقون املفرسون ذكره ما لبعض وتعرض والهداية، للتقدير وُمثًال صوًرا بنيَّ
َر َقدَّ ﴿َوالَِّذي سبحانه: «فقوله بقوله: كله ذلك وبدأ ا، حقٍّ رآه ما أقوالهم من وَقِبل
الناس إليه يحتاج ما علم إليه. وهداها للمخلوقات سيكون ما قدَّر أنه يتضمن َفَهَدى﴾
ذلك إىل وهداه وسوَّاه الحيوان وخلق وسوَّاه، الرزق ذلك فخلق الرزق، من والدواب

… األحياء من غريه وهدى الرزق،

ص٥٠. التفسري، مجموعة 4
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وخلق املطر، من يحمله وما السحاب وقدَّر املطر، من حاجتها وقدَّر األرض وخلق
ما وقدَّر قدَّره الذي املطر فيمطر األرض تلك إىل السحاب ذلك ليسوقوا هداهم مالئكة
وهدى الرزق، ذلك إىل وهداهم الرزق ذلك إىل العباد حاجة وقدَّر الرزق، من بها نبت

إليهم.»5 الرزق ذلك يسوق من
طاعة ومنها ألفعاله خالق هو وهل لإلنسان يتعرض تيمية ابن نجد ال هنا وإىل
الفرق بني النزاع محل هو ذلك أزًال؟ عليه قدَّره هلل مخلوق الكل أم وعصيانه، هللا
فيه يتكلم تيمية ابن أخذ ما وهذا الَقدريَّة، أو واملعتزلة السنة أهل وبخاصة الكالمية،

السابقني. التفسري علم رجال ألقوال تعرض حني
وهدايته هللا تقدير من أنواًعا ذكروا املفرسين بأن مبارشة، تقدم ما بعد يقول إنه
قدَّر هللا أن اآلية هذه معنى بيان يف قتادة عن يروي الطربي جرير ابن فهذا لخلقه،
عليه وقدَّرها كلها اإلنسان أفعال أراد هللا أن هذا ومعنى والسعادة، للشقاوة اإلنسان

هلل. يشء كل يرجعون الذين السنة أهل آراء يمثل ذلك يف وهو إليها، وهداه
عىل وال قط، معصية عىل عبًدا هللا أكره ما وهللا، «ال قال: أنه قتادة عن يذكر ثم
ونهاكم بها، فأمركم الطاعة لكم ريض ولكن بها)، (أي أمره وال له رضيها وال ضاللة،

املعصية.» عن
عىل أحًدا يُكره لم هللا أن من قتادة عن نُِقل فيما بأًسا هللا رحمه الشيخ يرى وال
ويكون، كان ملا هللا تقدير يثبتون الذين السنة، أهل بأن وذلك صحيح؛ فهذا معصيته،
وغريهما، والقايض الوايل يُكِره كما معصيته عىل أحًدا يُكره ال تعاىل بأنه اتفاق عىل

يريد. ما خالف يعمل بأن اإلنساَن والوعيد بالعقوبة
وعمله، قدرته يخلق كما للعمل، العبد إرادة يخلق الذي هو وتعاىل سبحانه إنه بل

يشء. كل خالق وهو
بامليل يُتَّهم أن من يسلم لم فإنه وكلمته، قتادة لرأي الطيب التأميل هذا ومع
قاله الذي «وهذا ه: نصُّ ما هذا يف يقول نفسه تيمية ابن نجد ولذلك املعتزلة؛ آراء إىل
قتادة اتُّهم هذا مثل لسبب وأنه املعتزلة)، (أي القدرية قول من أنه فيه يَُظن قد قتادة

بالقدر.»6 اتُّهم لكونه التفسري عنه يروي أنه مَلْعَمر كره مالًكا إن قيل حتى بالقدر،

ص٥٨. التفسري، مجموعة 5

ص٥٩. التفسري، مجموعة 6
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وبعدها اآلية، هذه عىل الكالم من ينتهي حتى سريه يف هللا رحمه الشيخ يميض ثم
ما إىل يتعرض الطويل سريه يف وهو كلها، السورة من ينتهي حتى يتلوها ما يتناول
اآليات هذه أكثر وما أخرى، سور يف آيات من ها يفرسِّ التي اآلية إىل بسبب يتصل

أيًضا! فيها القول فيشبع عرًضا تجيء التي األخرى
الطويل، الشاق طريقه يف تتبُّعه وبني بيننا يحول املقام ضيق كان وإن ونحن،
ومتعددة، مختلفة وإسالمية وفلسفية كالمية مباحث عىل فيه ج عرَّ الذي الطريق هذا
قوله وهما السورة، من األخريتني اآليتني تفسريه إىل بإيجاز التعرض من ا بُدٍّ نرى ال

َوُموَىس﴾. إِبَْراِهيَم ُصُحِف * اْألُوَىل ُحِف الصُّ َلِفي َهذَا ﴿إِنَّ تعاىل:
الدين عليه يقوم ما هو اْألُوَىل﴾، ُحِف الصُّ َلِفي َهذَا ﴿إِنَّ تعاىل: قوله يف إليه املشار
َمْن أَْفَلَح ﴿َقْد ذكره: جلَّ قوله يتضمنهما األصالن وهذان الصالح، والعمل اإليمان من

تيمية.7 ابن يذكر كما ،﴾ َفَصىلَّ َربِِّه اْسَم َوذََكَر * تََزكَّى
يف السالم عليهما وموىس إبراهيم بني القرآن جمع عن يتكلم هذا بعد أخذ ثم
اآليتان هاتان ومنها املواضع، هذه يف باآلخر أحدهما قرن حكمة وعن منه، مواضع
ْ يُنَبَّأ َلْم ﴿أَْم تعاىل: قوله يف النجم سورة يف جاء ما ومنها «األعىل»، سورة من األخريتان

.﴾ َوىفَّ الَِّذي َوإِبَْراِهيَم * ُموَىس ُصُحِف ِيف ِبَما
عليه موىس وألن األمة، وإمام امللة صاحب هو السالم عليه إبراهيم ألن وذلك
أهدى كتاب السماء من ينزل لم الذي والكتاب الرشيعة وصاحب هللا كليم هو السالم
موىس، أتباع وإىل ذريته إىل إبراهيم بملة ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا هللا أرسل ثم القرآن، ومن منه

جميًعا. للعاملني رسوًال بذلك فصار
أهل إىل بعثه ملسو هيلع هللا ىلص، نبيه هللا بعث «وملا تعاىل: هللا رحمه الشيخ يقول ذلك ويف
إبراهيم؛ إىل ينتسبون كانوا يون واألمِّ وكتابيون، يون أمِّ صنفان: األصل يف وهم األرض،
كتاب أصلهم والكتابيون شعائره، من بقايا وعىل الكعبة) (أي بيته وُخزان ذريته فإنهم

موىس.

بعدها. وما ص١١٣ التفسري، مجموعة 7
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بالكتاب وجاء اعوجاجها، بعد إبراهيم ملة فأقام وغريت، بدلت قد الطائفتني وكال
األول»؛8 الكتاب من وكتم ُحرِّف وما فيه، اختلف ملا املبني يديه، بني ملا املصدق املهيمن

السالم. عليه موىس سيدنا عىل أنزل الذي أي
باهلل اإلقرار وهو الدين، بأصل قاما قد السالم عليهما وموىس إبراهيم يكون وبذلك
وأكمله، الدين فأقام والسالم الصالة عليه محمد جاء ثم له، رشيك ال وحده وعبادته

واملرسلني. األنبياء خاتم بهذا فكان
بن النمرود مناظرة إىل السالم عليه إبراهيم ذكر بمناسبة الشيخ استطرد ثم
سورة يف املناظرة هذه ذكر جاء وقد يشء، كل خالق هللا إثبات يف بابل، ملك كنعان
وال تسمع ال التي األصنام يعبدون الذين للمرشكني مناظرته وإىل القرآن، من البقرة
من وغريهما والشعراء مريم سورتي: يف ذكرها جاء وقد شيئًا، عنهم تغني وال تبرص

القرآن.
ملك فرعون وبني بينه كان ما إىل السالم، عليه موىس ذكر بمناسبة استطرد كما
قومه وبني بينه كان ما وإىل وقومه، وإىل إليه موىس وإرسال هللا ربوبية جحد إذ مرص؛
من الباطل يأتيه ال الذي كتابه يف تعاىل هللا بيَّنه ما عىل كله وذلك العجل، اتخذوا حني

خلفه. من وال يديه بني
أمر كان — أيًضا النحو هذا عىل — أنه إىل يشري نراه وذاك هذا من انتهى وملا
وغريها األصنام يعبدون كانوا الذين هؤالء العرب، من املرشكني مع ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيدنا
وال يدعونها، إذ تسمعهم وال شيئًا تخلق ال أنها مع له، ورشكاء هلل أنداًدا ويجعلونها

نفًعا. وال ا رضٍّ لهم تستطيع
الشيخ يقول كما وخصوًصا عموًما الرشك، يف تعاىل قوله لسانه عىل جاء هذا ويف
َوَال ا نَْرصً َلُهْم يَْستَِطيُعوَن َوَال * يُْخَلُقوَن َوُهْم َشيْئًا يَْخلُُق َال َما ُكوَن ﴿أَيُْرشِ هللا: رحمه
أَنْتُْم أَْم أََدَعْوتُُموُهْم َعَليُْكْم َسَواءٌ يَتَِّبُعوُكْم َال اْلُهَدى إَِىل تَْدُعوُهْم َوإِْن * وَن يَنُْرصُ أَنُْفَسُهْم
إِْن َلُكْم َفْليَْستَِجيبُوا َفاْدُعوُهْم أَْمثَالُُكْم ِعبَاٌد ِهللا ُدوِن ِمْن تَْدُعوَن الَِّذيَن إِنَّ * َصاِمتُوَن
وَن يُبِْرصُ أَْعنُيٌ َلُهْم أَْم ِبَها يَبِْطُشوَن أَيٍْد َلُهْم أَْم ِبَها يَْمُشوَن أَْرُجٌل أََلُهْم * َصاِدِقنَي ُكنْتُْم

تُنِْظُروِن﴾.9 َفَال ِكيُدوِن ثُمَّ َكاءَُكْم ُرشَ اْدُعوا ُقِل ِبَها يَْسَمُعوَن آذَاٌن َلُهْم أَْم ِبَها

ص١٢٠-١٢١. املجموعة، 8
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ببيان قاموا واملرسلني، األنبياء كبار الثالثة هؤالء أن بحق تيمية ابن بنيَّ وهكذا
أنه وإثبات يشء، لكل الخالق هللا وجود إثبات عىل الحاسمة األدلة وأقاموا الدين، أصول

وحده. والعبادة الحمد أهل هو شأنه جل وأنه له، رشيك ال أحد واحد
الصفات مسألة بحث حتى آخر إىل بحث من يستطرد هللا رحمه الشيخ واستمر
غريبًا وسيعود غريبًا، اإلسالم «بدأ ملسو هيلع هللا ىلص: قوله معنى وبحث واملعتزلة، السنة أهل بني
رجال من لغريه نراه ال بما السورة تفسري أتم حتى وهكذا للغرباء»،10 فطوبى بدأ، كما

سبقوه. الذين التفسري

بعدها. وما ص١٣٦ والثاني بعدها، وما ص١٢٨ األول البحث راجع 10
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الثاني الفصل

الفلق تفسريسورة

وهي: االستعاذة، أصول عىل املعوذتان، وهما تليها، التي و«الناس» السورة هذه تشتمل
هذه كل عىل هللا رحمه الشيخ تكلم وقد منه. املستعاذ ثم به، واملستعاذ االستعاذة،
إذ وهذا السورتني، هاتني يف وردت التي األحاديث ببعض لذلك وقدَّم حدة، عىل األصول
تَر «ألم عامر: بن عقبة روى فيما قال، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن صحيحه يف مسلم روى يقول:

الناس.» برب أعوذ الفلق، برب أعوذ قط: مثلهن يَُر لم الليلة أنزلت آيات
قلت: املتعوذون؟ به تعوَّذ ما بأفضل أخربك «أال له: قال ملسو هيلع هللا ىلص أنه آخر لفظ ويف

الناس.» برب أعوذ وقل الفلق، برب أعوذ قل قال: بىل.
فراشه إىل أوى إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي «أن عنها: هللا ريض عائشة عن الصحيحني ويف
يداه بلغت وما وجهه بهما يمسح ثم جميًعا، واملعوذتني أحد هللا هو ِبُقل كفيه يف نفث

به.» ذلك أفعل أن يأمرني كان اشتكى فلما جسمه، من
عنها هللا ريض عائشة أن — تيمية ابن يرضاها التي وهي — أخرى رواية ويف
وجعه اشتد فلما وينفث، باملعوذات نفسه عىل يقرأ اشتكى إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي «إن قالت:

بركتها.» رجاء بيده عليه وأمسح عليه أقرأ كنت
ملسو هيلع هللا ىلص، والنبي ذلك تفعل كانت عائشة أن الصواب، هو «وهذا تيمية: ابن يقول وهنا

فال.»1 ترقيه، أن منها وطلب اسرتقى يكون أن وأما يمنعها، ولم يأمرها لم
فيقول: السورتني هاتني بتفسري أراده ما يبني األكرب الشيخ نرى هذا، وبعد
بل الحاجة وشدة منفعتهما عظيم وبيان السورتني، هاتني عىل الكالم «واملقصود

١٩٥٥م. سنة الهند ببمباي، ق. مطبعة نرش ص١–٣ املعوذتني» «تفسري راجع 1
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السحر دفع يف ا خاصٍّ تأثريًا لهما وأن قط، أحد عنهما يستغني ال وأنه إليهما، الرضورة
من أعظم السورتني بهاتني االستعاذة إىل العبد حاجة وأن الرشور، وسائر والعني

واللباس.» والرشاب والطعام النفس إىل حاجته
القول من فيض يف السورتني هاتني بتفسري اهتمامه سبب تيمية ابن أبان وهكذا
معناها «حقيقة فقال: معناها لبيان االستعاذة عىل الكالم يف أخذ ثم وإطالة، السديد
يسمى كما معاذًا به املستعاذ يسمى ولهذا منه؛ يعصمك من إىل تخافه يشء من الهروب

ووزًرا. ً ملجأ
الشجرة أصل يف الذي للبيت تقول العرب ألن السرت؛ إىل يرجع لغة معناها إن وقيل
به واستجن منه به استعاذ بمن عدوه من استرت قد العائذ فكذلك «ُعوَّذ»، بها فاسترت

منه.
فلم بالعظم لصق إذا ِللَّْحم تقول العرب فإن املجاورة، لزوم هو معناها إن وقيل
به باملستعاذ يستمسك العائذ فكذلك واستمسك، به اعتصم ألنه «ُعوَّذ»؛ به يتخلص

ويلزمه.» به ويعتصم
ولهذا كله؛ ذلك فوق يشء هو ا حقٍّ باهلل يستعيذ حني املؤمن استعاذة معنى أن عىل
املؤمن بقلب القائم االستعاذة فمعنى «وبعد، املعاني: تلك أورد أن بعد تيمية ابن يقول
حينئٍذ بالقلب يقوم فما وإال، وتفهيم، وإشارات تمثيل هي وإنما العبارات، هذه وراء
أمر يديه، بني والتذلل إليه واالفتقار الرب، يدي بني واالنطراح واالعتصام، االلتجاء من

العبارة.» به تحيط ال
بمعنى َفَعٌل «فلق» أن وذلك َفَلق، كله الخلق أن «واعلم يقول: الفلق معنى ويف
فالق وجل عز وهللا ومقنوص، ومسلوب مقبوض بمعنى وقنص وسلب كقبض مفعول
والسحاب العيون، عن والجبال النبات، عن األرض وفالق والنوى، الحب وفالق اإلصباح
هللا هو به املستعاذ يكون وإذن اإلصباح»؛ عن والظالم األجنة، عن واألرحام املطر، عن

يشء. لكل الخالق
عىل الكالم إىل انتقل الفلق، ومعنى االستعاذة معنى بيان من فرغ أن وبعد
فهل الناس، سورة يف واإلله والرب وامللك السورة، هذه يف الفلق رب وهو به، املستعاذ
يف منه واملستعاذ تتناسب ِلَمعاٍن هو السورتني، يف النحو هذا عىل هللا صفات اختالف

منهما؟ كل
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به (هللا) وصف ما يكون أن من بد «وال الشيخ: يقول السؤال هذا عن ولإلجابة
منه املستعاذ الرش دفع ويقيض املطلوبة االستعاذة يناسب السورتني هاتني يف نفسه

وأبينها. مناسبة أعظم
فيُسأل الحسنى، بأسمائه يدعى سبحانه هللا أن متعددة مواضع يف قررنا وقد
مقتضيًا به املستعاذ االسم يكون أن بد فال … ويقتضيه يناسبه باسم مطلوب لكل

رفعه.»2 أو منه املستعاذ الرش دفع وهو للمطلوب،
وبني به املستعاذ هللا ي ُسمِّ أو وصف، ما بني املناسبات هذه لبيان أنه البدهي ومن
السورتني، هاتني يف منها املستعاذ الرشور أنواع عىل الكالم يجب منه، املستعاذ الرش
رش وقب، إذا الغاسق رش عموًما، رش لها التي املخلوقات رش الفلق: سورة يف وهي
شيئًا منه املستعاذ نجد الناس سورة ويف حسد، إذا الحاسد ورش العقد، يف النفاثات

الخناس. الوسواس رش وهو واحًدا،
بيان عىل تكلم السورة بتلك ذكرت التي األربعة الرشور من كل عىل الكالم وقبل
الدعاء وعىل املعدوم، والرش املوجود الرش من االستعاذة وعىل حقيقته، وما هو، ما الرش:
األربعة الرشور تلك بيان يف أخذ ثم منها، واالستعاذة وموارده الرش ملصادر الجامع

الفلق: سورة يف منها املستعاذ

إال، ليس موصولة َخَلَق﴾ َما َرشِّ ﴿ِمْن تعاىل: قوله يف «ما» إن املخلوقات: رش (أ)
من يشء يف مطلًقا يدخل ال الرش فإن الخالق، ال الخلق إىل مسند اآلية هذه يف فالرش
الشتق رش هو ما أفعاله من كان ولو كلها، محض خري أفعاله فإن أفعاله، أو صفاته

ُحْسنَى. كلها أسماؤه تكون فال اسم، منه له
العقوبة يستحق من عقوبة يقتيض الذي بعباده العدل من تعاىل منه يكون وما
أي إليهم؛ بالنسبة إال ا رشٍّ يكون وال والحكمة، العدل محض ألنه محض خري هو منهم،

بهم. وقيامه تعلقه يف
للعبد؛ بالنسبة ورش خالقه، هلل بالنسبة خري فهو اإلضافية، األمور من الرش ثم
إليه، بالنسبة رش فقطعها يده قطعت إذا السارق أن — الشيخ يذكر كما — وذلك
الرضر ودفع أموالهم حفظ من فيه ملا وهذا جميًعا؛ الناس إىل بالنسبة محض وخري

ص٩-١٠. املعوذتني سورة تفسري 2
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من هللا إىل نسب ما وأما العقوبة، تلك من بالسارق قام ما هو الرش يكون وإذن، عنهم.
والحكمة.3 الخري عني فهو لهذا إرادته

عن ا تامٍّ تنزيًها هللا ينزه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول نرى هللا، رحمه الشيخ يذكر كما ثم، ومن
والرش يديك، يف والخري وسعديك، «لبيك الصحيح: الحديث يف فيقول إليه، الرش نسبة

إليك.» ليس
وأفعاله وصفاته أسمائه يف إليه الرش نسبة عن وتعاىل سبحانه ربه ينزه بهذا إنه

مخلوقاته. أفعال يف دخل وإن
أي رش كل من االستعاذة َخَلَق﴾، َما َرشِّ ﴿ِمْن تعاىل: قوله يف دخل وقد هذا
أي من أو والصواعق، الريح أو الدواب، أو الجن أو اإلنس من الرش به قام مخلوق
الحديث يف ورد كما كله هذا من يستعيذ الرسول كان ولذلك البالء؛ أنواع من آخر نوع

الصحيح.
املفرسين وأكثر عديدة، معاني لهذا التفسري كتب يف جاء وقب: إذا الغاسق رش (ب)
بظلمته أقبل إذا الليل عباس: ابن قال أظلم، إذا الليل هو — أعلم وهللا — به املراد أن

الظلمة. والغسق وأظلم، يشء كل يف ودخل املرشق من
يستدلون وربما الربد، والَغَسُق برد، إذا الليل البعض: يقول كما أيًضا معانيها ومن
أن فيذكرون اًقا﴾،4 َوَغسَّ َحِميًما إِالَّ * ابًا َرشَ َوَال بَْرًدا ِفيَها يَذُوُقوَن ﴿َال تعاىل: بقوله

بحرِّها. النار تحرقهم كما بربده يحرقهم الزمهرير هو الغساق
ملكان أنسب اآلية يف «والظلمة هذا: يف ويقول األول، املعنى يختار الشيخ ولكن
الليل؛ يف الذي الربد من باالستعاذة أوىل الظلمة يناسب الذي الرش فإن االستعاذة؛
الظلمة، هو الذي الغاسق رش ومن والنور، الصبح هو الذي الفلق برب استعاذ ولهذا،

باالستعاذة.»5 املطلوب للمعنى به املستعاذ الوصف فناسب
وهو الليل، رش من االستعاذة وجه بيان األكرب الشيخ يفوت أال الطبعي من وكان
الشياطني تنترش وفيه الخبيثة، الرشيرة األرواح سلطان محل — يقول كما — الليل أن
بالنهار؛ تتسلط ال ما والجن اإلنس شياطني تتسلط وفيه الظالم، محل هو والليل …

ص١٨–٢٠. املعوذتني، تفسري راجع 3

.٢٤-٢٥ آية النبأ، سورة 4

ص٢٦. املعوذتني، تفسري 5
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أهل وعىل املظلمة، واملواضع الظلمات يف سلطانهم إنما والشياطني نور، النهار فإن
الظلمة.

الالتي السواحر هن النفاثات فإن السحر، هو الرش هذا الُعقد: يف النَّفاثات رش (ج)
هو والنَّفث السحر. من يردن ما ينعقد حتى عقدة كل عىل وينفثن الخيوط يعقدن
«فإذا األكرب: الشيخ يقول ذلك ويف هللا، بإذن السحر يتم وبهذا خفيف، ريق مع النفخ
عليه ويستعني باملسحور، يريده الذي والرش بالخبث النافث) نفث (أي نفسه تكيفت
نََفٌس الخبيثة نفسه من فيخرج ريق، معه نفًخا العقد تلك يف نفخ الخبيثة، باألرواح

لذلك. املمازج بالريق مقرتن واألذى، للرش ممازج
هللا بإذن السحر فيه فيقع املسحور أذى عىل الشيطانية والروح هو يتساعد وقد

الرشعي.»6 األمري ال القدري، الكوني
يف األمر جاء التي الرشور من األخري الرابع الرش هذا حسد: إذا الحاسد رش (د)
نفس أن عىل والسنة القرآن دل «وقد تيمية: ابن يقول منها، باالستعاذة الفلق سورة
وإن وعينه، نفسه من باملحسود يتصل رش حسده فنفس املحسود، يؤذي الحاسد حسد

لسانه.»7 وال بيده يؤذه لم
إذا ولكن رش، منه يصيبه فال املحسود عن يغفل قد الحسد طبعه يف من أن عىل
إن به يقع األذى ذلك من فيكون إليه، قلبه من الحسد نار انبعثت بباله املحسود خطر
رشه أن بيان حسد﴾ ﴿إذا تعاىل: فقوله الحاسد، رش من به ويتحصن باهلل يتعوذ لم

منه. هللا يعذه لم إن بالفعل الحسد حصل إذا يتحقق
بمجردها؛ تؤثر ال عينه أن «ومعلوم بنصه: نذكره ما هللا رحمه الشيخ يقول ولهذا
فيه يؤثر لم وغريهما، والجبل األرض إىل ينظر كما عنه، ساٍه الٍه نظر إليه نظر لو إذ

شيئًا.
فصارت واحتدت واتسمت الخبيثة، نفسه تكيفت قد من نظر إليه نظر إذا وإنما
نفس وقوة ضعفه صفة بحسب تأثريًا املحسود يف أثرت حاسدة، خبيثة غضبية نفًسا
والعامة الخاصة عند والتجارب وأمرضه، رصعه وربما … وأهلكه أعطبه فربما الحاسد،

تذكر.» أن من أكثر

ص٣٣. املعوذتني، تفسري 6
ص٤٣-٤٤. املعوذتني، تفسري 7
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من عنه ينجم وما تأثريه ثم يكون، وكيف وحقيقته الحسد تيمية ابن بني هكذا
مثل أخرى، مباحث عىل أخرى فصول يف يتكلم نراه بل بذلك، يكتِف لم فإنه رش،
ومراتب الشيطان، عبادة عىل السحر واشتمال والسحر، والعني الحسد بني الفروق

الناجع.8 بدوائه جاءت الفلق سورة وأن الثالث، الحسد
أسباب، بعرشة املحسود عن يندفع الحاسد رش أن طويل، فصل يف ذلك بعد ذكر ثم
عليه، واإلقبال سواه، عما والتخيل هللا، عىل والتوكل والصرب، والتقوى، االستعاذة، وهي:

والتوحيد.9 واإلحسان، والصدقة، والتوبة،
وتأثريهما؛ والجن الناطقة النفوس يف املختلفة األقوال ببيان السورة تفسري وختم
وأعينهم الحاسدين نفوس أن من انكشف أن بعد رأيه يف منه بد ال البيان هذا ألن وذلك
رحمه وكان والحسد، السحر بواسطة أيًضا تأثري لها الشيطانية األرواح وأن تأثري، لها

ودقيًقا. موجًزا بيانه يف تعاىل هللا

بعدها. وما ص٤٦ املعوذتني، تفسري 8
بعدها. وما ص٥٥ املرجع، نفس 9
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الناس سورة

تضمنتها، التي األمور هذه بيان من أيًضا بد ال سبقتها، التي يف كما السورة، هذه يف
«الفلق». سورة يف تقدم قد االستعاذة وبيان منه. املستعاذ به، املستعاذ االستعاذة، وهي:
تفسريها عىل الكالم بصدد نحن التي السورة يف ذكر الذي هللا وهو به واملستعاذ

الناس. إله الناس، ملك الناس، رب بأنه:
الشيطان من االستعاذة وبني بينها وهل الثالث، اإلضافات هذه تفسري ما ولكن،

مناسبة؟ ووسوسته
ثم اإلضافات، هذه من كل معنى عىل بالكالم تيمية ابن يبدأ هذا، عن ولإلجابة

منه.1 املستعاذ وبني جميعها بها موصوًفا هللا بني التي املناسبة عىل
وتربيتهم، وتدبريهم الناس خلق تتضمن ربوبية إضافة األوىل اإلضافة أن يذكر فهو
تضمن كما يفسدهم، مما وحفظهم عنهم الرش ودفع ومصالحهم، إصالحهم ورعاية

عنهم. الُكُربات ويكشف دعاه إذا املضطر يجيب الذي هو أنه
يشاء، كما أمورهم ويدبِّر فيهم يترصف وعبيده مماليكه فهم امُللك، إضافة والثانية
إذا وملجؤهم وُمعاذهم مستغاثهم وهو الشدائد، عند مفزعهم إليه الحق ملكهم وهو

بساحتهم. العدو نزل
ومعبودهم سواه، لهم إله ال الذي الحق إلُههم فهو األلوهية، إضافة هي والثالثة
يف وال ربوبيَّته يف يرشكه ال ومليكهم ربهم وحده أنه فكما غريه، لهم معبود ال الذي

ومعبودهم. إلُههم وحده هو فكذلك أحد، ملكه

ص٦٨–٧٠. املعوذتني، تفسري 1
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وال بغريه، يستعيذوا أالَّ جديرون جميًعا فالناس كذلك، ا حقٍّ األمر كان وإذا
وملكه بربوبيَّتهم أمورهم متويل هو ونارصهم، وَحْسبهم كافيهم فهو بسواه، يستنرصوا

لهم. وإلهيَّته
األعداء، أعدى من لالستعاذة الثالث اإلضافات هذه مناسبة «ظهرت وبذلك
ومالكه ربه إىل العبد يلجأ ال وكيف كيًدا!» وأبلغهم رضًرا، وأشدهم عداوة، وأعظمهم

والشدائد؟! النوازل عند وإلهه
وتأخري الربوبية، صفة تقديم يف الحكمة إىل بوضوح اإلسالم شيخ أشار وهنا
ُملكه تستلزم ربوبيته «ألن يقول: كما — وذلك امللك؛ صفة وتوسط اإللهية، صفة
الحق، اإلله الحق، امللك الحق، الرب فهو ويقتضيها، إلهيته يستلزم وملكه وتقتضيه،

بإلهيته.» واستعبدهم بملكه، وقهرهم بربوبيته، خلقهم
من كل يف منه املستعاذ الرش بني واضًحا لطيًفا فرًقا يفرق نراه ذلك، وبعد
من اإلنسان تأتي التي الرشور من باالستعاذة األمر فيها الفلق فسورة «املعوِّذتني»،
الرش من باالستعاذة األمر الناس سورة يف أن حني عىل والحسد، السحر مثل خارج،
واملعايص الذنوب سبب هي التي الشيطان وسوسة وهو الداخل، من اإلنسان يجيء الذي

كلها.
وال التكليف، تحت يدخل ال ألنواعه) الشامل جنسه (أي األول «فالرش قال: ثم
تحت يدخل الناس سورة يف الثاني والرش كسبه، من ليس ألنه عنه؛ الكفُّ منه يُطلب

النهي.»2 به ويتعلق التكليف،
أو الحركة هي هذه أن ببيان ويبدأ والوسوسة، «الوسواس» عىل الكالم يجيء ثم
إما النفس، يف الخفيُّ اإللقاء هو والوسواس منه، فيحرتز يحسُّ ال الذي الخفي الصوت
إىل الشيطان يوسوس كما صوت بغري وإما إليه، أُْلِقَي من إال يسمعه ال خفي بصوت

اإلنسان.
* اْلَخنَّاِس اْلَوْسَواِس ﴿َرشِّ وهو منه، املستعاذ بقي به، املستعاذ بيان تم وإذا

َوالنَّاِس﴾. اْلِجنَِّة ِمَن * النَّاِس ُصُدوِر ِيف يَُوْسِوُس الَِّذي
اآلية من املحذوف للشيطان صفة أو «وسوس» لفعل مصدر «الوسواس» فهل

َلبًْسا؟ تدع ال داللة عليه يدل ما لوجود

ص٧٢. املعوذتني، تفسري 2
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منهم البعض قال إذ املفرسين؛ عن وردا اللذين الرأيني هذين يذكر تيمية وابن
أو املبالغة، وجه عىل به ُوِصف «مصدر وهو وصف، ال مصدر اآلية يف «الوسواس» إن

الشاعر: قول عليه والدليل الوسواس»، «ذو تقديره: مضاف حذف عىل يكون

َزِج��ل3 ِع��ْش��ِرق ب��ري��ح اس��ت��ع��ان ك��م��ا ان��ص��رف��ت إذا وس��واًس��ا ل��ل��َح��ْل��ِي ت��س��م��ع

سواء.» الوسوسة بمعنى مصدر فهذا
للمستعاذ وصف أنه واختار عليه، وردَّ الرأي هذا هللا رحمه املصنف يرَض ولم
هذه أحد يف وقال عديدة،4 وجوه من طويًال الرأي لهذا واحتج الشيطان، وهو رشه من
يكون أن يستحيل بما وصفه تعاىل)، هللا (أي أنه وهو آخر، وجه عليه ويدل الوجوه:
وصفان و«الخنَّاس» «الوسواس» ف «الخنَّاس»، وهو الوصفية، يف متعنيِّ هو بل مصدًرا،

الشيطان. وهو محذوف ملوصوف
واملوصوف عليه، كالَعَلم صار حتى الوصف غلبة هنا ها املوصوف حذف ن وَحسَّ
والحسن، والقبيح، كالطويل، اللبَّس، فيقع مشرتًكا الوصف كان إذا حذفه يقبح إنما

لغريه. ال له الصفة أن ليُعلم املوصوف ذكر فيتعني ونحوه،
االسم مجرى يجري فإنه اشرتاك، فيه يعرض ولم واختص الوصف غلب إذا فأما
والفاجر، والَربِّ، والكافر، املسلم)، الرجل (أي «املسلم ک املوصوف، حذف ويحُسن
من أحسن هنا املوصوف فحذف ذلك، ونحو والوايل، والشاهد، والداني، والقايص،

ذكره.»
أخريني؛ صفتني السورة هذه يف له فإن للشيطان، صفة «الوسواس» كان وإذا
هللا. رحمه تيمية ابن يقول كما الناس»، صدور يف يوسوس و«الذي «الخناس»، وهما
«دخل»، وبابه واختفى، توارى إذا يخنُس خنس فعل من مأخوذة الصفة وهذه
وأنا املدينة ُطرق بعض يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي «لقيني عنه: هللا ريض هريرة أبو يقول هذا ويف

منه.»5 فانْخنَْست ُجنب،

زجل. فهو كفرح زجل الصوت، ورفع التطريب الزجل زجل: نبات. العرشق: 3
بعدها. وما ص٧٣ املعوذتني، تفسري إليه: ذهب ملا االحتجاج ويف الرأيني، هذين بيان يف راجع 4

و«الخنس» وجل عز هللا ذُكر إذا النون) (بضم يخنس ألنه الشيطان؛ والخناس: الصحاح: مختار يف 5

نهاًرا. تختفي ألنها أو املغيب، يف تخنس ألنها الكواكب؛ املفتوحة): النون وتشديد الخاء (بضم
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ملجرد فليست ظهور، بعد اختفاء — اإلسالم شيخ يقول كما — اللفظ وحقيقة
تبدو النجوم هي قتادة: قال «الُخنَّس»، ب القرآن يف الكواكب ُوصفت ولهذا االختفاء؛

تُرى. فال بالنهار وتخنُس بالليل
والتأخر، والرجوع االختفاء من فهو املعنيني، هذين من مأخوذ «والخنَّاس يقول: ثم
أنواع فيه وبذر عليه، وانبسط الشيطان قلبه عىل جثم هللا ذكر عن غفل إذا العبد فإن

قال.6 ما آخر إىل وانقبض»، انخنس به واستعاذ ربه العبد ذكر فإذا … الوساوس
ِيف يَُوْسِوُس ﴿الَِّذي بقوله: الثالثة الصفة إىل تعاىل هللا يشري الصفتني، هاتني وبعد
تتسلَّل ثم الناس، صدور محلها الشيطان وسوسة أن هو هذا ومعنى النَّاِس﴾، ُصُدوِر

القلوب. إىل منها
ثالثة صفة ليست هذه أن نرى فيما الظاهر ولكن اإلسالم، شيخ يذكر هكذا
وسوسة كون حكمة عن الشيخ عربَّ وقد الوسوسة، ملحل بيان هي بل للشيطان،
تعاىل: قوله يف الرس ل وتأمَّ بقوله: القلوب إىل منها تلج ثم الصدر يف تكون الشيطان
القلب ساحة هو الصدر إن قلوبهم»، «يف يقل: ولم النَّاِس﴾، ُصُدوِر ِيف يَُوْسِوُس ﴿الَِّذي

له. الدهليز بمنزلة فهو القلب، يف تلج ثم … إليه الواردات تدخل فمنه وبيته،
فهم ومن الجنود، عىل تتفرق ثم الصدر، إىل واإلرادات األوامر تخرج القلب ومن
ُصُدوِرُكْم ِيف َما هللاُ ﴿َولِيَبْتَِيلَ :(١٥٤ رقم اآلية عمران، آل (سورة تعاىل: قوله فهم هذا

ُقلُوِبُكْم﴾. ِيف َما َص َولِيَُمحِّ
فهو القلب، إىل إلقاءه يريد ما فيُلقي وبيته، القلب ساحة إىل يدخل فالشيطان
اآلية طه، (سورة تعاىل قال ولهذا القلب؛ إىل واصلة ووسوسته الصدر، يف موسوس
ذلك إليه ألقى أنه املعنى ألن «فيه»؛ يقل ولم يَْطاُن﴾، الشَّ إَِليِْه ﴿َفَوْسَوَس :(١٢٠ رقم

قلبه.7 يف فدخل إليه، وأوصله
ختم ولذلك اإلنس؛ شياطني من تكون كما الجن، شياطني من تكون والوسوسة

َوالنَّاِس﴾. اْلِجنَِّة ﴿ِمَن بقوله: السورة تعاىل هللا
إليه ذهب آخر رأيًا اآلية تفسري يف أن ذكر فقد تيمية، ابن رأي هو هذا كان وإذا
َوالنَّاِس﴾ اْلِجنَِّة ﴿ِمَن تعاىل: قوله أن وهو وتفسريه، القرآن بمعاني ُعنوا من بعض

ص٧٩. املعوذتني، تفسري 6

ص٨٩. املعوذتني، تفسري 7
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كما للجني يوسوس فالشيطان وجن، إنس قسمان: وهم صدورهم يف للموسَوس بيان
. لإلنِيسِّ يوسوس

وَجرَّه عديدة، بوجوه الشديد ضعفه بنيَّ الرأي، هذا هللا رحمه الشيخ أبان أن وبعد
ال «الناس» اسم عليهم يطلق ال «الِجنَّة» وأن «الناس»، كلمة اشتقاق عىل الكالم إىل هذا
وأقام اختاره الذي الصحيح الرأي عىل الكالم يف أخذ كله ذلك وبعد اشتقاًقا، وال أصًال

عليه.8 القاطعة األدلة
َوالنَّاِس﴾ اْلِجنَِّة ﴿ِمَن قوله: أن وهو الثاني، القول «فالصواب يقول: هذا يف وهو
اإلنس، صدور يف يوسوس فالجني وجن، إنس نوعان: وأنهم يوسوس، للذي بيان

… اإلنيسِّ إىل يوسوس أيًضا واإلنيسُّ
وإن واإلنس، الِجنِّ بني مشرتك وهذا القلب، يف الخفيُّ اإللقاء هي الوسوسة فإن
الواسطة؛ تلك إىل يحتاج ال والجنِّيُّ األذن، بواسطة هي إنما ووسوسته اإلنيسِّ إلقاء كان

… الدم مجرى منه ويجري آدم ابن يف يدخل ألنه
تعاىل: قال الشيطاني، الوحي يف اشرتاكهما الوسوسة هذه يف اشرتاكهما ونظري
ُزْخُرَف بَْعٍض إَِىل بَْعُضُهْم يُوِحي َواْلِجنِّ اْإلِنِْس َشيَاِطنَي َعُدوٍّا نَِبيٍّ ِلُكلِّ َجَعْلنَا ﴿َوَكذَِلَك

ُغُروًرا﴾.9 اْلَقْوِل
اإلنس فشياطني مثله. أنيسٍّ إىل اإلنيسُّ ويوحيه باطله، اإلنيسِّ إىل يوحي فالشيطان

الوسوسة. يف ويشرتكان الشيطاني، الوحي يف يشرتكان والجن
األول، القول أصحاب ارتكبها التي فات والتعسُّ اإلشكاالت تلك تزول هذا، وعىل
وعىل الجن، وشياطني اإلنس شياطني الشياطني: نوعي رش من االستعاذة عىل اآلية وتدل
ا. جدٍّ بديع فإنه ْله، فتأمَّ فقط، الجن شياطني رش من االستعاذة تكون إنما األول القول
وامِلنَّة، الحمد وهلل السورتني، هاتني أرسار بعض عىل الكالم من به هللا منَّ ما فهذا
رب هلل والحمد بعزيز، هللا عىل ذلك فما النَّمط، هذا عىل بتفسري يساعد أن هللا وعىس

العاملني.»10

بعدها. وما ص٨٩ نفسه، املرجع 8
.١١٢ األنعام: سورة 9

ص٩٤-٩٥. املعوذتني، تفسري 10
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مبلغ عىل يُظهرنا الذي الرائع، النحو هذا عىل املعوذتني السورتني تفسري ختام وبعد
السديد، والبيان النافذ العقل من هللا آتاه ما ومبلغ القرآن، بمعاني اإلسالم شيخ علم
وذلك رشه؛ به ويستدفع الشيطان، من العبد به يعتصم فيما نافعة بقاعدة وأتبعه

بالء. كل أصل الشيطان من لإلنسان حرًزا يعترب منها كل أسباب عرشة
بالغات، وعظات جدلية مباحث وفيها العظيم، القرآن من مستقاة األسباب وهذه
وتعاىل. سبحانه هللا بإذن كثريًا خريًا فيها واجٌد بأنه ثقة عىل ونحن إليها، القارئ فنحيل
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والسياسة االجتامع يف

حريًصا والحق، الدين نُرصة سبيل يف مكافًحا املباركة حياته طول تيمية ابن ظل
املجتمع يكون أن وعىل وحده، هلل العبادة مخلصني دينه أبناء يكون أن عىل كله الحرص
األمانات مؤدين للحق، نرصاء وعمالها الدولة والة يكون وأن والظاملني، الظلم من بريئًا
والقيام األمة خدمة رشف إليهم يسند ألن أهًال يكونوا أن هذا وأساس أهلها، إىل

بشئونها.
مجتمًعا ليكون املجتمع، عليها يقوم التي الدعامات يف آراؤه له كانت كله، ولذلك
والئها، اختيار يف األمة عليها تقوم أن ينبغي التي السياسة يف وآراؤه صالًحا، سليًما
األمة أبناء من كالٍّ يحمل وفيما أصحابها، إىل والحقوق األمانات أداء من يمكِّن وفيما

فيه. يعيش الذي ووطنه وأمته دينه نحو بواجباته القيام عىل
ثم أوًال، االجتماعية الناحية نعني الناحيتني؛ هاتني يف اآلراء هذه اآلن وسنعرض

اإلطالة. يسع ال املقام ألن بإيجاز وذاك هذا وسيكون السياسية، الناحية





األول الفصل

االجتامع يف

َالَة الصَّ َويُِقيُموا ُحنََفاءَ يَن الدِّ َلُه ُمْخِلِصنَي هللاَ ِليَْعبُُدوا إِالَّ أُِمُروا ﴿َوَما تعاىل: هللا يقول
أَْهِلَها إَِىل اْألََمانَاِت وا تَُؤدُّ أَْن يَأُْمُرُكْم هللاَ ﴿إِنَّ ويقول: اْلَقيَِّمِة﴾،1 ِديُن َوذَِلَك الزََّكاَة َويُْؤتُوا

ِباْلَعْدِل﴾.2 تَْحُكُموا أَْن النَّاِس بنَْيَ َحَكْمتُْم َوإِذَا
يقوم أن يجب السليم املؤمن املجتمع أن — بحق — تيمية ابن اإلمام يرى ولهذا

املعاملة: يف والعدل وحده، هلل الدين إخالص األساسني: هذين عىل

هلل إخالصالدين

الرسل وهم وعباده، هللا بني وسائط من بد ال أنه عىل السماوية امللل أصحاب كل أجمع
عاجزين الناس كان هذا وبدون إليهم، أُرِسلوا ملن ويبلغونه وحيه عنه يتلقون الذين
به جاء مما ذلك غري إىل عنه، وينهى يكرهه وما به، ويأمر هللا يحبه ما معرفة عن

وفروعه. الدين أصول من القرآن
من بد ال «أنه هللا: رحمه الشيخ يقول كما — هو بذلك املراد إن يقال أن وأما
ونرصهم العباد رزق يف واسطة يكون أن مثل ، املضارِّ ودفع املنافع جلب يف واسطة
به هللا ر كفَّ الذي الرشك أعظم من فهذا فيه، إليه ويرجون ذلك يسألونه وهداهم

قال.3 ما آخر إىل وشفعاء»، أولياء هللا دون من اتخذوا حيث املرشكني؛

.٥ البينة: سورة 1

.٥٨ النساء: سورة 2

بعدها. وما ص٤٦ ١٣٢٣ه، سنة الخانجي طبع الرسائل مجموع من الواسطة، رسالة راجع 3
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من وعباده هللا بني وسائط أثبت من باهلل مرشًكا كافًرا يكون أنه هذا بعد ويذكر
تاب فإن يستتاب، أن فيجب ورعيته، امللك بني الحجاب يكون كما غريهم أو الدين أئمة

أنداًدا. هلل وجعلوا باملخلوق، الخالق شبَّهوا هلل، مشبِّهون وهؤالء ُقتل، وإال
إما ثالثة: وجوه أحد عىل يكونون الناس وبني امللوك بني الوسائط بأن وذلك
عباده أحوال يعلم ال هللا إن قال ومن الناس، أحوال من يعرفونه ال بما إياهم إلخبارهم
السميع العليم باهلل كافر فهو غريهم أو أنبيائه أو مالئكته بعض بها يخربه حتى

البصري.
سبحانه وهللا وأنصار، بأعوان إال أعدائه ودفع رعيته تدبري عن عاجز امللك ألن وإما

الذل. من ويلٌّ وال ظهري له ليس
وهللا حوله، ممن يحرِّكه بمحرك إال إليهم ويحسن رعيته يرحم ال امللك ألن وإما
يشء وكل بولدها، الوالدة من بعباده أرحم وهو ومليكه، يشء كل رب هو سبحانه

يكن. لم يشأ لم وما كان، شاء فما فبمشيئته،
أن فيجب ذكرنا، الذي النحو عىل الوسائط نفي إىل تيمية ابن اإلمام ينتهي وهكذا
يُقَصد أن يجوز وال غريُه، يُرَجى ال الذي الصمد األحد الواحد هلل خالًصا الدين يكون

سواه.
«زيارة يف رسالته ذلك ومن ورسائله، فتاويه من كثري يف املوضوع هذا تناول وقد
به هللا بعث الذي قوله: منه ا جدٍّ جيد بكالم افتتحها التي باملقبور»4 واالستنجاد القبور
ودعاؤه عليه، والتوكل واستعانته له، رشيك ال وحده هللا عبادة هو ُكتُبه، به وأنزل رسله
* اْلَحِكيِم اْلَعِزيِز ِهللا ِمَن اْلِكتَاِب ﴿تَنِْزيُل تعاىل: قال كما املضار، ودفع املنافع لجلب
َوالَِّذيَن اْلَخاِلُص يُن الدِّ هلِلِ أََال * يَن الدِّ َلُه ُمْخِلًصا هللاَ َفاْعبُِد ِباْلَحقِّ اْلِكتَاَب إَِليَْك أَنَْزْلنَا َّا إِن
َما ِيف بَيْنَُهْم يَْحُكُم هللاَ إِنَّ ُزْلَفى ِهللا إَِىل ِليَُقرِّبُونَا إِالَّ نَْعبُُدُهْم َما أَْولِيَاءَ ُدونِِه ِمْن اتََّخذُوا

يَْختَِلُفوَن﴾. ِفيِه ُهْم
اْدُعوا ﴿ُقِل تعاىل: وقال أََحًدا﴾، ِهللا َمَع تَْدُعوا َفَال هلِلِ اْلَمَساِجَد ﴿َوأَنَّ تعاىل: وقال

تَْحِويًال﴾. َوَال َعنُْكْم ِّ الرضُّ َكْشَف يَْمِلُكوَن َفَال ُدونِِه ِمْن َزَعْمتُْم الَِّذيَن
اْلَمَالِئَكَة تَتَِّخذُوا أَْن يَأُْمَرُكْم ﴿َوَال تعاىل: قوله منها أخرى بآيات أتى أن وبعد
من هللا) (أي جعل فإذا قال: ُمْسِلُموَن﴾، أَنْتُْم إِذْ بَْعَد ِباْلُكْفِر أَيَأُْمُرُكْم أَْربَابًا َوالنَِّبيِّنَي

بعدها. وما ص١٠٣ من ذكره، اآلنف املجموع يف الرسالة هذه جاءت 4

200



االجتماع يف

وغريهم املشايخ من دونهم َمن اتخذ من فكيف كافًرا، أربابًا والنبيِّني املالئكة اتخذ
أصحاب بأحد يستنجد من عىل حكمه إىل عنه هللا ريض الشيخ أشار وهكذا أربابًا!5

القبور.
أن فذكر نبيٍّا، كان ولو بميت يستنجد عمن الكالم عىل تفصيل يف هذا بعد أخذ ثم
أن يجب صحيح «رشك فهذا به، ويستنجد حاجته يسأله صالح أو نبي قرب إىل أتى من
ليشفع مني هللا إىل أقرب لكونه أسأله أنا قال وإن ُقِتل، وإال تاب فإن صاحبه، يستتاب
وأعوانه، بخواصه السلطان إىل يُتوسل كما به هللا إىل أتوسل ألني األمور؛ هذه يف يل

… والنصارى» املرشكني أفعال من فهذا
القسم هو فهذا دعوته، إذا يجيبه مما أعظم دعاءه أجاب هللا دعا إذا هذا قلَت: وإن
تقول كما لك يدعو أن منه تطلب ولكن تدعوه، وال الفعل منه تطلب أال وهو الثاني،
عليه هللا صىل النبي من يطلبون عليهم هللا رضوان الصحابة كان وكما يل، ادع : للحيِّ

الدعاء. وسلم وآله
أن لنا يُرشع فلم وغريهم والصالحني األنبياء من امليت وأما الحي، يف مرشوع فهذا
أمر وال والتابعني، الصحابة من أحد هذا يفعل ولم ربَّك، لنا اسأل وال لنا، ادع نقول:

حديث.6 فيه ورد وال األئمة، من أحد به
استسقى عنه، هللا ريض عمر زمن يف أجدبوا ملا أنهم الصحيح يف ثبت الذي بل
إليك نتوسل وإنا فتسقينا، بنبينا إليك نتوسل أجدبنا إذا كنا إنَّا اللهم وقال: بالعباس

فيسقْون. فاسقنا، نبينا بعم
هللا ادع هللا، رسول يا قائلني: وسلم وآله عليه هللا صىل النبي قرب إىل يجيئوا ولم
من أحد ذلك يفعل لم ذلك، ونحو أصابَنا، مما إليك نشتكي ونحن لنا، واستسِق لنا،

قال.7 ما آخر إىل سلطان، من بها هللا أنزل ما بدعة هو بل قط، الصحابة

ص١٠٤. املذكورة الرسالة من املجموع 5
املذكور. املجموع من بعدها وما ص١٠٦ التفصيل هذا راجع 6

املذكور. املجموع من بعدها وما ص١٠٦ التفصيل هذا راجع 7
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املعاملة يف العدل

املجتمع يقوم أن عىل ريب بال يعمل وأمته، ووطنه لدينه محب ورسوله، باهلل مؤمن كل
تيمية ابن وكان والظاملني. الظلم لكفاح جهده يعمل كما العدل، عىل إليه ينسب الذي
عملوا الذين — والتابعني والصحابة الرسول عرص حاشا — القالئل الدين رجال من
له قدمنا وقد وأعوانه، الظلم من نقيٍّا عادًال مجتمًعا املجتمع ليكون يستطيعون ما كل

الناحية.8 هذه يف كثريًا شيئًا ذلك من
املرء ظلم عن البُعد عىل تحمل التي الفقهية فتاويه بعض أيًضا قبل من وذكرنا
فيه، يعيش الذي املجتمع أو غريه، ظلم وبني بينه تحول وأخرى هللا، طاعة بعدم لنفسه
من هدية قبول وتحريم هللا، طاعة عىل بها يستعني ال ملن الزكاة إعطاء جواز عدم مثل
جعله إىل يقصد ملن العنب عصري بيع إجازة وعدم يستحقه، ال أمر يف له ليشفع أحد

خمًرا.9
كان سواء عامة، بصفة البشعة عاقبته وإحساسه للظلم، اإلمام الشيخ ولكراهة
يتنازعوا لم الناس «إن الحسبة: رسالة أول يف يقول نراه لجماعة، ظلًما أو لفرد ظلًما
الدولة ينرص هللا أن يُرَوى ولهذا كريمة؛ العدل وعاقبة وخيمة، الظلم عاقبة أن يف
قال. ما آخر إىل مؤمنة» كانت وإن الظاملة الدولة ينرص وال كافرة، كانت وإن العادلة
األمانات، بأداء الناس أْخذُ ومنها املحتسب، واجبات عىل الكالم ذلك بعد تناول ثم
لزم إذا التجارة عروض وتسعري فيه، يتعاملون فيما والتدليس والغشِّ الخيانة وترك

الناس.10 يحتاجه فيما بالعمل والصناعات الحرف أهل إلزام وكذلك األمر،
واملرصف املستخرج عىل العمال بمحاسبة يُعنى كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن هذا بعد وذكر
حديثًا هذا يف ويروي بهم)، يثق ممن لغريه ذلك يكل أن لإلمام أن املعروف (ومن
عىل «اللُّتبيَّة» له يقال األزد من رجًال استعمل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن وهو الصحيحني، يف جاء
باُل «ما ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال إيلَّ، أهِدي وهذا لكم، هذا فقال: حاسبه رجع فلما الصدقات،
يف قعد أفال إيلَّ، أهدي وهذا لكم هذا فيقول هللا نا والَّ مما العمل عىل نستعمله الرجل

ال! أم إليه أيهدى فينظر ه وأمِّ أبيه بيت

الظلم. كفاحه عنوان: تحت بعدها وما واملنكرات] الظلم وكفاحه التتار [جهاده راجع 8

والحياة]. الدين يف آراؤه قسم: من وأصوله، الفقه يف [باب يف فقهه مبحث من تقدم مما 9

بعدها. وما ص٣٩ ذكره السابق الخانجي طبع الرسائل مجموعة ضمن وهي املذكورة الرسالة راجع 10
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جاء إال شيئًا منه فيغلُّ هللا نا والَّ مما العمل عىل رجًال نستعمل ال بيده نفيس والذي
وإن ُخوار، لها بقرة كانت وإن ُرغاء، له بعريًا كان إن رقبته، عىل يحمله القيامة يوم

بلَّغت.»11 هل اللهم بلَّغت، هل اللهم وقال: السماء إىل يديه رفع ثم تَيَْعر! شاة كانت
بنفسه بها القيام اإلمام عىل أخرى واجبات هللا رحمه الشيخ ذكر أن بعد وأخريًا،
وجوب عن تكلم املجتمع، عن للظلم وإبعاًدا للعدل ضمانًا وذلك أمرها؛ يوليهم بمن أو
بالعقوبات إال ينبغي ما عىل يتم ال قد هذا وأن املنكر، عن والنهي باملعروف األمر
يسري وبذلك ورسوله؛ هللا أمر عن يخالفون الذين بها يعاقب التي واملالية الرشعية

والظاملني.12 الظلم من ويخلص الجادَّة عىل املجتمع

.٤٥ الحسبة: رسالة 11

بعدها. وما ص٥٦ نفسه املرجع 12
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الثاني الفصل

السياسة يف

الواليات يف (1)

اإلمارة اتخاذ وجوب

يقال ولهذا املضار؛ ودفع املنافع لجلب والتنارص، والتعاون االجتماع من للناس بد ال
فيها ملا يفعلونها أمور من لهم بدَّ فال اجتمعوا فإذا بالطبع، مدني اإلنسان إن بحق:
وآمر هذه، عن ناٍه من لهم بد وال املفسدة، من فيها ملا عنها ينأون وأخرى املصلحة، من
وأمرهم. حكمهم إليه أعىل رئيًسا أو عليهم، أمريًا يكون من هو الناهي اآلمر وهذا بتلك،
أعظم من الناس أمر والية أن يُعرف أن «ويجب هللا: رحمه اإلمام يقول ذلك ويف
باالجتماع إال مصلحتهم تتم ال آدم بني فإن بها، إال للدين قيام ال بل الدين، واجبات
«إذا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال حتى رأس، من االجتماع عند لهم بد وال بعض، إىل بعضهم لحاجة

«… أحدهم روا فْليُؤمِّ سفر يف ثالثة خرج
بذلك تنبيًها السفر؛ يف العارض القليل االجتماع يف الواحد تأمري ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأوجب
والعدل، املنكر، عن والنهي باملعروف األمر أوجب هللا وألن االجتماع؛ أنواع سائر عىل
ال إليه)، وما هذا (وكل الحدود، وإقامة املظلوم، ونْرصَ واألعياد، والُجمع الحج، وإقامة

قال.1 ما آخر إىل واإلمارة»، بالقوة إال يتم
الدنيا يف املسلمني لخري رضوريٍّا أمًرا لألمة األعىل الحاكم إقامة يكون وهكذا،
حياطته حينئٍذ ويجب تعاىل، هللا إىل بها يُتقرَّب قربة توليته عىل العمل ويكون واألخرى،

ص١٧٢-١٧٣. ١٩٥١م سنة بمرص العربي الكتاب دار نرش الرشعية»، «السياسة راجع 1



تيمية ابن

قالوا: النصيحة.» الدين النصيحة، «الدين قال: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فإن األمر، لزم إذا بالنصح
وعامتهم.» املسلمني وألئمة ولرسوله، ولكتابه «هلل قال: هللا؟ رسول يا ملن

الوالة اختيار

ممن له بد فال بنفسه، أمر كل يبارش أن يستطيع ال الدولة رئيس أن البدهي ومن
من إليهم يكل بما يقومون الذين والعمال الوالة من األمة شئون إدارة يف يعاونونه
اإلدارة تكون اختيارهم حسن وبمقدار هؤالء، اختيار يحسن أن عليه وحينئٍذ األعمال،
يحسنه، من يد يف أمر كل وضع قد يكون ألنه ينبغي؛ ما عىل األمور وتسري صالحة،

تيمية:2 ابن يقول هذا ويف قيام، خري لديه التي باألمانة وقام
يجده من أصلح املسلمني أعمال من عمل كل عىل يويلِّ أن األمر ويلِّ عىل فيجب
من يجد وهو رجًال فوىلَّ شيئًا، املسلمني أمر من َوِيلَ «من ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال العمل، لذلك

ورسوله.» هللا خان فقد منه، أصلح هو
رجًال فوىلَّ شيئًا، املسلمني أمر من َوِيلَ «من عنه: هللا ريض الخطاب بن عمر وقال

واملسلمني.» ورسوله هللا خان فقد بينهما، قرابة أو ة ملودَّ
إن بل طلبها، يف غريه سبق ألنه أو الوالية، طلب ألنه رجًال يقدِّم أن له وليس
عىل دخلوا قوًما أن الصحيحني يف جاء فقد طلب، ما ملنعه سببًا يكون أن أحرى طلبه
الرحمن لعبد وقال طلبه.» من هذا أمرنا نويل ال «إنَّا فقال: والية، فسألوه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
أُِعنَت مسألة غري من أعِطيتَها إن فإنك اإلمارة؛ تسأل ال الرحمن، عبد «يا َسُمَرة: بن

إليها.» ُوكلَت مسألة عن أعطيتها وإن عليها،
واألصلح بها األحق والية كل ويويل ورسوله، هللا هدي فيتَّبع األمر ويل يعدل وقد
ألنه األصلح؛ غري ويويل قلبه، يف عليه لضغن األصلح األحقِّ عن فيعِدل يجور وقد لها،
آخر. سبب ألي أو منه، أخذها لرشوة أو بينهما، مثًال صداقة لصلة أو قرابته ذوي من
وللمؤمنني، ولرسوله هلل وخائنًا يديه، بني التي لألمانة مضيًعا يكون هذا، األمر ويلُّ
َوتَُخونُوا َوالرَُّسوَل هللاَ تَُخونُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا بقوله: عنه هللا نهى فيما وداخًال

تَْعَلُموَن﴾.3 َوأَنْتُْم أََمانَاِتُكْم

بعدها. وما ص٤ الرشعية» «السياسة 2
.٢٧ األنفال: سورة 3
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الشيخ يقول هذا ويف تتبعه، التي الواليات كل وكذلك األمر، ويلِّ يد يف أمانة والحكم
مثل مواضع يف أداؤها، يجب أمانة الوالية أن عىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سنة دلَّت «وقد األكرب:
القيامة يوم وإنها أمانة، «إنها اإلمارة: يف عنه هللا ريض ذَرٍّ ألبي قوله ومثل تقدم، ما

مسلم. رواه فيها» عليه الذي وأدَّى بحقها، أخذها من إال وندامة، ِخْزٌي
«إذا قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن عنه، هللا ريض هريرة أبي عن صحيحه، يف البخاري وروى
األمر د ُوسِّ «إذا قال: إضاعتُها؟ وما هللا، رسول يا قيل: الساعة.» فانتظر األمانة ضيِّعت

الساعة».»4 فانتظر أهله غري إىل

الصالحية مقياس

مشكلة ا حقٍّ تلك للوالية؟ غريه من األصلح هو هذا أن األمر ويلُّ يعرف كيف ولكن
العام منهجه عىل يجري تيمية ابن نجد وهنا للصالحية، مقياس بوضع حلُّها يجب
يف جهده يعمل أن إال األمر ويلِّ عىل وليس ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول وسنة الكتاب إىل الرجوع من
بأمر أمرتكم «إذا الرسول: يقول كما اْستََطْعتُْم﴾، َما هللاَ ﴿َفاتَُّقوا يقول: فاهلل االختيار،

استطعتم.» ما منه فأْتوا
لها الوالية إن يقول: ثم لها، وأُجراء األمة عن وكالء الوالة أن يالِحظ ذلك وبعد
وقال اْألَِمنُي﴾، اْلَقِويُّ اْستَأَْجْرَت َمِن َخرْيَ ﴿إِنَّ تعاىل: قال كما واألمانة القوة، ركنان:
صفة يف تعاىل وقال أَِمنٌي﴾، َمِكنٌي َلَديْنَا اْليَْوَم ﴿إِنََّك السالم: عليه ليوسف مرص صاحب
أَِمنٍي﴾.5 ثَمَّ ُمَطاٍع * َمِكنٍي اْلَعْرِش ِذي ِعنَْد ُقوٍَّة ِذي * َكِريٍم َرُسوٍل َلَقْوُل َُّه ﴿إِن جربيل:
أننا عىل ومرشًدا. هاديًا اتخاذه يجب الذي املقياس تيمية البن يخلص وهكذا
أنواع باختالف معناها يف تختلف أنها أو واحد، بمعنًى عمل كل يف القوة هل نتساءل:
فالقوة بحسبها، والية كل يف «القوة تقدم: ما بعد بقوله ذلك عن ويجيب األعمال؟
فإن فيها واملخادعة بالحروب الخربة وإىل القلب، شجاعة إىل ترجع الحرب إمارة يف
َوأَِعدُّوا ﴿ تعاىل: قال كما ذلك، ونحو … القتال أنواع عىل القدرة وإىل خدعة، الحرب

ص٩. الرشعية»، «السياسة 4
ص١٢. الرشعية»، «السياسة 5
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وأن واركبوا، «ارُموا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال اْلَخيِْل﴾. ِربَاِط َوِمْن ُقوٍَّة ِمْن اْستََطْعتُْم َما َلُهْم
منا.» فليس نسيه ثم الرمي تعلَّم ومن تركبوا، أن من إيلَّ أحبُّ ترموا

والسنة، الكتاب عليه دل الذي بالعدل العلم إىل ترجع الناس، بني الحكم يف والقوة
األحكام.» تنفيذ عىل القدرة وإىل

الواليات، باختالف يختلف الذي القوة معنى تعاىل هللا رحمه الشيخ بنيَّ أن وبعد
كان ولهذا ريب؛ بال حق وهذا قليل، الناس يف واألمانة القوة اجتماع أن يذكر نراه
وِعظم قوته (أي الفاجر جَلد إليك أشكو إني اللهمَّ يقول: الخطاب بن عمر سيدنا

الثقة! وعجز احتماله)،
نرى هنا واألمانة؟ القوة عرفنا كما هما الوالية ركنا كان إذا العمل ما وإذن،
األصلح والية كل يف «فالواجب بنصه: نقله يحسن ما يقول الرشعية» «السياسة صاحب
لتلك أنفعهما ُقدِّم قوة، أعظم واآلخر أمانة، أعظم أحدهما رجالن تعنيَّ فإذا بحسبها،

الوالية.
الضعيف عىل فيها، فجور فيه كان وإن الشجاع، القويُّ الحروب والية يف فيقدم
الغزو، يف أمريين يكونان الرجلني عن أحمد اإلمام سئل كما أمينًا. كان وإن العاجز
القويُّ الفاجر أما فقال: يُغزى؟ أيُّهما مع ضعيف، صالح واآلخر فاجر قوي أحدهما
وضعفه لنفسه فصالحه الضعيف الصالح وأما نفسه، عىل وفجوره للمسلمني فقوته
الدين هذا يؤيِّد هللا «إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال وقد الفاجر، القوي مع فيُغزى املسلمني، عىل

الفاجر».»6 بالرجل
بن خالد سيدنا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بتولية الحرب، يف القوي لتولية مثًال هذا بعد ورضب
كان أحيانًا أنه مع املرشكني»، عىل هللا سلَّه سيف خالًدا «إن فيه: وقوله عليها، الوليد
إليك أبرأ إني «اللهم وقال: السماء، إىل يديه رفع مرة إنه حتى عليه، ينكره ما يعمل
فوداهم شبهة، بنوع أموالهم وأخذ فقتلهم جذيمة إىل أرسله حني وذلك خالد!» فعل مما
يف أصلح كان ألنه الحرب؛ إمارة يف يقدمه زال فما هذا ومع السالم، الصالة عليه النبي

تأويل. بنوع كان ما منه كان وقد غريه، من الباب هذا
وأظهر أشد والقوة الجَلد إىل فيها الحاجة تكون للحروب الوالية يف كان وإذا
ضعف. فيه كان وإن صاحبها فيقدَّم ألزم األمانة تكون أخرى واليات يف فإنه وألزم،

ص١٤-١٥. راجع 6
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بآياته يشرتي وأال هللا، خشية ثالث: خصال إىل — اإلمام يذكر كما — ترجع واألمانة
الناس. خشية ترك قليًال، ثمنًا

جمعتها يعملون، وما الناس عىل الحكم مناط هللا عند هي التي الخصال، وهذه
يَْحُكْم َلْم َوَمْن َقِليًال ثََمنًا ِبآيَاِتي تَْشَرتُوا َوَال َواْخَشْوِن النَّاَس تَْخَشُوا ﴿َفَال اآلية: هذه

اْلَكاِفُروَن﴾.7 ُهُم َفأُوَلِئَك هللاُ أَنَْزَل ِبَما
حفظ والية أشد، األمانة إىل فيها الحاجة ألن األمني؛ فيها يقدَّم التي األعمال ومن
لتنَفق كاملة ِحفظها ثم عليهم، هي ممن األموال استخراج كان وإن ونحوها، األموال
يستخرجها قوي عامل عليها يوىلَّ وحينئٍذ، وأمانة، قوة من فيه بد ال األمة، مصالح يف

وأمانته. بخربته يحفظها أمني وكاتب بقوته،
بد فال عدد، بني ُجمع واحد، برجل املصلحة تتم لم إذا الواليات سائر يف «وهكذا

بواحد.»8 الكفاية تقع لم إذا املوىلَّ تعدُّد أو األصلح، ترجيح من
منصب أن نجد القضاء، والية إىل املال، أمور والية ثم الحرب والية تركنا وإذا
للقيام الكفاية إىل ثم التقوى، أو والورع الرشعية، باألحكام العلم إىل يحتاج القضاء
سواء، حد عىل القضاة منهم يكون أن يصح فيمن دائًما يتوافر ال كله ذلك ولكن به.

إذن؟ العمل فما
أحدهما كان فإن األكفأ، األورع األعلم القضاء والية يف «ويقدَّم هذا: يف الشيخ يقول
حكمه يدقُّ وفيما األورع، الهوى فيه ويُخاف حكُمه يظهر فيما قدِّم أورع، واآلخر أعلم

… األعلم االشتباه فيه ويُخاف
إىل حاجته من أكثر للقايض وإعانة قوة إىل يحتاج القضاء كان إن األكفأ ويقدَّم
وكذلك بل قادًرا، عادًال عامًلا يكون أن إىل يحتاج املطلق القايض فإن والورع؛ العلم مزيد
والكفاءة بسببه، الخلل ظهر نقصت، الصفات هذه من صفة فأيُّ للمسلمني، واٍل كل

منهما.»9 بدَّ ال الحقيقة ويف ورغبة، بإحسان وإما ورهبة، بقهر إما

.٤٤ املائدة: سورة 7

ص١٨. الرشعية»، «السياسة 8
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الواليات من املقصود

ليسندها منها املقصود معرفة الواليات، من لوالية األصلح معرفة األمر لويلِّ ييرس ومما
فعىل إليه، تؤدي التي الحازمة املرشوعة بالطرق املقصود هذا تحقيق عىل األقدر إىل
والية لكل ذلك بعد يختار وأن تحقيقها، إىل الوسائل وتعرُّف املقاصد، تلك تعرُّف اإلمام

… تحقيقها عىل القادر أنه يرى من الُكفاة من
يعترب أمر هناك ولكن أخرى، والية عن والية مقاصد تختلف أن الطبعي ومن
صالح به الذي هللا دين إقامة وهو أنواعها، اختلفت مهما الواليات كل من ا عامٍّ مقصوًدا
بالواليات الواجب «املقصود تيمية: ابن اإلمام يقول ولهذا واألخرى؛ الدنيا يف أمورنا
يف به نعموا ما ينفعهم ولم مبينًا، خرسانًا خرسوا فاتهم إذا الذي الخلق دين إصالح
بني املال َقْسُم نوعان: وهو دنياهم، أمر من به إال الدين يقوم ال ما وإصالُح الدنيا،

ودنياه. دينه له أصلح يعتد، لم فمن املعتدين، وعقوبات مستحقيه،
ليعلِّموكم إليكم عمايل بعثت إنما يقول: عنه، ريضهللا الخطاب، بن عمر كان ولهذا
ما آخر إىل فيئكم»، بينكم ويقسموا دينكم، بينكم ويقيموا نبيكم، وسنة ربكم كتاب

قال.10

األموال يف (2)

أدائها وجوب

﴿إِنَّ تعاىل: بقوله بأدائها هللا أمر التي األمانات من األول النوع هي الواليات كانت إذا
فأداء منها، الثاني النوع هي األموال فإن أَْهِلَها﴾، إَِىل اْألََمانَاِت وا تَُؤدُّ أَْن يَأُْمُرُكْم هللاَ

مًعا. والرعية الوالة عىل والسنة بالكتاب واجب أمر املالية األمانات
أداؤه يجب ما آخر إىل يؤدي أن — اإلمام الشيخ يذكر كما — منهما كل فعىل
األموال ُجباة وعىل حقه، حق ذي كل يؤتوا أن العطاء يف ونوابه السلطان ذي فعىل إليه،
عليهم يجب ما أداء الرعية عىل وكذلك إليه، إيتاؤه يجب ما السلطان ذي إىل يؤدوا أن

املالية. الحقوق من

ص٢٢. الرشعية»، «السياسة 10
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من جنس من كانوا وإال يستحقونه، ال ما األموال والة من يطلبوا أن للرعية وليس
يُْعَطْوا َلْم َوإِْن َرُضوا ِمنَْها أُْعُطوا َفِإْن َدَقاِت الصَّ ِيف يَْلِمُزَك َمْن ﴿َوِمنُْهْم فيهم: هللا قال

يَْسَخُطوَن﴾.11 ُهْم إِذَا ِمنَْها
ظامًلا؟ كان وإن األموال من عليهم يجب ما للسلطان يدفعوا أن للرعية هل ولكن
بذلك أمر ملسو هيلع هللا ىلص الرسول فإن ذلك، من يمتنعوا أن لهم ليس بأنه هذا عن الشيخ يجيب
اسرتعاهم.» عما سائلُهم هللا فإن لهم، الذي إليهم وا «أدُّ فقال: الوالة، جور ذكر حني

حسب يقسموها أن — ذلك بعد الشيخ يذكر كما — األموال لوالة فليس هذا، ومع
ذلك ويف ًكا، مالَّ وليسوا ووكالء، ونواب أمناء هم فإنما ملكه، املالك يقسم كما أهوائهم
حيث أضع قاسم أنا وإنما أحًدا، أمنع وال أحًدا أعطي ال وهللا «إني ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول يقول

أُِمرت.»
بن لعمر يقول رجل فهذا النبوي، النهج هذا عىل الراشدين الخلفاء سار وقد
فيجيبه تعاىل؟ هللا مال من النفقة يف نفسك عىل عت وسَّ لو املؤمنني، أمري يا الخطاب:
ماًال فجمعوا سفر يف كانوا قوم كمثل إنه هؤالء؟ ومثَل مثَيل أتدري بقوله: الفاروق
من بيشء عنهم يستأثر أن الرجل لذلك يحلُّ فهل عليهم، ينفقه واحد إىل وسلموه

أموالهم؟!
األمانة أدوا قوًما إن فقال: الُخمس من عظيم مال مرَّة عنه، هللا ريض إليه، وُحِمل
إليك فأدَّوا تعاىل هللا إىل األمانة أدَّيت إنك الحارضين: بعض له فقال ألمناء، هذا يف

رتَعوا! رتَعت ولو األمانة،

والرعية الوالة من الظلم

الكالم يف أخذ والَفيء، والصدقات الغنائم من السلطانية، األموال أصناف تناول أن وبعد
وهؤالء يحل، ال ما يأخذون أولئك والرعية، الوالة من يقع ما كثريًا الذي الظلم عىل

يجب. ما يمنعون
وكذلك كنزه، يحل ال ما هللا مال من الوالة ويكنز والفالحون، الجند يتظالم قد كما
. يحلَّ ال ما يُفعل وقد يجب، أو يباح ما منها يُرتك قد فإنه األموال، أداء عىل العقوبات

ص٢٧-٢٨. الرشعية»، «السياسة 11
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أن يجب مال عليه من أن هو كله، ذلك يف هللا حكم إليه يرجع الذي العام واألصل
األمر. لزم إذا الرضب أو بالحبس أدائه عىل قادًرا كان متى عليه واجب حق ألنه يؤديه
ظلم»، الغنيِّ «َمْطُل ملسو هيلع هللا ىلص: قوله من الصحيحني يف جاء بما لهذا تيمية ابن ويستدل

وعقوبته.» عرضه يُحلُّ الواجد «َيلُّ قوله: من السنن أهل رواه وبما
العقوبة، استحق واجبًا ترك أو محرًما فعل من كل أن عليه املتفق من كان ولهذا
ذلك عىل نص وقد األمر. ويلُّ فيه يجتهد تعزيًرا كان بالرشع، مقدرة تكن لم فإن
خالًفا.12 فيه أعلم وال الفقهاء، من وغريهم وأحمد، والشافعي مالك أصحاب من الفقهاء
من حق بغري األموال عىل القائمون يأخذ بما بخاصة تيمية ابن ُعني وقد هذا،
استخراجه األمر) ويل فعىل يريد: (لعله األمر لويل بأن يقول ذلك يف وهو املسلمني، مال
سعيد أبو قال العمل. بسبب والعمال الوالة يأخذها التي الهدايا الرضب هذا ومن منهم،

ُغلول.»13 األمراء «هدايا ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول وقال ُغلول، العمال هدايا الُخْدِري:
قال: قدم فلما للرسول، للصدقة عامًال كان الذي اللُّتبيَّة» «ابن حديث تقدم وقد
مما العمل عىل نستعمله الرجل بال «ما ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول فقال إيلَّ، أُهِدَي وهذا لكم هذا
فينظر أمه بيت أو أبيه بيت يف جلس فهالَّ إيلَّ، أهِدَي وهذا لكم هذا فيقول هللا نا والَّ

الحديث. آخر إىل ال؟!» أم إليه أيُهَدى
واملضاربة واملؤاجرة املبايعة من املعاملة يف الوالة محاباة أيًضا الرضب هذا ومن
وعىل أخذها، يجوز ال التي الهدايا من يعترب مما ونحوه ذلك كل واملزارعة، واملساقاة

بحق. تيمية ابن يذكر كما عليها، والعقاب منعها األمر ويلِّ
ِدين فضل له كان من عماله من عنه هللا ريض الخاطب بن عمر شاطر «ولهذا،
وغريها، محاباة من الوالية ألجل به وا ُخصُّ كانوا ملا شاطرهم وإنما بخيانة، يُتَّهم وال

ِوية.»14 بالسَّ يقسم َعْدٍل إماَم كان ألنه ذلك؛ يقتيض األمر وكان
ردها عليه كان الرعية، من حق بغري والعمال الوالة أخذ ما األمر ويل اسرتدَّ وإذا
ونفقة الثغور، كسداد العامة، املصالح يف رصفها عليه كان وإال أمكن، إن أصحابها إىل

ص٤٤-٤٥. الرشعية»، «السياسة 12

ص٤٧. الرشعية»، «السياسة 13
عامة. بصفة والوالة الحكام تشمل العمال وكلمة خيانة، غلول: 14
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من واحد غري عن منقول هو وكما العلماء، جمهور يقول كما وذاك، هذا ونحو املقاتلة،
عنهم. هللا ريض الصحابة

األموال رصف وجوه

ويف الدولة، ِخزانة تحصلها التي العامة األموال مصارف عىل الكالم تقدم ما بعد ويجيء
املسلمني، مصالح من فاألهم باألهم القسمة يف البدء الواجب أن اإلمام الشيخ يذكر هذا
بهم، إال يحصل ال فإنه بالفيء، الناس أحق هم والجهاد النُّرصة أهل هم الذين فاملقاتلة
ُخصَّ ما إال وفاًقا املصالح فلجميع يقول) كما السلطانية (أو العامة األموال سائر وأما

كالصدقات. نوع به
عاة والسُّ والقضاة، كالوالة، الواليات، أصحاب العامة األموال هذه يف املستحقني ومن
يكفيهم، ما لهم ليس الذين الحاجات ذوو أيًضا ومنهم وقسمة، وحفًظا جمًعا املال عىل

والسؤال. العوذ رش يكفيهم أن األمر ويلِّ فعىل
بن عمر لسيدنا مأثورة كلمة تناول اإلمام الشيخ أن نذكر أن الطريف ومن

هي: الكلمة وهذه األموال، تلك مصارف يف دستور شبه وجعلها الخطاب،
ذلك) ونحو الفيء، ومال الفتوح، من جاء الذي (أي املال بهذا أحق أحد «ليس
وبالؤه، والرجل وغناؤه، والرجل اإلسالم)، يف (أي وسابقته الرجل هو إنما أحد، من

وحاجته.»15 والرجل
أقسام: أربعة عمر «فجعلهم الكلمة: هذه ذكر أن بعد يقول ثم

املال. حصل بسابقتهم الذين السوابق ذوو األول:
يجلبون الذين والعلماء األمور كوالة لهم، املنافع جلب يف املسلمني عن يُغني من الثاني:

والدنيا. الدين منافع لهم
األجناد، من هللا سبيل يف كاملجاهدين عنهم، الرضر دفع يف حسنًا بالءً يُبِيل من الثالث:

ونحوهم. والناصحني … والعيون
الحاجات. ذوو الرابع:

واحد. املعنى ولكن مختلفة، بعبارات الكلمة هذه رويت 15
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املصالح مال يف حاجته وبحسب الرجل، منفعة بحسب يكون العطاء أن عرفت فإذا
مثل نظراؤه ه يستحقُّ كما إال الرجل يستحقه ال ذلك عىل زاد فما أيًضا، الصدقات ويف

مرياث.»16 أو غنيمة يف رشيًكا يكون أن
اإلسالم، عىل قلوبهم» «املؤلفة مثل األخرى، املصارف بعض عىل ذلك بعد تكلم ثم
النواحي، هذه يف لتتبُّعه رضورة نرى وال املالية، باألمور تتعلق أخرى مسائل وتناول

تعاىل. هللا شاء إن السياسية آرائه من األخري القسم إىل فلننتقل

والحقوق الحدود يف (3)

أقسامها

هللاَ ﴿إِنَّ بقوله: بأدائها تعاىل هللا أمر التي األمانات من تيمية ابن اإلمام انتهى أن بعد
هللا أمر التي والحقوق، الحدود بيان يف رشع أَْهِلَها﴾، إَِىل اْألََمانَاِت وا تَُؤدُّ أَْن يَأُْمُرُكْم
تَْحُكُموا أَْن النَّاِس بنَْيَ َحَكْمتُْم َوإِذَا …﴿ نفسها: اآلية يف بقوله فيها بالعدل بالحكم
املفرسين. من وغريه نفسه تيمية ابن يذكر كما األمراء آية تسمى اآلية هذه ،﴾… ِباْلَعْدِل
بني «الحكم بقوله: الرشعية»، «السياسة يف رسالته من األخري القسم هذا يبدأ وهو
التي والحقوق الحدود األول فالقسم قسمان: وهما والحقوق، الحدود يف يكون الناس
إليها، محتاج ولكنهم منهم، نوع أو املسلمني ملطلق منفعتها بل معينني، لقوم ليست

هللا.»17 وحقوق هللا حدود وتسمى
الحدود بعد: فيما يقول كما وهو عليه، الكالم فسيجيء الثاني، القسم وأما

. معنيَّ آلدمي التي والحقوق

وأحكامه األول القسم

األموال يف والحكم ونحوهم، والزناة اق والرسُّ الطريق قطَّاع حد القسم هذا أمثلة ومن
أهم من فهذه ، ملعنيَّ ليست التي والوصايا والوقوف يقول، كما السلطانية أو العامة

عنه: هللا ريض طالب أبي بن عيل قال ولهذا الواليات؛ أمور

ص٥٣-٥٤. الرشيعة»، «السياسة 16

ص٦٦. املرجع، نفس 17
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الربَّة هذه املؤمنني، أمري يا فقيل: فاجرة، أو كانت بَرًَّة إمارة من للناس بدَّ ال
بها ويجاَهد بل، السُّ بها وتأمن الحدود، بها يقام فقال: الفاجرة؟ باُل فما عرفناها قد

الفيء. بها ويُقَسم العدو،
هللا رحمه الشيخ يذكر كما — أنه والحقوق، الحدود من النوع هذا أحكام ومن
الشهادة تقام وكذلك به، أحد دعوى غري من وإقامته عنه، البحث الوالة عىل يجب —
يفتقر هل السارق يد قطع يف اختلفوا قد الفقهاء كان وإن به، أحد دعوى غري من فيه
يكون لئال باملال املطالبة بعضهم اشرتط وقد … قولني عىل بماله املرسوق مطالبة إىل

شبهة.18 فيه للسارق
رشيف بني فرق بال كافة، الناس عىل الحدود من النوع هذا إقامة يجب وكذلك
غريها، أو بشفاعة تعطيله يجوز وال فيه، الشفاعة تحلُّ وال وضعيف، قوي أو ووضيع،

كله. املجتمع عىل كبري خطره فإن
ومالئكته هللا بلعنة حريٍّا كان إقامته، عىل قادر وهو ونحوه، لذلك إقامته عطل ومن
وال رصًفا منه هللا يقبل وال قليًال، ثمنًا هللا بآيات اشرتى ممن وكان جميًعا، والناس

تيمية. ابن يذكر كما عدًال،
شأن هم أهمَّ قريًشا أن عنها، هللا ريض عائشة السيدة عن الصحيحني يف جاء
إال عليه يجرتئ ومن فقالوا: هللا؟ رسول فيها يكلِّم من فقالوا: رسقت، التي املخزومية

ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول له قال إليه ذهب فلما زيد، بن أسامة
رسق إذا كانوا أنهم إرسائيل بنو هلك إنما هللا؟ حدود من حدٍّ يف أتشفع أسامة، «يا
محمد نفُس والذي الحد، عليه أقاموا الضعيف فيهم رسق وإذا تركوه، الرشيف فيهم

يدها.» لقطعُت رسقت محمد بنت فاطمة أن لو بيده
وإال القضاء، له من أو السلطان إىل األمر يصل أن قبل الشفاعة يف بأس ال أنه عىل
أمسكوا جماعة أن «املوطَّأ» كتابه يف مالك اإلمام روى هذا ويف كبريًا، وإثًما حراًما كانت
إىل ُرفع إذا فقالوا: فيه فشفع الزبري فتلقاهم عنه، هللا ريض عثمان إىل لريفعوه ا لصٍّ
ع؛ واملشفَّ الشافع هللا فلعن السلطان، الحدود بلغت إذا فقال: عنده، فيه فاشفع عثمان

الشفاعة.19 يقبل الذي يعني

ص٦٧. الرشعية»، «السياسة 18

ص٦٩. الرشعية»، «السياسة 19
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ويلِّ إىل وصل إذا عليه املجنيِّ تنازل يُقبل ال أنه أيًضا، القسم هذا أحكام ومن
أن ذلك بعد تيمية ابن يذكر ولهذا تنازله؛ رغم الحد إقامة فيجب القايض، أو األمر
فرسقه، لص فجاء ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول مسجد يف له رداء عىل نائًما كان أميَّة بن صفوان
له»، أهبُه أنا يَده؟ تقطع ردائي «أعىل صفوان: فقال يده، بقطع فأمر النبي به فأخذه

يده. قطع ثم به!» تأتيني أن قبل «فهالَّ الرسول: فقال
لكان، به تأتيني أن قبل عنه عفوت لو أنك — تيمية ابن يذكر كما — ملسو هيلع هللا ىلص يعني
ذلك. بغري وال بهبة وال بشفاعة وال بعفو ال الحد تعطيل يجوز فال إيلَّ ُرِفع أن بعد فأما
كثريًا فإن واآلفات، الرشور من كثري عن املجتمع يصان وبه ريب، بال حق وهذا
أو الجاه بسبب وحقوقه هللا حدود إقامة تعطيل إىل يرجع واملجتمعات الناس أمور من

الناس. بعض بها يتقدم تحلُّ ال التي الشفاعة أو مال، من يبذل ما

وأحكامه الثاني القسم

ورشب والزنا الرسقة وحد الطريق، وقطاع املحاربني عقوبة تيمية ابن ذكر أن وبعد
عىل الكالم يف رشع ر،20 مقدَّ حد فيها ليس التي املعايص من ذلك وغري والقذف، الخمر

معني. إلنسان تكون التي وهي والحقوق الحدود من الثاني القسم هذا
والجسم األعضاء وعىل بالقتل، النفوس عىل االعتداء أحكام القسم هذا يف تناول وقد

بعينه.21 شخص عىل تعدٍّ فيه مما كله هذا وغري األعراض وعىل بالجراح،
العام بالفقه شبًها أكثر هنا األمر فإن كله، لذلك للتعرض رضورة نرى ال ونحن
أنه إىل نشري أن الخري من نرى ولكن خاصة، بصفة الرشعية السياسة بأحكام منه
اآلدمي وحق هللا حق ألنه وذلك والحقوق؛ الحدود من القسمني كال يف القذف حدَّ تناول

مًعا.
باتفاق بطلبه إال يُستوَىف فال املقذوف يستحقه الحد «وهذا بصدده: يقول وهو
كالقصاص اآلدمي حق فيه املغلَّب ألن الجمهور عند سقط عنه عفا فإن الفقهاء،

بعدها. وما ص٨٢ الرشعية»، «السياسة راجع 20

بعدها. وما ص١٥٣ نفسه، املرجع 21
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القصاص وبني بينه (أي املماثلة لعدم هللا؛ لحق تغليبًا يسقط ال وقيل واألموال،
قال.22 ما آخر إىل الحدود»، كسائر واألموال)،

فإن تقدم، فيما عرفنا كما لها أعىل أمري واتخاذ دولة إقامة الواجب من كان وإذا هذا،
يستغني ال األمر ويلِّ فإن املشاورة، حق واألخري الثاني القسم هذا من التي للحقوق
ِهللا﴾. َعَىل َفتََوكَّْل َعَزْمَت َفِإذَا اْألَْمِر ِيف ﴿َوَشاِوْرُهْم تعاىل: بقوله بها نبيه هللا وأمر عنها،
يكن «لم أنه — هللا رحمه تيمية ابن يذكر كما — عنه هللا ريض هريرة أبو وروى

ملسو هيلع هللا ىلص.» هللا رسول من ألصحابه مشورة أكثر أحد
يجب ما بعضهم له بنيَّ فإن األمور، من أمر يف الرأي أهل األمر ويل استشار وإذا
ألحد طاعة وال ذلك، اتِّباع فعليه املسلمني إجماع أو رسوله سنة أو هللا كتاب من اتِّباعه،
آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: هللا قال والدنيا، الدين يف عظيًما كان وإن ذلك، خالف يف

ِمنُْكْم﴾. اْألَْمِر َوأُوِيل الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ أَِطيُعوا
كل فعىل الناس، صلح صلحوا إذا الذين وهم والعلماء، األمراء صنفان: األمر وأولو
خري ذلك ففي هللا،23 كتاب واتباع ورسوله، هلل طاعًة ويفعله يقوله ما يتحرَّى أن منهما

كلها. واألمة والجماعات لألفراد مًعا واآلخرة الدنيا

ص١٦٤. الرشعية»، «السياسة 22

ص١٧٠. الرشعية»، «السياسة 23
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البحث خامتة

يسعدنا الذي البحث هذا نتيجته كانت والذي الطويل، الشاق املطاف هذا بعد واآلن،
تجرد إمام من الطيبة القدوة ومريدي لذاته، الحق كل الحق لطالبي به التقدم اليوم

األمور: هذه إىل الخاتمة هذه يف نشري هللا، سبيل يف والجهاد والعلم للحق

والفلسفة والكالم املنطق علوم يف تعاىل هللا رحمه تيمية ابن الشيخ رأي إن (أ)
البحث نطيل أن رضورة نَر لم ولذلك عنها؛ يرىض وال يرضاها ال فهو واضح، معروف

خاص. فصل أو باب يف عنها بالكالم
بحثنا عند سيما وال البحث، أثناء يف كثرية مواضع يف لها تعرضنا وقد وبخاصة
ووفاته.2 ومحنته خصومه عىل الكالم عند وكذلك عرصه،1 يف والعلمية العقلية الحياة
صاحب كان فقد ريب، بال املسلمني أئمة من إمام هو تيمية ابن أن لنا ثبت (ب)
يف املرجع إليه وكان ونبغ، فيها برع التي اإلسالمية العلوم من علم كل يف اللواء
الضخمة، العديدة املجلدات فتاويه بلغت حتى فيها وأفتى إليه رفعت التي املشكالت

منها. واإلفادة إليها الحاجة شديد يف الفقهاء يزال ال والتي
﴿َكُربَْت الضالل، من هللا أعاذه بما رموه ُكثر خصوم له كان فقد كله، ذلك ومع (ج)
العلماء بني والحقد الحسد داء ولكنه َكِذبًا﴾! إِالَّ يَُقولُوَن إِْن أَْفَواِهِهْم ِمْن تَْخُرُج َكِلَمًة

املتعارصين. املتنافسني

بعدها. وما السياسية] [الناحيه ىف تقدم ما راجع 1

بعدها. وما االجتماعية] [الناحيه تقدم ما راجع 2
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راضيًا كان فقد والحق، هللا ذات يف األذى من كثري ناله وإن اإلمام الشيخ أن عىل
الناحية هذه يف يتمثل كان ولعله واألعداء، الخصوم هؤالء من له حصل بما الرضا كل
الذي عدي بن خبيب وهو الرسول، حياة يف عاش الذي املؤمن العربي الشاعر بقول

الربيع: يوم قال

م��ص��رع��ي ال��ل��ه ف��ي ك��ان ج��ن��ب أي ع��ل��ى م��س��ل��ًم��ا أُْق��تَ��ُل ح��ي��ن أب��ال��ي ول��س��ت

األنصار هؤالء كثرة، يحصون ال أنصاره كان الخصوم أولئك جانب وإىل (د)
وبثوه علمه حملوا الذين هم الجوزية، قيِّم ابن اإلمام رأسهم وعىل املخلصون، والتالميذ

الباحثني. والعلماء املتفقهني لجميع صالًحا ذخًرا صار حتى مكان، كل يف

عناية يعنوا أن املسلمني من القادرين عىل الواجب من نرى كله، هذا مع ولكننا
ثم الكلمة، معنى بكل علميٍّا تحقيًقا عرصه يف اإلسالم مجدد اإلمام كتب بتحقيق جادة

الدين. يوم إىل بها النفع ليعمَّ الناس بني نرشها

الذين مع الُخْلد جنة يف وجعله وأرضاه، عنه وريض تيمية، ابن اإلسالم شيخ هللا رحم
رفيًقا. أولئك وَحُسن والصالحني، والشهداء والصدِّيقني النبيِّني من عليهم، هللا أنعم

كل يف والسداد والتوفيق العون ونسأله الصالحات، تتم بنعمته الذي هلل والحمد
حال.
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