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( ههه )

ِإنـجَـازٌ عِـلْـمِ ٌّـي عَـ ِديـ ُم الـنَّـظِـيـريِ يِف بـَابـيِهِ
احلمـد هلل الذي جعل يف كل عرص من العصور مـن يكونون حجة له على عـباده من العلـمـاء العاملني
والفقهـاء الـربـانيـني  ،والصـالة والسـالم على خـاتم األنـبيـاء وإمــام العلمــاء  ،وعىل آله وصحـبه  ،ومن
اهتدى هبداه إلى يوم النشور .
وبعد فـمنذ مـا يقارب العقـدين وأنا أسـمع أن إلمام املـالكيـة يف هذا الـعرص شيخنـا ّ
العالمة املجـتهد
الشنقيطـي رمحه اهلل تعاىل نظم ـاً مطورَّ الً يشتمل
اهلاشمـي
عيل بن عبـدالودود
ّ
ّ
املحقِّـق حممد سامل بـن حممد ّ
املالكي  ،وكان شيخنا حممـد احلسن ُي ْس ِمعنا شيئًا من
على خمترص خليل وحواشيه  ،وكل ما يتصـل بالفقه
ّ
هذا النظم .
فمــا اسم هذا النظم ؟ ومتى رشع فيـه ؟ ومتى فرغ منه ؟ وكم عدد أبياته ؟ ومـا أبعاده الثالثة املهمة ؟
وكيف متـت طبــاعته ؟ مع احلـديـث عن جـودة اإلخـراج  ،ومـا الـذي نتـمنــاه يف طبعـة قـادمـة هلـذا العلق
النفيـس  ،وسأجـيب على هـذه األسئلة مـستعينـاً بعد عــون اهلل تعالى بـاملقدمـة الدراسيـة التي ُص ِّـدر هبا
الكتاب .
أما اسمه  -كمـا ُأثبِت عىل جبهة الكتاب  -فهو (( التسهيل والتكميل  ،نظم خمترص الشيخ خليل )) .
وس َّمى الناظم رشحه عليه بـ (( التذليل والتذيـيل للتسهيل والتكميل )) .
()1

وقد رشع يف نظمه عام 1409هـ  ،وفرغ منه قـبيل وفاته عام 1429هـ  ،أي أنه مكث يف نظمه عرشين
عامـًا  ،تتخلهـا أعامل كبرية تتعلق بمنـاصبه العليا الـتي توالها  ،وكثـرة أسفاره حلضور املـؤمترات وحضور
املجالس العلمية الكثرية  ،ويف هذه املدة كتب رشحه عىل النظم .
أمـا عـدد أبيـات (( الـتسهـيل والتكـميل )) فهـو كمــا جـاء يف املجلـد األول ص ( )17681( )27بيتـاً
وحتت عنوان (( حول الكتاب )) كالم جيد عن هذا النظم الكبري اجلامع  ،والتعليقات اجلياد احلافلة التي
بـرد اهلل مضجعه .
َّدبجتها يراعة شيخنا َّ ،
وإليكم ما ورد تـحت هذا العنوان  ،مـمـا أردت نقله (( ُيـ َع ُّـد كتاب التسهيل والتكميل موسوعة فريدة
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ـدي المتوفَّى
يف الفقه  ،جـاءت نظمــاً رائـقًا يـُـ َف ِّـصل القول يف مـوضوعـات خمترص خليل بـن إسحاق اجلنـ ّ
املـالـكي  ،وحيفـظهـا مـن َع َلت مهـته  ،فتـاق إىل
سنـة 776هـ  ،لـيقتـنيهـا مـن أراد االطالع عىل املــذهب
ّ
استصحاب األحكام وحفظها عن ظهر قلب  ،وقد وضع الشيخ يف هذا الكتاب من نفائس األقوال التي
حبتها أقالم علمـاء مذهب إمام دار اهلجرة مالك بن أنس المتوفَّى سنة 176هـ  ،رمحه اهلل وريض عنه .
رَّ
والكـتاب جيمـع بني نظم سلـس ُيستـطاب حفـظه  ،ونثر يـسهل فهمه  ،واشتـمل على مـباحث لغـوية
ـقـرب عباراته وتيضء موضوعاته .
وتنبيهات نحوية ورصفية ُ ،ت ِّ
وقـد دأب املـؤلـف رمحه اهلل  ،يف العقــدين األخـريين مـن حيــاته عىل مــراجعـته  ،فكــان يف جل أيــامه
يعكف عليـه ُيـ َع ِّـدل أو حيـذف أو يضـيف  ،وقد حـرص عىل تدريـس الكتـاب للمتقـدمني يف الـدراسات
الفقيهة من طالبه  ،حيفـظون املتن ويقفون عىل التعليقـات  ،فانترش بحمد اهلل  ،وكـان ُيـقرئ الكتاب متنًا
وتعليقات لبعض الطلبة الذين يتميزون بقدرات خاصة  ،فيتوسع يف الرشح ويتتبع كل مسألة وكل عبارة
ال  :ال
وعندما يتقدم أحد الطالب لدراسـة متن آخر  ،ويتمنى عىل الشيخ اتبـاع الطريقة نفسها يعلق قائ ً
تـوسع واسـتقصـاء للـمسـائل
درس املتــون األخرى بـام أدرس به (( التـسهيل والـتكمـيل )) من ُّ
يمـكن أن ُأ ِّ
ألنني أسعى يف تـدريس هذا الكتاب إىل تنقيحه وتـدقيق مسائله ؛ ليخرج للنـاس بام نرتضيه له من صحة
()2

وإتقان وكان آخر ما نقحه منه سبعني صفحة من التعليقات ُ ،أكمل تبيـيضها قبل وفاته بأسابيع قليلة)).
أما أبعاد متن (( التسهيل والتكميل )) الثالثة  ،فتتلخص يف األسطر التالية :
البعد األول  :بدء املتن بنظم (( جممل اعتقاد السلف )) يف ( )115بيت مع املقدمة .
العلمي  ،وفيه أشياء ال جتدها يف غريه .
وهو نظم عجيب يف سالسته وحمتواه
ّ

وإليك مقدمة النظم وما فيها من عجائب  ،ويشتمل عىل منهجه يف نظم خمترص خليل  ،ثم بعد ذلك

رشع يف نظم العقائد .
قال رمحه اهلل تعاىل :

س اهللِ يِف الـتَّـقْـ ِديـ يِم
بيِ لـْبَـ ْد ِء بيِ ْ يِ
قَ لَ مُـ ـ َح ـمَّ ـ ٌد بـيِ ـ َسال ِـ ـمٍ شُـفِ ـ ْع
الـسَّـاحِـلِ ُّـي الـْمُـنـتَـمِـي بيِ ل ُسِّ
ث ُـ َّم إِلىَ ي َـعْـقُــوبَ مِـنْـهَـا يَتنَ يِم

َوالـْوَصْفِ بيِ لـ َّرحْـمَـ ^ــنيِ َوالـ َّرحيِـيـ يِم
نـَجْـ ُل مُـحَـمَّـ ٍد ب يِـعَالٍ ق َـ ْد ت ُـبيِ ـ ـ ْع
ِإلَ الـْمُـبَـارَكيِ الـذَّذِي ِل ْـ َخ ـم يِْس
بيِ هللِ رَبـِّـي َأعْـتَ ـزيِي وََأحْـتَ يِـم
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َأحْـمَ ـ ُدهُ جَـ َّل كَـمَـا اب ْـتَ ـد يَِان
ث أُص َِّل َوأُسَ ل ِّـ ُم ع ىََل
ُ َّ
َوب َـعْ ُد  :فَ لـْعَ ـبْـ ُد الـْفَـقِ ـيـ ُر َن َـمَا
ب\ َنْشَ َذمَـا ِء الـْمُـحْـتَـضَـ ْر
رَا َم يِ ِ
ِإ ْذ َأصْـبَـحَـتْ َأبـْوَابـُهُ الـْمَـشْـهُـورَهْ
َل يـَعْـتَـنِـي بـيِط َـ ْرقيِـ ـهَــا غَـيْـ ُر حَـفِـي
كَـدُوريِ ح َِّـي َذل ِكَ ال ْـقَ ـريِيـ ـ ـعيِ
َأويِ الـذَّتِـي عَـفَـتْ هَـوَابيِـي اطل ْ يِذَّي
ف َـ ُرمْـتُ تـَجْـ ِديـ َد الـذَّذِي مِـنْـهُ َدثـَ ـ ْر
مُـسْـتَـ ْرشيِـ ًدا مُـسْـتَـعْـصِـمـًا بيِ هللِ جَـ ّْل
مُـعْـتَـ ِذرًا مِ َن الـذَّذِي الـشَّـيْـ ُخ اعْـتَـ َذرْ
مُـ ْرتـَكِـزًا َ َع الذَّـذِي بـيِ ـهِ\ رَمَ ـزْ
ف َـ ُربـَّمَـا الـتَّـجَـأْتُ ِ يِلظ ْـ ـهَ ـ ــاريِ
َوقـَ ْد أُشِـيـ ُر ِلـْخِـلَ فيِ الـْمَـ ْذهَ يِـب
َوقـَ ْد تَـجيِ ـيْ ُء هَ ـ ^ـ ِذهِ الْ َ ِخ ـيـ َرهْ
َورُبـَّمَـا َر َمـ ْيـتُ غَـ ْيـ َر الـْمَـقْـصَـ ِد
َولـَ ْم أُبـَالـِ ْغ يِف اخْـتِـصَـاريِ ل َـفْـظِـهِ
ـم يِف تـَ ـزْويِ ي ـ ــقيِ
َولـَ ْم ي َ ُ ْ
ـك هَ ِّ َ
لـِذَا تـَ ـرَى مُـزْ َدويِجَ الـزِّحَـافيِ
َورُ بـَّمَـا اسْ ـتَـعْـمَـل ْتُ لَـح َْـن نيِ اشْـتَـهَـ ْر
ِإ ْذ َل أَرَى فِـي انلَّـ ْحـويِ لِـي مَـزيِ ي َّـ ْه
َول َـ ـ ْم أُريِ ْد ِإخْـلَ ءَهُ /مِ ـمَّـا لَـ ـميِ
بـُ ـغْـيَـ َة تـَجْـ ِديـ ِد الـذَّذِي كَ َن َدث َـ ـ ـ ْر
َو ِلجْـتِ َـل مَـحَـاسِـنيِ الـشَّـريِ ي ـعَـهْ
فـَخُـ ْذهُ نـَظـْمـًا شَامِلً يِف الـْمَ ْذهَـبيِ

ب يِـنِ ـعَ ـمٍ مَـا يِل بـيِ ـهَــا يـَ ـدَانيِ
َآل\ َومَن ت َــلَ
مُـحَـمَّ ـ ٍد و ِ ِ
َنـْمًا بـيِ ـفِـقْهِ مَال ِكٍ يـَ ْجل ُو اظل ذَّـمَا
مِـمَّا خَـلِـي ٌل قـَ ْد و ََع يِف الـْمُـخْـتَـصَـ ْر
ب َـعْـ َد رَحيِـيـليِ َأهْـلِ ـهَـا مَـهْـجُـوْرَهْ
يـَ ْرصُّـهَـا فـَوْ َق رُفُـوفيِ مُـتْـحَـفِ
بن الـ ـ ِّريـ ـ ـعيِ
عَـلَـى الـْمُـبَـيْـ ِديـعيِ بـيِجَـ م يِ
َأعْـلَ مَـهَـا بيِ لـنِّـي يِـش َأ ْو ق ُـ ـ َّدي ْ يِـس
بـيِنَـظْميِ مَـا مِ ْن عِـقْـ ِدهِ\كَـا َن انـتَـثَـ ْر
مِـن زَلَــلٍ فِـي كـُ ِّل قـَ ْولٍ َوعَـمَـ ْل
مُـعْـتَـبيِـ ًرا مَـفْـهُـومَـهُ الذَّـذِي اعْـتَـبَـ ْر
ِإلذَّ الذَّـذِي لـَ ْم يـَسْـتَـقِـ ْم يِل يِف الـ َّرجَـزْ
لِ س ـْميِ ال ذَّ يِـت يـَ ْذكُـ ُر بيِ لِضْـمَـاريِ
يِبـَ ـوْ bبيِـلَ سَ ـبْــقٍ بـيِوَاوٍ َأ ْو هَـبيِ
لـِمَـا لـَهُ /جَـاءَتْ وَِإ ْن مُـشِـيـ َرهْ
مِـنْـهُ لـِيَـسْـتَـقِـيـ َم يِل ضُـحَـى الـْغَـ ِد
رَ َجـا َء يـُ ْسـريِ ف َـهْـمِـهِ\ َوحيِـ ْفـظِـهِ
قِـبْـلَـتِـهِ\ بـيِالـنَّ ـقْـ يِـش َوالـتَّـنْـمِـيـقيِ
فِـيهِ\ ِإلَ الـتَّـضْـمِـي يِف الـْقَـو يَِاف
كـَالـْغَـيْـريِ َوالـكُّـ ِّل اقْـتِـدَا ًء بيِ لـنَّـفَـ ْر
عَ ىَـل شُـيُـوخيِ الـْح َِّـي مِ ْن غَـزيِ ي َّـ ْه
ي َـعُـ ْد مُـطـَ ـبَّـ ـقًا بـيِ ـهَـ ـ^ذَا الْـعَـالـَميِ
مِن حُـكْـمِـهِ\ ِإ ْذ تـَبيِـ َع الـْعَ ْ ُـي الْ َثـ ـَ ـ ْر
ِإ ْذ ظ ُلِ َتْ وَاسلَّـ ِّد لـِلْـ ذَّذريِ يـْعَـهْ
يـَضُـ ُّم قَـاسِـمِـيَّـهُ ِ ْلَشْـهَـبيِـي
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َو يِس ـ ْمـ ُه بيِ ل ذَّ ْ
ـتهيِ ـيـليِ َوالـتَّ ـكْ ـميِيليِ
ِإنيِ اسْ ـتَـطـَلْـتَـهَُ /أجَـابَـكَ بـيِمَـا
َال
مِ ْن َأ َّن ث َـوْبَ الـْمَـ ْدحيِ يِف الـْمَـج ِ يِ
َأ ْو قُل ْتَ مَـا هَـ ـ^ذَا الـتَّـعَـنِّـي َأفـَلَـ ْم
قـُلْـتُ بَ ىَـل َوميِـنْـهُ حَـ ذَّذرَ الـْبَـ َش ـ ْر
َوَأن َـاْ قـَ ْد َأعْـ َددتـُّ ـهُِ /لـْفَـتْـوَى
ل َـ ^ـكِـ ْن َأق ُــولُ يِف ِإمَـاميِ رَهْ ـطِـي
{ َوهْـوَ بـيِسَـبْـقٍ حَـائـِزٌ ت َـفْـضِـيـلَ
ـات وَافِ ـ َرهْ
وَا ُهلل يـَ ـقْـضِـي بـيِ ـهيِـ ـبَ ٍ

لـِ ـفِـقْـهِ مَـتْـنيِ سَ ـيِّـدِي خَـلِـيـليِ
قَـالَ َأبُـو الـط ذَّـيِّـبيِ عَـ ْذبـًا شَـبيِـمَـا
ي ُـقَـاسُ ط ُـ ـول ُـهُ /بـيِط ُــوليِ الـلذَّ ب يِ يِـس
يـَسْـبيِقْ لـَهُ الـذَّذِي لـَهُ الْـمَـامِـي عَـلَـ ْم
ِإن لـَ ْم يـَ ُرومُـوا مِ ْهُ حِـفْـظَ مَا انـتَـثَـ ـ ْر
فَـجيِ ـئْتُ مِـ ْن َأقـْ ـوَال ِـهيِ ـ ْم بَ لْ َقـْ ـوَى
مَـا قِـي َل قـَبْـ َل ا ذَّشليْخيِ يِف ابْـنيِ مُـعْـطِـي
مُـسْـتَـوْجيِـبٌ ث َـنَـائـِ َـي الـْجَـمِـيــلَ
َـات ْالخِـ َرهْ }
لِـي َولـَهُ /يِف َدرَج ِ
()3

ثم بني أن النبذة التي كتبها يف االعتقاد هي على طريق السلف الصالح  ،وأنه مل يذكر إال املتفق عليه
األشعـري متبـعـًا اإلمـام أمحد  ،رحـم اهلل اجلميع
من قبل نـشوء الـفرق  ،ممـا رجع إليه اإلمـام أبو احلـسن
ّ
فقال :

وََأسْ ـأَلُ اهللَ تـَ ـعَالَ الـنَّ ـفْ ـعَا
َوالـْحِـفْـظَ َوالـتَّـوْفيِـيـقَ يِف الْـقُـصُـو يِد
ْك جُـمْـلـَ ًة مِ َن الـْعَ ـقَـائ ِـ ِد
َأذ ُ ُ
َولـَسْـتُ ذَاكِ ـ ـ ـ ًرا ِس ـ َوى ال ْـمُـ ـتَّ ـفَ ــقيِ
مِـمَّا ِإلـَيْـهِ الْ َشْ ـعَـريِيُّ ق َـ ـ ْد رَ َجـ ـ ْع
لَ مَـا ي َـقُــولُ مَـن ل ِـذَا َأ ْو ذَا اتن ََم

ِك مَن فِـيـهِ س ََـع َوالـ َّرفـْعَـا
ل ُ ِّ
َأشعَ يِف الـْمَـقُـصُو يِد
َوقـَبْـ َل َأ ْن ْ َ
ط يِقي اسلَّل َفِ الْ َمَــا يِج ـ ِد
ع ىََل َ يِ
عَ ـَي ـْهِ مِـن قـَبْـليِ نـُشُـو يِء الـْفِـرَقيِ
م ذَّ يُِتعًا َأحْـمَـ َد نـِعْـ َم ال ْـمُـتَّ ـبَ ـ ْع
َل يـ يَِسْ ع ىََل مَا ر ََسَا
زَعْـمًا و َ ْ
()4

وانظر إىل توظيف علوم العربية لفهم علوم الرشيعة  ،يف قوله :

ي ُـقَالُ (نَـفُ cس هُه ) كـَمَا قَـالَ ( ىَكتَبرْ
ذ ًَات لـَهُ /ف َـقَـ ْد عَ َـن ال ذَّ يِـت لـَهُ
ـاف ِ ْ يِلل َـ ^ـهِ
وَالْ َ ْصـ ـ ـ ـ ُل َأن تـُ ـ َض ـ َ
ـبي ِإ ْذ ُصلِبْ
ك َـمِـثْـليِ مَا قَـالَ خُـبَ ْ ٌ

رَ بُّكُ ُم ) الْ ي ـَ ـ َة َ ،أمَّا مَـن نـَ ـسَـبْ
مِـل ذَّـتَ ـهُ /شِـ ْرعَ ـتَ ـهُ /سَ ـبيِـيـل َـهُ
َل لـِلـضَّـمِـيـريِ َأ ْو لـِل َـفْـظِ اهللِ
وَقَ لَ نـَاب يِـغَـ ُة ُذبـْـيَ َن ال ـ ذَّذريِبْ
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لِ ذَّ ََنــا تَ ْنـِيـثُ ذِي الـْمُلْـتَ ـزَ يِم
َاه  ،قَ لَ ْ ُاب مَال ِكٍ َوقـَ ْد
مِ ْن ظ ِ ٍ
{ ذُو ذَاتُ أُنـثَ هُ َ ،ذوَاتُ الـْجَـمْـ ُع
َـاف ِ ِهلل
ن َـعَ ـ ْم َأتَـتْ مُـض َ ً
َوهْ ـ َو شُ ـذُو ٌذ و ََنِـيـ ُرهُ /ذُو

َاف ل ِـغَ ـيْ ـريِ الـْعَـلَـ يِم
فِـيـهِ الْ ِض َ ُ
َذ كـَ ـ َر مَـا يـَلْـزَ ُم (( ذُو )) يِف ذَا ا َّصل َد ْد
َوجَـ َر يـَـا َن الْ َصْـليِ يـَجْـريِي الـْفَ ـ ْرعُ }
يِف كَـذَبَ ِت ال ْـقَـانِـتِ الْ َ ذَّواهِ
بـَ ـكذَّـ ـ َة مِ ـمَّـا َو ْج ـهُ ـهُ الـ ُّشذُو ُذ
()5

وحني تعرض لذكر أكثر صفات الباري جل وعال  ،ذكر يف بعض األبيات ثامين صفات  ،ويف بعضها
سبع صفات  ،كقوله :

ـص  ،يـُحِبُّ  ،ي َـعْجَبُ
يـَسـْمَـ ُع  ،يُـ ْب ـ ِ ُ
يـ ـُبْـغِـضُ  ،يـَطـْمِـسُ الـْوُ ُجــوهَ َ ،ي َ ُْب
يـَخْـفِـضُ  ،يـَ ْرف َـ ُع  ،يـُعِـزُّ َ ،ويـُ ـ ِذ ّلْ

يـ َضْ َكُ  ،يَ َرْض  ،يَـسْـتَـجيِ بيُ  ،ي َْغَبُ
ـس َ ،ويـُعْ يِـط  ،يـَمْـنَـ ُع
ي َـقْـبيِـضُ  ،يـَبْ ُ ُ
يَكْ ـ َرهُ  ،يـَمْقُتُ َ ،وي َـهْـدِي َ ،ويـُ ِض ّْل
()6

وأختم هبذا املقطع العجيب يف نظم العقائد  ،قال :

م\ َج ـ َّل  ،ف َـ َذرْ
ت ال يِذَّت ع ىََل رُسْ ـليِ الـْبَـ َشـ ـ ْر َأن ـَزَلَ مِ ْن َك ِ ِ
َال ُ ُ
وْ ُ
ـكميِ َأ ْو عَ َـل الـذَّذِي ال ْ َـك ُم َدلّْ
قـَوْل َـهُ ـ ُم الـْقُـرْآ ُن قـَ ْد َّدلَّ عَ َـل الـْ َ َ 0 0 0 0 0 0
بـَ ْل بيِ ل ْـ ُح ـ ُر وفيِ َوال ْـمَـع يَِان َورَدَا وَاهللُ بـيِالـ َّص ـو يِْت يـُكَـلِّـ ـ ُم غَـدَا
و ََل تـ َـقُـ ْل ذَا الـصَّـوْتُ عَـن ت َـمَ ـوُّجيِ هَـ ـوَا ٍء ا ْو تـَخَـلْـخُـلٍ فِـيـهِ يَـجيِ ـي
َأ ْو حَـ ْرف ُـهَُ /
ل بيِ ضل ْ َِّغ جَـ َّل ا ُهلل َأن نـُمَـث ِّـل َـهْ
ك ـيْـفِـيَّـ ٌة ت َـحْـدُثُ َ ْ
ُ ٌّك َو مَا َل َق ب يِـهِ\ مِن َو ْصفِهِ
بـاريِئٍ يِف صَـو يِ ِ
يِ َ
ْت\ َأ ْو َح ـ ْرفيِ ـهِ
فـَنَـحْـ ُن حِـيـ َن نـُشنِـ ُد الْ َن  { :قـ ـِفَ ــا ن َـبْـكيِ } َوقـَ ْد َأ ْودَى بـيِمُـنـشِـيـهَا الـْعَـفَـا
لَـسْـنَـا ب يِـمُـجْـتَ ـ ِّري هَ ـوَا ٍء ن َـفَـثَـ ـ ْه َأوْ مُـحْـ ِديث ـ َن عَـيـ ْ َن مَـا قـَ ْد َأحْـ َدثـَ ـ ْه
بيِ ضل ْ َِّغ مِن ك َـيْـفِـيَّ ـةٍ ِإ ْذ َص ـ َّرفـَهْ مَا بـَيْـ َن حَـلْـقٍ َو لَـ ـهَــاةٍ َو شَ ـفَـ ـهْ
َل ت َـضْـريِبـُـوا ِ ِهلل َالمـ ْـثَـالَ َو َل تـُصْـغُـوا لـِمَـ ْن عَـطـذَّ َل َأ ْو مَن مَـثَّــلَ
َن

()7
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البعـد الثـاين  :وهـو املقصـود األعـظم من هـذا الـنظم  ،أال وهـو نـظم خمتـرص خليل أو قل نـظم الفقه
املالكي املعتمد يف الفتوى  ،كمـا قال يف مقدمة النظم (: )5/1
ّ

وَ أَنَـا قَـ ْد أَعْدَدتهُـ هُه لِلقْفَـتـوَى

()8

ِالقْـ َو ى
فَ ِجئْتهُ مِ رْن أَقْـ َو الِـهِـ رْم ب قْ َ

والنـظم  -بـاتفــاق كل من اطلـع عليه مـن أهل العلـم  ،وكل من يعـرف بـراعــة الشـيخ يف النـظم  -يف
أي باب من
الذروة من البـالغة واجلزالـة  ،وبرغم طـوله فإنك تقـرأ آخره كام تقـرأ أوله  ،وال جتد ضع ًفـا يف ّ
أبوابه  ،لكن السواد األعظم مـن طالب العلم خيفى عليهم كثري من الرتاكيب واألساليب واملصطلحات
التي حتتاج إىل تفسري  ،وقراءة الرشح ُت ِعني عىل كثري منها .
تبحر هـذا اإلمام يف علوم املنقـول واملعقول  ،قال
ويف هذا املقطع مـن كتاب احلج ما يكـشف لك عن ُّ
رمحه اهلل تعاىل : )695-693/1( :

يِف ك ُلِّ َشورْطٍ غَيـرْرَ مَا مِ رْن قَـبرْلُ مَ ّْ
وَ هَكَـذىَا يُ دَبُ تَـقْـبِيلُ القْ َح َجررْ
كَـذىَاكَ الِ سرْـتِـلَ ُم ِلـْيَـم يَِان ع ىََل الذَّ ِي قَـ ْد مَـرَّ مِن بَـيَـا ِن
كَـ ىَذ^لِكَ اقْتِـصَ ارُ مَ رْن لىَ َّـب ىَعل مَا عَ رْن إِمَا ِم القْـمُـررْ سَـلِـ َني نهُـقِـلَ
وَ سَـنَّـ هُ/ه مِـن قىَ ْلُ إِبرْـرَاهِـيـ ُم عَلىَـيرْـ ِهـمَا اصلَّلَ ةُ و اتلذَّـسرْلِ ُم
وَ هَ^ ىَكذىَا هُدخهُولُ مَكَّـ ىَة هُضحَا وَا قْلَـيْـتِ وَالذَّ ْ زعه أَ ْن يُـفْـتَحَا
َ ِفتَـة القْحِـجْر ال يِذَّت ا قْلَتيَ تـَلِـي مِ ْ هُه فَإِن َدخَـلىَـهَا لىَ رْ يَأْتـ ِل
كَـذىَا ا ُّدلخهُولُ مِ رْن ُكدَا ِء إِ ْن ع ىََل طىَ ِ ِقي طىَيرْبَ َة أَتىَ بَلقْ مُـسرْـج ََـل
وَ هَـ ىَكـذىَا هُدخهُولىَ ُ القْـمَـ رْسـجِـ َد مِ رْن ب َِاب ب َ يِـن َشيْـبَ َة بِانلَّد ِْب قَمِ رْن
وَا قْلَو َم ق َ ْد جَـاءَتْ عَلىَ رْ ِه اتلَّورْ ِسعَ ْه وَ القْ َحمرْ ُد ِ َّ ِل ف يَِف قْ َالمرْـرِ سَـ َع ْه
ىَكذىَاكَ يُ ْدَبُ القْ ُخرُوجُ مِ رْن ُكدَى بِا َّضلمِ وَالقْ رْ َِص ع ىََل مَا هُ ِعدَا
ـات ُكدَاءٌ َوكُدَيْ
اب قَـيرْـ ِ 0 0 0 0 0 0ـس ذِي ارلُّ قَـيَّ ِ
لِلقْفُـقَـهَا وَ جَاءَ يِف ِشعرْرِ ْ ِ
()9

()10

البعـد الثـالث  :نظـم اجلامع الـذي ُأحلق بآخـر الكتـاب  ،وتض َّمـن كثري ًا من أدب الـسلوك واألخالق
العامة والفضائل التي ندب إليها اإلسالم  ،وجاء هذا النظم يف ( )510مخسامئة وعرشة أبيات  ،وكام ُأفرد
نظم االعتقاد وحده  ،يمكن إفراد هذا املتن وحده بتعليق الشيخ عليه  ،ليكون أسهل تداوالً .
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أمـا كيف متت طبـاعته ؟ فقـد قامت درا الـرضوان بتـوضيح ذلك حتـت عنوان (( حـول الكتـاب )) ومما
جاء فـيه  (( :يف جملس ميـمون تم يـوم عيد األضحـى املبارك سـنة 1429هـ (الثالثـاء  9ديسمرب )2008
مجع الـشيخ حممد سامل ولد عدود  -رمحه اهلل  -والسيد أمحـد سالك ولد حممد األمني ولد أبُّـوه حفظه اهلل
وحرضه حممد وأمحـد وعبداهلل أنجال الـشيخ حممد سامل  ،رعـى اهلل اجلميع وشملهم برمحـته  ،أعرب السيد
أمحـد سالك عن رغـبته يف أن تتكفل دار الرضـوان بطباعـة الكتاب املـذكور  ،ونرشه بـام يمكن من اإلتقان
ومن الرسعـة  ،فاحـتفى الـشيخ حممـد سامل هبـذا الطلب  ،ونـال منه عظـيم الرضـا  ،وأصدر أمـره بطبـاعته
()11

الكتاب ونرشه وفق ما تقدم به السيد أمحد سالك .
وبعد أن تقـررت طباعة الكتاب رشعـت دار الرضوان (( حتت اإلرشاف املبارش لصـاحبها أمحد سالك
بن حممـد األمني بن أبـُّــوه )) يف العمـل عىل إنجاز طـبعة مـن هذا الكـتاب تكـون عالـية اإلتقـان  ،وتطلب
األمر توفـري املصادر البرشية واملوارد املاديـة والفنية الرضورية إلكامل أعامل الطبـاعة والنرش  ،فكان عليها
أن تضع برناجما دقيقاً إلنجاز األعامل التالية :
 كتابة النصوص عىل احلاسوب . القراءة واملقابلة والتصحيح . إعداد الفهارس ووضع اهلوامش .واستدعى ذلك القيام بجهود كبرية استمرت أربع سنوات  ،كان فيها فريق البحث يصل عمل النهار
()12

بالليل غالباً )) انتهـى .
وأحسن القائمون عىل طـباعة هذه املوسوعة صنعاً حني أخـرجوا مع هذه املوسوعة متن خمترص خليل
حيث وضعوه يف أعىل الصفحات  ،مضبوطاً بالشكل .
ومتـيزت املقدمة الدراسيـة برتمجة حافلة كتبهـا االبن األكرب للشيخ  :فضيلة الـشيخ الدكتور  :حممد بن
حممد سامل  ،عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة الطيبة (( املدينة )) .
وقد أورد يف هذه الرتمجة مقاطع رائعة من شعر الشيخ  ،مل يسبق أن نرشت .
وصدرت هذه املـوسوعة عن دار الـرضوان لصاحـبها األستاذ الفـاضل  :أمحد سالك  ،كمــا تقدم آنفاً
يف مخسة جملـدات كبار  ،بعض جملـداهتا يقع يف ( )800صفـحة  ،وأفرد املجلـد السادس لـلجامع  ،الذي
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يقع يف ( )57صفحة  ،وصفحاته الباقية للفهارس الفنية العامة  ،وهي عىل النحو التايل :
 )1فهرس اآليات الواردة يف هذه املوسوعة .
 )2فهرس األحاديث الرشيفة .
 )3فهرس األعالم .
 )4فهرس الكتب .
 )5فهرس الشعر .
 )6فهرس الفهارس .
خريا بإخـراج هذه املوسـوعة الضخـمة يف حلة
وقـد اعتنت هـذه الدار بمتـابعة من صـاحبها جـزاه اهلل ً
وصف مجـيل  ،وبلــونني  ،مع الـتنـسـيق البـديع بـني الكتـب الثالثــة  :خمتـرص خلـيل  ،والنـظم
َقـ ِـش ـيـبــة ،
ٍّ
والرشح املتضمن للنظم ممزوجاً به .
وإن كـان لنا من أمنيـة نتمناهـا إذا أعيد طبع هـذه الكتاب احلافـل  ،أن يضبط النظم بـالشكل الكامل
ويفرد يف جملد وحده .
وبعد  :فقد كـنا ننتظـر بفارغ الصرب ظهـور هذا العلق النفيـس ولكن مل يكن يف احلسبـان أن خيرج بعد
كثريا طيباً .
وفاة الشيخ بنحو ثالث سنوات فقط  ،فاحلمدهلل عىل ذلك محد ًا ً
املـالكي يف كل مكان بصدور
ويف آخر هذا املقـال  :أهني نفيس وطالب العلم عامـة  ،وأتباع املذهب
ّ
املـالكي خاصة  ،وفقهاء
هذه املوسوعـة الضخمة الفخمة  ،اجلـامعة املاتعة  ،احلاويـة لكل ما يريده الفقيه
ّ
أهل الـسنـة عـامـة  ،واحلمـد هلل الـذي بـنعمـته تـتـم الصـاحلــات  ،وصىل اهلل عىل سيـد األولني واآلخـرين
وخاتم رسله أمجعني  ،وعىل آله وصحبه ما َك َّر اجلديدان واختلف امللوان .
( )1راجع املقدمة الدراسية للتسهيل والتكميل (27/1م و . )49
( )2املصدر نفسه (27/1م) .
( )8-3و ( )11املصدر نفسه (1/1و5و9-8و10و. )14-13
( )3مقدمة ألفية ابن مالك .
( )9املسجل  :املبذول املباح لكل أحد .
( )10املصدر نفسه ( (( )694-693/1البحر املحيط  :باب امليم  -فصل الالم )) .
( )12ص ( )28م  ،وص ( )49م .

