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 .احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله وعبده الصادق األمني، وعلى آله الطيبني، وصحبه أمجعني

 :أما بعد

اهلل، وهة  رسةال   فإنه ليشرفين أن أقدم للقراء هذه املبحث املهم القيم من مباحث شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية  رمحةه 
صةريةة اةا ي شرشةر مةن اتابةا  هةذا اإلمةام، متبعةا  اطةة  مةن سةار هةذا الراة  والةذشن بةذلوا جهةدا   يبةا  إلاةةرا  درره 

 .واروزه

فأهة  اريةة والصةالع شعلمةةون أن مةن أوجة  الواجبةةا  علةى العلمةاء و لبة  العلةةم العراشة  بةأامت هةةذه األمة  اةا أ  رةةوا 
 .مني الرصني الذي تراه لرا أئم  اإلسالم األماجد يف شىت صروف العلم وألوانهعليه، هذا الأامت الث

واحلقيقةة  الةةر شةةدراها الكةة  أن اثةةةا  مةةن هةةذا الةةأامت ئ شةةكاو حبةةييف اريةةكائن، مكرةةوزا ال  يف اباشةةا املكتبةةا  يف الةةبالد 
 .العربي  واإلسالمي ، ب  يف شىت أرجاء املعمورة

س  إىل هذا الةأامت والعراشة  بةه إاراجةا  واقيقةا  مبتعةدة عةن العبةث والتالعة ، اةا ش علةه واألم  اليوم حباج  شدشدة وما
 . البعض، جرشا  وراء الكس  املادي الرايص

ومن أجدر تلك املخطو ا  بالرعاش  وائهتمام، وأجودهةا بة  وأاثرهةا ن عةا  للمسةلمني اتابةا  هةذا اإلمةام ملةا حولتةه 
 .من علم حمقق ونق  مصدق

بعراش   يبة ، فةان ن ن ةر اةن وفقةه البةاري عةك وجة  ريدمة  شةرعي   –وحبمد اهلل ومرته  –ظيت ات  هذا العلم وقد ح
ودشره إلارا  هةذه الكرةوز، مةن أمثةاو الشةيخ حمة  الةدشن اريطية ، وحممةد رشةيد راةا، وحممةد حامةد ال قة ، وحممةد 

واسةع ، وأرجةو أن شكةون إنتسةاخ يف ادمة  هةذا رشاد ساي، وعبد الرمحن بن قاسم الرجةدي وريةةهم رمحهةم الةه رمحة  
الشةيخ مةن توفيةةق اهلل م، ومرةذ فةأة ليسةةت بالقصةةة تمةت شةةطر اتة  اإلسةالف رةةرا لرشةرها وإاراجهةا وائعترةةاء 
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برسةةبتها إلةةيهم ودفةةن مةةا شرسةة  اةةم، ومجةةن شةةتا  أقةةواام يف املواةةون الواحةةد، وقةةد وفقةةت لرشةةر بع ةةها وأنةةا أ مةةن 
 .باملكشد

ما أذاره دائما  أن األم  بقدر ما ه  حباج  إىل اتابةا  معاصةرة ميسةرة فهة  حباجة  أشةد لرشةر اتة  علماءهةا وأارر 
 .السابقني، ولييف إحياء مث  هذه املخطو ا  ترفا  علميا  أو عمال  اماليا  

قية  السةل  وعلى ص حا  جمل  احلكم  الريراء، أسطر ما وفقين موئي ج  وعال لتحقيقه من االم شيخ اإلسةالم وب
 .الكرام يف األمواو السلطاني 

واهلل أسةأو أن ععة  القصةد االصةا  لوجهةه الكةةرن وأن شر ةن بةه مةن قةرأه وأنةةا علةى شقةني أن العبةد إذا أالةص عملةةه هلل  
 .واهلل املوفق وااادي إىل سواء السبي . اانت له هذه األعماو ذارا  بعد املو  وجناة من عذاب الرار والق 
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 إثبات 

 نسبة هذه القاعدة لشيخ اإلسالم

اة  مةن حبةث يف مال ةا  شةيخ اإلسةالم شةدرص بةأن حصةر مال اتةه أمةر متعةذر، وقةد صةرع تالمذتةه بةذلك، فةال شةيخ 
 :اإلسالم وئ تالمذته شستطيعون مجعها ألسباب نذار مرها

 .سرع  اتابته وردائه اطه -

 .أنه اان تل  للسائ  وشعطيه إشاه -

 .مذته عن الرق ، اما ذار ذلك ابن عبد ااادي يف العقود الدرش عجك تال -

 .حرص البعض على اقتراء مال اته وعدم نشرها -

 .ت رق تالمذته وحمبيه بسب  احملن -

 .إتالف أعداءه شيئا  من مال اته -

اباتةه رسةائ  وفتةاون هذه بعض األسباب، امةا أن الشةيخ رمحةه اهلل ي شكةن مةن عادتةه أن شسةم  مال اتةه إئ نةادرا  وات
وأحيانا  شباشر يف املواون أو شذار سب  اتابته، وعردما ....( قاعدة يف ....( ) فص  يف )وقواعد وردود وشبدأ هبا بة 

 .وهكذا....( وقد بسطرا ذلك يف موان آار : ) حيي  عليه شقوو

القاعدة، وهذا ئ ششكك أبدا  يف صةح  ذار  هذه املقدم  ألنه تعذر عل  أن أجد يف قوائم شيخ اإلسالم امسا  اذه 
 :هذه الرسال  وم يف إثباهتا نقا ا  مرها

 .تصرشح ناسخ املخطو   أنه نقلها من اط شيخ اإلسالم: األولى

أسةلوب شةيخ اإلسةالم يف ائسةتطراد والت صةي ، واسةةتخدام أل ةات وعبةارا  معيرة ، ومةن عةرف أسةلوب شةةيخ : الثانيةة
 .اإلسالم تيك االمه من ريةه
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 .اثة من مادة هذه القاعدة ذار مثله أو قرشبا  مره يف رسائله وفتاوشه، وقد أشر  له يف ااامش: الثالثة

 :إحالته على مواان أارن مث : الرابع

 ..(.واذه القاعدة فرون يف جوابايت يف ال تاون: ) قوله

 ...(.بأسباب ولييف هذا موان ت صي  ذلك : ) وقوله

 ..(.املسأل  يف هذا املوان وذار  فيها رواشتني  وقد ذار  هذه: ) وقوله

 .وقد أشر  بااامش إىل أماارها احملاو عليها

وباجلملةة  فمةةن قةةرأ مال ةةا  شةةيخ اإلسةةالم وأمعةةن الرظةةر  ةةوشال  مةةن بدائعةةه أدرص بسةةهول  وشسةةر أن هةةذه القاعةةدة مةةن 
 .مال ا  شيخ اإلسالم رمحه اهلل رمح  واسع  وأسكره فسيح جراته
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 وصف
 النسخة األصلية 

هذه الرسخ  من مصورا  مراك املخطو ا  العربي  الكائن يف اجلامع  األردنية  بعمةان، صةور  مةن جامعة  برنسةتون، 
 11، يف ا  صة ح  33 – 24ورقا  من ص ح   6، وه  يف 275، جمموع  جارشت، رقم الشرشط 1521رقم 

 .الم  تقرشبا    11سطرا ، وا  سطر 

 .هة، واطها وااح مقروء414 سر  شعنب 25نسخت يف 

 :وهذه اجملموع  من املخطو ا  احتو  على رسائ  لشيخ اإلسالم مرها

 .حمل  املختط  بني الطالق واحلل  5 -1ص ح  

 .ت سة املعوذتني 16 -6ص ح  

 .رسالترا هذه 33 – 24ص ح  

 .فتيا يف الراعتني اللتني شقاو فيهما سر  اجلمع  37 – 33ص ح  

 .قاعدة يف خترش  القرآن 46 – 34ص ح  

 ...مسائ  يف اإلجازة  52 – 46ص ح  

 .فيمن أوقن العقود احملرم  مث تاب 63 – 53ص ح   

 .ات  الراسخ أنه نقلها من نسخ  املال ، أي شيخ اإلسالم رمحه اهلل

 46اإلسةةالم بةةة هةةة أي بعةةد وفةةاة شةةيخ 414شةةعبان سةةر   15أمةةا تةةارشخ الرسةةخ فهةةو امةةا مثبةةت يف يفاشةة  الرسةةخ  يف 
 .سر 
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 عملي في الرسالة

قام أحد األاوة األاارم برسةخ الرسةال  مث راجعتهةا وعةدلت بعةض املرسةوت، وقمةت ب ةبط الةرص جهةد اإلمكةان  -1
 .وتصحيح اريطأ

 .ارجت األحادشث واآلثار وترمجت لألعالم املذاورشن -2

 .ه، وإ اما  لل ائدةنقلت وأحلت يف ااامش على ات  الشيخ ألثبت أن هذه الرسال  ل -3

وهةةذا وأأل أل مةةن أن أجةةد نسةةخا  اطيةة  أاةةرن ألاةةبط الةةرص أاثةةر فةةال تةةكاو تةةراودأل يف بعةةض األمةةاان شةةكواا  يف 
 .ابط الرص واهلل امليسر

 واتبه

 إشاد بن عبد اللطي  بن إبراهيم القيس 

 هة1423/ ص ر /23
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 قاعدة 
 في األموال السلطانية

 فصل

 .بعد أن قوبلت عل   ... قلت من اط شيخ اإلسالم ابن تيمي  نقلتها من الرسخ  الر ن

 :على شيئني يف ذلك مبيني  وحنو ذلك، األص    ووصي    ونذور   العقدش  من وق    السلطاني  واألمواو   األمواو  

مةن ذلةك  لةم الواقةن  عا  واسةتربا ا  وش  املةامرني نص ة ه وإمجةان  رسول   اهلل وسر    عليه اتاب   أن شعم  املسلم مبا دو   :أحدهما 
 ن  د  ش ةةحبسة  اإلمكةةان و   احلةةق   ليسةتعم    البا ةة    ومراتة    احلةةق   مراتةة    مةن البا ةة ا وشعلةم   احلةةق   ا لةيعلم     والرعي ةة يف الةوئة  
 .نْي  البا ل   دن أبط   وش   ني  احلق   أحق   عرد التعارض   ح  رج  حبس  اإلمكان، وش   البا    

 

ةة: الشةةةرعي  ثالثةةة    لسةةلطاني   إن األمةةةواو املشةةةأا  ا: فرقةةوو   األمةةةواو      ت ةةةا      العلمةةةاء  ر  ، وإذا ص ةةوالصةةةدق     ء واملريةةةا   ال  
مةةن جوابةةا  أمحةةد، وريةةة ذلةةك  (2)و للخةةال   " األمةةواو"  ، و(1)وشةةه جْن د بةةن ز  ْيةةم  بيةةد، وحل  ألخ ع  "  األمةةواو" اكتةةاب 

 ن يف ر ب       املصر      ت  فيها يف الك   من الكالم  ن ع  مون فيها، واذلك من العلماء م  الر شتكل   فهذه ه  األمواو  

 

 

                                                

يف اتةةاب األمةةواو ألخ عبيةةد  بةةن أاثةةر مةةن مةةرة بعةةد اقيقةةا  أقةةدمها بتحقيةةق حممةةد اليةة  هةةرا ، واتةةاب محيةةد بةةن زجنوبةةه  بةةن ( 1)
 .ثالمت جملدا  بتحقيق الداتور شاار ذش  فياض

م سر عاي باحلدشث واللري  من ابار احلرابل ، مةن أهة  بريةداد جةامن علةم أمحةد ومرتبةه  : اريالو هو أمحد بن هارون أبو بكر اريالو( 2)
 .هة311تويف سر  ت سة الريرش  و بقا  أصحاب أمحد والسر ، والعل  وريةها، : اما قاو الذهيب، له مال ا  شىت مرها
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ةةة " املختصةةةر" األمةةواو، امةةةا يف  أل ك  للم 
ةةة م  ْسةةق   رةةةا، اتةةةاب  ورية   (2)قةةة  ر  اري   " خمتصةةر  "  و (1) ا  والصةةةدق ،  ء والري رةةةال  

املريةا   م  ْسةق    يف اتةاب الكاةاة، و الصةدق م  ْسةق  م الوقوف ومرهم من شةذار سْ الوصاشا وال رائض، بعد ق   م  سْ ق   ه قب   رون  ذا  ش  
يف   وال ةة ء   هم، ومةةرهم مةةن شةةذار اريةةرا   وال ة ء واجلهةةاد، وامةةا هةة   رشقةة  اثةةة مةةن ال قهةةاء مةةن أصةةحاب أمحةةد وريةةة  

 .اتاب اإلمارة اما فع  أبو داود يف السرن يف اتاب اريرا  واإلمارة

 ترةازن  م   يةه وفيهةا موااةن  لع مةن  ت  هةا جم  ه، وأاثر  رسةول   اهلل وسةر    تةاب  ها بكصةروف  ها وم  ج  ر  خْ ست  م   ثابت   لثالث  ا وهذه األمواو  
ق ا   ل ْل  ق ر اء  و اْلم س اا ني  ﴿ :  ه بقولهها يف اتاب  أهل   يف األمواو وذار   الكااة   ض  ر فيها بني العلماء، فإن اهلل ف ﴾ إ َّن  ا الص د 

ةة ه الكتةةاب  ا أمجل ةة مةةن ذلةةك مةةقةةد بةةني    والرةةيبي  (63مةةن اآلشةة : التوبةة ) ةةوف   الكاةةاة      ص ةةه مةةن ن  ر  مبةةا س  ةةر  مةةنرائ    ها وف س 
وال ا ه  اهلل  ها رسوو  م  س  ه وق  رسول      ه وسر  ها اهلل بكتاب  ه، واذلك املريا  قد أحل  ه من بعد  به ال ا       م  ها، وع  موااع  

ه لةييف اإلسةالم فت صةيل   شن واريةارجني عةن شةرشع   املرتةد   مةن ذ  ا  بالقتاو، وما أ   ار  من الك    املأاوذ   الراشدون، وه  املاو  
 .ئا  وأن ائ  يْ ى أش ا  فة  سم  ه، وش  ار  ذ   هذا موان  

 ه يف سر  رسوو  م  سْ ن ق  ر  ، وج  (3)، ذاره اهلل يف سورة احلشر قتاو   برية   ار  من الك    ذ  ا  وهو ما أ  : ارياص    ء  واذلك ال    
ة ى الوجةه  ال ائةةه الراشةدشن علةة    وسةر    اهلل  ةةرن عليةةه، وش  الةةذي ج  ةالةةر ي ت   املشةأا    بةه األمةةواو   ق  لتح  ةة ذْ اا  ار  مةةن الك  

 .، وحنو ذلك من األمواو املشأا معني    ق  ستح  م اا م  عل  الر ئ ش   ال ائع    اا، واألمواو   الر ئ وارمت   ااملوارشث  

                                                

هةة صةاح  اإلمةام الشةافع ، زاهةدا  عاملةا  جمتهةدا ، 175املكأل هو إمساعي  بن حي  بن إمساعية  املةكأل أبةو إبةراهيم املصةري، ولةد سةر  ( 1)
 .هة264قوي احلج  من مص راته خمتصره الذي  بن هبامش األم للشافع  واجلامن الكبة واجلامن الصرية وريةها تويف سر  

رقةة  العالمةة  شةةيخ احلرابلةة  عمةةر بةةن احلسةةني بةةن عبةةد اهلل البريةةدادي اريرقةة ، صةةاح  املختصةةر املشةةهور، وشةةروحه أشةةهر مةةن أن اري( 2)
 .هة333تذار، مرها املريين ئبن قدام  وريةها، تويف سر  

 سةةةورة احلشةةر، الةةةر وأمةةةا ال ةة ء، فأصةةله مةةةا ذاةةره اهلل تعةةاىل يف(: " 276 – 274/ 24)قةةاو شةةيخ اإلسةةةالم يف جممةةون ال تةةاون ( 3)
ْيةة   ﴿ :أنكاةا اهلل يف ريةةكوة بةين الر ةةة، بعةد بةةدر، مةن قولةةه تعةاىل ةةا أ ْوج ْ ةت ْم ع ل ْيةةه  م ةْن ا  ةرةْه ْم ف م  إىل قولةةه ....  و م ةةا أ ف ةاء  الل ةةه  ع ل ةى ر س ةةول ه  م 

ةةيم  .... عتمةةن مةةن ال ةة ء مجيةةن األمةةواو السةةلطاني  الةةر لبيةةت مث إنةةه : " إىل أن قةةاو". (13 – 6مةةن اآلشةة  : احلشةةر)﴾  إ ن ةةك  ر   وف  ر ح 
: ااألمواو الر لييف اا مالك معني، مث  من مةا  مةن املسةلمني ولةييف لةه وارمت معةنيا واالريصةوب، والعةواري والودائةن: ماو املسلمني

 .اهة" منيفهذا وحنوه ماو املسل. الر تعذر معرف  أصحاهبا، ورية ذلك من أمواو املسلمني، العقار واملرقوو
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قةد  ة الراشةدشن ااريل ةاء    ة اجلةامعني بةني العلةم واإلمةارة مةن العةدو واألمةراء   العةدو مةن العلمةاء   أهة    الرسةوو   ال ةاء   مث    
، والعقوبةةةةا    واألعمةةةةاو   والوئشةةةةا    فا ، امةةةةا عتهةةةةدون يف األحكةةةةام  رْ قب ةةةةا  وص ةةةة مةةةةن هةةةةذه األمةةةةواو   عتهةةةةدون يف اثةةةةة  

 ر  رك ةذلك فلةييف لةه أن ش   بعض   ارن   د الرج   ، وإن اعتق  سائري    ائجتهاد   هذا مبث  املأاوذة   ، واألمواو  هم سائغ  واجتهاد  
ةة علةةى مةةا أعطةةاه احلةةاام   ر  ك ةةه، امةةا ئ شر  باجتهةةاد   علةى اإلمةةام اجملتهةةد يف ذلةةك، وئ علةةى مةةن أاةةذ    ه يف ال ةةرائض  حبكم 

 .ه قب  احلكم؟ على رواشتني ارت   د  ق  له باحلكم ما اعتة   اع  بذلك، ولكن ه  ش   وحنو   والوقوف  

    ْعةف   ه لريةة ذلةك فهة  مبركلة   ت  م  ْسةه، وأما ق  ه هو احكم  م  سْ عليه ق      ع    املاو   اإلمام   م  سْ ، فإن ق  مسْ يف الق      ر  واذلك ي   
ةفةةال ش   كةةم  ح   احلةاام      ْعةةى، وهةة  ف  أمةةواو اليتةام   ى وبيةةن  احلةاام، اتةةكوشأل األشةام    ه فيجةةوز  ريةةة   ؟ أم هةةو ا عة    هق  ةةن   وغ  س 

 .فيها وجهان ام؟ه من احلكو رية  أ هذ     رة  ه حىت شة  نق   

اب واهت   ه مره بابتيان  أن شأاذ   ة ه بتأوش   ه رية  إذا أاذ  ة له   ي ه، وحي   على رية   عليه، فلييف حراما   هو حرام   :إذا قلرا مث ال   
 ن أه   ار مه الك      قب  اا ش    باإلباح   بالتأوش  أوىل   ه املسلم     ب  ما قة   قود، هذا هو الصوابا فإن  ذلك من الع   وحنو   (1)

مرا ك  ح   ه إذا أسلموا لو اااموا إليرا بعد القبض  ل  فيما شعتقدون ح   ار  وإذا اان الك   . بالتأوش     م  والذ   احلرب  
ها فاملسلم فيما هو لراه بعد إسالم  ل  ، وح  ه من املسلمني مره مبعاوا      ب  راه ملن قة  لْ ل  ه، وح  ملن هو يف شد   بائستحقاق  

ذلك عن  بعد   ن  ج  مباحا  له إذا ر   ه فيه، وأن شكون  معاملت       أن ا   ه أوىل     ب  وتقليد إذا قة   ه باجتهاد  كم  يف ح   و  متأو  
هذا  يف رية   هذه املسأل    ، وقد ذار   له به حاام   م  ك  اما لو ح    القبض   له به بعد   م  ك  ئ ، وأن حي  ه أو  الذي اعتقد   القوو  

يف حق املكل  إئ  ت  ثب  اإلعاب والتحرن ئ ش   م  كْ ح   ا براء ا على أن  (2)هما ذلك فيها رواشتني أصحي  املوان وذار   
،  بتأوش    ما   ه من احملر     ب  ما قة   دي ، وئ ر  ه من الواجبا  بتأوش   ا  ر  ما تة   عليه ق اء      ، ع   (3)ه ئ ، وأن  اريطاب   بلوغ   بعد  

 التأوش  عن الرجون   أه    عن اإلسالم اتر ة   ار  الك    ، وتر ة  ر  عذ   ذلك أ  املسلم يف  فإن  أوىل  و ار بعد اإلسالم االك   

                                                

 .قبوو اادش ، اما يف لسان العرب: هكذا يف األص ، واإلهتاب( 1)

 (.13 – 22/11)ذار ذلك شيخ اإلسالم يف جممون ال تاون يف قاعدة رائع  له يف هذا املواون، شراجن اجملمون ( 2)

ذاةةره شةةيخ اإلسةةالم يف اجملمةةون  وهةةذا اطةةأ وااةةح والصةةحيح مةةا ذارنةةاه، شاشةةد ذلةةك مةةا( وأنةةه عةة  عليةةه ق ةةاء: ) يف املخطةةو ( 3)
بالق اء ألخ ذر ملا مكث مدة ئ شصل  مةن اجلرابة  بةالتيمم، وئ أمةر عمةر بةن اريطةاب يف ق ةي   واذا ي شأمر الريب (: " 22/11)

 .هةأ" عمار بن شاسر، وئ أمر بإعادة الصوم من أا  حىت شتبني له العقاو األبيض من األسود، ونظائره متعددة يف الشرشع 

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                          قاعدة يف األموال السلطانية                               
11 
 

    

 

 

على ]  ريْ البة   ه أه      ، وهذا يف األنكح  واملعاواا  واملقامسا ، واذلك ما أتل  (1)من ذلك اريطأ  والتوب    إىل احلق  
العلماء وهو  ملوافق لقوو مجهور  ا(2) [ه   ئ ع     عليهم امان ه يف ظاهر  املذ, أه   العدو  من الر و   واألمواو 

: من الصحاب  والتابعني قاو الكهري عليه السل    ، اما أ مجن  (3) ه  يْ قول   أخ حري   والشافع  يف أحد   قوو  
بتأوش      يْ ص  أ   أو ماو أو فر    دم   أن ا   : متوافرون فأمجعوا اهلل  وأصحاب رسوو   ال تر    قعت  و  ) 

( ر  د  القرآن فإنه ه  
ة أش ا  د  األمر، ويف أه  الر   لون وإن اان ما فعلوه حراما  يف ن يف  ا وذلك أليفم متأو  (4)

على أخ  به عمر بن اريطاب  ، اما أشار  (6)احلرب  اأه    ونر   م  هما أيفم ئ ش  ، رواشتان أصحي (5)

                                                

 .هة.أ...( وألن ت ميرهم ش    إىل تر ةهم عن الرجون إىل الطاع  فال (: " .. 4/113" )املريين" قاو ابن قدام  يف ( 1)

 .زشادة من نسخ  حممد عكشر مشيف ( 2)

أهةة  العةةدو  واةةذلك قتةةاو البريةةاة املتةةأولني حيةةث أمةةر اهلل بقتةةاام إذا قةةاتلهم(: " 4/334)قةةاو شةةيخ اإلسةةالم يف جممةةون ال تةةاون ( 3)
اةأخ حري ة  ومالةك والشةافع  يف أحةد قوليةه، وهةذا ظةاهر : فأصابوا من أه  العدو ن وسا  وأموائ  ي تكن م مون  عرد مجةاهة العلمةاء

 .اهة" مذه  أمحد 

"  ظةه بةر يف الل ةظ مةن ااةتالف يف آاةره ول( 22/14)، وذاره يف ( 4/334)هبذا الل ظ ذاره شيخ اإلسالم يف جممون ال تاون ( 4)
( 4/13)واألثةةر ذاةةره ابةةن قدامةة  يف املريةةين " أحلقةةوهم يف ذلةةك بأهةة  اجلاهليةة  –ويف ل ةةظ  –أصةةي  بتأوشةة  القةةرآن فةةال اةةمان فيةةه .. 

 .بل ظ خمتل 

واةةذلك املرتةةدون إذا صةةار اةةم شةةوا  فقتلةةوا املسةةلمني، : " قةةاو( 4/334)الكةةالم علةةى أهةة  الةةردة ذاةةره شةةيخ اإلسةةالم يف اجملمةةون ( 5)
(: " 35/154)ويف اجملمةون ... " وا من دمائهم وأمواام امةا ات ةق الصةحاب  يف قتةاو أهة  الةردة أيفةم ئ ش ةمرون بعةد إسةالمهم وأصاب

 .هة.أ..." فمذه  أاثرهم أن من قلته املرتدون اجملتمعون احملاربون ئ ش من، اما ات قوا عليه آارا  

وئ ش ةةمن املرتةةد مةةا أتل ةةه : " فقةةاو( 317)املسةةتدرص عةةن ائاتيةةارا   نقةة  صةةاح ( 5/131)ويف املسةةتدرص علةةى جممةةون ال تةةاون 
 .أهة" بدار احلرب، أو يف مجاع  مرتدة اترع ، وهو رواش  عن أمحد ااتارها اريالو وصاحبه 

 214/ 2)بت صةي  رائةن مةن أدلتةه " الصةارم املسةلوو" واةذا يف ( 4/334)تكلم شيخ اإلسالم عن أه  الك ر واحلرب يف اجملمون ( 6)
 (.فما بعدها –
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وا يف سبي  ل  ت  ق   ئا أليفم قوم  : ام، فقاو عمرال  تْ قة   يْ د  نا وئ ن  ال  تْ ا قة  وْ د  ت  : ) ة  أله  الرد   ا قاو  مل   بكر 
 أسام       يف قص   اهلل  رسوو      ر  اريطأ وس   ه عنو   ْ اهلل يف ع   على ذلك اتاب   و  ، د  (1) (دوا ه  شْ واست   اهلل  

ئ  فيه أو  مت د  قْ ه املسلم بع     ب  ، ورية ذلك، فما قة  (2) ر  بن حامت وأخ ذ   وعدي   ار بن شاسر  عم      وقص   بن زشد  
، ض  را على ذلك التقاب  ر  ق  أن ش   ه بعد القبض فيربري  للحاام  ت  ح  ص   اداعتق   د  قْ يف ع   اثران   م  اا  ه، ولو ا  ك  ل  م  

ه أن شكون بيره يف وقت   السلطان      عام  أمحد ملن ش   ه هبذا الوجه واذا أمر  املسلم فيما قب    وعوز معامل   
                                                

ااتةةةاروا إمةةا احلةةرب اجملليةة ، وإمةةا السةةةلم : قةةاو اةةم الصةةدشق: " ول ظةةه( 35/157)هةةذه احلادثةة  ذارهةةا شةةيخ اإلسةةالم يف اجملمةةةون ( 1)
شةهدون أن تةدون قتالنةا، وئ نةدي قةتالام، وت: هذه احلرب اجمللي  عرفراهةا فمةا السةلم املخكشة ؟ قةاو! شا الي   رسوو اهلل : املخكش ، قالوا

ن قتالنا يف اجلر  وقتالام يف الرار، ونقسم ما أصبرا من أموالكم، وتردون ما أصبتم من أموالرا، وتركن مةركم احللقة  والسةالع، و رعةون مة
 راةوب ارييةة ، وتأاةةون تتبعةةون أذنةةاب اإلبةة  حةىت شةةرن اهلل الي ةة  رسةةوله واملةةامرني أمةةرا  بعةد ردتكةةم، فوافقةةه الصةةحاب  علةةى ذلةةكا إئ يف

هةائء قتلةوا يف سةبي  اهلل فةأجورهم علةى اهلل، شعةين هةم شةهداء فةال دشة  اةم، : قةاو لةه ت مني قتلةى املسةلمني فةإن عمةر بةن اريطةاب 
 .اهة" فات قوا على قوو عمر يف ذلك

ق بةةن مةةن  رشةق سةة يان بةةن عييرة  عةةن أشةةوب بةن عائةةذ عةةن قةييف بةةن مسةةلم عةن  ةةار ( 1174)وهةذا األثةةر أارجةةه الطة األ يف األوسةةط 
رواه : مةن  رشةق الثةوري عةن قةييف عةن  ةارق، قةاو ابةن اثةة( 6/351)وابن اثة يف البداش  ( 3/32)شهاب، وأورده الذهيب يف تاريه 

مةن  رشةق آاةر مرسةال ، واألثةر صةحيح ثابةت ( 4/574)البخاري من حدشث الثوري بسةرده خمتصةرا ، وأارجةه ابةن أخ شةيب  يف مصةر ه 
: " ويف رواشة  " تةدرون قتالنةا، فةإن قتالنةا قتلةوا علةى أمةر اهلل ئ دشةا  اةم : أمةا قولةك: فقاو عمر: " واشا  ول ظ قوو عمر يف هذه الر 

 ".شا الي   رسوو اهلل، القوو اما قلت، رية أن قتالنا قتلوا يف سبي  اهلل، ئ دش  ام: فقاو عمر

فأمةا حادثة  أسةام  فمعروفة  يف اسةتحالله قتة  الةذي قتلةه  (.15، 22/11)ا  هةائء الصةحاب  ذاةرهم شةيخ اإلسةالم يف اجملمةون ( 2)
 .ئ إله إئ اهلل: بعدما قاو

 .وأما عمار فق يته من عمر بن اريطاب يف التيمم معروف  أش ا  

 .وأما أبو ذار فعردما مكث مدة ئ شصل  من اجلراب  بالتيمم

 .وأما عدي بن حامت فحادث  يف تبني العقاو األبيض من األسود

 .أحادشث صحيح  ثابت  والها
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ما ئ  أو تقليد   باجتهاد   من املعامل     ي ستح  ام قد ش   املباشر   ا ألن  ان أجود  ا  د  ع  ما بة  وبيره آار، وال  
عمر يف اريمر  هذا قوو   ونظة   .للمست ر حيرئذ      شله ح  تأو ب ه املباشر     ب  ه املست ر، فإذا قة  لي ستح  ش  

ا وئ ت ب يع وها أنتم] : " (1)واريركشر   [فإن املسلم  ئ حي   ي له بين  اريمر  واريركشر   و ليوه م بة يةْع ها وا ذ وا أمثايف 
 ، فهذا مأاذ  أوىل   بتأوش    ض  ب  له يف دشره، فاملسلم الذي قة  شتأو ب" هذلك ان باع   مثن   ض  بْ له قة    ي وحي     (2)

الر  ه، واألمواو  مال   ض  و  ع   ض  ب  فاملشأي قة   املريصوب   إذا بان   الظاي   أن  : ثان   أمحد، وله مأاذ   لقوو  
ان  ضْ قب  وي ش   همال   ض  و  ع   ض  ب  ان قة   ض  ب  ض ، فاملست ر قة  عو  فيها اامل ض  و  ، فالع  امللك   بأشدشهم جمهول   

 .يف جوابايت يف ال تاون الرية، واذه القاعدة فرون   ماو   ن يف   ض  ب  قة  

ه  اعت   تْ ب  ج  ، و  أو تقليد   جتهاد  من ا بتأوش    ة  وا  واريرا  ورية ذلكالكا   ة من احلقوق   ه اإلمام     ب  وما قة   
عن        ما ف   ذ  اْ و أ  ، أ  القيم    ذ  أاْ  املترازن فيه، فإذا  ل   يف احلكم   احلاام    اع       فيه اما ع   
 .ه من ذلكع  دفة  مبا ش   املسلم      م  أ ذ  ر  بةْ يف ذلك وتة   ين     ك أ  وحنو ذل   ال رائض  

 ه؟ه لو فعل  ئك  ه ذلك إذا اان شعتقد أنه ئ ع  ئ  ك  وه  ع   

 أحد   ن  رج  را يف اريلط  أنه لو أاذ القيم  أو الكبة عن الصرية، فإنه ش  ه اما ذار أصحاب  ئ  ك  الصواب أنه ع  
 . ء  يك  قت   أنه ع  هم ش   الق  على اآلار بذلك، وإ اريليطني  

فيه  وغ  س  اإلمام فيما ش   ع  عليه متابع    فإن املأموم   هذا من مسائ  العبادا  البدني ، الصالة   ونظة   
ا لكن إىل سبن   اجلرازةيف ال جر، أو زاد يف تكبةة  اإلمام   رت  ، وإن اان املأموم ئ شراها اما لو ق  ائجتهاد  
 جكاء  ه إشب  فيها اريالف، وهو ش   يف مذه  املأموم دون مذهبه فهذه   أو شر    يف الصالة بران   لو أا   

                                                

وأفةةىت بةةه أمحةةد ، راجةةن أحكةةام . وسةةرده صةةحيح( 13711)، وابةةن أخ شةةيب  (121رقةةم )أثةةر عمةةر أارجةةه أبةةو عبيةةد يف األمةةواو ( 1)
 (.174ص )أه  الذم  للخالو 

 .زشادة من نسخ  حممد عكشر مشيف ( 2)
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 ا له فقب هاذا  وإَّنا هو ب   مره الكااة   ئ شطل    ، لكن إن اان اإلمام  (1)الكااة من بعض الوجوه  إارا   
ه، فهذا ه، وإن اان اإلمام شطل  مره الكااة حبيث ع   اعت  ه ال   صالت   جتهاده فهذا نظة  اإلمام با

 حي ص  قلرا ئ ت   ه، ااجلمع  والعيدشن وحنورا، واذا إذارية   ه ال   عل  ه ف  ر  ك  ه ما ئ ت    ال   صل  أن ش   نظة  
 ب ع  الصالة   ، ويف اإلعادة رواشتان فاألمر  (2)ه هذه الصلوا  ال    ال اسقا فإنه ع  فع    ال    الصالة  
 .وباإلعادة  بإشتاء الكااة ه األمر  شب  ش   ه وباإلعادة  ال   

يف  ور  الذي ع   إىل اإلمام  (3) [الكااة ئ دفن  ك  ومن هذا فمذه  أه  السر  املأثور عن الصحاب  أنه ع  ]
املصارف، لكن  ها يف رية  رف  ه ص  ئ  ك  ملاو ئ ع  ا ها بائجتهاد، أوىل وإن اان ربي من أاذ   اجرا هها، فإم  سْ ق  

 .همال    بدفن الكااة إليهم وبالصالة   املأثور عن الصحاب  األمر  

 . فإذا ساغ ذلك فهذا أسوغ  , أشدي  يف الكااة    سدة  وامل

ن صةلى ال هةم بإعةادة وئ مةن دفةن الكاةاة إلةيهم بإعةادة، واةذا قةاو أمحةد يف رسةالته والسل  ي شأمروا م   
علةى  ، لكةن املسةألتان واحةدة، فةاملت ق عليةه حجة   (4)( أن من أعةاد اجلمعة  فهةو مبتةدن"  : )  السر " يف 

أنةةه ئ شةةدفن مةةا يف صةةورة الرةةكان، فةةإن  ائ ةة  مةةن السةةل  ذهبةةوا إىل    فيةةه، وختةةر  يف صةةورة الوفةةاق  املختل ةة
الةةذي انتشةةر   ، وريةةةه، واةةان عمةةر بةةن اريطةةاب وهةةو أمةةة املةةامرني (5)إلةةيهم الكاةةاة اعبيةةد بةةن عمةةة 

                                                

 (.267/ 24( )25/41)تكلم شيخ اإلسالم عن دفن الكااة للسلطان يف اجملمون ( 1)

/ 23( )3/246( )241 – 3/243)تكلةةةم شةةةيخ اإلسةةةةالم عةةةن الصةةةالة الةةةة  ال اسةةةق واملبتةةةدن وال ةةةةاجر يف جممةةةون ال تةةةةاون ( 2)
344 – 345( )23 /354( )23 /341.) 

 .زشادة من نسخ  حممد عكشر مشيف ( 3)

يف إعادتةةه الصةةالة، وارههةةا أاثةةرهما حةةىت إن املصةةل  الةة  ال ةةاجر ااتلةة  الرةةا  (: " 3/246)قةةاو شةةيخ اإلسةةالم يف اجملمةةون ( 4)
 .هة.أ..." من أعادها فهو مبتدن : حىت قاو أامد بن حرب  يف رواش  عبدو 

 .هة64التابع  عبيد بن عمة بن قتادة بن سعد، قاص أه  مك ، ما  ( 5)
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ة اريةرا    ا  راشةدا  تابعةا  للحةق فواةن  فيها صادقا  بار   و  فعد يف زمره واثر  األمواو   الرعي      وة  ْرةه ع  علةى مةا فتح 
 ، علةى اريةرا (1)ية  ر   ، واةان عثمةان بةن ح  ش ةر  لة  وللذي لمقات  العطةاء ل اةن دشةوان  هةا، وو  وحنو   السةواد   اةأرض  

 " [دشةوان اريةرا  : "  معروفة    وزشةد بةن ثابةت ة فيمةا أظةن ة علةى دشةوان العطةاء ومةا زالةت هةذه التسةمي   ] ,

اةةةةدشوان اجلةةةةةيش   " دشةةةةوان العطةةةةاء"                        السةةةةةلطاني ، و   مةةةةن األمةةةةواو  وهةةةةو املسةةةةتخر  (2)
 .ان الر قا  وحنو ذلكودشو 

ةةةو  األمةةةور مةةةن امللةةةوص ود   ة  ئ  و  ول ةةة  ةةةوبع  ةةة ، بع ةةةها مشةةةرون  واصةةةطالحا    م يف ذلةةةك عةةةادا   ا  فيةةةه  د  ها جمته 
اأهة  السةر  فيتبعةون   م، امةا للق ةاة والعلمةاء واملشةاشخ مةرهم مةن هةو مةن أهة  العلةم والعةدو  ها حمةر  وبع  ة
املشةةةةةهورة مةةةةةن ذوي املقةةةةةائ   اأهةةةةة  البةةةةةدن    وظلةةةةةم   جهةةةةة   اةةةةةرن، ومةةةةةرهم أهةةةةة  أ   وائجتهةةةةةاد   تةةةةةارة   الةةةةةرص  

 .والعبادا ، وذوي اجله  واجلور من الق اة والوئة

ةةة واانةةةت سةةةةة أخ بكةةةر وعمةةةر   طعرةةةوا أن ش   ريةةةوار   ن اك ةةةحبيةةةث ي ت  , داد مةةةا يف رياشةةة  ائسةةةتقام  والس 
شةةةدشن واألئمةةة  املهةةةدشني فهمةةةا مةةةن اريل ةةةاء الرا فيهمةةةا، ف ةةةال  عةةةن أهةةة  السةةةر ، وأمةةةا عثمةةةان وعلةةة  

ةة وسةةهتما سةةرة العمة  والعةةدو وااةدن والرشةةاد والصةدق والةة ا لكةن فيهةةا نةون   ةة د  جمته  د فيةةه إن فيةه، واجملته 
 .وأعظم   أعظم   له، فاجتهد اريل اء   ه مري ور  ا  أصاب فله أجران وإن أاطأ فله أجر واط

 صيص به، ويف بعض العقوبا  هو فيها املاو والتخ م  سْ ق   يف بعض   مره اجتهاد   وأما عثمان فحص   
 .ه ومرهم من ئ شراهرن رأش  مرهم من ش   جمتهد والعلماء  

                                                

أرض الكوفةة  وعلةة   سةة ، أبةو عمةةر املةةدأل صةحاخ شةةهة، اسةتعمله عمةةر علةةى مسةاح ,عثمةان بةةن حرية  بةةن واهةة  األنصةاري او( 1)
 .على البصرة قب  اجلم ، ما  يف االف  معاوش 

 .زشادة من نسخ  حممد عكشر مشيف ( 2)
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،  اهه ومرهم من ئ شر يف حمارب  أه  القبل ، والعلماء مرهم من شرن رأش   حص  مره اجتهاد   وعل  
وار  الذشن ارجوا على هماا لكن أه  البدن اريهما من األم  مركلت  ومركلت  ,  هما ثابت   فإمامت   وبك  حاو  
الراشدشنا  اريل اء   ه وسةة  على اتاب اهلل وسر  رسول   هم حاام   على عل  جعلوا آرائهم وأهواء  عثمان و 
 .ذلك من املركرا  ورية   ماء  الد   وس ك   وا بذلك ال تر   فاستحلي 

 :متروع  ها  رق  ف  رْ وص   األمواو   بعد اريل اء الراشدشن، فلهم يف ت اصي  قبض   نم   وأما 

 .مرها ما هو حق مرصوص موافق للكتاب والسر  واريل اء الراشدشن: (1) (القسم األوو)

 احملظور   وشباع   بني العلماء، وقد شسقط الوجوب بأعذار   وغ  س  ش   ومرها ما هو اجتهاد  (: القسم الثاأل)
 .بأسباب، ولييف هذا موان ت صي  ذلك

الرأي  مره شاب   ن صدوره بسب  العدوان من اجملتهد وتقصة  لك ومرها ما هو اجتهاد  (: القسم الثالث)
 .ا  فيه ااون، فاجتمعت فيه حسر  وسيئ  وهذا الرون اثة جد  

 .م  حمر   أو فع    واج    أص  بومره ما هو معصي  حم   ئ شبه  فيه، (: القسم الرابن)

والعقوبا  ورية ذلك، إما أن شوافق م سْ احلكم والق  : وهذه األنوان األربع  موجودة يف عام  تصرفاهتم من
 .سر  اريل اء، أو ئ شوافق

 , أو ئ شكون اذلكورا  فيه اعذر العلماء اجملتهدشن إما أن شكون معذ: والذي ئ شوافق

 :ا  والذي ئ شكون معذورا  فيه عذرا  شرعي  

 .إما أن شكون فيه شبه  واجتهاد من التقصة والعدوان
                                                

 .من واعرا وليست من املخطو ( القسم األوو والثاأل والثالث والرابن)الم  ( 1)
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 .تأوش   وئ  أو ئ شكون فيه شبه   

ااذ مرهم رية الوظائ  وي أعلم أن يف الدول  األموش  وصدر الدول  العباسي  وظ وا على الرا  وظائ  ت  
ها، نعم اان السواد ا ومصارف  ها وص اهت  الر ه  مشروع  يف األص ، وإن اان التريية قد وقن يف أنواع  

نقله إىل املقامس  ودا   –فيما أظن  – (1)، فلما اان يف دول  املرصور ي  ر  م  خمارجه عليه اريرا  الع  
 ئة  و   ثار  ئ، وهذا من ائجتهادا  السائري ، وأما استي خب الريب  املقامس  بعدو املخارج ، اما فع   

فاص وا حىت  ة  ون بعدي أثر ق  لْ تة  إنكم س: " هبا، فهذا قدنا ب  قاو الريب لألنصار واحملاباة   األمور باألمواو  
 ، واان اريل اء  حدشث   األمراء من بعده يف رية   حباو   وقد أا  الريب . (2)" احلوض وأل على ق  لْ تة  
 
 
اب و  او ونة  م  اب على احلروب، وع  و  ونة   او  م  وام ع   , واألمواو اريرا  احلرب والقتاو وأمر   ني يف أمر  اع  ط  امل

هم الكبار شروبون عرهم يف األمرشن   ون هذه وئش  احلرب وهذه وئش  اريرا ، ووزراسمي على األمواو، وش  
 ر ْ وزرائهم، بأسباب ج   بين العبا  وأمر   االف    أمر      ع  ئ  الثالث ، فإنه ا   أثراء الدول  العباسي  بعد املإىل
جرن يف الرجاو واألمواو، فذار ثابت بن  اب بت رشط  من الرو   ى عليهم قوم  ص  األمواو، وع   بعض   تْ ع  ية  وا  

ض الراا  أنه يف سر  أربن وعشرشن وثالمثائ  فو  : ه من التارشخفيما علمت   (3)ةر  قة  سران بن ثابت بن 
، (1)ه حممد بن رائق امس   م  قد  شأن اململك  إىل م   اريرا  وتدبة   اجليش وأعماو   ورئاس    اإلمارة   (4) اريلي    
 .شكن قب  ذلك ش ء من ذلك  له على سائر مرابر اململك ، وي ط  بأن ي   ه أمة األمراء وأمر  وجعل  

                                                

 – 136سةةر  االفتةةه مةةن  63املرصةةور هةةو أبةةو جع ةةر عبةةد اهلل بةةن حممةةد بةةن علةة  بةةن عبةةد اهلل بةةن العبةةا ، أاةةو السةة اع عمةةره ( 1)
 .هة154

 .عن ابن مسعود( 131، 132)، مسلم (3163)احلدشث رواه البخاري ( 2)

 ي  مةارت اةدم اريلي ة  الرااة  بةاهلل العباسة ، مث املقت ة  بةاهلل : هو ثابت بن سران بن ثابت بن قرة احلراأل الصابئ، أبو احلسن( 3)
هةة ولةه اتةاب يف أابةار الشةام 365هةة واةتم بوفاتةه سةر  215اةان يف أشامةه، ابتةدأه بسةر  واملستك   واملطين وأل  تاريا ، ذاةر فيةه مةا  
 .ومصر، وهو ااو هالو بن احملسن الصابئ

 .هة321 – 322سر  االفته من سر   32الراا  باهلل أبو العبا  أمحد بن عبد املقتدر بن املعصم بن  لح  بن املتوو عمره ( 4)
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الوزارة وي شكن الوزشر شرظر يف ش ء من الرواح  وئ الدواوشن، وئ اان له  قب  ذلك أمر      ط  وب  : قاو 
 ، وشق   ومرطق    وسي    د  يف أشام املواا  دار السلطان بسوا الوزارة فقط، وأن حي ر   اسم   رية   اسم  
بعد ابن  د اإلمارة  من تقل   شرظرون فيه، واذلك ا ي  ان الوزراء  ايما  ه شرظران فوااتب   رائق   ، وصار ابن  ارا  سا 

السلطان  قون لر قا   طل  قون مرها وش  ر   م  إىل اكائن األمراء فيأمرون وش  الرواح  ا   رائق، وصار  أمواو  
على  لبوا، األعاجم وري  (2)وش  دول  بين ب   تْ األمواو، مث إنه بعد ذلك حدث   ما شرشدون، وبطلت بيو   

ئ  الرابع  برحو من ثالثني سر  أو عام إىل بعد امل ئ   وا قرشبا  من مق  عما اان عليه وبة   اريالف ، وازداد األمر  
بين العبا   ، األتراص، وريلبوا على اريالف  أش ا  واان أحيانا  تقون دول   (3)حنوها، حدثت دول  السالجق  

                                                                                                                                                       

ق أمةة مةن الةدهاة الشةجعان لةه شةعر وأدب، اةان أبةوه مةن االيةك املعت ةد العباسة  وم أمةر شةر   بريةداد هو أبو بكر حممد بن رائ( 1)
هةةة وأمةةر أن يطةة  لةةه علةةى املرةةابر، 324هةةة مث إمةةارة واسةةط والبصةةرة، وئه الرااةة  إمةةرة األمةةراء واريةةرا  ببريةةداد سةةر  317للمقتةةدر سةةر  

 . هة333ما  مقتوئ  سر  

ب  إىل بوشةةه بةةن فرااسةةرو وامللقةة  بةةأخ شةةجان، أسةةيف إبرةةه علةة  الدولةة  البوهيةة  يف بةةالد فةةار  قةةرب رةةذان سةةر  دولةة  بةةين بوشةةه نسةة( 2)
هةةة وأبقةةوا اريلي ةة  العباسة  ارمةةك شةةكل  فحسةة ، فقةةد اسةةتبد البوهيةةون بالسةةلط  دون اريلي ةة  334هةة، وسةةيطروا علةةى بريةةداد سةةر  333

وا لةه راتبةا  شوميةا  واةان اةم اة  شة ء وجعلةوا وظي ة  أمةة األمةراء وراثية  يف األسةةرة العباسة ، فاسةتولوا علةى مجيةن أمالاةه وذاةائره واصصة
 .البوهي 

 وهراص االف،  ه  البوهيون شيع  زشدش  أم اثرا عشرش  إمامي ؟

هلل عرهةا لعن معاوش  بن أخ س يان، ولعن مةن ريصة  فا مة  راة  ا: والبوهيون ي شتورعوا عردما دالوا بريداد أن شكتبوا على مساجدها
أخل مةةن  –أي عثمةةان  –ومةةن مرةةن أن شةةدفن احلسةةن عرةةد قةة  جةةده عليةةه السةةالم، ومةةن ن ةةى أبةةا ذر الري ةةاري  –شعرةةون أبةةا بكةةر  –فةةداا 

الكتابا  الر تع  عن تشين ورفض وااحني يف عقيةدة هةائء، وي شكت ةوا هبةذا بة  أمةروا الرسةا يف عاشةوراء بةإريالق حمالهتةم وأن شلبسةوا 
والرساء يرجن مرثورا  الشعر، مسودا  الوجوه، مشقوقا  الثياب نائحا ، ئ ما  الوجوه، ويف الثةامن عشةر مةن ذي  قبي  سوداء،

احلجة  أمةةروا أن شظهةةر الرةا  يف أحسةةن لبةةا  احت ةةائ  بريةدشر اةةم، وسياسةة  التشةين هةةذه سةةهلت للةةدعوة ال ا مية  مةةن الرشةةا  يف بةةالد 
 .هة447  العراق وفار ، انتهت الدول  البوهي  سر

هةة وشةهد عهةد  ريرلبةك وألة  أرسةالن وملكشةاه اسةتقرارا  وإحيةاء 513هةة إىل سةر  447السالجق  حكموا حم  البةوهيني مةن سةر  ( 3)
 .للجهاد اد البيكنطيني وإنعاشا  حلرا  املدار  للرد على الكندق  والبا ري 
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، مبا ش علونه من العدو وإتبان الشرشع ، وشره ون به (1)ة حبسن تدبة وزرائهم اما جرن يف وزارة ابن هبة 
ه قبوو الش اع ، فأما شب  شسةة ت   ك  واريطب  و اع   من اجلهاد، واان ملوص الرواح  شعطويفم الس  

الوئشا  وإمارة احلروب وجباش  األمواو وان اقها، فكانوا اارجني فيه على أمر اريل اء، واانت سةة 
فمرهم العدو املتبن للشرشع  ذي القوة واألمان  املقيم للجهاد والعدو ارور الدشن حممود بن : امللوص ختتل 

،  ومرهم (3)اصالع الدشن  اهلل ورسوله   م ألمر  املسلم املعظ   ، بالشام واجلكش  ومصر، ومرهم امللك(2)زنك 
 .هاشطوو شرح   رية ذلك أقسام  

ي ، ومرهم من ش  وجباش    ف فيها واعا  سر  وهكذا هم يف وان الوظائ ، فمن امللوص والوزراء من ش    مبا  ست 
هم من عتهد يف ذلك ه على القسم الرابن، ومر  قبله وعري على العادة، فيجري هو والذي قبل  ع  ف  

نور  ها اما فع   ما يال    الشرشع  وإسقا    ه القسم الثالث، ومرهم من شقصد اتبان  شب  ش   ا  ملكي   اجتهادا  
 السلطاني  املخال   للشرشع  الر اانت توجد بالشام ومصر واجلكشرة واانت أموائ      ل  الك   الدشن ملا أسقط  

 .هه وإحسان  بسب  عدل   العدو   من  وق   البالد   تح  وزاد اهلل ال اا  وف   جدا   عظيم   

ال ائه الراشدشن وئ ذارها  سر   و   اهلل رسوو   يف سر    هذه الوظائ  السلطاني  الر لييف اا أص    مث   
ذار ابن  عرد املسلمني، حىت   ون للشرشع  يف ات  ال قه من احلدشث والرأي ه  حرام  أه  العلم املصر  

                                                

هةة اةان حربليةا  عاملةا  بال قةه 411لوزراء يف الدول  العباسةي  ولةد سةر  هو حي  بن هبةة الدوري الذهل  الشيباأل أبو املظ ر من ابار ا( 1)
مةةا وزر لبةةين العبةةا  مثلةةه، قةام بشةةئون الدولةة  حكمةةا  وسياسةة  وإدارة أف ةة  قيةةام، تةةويف ببريةةداد : واألدب، ولةد يف العةةراق واةةان شقةةاو عرةةه

 . هة، وله مال ا  مرها اإلفصاع عن معاأل الصحاع مطبون وريةها خمطو 563سر  

حممود بن زنك  نور الدشن امللق  بامللك العادو، ملك الشام ومصر ودشةار اجلكشةرة أعةدو ملةوص زمانةه وأف ةلهم، اةان مةن املماليةك ( 2)
 .هة وق ه باملدرس  الرورش 561هة توىف سر  511ولد سر  ( جده من موام السلجوقيني)

 بطة  اإلسةالم ومةن سةادا  اجملاهةدشن أشةهر مةن أن شةأجم لةه، ولةد هو شوس  بن أشوب بن شادي املعروف بصالع الدشن األشوخ( 3)
 .هة وق ه بالشام معروف541هة وتوىف سر  532سر  
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عه بتأوش  واجتهاد ا  ها، و  بع    ، ومن هذا فبعض من وان  (1)سلمني على ذلك فقاوامل إمجان    حكم  
قامت دول  ا مل  ه، فإنه رائ  ز  علم  دشين، وات ق على ذلك ال تون والرأي من بعض علماء ذلك الوقت، وو  

من أه   رصم السالجق  ونصروا اريالف  العباسي  وأعادوا اريلي   القائم إىل بريداد بعد أن اان أمراء  
البدن يف بالد اإلسالم وه  الر  البدن أولئك الروافض قد قهروه وأارجوه من بريداد، وأظهروا شعار  

 ، ووق   (3)مرها براء املدار  واريوانق: اريامس  حدثت أمور   املئ  ، يف نص (2)ى فتر  البساسةيسم  ت  
اربا  شيخ الشيوت ورية ذلك، ومرها   وقوف عليها وه  املدار  الرظاميا  بالعراق وريةه، والربا ا ال

 .ذهاب الدول  األموش  من املريرب وانتقاو األمر إىل ملوص الطوائ 

وذار فيه قاعدة يف ” لمم يف التيامت الظي م  رييامت األ  ”للرظام مساه  ، اتابا  (4)  أبو املعام اجلوشينوصر   
مواو واج ، ب  هو من أعظم وان الوظائ  عرد احلاج  إليها للجهاد، فإن اجلهاد بالر و  واأل

                                                

 .من نسخ  حممد عكشر مشيف ( 121ص" )مرات  اإلمجان " وانظر . ص وي شرق  املال  الر  , اذا يف األص  ( 1)

ةي تراة  األصة ، اةان مةن االيةك بةين بوشةه قلةده القةائم العباسة  مراصة ، البساسةي هو أرسالن بن عبد اهلل أبو احلارمت البساس( 2)
واطة  لةةه يف املرةةابر يف العةةراق وعظةةم أمةةره وهابتةةه امللةةوص، اةةر  علةةى القةةائم وأارجةةه مةةن بريةةداد واطةة  للمسترصةةر ال ةةا م  صةةاح  

ان القةةائم مةةن عسةةكر السةةلطان  ريرالبةةك هةةة، وأاةةذ لةةه بيعةة  الق ةةاة واإلشةةراف ببريةةداد قسةةرا، تريلةة  عليةةه أعةةو 453مصةةر الراف ةة  سةةر  
 .هة451فقتلوه واحلمد هلل سر  

 (.134-35/137)وقد ذر شيخ اإلسالم فتر  البساسةي يف اجملمون 

ومعراهةةا بيةةت، مث جعلةةت علمةةا علةةى املكةةان الةةذي شتخلةةى فيةةه الصةةوفي  لعبةةادة اهلل تعةةاىل ( اانكةةاه)حكمةة  فارسةةي  : مجةةن اانقةةاه( 3)
ربةةا ، أن الربةا  ل قةراء الصةوفي ، أمةةا اريوانةق فهةو علةى شةةك  مدرسة  شعةني اةا شةةيخ ومدرسةون فةال شةدالها إئ مةةن ال ةرق بيرهةا وبةني ال
 (.272)ومرادم  األحالو ( 2/414( )اريطط)قب  فيها، انظر 

هةةةة، 474ىف سةةةر  هةةةة وتةةةو 411هةةةو عبةةةد امللةةةك بةةةن شوسةةة  بةةةن عبةةةد اهلل اجلةةةوشين الريسةةةابوري أبةةةو املعةةةام إمةةةام احلةةةرمني ولةةةد يف سةةةر  ( 4)
 .ومال اته الورقا  يف أصوو ال قه واإلرشاد، الكافي  يف اجلدو وريةها من الكت  املطبوع 
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وا بااتيارهم ا  ر  الرا  لو ت   أاثر   ذْ ام هبا اجليوش، إ  ق  تة   اجلهاد إئ بأمواو   وئ تكن حصوو  واجبا  الدشن، 
أو  عظيم يف عدو   ها حىت حيدمت فتق  األمواو واصيل   مجن   ص  ر  ملا جاهدوا بأن سهم وئ بأمواام، وإن ت  

 .للحاج  د  رص  وش   األمواو   من  فالرأي أن ت   ،عا  يوت ي اارج  اان ت رشطا  

، من إقام    هبا املصلح  املطلوب   ص  ، وحي  ارر   ا  هبص  ئ حي   راتب      وظائ   وظ  و رشق ذلك أن ت 
 وها على املعاواا  واألمالص مث  وظ   أن تكون على األمور العادش  فتارة   اجلهاد، والوظائ  الراتب  ئبد  

إما على  مقدارا  ائن واملشأي يف الدواب واحلبوب والثمار وسائر األ عم  والثياب أن ش عوا على الب
قار من جريف ا على مقدار الثمن، وش عوا على اجلعائ  واإلجارا ، وش عوا على الع  مقدار املبين وإم  
 مقدار، وتارة  د يف العام على وج  ه الكااة املشروع  من اونه ش  شب  ش   ن ما واعوه تارة  اااريرا  الشرع ، و 

 .د من تار أه  الذم  واحلرباا  ه ما ش  شب  ش   ه اريرا  الشرع ، وتارة  شب  ش  

م بإمجان املسلمني، ه حمر  عتدي في ن على أمثان اريمور ومهور البرياشا وحنو ذلك اا أصل  ومرهم من ش   
يف ن سها،  تكون حالئ   ومرهم من ش ن على أجور املرياأل من الرجاو والرساء فإن األمثان واألجور تارة  

ور البرياشا، ه  اأمثان اريمور وم    ن سها حراما   يف تكون م الظلم فيها اريال  األمثان واألجور، وتارة  وإَّنا احملر  
 رية      ق  ب  دار اريمر وال واحش فة  على ، ذلك (2)، بالشام قد واعه ابره(1)واان بعد مو  امللك العادو 

ويف ذلك الوقت  وست مئ  من الوظي   واان ذلك سر  مخيف عشرة من جه  سلطان ملا له عليه ن  ارو 

                                                                                                                                                       

يةدة بتحقيةق وشسمى بالريياث  فقد نشره مصط ى حلمة  وفةااد عبةد املةرعم أمحةد و بةن  بعة  ج” بالتيامت الظلم رييامت األمم”أما اتابه 
 .الداتور عبد العظيم دش 

 .هة615هة وتوىف سر  534و أبو بكر بن أشوب أاو صالع الدشن وأصرير مره بسرتني، ولد سر  هو امللك العاد( 1)

 .املقصود ح يده( 2)
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وظهر  الرصارن مبصر ، بأرض املشرق واستوىل على أرض اإلسالم، (1)ظهر  دول  املري  جركسخان
، (4)، العميدي(3)، وجست(2)اد ابحومت ابن اريطي ب  يف العلماء والع   ، وظهر  بدن   رونيف الك  األف

، ورية ذلك وحقيق  األمر يف ذلك أن (5)وش د  اليونسي  وبعض األمحدش  والع   ق ر العرخ وا  ابن ف وتصو  
 ومقرون   هبون   مشوب   ، فهو يف األص   هذا من القسم الثالث أو الرابن فإن هذا إذا صدر باجتهاد  

لو  مرهم أو أاثرهم من أاثر الرعي ، فإن اثةا   أش ا   وعدوان، وإن التقصة أو العدوان صادر  أ بتقصة  
وا الواجبا  الر عليهم من الكاوا  الواجب  والر قا  والواجب  واجلهاد الواج  باألن يف اوا ملا أد  ر  ت  

فونه يف رية صر  من اثة من الوئة أو أاثرهم مبا شق ونه من األمواو برية حق وش   واألمواو، اما أنه صادر  
 .ه  عن املركرما ع  من األمر باملعروف والر ه، وشأاون أش ا  ف  صر  م  

                                                

اسةتوىل علةى الصةني وبكسةتان ( امللك القةاهر)هة، ومعىن جركيك اان 545جركيك اان هو تيموجني بن شسوااي هبادر، ولد سر  ( 1)
اةةوارزم عةالء الةدشن حممةد بةن تكةةش ولكةن عةالء الةدشن قتةة  رسةله فقةرر جركيةك اةةان  الصةيري  وأقةام دولة ، واةان لةةه مراسةال  مةن ملةك

هةة ومةةن أوئده امتةةد الريةةكو املريةةوم وسةةقطت بريةةداد وريةهةةا مةةن 625ائنتقةام وق ةةى علةةى الدولةة  اريوارزميةة  وعةةاد إىل مو رةةه ومةةا  سةةر  
 .بالد اإلسالم

هةةة، مةةن أئمةة  636هةةة وتةةوىف سةةر  544سةةن التميمةة  البكةةري ولةةد سةةر  ابةةن اريطيةة  هةةو الةةرازي فخةةر الةةدشن حممةةد بةةن عمةةر بةةن احل( 2)
 . األشاعرة الذشن الطوا املذه  األشعري بائعتكاو وال لس  

 (.4/257)الم  فارسي  معراها البحث وقد أصبحت تطلق على نون من أنوان اريالف، هامش وفيا  األعيان : جست( 3)

وهةةو نةةون مةةن أنةةوان " اجلسةةت"و حامةةد اةةان إمامةةا يف فةةن اريةةالف واجلةةدو واصوصةةا هةةو حممةةد بةةن حممةةد العميةةدي السةةمرقردي أبةة( 4)
 .هة615أوو من أفرده بالتصري ، اان تكجه خبالف املتقدمني، توىف سر   –اري  واجلدو وهو 

 .األمحدش  وهم البطائحي  فرق  صوفي  مرحرف  ترته  إىل الشيخ أمحد الرفاع ( 5)

 .رتم  إىل الشيخ عدي بن مسافروالعدوش  فرق  صوفي  مرحرف  ت

 .ويف ا  هائء تكلم شيخ اإلسالم وباألاص األمحدش  فله معهم مراظرا . واليونسي  فرق  إباحي  نسب  إىل شونيف القيس  أو القيسين
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، وه  وأهواء   ال ت، مث  احلروب الواقع  بني األمراء بآراء   ها ه  من مسائ   هذه األمواو وصرف   فجمن   
 اجتهادا   برية هون   وتارة   هبون   فيها تارة   هد  جمت   ، وأمور  وسيئا      وحسرا   ومعاص   مشتمل  على  اعا   

  من ائعتقادا  وال تاون واألحكام وأنوان الكهادا  ، نظة الطرائق واملذاها  أو عملي   ا  اعتقادش  
والعبادا  واألاالق، وما يف ذلك من مسائ  الركان بني أه  العلم والدشن يف األصوو وال رن والعبادا  

 هبون   فيها، تارة   جمتهد     ومعاص  وأمور  و اعا   وسيئا    على حسرا    مشتمل    واألحواو، فإيفا أش ا  
 . ا  أو عملي   ا  اعتقادش   اجتهادا   برية هون   وتارة  

مبا    الرجاو واألمواو  عام    به، مث ش  م  ه ع  الشرع  بوجوبه أو ارته أو إباحت   فالواج  أن ما شهد الدلي    
على ما أثرت عليه  ثىن  ، وش  م  حمر   أو فع    واج    عره، وأن ت من ترص   تْ    عما ع   ىع   في   ه الشرشع   ب  وج  ت  

 .يئا  وم اسد مرجوح   وإن اان فيه س

يف احلدشث الذي هو أحد مباأل اإلسالم حدشث  داال    وهذه املشتبها  يف األقواو واألعماو واألمواو  
مشتبها   وبني ذلك أمور   ني   واحلرام بة   ني   احلالو بة  : أنه قاو الرعمان بن املشهور يف الصحاع عن الريب 

يف احلرام   ن  ق  و   ه ، ومن وقن يف الشبها   را  ه وع  است أ لدشر   شبها   رص المن الرا  فمن ت   اثة    علمهن  ئ ش  
ن يف ه أئ وإى اهلل حمارم  وإن مح    ى  مح   ك  ل  م   ن فيه، أئ وإن لك   ق  ك أن شة  وش  ى ش  م  احل   ى حوو  رع  االراع  ش  
 (1)ئر اجلسد أئ وه  القل اا سا د  س  ف   د ْ س  د وإذا ف  س  اا سائر اجل   ح  ل  ص   تْ ح  ل  إذا ص      ري   ْ اجلسد م  

ا ل وا ﴿ : اما أمر به يف قوله , من الطيبا  والعم  الصاحل  والشرب  هذا احلدشث األا  امن فإنه
ا  إ أل  مب  ا تة ْعم ل ون  ع ل يم   إذ أمر به املرسلني واملامرني اما    (51: امرونامل)﴾  م ن  الط ي ب ا   و اْعم ل وا ص احل 

وذار فع  املعروف وترص املركر الذي هو صالع , املخر  يف صحيح مسلم  (2)شرةيف حدشث أخ هر 

                                                

 .احلدشث مت ق عليه ( 1)

 مبةا أمةر بةه املرسةلني يبةا  وإن اهلل أمةر املةامرنيشا أشها الرا  إن اهلل  ي  ئ شقبة  إئ  : "  قاو رسوو اهلل : وحدشث أخ هرشرة هو ( 2)
ا  إ أل  مب  ةةا تة ْعم ل ةةون  ع ل ةةيم    ﴿ :فقةةاو ,  ةةن  الط ي ب ةةا   و اْعم ل ةةوا ص ةةاحل  ةةا الريس ةة   ا ل ةةوا م  ةةن   ي ب ةةا   م ةةا  ﴿وقةةاو  ﴾ ش ةةا أ شةيه  ةةا ال ةةذ شن  آم ر ةةواْ ا ل ةةواْ م  ش ةةا أ شةيه 
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ش ْأم ر ه م ب اْلم ْعر وف  و شة رةْه اه ْم ع ن  اْلم رك ر  و حي   ي ا  م   ﴿  القل  واجلسد واحلالو واحلرام اما قاو تعاىل
 ها اثة من الرا  فدو  موذار أن الشبها  ئ شعل (157: عرافاأل)  ﴾ الط ي ب ا   و حي  ر م  ع ل ْيه م  اريْ ب آئ ث  

ْ ي تو من ,  ه شبه   يف حق   ي شبق   رت له الشبها   ذلك على أن  من الرا  من شعلمها فمن تبي   له  تبني 
بها  مشت,   وائشتباه من األمور الرسبي  فقد شكون الذي متبيرا  لشخص  إذ التبنيي ,    شبه   فه  يف حق  

 .ار على اآل

يف ذلك  م  الشبها  والشبها  قد تكون يف املأمور به وقد تكون يف املره  عره فاحلكْ  ترص   م  كْ  أن احل  وبني   
جدا  اما يف  ؟ فهرا هو املشك    م  أو حمر   فإذا شك يف األمر ه  هو واج    ويف هذا الأص   ال ع   

ي  فقد ئ شكون واجبا  وئ حمرما  وإن اان بدلي  و ئ حنرمه إئ بدل ائعتقادا  فال حيكم بوجوبه إئ  
 ا اطأ ولييف ا ي ا صواب وإم  ه اهلل على اريلق ب  ائعتقاد إم  أوجب   مطلق   اعتقاد   لييف ا ي  اعتقادا  إذْ 

 .ها واهلل أعلم مْ ر  بها وي حي  جْ و  ي ش   ه اهلل ب  قد ع ا اهلل عن أشياء  م  حر   اطأ

 .سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم  مت حبمد اهلل وع وه وصلى اهلل على

مبدرس  أخ عمر قد   اهلل تعاىل ) , مئ   يف ااميف عشر من شعبان املكرم من سر  أربن عشرة ومثان
 (1) (روحه ونو ر ارحيه 

 

                                                                                                                                                       

ومطعمةةه حةةرام ومشةةربه حةةرام وملبسةةه , شةةا رب , شةةا رب , أشةةعث أريةة  تةةد شدشةةه إىل السةةماء , جةة  شطيةة  السةة ر مث ذاةةر الر  ﴾ ر ز قْةر ةةاا مْ 
 ( .1315)رواه مسلم " فأىن شستجاب له , حرام وريذي باحلرام 

 .زشادة من نسخ  حممد عكشر مشيف ( 1)
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