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  اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم

قال الفقيه اإلمام أبو حممد علي بن أمحد رمحة اهللا عليه ورضوانه احلمد هللا الذي امنت علينا بنعم عامة وخاصة 
ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حي عن بينة  فعم النوع اآلدمي بأن أرسل إليهم رسال مبشرين ومنذرين

وخص من شاء منهم بأن وفقه للحق وهداه له ويسره لفهمه وسدده الختياره وسهل عليه سبيله وخذل منهم 
ا يف سبيل ما ومنعهم التوفيق يف سبيل أخرى كما قال  من شاء فطبع على قلبه ووعر عليه طريق احلق ووفق قوم

آياتنا صم وبكم يف الظلمات من يشإ اهللا يضلله ومن يشأ جيعله على صراط والذين كذبوا ب{ عز و جل 
دون أن جيرب مريد حق على إرادته أو } وجعلنا السمآء سقفا حمفوظا وهم عن آياهتا معرضون { و } مستقيم 

ا دعاه تعاىل إليه أو ندبه إليه لكن كما قال عز و { جل  يقسر قاصد باطل على قصده أو حيول بني أحد وبني م
وآعلموا أن فيكم رسول اهللا لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم ولكن اهللا حبب إليكم األميان وزينه يف قلوبكم 

وكما قال } وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضال من اهللا ونعمة واهللا عليم حكيم 
ين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم كذلك زينا وال تسبوا الذ{ وقال تعاىل } مث دنا فتدىل { تعاىل 

هللا وكما قال النبيان الفاضالن صلى اهللا عليهما } لكل أمة عملهم مث إىل رهبم مرجعهم فينبئهم مبا كانوا يعملون 
 ألكونن فلمآ رأى القمر بازغا قال هذا ريب فلمآ أفل قال لئن مل يهدين ريب{ إبراهيم ويوسف إذ يقول إبراهيم 

قال رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه وإال تصرف عين كيدهن { ويقول يوسف } من القوم الضالني 
وصلى اهللا على حممد عبده ورسوله إىل مجيع اجلن واإلنس بالدين القيم بشريا } أصب إليهن وأكن من اجلاهلني 

  ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا 

عز و جل ركب يف النفس اإلنسانية قوة خمتلفة فمنها عدل يزين هلا اإلنصاف وحيبب إليها موافقة وبعد فإن اهللا 
  احلق 

إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتآء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم { قال تعاىل 
ط شهدآء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقس{ وقال تعاىل } تذكرون 

واألقربني إن يكن غنيا أو فقريا فاهللا أوىل هبما فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللا كان مبا 
وإذا قيل له اتق { ومنها غضب وشهوة يزينان هلا اجلور ويعمياهنا عن طريق الرشد قال تعاىل } تعملون خبريا 

كل نفس ذآئقة املوت ونبلوكم بالشر واخلري { وقال تعاىل } خذته العزة باإلمث فحسبه جهنم ولبئس املهاد اهللا أ
فالفاضل يسر ملعرفته مبقدار ما منحه اهللا تعاىل واجلاهل يسر ملا ال يدري حقيقة وجهه وملا } فتنة وإلينا ترجعون 

  فيه وباله يف أخراه وهالكه يف معاده 
ظلمات املشكالت فترى به الصواب ظاهرا جليا ومنها فهم يليح هل   ا احلق من قريب وينري هلا يف 

ومنها جهل يطمس عليها الطرق ويساوي عندها بني السبل فتبقى النفس يف حرية تتردد ويف ريب تتلدد 
وسوء  ويهجم هبا على أحد الطرق اجملانبة للحق املنكبة عن الصواب هتورا وإقداما أو جبنا أو إحجاما أو إلفا



أمن هو قانت آنآء الليل ساجدا وقآئما حيذر اآلخرة ويرجوا رمحة ربه قل هل يستوي الذين { اختيار قال تعاىل 
وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم { وقال تعاىل } يعلمون والذين ال يعلمون إمنا يتذكر أولو األلباب 

  } مظلمون 
املنطق فجعل هلا خالقها هبذه القوة سبيال إىل فهم خطابه عز و جل وإىل ومنها قوة التمييز اليت مساها األوائل 

معرفة األشياء ما هي عليه وإىل إمكان التفهم الذي به ترتقي درجة الفهم ويتخلص من ظلمة اجلهل فيها تكون 
  معرفة احلق من الباطل 

ا وقال هلم خزنتهآ أمل يأتكم رسل وسيق الذين كفروا إىل جهنم زمرا حىت إذا جآءوها فتحت أبواهب{ قال تعاىل 
منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقآء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 

الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى املتكربين وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا 
م خزنتها سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا احلمد هللا الذي حىت إذا جآءوها وفتحت أبواهبا وقال هل

صدقنا وعده وأورثنا األرض نتبوأ من اجلنة حيث نشآء فنعم أجر العاملني وترى املالئكة حآفني من حول 
العرش يسبحون حبمد رهبم وقضي بينهم باحلق وقيل احلمد هللا رب العاملني حم تنزيل الكتاب من اهللا العزيز 

لعليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ال إله إال هو إليه املصري ما جيادل يف آيات اهللا إال ا
الذين كفروا فال يغررك تقلبهم يف البالد كذبت قبلهم قوم نوح واألحزاب من بعدهم ومهت كل أمة برسوهلم 

قاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق فأخذهتم فكيف كان ع
  } كفروا أهنم أصحاب النار 

ومنها قوة العقل اليت تعني النفس املميزة على نصر العدل وعلى إيثار ما دلت عليه صحة الفهم وعلى اعتقاد 
 ذلك علما وعلى إظهار باللسان وحركات اجلسم فعال وهبذه القوة اليت هي العقل تتأيد النفس املوفقة لطاعته
ا قاد إليه اجلهل والشهوة والغضب املولد للعصبية ومحية اجلاهلية  على كراهية احلود عن احلق وعلى رفض م

إن يف ذلك لذكرى { فمن اتبع ما أناره له العقل الصحيح جنا وفاز ومن عاج عنه هلك ورمبا أهلك قال تعاىل 
  } ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

اد بذلك العقل وأما املضغة املسماة قلبا فهي لكل أحد متذكر وغري متذكر ولكن ملا مل قال أبو حممد علي أر
ا  ا قلن أفلم يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب { ينتفع غري العاقل بقلبه صار كمن ال قلب له قال تعاىل شاهدا مل

إهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت وقال بعض }  يف الصدور يعقلون هبآ أو آذان يسمعون هبا ف
  السلف الصاحل ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا وال عقل له فالعاقل من أطاع اهللا عز و جل 

قال أبو حممد علي هذه كلمة جامعة كافية ألن طاعة اهللا عز و جل هي مجاع الفضائل واجتناب الرذائل وهي 
إله إال هو فال فضيلة إال اتباع ما أمر اهللا عز و جل  السرية الفاضلة على احلقيقة اليت ختريها لنا واهب النعم ال

به أو حض عليه وال رذيلة إال ارتكاب ما هنى اهللا تعاىل عنه أو نزه منه وأما الكيس يف أمور الدنيا ال يبايل املرء 
ما وفق يف استجالب حظه فيها من علو صوت أو عرض جاه أو منو مال أو نيل لذة من طاعة أو معصية فليس 

  ك عقال بل هو سخف ومحق ونقص شديد وسوء اختيار وقائد إىل اهلالك يف دار اخللود ذل
ا أن تارك احلق ومتبع الغرور سخيف االختيار ضعيف العقل  وقد شهد ربنا تعاىل أن متاع الدنيا غرور وقد علمن



ر الشيء القليل يف فاسد التمييز وبرهان ذلك أن كل متييز يف إنسان بان به عن البهائم فهو يشهد أن اختيا
  عدده الضعيف يف 

منفعته املشوب باآلالم واملكاره الفاين بسرعة على الكثري يف عدده العظيم يف منفعته اخلالص من الكدر واملضار 
  اخلالد أبدا محق شديد وعدم للعقل البتة 

رياض وأشجار ونواوير ولو أن أمرأ خري يف دنياه بني سكناه مائة عام يف قصر أنيق واسع ذي بساتني وأهنار و
وأزهار وخدم وعبيد وأمن فاش وملك ظاهر ومال عريض إال أن يف طريقه إىل ذلك مشي يوم كامل يف طريق 

فيها بعض احلزونة ال كلها وبني أن ميشي ذلك اليوم يف طريق فيها مروج حسنة ويف خالهلا مهالك وخماوف 
ام ذلك اليوم إىل دار ضيقة وجملس ضنك ذي نكد وظالل طيبة ويف أثنائها أهوال ومتالف مث يفضي عند مت

وشقاء وخوف وفقر وإقالل فيسكنها مائة عام فاختار هذه الدار احلرجة لسرور يوم ممزوج بشوائب البالء 
يلقاه يف طريقه حنوها لكان عند كل من مسع خربه ذا آفة شديدة يف متييزه وفاسد العقل جدا ظاهر احلمق رديء 

  حورا ملوما االختيار مذموما مد
  وهذه حال من آثر عاجل دنياه على آجل أخراه 

ا ال يتناهى أبدا    فكيف مبن اختار فانيا عن قريب على م
اللهم إال أن يكون شاكا يف منقلبه متحريا يف مصريه فتلك أسوأ بل هي اليت ال شوى هلا نعوذ باهللا من اخلذالن 

  ونسأله التوفيق والعصمة مبنه آمني 
لم نقله جزافا بل مل نقل كلمة يف ذلك كله إال مما قاله اهللا تعاىل شاهدا بصحته وميزه العقل عاملا وكل ما قلنا ف

  حبقيقته واحلمد هللا رب العاملني 
وإن اهللا عز و جل ابتلى األمم السالفة بأنبياء ابتعثهم إىل قومهم خاصة فمؤمن وكافر فريق يف اجلنة وفريق يف 

  السعري 
يه املختار وعبده املنتخب من مجيع ولد آدم حممدا صلى اهللا عليه و سلم اهلامشي املكي إىل مث إنه تعاىل بعث نب

مجيع خلقه من اجلن واإلنس فنسخ مبلته مجيع امللل وختم به الرسل وخصه هبذه الكرامة وسوده على مجيع 
  انقضاء الدنيا أنبيائه واختذ صفيا وجنيا وخليال ورسوال فال نيب بعده وال شريعة بعد شريعته إىل 

وإذ قد تيقنا أن الدنيا ليست دار قرار ولكنها دار ابتالء واختبار وجماز إىل دار اخللود وصح بذلك أنه ال فائدة 
يف الدنيا ويف الكون فيها إال العلم مبا امر به عز و جل وتعليمه أهل اجلهل والعمل مبوجب ذلك وإن ما عدا 

وت غرور وأن كل ما تشره إليه النفوس اجلاهلة من غرض خسيس خطأ هذا مما يتنافس فيه الناس من بعد الص
إال ما قصد به إظهار العدل وقمع الزور واحلكم بأمر اهللا تعاىل وبأمر رسوله صلى اهللا عليه و سلم وإحياء سنن 

  احلق وإماتة طوالع اجلور 
يل وأصوات مستحسنة متقضية وإن ما متيل إليه النفوس اخلسيسة من اللذات مبناظر مألوفة متغرية عما قل

هببوب الرياح ومشام مستطرفة منحلة بعيد ساعات ومذاوق مستعذبة مستحلية يف أقرب مدة أقبح استحالة 
  ومالبس معجبة متبدلة يف أيسر زمان تبدال موحشا باطال 

ام القوت وأمسك  وإن كل ما يشغل به أهل فساد التمييز من كسب املال املنتقل عما قريب فضول إال ما أق



ا عاناه املرء العاقل بيان ما يرجو به  الرمق وأنفق يف وجوه الرب املوصلة إىل الفوز يف دار البقاء كان أفضل م
  هدى أهل نوعه وإنقاذهم من حرية الشك وظلمة الباطل وإخراجهم إىل بيان احلق ونور اليقني 

  واحدا فهو خري له من محر النعم  فقد أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن من هدى اهللا به رجال
وأخرب عليه السالم أن من سن سنة خري يف اإلسالم كان له مثل أجر كل من عمل هبا ال ينتقص ذلك من 

  أجورهم شيئا 
  وغبط من تعلم احلكمة وعلمها 

جدناها على وجوه فنظرنا بعون اهللا خالقنا تعاىل لنا يف هذه الطريق الفاضلة اليت هي مثرة بقائنا يف هذه الدنيا فو
كثرية فمن أوكدها وأحسنها مغبة بيان الدين واعتقاده والعمل به الذي ألزمنا إياه خالقنا عز و جل على لسان 
رسوله صلى اهللا عليه و سلم وشرح اجلمل اليت جتمع أصناف أحكامه والعبارات الواردة فيه فإن مبعرفة العقدة 

  ملسائل غلط فيها ألوف من الناس من عقد تلك اجلمل يلوح احلق يف ألوف من ا
  فإمث من قلدهم إمثني إمث التقليد وإمث اخلطأ 

  ونقصت أجور من اتبعهم جمتهدا من كفلني إىل كفل واحد 
ا يتضاعف فيه أجر املعتقد والعامل مبا عضده الربهان    ومن وفقه اهللا تعاىل لبيان م

  تراب رميم فقد عرضه خلري كثري وامنت عليه بتزايد األجر وهو يف ال
وذلك حظ ال يزهد فيه إال حمروم فكتبنا كتابنا املرسوم بكتاب التقريب وتكلمنا فيه على كيفية االستدالل مجلة 

وأنواع الربهان الذي به يستبني احلق من الباطل يف كل مطلوب وخلصناها مما يظن أنه برهان وليس بربهان 
لك األجر من اهللا عز و جل فكان ذلك الكتاب أصال ملعرفة وبينا كل ذلك بيانا سهال ال إشكال فيه ورجونا بذ

عالمات احلق من الباطل وكتبنا أيضا كتابنا املرسوم بالفصل فبينا فيه صواب ما اختلف الناس فيه من امللل 
  والنحل بالرباهني اليت أثبتنا مجلها يف كتاب التقريب 

  ساغا واحلمد هللا كثريا ومل ندع بتوفيق اهللا عز و جل لنا للشك يف شيء من ذلك م
مث مجعنا كتابنا هذا وقصدنا فيه بيان اجلمل يف مراد اهللا عز و جل منا فيما كلفناه من العبادات واحلكم بني 

  الناس بالرباهني اليت أحكمناها يف الكتاب املذكور آنفا 
من أصول األحكام يف وجعلنا هذا الكتاب بتأييد خالقنا عز و جل لنا موعبا للحكم فيما اختلف فيه الناس 

ا  الديانة مستوىف مستقصى حمذوف الفضول حمكم الفصول راجني أن ينفعنا اهللا عز و جل به يوم فقرنا إىل م
يثقل به ميزاننا من احلسنات وأن ينفع به تعاىل من يشاء من خلقه فيضرب لنا يف ذلك بقسط ويتفضل علينا منه 

ال إله إال هو حبظ فهو الذي ال خييب رجاء من قصده بأمله و   هو القادر على كل شيء 
ا صح أن العامل خملوق وأن له خالقا مل  وهذا حني نبدأ يف ذلك حبول اهللا وقوته فنقول وباهللا تعاىل التوفيق إنه مل
يزل عز و جل وصح أنه ابتعث رسوله حممدا صلى اهللا عليه و سلم إىل مجيع الناس ليتخلص من أطاعه من 

بنا إىل اجلنة املعدة ألوليائه عز و جل وليكب من عصاه يف النار احلامية وصح أنه ألزمنا  أطباق النريان احمليطة
على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم شرائع من أوامر ونواه وإباحات باستعمال تلك الشرائع يوصل إىل الفوز 

 صلى اهللا عليه و سلم وينجي من اهلالك وصح أنه أودع تلك الشرائع يف الكالم الذي أمره به رسوله اهللا



بتبليغه إلينا ومساه قرآنا ويف الكالم الذي أنطق به رسوله صلى اهللا عليه و سلم ومساه وحيا غري قرآن وألزمنا يف 
كل ذلك طاعة نبيه عليه السالم لزمنا تتبع تلك الشرائع يف هذين الكالمني لنتخلص بذلك من العذاب وحنصل 

  لود على السالمة واحلظوة يف دار اخل

وما كان املؤمنون لينفروا كآفة فلوال نفر من كل فرقة { ووجدناه تعاىل قد ألزمنا ذلك بقوله يف كتابه املنزل 
فوجب علينا أن ننفر ملا } منهم طآئفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 

آن الذي قد ثبت أنه من قبله عز و جل والذي أودعه استنفرنا له خالقنا عز و جل فوجدناه قد قال يف القر
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء { عهوده إلينا الالزمة لنا 

  } فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
يف هذه اآلية فوجدناها جامعة لكل ما تكلم الناس فيه أوهلم عن آخرهم مما أمجعوا عليه  قال أبو حممد فنظرنا

واختلفوا فيه األحكام والعبادات اليت شرعها اهللا عز و جل ال يشذ عنها شيء من ذلك فكان كتابنا هذا كله 
له عليه السالم وطاعة أويل األمر يف بيان العمل هبذه اآلية وكيفيته وبيان الطاعتني املأمور هبما هللا تعاىل ولرسو

ومن هم أولو األمر وبيان التنازع الواقع منا وبيان ما يقع فيه التنازع بيننا وبيان رد ما تنوزع فيه إىل اهللا تعاىل 
  ورسوله عليه السالم وهذا هو مجاع الديانة كلها 

لغري اهللا به واملنخنقة واملوقوذة  حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير ومآ أهل{ ووجدناه قد قال تعاىل 
واملتردية والنطيحة ومآ أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا باألزالم ذلكم فسق 
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال ختشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت 

فأيقنا أن الدين قد } مصة غري متجانف إلمث فإن اهللا غفور رحيم ورضيت لكم األسالم دينا فمن اضطر يف خم
  كمل وتناهى وكل ما كمل فليس ألحد أن يزيد فيه وال أن ينقص منه وال أن يبدله 

فصح هبذه اآلية يقينا أن الدين كله ال يؤخذ إال عن اهللا عز و جل مث على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ا أمر ربنا عز و جل وهنيه وإباحته ال مبلغ إلينا شيئا عن اهللا تعاىل أحد غريه سلم فهو الذي يبلغ إلين

وهو عليه السالم ال يقول شيئا من عند نفسه لكن عن ربه تعاىل مث على ألسنة أويل األمر منا فهم الذين يبلغون 
هلم أن يقولوا من عند  إلينا جيال بعد جيل ما أتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اهللا تعاىل وليس

  أنفسهم شيئا أصال لكن عن النيب عليه السالم هذه صفة الدين احلق الذي كل ما عداه فباطل وليس من 

الدين إذ ما مل يكن من عند اهللا تعاىل فليس من دين اهللا أصال وما مل يبينه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فليس 
  لو األمر منا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فليس من الدين أصال من الدين أصال وما مل يبلغه إلينا أو

فبينا حبول اهللا تعاىل وقوته غلط من غلط يف هذا الباب بأن ترك ما هو من الدين خمطئا غري عامد للمعصية أو 
ني إما ترك عامدا هلا أو أدخل فيه ما ليس منه كذلك فال خيرج البتة اخلطأ يف أحكام الديانة عن هذين الوجه

  وإما زيادة وخلصنا احلق تلخيصا ال يشكل على نصح نفسه 
  وقصد اهللا عز و جل بنيته وما توفيقنا إال باهللا عز و جل 

وجعلنا كتابنا هذا أبوابا لنقرب على من أراد النظر فيه ويسهل عليه البحث عما أراد الوقوف عليه منه رغبة 
طلبه ورجاء ث   واب اهللا عز و جل يف ذلك وباهللا تعاىل نتأيد منا يف إيصال العلم إىل من 



باب ترتيب األبواب وهو الباب الثاين إذ الباب األول يف صدر هذا الكتاب وذكر الغرض فيه وهو الذي مت قبل 
  هذا االبتداء 

  الباب الثاين هذا الذي حنن فيه وهو ترتيب أبواب هذا الكتاب 
  يدركه على احلقيقة وبيان غلط من ظن يف العقل ما ليس فيه الباب الثالث يف إثبات حجج العقل وبيان ما 

  الباب الرابع يف كيفية ظهور اللغات اليت يعرب هبا عن مجيع األشياء ويتخاطب هبا الناس 
  الباب اخلامس يف األلفاظ الدائرة بني أهل النظر 

  الباب السادس هل األشياء يف العقل على احلظر أو اإلباحة 
  نها لكن على ترقب ما يرد فيها من خالقها عز و جل أو ال على واحد م

  الباب السابع يف أصول أحكام الديانة وأقسام املعارف وهل على النايف دليل أو ال 
  الباب الثامن يف معىن البيان 

  الباب التاسع يف تأخري البيان 
  الباب العاشر يف القول مبوجب القرآن 

  السننالباب احلادي عشر يف األخبار اليت هي 

  ويف بعض فصول هذا الباب سبب االختالف الواقع بني األئمة 
الباب الثاين عشر يف األوامر والنواهي الواردة يف القرآن والسنة واألخذ بالظاهر منهما ومحل كل ذلك على 

  الوجوب والفور 
  أو الندب أو التراخي 

  الباب الثالث عشر يف محلها على العموم أو اخلصوص 
  عشر يف أقل اجلمع الوارد فيها  الباب الرابع

  الباب اخلامس عشر يف االستثناء منها 
  الباب السادس عشر يف الكتابة بالضمري 
  الباب السابع عشر يف الكتابة باإلشارة 

  الباب الثامن عشر يف اجملاز والتشبيه 
غه فيقره صامتا عن األمر به الباب التاسع عشر يف أفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف الشيء يراه أو يبل

  أو النهي عنه الباب املويف عشرين يف النسخ 
الباب احلادي والعشرون يف املتشابه من القرآن واحملكم والفرق بينه وبني املتشابه املذكور يف احلديث بني 

  احلالل واحلرام 
  الباب الثاين والعشرون يف اإلمجاع 

ل وبطالن العقود والشروط إال ما نص عليه منها أو أمجع على الباب الثالث والعشرون يف استصحاب احلا
  صحته وهو باب من الدليل اإلمجاعي 

  الباب الرابع والعشرون يف أقل ما قيل وهو أيضا نوع من أنواع الدليل اإلمجاعي 



  الباب اخلامس والعشرون يف ذم االختالف والنهي عنه 
  ائر األقوال كلها خطأ الباب السادس والعشرون يف أن احلق يف واحد وس

  الباب السابع والعشرون يف الشذوذ ومعىن هذه اللفظة وإبطال التمويه بذكرها 
  الباب الثامن والعشرون يف تسمية الفقهاء املعتد هبم يف اخلالف بعد الصحابة رضي اهللا عنهم 

  الباب التاسع والعشرون يف الدليل النظري والفرق بينه وبني القياس 

   ثالثني يف لزوم الشريعة اإلسالمية لكل مؤمن وكافرالباب املويف

  ووقت لزوم الشرائع لإلنسان 
  الباب احلادي والثالثون يف صفة طلب الفقه وصفة املفيت وصفة االجتهاد وما يلزم لكل واحد طلبه من دينه 

اخلطأ غري املقصود  الباب الثاين والثالثون يف وجوب النيات يف األعمال والفرق بني اخلطأ املقصود بال نية
  والعمد املقصود بالفعل والنية مجيعا وحيث يلحق عمل املرء غريه من إمث وبر وحيث ال يلحق 

  الباب الثالث والثالثون يف شرائع األنبياء قبل نبينا صلى اهللا عليه و سلم أتلزمنا أم ال 
  الباب الرابع والثالثون يف االحتياط وقطع الذرائع 

  الثون يف إبطال االستحسان واالستنباط والرأي الباب اخلامس والث
  الباب السادس والثالثون يف إبطال التقليد 
  الباب السابع والثالثون يف دليل اخلطاب 
  الباب الثامن والثالثون يف إبطال القياس 

ة اليت هي العلل الباب التاسع والثالثون يف إبطال العلل اليت يدعيها أهل القياس والفرق بينها وبني العلل الطبيعي
  على احلقيقة والكالم يف األسباب واألغراض واملعاين والعالمات واألمارات 

يه أنه  الباب املويف أربعني يف االجتهاد ما هو وبيانه ومن هو معذور باجتهاده ومن ليس معذورا به ومن يقطع عل
يما أداه إليه اجتهاده ومن ال يقطع عليه أنه خم   طىء عند اهللا عز و جل وإن خالفناه أخطأ عند اهللا عز و جل ف

  يف إثبات حجج العقول 

قال أبو حممد قال قوم ال يعلم شيء إال باإلهلام وقال آخرون اليعلم شيء إال بقول اإلمام وهو عندهم رجل 
  بعينه إال أنه اآلن منذ مائة عام وسبعني عاما معدوم املكان متلف العني ضالة من الضوال 

  شيء إال باخلرب  وقال آخرون ال يعلم
وقال آخرون ال يعلم شيء إال بالتقليد واحتجوا يف إبطال حجة العقل بأن قالوا قد يرى اإلنسان يعتقد بشيء 

  وجيادل عنه وال يشك يف أنه حق 
  مث يلوح له غري ذلك فلو كانت حجج العقول صادقة ملا تغريت أدلتها 

يت حجج العقول يف رجوع من رجع عن مذهب كان يعتقده قال أبو حممد هذا متويه فاسد وال حجة هلم على مثب
ا فهو حمق فيه وال قلنا إن كل ما استدل به مستدل ما على  ويناضل عنه ألننا مل نقل إن كان معتقد ملذهب م

حق    مذهبه فهو 



  ولو قلنا ذلك لفارقنا حكم العقول 
ا لكن قلنا إن من االستدالل ما يؤدي إىل مذهب صحيح إذا كان االستدال ل صحيحا مرتبا ترتيبا قوميا على م

  قد بيناه وأحكمناه غاية اإلحكام يف كتاب التقريب 
وقد يوقع االستدالل إذا كان فاسدا على مذهب فاسد وذلك إذا خولف به طريق االستدالل الصحيح وقد 

ملذكور ومل ندع نبهنا على الشعاب والعوارض املعترضة يف طريق االستدالل وبيناها وحذرنا منها يف الكتاب ا
  هنالك يف تبيني كل ما ذكرناه علقة وأوضحناه غاية اإليضاح 

فالراجع عن مذهب إىل مذهب ال بد له ضرورة من أن يكون أحد استدالليه فاسدا إما األول وإما الثاين وقد 
  يكونان معا فاسدين فيتنقل من مذهب فاسد إىل مذهبه فاسد 

  ن مذهب فاسد إىل مذهب صحيح أو من مذهب صحيح إىل مذهب فاسد أو م
  ال بد من أحد هذه الوجوه وال جيوز أن يكونا صحيحني معا البتة 
  ألن الشيء ال يكون حقا بإطالق يف وقت واحد من وجه واحد 

  وقد يكون أقساما 

مل كثرية كلها باطل إال واحدا فينتقل املرء من قسم فاسد منها إىل آخر فاسد وهذا إمنا يعرض ملن غنب عقله و
ينعم النظر فمال هبوى أو هتور بشهوة أو أحجم لفرط جبنه أو ملن كان جاهال بوجوه طرق االستدالل 

  الصحيحة مل يطالعها وال تعلمها 
وأكثر ما يقع ذلك فيما يأخذ من مقدمات بعيدة فكان الطريق املؤدي من أوائل املعارف إىل صحة املذهب 

ها الذهن الكليل ويدخل مع طول األمر وكثرة العمل ودقته السآمة املطلوب طريقا بعيدا كثري الشعب فيكل في
فيتولد فيها الشك واخلبال والسهو كما يدخله ذلك على احلاسب يف حسابه على أن احلساب علم ضروري ال 
يتناقض فيجد أعدادا متفرقة يف قرطاس فإذا أراد احلاسب مجعها فإن كثرت جدا فرمبا غفل وغلط حىت إذا حقق 

  ومل يشغل خاطره بشيء وقف على اليقني بال شك  وتثبت
هذا شيء يوجد حسا كما ترى وقد يدخل أيضا على احلواس فريى املرء بعينه شخصا فرمبا ظنه زيدا وكابر 

عليه حىت إذا تثبت فيه علم أنه عمرو وهكذا يعرض يف الصوت املسموع ويف املشموم ويف امللموس ويف املذوق 
لبه املرء وهو بني يديه يف مجلة أشياء كثرية فيطول عناؤه يف طلبه ويتعذر عليه وقد يعرض ذلك الشيء يط

وجوده مث جيده بعد ذلك فال يكون عدم وجوده إياه مبطال لكونه بني يديه حقيقة فكذلك يعرض يف االستدالل 
 وليس شيء من ذلك مبوجب بطالن صحة إدراك احلواس وال صحة إدراك العقل الذي به علمت صحة ما

ا يعرض  أدركته احلواس ولواله مل نعلم أصال كما أن حواس اجملنون املطبق واملغشي عليه ال يكاد ينتفع هبا وقل م
هذا يف أعداد يسرية وال فيما أخذ مبقدمات قريبة من أوائل املعارف وال سبيل إىل أن يعرض ذلك فيما أوجبته 

نه كاذب وأنه مبطل وقاح أو ملرور ممسوس ينبغي أن يعاجل أوائل املعارف إال لسوفسطائي رقيع يعلم يقينا بقلبه أ
  دماغه فهذا معذور وإمنا نكلم األنفس لسنا نقصد بكالمنا األلسنة 

  وال علينا قصر األلسنة باحلجة إىل اإلذعان باحلق وإمنا علينا قسر األنفس إىل تيقن معرفته فقط 
آخر أن ذلك كله حجج عقل تفاسدت إمنا هو  فهذا الذي ظنوه من رجوع من كان على مذهب ما إىل مذهب



خطأ صريح فمن هنا دخلت عليهم الشبهة وإمنا بيان ذلك أن ما كان من الدالئل صحيحا مسبورا حمققا فهو 
  حجة العقل وما كان 

ا ظنوا واحلمد هللا رب العاملني    منها خبالف ذلك فليست حجة عقل بل العقل يبطلها فسقط م
حكام واحلمد هللا رب العاملني يف باب أفردناه هلذا املعىن يف آخر كتابنا املوسوم بالفصل وقد أحكمنا هذا غاية اإل

  ترمجته 

  )باب الكالم على من قال بتكافؤ األدلة ( 

وقد سألوا أيضا فقالوا بأي شيء عرفتم صحة حجة العقل أحبجة عقل أم بغري ذلك فإن قلتم عرفناها حبجة 
  تم بغري ذلك فهاتوه العقل ففي ذلك نازعناكم وإن قل

قال أبو حممد وهذا سؤال مبطل احلقائق كلها واجلواب على ذلك وباهللا تعاىل التوفيق أن صحة ما أوجبه العقل 
عرفناه بال واسطة وبال زمان ومل يكن بني أول أوقات فهمنا وبني معرفتنا بذلك مهلة البتة ففي أول أوقات 

كل شخص فهو غري الشخص اآلخر وأن الشيء ال يكون قائما قاعدا فهمنا علمنا أن الكل أكثر من اجلزء وأن 
ا توجبه احلواس وكلما مل يكن بني أول  يف حال واحدة وأن الطويل أمد من القصري وهبذه القوة عرفنا صحة م

أوقات معرفة املرء وبني معرفته به مهلة وال زمان فال وقت لالستدالل فيه وال يدري أحد كيف وقع له ذلك إال 
  نه فعل اهللا عز و جل يف النفوس فقط أ

  مث من هذه املعرفة أنتجنا مجيع الدالئل 
مث نقول له إن كنت مسلما بالقرآن يوجب صحة حجج العقول على ما سنورده يف آخر هذا الباب إن شاء اهللا 

  تعاىل فإن كالمنا يف هذا الديوان إمنا هو مع أهل ملتنا 
م فقد أجبناه عن هذا السؤال يف كتابنا املوسوم بالفصل وكتابنا املوسوم وأما إن كان املكلم به لنا غري مسل

  بالتقريب وتقصينا هذا الشك وبينا خطأه بعون اهللا تعاىل وليس كتابنا هذا مكان الكالم مع هؤالء 
االنفصال قال أبو حممد ويقال ملن قال بإهلام ما الفرق بينك وبني من ادعى أنه أهلم بطالن قولك فال سبيل له إىل 

  عنه 
والفرق بني هذه الدعوى ودعوى من ادعى أنه يدرك بعقله خالف ما يدركه ببديهة العقل وبني ما ال يدركه 
بأوائل العقل أن كل من يف املشرق واملغرب إذا سئل عما ذكرناه أننا عرفناه بأوائل العقل أخرب مبثل ما خنرب 

هم بأوله عقله ال يتفق اثنان منهم على ما يدعيه كل واحد سواء وأن املدعني لإلهلام وإلدراك ما يدركه غري
  منهم 

  إهلاما أو إدراكا فصح بال شك أهنم كذبة 
  وأن الذي هبم وسواس 

وأيضا فإن اإلهلام دعوى جمردة من الدليل ولو أعطي كل امرىء بدعواه املعراة ملا ثبت حق وال بطل باطل وال 
مل وال صحت ديانة أحد أبدا ألنه ال يعجز أحد عن أن يقول استقر ملك أحد على مال وال انتصف من ظا



أهلمت أن دم فالن حالل وأن ماله مباح يل أخذه وأن زوجه مباح يل وطؤها وهذا ال ينفك منه وقد يقع يف 
النفس وساوس كثرية ال جيوز أن تكون حقا وأشياء متضادة يكذب بعضها بعضا فال بد من حاكم مييز احلق 

  وليس ذلك إال العقل الذي ال تتعارض دالئله  منها من الباطل
  وقد بينا ذلك يف كتاب التقريب 

وقال أبو حممد ويقال ملن قال باإلمام بأي شيء عرفت صحة قول اإلمام أبربهان أم مبعجزة أم بإهلام أم بقوله 
  جمردا 

السيما اآلن وهم يقرون أنه  فإن قال بربهان كلف بأن يأيت به وال سبيل له إليه وإن قال مبعجزة ادعى البهتان
قد خفي عنهم موضعه منذ مائة وسبعني عاما وإن قالوا باإلهلام سئلوا مبا ذكرنا يف إبطال اإلهلام وإن قالوا بقوله 
  جمردا سئلوا عن الفرق بني قوله وقول خصومهم يف إبطال مذاهبهم دون دليل وال سبيل إىل وجه خامس أصال 

بالتقليد ما الفرق بينك وبني من قلد غري الذي قلدت أنت بل كفر من قلدته أنت  قال أبو حممد ويقال ملن قال
  أو جهله 

فإن أخذ يستدل يف فضل من قلده كان قد ترك التقليد وسلك يف طريق االستدالل من غري التقليد وقد أفردنا 
  وفيق يف إبطال التقليد بابا ضخما قرب آخر كتابنا هذا استوعبنا فيه إبطاله وباهللا الت

قال أبو حممد علي ويقال ملن قال ال يدرك شيء إال من طريق اخلرب أخربنا اخلرب كله حق أم كله باطل أم منه 
حق وباطل فإن قال هو باطل كله كان قد أبطل ما ذكر أنه ال يعلم شيء إال به ويف هذا إبطال قوله وإبطال 

زمه ترك مذهبه لذلك أو اعتقاد الشيء وضده يف مجيع العلم وإن قال حق كله عورض بأخبار مبطلة ملذهبه فل
وقت واحد وذلك ما ال سبيل إليه وكل مذهب أدى إىل احملال وإىل الباطل فهو باطل ضرورة فلم يبق إال أن 

  من اخلرب 

حقا وباطال فإذا كان كذلك بطل أن يعلم صحة اخلرب بنفسه إذ ال فرق بني صورة احلق منه وصورة الباطل فال 
  ل يفرق بينهما وليس ذلك إال حلجة العقل املفرقة بني احلق والباطل بد من دلي

قال أبو حممد علي مث يقال جلميعهم بأي شيء عرفتم صحة ما تدعون إليه وصحة التوحيد والنبوة ودينك الذي 
أنت عليه أبعقل ذلك على صحة كل ذلك أم بغري عقل وبأي شيء عرفت فضل من قلدت أو صحة ما ادعيت 

مته بعد أن مل تكن ملهما إليه وال مقلدا له برهة من دهرك وبأي شيء عرفت صحة ما بلغك من األخبار أنك أهل
بعد أن مل تكن بلغتك وهل لك من عقل أم ال عقل لك فإن قال عرفت كل ذلك بال عقل وال عقل يل فقد 

ف باخلطأ فقد زادنا يف نفسه منزلة مل كفينا مؤنته وبلغنا يف نفسه أكثر مما رغبنا منه فإننا إمنا رغبنا منه االعترا
نرغبها منه وسقط الكالم معه ولزمنا السكوت عنه وإال كنا يف نصاب من يكلم السكارى الطافحني واجملانني 

  املتعرين على الطرق 
  فإن قال يل عقل وبعقلي عرفت ما عرفت فقد أثبت العقل وترك مذهبه الفاسد ضرورة 

فلذلك فدع وستقم كمآ { ل اجلدال واملناظرة بآيات ذكروها وهي قوله تعاىل قال أبو حممد واحتجوا يف إبطا
ألعدل بينكم هللا ربنا وربكم لنآ أعمالنا  أمرت وال تتبع أهوآءهم وقل آمنت مبآ أنزل هللا من كتاب وأمرت 

ا  ستجيب له ولكم أعمالكم ال حجة بيننا وبينكم هللا جيمع بيننا وإليه ملصري ولذين حيآجون يف هللا من بعد م



  } حجتهم داحضة عند رهبم وعليهم غضب وهلم عذاب شديد 
قال أبو حممد وهذه اآلية مبينة وجه اجلدال املذموم وهو قوله تعاىل فيمن حياج بعد ظهور احلق وهذه صفة املعاند 

  للحق اآليب من قبول احلجة بعد ظهورها وهذا مذموم عند كل ذي عقل 
  } تنا خري أم هو ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون وقالوا أآهل{ ومنها قوله تعاىل 

قال أبو حممد وإمنا ذم تعاىل يف هذه اآلية من خاصم وجادل يف الباطل وعارض اآلهلة اليت كانوا يعبدون من 
  حجارة ال تعقل بعيسى النيب العبد املؤيد باملعجزات من إحياء املوتى وغري ذلك 

فإن حآجوك فقل { ومنها قوله تعاىل } ن جيادلون يف آياتنا ما هلم من حميص ويعلم لذي{ ومنها قوله تعاىل 
أسلمت وجهي هللا ومن تبعن وقل للذين أوتوا لكتاب وألميني أأسلمتم فإن أسلموا فقد هتدوا وإن تولوا فإمنا 

  } عليك لبالغ وهللا بصري بلعباد 
فصح هبذه اآلية أن كالم اهللا تعاىل ال } ان ضعيفا يريد هللا أن خيفف عنكم وخلق إلنس{ قال أبو حممد قال تعاىل 

ا يقينا أن الذي أمر به تعاىل هو غري  يتعارض وال خيتلف فوجدناه تعاىل أثىن على اجلدال باحلق وأمر به فعلمن
الذي هنى عنه بال شك فنظرنا يف ذلك لنعلم وجه اجلدال املنهي عنه املذموم ووجه اجلدال املأمور به احملمود ألنا 

ووجدناه } ومن أحسن قوال ممن دعآ إىل هللا وعمل صاحلا وقال إنين من ملسلمني { قد وجدناه تعاىل قد قال 
دع إىل سبيل ربك بلحكمة وملوعظة حلسنة وجادهلم بليت هي أحسن إن ربك هو أعلم مبن ضل { تعاىل قد قال 

ية وعلم فيها تعاىل مجيع آداب اجلدال فكان تعاىل قد أوجب اجلدال يف هذه اآل} عن سبيله وهو أعلم بلمهتدين 
  كلها من الرفق والبيان والتزام احلق والرجوع إىل ما أوجبته احلجة القاطعة 

قل فأتوا بكتاب من عند هللا هو أهدى منهمآ أتبعه إن كنتم صادقني فإن مل يستجيبوا لك فعلم أمنا { وقال تعاىل 
  } من هللا إن هللا ال يهدي لقوم لظاملني  يتبعون أهوآءهم ومن أضل ممن تبع هواه بغري هدى

ومل يأمر اهللا عز و جل رسوله صلى اهللا عليه و سلم أن يقول هذا شكا يف صدق ما يدعو إليه ولكن قطعا 
حلجتهم وحسما لدعواهم وإلزاما هلم مثل ما التزم هلم من رجوعه إىل األهدى واتباعه األمر األصوب وإعالما 

  ى قوله يصري هبا أهدى من قول لنا أن من مل يأت حبجة عل

  خصمه ويبني أن الذي يأيت به هو من عند اهللا عز و جل فليس صادقا وإمنا هو متبع هلواه 
ا يف لسماوات وما يف ألرض إن عندكم من سلطان هبذآ { وقال تعاىل  قالوا ختذ هللا ولدا سبحانه هو لغين له م

  } على هللا لكذب ال يفلحون  أتقولون على هللا ما ال تعلمون قل إن لذين يفترون
قال أبو حممد ففي هذه اآلية بيان أنه ال يقبل قول أحد إال حبجة والسلطان ههنا بال اختالف من أهل العلم 

واللغة هو احلجة وإن من مل يأت على قوله حبجة فهو مبطل بنص حكم اهللا عز و جل وأنه مفتر على اهللا تعاىل 
تأويل وال تبديل وأنه ال يفلح إذا قال قولة ال يقيم على صحتها حجة  وكاذب عليه عز و جل بنص اآلية ال

قاطعة ووجدناه تعاىل قد علمنا يف هذه اآليات وجوه اإلنصاف الذي هو غاية العدل يف املناظرة وهو أنه من أتى 
  بربهان ظاهر وجب االنصراف إىل قوله 

شكا فيها وال خوفا منه أن يأتينا أحد مبا يفسدها  وهكذا نقول حنن اتباعا لربنا عز و جل بعد صحة مذاهبنا ال
ولكن ثقة منا بأنه ال يأيت أحد مبا يعارضها به أبدا ألننا وهللا احلمد أهل التخليص والبحث وقطع العمر يف طلب 



تصحيح احلجة واعتقاد األدلة قبل اعتقاد مدلوالهتا حىت وفقنا وهللا تعاىل احلمد على ما ثلج اليقني وتركنا أهل 
  اجلهل والتقليد يف ريبهم يترددون 

وكذلك نقول فيما مل يصح عندنا حىت اآلن فنقول جمدين مقرين إن وجدنا ما هو أهدى منه اتبعناه وتركنا ما 
  حنن عليه 

وإمنا هذا يف مسائل تعارضت فيها األحاديث واآلي يف ظاهر اللفظ ومل يقم لنا بيان الناسخ من املنسوخ فيها 
وردت فيها أحاديث مل تثبت عندنا ولعلها ثابتة يف نقلها فإن بلغنا ثباهتا صرنا إىل القول هبا إال  فقط أو يف مسائل

  أن هذا يف أقوالنا قليل جدا واحلمد هللا رب العاملني 
وال جتادلوا أهل لكتاب إال بليت هي أحسن إال لذين { وأما سائر مذاهبنا فنحن منها على غاية اليقني وقال تعاىل 

  فأمر عز و جل } منهم وقولوا آمنا بلذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهلنا وإهلكم واحد وحنن له مسلمون ظلموا 

كما ترى بإجياب املناظرة يف رفق وباإلنصاف يف اجلدال وترك التعسف والبذاء واالستطالة إال على من بدأ 
  بشيء من ذلك فيعارض حينئذ مبا ينبغي 

إن ستطعتم أن تنفذوا من أقطار لسماوات وألرض فنفذوا ال تنفذون إال  ميعشر جلن وإلنس{ وقال تعاىل 
وذر الذين ختذوا دينهم لعبا وهلوا وغرهتم حلياة لدنيا { والسلطان احلجة كما ذكرنا وقال تعاىل } بسلطان 

وذكر به أن تبسل نفس مبا كسبت ليس هلا من دون هللا ويل وال شفيع وإن تعدل كل عدل ال يؤخذ منهآ 
  } لئك لذين أبسلوا مبا كسبوا هلم شراب من محيم وعذاب أليم مبا كانوا يكفرون أو

فذكر عز و جل تقدير إبراهيم عليه السالم قومه على نقله الكواكب والشمس والقمر اليت كانوا يعبدون من 
براهيم على وتلك حجتنآ آتيناهآ إ{ دون اهللا وأن ذلك لدليل على خلقها وبرهان على حدوثها فقال عز و جل 

  } قومه نرفع درجات من نشآء إن ربك حكيم عليم 
وقد أمرنا تعاىل يف نص القرآن باتباع ملة إبراهيم عليه السالم وخربنا تعاىل أن من ملة إبراهيم احملاجة واملناظرة 

باطل إىل فمرة للملك ومرة لقومه واالستدالل كما أخربنا تعاىل عنه ففرض علينا اتباع املناظرة لنصرف أهل ال
  احلق وأن نطلب الصواب باالستدالل فيما اختلف فيه املختلفون 

فنحن } إن أوىل لناس بإبراهيم للذين تبعوه وهذا لنيب ولذين آمنوا وهللا ويل ملؤمنني { قال اهللا عز و جل 
  بذلك املتبعون إلبراهيم عليه السالم يف احملاجة واملناظرة فنحن أوىل الناس به وسائر الناس مأمورون 

ومن ملته املناظرة كما ذكرنا } قل صدق هللا فتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من ملشركني { قال اهللا تعاىل 
  فمن هنى عن املناظرة واحلجة فليعلم أنه عاص هللا عز و جل وخمالف مللة إبراهيم وحممد صلى اهللا عليهما 

عليك نبأهم بلحق إهنم فتية آمنوا برهبم وزدناهم  حنن نقص{ قال اهللا عز و جل وقد أثىن على أصحاب الكهف 
فأثىن اهللا عز و جل عليهم يف إنكارهم قول قومهم إذ مل يقم قومهم على قوهلم حجة بينة وصدقهم تعاىل } هدى 

  يف قوهلم أن من ادعى قوال بال دليل فهو مفتر على اهللا عز و جل الكذب 

ممن قامت عليه } أعرض عنهآ إنا من جملرمني منتقمون  ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه مث{ وقال تعاىل  فال أظلم 
احلجة من كتاب اهللا تعاىل ومن كالم نبيه صلى اهللا عليه و سلم فأعرض عنه وهو احلجة القاطعة والربهان 

لذين يأكلون لربا ال يقومون إال كما يقوم لذي يتخبطه لشيطان من ملس ذلك بأهنم { الصادع وقال اهللا تعاىل 



الوا إمنا لبيع مثل لربا وأحل هللا لبيع وحرم لربا فمن جآءه موعظة من ربه فنتهى فله ما سلف وأمره إىل هللا ومن ق
بل تبع لذين ظلموا أهوآءهم بغري علم فمن يهدي { وقال تعاىل } عاد فأولئك أصحاب لنار هم فيها خالدون 

ما اتبع قوال وافقه بال علم بصحته فهو ظامل وإن فأخرب تعاىل كما تسمع أن } من أضل هللا وما هلم من ناصرين 
فإن مل يستجيبوا لك فعلم أمنا يتبعون { من مل يرجع إىل ما يسمع من احلق فهو من أهل النار وقال تعاىل 

أنكر اهللا تعاىل أن يكذب املرء } أهوآءهم ومن أضل ممن تبع هواه بغري هدى من هللا إن هللا ال يهدي لقوم لظاملني 
  علم مبا ال ي

بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأهتم تأويله كذلك كذب لذين من قبلهم فنظر كيف كان عاقبة { فقال تعاىل 
  فصح بكل ما ذكرنا الوقوف عما ال نعلم والرجوع إىل ما أوجبته احلجة بعد قيامها } لظاملني 

  } ه أليس يف جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم ممن فترى على هللا كذبا أو كذب بلحق ملا جآء{ وقال تعاىل 
ا قامت عليه احلجة  قال أبو حممد يف هذه اآلية كفاية يف إجياب أال يصدق أحد مبا مل تقم عليه حجة وأال يأيت م
ا ذكرنا وأخذ بوسواس يقوم يف نفسه أو خبرب مل يقم على وجوب تصديقه برهان أو قلد  فمن أظلم ممن عرف م

  تعاىل على خالف ما يظن وعلى كل حال فهو معصوم لكن خيطىء ويصيب إنسانا مثله لعله عند اهللا 
وقالوا لن يدخل جلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم { وقال تعاىل 

دعواه فعليه أن يأيت بالربهان وإن مل يأت بالربهان فهو كاذب } صادقني  فأوجب تعاىل أن من كان صادقا يف 
  طل أو جاهل مب

يما ليس لكم به علم وهللا يعلم وأنتم ال { وقال تعاىل  هأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتآجون ف
  فلم يوجب تعاىل احملاجة إال بعلم ومنع منها بغري علم } تعلمون 

سبعة وثامنهم سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون مخسة سادسهم كلبهم رمجا بلغيب ويقولون { وقال تعاىل 
  } كلبهم قل ريب أعلم بعدهتم ما يعلمهم إال قليل فال متار فيهم إال مرآء ظاهرا وال تستفت فيهم منهم أحدا 

قال أبو حممد فلما وجدنا اهللا تعاىل قد أمر يف اآليات اليت ذكرنا باحلجاج واملناظرة ومل يوجب قبول شيء إال 
ا نرسل ملرسلني إال مبشرين { ى ما قدمناه فوجدناه قد قال بربهان وجب علينا تطلب احلجاج املذموم عل وم

فذم تعاىل كما ترى } ومنذرين وجيادل لذين كفروا بلباطل ليدحضوا به حلق وختذوا آيايت وما أنذروا هزوا 
اجلدال بغري حجة واجلدال يف الباطل وأبطل تعاىل بذلك قول اجملانني كل مفتون ملقن حجة وبني تعاىل أن 

  ن هو الذي ال يلقن حجة وأن احملق هو امللقن حجة على احلقيقة وهم أهل احلق املفتو
لذين جيادلون يف آيات هللا بغري سلطان أتاهم كرب مقتا عند هللا وعند لذين آمنوا كذلك يطبع هللا { وقال تعاىل 

  } على كل قلب متكرب جبار 
لواجب فالواجب هو الذي جيادل متوليه يف إظهار فقد مجعت هذه اآليات بيان اجلدال املذموم واجلدال احملمود ا

احلق واملذموم وجهان بنص اآليات اليت ذكرنا أحدمها من جادل بغري علم والثاين من جادل ناصرا للباطل 
بشغب ومتويه بعد ظهور احلق إليه ويف هذا بيان أن احلق يف واحد وأنه ال شيء إال ما قامت عليه حجة العقل 

وقوله } أمل تر إىل لذين جيادلون يف آيات هللا أىن يصرفون { م الذين قال اهللا تعاىل فيهم وهؤالء املذمومون ه
ومن لناس من جيادل يف هللا { وقوله تعاىل } ومن لناس من جيادل يف هللا بغري علم ويتبع كل شيطان مريد { تعاىل 



ا خزي ونذيقه يوم لقيامة عذاب بغري علم وال هدى وال كتاب منري ثاين عطفه ليضل عن سبيل هللا له يف لدني
ا جيادل يف آيات هللا إال لذين كفروا فال يغررك تقلبهم يف لبالد كذبت قبلهم قوم نوح { وبقوله تعاىل } حلريق  م

  وألحزاب من بعدهم 

فبني تعاىل } ومهت كل أمة برسوهلم ليأخذوه وجادلوا بلباطل ليدحضوا به حلق فأخذهتم فكيف كان عقاب 
  جلدال احملرم هو اجلدال الذي جيادل به لينصر الباطل ويبطل احلق بغري علم كما ترى أن ا

يقوم لكم مللك ليوم { قال أبو حممد ويقال ملن أىب عن مطالبته اجلدال ومعاناة طلب الربهان أن فرعون قال 
إال سبيل  ظاهرين يف ألرض فمن ينصرنا من بأس هللا إن جآءنا قال فرعون مآ أريكم إال مآ أرى ومآ أهديكم

فبأي شيء يعرف احملق منهما من املبطل هل جيوز } وقال لذي آمن يقوم تبعون أهدكم سبيل لرشاد } { لرشاد 
  أن يعرف ذلك إال بدالئل غري كالمها 

فهذا كالم العزيز اجلبار اخلالق البارىء قد نصصناه يف اتباع الربهان وتكذيب قول من ال حجة يف يديه وهو 
  ما خالفه الذي ال يسع مسل

ال قول من قال اذهب إىل شاك مثلك فناظره فيقال له أترى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان شاكا إذ 
علمه ربه تعاىل جمادلة أهل الكتاب وأهل الكفر وأمره بطلب الربهان وإقامة احلجة على كل من خالفه وال قول 

  عليه أو كالما هذا معناه من قال أو كلما جاء رجل هو أجدل من رجل تركنا ما حنن 
قال أبو حممد وهذا كالم يستوي فيه مع قائله كل ملحد على ظهر األرض فلئن وسع هذا القائل أال يدع ما 

وجد عليه سلفه بال حجة حلجة ظاهرة واردة عليه ليسعن اليهودي والنصراين أال يدعا ما وجدا عليه سلفهما 
  م الواردة عليهما وحجته القاطعة تقليدا بال برهان وأال يقبال برهان اإلسال

قالوا يلوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من لليل وال يلتفت منكم { قال اهللا عز و جل 
أحد إال مرأتك إنه مصيبها مآ أصاهبم إن موعدهم لصبح أليس لصبح بقريب فلما جآء أمرنا جعلنا عاليها 

ا هي من لظاملني ببعيد وإىل مدين أخاهم  سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وم
شعيبا قال يقوم عبدوا هللا ما لكم من إله غريه وال تنقصوا ملكيال ومليزان إين أراكم خبري وإين أخاف عليكم 
ن عذاب يوم حميط ويقوم أوفوا ملكيال ومليزان بلقسط وال تبخسوا لناس أشيآءهم وال تعثوا يف ألرض مفسدي

بقية هللا خري لكم إن كنتم مؤمنني ومآ أنا عليكم حبفيظ قالوا يشعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد ءاباؤنآ 
أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء إنك ألنت حلليم لرشيد قال يقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه 

أريد إال إلصالح ما ستطعت وما توفيقي إال بلله عليه رزقا حسنا ومآ أريد أن أخالفكم إىل مآ أهناكم عنه إن 
ا  توكلت وإليه أنيب ويقوم ال جيرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل مآ أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صاحل وم
قوم لوط منكم ببعيد وستغفروا ربكم مث توبوا إليه إن ريب رحيم ودود قالوا يشعيب ما نفقه كثريا مما تقول وإنا 

  } فينا ضعيفا ولوال رهطك لرمجناك ومآ أنت علينا بعزيز  لنراك
قال أبو حممد فإذا قد حض اهللا تعاىل على اجملادلة باحلق وأمر بطلب الربهان فقد صح أن طلب احلجة هي سبيل 

اهللا عز و جل بالنص الذي ذكرنا أن من هنى عن ذلك وصد عنه فهو صاد عن سبيل اهللا تعاىل ظامل ملعون بال 
  إال على عني النص الوارد من قبل اهللا تعاىل وباهللا نعتصم  تأويل



ما كان ألهل ملدينة ومن حوهلم من ألعراب أن يتخلفوا عن رسول هللا وال يرغبوا بأنفسهم عن { وقال تعاىل 
نفسه ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل هللا وال يطأون موطئا يغيظ لكفار وال ينالون من 

  } و نيال إال كتب هلم به عمل صاحل إن هللا ال يضيع أجر حملسنني عد
وال غيظ أغيظ على الكفار واملبطلني من هتك أقواهلم باحلجة الصادعة وقد هتزم العساكر الكبار واحلجة 
الصحيحة ال تغلب أبدا فهي أدعى إىل احلق وأنصر للدين من السالح الشاكي واألعداد اجلمة وأفاضل 

سلم عندهم فكانوا الصحابة ال ذين ال نظري هلم إمنا أسلموا بقيام الرباهني على صحة نبوة حممد صلى اهللا عليه و 
  أفضل ممن أسلم بالغلبة بال خالف من أحد من املسلمني 

وأول ما أمر اهللا عز و جل نبيه حممدا صلى اهللا عليه و سلم أن يدعو له الناس باحلجة البالغة بال قتال فلما 
قل فلله حلجة لبالغة فلو شآء هلداكم { ة وعاندوا احلق أطلق اهللا تعاىل السيف حينئذ وقال تعاىل قامت احلج

  } أمجعني 
  } بل نقذف بلحق على لباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم لويل مما تصفون { وقال تعاىل 

ان بل هو لنا أبدا ودامغ وال شك يف أن هذا إمنا هو باحلجة ألن السيف مرة لنا ومرة علينا وليس كذلك الربه
  لقول خمالفينا ومزهق له أبدا 

ورب قوة باليد قد دمغت بالباطل حقا كثريا فأزهقته منها يوم احلرة ويوم قتل عثمان رضي اهللا عنه ويوم قتل 
  احلسني وابن الزبري رضي اهللا عنهم ولعن قتلتهم وقد قتل أنبياء كثري وما غلبت حجتهم قط 

هللا يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض { منا عز و جل احلجة على الدهرية يف قوله تعاىل قال أبو حممد وقد عل
  } ألرحام وما تزداد وكل شيء عنده مبقدار 

وعلمنا احلجة على } ليعلم أن قد أبلغوا رساالت رهبم وأحاط مبا لديهم وأحصى كل شيء عددا { وقوله تعاىل 
وعلى النصارى } ة إال هللا لفسدتا فسبحان هللا رب لعرش عما يصفون لو كان فيهمآ آهل{ الثنوية بقوله تعاىل 

وعلى مجيع امللل وقد بينا ذلك يف كتابنا املرسوم بكتاب الفصل ورأينا فيه عظيم ما أفادنا اهللا تعاىل يف ذلك من 
  احلكمة والعلم باحملاجة وإظهار الربهان بغاية اإلجياز واالختصار 

سان رسوله صلى اهللا عليه و سلم كما اخربنا عبد اهللا بن الربيع قال أنبأنا حممد بن وقد أمر اهللا باجلدال على ل
إسحاق بن السليم حدثنا ابن األعرايب أنبأنا أبو داود حدثنا أبو موسى بن إمساعيل ثنا محاد هو ابن سلمة عن 

موالكم وأنفسكم محيد عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاهدوا املشركني بأ
  وألسنتكم 

  قال أبو حممد وهذا حديث يف غاية الصحة وفيه األمر باملناظرة وإجياهبا كإجياب اجلهاد والنفقة يف سبيل اهللا 
قال أبو حممد وقد علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وضع السؤال موضعه وكيفية احملاجة يف احلديث 

  عليهما وسلم الذي ذكر حماجة آدم موسى صلى اهللا 
حدثنا عبد اهللا بن يوسف بن نامي عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد عن أمحد بن 

علي عن مسلم بن احلجاج عن ابن أيب عمر املكي وحممد بن حامت وغريمها واللفظ البن حامت كالمها عن سفيان 
سلم  بن عيينة عن عمرو هو ابن دينار عن طاوس قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة فقال له آدم أنت موسى الذي 
  اصطفاك اهللا بكالمه وخط لك بيده أتلومين على أمر قدره اهللا علي قبل أن أخلق بأربعني سنة 

  فحج آدم موسى 
سلم وضع املالمة يف غري موضعها فصار حمجوجا وذلك ألنه الم آدم قال أبو حممد فموس ى صلى اهللا عليه و 

سلم على أمر مل يفعله وهو خروج الناس من اجلنة وإمنا هو فعل اهللا عز و جل ولو أن موسى  صلى اهللا عليه و 
أحد ملوما إال  الم آدم على خطيئته املوجبة لذلك لكان واضعا للمالمة موضعها ولكان آدم حمجوجا وليس

  على ما يفعله ال على ما تولد من فعله وال مما فعله غريه 
والكافر إمنا يالم على الفعل ال على دخول النار والقاتل إمنا يالم على فعله ال على موت مقتوله وال على أخذ 

  القصاص منه 
ا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا احلديث كما ترى كيف نسأل عند احملاجة وبني لنا صلى اهللا  فعلمن

{ عليه و سلم أن احملاجة جائزة وأن من أخطأ موضع السؤال كان حمجوجا وظهر بذلك قول اهللا عز و جل 
ا مل تكونوا  كمآ أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم لكتاب وحلكمة ويعلمكم م

  } تعلمون 

ظنه من يتعسف الكالم وحيرفه عن مواضعه ويطلب فيه ما ليس فيه وليس والذي ذكرنا هو نص احلديث ال ما 
  هذا احلديث من باب إثبات القدر يف شيء وإثبات القدر إمنا يصح من أحاديث أخر وآيات أخر 

قال أبو حممد وقد حتاج املهاجرون واألنصار وسائر الصحابة رضوان اهللا عليهم وحاج ابن عباس اخلوارج بأمر 
   عنه وما أنكر قط أحد من الصحابة اجلدال يف طلب احلق علي رضى اهللا

  فال معىن لقول ملن جاء بعدهم 
  وباجلملة فال أضعف ممن يروم إبطال اجلدال باجلدال 

ويريد هدم مجيع االحتجاج باالحتجاج ويتكلف فساد املناظرة باملناظرة ألنه مقر على نفسه أنه يأيت بالباطل ألن 
  يت يريد إبطال مجلتها حجته هي بعض احلجج ال

  وهذه طريق ال يركبها إال جاهل ضعيف أو معاند سخيف 
  واجلدال الذي ندعو إليه هو طلب احلق ونصره 

  وإزهاق الباطل وتبينه 
طلب احلق وأنكر هدم الباطل فقد أحلد    فمن ذم 

  وهو من أهل الباطل حقا 
الرجال إىل اهللا األلد اخلصم أو كما قال صلى اهللا واخلصام بالباطل هو اللدد الذي قال فيه عليه السالم أبغض 

  عليه و سلم 
فإذا قد بطلت كل طريق ادعاها خصومنا يف الوصول إىل احلقائق من اإلهلام والتقليد وثبت أن اخلرب ال يعلم 
صحته بنفسه وال يتميز حقه من كذبه وواجبه من غري واجبه إال بدليل من غريه فقد صح أن املرجوع إليه 

العقول وموجباهتا وصح أن العقل إمنا هو مميز بني صفات األشياء املوجودات وموقف للمستدل به على  حجج



  حقائق كيفيات األمور الكائنات ومتييز احملال منها 
وأما من ادعى أن العقل حيلل أو حيرم أو أن العقل يوجد علال موجبة لكون ما أظهر اهللا اخلالق تعاىل يف هذا 

  أفاعيله املوجود فيه من الشرائع وغري الشرائع فهو مبنزلة من أبطل موجب العقل مجلة  العامل من مجيع
ومها طرفان أحدمها أفرط فخرج عن حكم العقل والثاين قصر فخرج عن حكم العقل ومن ادعى يف العقل ما 

  ليس فيه كمن أخرج منه ما فيه وال فرق 
  قتني معا إحدامها اليت تبطل حجج العقل مجلة وال نعلم فرقة أبعد من طريق العقل من هاتني الفر

  والثانية اليت تستدرك بعقوهلا على خالقها 

عز و جل أشياء مل حيكم فيها رهبم بزعمهم فثقفوها هم ورتبوها رتبا أوجبوا أن ال حميد لرهبم تعاىل عنها وأنه ال 
  جتري أفعاله عز و جل إال حتت قوانينها 

  هللا عز و جل إفكا عظيما وأتوا مبا تقشعر منه جلود أهل العقول لقد افترى كال الفريقني على ا
وقد بينا أن حقيقة العقل إمنا هي متييز األشياء املدركة باحلواس وبالفهم ومعرفة صفاهتا اليت هي عليها جارية 
 على ما هي عليه فقط من إجياب حدوث العامل وأن اخلالق واحد مل يزل وصحة نبوة من قامت الدالئل على

نبوته ووجوب طاعة من توعدنا بالنار على معصيته والعمل مبا صححه العقل من ذلك كله وسائر ما هو يف 
  العامل موجود مما عدا الشرائع وأن يوقف على كيفيات كل ذلك فقط 

فأما أن يكون العقل يوجب أن يكون اخلنزير حراما أو حالال أو يكون التيس حراما أو حالال أو أن تكون 
لظهر أربعا وصالة املغرب ثالثا أو أن ميسح على الرأس يف الوضوء دون العنق أو أن حيدث املرء من صالة ا

أسفله فيغسل أعاله أو أن يتزوج أربعا وال يتزوج مخسا أو أن يقتل من زىن وهو حمصن وإن عفي عنه زوج 
  ول املرأة وأبوها وال يقتل قاتل النفس احملرمة عمدا إذا عفا عنه أولياء املقت

أو أن يكون اإلنسان ذا عينني دون أن يكون ذا ثالثة أعني أو أربع أو أن ختص صورة اإلنسان بالتمييز دون 
  صورة الفرس أو أن تكون الكواكب املتحرية سبعا دون أن تكون تسعا وكذلك سائر رتب العامل كلها 

العقل الفهم عن اهللا تعاىل ألوامره ووجوب ترك فهذا ما ال جمال للعقل فيه ال يف إجيابه وال يف املنع منه وإمنا يف 
ا أحل أو حيل ما  التعدي إىل ما خياف العذاب على تعديه واإلقرار بأن اهللا تعاىل يفعل ما يشاء ولو شاء أن حيرم م

  حرم لكان ذلك له تعاىل ولو فعله لكان فرضا علينا االنقياد لكل ذلك وال مزيد 
مما يف العامل وأنه على صفة كذا وهيئة كذا كما أحكمه ربه تعاىل وال زيادة ومعرفة صفات كل ما أدركنا معرفته 

  فيه وباهللا تعاىل التوفيق وإليه الرغبة يف دفع ما ال نطيق 

  الباب الرابع يف كيفية ظهور اللغات

أعن توقيف أم عن اصطالح قال أبو حممد أكثر الناس يف هذا والصحيح من ذلك أصل الكالم توقيف من اهللا 
  عز و جل حبجة مسع وبرهان ضروري 

وعلم آدم األمسآء كلها مث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين بأمسآء هؤالء { فأما السمع فقول اهللا عز و جل 
  } إن كنتم صادقني 



وأما الضروري بالربهان فهو أن الكالم لو كان اصطالحا ملا جاز أن يصطلح عليه إال قوم قد كملت أذهاهنم 
وهلم ومتت علومهم ووقفوا على األشياء كلها املوجودة يف العامل وعرفوا حدودها واتفاقها وتدربت عق

واختالفها وطبائعها وبالضرورة نعلم أن بني أول وجود اإلنسان وبني بلوغه هذه الصفة سنني كثرية جدا 
  يقتضي يف ذلك تربية وحياطة وكفالة من غريه 

  ن والدته إذ املرء ال يقوم بنفسه إال بعد سنني م
يما يقوم  وال سبيل إىل تعايش الوالدين واملتكفلني واحلضان إال بكالم يتفامهون به مراداهتم فيما ال بد هلم منه ف
معايشهم من حرث أو ماشية أو غراس ومن معاناة ما يطرد به احلر والربد والسباع ويعاين به األمراض وال بد 

  من ذلك  لكل هذا من أمساء يتعارفون هبا ما يعانونه
وكل إنسان فقد كان يف حالة الصغر اليت ذكرنا من امتناع الفهم واالحتياج إىل كافل واالصطالح يقتضي وقتا 

مل يكن موجودا قبله ألنه عمل املصطلحني وكل عمل ال بد من أن يكون له أو فكيف كانت حال املصطلحني 
  ضرورة على وضع اللغة قبل اصطالحهم عليه فهذا من املمتنع احملال 

قال علي وهذا دليل برهاين ضروري من أدلة حدوث النوع اإلنساين ومن أدلة وجود الواحد اخلالق األول 
تبارك وتعاىل ومن أدلة وجود النبوة والرسالة ألنه ال سبيل إىل بقاء أحد من الناس ووجوده دون كالم والكالم 

فعل فعله فله زمان ابتدىء فيه ألن الفعل  حروف مؤلفة والتأليف فعل فاعل ضرورة ال بد له من ذلك وكل
  حركة تعدها املدد فصح أن هلذا التأليف أوال واإلنسان ال يوجد دونه 

ا له أول فله أول ضرورة فصح أن للمحدث حمدثا خبالفة وصح أن ما علم من ذلك مما    وما مل يوجد قبل م

تعليم فال ميكن البتة معرفته إال مبعلم علمه الباري  هو مبتدأ من عند اخلالق تعاىل مما ليس يف الطبيعة معرفته دون
  إياه 

  مث علم هو أهل نوعه ما علمه ربه تعاىل 
  قال علي وأيضا فإن االصطالح على وضع لغة ال يكون ضرورة إال بكالم متقدم بني املصطلحني على وضعها 

  أو بإشارات قد اتفقوا على فهمها 
 يكون إال بكالم ضرورة ومعرفة حدود األشياء وطبائعها اليت عرب وذلك االتفاق على فهم تلك اإلشارات ال

  عنها بألفاظ اللغات ال يكون إال بكالم وتفهيم 
  ال بد من ذلك 

  فقد بطل االصطالح على ابتداء الكالم 
  ومل يبق إال أن يقول قائل إن الكالم فعل الطبيعة 

  قال علي وهذا يبطل بربهان ضروري 
  عل إال فعال واحدا ال أفعاال خمتلفة وتأليف الكالم فعل اختياري متصرف يف وجوه شىت وهو أن الطبيعة ال تف

وقد جلأ بعضهم إىل نوع من االختالط وهو أن قال إن األماكن أوجبت بالطبع على ساكنيها النطق بكل لغة 
  نطقوا هبا 

ملا أمكن وجود كل مكان إال  قال علي وهذا حمال ممتنع ألنه لو كانت اللغات على ما توجبه طبائع األمكنة



  بلغته اليت يوجبها طبعه 
وهذا يرى بالعيان بطالنه ألن كل مكان يف األغلب قد دخلت فيه لغات شىت على قدر تداخل أهل اللغات 

  وجماورهتم 
فبطل ما قالوا وأيضا فليس يف طبع املكان أن يوجب تسمية املاء ماء دون أن يسمى باسم آخر مركب من 

  ء حروف اهلجا
ا جماهر بالباطل وإما عدمي عقل ال بد له من أحد هذين الوجهني    ومن كابر يف هذا فإم

  فصح أنه توقيف من أمر اهللا عز و جل وتعليم منه تعاىل 
إال أننا ال ننكر اصطالح الناس على إحداث لغات شىت بعد أن كانت لغة واحدة وقفوا عليها هبا علموا ماهية 

ها وال ندري أي لغة هي اليت وقف آدم عليه السالم عليها أوال إال أننا نقطع على أهنا األشياء وكيفياهتا وحدود
أمت اللغات كلها وأبينها عبارة وأقلها إشكاال وأشدها اختصارا وأكثرها وقوع أمساء خمتلفة على املسميات كلها 

األمسآء كلها مث عرضهم على وعلم آدم { املختلفة من كل ما يف العامل من جوهر أو عرض لقول اهللا عز و جل 
  فهذا التأكيد يرفع اإلشكال ويقطع الشغب فيما قلنا } املالئكة فقال أنبئوين بأمسآء هؤالء إن كنتم صادقني 

  وقد قال قوم هي السريانية وقال قوم هي اليونانية وقال قوم هي العربانية 
  وقال قوم هي العربية 

  واهللا أعلم 
مناه يقينا أن السريانية والعربانية والعربية هي لغة مضر وربيعة ال لغة محري لغة إال أن الذي وقفنا عليه وعل

واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها فحدث فيها جرش كالذي حيدث من األندلسي وإذا رام نغمة أهل القريوان 
  ومن القريواين إذا رام نغمة األندلسي ومن اخلراساين إذا رام نغمتها 

ة أهل فحص البلوط وهي على ليلة واحدة من قرطبة كاد أن يقول إهنا لغة أخرى غري لغة وحنن جند من مسع لغ
  أهل قرطبة 

  وهكذا يف كثري من البالد فإنه مبجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها تبديال ال خيفى على من تأمله 
د عن أصل تلك الكلمة كلغة أخرى وال وحنن جند العامة قد بدلت األلفاظ يف اللغة العربية تبديال وهو يف البع

  فرق 
  فنجدهم يقولون يف العنب العينب ويف السوط أسطوط 

  ويف ثالثة دنانري ثلثدا 
  وإذا تعرب الرببري فأراد أن يقول الشجرة قال السجرة 

  وإذا تعرب اجلليقي أبدل من العني واحلاء هاء فيقول مهمدا إذا أراد أن يقول حممدا 
  ومثل هذا كثري 

ممن تدبر العربية والعربانية السريانية أيقن أن اختالفهما إمنا هو من حنو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على ف
  طول األزمان واختالف البلدان وجماورة األمم 

  وأهنا لغة واحدة يف األصل 



العربية إمساعيل عليه وإذ تيقنا ذلك فالسريانية أصل للعربية وللعربانية معا واملستفيض أن أول من تكلم هبذه 
  السالم فهي لغة ولده والعربانية لغة إسحاق ولغة ولده 

  والسريانية بال شك هي لغة إبراهيم صلى اهللا عليه وعلى نبينا وسلم بنقل االستفاضة املوجبة لصحة العلم 
  فالسريانية أصل هلما وقد قال قوم إن اليونانية أبسط اللغات 

  للغة يسقط أكثرها ولعل هذا إمنا هو اآلن فإن ا
ويبطل بسقوط دولة أهلها ودخول غريهم عليهم يف مساكنهم أو بنقلهم عن ديارهم واختالطهم بغريهم فإمنا 

  يقيد لغة األمة وعلومها وأخبارها قوة دولتها ونشاط أهلها وفراغهم 
م فمضمون منهم وأما من تلفت دولتهم وغلب عليهم عدوهم واشتغلوا باخلوف واحلاجة والذل وخدمة أعدائه

موت اخلواطر ورمبا كان ذلك سببا لذهاب لغتهم ونسيان أنساهبم وأخبارهم وبيود علومهم هذا موجود 
  باملشاهدة ومعلوم بالعقل 

  ضرورة 
  ولدولة السريانيني مذ ذهبت وبادت آالف من األعوام يف أقل منها ينسى مجيع اللغة 

  فكيف تفلت أكثرها واهللا تعاىل اعلم 
طع على أهنا اللغة اليت وقف اهللا تعاىل عليها أوال وال ندري لعل قائال يقول لعل تلك اللغة قد درست ولسنا نق

البتة وذهبت باجلملة أو لعلها إحدى اللغات الباقية ال نعلمها بعينها وهذا هو الذي توجبه الضرورة وال بد مما 
ي ه السالم على مجيع اللغات اليت ينطق هبا الناس ال ميكن سواه أصال وقد ميكن أن يكون اهللا تعاىل وقف آدم عل

  كلهم اآلن 
ولعلها كانت حينئذ لغة واحدة مترادفة األمساء على املسميات مث صارت لغات كثرية إذ توزعها بنوه بعد ذلك 

وهذا هو األظهر عندنا واألقرب إال أننا ال نقطع على هذا كما نقطع على أنه ال بد من لغة واحدة وقف اهللا 
اىل عليها ولكن هذا هو األغلب عندنا نعين أن اهللا تعاىل وقف على مجيع هذه اللغات املنطوق هبا وإمنا ظننا تع

هذا ألننا ال ندري أي سبب دعا الناس وهلم لغة يتكلمون هبا ويتفامهون هبا إىل إحداث لغة أخرى وعظيم التعب 
وجه من الوجوه فإن وجد ذلك فمن فارع فضويل يف ذلك لغري معىن ومثل هذا من الفضول ال يتفرع له عاقل ب

سىيء االختيار مشتغل مبا ال فائدة فيه عما يعينه وعما هو آكد عليه من أمور معاده ومصاحل دنياه ولذاته وسائر 
  العلوم النافعة 

تنعا بل مث من له بطاعة أهل بلده له يف ترك لغتهم والكالم باللغة اليت عمل هلم ولكنا لسنا جنعل ذلك حماال مم
نقول إنه ممكن بعيد جدا فإن قالوا لعل ملكا كانت يف مملكته لغات شىت فجمع هلم لغة يتفامهون هبا كلهم قلنا 

هلم هذا ضد وضع اللغات الكثرية بل هو مجع اللغات على لغة واحدة مث نقول وما الذي كان يدعو هذا امللك 
ا من تلك اللغات إىل هذه الكلفة الباردة الصعبة الثقيلة اليت ال تف يد شيئا وكان أسهل له أن جيمعهم على لغة م

اليت كانوا يتكلمون هبا أو على لغته نفسه فكان أخف وأمكن من إحداث لغة مستأنفة وعلم ذلك عند اهللا عز 
  و جل 

  وقد توهم قوم يف لغتهم أهنا أفضل اللغات 



تصاص وال عمل للغة وال جاء نص يف تفضيل وهذا ال معىن له ألن وجوه الفضل معروفة وإمنا هي بعمل أو اخ
ومآ أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم فيضل اهللا من يشآء ويهدي من { لغة على لغة وقد قال تعاىل 
  } يشآء وهو العزيز احلكيم 

  } فإمنا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون { وقال تعاىل 
ال ليفهم ذلك قومه عليه السالم ال لغري ذلك وقد غلط يف ذلك فأخرب تعاىل أنه مل ينزل القرآن بلغة العرب إ

جالينوس فقال إن لغة اليونانيني أفضل اللغات ألن سائر اللغات إمنا هي تشبه إما نباح الكالب أو نقيق 
  الضفادع 

قال علي وهذا جهل شديد ألن كل سامع لغة ليست لغته وال يفهمها فهي عنده يف النصاب الذي ذكره 
  س وال فرق جالينو

  وقد قال قوم العربية أفضل اللغات ألنه هبا كالم اهللا تعاىل 
  قال علي وهذا ال معىن له ألن اهللا عز و جل قد أخربنا أنه مل يرسل رسوال إال بلسان قومه 

ىل فبكل لغة قد نزل كالم اهللا تعا} وإنه لفي زبر األولني { وقال تعاىل } إين إذا لفي ضالل مبني { وقال تعاىل 
  ووحيه 

وقد أنزل التوراة واإلجنيل والزبور وكلم موسى عليه السالم بالعربانية وأنزل الصحف على إبراهيم عليه 
  السالم بالسريانية فتساوت اللغات يف هذا تساويا واحدا 

ال أنه ال وأما لغة أهل اجلنة وأهل النار فال علم عندنا إال ما جاء يف النص واالمجاع وال نص وال إمجاع يف ذلك إ
بد هلم من لغة يتكلمون هبا وال خيلو ذلك من أحد ثالثة أوجه وال رابع هلا إما أن تكون هلم لغة واحدة من 

اللغات القائمة بيننا اآلن وإما أن تكون هلم لغة غري مجيع هذا اللغات وإما أن تكون هلم لغات شىت لكن هذه 
م يتفامهون بلغة إما بالعربية املختلفة يف القرآن عنهم أو بغريها احملاورة اليت وصفها اهللا تعاىل توجب القطع بأهن

  مما اهللا تعاىل أعلم به 
دعواهم فيها سبحانك اللهم { وقد ادعى بعضهم أن اللغة العربية هي لغتهم واحتج بقول اهللا عز و جل 

دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني  أهل النار لقوله تعاىل عنهم  فقلت له فقل إهنا لغة} وحتيتهم فيها سالم وآخر 
وما لنآ أال نتوكل على اهللا وقد هدانا سبلنا ولنصربن على مآ آذيتمونا وعلى اهللا فليتوكل { أهنم قالوا 
ونادى أصحاب النار أصحاب اجلنة أن أفيضوا علينا من املآء أو مما رزقكم اهللا قالوا { وألهنم قالوا } املتوكلون 

  } رين إن اهللا حرمهما على الكاف

ا كنا يف أصحاب السعري { وألهنم قالوا  فقال يل نعم فقلت له فاقض أن موسى } وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل م
ومجيع األنبياء عليهم السالم كانت لغتهم العربية ألن كالمهم حمكي يف القرآن عنهم بالعربية فإن قلت هذا 

 بلسان قومه ليبني هلم فيضل اهللا من يشآء ومآ أرسلنا من رسول إال{ كذبت ربك وكذبك ربك يف قوله 
فصح أن اهللا تعاىل إمنا حيكي لنا معاين كالم كل قائل يف لغته باللغة اليت } ويهدي من يشآء وهو العزيز احلكيم 

هبا نتفاهم ليبني لنا عز و جل فقط وحروف اهلجاء واحدة ال تفاضل بينها وال قبح وال حسن يف بعضها دون 
  عياهنا يف كل لغة فبطلت هذه الدعاوى الزائغة اهلجينة وباهللا تعاىل التوفيق بعض وهي تلك بأ



وقد أدى هذا الوسواس العامي اليهود إىل أن استجازوا الكذب واحللف على الباطل بغري العربانية وادعوا أن 
من السخف ما ترى  املالئكة الذين يرفعون األعمال ال يفهمون إال العربانية فال يكتبون عليهم غريها ويف هذا

  وعامل اخلفيات وما يف الضمائر عامل بكل لسان ومعانيه عز و جل ال إله إال هو وهو حسبنا ونعم الوكيل 

  الباب اخلامس يف األلفاظ الدائرة بني أهل النظر

هتا قال أبو حممد هذا باب خلط فيه كثري ممن تكلم يف معانيه وشبك بني املعاين وأوقع األمساء على غري مسميا
ومزج بني احلق والباطل فكثر لذلك الشغب وااللتباس وعظمت املضرة وخفيت احلقائق وحنن إن شاء اهللا تعاىل 

حبوله وقوته مميزون معىن كل لفظة على حقيقتها فنقول وباهللا تعاىل نتأيد احلد هو لفظ وجيز يدل على طبيعة 
الطول والعرض والعمق هي طبائع اجلسم لو الشيء املخرب عنه كقولك اجلسم هو كل طويل عريض عميق فإن 

ارتفعت عنه ارتفعت عن اجلسمية ضرورة ومل يكن جسما فكانت هذه العبارة خمربة عن طبيعة اجلسم ومميزة له 
  مما ليس جبسم 

والرسم هو لفظ وجيز مييز املخرب عنه مما سواه فقط دون أن ينىبء عن طبيعته كقولك اإلنسان هو الضحاك 
نسان هبذا اللفظ متييزا صحيحا مما سواه إال أنك مل خترب بطبيعته ألنك لو تومهت الضحك مرتفعا فإنك ميزت اإل

عن اإلنسان مل تبطل بذلك عنه اإلنسانية والمتنع بذلك من الكالم يف املعلوم والتصرف يف الصناعات ولبقيت 
  سائر طبائعه حبسبها 

ن كل واحد منهما غري صاحبه وجب ضرورة أن يعرب عن كل قال أبو حممد علي وملا كان هذان املعنيان متغايري
واحد منهما بعبارة غري عبارتنا عن اآلخر ولو عربنا عنهما عبارة واحدة لكنا قد أوقعنا من يقبل منا يف اإلشكال 

ولكنا ظاملني هلم جدا وغري ناصحني هلم وهذا خالف ما أخذه اهللا تعاىل على العلماء إذ يقول اهللا تعاىل على 
  لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم ليبينه للناس وال يكتمونه ومن لبس احلقائق فقد كتمها 

والعلم هو تيقن الشيء على ما هو عليه إما عن برهان ضروري موصل إىل تيقنه كذلك وإما أول باحلس أو 
إىل أول العمل أو  ببديهة العقل وإما حادث عن أول على ما بينا يف كتاب التقريب من أخذ املقدمات الراجعة

  احلس إما من قرب وإما 

من بعد وإما عن اتباع ملن أمر اهللا تعاىل باتباعه فوافق فيه احلق وإن مل يكن عن ضرورة وال عن استدالل برهان 
سلم دعا الناس كلهم إىل  ذلك أن مجيع الناس مأمورون بقول احلق واعتقاده وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

تعاىل ومبا جاء به والنطق بذلك ومل يشترط عليه السالم عليهم أال يكون ذلك منهم إال عن استدالل اإلميان باهللا 
  بل قنع هبذا من العامل واجلاهل واحلر والعبد واملسيب واملستعرب واجتمعت األمة على ذلك بعده عليه إىل اليوم 

إذا ذاك كذلك فقد صح أن من اعتقد ما وقنعوا بذلك ممن أجاهبم إليه ومل يشترط عليهم استدالال يف ذلك ف
ذكرنا وقال به فهو عامل بذلك بيقني عارف به إذ لو كان غري عامل بذلك حلرم القول عليه بذلك وحلرم عليه 

ا ليس لك به علم إن لسمع ولبصر ولفؤاد كل أولئك كان عنه { اعتقاده ألن اهللا تعاىل يقول  وال تقف م
ا ال تعلمون إمنا يأم{ وقال تعاىل } مسؤوال  فصح إذ هو مأمور } ركم بلسوء ولفحشآء وأن تقولوا على هللا م

ا ال يعلم أن عقده يف احلق وقوله به علم  باعتقاده احلق والقول به ومنهي عن القول مبا ال يعلم وعن أن يقفوا م



مبا ال علم لنا صحيح ومعرفة حقيقية وإن مل يكن ذلك عن استدالل ومن ادعى ختصيص هني اهللا تعاىل عن القول 
وال تقف ما ليس لك به علم إن لسمع { به وعن قفو ما ال نعلم كان مدعيا بال دليل ومبطال يف قوله ألنه يقول 

إال يف اإلميان فاقف فيه ما ال علم لك به وهذا كذب على اهللا } ولبصر ولفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال 
  تعاىل جمرد 

الوا لن يدخل جلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم وق{ فإن قال قائل فإن اهللا يقول 
ا نعم إمنا خاطب اهللا هبذا من قال بالباطل وال برهان لصاحب الباطل وأما املعتقد للحق } إن كنتم صادقني  قلن

باطلهم وال جيوز أن فربهان احلق قائم سواء علمه املعتقد له أو جهله وإمنا يكف الربهان أهل الباطل إلدحاض 
ا مثله فهو معنت له  ا مثله أو مبطال فإن كان حمق يكلف احملق برهانا ألنه ال خيلو مكلفه الربهان من أن يكون حمق

جيادلونك يف حلق بعدما تبني كأمنا { والتعنيت ال جيوز وإن كان مبطال فحرام عليه اجلدال يف احلق قال تعاىل 
كذبت قبلهم قوم نوح وألحزاب من بعدهم ومهت كل أمة { قال تعاىل و} يساقون إىل ملوت وهم ينظرون 

  فال جيوز تكليف احملق برهانا } برسوهلم ليأخذوه وجادلوا بلباطل ليدحضوا به حلق فأخذهتم فكيف كان عقاب 

إال على أن يعلمه فقط ال على سبيل معارضة ألن من فعل ذلك يكون معارضا للحق ومعارضته احلق بالباطل ال 
بلهم قوم نوح وألحزاب من بعدهم ومهت كل أمة برسوهلم ليأخذوه { جتوز قال تعاىل ذاما لقوم  كذبت ق

  } وجادلوا بلباطل ليدحضوا به حلق فأخذهتم فكيف كان عقاب 
وقد حتذلق قوم فأداهم ذلك إىل اهللكة فقالوا احلدود ال ختتلف يف قدمي وال حمدث وهذا كالم موجب الكفر 

بذلك الباري تعاىل حتت احلدوث ألن كل حمدود متناه ومركب وكل مركب فمخلوق ألنه ألهنم يوقعون 
  مركب من جنسه وفصله املميز له مما جامعه حتت جنسه فقد جعلوا رهبم حمدثا تعاىل اهللا عن ذلك 

  وقالوا حد العلم أنه صفة ال يتعذر بوجودها على احلي القادر إحكام الفعل 
ن النحل ال يتعذر عليها أحكام بناء الشمع ووضع العسل وال تسمى عاملة وقد قال علي وهذا حد فاسد أل

  يعرض للعامل الناقد خدر يبطل يديه ورجليه فيعتذر عليه كل فعل حكمة أو غري حكمة وعلمه وعقله باقيان 
  حواله وقالت طائفة منهم حد العلم منا ومن اهللا تعاىل أنه صفة يتبني هبا املعلوم على ما هو عليه من أ

قال علي وكال احلدين فاسد وحنن نسأهلم أهذه الصفة اليت ذكرمت أهي واملوصوف هبا شيء واحد أم هي 
واملوصوف هبا شيئان متغايران فإن قالوا شيء واحد أبطلوا قوهلم يف الباري تعاىل ووافقوا خصومهم إال يف 

د يف العامل ألن الصفات تتعاقب على العبارة فقط وأيضا فإن كون الصفة واملوصوف شيئا واحدا غري موجو
املوصوفات فتفىت واملوصوف باق حبسبه وال شك يف أن الفاين غري الباقي والصفة عرض وحنن مل نقر بعلم 

الباري تعاىل على معىن أنه صفة كصفاتنا ولكن اتباعا منا للنص الوارد يف أن له علما فقط إال أننا نقطع على أنه 
  س عرضا وحنن مل نسم الباري تعاىل عاملا وإمنا قلنا إنه عليم كما قال تعاىل ليس غريه تعاىل وأنه لي

  فإن قالوا فأي فرق بني عامل وعليم 
قيل هلم وأي فرق بني اجلبار واملتجرب فسموا ربكم متجربا وأي فرق بني أن نسميه تعاىل خري املاكرين وأن له 

  عاقال ونسميه الواحد وال نسميه الفرد وال الفذ  مكرا وال نسميه ماكرا وكذلك نسميه حكيما وال نسميه
  وقد بينا يف كتاب الفصل أن أمساءه تعاىل أعالم وليست مشتقة أصال وباهللا 



  التوفيق 
  فإن قالوا إن الصفة واملوصوف شيئان متغايران صدقوا وأخرجوا بذلك صفات الباري تعاىل عن هذا احلكم 

  النفس واالعتقاد هو استقرار حكم بشيء ما يف 
إما عن برهان أو اتباع من صح برهان قوله فيكون علما يقينا وال بد وإما عن إقناع فال يكن علما متيقنا 

  ويكون إما حقا أو باطال وإما ال عن إقناع ال عن برهان فيكون إما حقا بالبخت وإما باطال بسوء اجلد 
  والربهان كل قضية أو قضايا دلت على حقيقة حكم الشيء 

ل قد يكون برهانا وقد يكون امسا يعرف به املسمى وعبارة يتبني هبا املراد كرجل ذلك على طريق تريد والدلي
طلبت وقد يسمى املرء الدال دليال أيضا    قصده فذلك اللفظ الذي خاطبك به هو دليل على ما 

  واحلجة هي الدليل نفسه إذا كان برهانا أو إقناعا أو شغبا 
الشيء وقد يكون إنسانا معلما وقد يعرب به عن الباري تعاىل الذي علمنا كل ما نعلم والدال هو املعرف حبقيقة 

  وقد يسمى الدليل داال على اجملاز ويسمى الدال دليال أيضا كذلك يف اللغة العربية 
  واالستدالل طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتائجه أو من قبل إنسان يعلم 

  ىل الدليل على اجملاز والداللة فعل الدال وقد تضاف إ
واإلقناع قضية أو قضايا أنست النفس حبكم شيء ما دون أن توقفها على حتقيق حجة ومل يقم عندها برهان 

  بإبطاله 
  والشغب متويه حبجة باطلة بقضية أو قضايا فاسدة تقود إىل الباطل وهي السفسطة 

ة قوله برهان وأما اتباع من أمر اهللا باتباعه فليس والتقليد هو اعتقاد الشيء ألن فالنا قاله ممن مل يقم على صح
  تقليدا بل هو طاعة حق هللا تعاىل 

  واإلهلام علم يقع يف النفوس بال دليل وال استدالل وال إقناع وال تقليد وهو 

ال يكون إال إما فعل الطبيعة من احلي غري الناطق ومن بعض الناطقني أيضا كنسج العنكبوت وبناء النحل وما 
ه ذلك وأخذ الصيب الثدي وما أشبه ذلك أو أول معرفة النفس قبل أوان استدالهلا لنا كعلمنا أن الكل أكثر أشب

  من اجلزء وهو فيما عدا هذين الوجهني باطل 
والنبوة اختصاص اهللا عز و جل رجال أو امرأة من الناس بإعالمه بأشياء مل يتعلمها إما بواسطة ملك أو بقوة 

جة عن قوى املخلوقني تعضدها خرق العادات وهو املعجزات وقد انقطعت بعد حممد صلى يضعها يف نفسه خار
سلم    اهللا عليه و 

  والرسالة أن يأمر اهللا تعاىل نبيا بإنذار قوم وقبول عهده وكل رسول نيب وليس كل نيب رسوال 
  والبيان كون الشيء يف ذاته ممكنا أن تعرف حقيقته ملن أراد علمه 

يني فعل املبني وهو إخراجه للمعىن من اإلشكال إىل إمكان الفهم له حبقيقة وقد يسمى أيضا على واإلبانة والتب
اجملاز ما فهم منه احلق وإن مل يكن للمفهوم منه فعل وال قصد إىل األفهام مبينا كما تقول بني يل املوت أن الناس 

  تبانة أيضا واملبني هو الدال نفسه ال خيلدون والتبيني فعل نفس املبني للشيء يف فهمه إياه وهو االس
  والصدق هو اإلخبار عن الشيء مبا هو عليه 



واحلق هو كون الشيء صحيح الوجود وال يغلط من ال سعة لفهمه فيظن أن هذا احلد فاسد بأن يقول الكفر 
  واجلور صحيح وجودمها فينبغي أن يكون حقا 

ني يف رضاء اهللا تعاىل ليس هو صحيحا بل هو فليعلم أن هذا شغب فاسد ألن وجود الكفر واجلور صحيح
معدوم فرضا اهللا تعاىل هبما باطل وأما كوهنما موجودين من الكافر واجلائز فحق صحيح ثابت ال شك فيه فمثل 

  هذا من الفروق ينبغي مراعاته وحتقيق الكالم فيه وإال وقع اإلشكال وحتري الناظر 
ال خيفى على ذي فهم ينصف نفسه ألن الفرق بني هاتني وقد رأينا من يفرق بني احلق واحلقيقة وهذ ا خطأ 

اللفظتني مل تأت به لغة وال أوجبته شريعة أصال إال يف تسمية الباري تعاىل اليت ال تؤخذ إال بالنص وال حيل فيها 
  التصريف فظهر فساد هذا الفرق بيقني وباهللا تعاىل التوفيق 

ال أقول على هللا إال حلق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بين  حقيق على أن{ وأيضا فإن اهللا تعاىل قال 
  وال فرق عند أحد بني قول القائل حقيق على كذا وبني قوله حق على كذا } إسرائيل 

  فظهر فساد هذا الفرق 
  والباطل ما ليس حقا 

  والكذب هو اإلخبار عن الشيء خبالف ما هو عليه 
  حلس وقد ذكرناه قبل واألصل هو ما أدرك بأول العقل وبا

ا ذكرنا من قرب أو من بعد وقد يكون ذلك الفرع أصال ملا أنتج منه  والفرع كل ما عرف مبقدمة راجعة إىل م
  أيضا 

  واملعلوم قسمان معلوم باألصل املذكور ومعلوم باملقدمات الراجعة إىل األصل كما بينا 
مجع عليه نقل مجيع علماء األمة عنه عليه السالم أو نقله وكل ما نقل بتواتر على النيب صلى اهللا عليه و سلم أو أ

  الثقة عن الثقة حىت يبلغ إليه عليه السالم فداخل يف باب ما تيقن ضرورة باملقدمات املذكورة 
  والنص هو اللفظ الوارد يف القرآن أو السنة املستدل به على حكم األشياء وهو الظاهر نفسه 

  ه املتكلم به نصا وقد يسمى كل كالم يورد كما قال
والتأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له يف اللغة إىل معىن آخر فإن كان نقله قد صح بربهان 

وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق وإن كان نقله خبالف ذلك اطرح ومل يلتفت إليه وحكم لذلك النقل بأنه 
  باطل 

ة وكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما إذ قد يكون الظاهر والعموم محل اللفظ على كل ما اقتضاه يف اللغ
  خربا عن شخص واحد وال يكون العموم إال على أكثر من واحد 

ا يف التأويل آنفا وال فرق    واخلصوص حمل اللفظ على بعض ما يقتضيه يف اللغة دون بعض والقول فيه كما قلن
  إن كانت ناقصة غري دالة كانت هدرا واأللفاظ إما دالة على واحد وإما على أكثر من واحد ف

  واجململ لفظ يقتضي تفسريا فيؤخذ من لفظ آخر 

  واملفسر لفظ يفهم منه معىن اجململ املذكور 
واألمر إلزام اآلمر املأمور عمال ما فإن كان اخلالق تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليه و سلم فالطاعة هلما فرض وإن 



  كان ممن دوهنما فال طاعة له 
نهي إلزام الناهي املنهي ترك عمل ما والقول فيه كالقول يف األمر فال فرق وطاعة األئمة فيما ليس معصية وال

  طاعة هللا تعاىل لتقدم أمر اهللا عز و جل بذلك 
  والفرض ما استحق تاركه اللوم واسم املعصية هللا تعاىل وهو الواحب والالزم واحلتم 

ا استحق فاعله اللوم واس م املعصية هللا تعاىل إال أن يسقط ذلك عنه من اهللا تعاىل عفو أو توبة واحلرام وهو م
  وهو احملظور والذي ال جيوز واملمنوع 

  والطاعة تنفيذ األمر من املأمور فيما أمر به والتوقف عن إتيان املنهي عنه وقد يسمى كل بر طاعة 
  واملعصية ضد ذلك 

وتاركه ال آمث وال مأجور وهو االئتساء واملستحسن  والندب أمر بتخيري يف الترك إال أن فاعله مأجور
واملستحب وهو االختيار وهو كل تطوع ونافلة كالركوع غري الفرض والصدقة كذلك والصوم كذلك وسائر 

  أعمال الرب 
والكراهة هني بتخيري يف الفعل إال أن على تركه ثوابا وليس يف فعله أجر وال إمث وذلك حنو ترك كل تطوع وحنو 

ذ احملاريب يف املساجد والتنشف بعد الغسل من اجلنابة بثوب معد لذلك غري الذي يلبسه املرء وبيع السالح اختا
يما ال حيل وابتياع اخلصيان إذا أدى ذلك إىل خصائهم بطلب الغالء يف أمثاهنم  ممن ال يؤمن منه أن يستعمله ف

  واحللق يف غري علة أو حج أو عمرة واألكل متكئا 
وية بني الفعل والترك ال ثواب على شيء منهما وال عقاب كمن جلس متربعا أو رافعا إحدى واإلباحة تس

  ركبتيه أو كمن صبغ ثوبه أخضر أو الزوديا وسائر األمور كذلك وهو احلالل 
والقياس عند القائلني به واملبطلني له أن حيكم بشيء ما حبكم مل يأت به نص لشبهه شيء آخر ورد فيه ذلك 

  باطل كله  احلكم وهو
  والعلة طبيعة يف الشيء يقتضي صفة تصحيحها وال توجد الصفة دوهنا 

ككون النار علة لإلحراق واإلحراق هو معلوهلا والعلة أيضا املرض وال علة يف شيء من الدين أصال والقول هبا 
  يف الدين بدعة وباطل 

أال يوقعه مل يوقعه ككون الذنب سببا  والسبب أمر وقع فاختار الفاعل أن يوقع فعال آخر من أجله ولو شاء
  لعقوبة املذنب 

  والغرض نتيجة يقصدها الفاعل بفعله كالشبع الذي هو غرض اآلكل يف أكله 
  وقد يكون الغرض اختيارا كمراد اهللا تعاىل بشرع الشرائع تعذيب من عصاه وتنعيم من أطاعه 

ا إذا وجدت علم ا لواجد هلا ما وافقه عليه اآلخر وقد جيعلها املرء واألمارة عالمة بني املصطلحني على شيء م
  لنفسه ليستذكر هبا ما خياف نسيانه 

  والنية قصد العمل بإرادة النفس له دون غريه واعتقاد النفس ما استقر فيها 
والشرط تعليق حكم ما بوجوب آخر ورفعه برفعه وهو باطل ما مل يأت به نص وذلك حنو قول القائل إن 

  طيتك درمها خدمتين شهرا أع



  والتفسري والشرح مها التبيني 
  والنسخ ورود أمر خبالف أمر كان قبله ينقض به أمر األول 

واالستثناء ورود لفظ أو بيان بفعل بإخراج بعض ما اقتضاه لفظ آخر وكان املراد يف اللفظ األول ما بقي بعد 
فيه اللفظ األول مرادا كله طول مدته وأما  املستثىن منه وهذا هو الفرق بني النسخ واالستثناء ألن النسخ كان

  املستثىن منه فلم يكن اللفظ األول مرادا كله قط 
واجلدل واجلدال إخبار كل واحد من املختلفني حبجته أو مبا يقدر أنه حجته وقد يكون كالمها مبطال وقد يكون 

سبيل أن يكونا معا حمقني يف ألفاظهما أحدمها حمقا واآلخر مبطال إما يف لفظه وإما يف مراده أو يف كليهما وال 
  ومعانيهما 

واالجتهاد بلوغ الغاية واستنفاذ اجلهد يف املواضع اليت يرجى وجوده فيها يف طلب احلق فمصيب موقف أو 
  حمروم والرأي ما ختيلته النفس صوابا دون برهان وال جيوز احلكم به أصال 

  أو صوابا  واالستحسان هو ما اشتهته النفس ووافقها كان خطأ

  والصواب إصابة احلق 
  واخلطأ العدول عنه بغري قصد إىل ذلك 

  والعناد العدول عنه بالقصد إىل ذلك 
  واالحتياط طلب السالمة 

ا يوجب اجتنابه خوفا أن يكون ذلك فيه    والورع جتنب ما ال يظهر فيه م
  واجلهل مغيب حقيقة العلم عن النفس 
جد هبا على ما هو عليه وال يعدم منه إال بفساده وسقوط ذلك االسم والطبيعة صفات موجودة يف الشيء يو

  عنه 
  ودليل اخلطاب هو ضد القياس وهو أن حيكم للمسكوت عنه خبالف حكم املنصوص عليه 

والشريعة هي ما شرعه اهللا تعاىل على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم يف الديانة وعلى ألسنة األنبياء عليهم 
اء للراكب والشارب من السالم قبله و احلكم منها للناسخ وأصلها يف اللغة املوضع الذي يتمكن فيه ورود امل

شرع لكم من لدين ما وصى به نوحا ولذي أوحينآ إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى { النهر قال تعاىل 
إليه من يشآء ويهدي إليه وعيسى أن أقيموا لدين وال تتفرقوا فيه كرب على ملشركني ما تدعوهم إليه هللا جيتيب 

وقال امرؤ القيس وملا رأت أن الشريعة مهها وأن البياض من فرائصها دامي تيممت العني اليت عند } من ينيب 
ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي واللغة ألفاظ يعرب هبا عن املسميات وعن املعاين املراد إفهامها ولكل أمة 

  لغتهم 
أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم فيضل هللا من يشآء ويهدي من يشآء وهو ومآ { قال اهللا عز و جل 

  وال خالف يف أنه تعاىل أراد اللغات } } لعزيز حلكيم 
  واللفظ هو كل ما حرك به اللسان 



وحده على احلقيقة أنه هواء مندفع من الشفتني } إذ يتلقى ملتلقيان عن ليمني وعن لشمال قعيد { قال تعاىل 
  واألضراس واحلنك واحللق والرئة على تأليف حمدود وهذا أيضا هو الكالم نفسه 

واخلالف هو التنازع يف أي شيء كان وهو أن يأخذ اإلنسان يف مسالك من القول أو العقل ويأخذ غريه يف 
هللا ورسوله وال وأطيعوا { مسلك آخر وهو حرام يف الديانة إذ ال حيل خالف ما أثبته اهللا تعاىل فيها وقال تعاىل 

أفال يتدبرون لقرآن ولو كان من { وقال تعاىل } تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم وصربوا إن هللا مع لصابرين 
وال تكونوا كلذين تفرقوا وختلفوا من { وهو التفريق أيضا قال تعاىل } عند غري هللا لوجدوا فيه ختالفا كثريا 

  } بعد ما جآءهم لبينات وأولئك هلم عذاب عظيم 
ا أمجع عليه وأما اإلمجاع  واإلمجاع هو يف اللغة ما اتفق عليه اثنان فصاعدا وهو االتفاق وهو حينئذ مضاف إىل م
الذي تقوم به احلجة يف الشريعة فهو ما اتفق أن مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم صلى 

سلم وليس االمجاع يف الدين شيئا غري ه ا اختلفوا فيه اهللا عليه و  ا مل يكن إمجاعا يف الشريعة فهو م ذا وأما م
  باجتهادهم أو سكت بعضهم ولو واحد منهم يف الكالم فيه 

والسنة هي الشريعة نفسها وهي يف أصل اللغة وجه الشيء وظاهره قال الشاعر تريك سنة وجه غري مقرفة ما 
ندب أو إباحة أو كراهة أو حترمي كل ذلك قد  ساء ليس هبا خال وال ندب وأقسام السنة يف الشريعة فرض أو

  سنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اهللا عز و جل 
والبدعة كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيما نسب إليه صلى اهللا عليه و سلم وهو يف الدين كل ما مل يأت 

سلم إال أن منها ما ي ؤجر عليه صاحبه ويغدر مبا قصد إليه من يف القرآن وال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
اخلري ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا وهو ما كان أصله اإلباحة كما روي عن عمر رضي اهللا عنه 

  نعمت البدعة هذه وهو ما كان فعل خري جاء النص بعموم استحبابه وإن مل يقرر عمله يف النص 
ا وال يعذر صاحبه وهو    ما قامت به احلجة على فساده فتمادى عليه القائل به ومنها ما يكون مذموم

والكتابة لفظ يقام مقام االسم كالضمائر املعهودة يف اللغات وكالتعريض مبا يفهم منه املراد وإن مل يصرح 
  باالسم ومنه قيل للكنية كنية 

  واإلشارة تكون باللفظ وتكون ببعض اجلوارح وهي تنبيه املشار إليه أو تنبيه عليه 
اجملاز هو يف اللغة ما سلك عليه من مكان إىل مكان وهو الطريق املوصل بني األماكن مث استعمل فيما نقل عن و

  موضعه يف اللغة إىل معىن آخر وال يعلم ذلك إال من دليل من اتفاق أو مشاهدة 
ىل مسمى آخر ومعىن وهو يف الدين كل ما نقله اهللا تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليه و سلم عن موضعه يف اللغة إ

ثان وال يقبل من أحد يف شيء من النصوص أنه جماز إال بربهان يأيت به من نص آخر أو مجاع متيقن أو ضرورة 
حس وهو حينئذ حقيقيا ألن التسمية هللا عز و جل فإذا مسى تعاىل شيئا ما باسم ما فهو اسم ذلك الشيء على 

إن هي إال أمسآء مسيتموهآ أنتم {  اهللا تعاىل قال عز و جل احلقيقة يف ذلك املكان وليس ذلك يف الدين لغري
  } وآبآؤكم مآ أنزل هللا هبا من سلطان إن يتبعون إال لظن وما هتوى ألنفس ولقد جآءهم من رهبم هلدى 

والتشبيه هو أن يشبه شيء بشيء يف بعض صفاته وهذا ال يوجب يف الدين حكما أصال وهو أصل القياس وهو 
ا يف العامل فمشبه بعضه لبعض وال بد من وجه أو من وجوه وخمالف أيضا بعضه لبعض وال بد باطل ألن كل م



  من وجه أو من وجوه وهو أيضا التمثيل 
واملتشابه ال يوجد يف شيء من الشرائع إال باإلضافة إىل من جهل دون من علم وهو يف القرآن وهو الذي هنينا 

ان به مجلة وليس هو يف القرآن إال لألقسام اليت يف السورة كقوله تعاىل عن اتباع تأويله وعن طلبه وأمرنا باإلمي
  واحلروف املقطعة اليت يف أوائل السور وكل ما عدا هذا من القرآن فهو حمكم } ولضحى ولليل إذا سجى { 

واملفصل هو ما بينت أقسامه وهو يف أصل اللغة ما فرق بعضه عن بعض تقول فصلت الثوب واللحم وغري 
   ذلك

واالستنباط إخراج الشيء املعيب من شيء آخر كان فيه وهو يف الدين إن كان منصوصا على مجلة معناه فهو 
  حق وإن كان غري منصوص على مجلة معناه فهو باطل ال حيل القول به 

  واحلكم هو إمضاء قضية يف شيء ما وهو يف الدين حترمي أو إجياب أو إباحة مطلقة أو بكراهة أو باختيار 
اإلميان أصله يف اللغة التصديق باللسان والقلب معا ال بأحدمها دون الثاين وهو يف الدين التصديق بالقلب بكل و

ما أمر اهللا تعاىل به على لسان رسوله صلى اهللا عليه و سلم والنطق بذلك باللسان وال بد من استعمال اجلوارح 
ها برهان ذلك أن مجيع أهل اإلميان مكذوب بأشياء يف مجيع الطاعات واجبها وندهبا واجتناب حمرمها ومكروه

منها أن يكون هللا تعاىل ولد وأن يكون مسيلمة نبيا وغري ذلك كثري ومصدقون بأشياء كثرية وقد أطلق اهللا تعاىل 
وأطلق مجيعهم بعضهم على بعض اسم اإلميان مطلقا دون إضافة وال خالف بني أحد من األمة يف أنه ال جيوز أن 

التكذيب عليهم إال بإضافة والكفار مؤمنون بأشياء كثرية وال خالف بني أحد من األمة يف أنه ال  يطلق اسم
جيوز أن يطلق عليهم اسم اإلميان مطلقا إال باإلضافة فصح أن اسم اإلميان منقول عن موضوعه يف اللغة إىل ما 

  ذكرناه 
اة لدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يف علموا أمنا حلي{ والكفر أصله يف اللغة التغطية قال عز و جل 

ألموال وألوالد كمثل غيث أعجب لكفار نباته مث يهيج فتراه مصفرا مث يكون حطاما ويف آلخرة عذاب شديد 
ة لدنيآ إال متاع لغرور  قال لبيد بن أيب ربيعة ألقت ذكاء ميينها يف كافر يريد } ومغفرة من هللا ورضوان وما حليا

نه يغطي على كل شيء وهو يف الدين صفة من جحد شيئا مما افترض اهللا تعاىل اإلميان به بعد قيام احلجة الليل أل
عليه ببلوغ احلق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو هبما معا أو عمل جاء النص بأنه خمرج له بذلك 

  عن اسم اإلميان على 

مجيع من يطلق عليه اسم الكفر فإنه مصدق بأشياء مكذب بأشياء وال ما بينا يف غري هذا الكتاب برهان ذلك أن 
خالف يف أنه ال جيوز أن يطلق عليهم اسم اإلميان بال إضافة وأهل اإلميان كفار بأشياء كثرية منها التثليث وغري 

  ذلك وال خالف يف أنه ال جيوز أن يطلق عليهم اسم الكفر بال إضافة 
شيئا إىل شيء فيشرك بينهما فيما مجعا فيه وهو يف الدين معىن الكفر سواء ملا قد والشرك هو يف اللغة أن جيمع 

  بيناه يف غري هذا املكان والتسمية هللا تعاىل ال لغريه 
  واإللزام هو أن حنكم على اإلنسان حبكم ما فإما واجب أو غري واجب 
ما ميز اإلنسان فضله فكل عاقل مميز والعقل هو استعمال الطاعات والفضائل وهو غري التمييز ألنه استعمال 
  وليس كل مميز عاقال وهو يف اللغة املنع تقول عقلت البعري أعقله عقال 



ا كان لنفس أن { وأهل الزمان يستعملونه فيما وافق أهواءهم يف سريهم وزيهم واحلق هو يف قول اهللا تعاىل  وم
الذين يعصونه وأما فقد التمييز فهو اجلهل أو يريد } تؤمن إال بإذن هللا وجيعل لرجس على لذين ال يعقلون 

  اجلنون على حسب ما قابل اللفظ من ذلك 
  والفور هو استعمال الشيء بال مهلة ولكن على أثر ورود األمر به 

والتراخي تأخري إنفاذ الواجب وحكم أوامر اهللا عز و جل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم كلها على الفور إال 
  التراخي يف شيء ما فيوقف عنده  أن يأيت نص بإباحة

ا  واالحتياط هو التورع نفسه وهو اجتناب ما يتقي املرء أن يكون غري جائز وإن مل يصح حترميه عنده أو اتقاء م
غريه خسر منه عند ذلك احملتاط وليس االحتياط واجبا يف الدين ولكنه حسن وال حيل أن يقضى به على أحد 

  يه ألن اهللا تعاىل مل يوجب احلكم به وال أن يلزم أحدا لكن يندب إل
  والورع هو االحتياط نفسه 

  فصل يف معاين حروف تتكرر يف النصوص

واو العطف الشتراك الثاين مع األول إما يف حكمه وإما يف اخلرب عنه على حسب رتبة الكالم فإن كان الثاين 
كم األول وهي ال تعطي رتبة أي أهنا ال مجلة فهو اشتراك يف اخلرب فقط وإن كان امسا مفردا فهو مشترك يف ح

توجب أن األول قبل الثاين وال أنه بعده بل ممكن فيهما أن يكونا معا أو أن يكون أحدمها قبل اآلخر مبهلة بال 
مهلة كقولك جاءين زيد وعمرو فجائز أن يأتيا معا وجائز أن يأيت زيد قبل عمرو وعمرو قبل زيد بساعة وبعام 

  وبأقل وبأكثر 
فاء تعطي رتبة الثاين بعد األول بال مهلة كقولك جاءين زيد فعمرو فزيد جاء قبل عمرو وال بد وأتى عمرو وال

  أثره بال مهلة 
  ومث توجب أن الثاين بعد األول مبهلة 

  وواو القسم ليست واو عطف ألهنا قد يبدأ هبا أول الكالم وال يبتدأ بواو العطف 
أو هذا فإمنا ملكت أخذ أحدمها ويف الشك قولك جاءين زيد أو عمرو  وأو للشك وللتخيري مثل قولك خذ هذا

  فلم تقطع مبجيء أحدمها بعينه لكن حققت أن أحدمها أتاك ومل تعينه 
  ومعىن الباء االتصال مثل قولك مررت بزيد تريد اتصال مرورك به وال توجب تبعيضا وال استيفاء 

  ومن معناها ابتداء أو تبعيض 
نتهاء أو مع وهذا يكثر جدا وهلذا قلنا إنه ال بد للفقيه أن يكون حنويا لغويا وإال فهو ناقص وال وإىل معناها اال

  حيل له أن يفيت جلهله مبعاين األمساء وبعده عن فهم األخبار 

  الباب السادس

يف  هل األشياء يف العقل قبل ورود الشرع على احلظر أو على اإلباحة قال أبو حممد قال قوم األشياء كلها
  العقل قبل ورود الشرع على احلظر 



وقال آخرون بل هي على اإلباحة وقال آخرون بل هي على احلظر حاشا احلركة النقلية من مكان إىل مكان 
  وشكر املنعم فقط 

وقال آخرون بل هي على اإلباحة حاشا الكفر والظلم وجحد املنعم وقال آخرون وهم مجيع أهل الظاهر 
القياس ليس هلا حكم يف العقل أصال ال حبظر وال بإباحة وإن كل ذلك موقوف على وطوائف من أهل أصحاب 

  ما ترد به الشريعة 
قال أبو حممد وهذا هو احلق الذي ال جيوز غريه واحتج من قال حبظرها بأن قال األشياء كلها ملك هللا عز و 

  جل وال جيوز أن يقدم على ملك مالك إال بإذنه 
ه ساقط ألنه مل حيرم اإلقدام على مالك غرينا بنفس العقل وإمنا حرم ما حرم من ذلك قال أبو حممد وهذا متوي

ورود الشرع بتحرميه ولو كان حترمي اإلقدام على ملك املالك مركبا يف ضرورة العقل ملا جاز أن يأيت شرع 
منه ألن كل شيء  خبالفه كما ال جيوز أن يأيت بشرع فإن الكل أقل من اجلزء وأن القصري أطول مما هو أطول

رتب اهللا تعاىل يف العقل إدراكه على صفة ما خبالف ما قد رتبه تعاىل ممتنعا وحماال ورتب االخبار به كذبا وإفكا 
  وأخربنا تعاىل أن قوله احلق وال سبيل أن يرد الشرع مبحال وال بكذب 

  ومن أجاز ذلك خرج عن اإلسالم 
نا تعاىل بأخذه منه كرها فيما لزمه من نفقة زوجه اليت هي لعلها أغىن وقد وجدنا املالك فيما بيننا مللكه قد أمر

  منه وأقدر على املال ويف أشياء كثرية من أروش ما أتلف خبطأ أو بغري قصد وبقصد 
وأورثكم أرضهم { ووجدناه تعاىل قد أجاز ما أنفذه أهل دار احلرب يف أمواهلم وملكهم إياها بقوله تعاىل 

وأجاز كل ما أنفذوه فيها من هبة وبيع مث } وأرضا مل تطئوها وكان هللا على كل شيء قديرا وديارهم وأمواهلم 
  أطلقنا على أخذها منهم اختالسا وغلبة وعلى كل وجه 

فإن قالوا كفرهم أباح أمواهلم قيل هلم حنن نوجدكم الذمي كافرا ال حيل أخذ شيء من ماله حاشا اجلزية اليت ال 
المها كفره واحد فأين ما ادعته هذه الطائفة املغفلة من أن اإلقدام على ملك مالك بغري تكاد تتجزأ من ماله وك

  إذنه حرام حمرم يف العقل 
فإن قال قائل منهم تلك األموال هي ملك اهللا عز و جل قيل له إمنا حرمت أنت ملك اهللا تعاىل قياسا على 

  إىل ما جعلته أصال فتبطله  الشاهد بيننا من قبح التعدي على ملك مالك بزعمك فال تعد
ويقال له أيضا وأنفسنا ملك هللا عز و جل ويف منعها األقوات والتناسل إبطال للنوع اإلنساين ويف ذلك إبطال 

ملك هللا عز و جل كثري وإتالف مملوكات له كثرية وهذا فسخ ألصلك فيكون اإلتالف على قولك حاظرا 
  مبيحا يف حالة واحدة وهذا ال يعقل 

ملن قال بإباحتها واحتج بأن يف مدخل الطعام وخمرجه عربة ودليال على قدرة اهللا عز و جل اطرد علتك ويقال 
وقل ويف فسقك بالذكور وبالنساء عربة ودليل على قدرة اهللا عز و جل يف مداخلة األعضاء بعضها يف بعض 

لك يف قتل النفس وسيالن الدم ويف ختلق الولد ووالدته أعظم عربة وأدل دليال على قدرة اهللا عز و جل وكذ
بعد منع اجللد له من السيالن ويف خروج النفس وانقطاع احلركة واحلس أعظم عربة وأدل دليال على القدرة 

فأبح قتل النفس على هذا وقل إنه حسن يف العقول بل واجب ومن قرأ كتب التشريح لألطباء علم أن يف ذلك 



  العقل  أعظم عربة فليقل إن قتل األنفس مباح يف
واحتج املبيحون أيضا بأن قالوا ال بد من فعل أو ترك أو حركة أو سكون فإن منعتموه الكل أوجبتم احملال 

  واملمتنع 
ا حنن فلسنا نقول إن يف العقل إباحة شيء وال حظره وإمنا  قال أبو حممد وهذا إمنا خياطب به من قال باحلظر وأم

ا هي عليه وفه   م اخلطاب فقط فيه متييز املوجودات على م
وباجلملة فكل شيء يعارض به القائلون باإلباحة أو احلظر فهي دعاوى جمردة واحتج بعض القائلني باإلباحة 

من هتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وال تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبني { بقوله تعاىل 
  } حىت نبعث رسوال 

 هذا ألننا مل نقل إنه تعاىل يعذب من مل يبعث إليه رسوال فيعارضون هبذا وليست قال أبو حممد وال حجة هلم يف
هذه اآلية من مسألتنا يف اإلباحة واحلظر يف ورد وال صدر ألن األشياء لو ورد احلظر فيها بنص جلي إال أنه مل 

يف كون املرء عاصيا أو  يأت وعيد على مرتكبها مل جيز ألحد أن يقول إن اهللا تعاىل يعذب من خالف أمره وليس
ا وجوب العذاب من طريق القرآن واخلرب عن النيب صلى اهللا عليه  كافرا ما يوجب أنه يعذب وال بد وإمنا علمن

  و سلم فقط ولوال ذلك ما علمناه 
برهان ذلك أن الكفار الطغاة قد وجدناهم يف هذا العامل يعمرون مدة أعمارهم غري معذبني ال بل يف نعمة وملك 

ا وستني وسبعني ومثانني وبني متاديه هكذا أبدا وقتا بعد وقت وغ لبة وكرامة وال فرق بني جواز ذلك مخسني عام
وال فرق بني جواز ذلك يف الوقت األول وبني جوازه يف الوقت الثاين وليست هنا حال حدثت هلم إال أن اهللا 

ولكن ورد النص بالتعذيب قلنا به وقال بعض  تعاىل أراد أن يعذهبم يف اآلخرة ولو شاء أن يستمر نعيمهم لفعل
  القائلني باإلباحة حمال أن خيلق اهللا تعاىل فينا الشهوات املقتضية ملا تقتضيه مث حيظر علينا ما خلق لنا 

قال علي هذه مكابرة العيان وليست هذه هي حجة مسلم ألن اهللا عز و جل وقد فعل ما أنكروا وخلق فينا 
واحش يف كل امرأة مجيلة نراها أو يف حسان الغلمان وشرب اخلمور يف البساتني وأخذ شهوات تقتضي إتيان الف

كل شيء استحسنته النفوس والراحة وترك التعرض لسيوف أهل الشرك والنوم عن الصلوات يف اهلواجر 
  احلارة والغدوات القارة مث حرم علينا ذلك كله 

ء أباحها وعوض على ترك ما حرم ما هو خري وهو اجلنة قلنا فإن قال قائل فإن اهللا تعاىل قد عوض من ذلك أشيا
ا ولقد كان يكون ذلك أقل لتعبنا وألذ  له وباهللا تعاىل التوفيق لقد كان تعاىل قادرا أن جيمع األمرين لنا مع

  لنفوسنا وأروح ألجسامنا وأمت لسرورنا ولكنه تعاىل مل يرد إال ما ترى ال معقب حلكمه 
م قوما يف الدنيا واآلخرة كداود وسليمان عليهما السالم وأعطامها اللذات العظيمة وامللك وبيان ذلك أنه قد نع

  السنيع والنبوة مع ذلك 
  وسلط على أيوب وهو 

نيب مثلهما من الباليا ما ال قبل ألحد به دون ذنب سلف منه وال إحسان سلف من سليمان وداود على مجيعهم 
سلم على مجيع أعدائه وعصمه منهم ومنحه النصر عليهم الصالة والسالم وسلط حممدا صلى اهللا  عليه و 

وسلط على أنبياء أخر أعداءهم فقتلوهم بأنواع املثل وكلهم مع ذلك من مسعود مسلط على عدوه يف الدنيا 



وحمروم مسلط عليه عدوه فيها وكلهم جمتمعون يف اجلنة متنعمون فيها وفعل بنا ذلك أيضا فمن حمسن منعم 
مشقي وقد نعم أيضا عز و جل ملوكا من الكفار يف الدنيا وأصحبهم النصر والتأييد إىل أن قبض  ومن حمسن

  أرواحهم إىل النار وهم أطغى خلق اهللا وأكفره وأشد تسلطا على الفواحش 
وحرم آخرين من الكفار فقتلهم بالفاقة واجلوع والعري والقمل واملساءلة من باب إىل باب مع العاهات 

الباليا الشنيعة واألمراض املؤملة مث جعل جمتمعهم يف جهنم مع منعهم يف الدنيا ومنحوس فيها فأي عقل العظيمة و
ترتبت فيه هذه الرتبة أو املنع منها ما حيس شيئا من ذلك يف عقله إال ناقص العقل ينبغي له أن يتهم حسه يف 

  ذلك 
فنقول له ما تقول يف راهب يف صومعة مريد  ونسأل من جعل العقل مرتبا يف حظر أو إباحة قبل ورود الشرع

هللا عز و جل بقلبه كله موحد هللا تعاىل ال يدع خريا إال فعله وال شرا إال اجتنبه إال أنه كان يف جزائر الشاشيني 
يف أقصى الدنيا يسمع قط ذكر حممد صلى اهللا عليه و سلم من مجيع أهل ناحيته إال متبعا بالكذب وبأقبح 

ى ذلك وهو شاك يف نبوته صلى اهللا عليه و سلم أو مكذب هلا أليس مصريه إىل النار خالدا الصفات ومات عل
  خملدا أبدا بال هناية فإن شك أحد يف ذلك فهو كافر بإمجاع األمة 

تله أو أنفذه ومل يبق شيئا من الفواحش  مث نقول ما تقول يف يهودي أو نصراين مل يدع قتل مسلم قدر عليه إال ق
من الزىن وفعل قوم لوط عليه السالم وفعل كل بلية مث إنه أيقن بنبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم  إال ارتكبه

وآمن وبرىء من كل دين إال دين اإلسالم وأقر بذلك بلسانه ومات أثر ذلك أليس من أهل اجلنة بال خالف 
  من أحد من األمة فإن شك يف ذلك فقد كفر 

أو وجد إبطاله وما الذي أوجب يف العقل أن خيص حممدا صلى اهللا عليه ففي أي موجب للعقل وجد إثبات هذا 
و سلم وسائر األنبياء هبذه الفضائل وقد كان عليه السالم بني أظهر الناس أربعني سنة مل حيبه تعاىل هبذه الفضيلة 

  فأي عقل أوجب منعه من ذلك قبل أن يؤتاها أو أوجب أن حيىب هبا إذ حيب هبا هل هي إال 

ل اهللا تعاىل واختياره وكل هذا يبطل أن يكون للعقل حمال يف حظر أو إباحة أو حتسني أو تقبيح وأن كل أفعا
  ذلك منتظر فيه ما ورد من اهللا تعاىل يف وحيه فقط نسأل اهللا اهلدى والعافية يف الدنيا واآلخرة مبنه آمني 

  شيء فقد أباحه له  وقال بعض املتكلفني من القائلني باإلباحة كل من اضطره اهللا إىل
قال أبو حممد علي وهذا قول امرىء مل يتدرب يف العلم وقد أخطأ يف هذه القضية ألن الضرورة فعل اهللا تعاىل 

وإذ قال إبراهيم رب جعل { واجلائع مضطر إىل اجلوع واملريض مضطر إىل املرض وقد قال تعاىل يف أهل النار 
ن منهم بلله وليوم آلخر قال ومن كفر فأمتعه قليال مث أضطره إىل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من لثمرات من آم

أفيسوغ لذي عقل أن يقول إن اهللا تعاىل أباح للجائع اجلوع وللمريض املرض وألهل } عذاب لنار وبئس ملصري 
  اين جهنم الكون يف جهنم وإمنا يقول هذا من ال يعرف األمساء وال املسميات وال حقيقة عبارة األلفاظ عن املع

فإن قال قائل فإن الشريعة تبطل حكم ما يف العقول واحتج بأنه قد حسن يف العقول االنقياد لألمر املنسوخ قبل 
  أن ينسخ مث أتى النسخ فقبح يف العقل ما كان فيه حسنا 

قيل له هذا شغب فاسد ومل نكرر أن الشريعة ال حتسن إال ما حسنت العقول وال تقبح ما قبحت بل هو قولنا 
فسه وإمنا أنكرنا أن يكون العقل رتبة يف حترمي شيء أو حتليله أو حتسينه أو تقبيحه وأما إذا وردت الشريعة ن



بالنهي عن شيء أو إباحته فواجب يف العقول االنقياد لذلك واالنقياد ملنع ما أبيح أو إباحة ما منع إن جاء أمر 
ال غري النسخ شيئا مما كان فيها من وجوب االنقياد ملا خبالف األمر املتقدم فلم حيدث يف العقول شيء مل يكن و

هو لذي خلق لكم ما يف ألرض { وردت به الشريعة وقد قال بعض القائلني باحلظر إن معىن قوله عز و جل 
  إمنا معىن هذا ليعترب به } مجيعا مث ستوى إىل لسمآء فسواهن سبع مساوات وهو بكل شيء عليم 

  يشبه إال حتكم الصبيان  قال أبو حممد وهذا حتكم ال
  ومن استجاز مثل هذا من نقل األلفاظ عن مراتبها يف اللغة فال ينكر على غالة الروافض قوهلم إن معىن 

الصالة الدعاء ال الركوع والسجود معىن الزكاة طهارة األنفس ومعىن احلج القصد إىل اإلمام ومن سلك هذه 
التفاهم ومل يكن يف الدنيا كالم إال واحتمل أن يقول فيه قائل إنه  الطريقة أبطل الديانة وأدى إىل إبطال مجيع

مقصود به غري ما يقتضيه لفظه وهذا هو إبطال احلقائق وساغ للعيسوية من اليهود أن يقولوا إن معىن قول 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نيب بعدي أي من العرب فقط وساغ للمعتزلة أن تقول وخلق كل شيء أي 

ألجسام وأعراضها حاشا احلركات وساغ للحشوية أي تقول بل خلق كل شيء حاشا الروح واإلميان والكالم ا
املسموع من القراء وساغ للمنانية أن يقولوا خلق كل شيء من اخلري فقط وهذا كالم ومذهب يفسد الدين 

  ويبطل حقيقة العقل 
قتضيه يف اللغة وليعرب بكل لفظة عن املعىن الذي وقد علمنا ضرورة أن األلفاظ إمنا وضعت ليعرب هبا عما ت

  علقت عليه فمن أحاهلا فقد قصد إبطال احلقائق مجلة وهذا غاية اإلفساد وباهللا تعاىل التوفيق 
  قال علي مث نبطل كال املذهبني معا حبول اهللا وقوته 

روا على هللا لكذب إن لذين وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم لكذب هذا حالل وهذا حرام لتفت{ قال اهللا تعاىل 
قل أرأيتم مآ أنزل هللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما { وقال تعاىل } يفترون على هللا لكذب ال يفلحون 

  } وحالال قل ءآهللا أذن لكم أم على هللا تفترون 
حالل  قال علي ففي هاتني اآليتني نص واضح على حترمي القول يف شيء من كل ما يف العامل أنه حرام أو أنه

فبطل بذلك قول من قال إن األشياء قبل ورود الشرع على احلظر أو على اإلباحة وصح أن من قال شيئا من 
من ذلك بغري إذن من اهللا تعاىل فهو مفتر على اهللا عز و جل وأما إذا ورد الشرع بأي شيء ورد من إباحة الكل 

أمل تر أن هللا { ما ورد من ذلك وقال تعاىل  أو حظر الكل أو حظر البعض أو إباحة البعض فواجب القوم بكل
يعلم ما يف لسماوات وما يف ألرض ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وال أدىن 

ا كانوا مث ينبئهم مبا عملوا يوم لقيامة إن هللا بكل شيء عليم  والسدي } من ذلك وال أكثر إال هو معهم أين م
يؤمر وال ينهى فصح هبذه اآلية أن الناس مل يبقوا قط مهال دون ورود شرع فبطل قول من قال  املهمل الذي ال

إن العقول تعرف وقتا من الدهر من شرع وإذ قد بطل هذا القول فقد بطل أن يكون الشيء يف العقل قبل 
  وورد الشرع له حكم يف العقل حبظر أو إباحة 

إنآ أرسلناك بلحق بشريا ونذيرا وإن من { أيضا لو كان ممكنا وقال تعاىل  فصار قوهلم حماال ممتنعا مع كونه حراما
فبطل هذا أن تكون أمة وقتا من الدهر مل يتقدم فيهم نذير وقد كان آدم عليه السالم } أمة إال خال فيها نذير 

ا هبطوا فأزهلما لشيطان عنها فأخرجهما مما كا{ رسوال يف األرض وقال تعاىل له إذ أنزله إىل األرض  نا فيه وقلن



فأباح تعاىل األشياء بقوله إهنا متاع لنا مث حظر ما } بعضكم لبعض عدو ولكم يف ألرض مستقر ومتاع إىل حني 
ا من الدهر دون شرع بل قد قال تعاىل  وقلنا { شاء وكل ذلك بشرع وكذلك إذ خلقه يف اجلنة مل يتركه وقت

فلم } ث شئتما وال تقربا هذه لشجرة فتكونا من لظاملني ياآدم سكن أنت وزوجك جلنة وكال منها رغدا حي
  خيل قط وقت من الزمان عن أمر أو هني 

قال علي ويقال هلم أيضا لو جاز أن نبقى دون شرع لكان حكمنا كحكمنا قبل أن حنتلم فإن األمور حينئذ ال 
ساعة وبني كوهنما كذلك بعد  حكم هلا علينا ال حبظر وال إباحة وال فرق بني كوهنما كذلك قبل البلوغ بنصف

  البلوغ وكال األمرين يف العقول سواء 
  وما يف العقل إجياب الشرع على من احتلم وسقوطه عمن مل حيتلم 

وليس بني األمرين إال نومة لطيفة فبطل هبذا ما ادعوه من أن العقول فيها حظر شيء أو إباحته قبل ورود 
لو كان كذلك للزم غري احملتلم كلزومه احملتلم إذ موجب العقل ال الشرع وموافاة اخلطاب من اهللا عز و جل و

  خيتلف 
  قال علي ويقال ملن قال لكل شيء مباح يف العقل إال الفكر أليس إقرار املرء بلسانه بالتثليث غري متبع له إنكارا 

ال    كفرا من قائله فإن قال 
  كفر وإن قال نعم 

  ن به دون اتباع أفكار ملن اضطر وخاف األذى قيل له صدقت وقد أباح اهللا تعاىل اإلعال
وقد أباح اهللا تعاىل عند خوف القتل الكفر الصحيح الذي هو كفر يف غري تلك احلال ولسنا نسأهلم عن الكفر 
الذي هو العقد إمنا نسأهلم عن الكفر الذي هو النطق به فقط ألن بعضهم قال مل يبح اهللا تعاىل قط الكفر ألن 

لعقد وال خالف بني من يعتد به يف النطق بالكفر دون اتباع بإنكار وال حكاية كفر صحيح الكفر الذي هو ا
فعن هذا الكفر سألناهم وهم يقرون بأن امرأ لو قال بلسانه أنا كافر باإلسالم مقر بالتثليث إن هذا كفر وإنه 

  مرتد وهذا بعينه الذي أبيح عند 

يف عقوهلم وبطل قوهلم والذي نقول به إن اهللا تعاىل لو أباح اإلكراه فقد جاءت إباحة الكفر نصا وحسن ذلك 
الكفر الذي هو العقد لكان حسنا مباحا وأنه إمنا حظر بالشرع فقط وباهللا تعاىل التوفيق ويقال ملن قال إن كفر 

  املنعم حمظور بالعقل 
  ال  ما تقول يف كافر رىب إنسانا وأحسن إليه مث لقيه يف حرب أيقتله أم ال فإن قالوا

  خالفوا اإلمجاع وإن قالوا نعم 
نقضوا قوهلم يف أن كفر املنعم حمظور بالعقل فإن قالوا إن قتله شكر له كابر وإن أقروا بأن قتله الذي هو سبب 

  مصريه إىل اخللود يف النار شكر له وإحسان إليه وهذا ضد ما ميزه العقل وباهللا تعاىل التوفيق 

  شريعةفصل فيمن مل يبلغه األمر من ال

قال علي بن أمحد اختلف الناس فيمن مل يبلغه احلكم الوارد من اهللا تعاىل يف الشريعة يف خاص منها أو يف مجيعها 
فقالت طائفة كل أحد مأمور منهي ساعة ورود األمر والنهي إال أنه معفو عنه غري مؤاخذ مبا مل يبلغه من األمر 



بشيء من الدين إال بعد بلوغ األمر إىل املأمور وكذلك النهي وال  والنهي وقالت طائفة إن اهللا تعاىل مل يأمر قط
  فرق وأما قبل انتهاء األمر أو النهي إليه فإنه غري مأمور وال منهي 

قل أي شيء أكرب شهادة قل هللا شهيد بيين وبينكم وأوحي إيل هذا { قال علي وهبذا نقول لقول اهللا عز و جل 
لتشهدون أن مع هللا آهلة أخرى قل ال أشهد قل إمنا هو إله واحد وإنين بريء لقرآن ألنذركم به ومن بلغ أئنكم 

ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما كتسبت ربنا ال { صلى اهللا عليه و سلم } مما تشركون 
حتملنا ما ال طاقة  تؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينآ إصرا كما محلته على لذين من قبلنا ربنا وال

وإلخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه و } لنا به وعف عنا وغفر لنا ورمحنآ أنت موالنا فنصرنا على لقوم لكافرين 
  سلم أنه ال يسمع به يهودي أو نصراين فلم يؤمن به إال وجبت له النار 

الرقي أنبا أمحد بن عمرو بن عبد حدثنا أمحد بن حممد بن عبداهللا الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا حممد بن أيوب 
اخلالق البزار ثنا حممد بن املثىن ثنا معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبو علي قتادة عن األسود بن سريع عن النيب 

سلم قال يعرض على اهللا تبارك وتعاىل األصم الذي ال يسمع شيئا واألمحق واهلرم ورجل مات  صلى اهللا عليه و 
  رب جاء اإلسالم وما أمسع شيئا ويقول األمحق رب جاء اإلسالم وما أعقل شيئا  يف الفترة فيقول األصم

ويقول الذي مات يف الفترة رب ما أتاين لك من رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فريسل اهللا تعاىل إليهم ادخلوا 
  النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسالما 

  لبصري عن أيب رافع عن أيب هريرة مبثله وزاد يف آخره ومن مل يدخلها دخل النار وبه إىل قتادة عن احلسن ا
فصح كما أوردنا أنه ال نذارة إال بعد بلوغ الشريعة إىل املنذر وأنه ال يكلف أحد ما ليس يف وسعه وليس يف 

  يعة مل يكلفها وسع أحد علم الغيب يف أن يعرف شريعة قبل أن تبلغ إليه فصح يقينا أن من مل تبلغه الشر
ه عليه  واحتجت الطائفة األخرى بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر فسما

  السالم خمطئا وال يكون املخطىء إال من خالف ما أمر به 
افق احلق وإن قال أبو حممد وهذا اخلرب ال حجة هلم فيه بل هو حجة لنا وبه نقول ألنه قد يكون خمطئا من ال يو

ا وكمن أنشد  مل يكن مأمورا بالعمل به كإنسان مسى آخر بغري امسه غري عامد فهذا خمطىء وال أمر يلزمه ها هن
بيت شعر فوهم فيه فهو خمطىء بال شك وهذا اجملتهد خمطىء بال شك إذا حكم خبالف ما ورد به احلكم من 

غري مأمور باحلكم مبا مل يبلغه فإنه منهي عن احلكم مبا  عند اهللا عز و جل وأدخل يف الدين ما ليس منه وإن كان
  ظن أنه حق وهو غري حق وأما إذا بلغه فإنه مأمور به وإن نسيه ألنه قد بلغه ولزمه 

ا قلتم لكان الدين الزما لبعض الناس ال لكلهم قلنا وباهللا التوفيق ليس كذلك بل الدين  فإن قال قائل لو كان م
بلغهم نعم ولكل من مل خيلق بعد إذا خلق وبلغه وبلغ حد التكليف ال قبل ذلك وأنتم ال الزم للجن واإلنس إذا 

  ختالفوننا يف الشريعة أهنا ال تلزم من مل خيلق قبل أن خيلق وال من مل يبلغ قبل أن يبلغ 
ا مل يبلغه وال فإن قالوا فكيف حال من مل يبلغه األمر أهو مأمور مبا هو عليه من خالف ما أمره اهللا تعاىل به مم

سبيل إىل قسم ثالث فإن قلتم هو مأمور مبا أمره اهللا تعاىل به وإن مل يبلغه فهو قولنا وإن قلتم هو غري مأمور مبا 
ا أمر اهللا تعاىل به كان ذلك شغبا بشيعا    أمره اهللا تعاىل به أو أنه مأمور مبا هو عليه من خالف م

  ذين اجلوابني لكنا نقول هو غري مأمور قلنا وباهللا التوفيق لسنا نقول بواحد من ه



يف ذلك بشيء أصال حىت يبلغه وحاله يف ذلك كحال من مل يبلغ حد التكليف حىت يبلغ فإن قالوا فكيف حكمه 
  إن خالف ما يرى أنه احلق عامدا فوافق بذلك ما أمر اهللا تعاىل به قلنا هلم هذا السؤال الزم لكم ولنا 

فيق إنه ليس يف ذلك مطيعا وال عاصيا لكنه مستسهل ملخافة احلق هام بترك احلق إال فأما حنن فنقول وباهللا التو
  أنه مل يفعل ذلك بعد 

  هذه صفته على احلقيقة إال أنه مل خيالف بفعله ذلك حقا وال واقع باطال 
شهدوا قال علي أهل هذه الصفة ينقسمون ثالثة أقسام فقسم شهدوا ورود األمر من اهللا تعاىل مث نسخ ومل ي

الناسخ وليس أحد من هؤالء موجودا بعد موت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن النسخ بطل بعد موته 
  عليه السالم واستقرت الشرائع 

وقسم ثان علموا املنسوخ ومل يبلغهم الناسخ أو بلغهم اجململ ومل يبلغهم املخصص وقسم ثالث بلغهم الناسخ 
  ا اخلاص والناسخ أو تأولوا فيهما تأويال قاصدين إىل احلق واملنسوخ واجململ واخلاص مث نسو

بلغه املنسوخ ومل يبلغه الناسخ فهؤالء خاصة ال يسقط  فإما من كان يف عصر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف
ال عنهم األمر باملنسوخ حىت يبلغ إليهم الناسخ ألنه قد لزمهم الذي بلغهم بيقني ال شك فيه وال يسقط اليقني إ

  بيقني 
برهان هذا أنه قد صح وثبت عند مجيع أهل العلم أن املسلمني كانوا بأرض احلبشة وبأقصى جزيرة العرب فنزل 
ا مل يكن فيه قبل ذلك أمر كالصوم والزكاة وحترمي بعض  األمر من اهللا تعاىل على رسوله صلى اهللا عليه و سلم م

   ما مل يكن حراما كاحلق وإمساك املشركات وغري ذلك
ا مل يعلم نزول احلكم فيه    فال شك يف أنه مل يأمث أحد منهم بتماديه على م

وكذلك كان ينزل األمر مما تقدم فيه حكم خبالف هذا النازل كتحويل القبلة عن بيت املقدس وغري ذلك فال 
وعرفوا حىت شك أيضا يف أهنم مل يأمثوا ببقائهم على العمل باملنسوخ بل كان فرضا عليهم الصالة كما أمروا 

  يبلغهم نسخه هذا ما ال خيتلف فيه اثنان فصح قولنا واحلمد هللا يقينا ال جمال للشك فيه 
وهكذا بقي أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما أزيد من عشرة أعوام مقرين لليهود والنصارى واجملوس جبزيرة 

أحد يف أهنما مل يعصيا بذلك بل فعال ما العرب إذ مل يبلغهما هني النيب عليه السالم عن إقرارهم فيها فلم خيتلف 
  أمرا به ولو قال قائل إن هذا 

إمجاع صحيح متيقن ملا بعد عن الصدق ألنه مل ينكر ذلك عليهما أحد من الصحابة وليس منهم أحد خفي عليه 
  إقرارمها هلم قبل بلوغ النهي إليهما وباهللا تعاىل التوفيق 

ومن حيث { ال بيت املقدس ومل يؤمروا باستقبال الكعبة بقول اهللا تعاىل فإن قيل فهال قلتم إنه سقط عنهم استقب
خرجت فول وجهك شطر ملسجد حلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئال يكون للناس عليكم حجة 

ال ملا قد ذكرنا من أن } إال لذين ظلموا منهم فال ختشوهم وخشوين وألمت نعميت عليكم ولعلكم هتتدون  قلنا 
كم ال يلزم حىت يبلغ وإمنا خاطب اهللا هبذا األمر من بلغه ومن مل خيلق إذا خلق وبلغه وال دليل على سقوط احل

  ما قد ثبت عليهم من استقبال بيت املقدس إال ببلوغ األمر إليهم بتركه 
م فصلى إىل قال علي ولو كانوا مأمورين باستقبال الكعبة حني نزول األمر من قبل أن يبلغهم لكان من أقدم منه



الكعبة عامدا قبل أن يبلغهم األمر جائز الصالة وهذا باطل وأما لو أن إنسانا اليوم خفيت عليه دالئل القبلة 
فاستدل فأداه استدالله إىل جهة ما وقطع بذلك مث تعمد الصالة إىل خالف تلك اجلهة فلما سلم إذا به اىل 

العمل يف صالته مبا ليس عاملا أنه أمر به فيها فقصد العمل  القبلة فإن صالته باطلة وهو بذلك فاسق ألنه تعمد
  مبا يرى أنه ليس من صالته فقد قصد إفساد صالته فبطلت بذلك 

قال أبو حممد وأما من كان بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يبلغه الناسخ وال اخلالص فإنه أيضا مأمور 
ن اهللا تعاىل مل يكلفه قط خالف ذلك بل افترض عليه خالفا مبا يعتقد من املنسوخ ومن عموم املخصوص أل

لذلك طاعة أمره تعاىل مجلة واملنسوخ من أمره فال شك فهو الزم لكل من بلغه بعموم األمر املذكور حىت يبلغه 
  نسخه وباهللا تعاىل التوفيق 

ه عنه وال يعلمه بنهيه عنه وهو تعاىل ومن احملال املمتنع أن يكون اهللا تعاىل يورد على عبده أمرا يأمره به مث ينها
ال إكراه يف لدين قد تبني لرشد من لغي فمن يكفر بلطاغوت ويؤمن بلله { قد تكفل لنا بالبيان قال عز و جل 

ه عنه ومل يبلغه هنيه لكان } فقد ستمسك بلعروة لوثقى ال نفصام هلا وهللا مسيع عليم  فلو ورد أمر اهللا تعاىل مث هنا
  لتباسا ولكان الرشد غري مبني من الغي وحاشا هللا من هنا يقينا ذلك إضالال وا

وأما من بلغه الناسخ واخلاص مث نسيهما أو تأول فيهما مببلغ طاقته فهو مأمور مبا بلغه من ذلك ألنه منذ بلغه 
سيانه منهي عما هو عليه ألنه قد بلغه النهي إال أنه معذور مأجور مرة مأجور بقصده اخلري ومعذور جبهله ون

  فهذا حكم هذا الباب بالربهان الصحيح وباهللا تعاىل التوفيق 
فإن احتج حمتج حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ فرضت الصالة ليلة اإلسراء وفيه قول موسى عليه 

ض السالم كم فرض اهللا على أمتك قال مخسني صالة أو حنوها فأخرب النبيان عليهما السالم أن اهللا تعاىل فر
ا مخسني صالة قلنا إمنا معىن هذا أنه مىت بلغنا األمر لزمنا وبرهان ذلك أن ذلك ال يلزم من مل  علينا قبل أن يبلغن

  خيلق حىت خيلق وال من مل يبلغ حىت يبلغ وال من مل يأت عليه وقت الصالة حىت يأيت وقتها 
  هذا ما ال خالف فيه 

د البلوغ وبعد انتهاء الشرع إليه وبعد دخول الوقت وهبذا فصح أن الفرض املذكور إمنا هو بعد اخللق وبع
  تتألف األخبار كلها وباهللا تعاىل التوفيق 

برهان ذلك أنه مل يعص قط أحد من املسلمني بتركه اخلمسني صالة ولو وجبت وتركها تارك لكان عاصيا هللا 
 صحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم تعاىل فصح أنه يلزمنا إال ما بلغنا من الدين وأما من بلغ إليه خرب غري

وصححه له متأول أو جاهل أو فاسق مل يعلم هو بفسقه فهذا هو مبلغ فهو إن عمل مبا بلغه من ذلك الباطل 
فمعذور جبهله ال إمث عليه ألنه مل يتجانف إلمث واألعمال بالنيات فهو جمتهد مأجور مرة يف قصده بنيته إىل اخلري 

له صلى اهللا عليه و سلم فلو خالف ما بلغه من ذلك فإمنا عليه إمث املستسهل خبالف وإىل طاعة اهللا ورسو
  الرسول صلى اهللا عليه و سلم إما بعلمه فقط فهو فاسق وإما بنيته فهو كافر وباهللا تعاىل التوفيق 

  الباب السابع



يما خال من هذا يف أصول األحكام يف الديانة وأقسام املعارف وهل على النايف دليل أو ال قال عل ي قد ذكرنا ف
الكتاب ويف غريه من كتبنا أنه ال طريق إىل العلم أصال إال من وجهني أحدمها ما أوجبته بديهة العقل وأوائل 

  احلس والثاين مقدمات راجعة إىل بديهة العقل وأوائل احلس 
مات الصحاح الضرورية املذكورة وقد بينا كل ذلك يف غري هذا املكان فأغىن عن ترداده وقد بينا أيضا أن باملقد

علمنا صحة التوحيد وصحة نبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم وصدقه يف كل ما قال وأن القرآن الذي أتى به 
هو عهد اهللا تعاىل إلينا فلما كان فيما ذكر لنا عن ربه تعاىل وجوب أشياء ألزمناها اجتهاد هذا اإلنسان مل يكلفه 

ه واالنتهاء عن أشياء منعنا منها ووعد بالنعيم األبدي من أطاعه وبالعذاب الشديد من اهللا تعاىل أكثر ما يف وسع
عصاه وتيقنا وجوب صدقه يف ذلك لزمنا االنقياد ملا أمرنا له باالنقياد له وتيقنا صحة كل ما ذكر لنا ضرورة 

ا إال اخلالق األول تعاىل وال حميد للنفس عنها مبا نقلته الكواف مما أظهر من املعجزات اليت ال يقدر عليه
والشاهد لنبيه صلى اهللا عليه و سلم هبا على صحة ما أتى به عنه تعاىل فوجب علينا تفهم القرآن واألخذ مبا فيه 
فوجدنا فيه التنبيه على صحة ما كنا متوصلني به إىل معرفة األشياء على ما هي عليه من مدارك العقل واحلواس 

بالقرآن شيئا كنا نشك فيه من صحة ما أدركه العقل واحلواس ولو فعلنا ذلك ولسنا نعين بذلك أننا نصحح 
  لكنا مبطلني للحقائق ولسلكنا برهان الدور الذي ال يثبت به شيء أصال 

وذلك أننا كنا نسأل فيقال لنا مب عرفتم أن القرآن حق فال بد أن نقول مبقدمات صحاح يشهد هلا العقل 
تم صحة العقل واحلس املصححني لتلك املقدمات فكنا نقول بالقرآن فهذا استدالل واحلس مث يقال لنا مباذا عرف

فاسد مبطل للحقائق ولكنا قلنا إن يف القرآن التنبيه ألهل اجلهل والغفلة وحسم شغب أهل العناد وذلك أن 
م وإفساد قوما من أهل ملتنا يبطلون حجج العقول ويصححون حجج القرآن فأريناهم أن يف القرآن إبطال قوهل

  مذاهبهم وأن اهللا تعاىل قد علم أن سيكون يف العامل أمثاهلم فأخربنا مبا يبطل به شغبهم ويزيل شكوكهم كما قال 

وما من دآبة يف ألرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف لكتاب من شيء مث إىل رهبم { تعاىل 
مث سواه ونفخ فيه من روحه { دالئل العقل واحلواس قوله تعاىل  فمما أمرنا فيه تعاىل باستعمال} حيشرون 

وصدق اهللا تعاىل ما شكره من إبطال دالئل مسعه } وجعل لكم لسمع وألبصار وألفئدة قليال ما تشكرون 
  } أمل جنعل له عينني ولسانا وشفتني وهديناه لنجدين { وبصره وعقله وقال تعاىل 

فقال حاكيا عن قوم معذبني وإلعراضهم عن االستدالل املؤدي اىل معرفة  وذم تعاىل من مل يستعمل دالئلها
ال يبصرون { احلقائق قال اهللا تعاىل  ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من جلن وإلنس هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني 

فدعوه هبا  هبا وهلم آذان ال يسمعون هبآ أولئك كألنعام بل هم أضل أولئك هم لغافلون وهللا ألمسآء حلسىن
ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من جلن وإلنس { إىل قوله } وذروا لذين يلحدون يف أمسآئه سيجزون ما كانوا يعملون 

ال يبصرون هبا وهلم آذان ال يسمعون هبآ أولئك كألنعام بل هم أضل أولئك  هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني 
وقال } لذين يلحدون يف أمسآئه سيجزون ما كانوا يعملون  هم لغافلون وهللا ألمسآء حلسىن فدعوه هبا وذروا

ا كنا يف أصحاب لسعري { تعاىل حاكيا عن مثلهم  فصدقهم اهللا عز و جل يف } وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل م
ولقد مكناهم فيمآ إن مكناكم { وقال تعاىل } فعترفوا بذنبهم فسحقا ألصحاب لسعري { قوهلم ذلك فقال تعاىل 

لنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة فمآ أغىن عنهم مسعهم وال أبصارهم وال أفئدهتم من شيء إذ كانوا جيحدون فيه وجع



  فذم تعاىل من مل ينتفع مبا أعطاه من احلواس والعقل } بآيات هللا وحاق به ما كانوا به يستهزئون 
قلون ولو مسعوا أو عقلوا ما دخلوا قال أبو حممد أترى هؤالء املقرين على أنفسهم أهنم كانوا ال يسمعون وال يع

النار أكانت صمخ آذاهنم ذات آفات مانعة من تأدية األصوات أو كانوا جاهلني بأمور دنياهم وأحكام حرثهم 
وغراستهم والقيام على مواشيهم ونفقات أمواهلم وإمنائها وبنيان منازهلم وعمارة بساتينهم وتدبري متاجرهم 

  اجلاه والرياسة كال والذي عذهبم  وصناعاهتم وحفظ أمواهلم وطلب

وأخزاهم وذمهم بل كانوا أعلم بذلك كله وأشد اهتباال به وأشغل نفوسا فيه وأبصر لنموه وتكثريه وحياطته 
من أهل الفضل املقتصرين من ذلك مما يضيع العيال واجلسم بتركه أو ما جاءهم من ذلك على ما ال بد منه 

كد عليهم املقبلني على طلب معرفة احلقائق والوقوف على العلم والعمل عفوا وكان غري شاغل هلم عما هو آ
املوصلني إىل معرفة اآلخرة والسعادة يف دار البقاء يف اجلنة اليت وعدها اهللا تعاىل أولياءه واملبعدين من اهلالك 

افت عليه أهل اجلهل والقرار يف دار العذاب يف النار اليت وعدها اهللا عز و جل ألعدائه املشتغلني بذلك عما هت
  والنقصان 

كما ثنا عبداهللا بن يوسف بن نامي عن أمحد بن فتح عن عبدالوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد عن أمحد بن 
علي عن مسلم بن احلجاج حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمرو الناقد وكالمها عن أسود بن عامر قال ثنا محاد 

ناين هشام عن أبيه عن عائشة وثابت عن أنس بن مالك أن رسول اهللا بن سلمة عن هشام بن عروة وثابت الب
سلم قال أنتم أعلم بأمر دنياكم يف حديث قوله عليه السالم يف تلقيح النخل فتركوه فخرج  صلى اهللا عليه و 

شيصا ولكن هؤالء املعذبون أضربوا عن استعمال السمع والبصر واللمس والذوق الشم والعقل يف االستدالل 
ى اخلالق تعاىل ومل يقرب منه من عقد وقول وعمل وصرفوا كل ذلك يف حطام فان ال جيدي وال يغين بل عل

  يثقل ويندم وباهللا تعاىل التوفيق 
قال علي ووجدنا يف القرآن إلزامنا الطاعة ملا أمرنا به ربنا تعاىل فيه وملا أمرنا نبيه صلى اهللا عليه و سلم مما نقله 

نه بتواتر أمجع عليه مجيع علماء املسلمني على نقله عنه عليه السالم فوجدناه تعاىل قد عنه الثقات أو جاء ع
ساوى بني هذه اجلمل الثالث يف وجوب طاعتها علينا فنظرنا فيها فوجدنا منها مجال إذا اجتمعت قام منها حكم 

اليت ذكرنا وذلك حنو منصوص على معناه فكان ذلك كأنه وجه رابع إال أنه غري خارج عن األصول الثالثة 
قوله عليه السالم كل مسكر مخر وكل مخر حرام فأنتج ذلك كل مسكر حرام فهذا منصوص على معناه نصا 

  جليا ضروريا 
  ألن املسكر هو اخلمر واخلمر هي املسكر واخلمر حرام فاملسكر الذي هو هي حرام 

 فإن كن نسآء فوق ثنتني فلهن ثلثا ما ترك يوصيكم هللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ ألنثيني{ ومثل قوله تعاىل 
وإن كانت واحدة فلها لنصف وألبويه لكل واحد منهما لسدس مما ترك إن كان له ولد فإن مل يكن له ولد 

وورثه أبواه فألمه لثلث فإن كان له إخوة فألمه لسدس من بعد وصية يوصي هبآ أو دين آبآؤكم وأبناؤكم ال 
  وقد تيقنا بالفعل الذي به } فريضة من هللا إن هللا كان عليما حكيما تدرون أيهم أقرب لكم نفعا 

ا هي عليه أن كل معدود فهو ثلث وثلثان فإذا كان لألم الثلث فقط وهي واألب وارثان  علمنا األشياء على م
فقط فالثلثان لألب وهذا علم ضروري ال حميد عنه للعقل ووجدنا ذلك منصوصا على املعىن وإن مل ينص على 



  اللفظ 
ومثل إمجاع املسلمني على أن اهللا تعاىل حكم بأن دم زيد حرام إلسالمه مث قال قائل قد حل دمه فقلنا قد تيقنا 

بالنص وجوب الطاعة لإلمجاع وقد صح نقل اإلمجاع على أن دمه حرام فال جيوز لنا خالف ذلك إال بنص 
  منقول بالثقات أو بتواتر أو بإمجاع ناقل لنا 

  على معناه فهذا منصوص 
ومثل أن يدعي زيد على عمرو مبال فنقول إن اهللا تعاىل نص على إجياب اليمني على عمرو ألن النص قد جاء 

بإجياب اليمني على من ادعي عليه وعمرو مدعى عليه فقد أوجب النص اليمني على عمرو فال سبيل إىل معرفة 
عة وهي كلها راجعة إىل النص والنص معلوم وجوبه شيء من أحكام الديانة أصال إال من أحد هذه الوجوه األرب

  ومفهوم معناه بالعقل على التدريج الذي ذكرناه 
وقد ادعى قوم أن من الشرائع ما ال سبيل يف القدرة إىل تغيريه فأتوا بأمر عظيم وأدى قوهلم هذا الفاسد إىل أن 

ا توج به مقدمته الفاسدة كفر ومن جنب عن التزامه رهبم تعاىل مضطر إىل األمر مبا أمر من ذلك فمن التزم منهم م
ا يوجبه مذهبهم فحسنوه  تناقض وقضى بفساد معتقده الذي هو ثابت عليه إال أهنم استعظموا أن يطلقوا م

  بعبارة كنوا هبا عنه فقالوا ال سبيل يف العقل إىل تغيريه 
العقل بعد أن مل يكن ومرتب له وفيه قال علي والعقل ال يوجب على الباري تعاىل حكما بل الباري تعاىل خالق 

  ما قد رتب مما لو شاء أن خيترعه ويرتبه على خالف ذلك لفعل 
ا هي عليه فقط    وإمنا العقل مفهم عن اهللا تعاىل مراده ومميز لألشياء اليت قد رتبها الباري تعاىل على م

  فقال هؤالء إن الكفر والظلم ال يتوهم جواز استباحته 
ا ذكروا بل قد كان ممكنا أن يأمرنا تعاىل بالكفر به وجبحده وبعبادة األوثان وبالظلم  قال علي وال دليل على م

ولكنه تعاىل قد أخربنا أنه ال يفعل ذلك فعلمنا أن ذلك ال يكون أبدا ليس ألنه ممتنع منه عز و جل لو شاءه وال 
  ربنا أن ذلك ال يكون وأنه أنه تعاىل عاجز عن ذلك لو أراده ولكن ألنه ال يقول إال الصدق وقد أخ

ال يرضى لنا الكفر وال يأمر أن نتخذ إهلني اثنني فلما أخربنا بذلك منعنا من كونه كما منعنا أن يأيت رسول بعد 
سلم وكما منعنا من عمارة مكان قفر قد رأيناه غري معمور إىل وقتنا هذا ومن خالء  حممد صلى اهللا عليه و 

وقتنا هذا وقد كان يف املمكن خالء تلك املدائن وعمران هذا القفر ولكن اهللا مدينة قد عهدناها معمورة إىل 
  تعاىل مل يرد ذلك إىل اآلن 

  فعلى هذا الوجه منعنا أن يأمر بالكفر به ال على أن العقل مانع من جواز ذلك لو شاءه عز و جل 
باإلميان باهللا عز و جل وال ركب  قال علي وبرهان ذلك أننا واجدون باملشاهدة أكثر أنواع احليوان مل تتعبد

  فيها التمييز الذي ال يعرف اهللا عز و جل إال به فلو شاء تعاىل أن جيعل اإلنسان غري مأمور لفعل 
وملا كان هنالك شيء مينعه من ذلك تعاىل وجهه وال يوجب عليه فعل ما فعل وال بد وهؤالء الصبيان الذين 

 حيتلموا بإمجاع أكثر األمة باإلميان أمر إلزام وال منهيني عن الكفر هني بلغوا األربعة عشر عاما ومل يشعروا ومل
حترمي فإذا احتلموا لزمهم اإلميان فرضا وحرم عليهم الكفر حتما ومل يكن بني تعريهم من األوامر والنواهي وبني 

  تلك النومة شيئا  حلوهلا عليهم إال نومة لعلها أقل من مقدار شي بيضة ومل يزد التمييز الذي كان فيهم يف



  بل هو على حسبه الذي كان عليه قبل أن ينامها وال فرق 
  هذا شيء يعلم باحلس واملشاهدة يعين تساوي التمييز فيهم يف ذينك الوقتني 

وهذا شيء قد يشهد النص به وال خالف فيه بني مجهور أهل امللة اليت وضعنا كتابنا هذا يف أحكامهم وعبادهتم 
براءة من مل يشعر ومل حيتلم وال حاض إن كان امرأة وال بلغ مخسة عشر عاما من مجيع األوامر  اختالفهم يف معىن

الواردة من اهللا تعاىل ولزومها ملن احتلم وبلغ مخسة عشر عاما مع االحتالم أو حاض إن كان امرأة يف هذه 
كورتني وبني جواز وجود األمر به يف السن وال فرق يف العقل بني جواز عدم األمر باإلميان يف كلتا احلالتني املذ

  كلتيهما 
فإن شغب مشغب بتعلم الصبيان الصالة وضرهبم عليها وأراد بذلك غرور الضعفاء املقلدين فليعلم أنه ال 

خالف عند احلاضرين من خصومنا يف أن ذلك على سبيل التدريب وتعليم اخلري ال على سبيل اإلجياب لذلك 
  ىل اإلسالم عليهم وكذلك دعاؤنا إياهم إ

وبرهان ذلك أننا ال نقتلهم إن ارتدوا حىت حيتلموا وال نقتلهم إن قتلوا وال حندهم إن زنوا وال حيرم املرياث وإن 
  ارتد قبل بلوغه من موروثه املسلم 

فإن ادعى مدع أن البهائم متعبدة واختار اللحاق بأمحد بن حابط واخلروج عن إمجاع املسلمني فحسبه مفارقة 
  م واللحاق بالكفر وليس هذا مكان حماجة أهل هذا املذهب وقد بينا ذلك يف كتاب الفصل اإلسال

ا ذكرنا من الشغب فليقرأ  وإمنا قصدنا يف كتابنا هذا بيان مجل األحكام فقط فمن أراد أن يقف على هدم م
  كتابنا املرسوم بكتاب الفصل إن شاء اهللا تعاىل 

عارف مجلة مث بينا أقسام األصول اليت ال يعرف شيء من الشرائع إال منها قال أبو حممد فإذ قد بينا أقسام امل
وأهنا أربعة وهي نص القرآن ونص كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي إمنا هو عن اهللا تعاىل مما صح 

جها واحدا عنه عليه السالم نقل الثقات أو التواتر وإمجاع مجيع علماء األمة أو دليل منها ال حيتمل إال و
  فلنصف حبول اهللا وقوته كيف يستعمل املناظران أو املتعلم أو العامل السبيل إىل معرفة احلقائق مما ذكره 

فنقول وباهللا تعاىل التوفيق أول ذلك سؤال السائل مسؤوله عن مذهبه يف مسألة كذا إما مستفهما أو مناظرا 
صال إىل ميدان املعارضة فإن مل يكن هنالك إال أن يصف فإذا أجابه سأله ما دليلك على كذا فإذا أجابه فقد و

كل واحد منهما مذهبه ومل يزد املسؤول على ذكر مذهبه فقط ومل يأت بدليل فقد سقط وبطل واكتفى بذلك 
عن تكلف إبطاله إذ قد بينا فيما تقدم من كتابنا هذا إبطال كل قول مل يقم عليه دليل فإن عارض املسؤول 

ل أن يستدل أحدمها على صحة مذهبه بآية فيحتج عليه اآلخر بآية أخرى هي يف ظاهرها خمالفة السائل بدليل مث
  احلكم لليت احتج هبا خصمه أو حبديث كذلك 

  أو احتج أحدمها حبديث فعارضه اآلخر بآية هي ظاهرها خمالفة احلكم لذلك احلديث أو حبديث كذلك 
اهللا عز جل عند كالمنا يف األخبار وإن أمدنا اهللا مبده وقوته  فسنفرد لذلك بابا موعبا يف كتابنا هذا إن شاء

فسنفرد لكل هذه الوجوه كتبا مفردة يف أشخاص األحاديث واآلي اليت ظاهرها التعارض وحنن نبني حبول اهللا 
  وقوته نفي االختالف عن كل ذلك وباهللا تعاىل نعتصم ونتأيد 

  وقد ذكر خمالفونا تعارض العلل 



 يف آخر كتابنا هذا إن شاء اهللا تعاىل بطالن العلل يف الشرائع باجلملة وإن أمدنا اهللا تعاىل مبده قال علي وسنبني
  وعون من قبله عز و جل فسنفرد يف املسائل النظرية 

وهي اليت دالئلها نتائج مأخوذة من مقدمات نصية أو إمجاعية ديوانا موعبا نتقصى فيه إن شاء اهللا تعاىل األدلة 
  بطالن علل أصحاب القياس ومفاسدها باجلملة وباهللا تعاىل التوفيق الصحيحة و

  مث رأينا كتابنا املعروف باإليصال جامع لكل ذلك مغن عن إفراد كتب لكل صنف منها 
سلم متكامل الشروط  قال علي وكل من قال بقبول خرب الواحد مث صح عنده خرب عن النيب صلى اهللا عليه و 

  خلرب مجلة اليت بوجودها يصح عنده ا
فإن تركه حلديث آخر فهو جمتهد إما خمطىء وإما مصيب وكذلك إن تركه لنص قرآن وكذلك إن ترك نص 

قرآن حلديث آخر أو نص قرآن إال أنه إن كان قد ترك يف مكان آخر مثل تلك اآلية اليت أخذ هبا اآلن أو 
وخالف ترتيب أخذه يف املسائل فإن كان مل  احلديث الذي أخذ به أو أخذ مبثل احلديث أو اآلية اللذين ترك ههنا

يتنبه لذلك فهو غافل معذور باجلهل فإن نبه على ذلك فتمادى على خطأه فهو فاسق إلقراره يف مكان ما بأن 
  مثل ذلك العمل الذي استعمل ههنا باطل فهو مقدم على األخذ مبا يدري أنه باطل 

ال قطع إال يف ربع دينار فصاعدا وترك ظاهر قول وذلك مثل من أخذ بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه  و سلم 
مث إنه ترك قول } ولسارق ولسارقة فقطعوا أيديهما جزآء مبا كسبا نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم { اهللا تعاىل 

حرمت عليكم { رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حترم الرضعة والرضعتان وأخذ بظاهر قوله عز و جل 
اتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات ألخ وبنات ألخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم أمهاتكم وبن

وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم من نسآئكم لاليت دخلتم هبن فإن مل 
ما قد سلف تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم لذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني الختني إال 

  فهذا إذا وقف على تناقض فعله ومتادى عليه فهو فاسق } إن هللا كان غفورا رحيما 
ألنه يف أحد املوضعني مقر بأن ترك ظاهر القرآن للحديث خطأ ال حيل ويف املوضع الثاين استعمل ما أقر أنه ال 

ال جيوز له بإقراره فإن علل حديث الرضعتني أريناه يف  حديث السارق مثل تلك العلل حيل فهو مقدم على ما 
  بعينها فإن متادى على األخذ بأحدمها وترك اآلخر فهو فاسق متالعب بدينه 

وإن ترك نصا لقياس بعد قيام احلجة عليه بإبطال القياس فهو فاسق أيضا وإن ترك نصا لقول صاحب فمن دونه 
  فإن كان يعتقد أن عند ذلك الصاحب علما عن النيب 

سلم وقامت عليه احلجة ببطالن ذلك فتمادى ومل يتب فهو فاسق فإن كان يعتقد أن ألحد بعد  صلى اهللا عليه و
موت النيب صلى اهللا عليه و سلم أن حيرم شيئا كان حالال إىل حني موته عليه السالم أو حيل شيئا كان حراما 

م أو يشرع شريعة مل تكن يف إىل حني موته عليه السالم أو يوجب حدا مل يكن واجبا إىل حني موته عليه السال
  حياته عليه السالم فهو كافر مشرك حالل الدم واملال حكمه حكم املرتد وال فرق 

وقد ظن قوم مثل هذا يف املنع من بيع أمهات األوالد ويف حل اخلمر ويف إسقاط ست قراءات كانت على عهد 
  ن هذا املعتقد فهو معذور باجلهل النيب صلى اهللا عليه و سلم مباحة فمن مل تقم عليه احلجة يف بطال

  وأما من قامت عليه ومتادى على مذهبه يف ذلك فهو كافر مشرك مرتد حالل الدم واملال كما ذكرنا 



وسنبني حبول اهللا وقوته وجوه هذه املسائل الثالث يف كالمنا يف اإلمجال من كتابنا هذا وال حول وال قوة إال 
  باهللا العلي العظيم 
يه فهو ما مل تقم عليه احلجة معذور مأجور قال علي وكل م ا قلنا فيه إنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام احلجة عل

  وإن كان خمطئا وصفة قيام احلجة عليه هو أن تبلغه فال يكون عنده شيء يقاومها وباهللا تعاىل التوفيق 
حديث وحديث وبني حديث  قال علي والوجه الذي ذكرنا آنفا وهو الذي فيه ظاهر تعارض بني آي وآي وبني

ا نقول فيه هذا هو احلق عندنا    وآي فلسنا نقطع فيه على أننا مصيبون للحق وال أننا علمناه يقينا وال كن
ونبني كل مسألة من ذلك يف موضعها إن شاء اهللا تعاىل وهذه هي املتشاهبات اليت أخرب هبا النيب صلى اهللا عليه و 

بني وبينهما متشاهبات ال يعلمها كثري من الناس وليس هذا من املتشابه الذي سلم يف قوله احلالل بني واحلرام 
هو لذي أنزل عليك لكتاب منه آيات حمكمات هن أم لكتاب وأخر متشاهبات { ذكر اهللا عز و جل يف قوله 

 ولراسخون يف فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء لفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال هللا
وسنبني ذلك كله يف باب مفرد يف آخر } لعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا أللباب 

  كتابنا هذا إن شاء اهللا تعاىل عز و جل 
يما أشكل علينا موجود عند غرينا وال بد لقول اهللا تعاىل   ال إكراه{ إال أننا قاطعون باتون على أن علم احلقيقة ف

يف لدين قد تبني لرشد من لغي فمن يكفر بلطاغوت ويؤمن بلله فقد ستمسك بلعروة لوثقى ال نفصام هلا وهللا 
سلم اللهم هل بلغت } مسيع عليم    ولقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد 

  لك ال معارض هلا وأما كل حديث صح عندنا أنه ناسخ ومل يأت له معارض وكل آية وردت كذ
  أو كل نص من حديث صحيح أو آية عارضهما نص آخر منهما 

  فإن الزائد يف حكمه على اآلخر هو احلق املتيقن 
ألنه شرع وارد من عند اهللا تعاىل ال حيل تركه إال بنص يبني أنه منسوخ أو خمصوص فما كان هكذا من 

ون عند اهللا عز و جل وأن خمالفنا فيها خمطىء عند اهللا النصوص كلها فنحن موقنون بأننا ىف اعتقاد موجبها حمق
  عز و جل 

سلم فنحن قاطعون أيضا على أننا فيه حمقون عند  وكل إمجاع صح وتيقن على نقله عن النيب صلى اهللا عليه و 
  اهللا عز و جل 

  وإن حدث بعد اإلمجاع اختالف يف فرع من فروع املسألة 
قل ضعيف مل نتبعه ومل نقطع على أنه مبطل عند اهللا عز و جل بل نقول وإن استدل املخالف حبديث مرسل أو ن

هذا احلق عندنا إال أن نتيقن أن ذلك اخلرب مل يأت قط مسندا من طريق يصح فنقطع حينئذ على أنه باطل عند 
  اهللا تعاىل على ما نبني بعد هذا يف باب الكالم يف األخبار إن شاء اهللا تعاىل 

بشيء من نص لكن بتقليد أو قياس فنحن قاطعون بأنه خمطىء عند اهللا تعاىل وأننا حمقون فإن مل حيتج يف ذلك 
عنده تعاىل ولكل استدالل ما عدا ما ذكرناه من تقليد صاحب فمن دونه أو قياس أو استحسان فهو باطل 

  بيقني عند اهللا عز و جل وباهللا تعاىل التوفيق 



  فصل يف هل على النايف دليل أو ال

بن أمحد اختلف الناس يف هذا على قسمني فطائفة قالت الدليل على من أوجب شيئا أو ثبت حكما أو  قال علي
  قضية 

  وليس على النايف دليل 
  وقالت طائفة الدليل يلزم إقامته النايف واملوجب معا 

ذب بغري قال علي والصحيح من ذلك أنا وجدنا اهللا تعاىل أنكر على من حقق شيئا بغري علم وأنكر على من ك
ا مل { علم فقال تعاىل  ا بطن وإلمث ولبغي بغري حلق وأن تشركوا بلله م قل إمنا حرم ريب لفواحش ما ظهر منها وم

  فقد حرم اهللا تعاىل } ينزل به سلطانا وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون 

مما دون أوائل  بنص هذه اآلية أن يقول أحد على اهللا عز و جل شيئا ال يعلم صحته وعلم صحة كل شيء
  العقل وبداءة احلس ال يعلم إال بدليل 

  فلزم هبذه اآلية من ادعى إثبات شيء أن يأيت عليه بدليل وإال فقد أتى حمرما عليه 
بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأهتم تأويله كذلك كذب لذين من قبلهم فنظر كيف كان عاقبة { وقال تعاىل 

وقالوا لن يدخل جلنة إال من كان هودا أو { ذيب املرء ما ال يعلم أنه كذب وقال تعاىل فأنكر تعاىل تك} لظاملني 
فأوجب تعاىل على كل مدع املصدق أن يأيت بربهان } نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني 

ا  للصدق يف إثباته ما وإال فقوله ساقط ووجدنا كل ناف مدعيا للصدق يف نفيه ما نفى ووجدنا كل مثبت مدعي
  أثبت فلزم كلتا الطائفتني أن تأيت بالربهان على دعواها إن كانت صادقة 

قال علي وأما من احتج من أصحابنا يف إسقاط الدليل عن النايف بإجياب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البينة 
ل امللة يف أنه ال ميني على من أنكر شيئا على املدعي واليمني على من أنكر فإمنا يف األحكام فإنه ال خالف بني أه

  يف املناظرة يف غري األحكام 
قال علي فإذا اختلف املختلفان فأثبت أحدمها شيئا ونفاه اآلخر فعلى كل واحد منهما أن يأيت بالدليل على 

ه معا ألن صحة دعواه كما بيناه آنفا حبكم كالم اهللا عز و جل فأيهما أقام الربهان صح قوله وال جيوز أن يق يما
احلق ال يكون يف ضدين ومن املمتنع أن يكون الشيء باطال صحيحا يف حال واحدة من وجه واحد فإن عجز 
يه فال يوجب وال ينفي لكن يترك يف حد  كالمها عن إقامة الدليل وهذا ممكن فحكم ذلك الشيء أن يتوقف ف

  و أقام الدليل نافيه لكان الشيء باطال منفيا اإلمكان ألنه لو أقام الدليل موجبه لكان الشيء موجبا حقا ول
فإن مل يقمه واحد منهما قيل يف ذلك الشيء هذا ممكن أن يكون حقا وممكن أن يكون باطال إال أننا ال نقول به 

وال تقف ما ليس لك به علم إن لسمع ولبصر { وال حنكم به وال نقطع على أنه باطل وهكذا نص قوله تعاىل 
وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث أهل الكتاب ال } كان عنه مسؤوال ولفؤاد كل أولئك 

  نصدق وال نكذب ولكن نقول اهللا أعلم 
  قال علي وإمنا أوقع أصحابنا يف الكالم يف هذه املسألة اختالفهم يف القياس 



رية جدا واضحة فال معىن وال معىن للتطول فيها والشغب ألن الرباهني على صحة قولنا يف إبطال القياس كث
ملدافعة القائلني به مبثل هذا بل نقول هلم علينا الربهان يف صحة قولنا بإبطاله فإذا أثبتناه سألناكم عن أدلتكم 

على إثباته وال نقنع بأن نقول إن الشيء أنه باطل فال معىن لتكلف إقامة احلجة على ضد ما تيقنت صحته وإن 
ا نقضه كله حبول اهللا تعاىل كان هذا قوال صحيحا ولكنا نق ول هلم هاتوا كل ما حتتجون به يف إثباته مث علين

ا بوضوح األمر يف إبطاله وسهولة املأخذ يف ذلك وأنه ليس من الغامض اخلفي لكن من الواضح  وقوته ثقة من
ابنا املرسوم باب الكالم يف القياس والعلل من كتابنا هذا ويف كت ٣اجللي وقد استوعبنا ذلك وهللا احلمد يف 

بكتاب التقريب أيضا وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وإحجاجنا هلم بكل ما شغبوا به وزدناهم 
  احتجاجا مبا مل حيتجوا به ألنفسهم وبينا بطالن كل ما ميكن أن ميوه به ذلك مموه وباهللا تعاىل التوفيق 

إما مبقدمات راجعة إليهما مما وجد يف نص قرآن أو قال علي كل أمر ثبت بيقني إما حبس وإما ببديهة عقل و
نص سنة أو إمجاع مث ادعى مدع أن ذلك احلكم قد بطل وانتقل فعليه الدليل ههنا وليس هذا على الثابت على 

ما قد صح ألن الدليل قد ثبت بصحة قوله وما ثبت دليله فالقائل به غري مكلف حتديده يف كل وقت وهذا 
الدنيا بالدا فيها ناس ميشون على أربع ال على رجلني ورؤوسهم  ده كمن ادعى أن يفشيء يقضي العقل بفسا

  على أسافلهم 
أو ادعى أن يف الناس قوما هلم حاسة سادسة غري حواسنا أو ادعى أن فالنا الذي عهدناه حيا مات فأراد قسم 

لذي عهدنا مرياثه ونكاح نسائه أو أن فالنا طلق امرأته اليت عهدنا صحة زوجيته معها أو أن هذا الرجل ا
عدالته قد فسق أو أن فالنا الذي عهدنا فسقه قد تعدل أو أن فالنا الذي عهدناه غري وال قد ويل احلكم يف بلد 
كذا أو أن فالنا الذي عهدناه واليا قد عزل وأن اهللا تعاىل قد ألزمكم أمر كذا أو حرم عليكم أمر كذا أو أحل 

دعوى انتقال حال معلومة فعلى لكم أمرا عهدناه حراما أو أسقط عنكم أمرا عه دناه الزما فكما ذكرنا من 
مدعي انتقاهلا الدليل وال تكلف مبطل هذا القول دليال على بطالن قول خصمه إذا قام الدليل على صحة قوله 

  وال يلزم التكرار للدليل بال خالف ما كل ما ذكرنا حاشا مسائل اإللزام والتحرمي 

  افقون لنا على القول بقولنا فيها بال خالف ومستخفون مبن خالفنا واإلحالل واإلسقاط فخصومنا مو
يأيها لذين آمنوا ال تسألوا عن { وأما هذه املسائل األربعة املذكورة فدليلنا على صحة قولنا هو قوله تعاىل 

حليم قد سأهلا قوم  أشيآء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حني ينزل لقرآن تبد لكم عفا هللا عنها وهللا غفور 
بلكم مث أصبحوا هبا كافرين  فصح بنص اآلية أن ما مل ينزل بنص القرآن وجوبه أو حترميه فهو ساقط } من ق

  معفو عنه 
وأما بطالن قول من ادعى سقوط شيء قد ثبت بنص أو إمجاع أو إحالل ما قد حرم بنص أو إمجاع فقد أبطل 

ا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم { ذلك ربنا تعاىل بقوله  وقد كان فريق منهم يسمعون كالم هللا مث حيرفونه من بعد م
لطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وال حيل لكم أن تأخذوا { وقال تعاىل } عقلوه وهم يعلمون 

ه ممآ آتيتموهن شيئا إال أن خيافآ أال يقيما حدود هللا فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما فتدت ب
وإن كادوا ليفتنونك عن { وقال تعاىل } تلك حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم لظاملون 

  } لذي أوحينآ إليك لتفتري علينا غريه وإذا الختذوك خليال 



أن نترك قال علي فبني اهللا تعاىل بيانا جليا ال إشكال فيه أنه ال حيل حتريف كالم اهللا تعاىل وال تعدي حدوده وال 
ما أوحي إلينا وأن من خرج عن شيء من ذلك فهو ظامل مفتر على اهللا تعاىل فوجدنا اهللا عز و جل قد ألزمنا 
سلم ألنه إمنا ينطق عنه عز و جل وطاعة ما  طاعة ما جاء يف القرآن وطاعة ما جاء عن نبيه صلى اهللا عليه و 

  ه حدود اهللا تعاىل أمجع عليه مجيع املسلمني عن نبيهم عليه السالم وأن هذ
فمن أراد إخراجنا عما ثبت بشيء منها وأن يعدى بنا عنها فقد حرف كالم اهللا تعاىل وظلم وأراد الفتنة عن 

الوحي وتكلف القربة إال أن يأيت بنص أو إمجاع على دعواه وإال فنحن باقون على تلك احلدود غري متعدين هلا 
  هبا وباهللا تعاىل التوفيق وال مفترين غريها وال حمرفني ملا قد ثبت 

  وأيضا فإن من طرد هذا األصل لزمه أن إن ادعى مدع على آخر أنه قتل وأنكر 

ذلك املدعى عليه أن يكلف املدعي عليه الدليل على براءته وإال قتله ومن ادعى وجوب صيام مفترض غري 
ا جاء يف النص من الكفارات والنسك والنذر والقضاء أن يكلف املانع من ذلك الدليل وهذا  رمضان وغري م

ا فيه من خمالفة العقول    خروج عن اإلسالم مع م
وكذلك القول فيمن قال بصحة اإلهلام قول الرافضة يف اإلمام ومن ادعى الغول والعنقاء والنسناس ومجيع 

بال دليل اخلرافات فإن كل ذلك ال حيل القول بشيء منه وال اإلقرار به وهو كله على الدفع والرد واإلبطال 
  يكلفه مبطله وإمنا الربهان على من حقق شيئا من ذلك أو أوجبه 

ال برهان على  وهكذا كل دعوى أراد مدعيها إثبات شيء مل يثبت أو إبطال شيء قد ثبت ال حتاشي شيئا فإنه 
ن ذلك من امتنع من القول بشيء من ذلك ألنه فعل ما يلزمه من ذلك وإمنا الربهان على من أراد إلزام شيء م

فقط فإن أتى به صحت دعواه وإال فواجب تركها وردها وإن كانت ممكنة غري ممتنعة وفيما ذكرنا من نص 
  كالم اهللا تعاىل كفاية توجب ضرورة العلم مبا ذكرنا وباهللا تعاىل التوفيق 

  الباب الثامن يف البيان ومعناه

ر حد البيان وتفسريه وحنن نقول إن التخصيص أو قال علي قد بينا يف باب تفسري األلفاظ الدائرة بني أهل النظ
االستثناء نوعان من أنواع البيان ألن بيان اجلملة قد يكون بتفسري كيفيتها وكميتها دون أن خيرج من لفظها 

شيء يقتضيه يف اللغة كقوله تعاىل وآتوا الزكاة فبني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما هية هذه الزكاة املأمور 
ها دون أن خيرج من لفظ الزكاة شيئا وكذلك فسر عليه السالم من صفات النكاح واحلج وغري ذلك وقد بإيتائ

يكون باستثناء مثل ما روى عن هنيه عليه السالم عن بيع الرطب بالتمر مث استثىن العرايا فيما دون مخسة أوسق 
ثناء بألفاظ االستثناء مثل إال وخال وحاشا فكان هذا خمرجا حبكم العاريا من مجلة النهى املتقدم وقد يكون االست

وما مل وما أشبه ذلك وقد يكون حكما وأردا بلفظ األمر أو بلفظ اخلرب مستثىن من مجلة أخرى وهذا يسمى 
التخصيص كتحرميه تعاىل نكاح املشركات مجلة مث جاءت إباحة نكاح نساء أهل الكتاب بالزواج فكان هذا 

  ختصيصا من اجلملة املذكورة 
وأما النسخ فهو رفع احلكم أو بعضه مجلة والفرق بينه وبني االستثناء والتخصيص أن اجلملة الواردة اليت جاء 

التخصيص أو االستثناء منها مل يرد اهللا تعاىل قط إلزامها هلا على عمومها وقتا من الدهر كالذي ذكرنا من حترمي 



الزواج وكذلك القول يف العرايا وأما النسخ فإننا املشركات فإنه مل يرد قط بذلك نكاح نساء الكتابيني ب
ا مل يأت أمر بإبطاهلا عنا أو إبطال بعضها على ما تبني يف باب النسخ  مكلفون باجلملة األوىل على عمومها مدة م

  إذا بلغنا إليه إن شاء اهللا تعاىل 
قرآن للقرآن وباحلديث للقرآن فأما وجوه البيان اليت ذكرنا من التفسري واالستثناء والتخصيص فقد يكون بال

  وباإلمجاع للقرآن وقد يكون بالقرآن للحديث وباحلديث للحديث وباإلمجاع املنقول للحديث 

وقولنا احلديث إنه امنا نعىن به األمر والفعل واإلقرار واإلشارة فكل ذلك يكون بينانا للقرآن ويكون القرآن 
تثناء وبني النسخ ألنه قد تيقنا وجوب طاعة اهللا عز و جل ورسوله بيانا له وإمنا فرقنا آنفا بني التخصيص واالس

عليه السالم علينا فحرام علينا اخلروج عن طاعتهما يف شيء مما امر به أو أن نقول يف شيء مما ألزمنا إنه 
منسوخ ساقط بعد وجوبه إال ببيان جلي ال شك فيه وإذا وجدنا حلكم سقط بعضه باالستثناء أو التخصيص 

على يقني من أنه ال يلزمنا فال حيل ألحد أن يقول إنه لزم مث سقط فيكون قد قفا ما ليس له به علم وقال  فنحن
بشك ال بيقني وذلك حرام وال جيوز بأن نقول بأن احلكم كذا لزمنا إال بيقني وال يسقط بعد لزومه إال بيقني 

ص ألننا إذا قلنا يف ذلك إنه نسخ فقد اقررنا أنه فلهذا قلنا بالفرق املذكور بني النسخ وبني االستثناء والتخصي
  لزم مث سقط وهذا ال حيل قوله إال بيقني وباهللا تعاىل التوفيق 

ومما خص من القرآن بالقرآن قوله تعاىل إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فاستثىن تعاىل األزواج وملك 
اجلمع بني األختني وبني األم واالبنة والربيبة الزانية اليمني من مجلة ما حظر من إطالق الفروج مث خص تعاىل 

واحلرمية بالقرابة والشركة بالقرآن وخص احلرمية بالرضاع بالسنة والذكور والبهائم واألمة املشركة باإلمجاع 
  املأخوذ من معىن دليل النص الثابت ال حيتمل إال وجها واحد باحلظر من مجلة املباح مبلك اليمني 

ئل ال جيوز أن يبني القرآن إال بالسنة ألن اهللا تعاىل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم فإن قال قا
قيل له وباهللا تعاىل التوفيق ليس يف اآلية اليت ذكرت أنه عليه الصالة و السالم ال يبني إال بوحي ال يتلى بل فيها 

بينه للناس والبيان هو بالكالم فإذا تاله النيب صلى اهللا عليه و بيان جلى ونص ظاهر أنه أنزل تعاىل عليه الذكر لي
ه من لفظه بينه حينئذ بوحي يوحى إليه إما متلوا أو غري متلو كما  سلم فقد بينه مث إن كان جممال ال يفهم معنا

وإذا كان عليه  قال تعاىل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه مث إن علينا بيانه فأخرب تعاىل أن بيان القرآن عليه عز و جل
  فبيانه من عنده تعاىل والوحي كله متلوه وغري متلوه فهو 

  من عند اهللا عز و جل وقد قال عز و جل يبني اهللا لكم ان تضلوا وقال تعاىل خمربا عن القرآن تبيانا لكل شيء 
ىل الطالق جممال مث فصح هبذه اآلية أنه تكون آية متلوة بيانا ألخرى وال معىن ألنكار هذا وقد وجد فقد ذكر تعا

  فسره يف سورة الطالق وبينه 
ومما امجل يف السنة وبينه القرآن ما حدثناه عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن 
أمحد بن حممد عن أمحد بن علي عن مسلم ثنا زهري بن حرب حدثنا إمساعيل بن علية ثىن أبو حيان ثىن يزيد بن 

زيد بن أرقم يقول خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم مباء يدعى مخا بني مكة واملدينة فحمد  حيان أنه مسع
اهللا وأثىن عليه ووعظ وذكر مث قال أما بعد أال يا أيها الناس فأمنا أنا بشر يوشك أن يأتيىن رسول ريب فأجيب 

اب اهللا عز و جل واستمسكوا به مث قال وأنا تارك فيكم ثقلني أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكت



  وأهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بيىت أذكركم اهللا يف أهل بييت 
  قال علي وفسر زيد بن أرقم أهنم بنو هاشم 

قال علي والتقليد باطل فوجب طلب من هم أهل بيته عليه السالم يف الكتاب والسنة فوجدنا اهللا تعاىل قال يا 
من النساء إن اتقينت فال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض وقلن قوال معروفا نساء النيب لسنت كأحد 

وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني الزكاة وأطعن اهللا ورسوله إمنا يريد اهللا 
اهللا واحلكمة إن اهللا  ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تظهريا واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات

  كان لطيفا خبريا 
قال علي فرفعت هذه اآلية الشك وبينت أن أهل بيته عليه السالم هن نساؤه فقط وأما بنو هاشم فإهنم آل 

  حممد وذو القرىب بنص القرآن والسنة فهم يف قسمه اخلمس وحترمي الصدقة 

ا ال إله إال اهللا مث فسر اهللا تعاىل ذلك وبينه بقوله يف وقد امجل عليه السالم قوله أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولو
  سورة براءة فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 

فإن قال قائل ما بني هذا احلديث إال حديث ابن عمر وأيب هريرة أين أمرت أن أقاتل املشركني حني يقولوا ال 
  كاة ويؤمنوا مبا أرسلت به إله إال اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الز

قيل له وباهللا تعاىل التوفيق هذا اخلرب الذي ذكرت هو موافق ملا يف براءة فصح أن اهللا تعاىل أنزل ذلك عليه يف 
القرآن مث أخرب به عليه السالم أصحابه بلفظ فكان بيانا مرددا تفسريا مؤكدا فخرب أيب هريرة وابن عمر إمنا هو 

  لم ذلك ببديهة العقل عند قراءة اآلية واحلديث املذكور حكاية ملا يف براءة يع
قال علي وقد يرد البيان باإلشارة على ما يف حديث كعب بن مالك مع أيب حدرد إذ أشار إليه عليه السالم 

  بيده أن ضع النصف 

  الباب التاسع يف تأخري البيان

ال يردان إال  قال علي واختلفوا يف نوع من أنواع البيان فقالت طائفة إمنا يرد اجململ مث يرد املفسر وقال آخرون 
  معا وقال آخرون جائز ورود اجململ قبل املفسر واملفسر قبل اجململ وورودمها معا كل ذلك جائز 

قال علي وهبذا نقول إال أنه ال جيوز أن يتأخر البيان عن وقت إجياب العمل البتة وال جيوز أن يؤخره النيب صلى 
سلم بع د وروده عليه طرفة عني ولسنا نقول هبذا ألن العقل مينع ذلك لكن ألن النص قد ورد بذلك اهللا عليه و 

ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما { وإمنا منعنا من تأخري اهللا البيان عن وقت وجوب العمل لقول اهللا تعاىل 
لينآ إصرا كما محلته على لذين كسبت وعليها ما كتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا ربنا وال حتمل ع

بلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورمحنآ أنت موالنا فنصرنا على لقوم لكافرين  } من ق
وقد علمنا أنه ليس يف وسع أحد أن يعمل مبا ال يعرف به وإمنا منعنا من تأخري النيب صلى اهللا عليه و سلم البيان 

يأيها لرسول بلغ مآ أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت { ه السالم لقول اهللا تعاىل عن ساعة وروده علي
يه السالم البيان عن ساعة وروده } رسالته وهللا يعصمك من لناس إن هللا ال يهدي لقوم لكافرين  فلو أخر عل

مل يبلغ لكان عاصيا وال ينسب عليه لكان عليه السالم يف تلك املدة وإن قلت مستحقا السم أنه مل يبلغ ولو أنه 



سلم إال جاهل ومن متادى على نسبة املعصية إليه يف طي الشريعة وترك تبليغها  هذا إىل النيب صلى اهللا عليه و 
  فهو كافر بإمجاع األمة 

قال علي وقد نزلت الصلوات اخلمس مفسرة مبكة مث جاءت آيات كثرية مدنيات فيها أقيموا الصالة فقط 
ذكرنا من أنه قد ينزل املفسر قبل اجململ وأما نزول اجململ قبل املفسر فقد نزل ذلك يف الصيام فصح بذلك ما 

  وحترمي حشيش مكة مث جاء ختصيص اإلذخر 
  قال علي وأما قولنا بتأخري اهللا عز و جل البيان ما مل يأت وقت إجيابه تعاىل العمل 

وقد أنزل اهللا عز و جل آيات كثرية فيها } يسألون ال يسأل عما يفعل وهم { به فهو منصوص يف قوله تعاىل 
قصة موسى وقصة عيسى عليهما السالم وقصة عاد ومثود وإبراهيم عليهم السالم بعضها قبل بعض وبعضها 
مبكة وبعضها باملدينة وبعضها أكمل من بعض فهال اعترض املانعون رهبم تعاىل من أن يفعل ما يشاء بغري نص 

له على رهبم فيما ذكرنا فيقولون هال نزلت هذه القصص كاملة يف مكان واحد فتكون أمت منه تعاىل أنه ال يفع
  للوعظ وأشفى للخرب مث يؤكدها كذلك إن شاء 

وليت شعري إذ أقر هؤالء بأن التأكيد حكمة فماذا يقولون يف قصص كثرية ومواعظ مل يذكرها عز و جل يف 
  إذ مل تكرر وال وكدت  القرآن إال مرة واحدة أتراها عريت عن احلكمة

ا الفرق بني عشرين مرة وبني إحدى  وأيضا فإن أكد تعاىل تكرار مسألة موسى عليه السالم عشرين مرة مثال م
وعشرين مرة أو تسع عشر مرة فإن ادعى أن هذا العدد أبلغ يف احلكمة ادعى القحة وبانت قلة احلياء يف وجهه 

ا يقول وسألناه   أيضا عن قصص أخر كررت أقل من تكرار قصة موسى عليه السالم  وقال ما يعلم أنه خبالف م
  فإن قال اكتفى بتكرار قصة موسى قيل له ما الفرق أن يكتفي بتكرار قصة موسى عن تكرار قصة إبراهيم 

ا ذكر من قصص األنبياء  وال يكتفي بتكرار قصة إبراهيم عن تكرار قصة موسى وما الفرق بني ذكره تعاىل م
م وبني ما أمسك عنه تعاىل من ذكره لبعضهم وما الفرق بني ذلك وبني أن لو ذكر من أمسك عنه عليهم السال

وأمسك عمن ذكر وقد ذكر من ال شريعة له غري شريعة من قبله كثريا كإلياس واليسع وذي الكفل وغريهم 
ذكر    ولعل من أمسك عنه تعاىل ومل يذكره من الرسل أعظم آية وأبلغ يف الوعظ ممن 

علي وأنا أقطع وال أمتري أن ملقي هذه النكتة إىل ضعفاء املسلمني مغمور يف دينه ضعيف يف عقله كائد قال 
  للشريعة وال شك يف ذلك مث هتافت بالتقليد مع من هتافت وباهللا تعاىل التوفيق 

 يسمع احلديث ومما سأل عنه املانعون من تأخري البيان مجلة أن قالوا ما تقولوا فيمن مسع آية قطع السارق ومل
املبني للتوقيت يف ذلك أيقطع كل سارق لفلس من ذهب وفيمن مسع آية الزىن ومل يسمع حكم الرجم وفيمن 
مسع آية الرضاع ومل يسمع احلديث يف التوقيت يف ذلك أجيلد احملصن وال يرمجه وجيلد األمة مائة وحيرم برضعة 

ا مسع على مجلته كنتم قد أمرمتوه بالباطل وإن قلتم ال يفعل أمرمتوه  واحدة أم كيف يفعل فإن قلتم ينفذ م
  مبعصية ما مسع من القرآن 

فاجلواب أننا مل جند قط تأخري ورود البيان عن وقت وجوب العمل وأما قبل وجوبه فليس يلزمه إال اإلقرار 
فهذا ليس } لزكاة وآتوا { باجلملة وأن يقول مسعت وأطعت وال مزيد إذا مل تكن مبينة مفهومة مثل قوله تعاىل 

  عليه إال اإلقرار بتصديق ذلك كما قلنا فقط 



إذ مل يأته بيان ما كلف من ذلك وأما إن كان النص مفهوما بينا فعليه العمل به حىت يبلغه نسخه أو ختصيصه وال 
  بد إذا من قال ال يلزمه العمل مبا بلغه من ذلك فقد قال له ال تطع ربك وال تعمل مبا أمرك 

  ا نصا ناسخا هلذا النص أو نصا خمصصا له وهذا خالف أمر اهللا تعاىل يف القرآن بطاعته فلعل ههن
  ومن طرد هذا القول السخيف لزمه أال يعمل بشيء من القرآن وال السنن أبدا 

  حىت يستوعب معرفة مجيع أحكام القرآن وضبط مجيع السنن ويف هذا اخلروج عن اإلسالم وإبطال الشريعة 
هلم يف رد هذا السؤال عليهم فنقول ما الذي يلزم من مسع أمرا ما والرسول عليه السالم حي مما قال علي ونسأ

  جاء النسخ بعد ذلك فيه أيعتقد يف ذلك األمر التأييد فيكون معتقدا للباطل 
ه يلزم من أو يعتقد فيه السقوط بعد حني فيعتقد املعصية ملا مسع فجواهبم ها هنا جوابنا آنفا فيما سألونا عنه وأن

مسع ذلك اإلقرار والطاعة واالعتقاد أن ه حق الزم ما مل يأت ما ينسخه فهو على التأييد وإن جاء ما ينسخه 
  فهو متروك للناسخ 

قال علي وتأخري االستثناء والتخصيص عندنا جائز كتأخري البيان مجلة وال فرق وهو جائز ما مل يأت وقت 
  إجياب العمل وباهللا تعاىل التوفيق 

ومث توجب مهلة وقوله } فإذا قرأناه فتبع قرآنه مث إن علينا بيانه { قال علي ومما يبني صحة قولنا قوله تعاىل 
وليحملن أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم وليسألن يوم لقيامة { تعاىل يف قصة املالئكة القائلني إلبراهيم عليه السالم 

لبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما فأخذهم لطوفان وهم ظاملون عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه ف
فأجنيناه وأصحاب لسفينة وجعلناهآ آية للعاملني وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا هللا وتقوه ذلكم خري لكم إن كنتم 

ال ميلكون لكم رزقا  فبتغوا تعلمون إمنا تعبدون من دون هللا أوثانا وختلقون إفكا إن لذين تعبدون من دون هللا 
ا على لرسول إال  عند هللا لرزق وعبدوه وشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وم

لبالغ ملبني أومل يروا كيف يبديء هللا خللق مث يعيده إن ذلك على هللا يسري قل سريوا يف ألرض فنظروا كيف بدأ 
ذب من يشآء ويرحم من يشآء وإليه تقلبون ومآ خللق مث هللا ينشىء لنشأة آلخرة إن هللا على كل شيء قدير يع

أنتم مبعجزين يف ألرض وال يف لسمآء وما لكم من دون هللا من ويل وال نصري ولذين كفروا بآيات هللا ولقآئه 
ه هللا من  أولئك يئسوا من رمحيت وأولئك هلم عذاب أليم فما كان جواب قومه إال أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأجنا

آليات لقوم يؤمنون وقال إمنا ختذمت من دون هللا أوثانا مودة بينكم يف حلياة لدنيا مث يوم لقيامة  لنار إن يف ذلك
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم لنار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إين مهاجر إىل 

ولكتاب وآتيناه أجره يف لدنيا وإنه ريب إنه هو لعزيز حلكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا يف ذريته لنبوة 
يف آلخرة ملن لصاحلني ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون لفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من لعاملني أئنكم لتأتون 
لرجال وتقطعون لسبيل وتأتون يف ناديكم ملنكر فما كان جواب قومه إال أن قالوا ئتنا بعذاب هللا إن كنت من 

ا جآءت رسلنآ إبراهيم بلبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه لقرية  لصادقني قال رب نصرين على لقوم ملفسدين ومل
} إن أهلها كانوا ظاملني قال إن فيها لوطا قالوا حنن أعلم مبن فيها لننجينه وأهله إال مرأته كانت من لغابرين 

  يعنوه باهلالك حاشا امرأته فقط فعموا يف أول األمر وأخروا البيان حىت وقع السؤال عن لوط فأجابوا بأهنم مل 
وقد اعترض يف هذا بعض من منع من تأخري البيان مجلة بأن قال قد كان جيب أن يعلم إبراهيم عليه السالم أن 



  ج ولوط ليس ظاملا قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق { } لوطا خارج عن العذاب لقوهلم 
هيم عليه السالم من ذلك فسأل عنه وقد أمجل لنوح ميكن أن حيدث من لوط ما يستحق به الظلم فأشفق إبرا

  عليه السالم خالص أهله فظن أن األهل هم القرابة حىت بني له بعد ذلك أن املراد بأهله أهل دينه 
ا يف  فإن قال قائل فما املراد من اجململ الوارد قبل ورود بيانه قيل له وباهللا تعاىل التوفيق املراد منا فيه هو املراد من

تشابه الذي أمرنا بأن نبحث عنه وال نبتغي تأويله وأن يقول كل من عند ربنا وأما املراد فيه فالذي يأيت به امل
فإمنا يبني لنا لئال نضل وال ضالل يف ورود األمر ما مل يأت وقت { } البيان إذا أتى ويبني قولنا قول اهللا تعاىل 

ا أريد منا لكنا قد ضللنا وقد  وجوب العمل به فأما إذا جاء وقت وجوب العمل به فلو تركنا نعمل بغري م
  أخربنا تعاىل بأن ذلك ال يكون وقوله تعاىل صدق وحق باهللا تعاىل التوفيق 

فعلى هذا الوجه منعنا من تأخري البيان عند وجوب العمل وإال فليس يف العقل ما مينع من ذلك لو شاء تعاىل 
  قد أخربنا ولو فعل اهللا تعاىل ذلك لكان تعنيتا لنا و

  فأخرب تعاىل أنه لو أراد أن يكلفنا العنت فعل وهذا نفس قولنا وباهللا تعاىل التوفيق { } تعاىل فقال 
قال علي خيتلف يف الوضوح فيكون بعضه جليا وبعضه خفيا فيختلف الناس يف فهمه فيفهمه بعضهم ويتأخر 

بن أيب طالب رضي اهللا عنه إال أن يؤيت اهللا رجال فهما يف دينه وكما تعذر على  بعضهم عن فهمه كما قال علي 
عمر رضي اهللا عنه وهو الغاية يف العلم بنص النيب صلى اهللا عليه و سلم على ذلك فيه فهم آية الكاللة فمات 

وهو يقر أنه مل يفهمها وفهمها غريه من الصحابة رضي اهللا عنهم وانتهره عليه السالم وأخربه بأهنا بينة يكفي من 
ية اليت نزلت يف الصيف وكما عرض لعدي يف تومهه أن اخليط األبيض واألسود من خيوط الناس حىت فهمها اآل

  زاده اهللا تعاىل بيانا يف أن ذلك من الفجر وقد اكتفى غري عدي باآلية نفسها وعلم أن املراد الفجر 
ء أويل الضرر وقد اكتفى غري ابن وكما توهم ابن أم مكتوم أنه ملوم يف تأخره عن الغزو فزاده اهللا بيانا باستثنا

أم مكتوم بسائر النصوص الواردة يف رفع احلرج وأن ال حرج على مريض وال أعمى وأن اهللا تعاىل ال يكلف 
  نفسا إال وسعها 

  قال علي فهذه حقائق الكالم يف البيان وتأخريه جمموعة باستيعاب وإجياز وباهللا تعاىل التوفيق 
وأمتوا حلج ولعمرة هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال { يان قال اهللا عز و جل والتأكيد نوع من أنواع الب

حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
م يف حلج وسبعة إذا نسك فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من هلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيا

} رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا وعلموا أن هللا شديد لعقاب 
وواعدنا موسى ثالثني ليلة وأمتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعني ليلة وقال موسى ألخيه هارون { وقال تعاىل 

بعد أن ذكر تعاىل ثالثني ليلة وعشرا فإن قال قائل إن اهللا } ن خلفين يف قومي وأصلح وال تتبع سبيل ملفسدي
تعاىل علمنا احلساب بذلك فقد افترى ألننا كنا نعلم احلساب قبل نزول القرآن نعين النوع اإلنسان مجلة وباهللا 

 فإن أحصرمت وأمتوا حلج ولعمرة هللا{ تعاىل التوفيق وقد أتى بعض أهل القياس املتحذلقني املتنطعني يف قوله تعاىل 
فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 

ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من هلدي فمن مل جيد فصيام 



ك ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذل
وأمتوا حلج ولعمرة هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من { بآبدة فقال معىن قوله تعاىل } وعلموا أن هللا شديد لعقاب 

هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من هلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف حلج صدقة أو نسك 

وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا وعلموا أن هللا شديد 
  ال دليل على أن اهلدي الذي عوض منه الصوم يف التمتع ال يكون إال كام} لعقاب 

قال علي وأول ما يف هذا القول الدعوى بال دليل وهذا حرام السيما على اهللا عز و جل وأيضا فإنه قد جل اهللا 
وأمتوا حلج ولعمرة هللا { تعاىل عن أن يريد أن يكون اهلدي كامال فيترك أن يصفه بذلك ويقتصر على أن يقول 

بلغ هلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت ي
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من هلدي فمن مل 
جيد فصيام ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد حلرام 

مث ينبه على كمال اهلدي بذكر أن تكون العشرة األيام يف الصوم ) } هللا شديد لعقاب  وتقوا هللا وعلموا أن
وأمتوا حلج ولعمرة هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي { كاملة فبان كذب هذا القائل وصح أن قوله تعاىل 

من صيام أو صدقة وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية 
أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من هلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف حلج وسبعة 

إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا وعلموا أن هللا شديد لعقاب 
يف حديث الزكاة فابن لبون ذكر وكقوله عليه الصالة و كقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ٢ ١} 

  السالم يف حديث الفرائض فما أبقت الفرائض فألوىل رجل ذكر وإمنا هذا توكيد وبيان زائد فقط 
قال علي ومما يبني أن اهللا تعاىل يؤخر البيان قبل أن يريد منا تعاىل العمل باحلديث الوارد عن النيب صلى اهللا عليه 

اهللا تعاىل يعرض يف اخلمر فمن كان عنده منها شيء فليبعها فما أتى الوقت الذي أراد اهللا تعاىل أن  و سلم بأن
يوجب علينا اجتناهبا أنزل اآليات يف حترميها وتال ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الناس من وقته 

إخبارا ملن يبلغه اخلرب األول كما نزلت وقد يزيد عليه السالم بيانا بعد تقدم البيان قبله فيكون تأكيدا و
الصلوات اخلمس مبكة مبينة بأوقاهتا مث سأل السائل باملدينة عن أوقاهتا وأوائلها وأواخرها فأراه عليه السالم 

  ذلك بالعمل وقد بينها أيضا بكالمه عليه السالم لغري ذلك السائل 
ن املناسك قبل أن يأيت وقت وجوب عملها فلما أتى وكما أخر اهللا تعاىل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بيا

وقت وجوهبا بينها له عليه السالم فبينها عليه السالم بفعله غري مؤخر هلا ومن ادعى أنه عليه السالم كان عنده 
بيان املناسك وكتمها عن أصحابه ومنعهم األجر بالعلم هبا وباإلقرار جبملتها فقد افترى وكذب نبيه صلى اهللا 

ا على كل نيب أن يدل أمته على أحسن ما يعلمه هلم ومن قال هبذا فقد أكذب ربه عليه  و سلم إذ يقول إن حق
سلم  لقد جآءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما { تعاىل إذ يقول عز و جل واصفا لنبيه صلى اهللا عليه و 

قرار به ويزدادون علما وإذا كتمهم ما يستعجلون األجر باإل} عنتم حريص عليكم بلمؤمنني رءوف رحيم 
  بفهمه فقد خالف الصفة اليت ذكرها اهللا تعاىل ومن قال ذلك فقد فارق اإلسالم 



فإن قال قائل فأنت تصف اآلن حممدا صلى اهللا عليه و سلم بأنه يريد أن يزداد أهل األرض خريا وهذا خالف 
 عليه و سلم بأفضل مما وصفت به قولك إن اهللا عز و جل مل يرد هذا بكل الناس فقد وصفت حممدا صلى اهللا

  اهللا عز و جل وبأنه أرأف بنا من اهللا تعاىل 
قال علي فنقول وباهللا التوفيق هذه شغبية ضعيفة وإمنا مياثل بني الشيئني أو يفاضل بينهما إذا كانا واقعني حتت 

مد صلى اهللا عليه و نوع واحد أو حتت جنس واحد وليس صفتنا هللا تعاىل من نوع صفتنا للمخلوقني ورمحة حم
سلم بالناس هي من جنس ترامحنا بعضنا لبعض إال أهنا أعلى من كل رمحة إلنسي وأكمل وأمت وأدوم وليس اهللا 
تعاىل واقعا معنا حتت نوع البشرية كوقوع حممد صلى اهللا عليه و سلم معنا حتتها وإن كان أفضل من كل من 

على خلقه أال ترى أننا نصف اهللا عز و جل مثنني عليه بأنه جبار  دونه وال يثىن على اهللا عز و جل مبا يثين به
متكرب وهذا يف كل خملوق دونه تعاىل ذم شديد واستنقاص عظيم ونصفه تعاىل بأنه ذو غضب شديد أنه يفعل ما 

  يريد وأنه ذو مكر ال يؤمن 
ا ونقصا    وكل هذا لو وصفنا به خملوقا لكان ذم

والنبل والنجدة والعفة وكل هذا ال جيوز أن يوصف به اهللا عز و جل فمن  ومندح املخلوقني بالعقل والكيس
أراد أن يقيس رمحة اهللا تعاىل خللقه برمحة نبيه صلى اهللا عليه و سلم هلم فقد أحلد يف وصفه لربه تعاىل وقد علمنا 

م بل أراد أن يعذبه يقينا أن اهللا عز و جل مل يرد قط أن يهدي أبا طالب ولو شاء أن يؤمن لشرح صدره لإلسال
يف نار جهنم أبدا وعلمنا يقينا أن حممدا صلى اهللا عليه و سلم كان من أبعد آماله أن يؤمن أبو طالب وقد كفانا 

  } إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشآء وهو أعلم بلمهتدين { اهللا تعاىل ذلك بقوله 
  ومن حممد صلى اهللا عليه و سلم ومن أبيه وأمه اللذين ولداه فأما من آمن باهللا فاهللا أرأف به من نفسه بنفسه 

ألنه جازاه على ذلك مبا لو ملك االختيار مل يبلغ مقدار ما أعطاه اهللا تعاىل يف اجلنة وال مسح له أبواه بذلك وألنه 
بالتوبة ومبوازنة  تعاىل غفر له ما لو فعله عاصيا ألبيه ما غفر له ذلك فإن الرجل يزين بأمة اهللا تعاىل فيغفر له

  حسناته لسيئاته ولو زىن بأمة أبيه لقطعه 

وأما من مل يؤمن فما أراد اهللا به خريا قط ولو أراد به خريا ألماته سقطا فمن قال إن اهللا تعاىل مل يقدر على ذلك 
قول اللهم ال فقد أحلد ووصف ربه تعاىل بغاية النقص ومن قال إن اهللا تعاىل أراد اخلري بفرعون فنحن نباهله ون

ا أراده بفرعون  ا أردته بفرعون فليدع ربه تعاىل أن يريد به من اخلري م   ترد بنا من اخلري م
ا أراد اهللا عز و جل وباهللا  فإن شغب مشغب فقال إنك اآلن تصف حممدا صلى اهللا عليه و سلم بأنه أراد غري م

بلها    تعاىل التوفيق وهذه شغبية ضعيفة كاليت ق
يف هذا املكان مقرين مبا قال ربنا عز و جل من أن حممدا صلى اهللا عليه و سلم أحب أن نعم كذلك نقول 

يهتدي قوم مل حيب اهللا تعاىل أن يهديهم وليس يف اختالف ما أراد اهللا تعاىل ههنا وما أراد نبيه عليه السالم عيب 
تمار لربه تعاىل فقط ال بأن يوافق ربه فيما على نبيه عليه السالم ألنه إمنا ميدح النيب فمن دونه من املخلوقني باالئ

مل يكلفه أال ترى أننا مندح أنفسنا بالنكاح واألوالد ومها منفيان عن اهللا عز و جل مل يردمها لنفسه قط ومندح 
بالصدقة على احملتاج الذي مل يرد اهللا أن يغنيه ولو أراد أن يغنيه لكان قادرا عز و جل على ذلك فلم نؤمن حنن 

تريد ما أراده اهللا عز و جل يف كل وقت بل هنينا عن ذلك فقد أراد اهللا عز و جل قتل من سلط عليه قط أن 



الكفار من املؤمنني ولو أردنا حنن ذلك لفسقنا وإمنا أريد منا االئتمار ملا أمرنا به واالنتهاء عما هنينا عنه وقول 
شبه باهللا عز و جل وهذا كفر عندنا ألن اهللا تعاىل خصومنا يؤول إىل قول بعض أهل اإلحلاد أن الواجب علينا الت

  ال يشبهه شيء فال يروم التشبه به إال كافر ملحد 
  وهذا بني وباهللا تعاىل التوفيق 

مث نرجع إىل بقية الكالم يف تأخري البيان فإن احتج بعض من جييز تأخري البيان عن وقت وجوب األمر بقصة 
ء فموسى عليه السالم مل يلزمه قط أمر يف تلك القصة يلزمه التقصري إن موسى واخلضر عليهما السالم فال سوا

مل يأته وإمنا سأله ناسيا والنسيان مرفوع وكذلك كان سؤال نوح عليه السالم يف ابنه ناسيا ألن اهللا تعاىل قد 
قد كان كافيه كان بني له أن حيمل أهله إال من سبق عليه القول منهم فنسي نوح عليه السالم هذا االستثناء و

  ألن ابنه كان كافرا قد سبق عليه القول يف مجلة من كفر 
  واحتجوا أيضا بأمر بقرة بين إسرائيل وأنه تعاىل أخر عنهم بيان الصفات اليت زادهم بعد ذلك 

قال علي وهذا ال حجة هلم فيه ألن تلك الصفات إمنا هي زيادات شرائع لو مل يسألوا عنها مل يزادوهم ولو 
يف أول ما أمروا بقرة بيضاء أو محراء أو بلقاء ألجزت عنهم لكنهم ملا زادوا سؤاال زيدوا شرعا ودخلوا ذحبوا 

ذم اهللا تعاىل على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم إذ يقول إن من أعظم الناس جرما يف  بذلك يف مجلة من 
  اإلسالم من سأل عن شيء مل حيرم فحرم من أجل مسألته 

  السالم إمنا هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم  ويف قوله عليه
يأيها لذين آمنوا ال تسألوا عن أشيآء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا { ويبني صحة قولنا هذا قوله عز و جل 

} } ا كافرين عنها حني ينزل لقرآن تبد لكم عفا هللا عنها وهللا غفور حليم قد سأهلا قوم من قبلكم مث أصبحوا هب
فأخرب تعاىل بنص ما قلنا وله احلمد وبني لنا أن األشياء معفوة ساقطة عنا قبل أن نسأل عنها فإذا سألنا عنها 

  لزمتنا ولعلنا نعصي حينئذ فنهلك وكل ذلك قد سبق يف علمه عز و جل 
ألوا عنها حني ينزل لقرآن يأيها لذين آمنوا ال تسألوا عن أشيآء إن تبد لكم تسؤكم وإن تس{ وأما تأخر نزول 

يف قصة ابن الزبعرى إذ اعترض على النيب صلى اهللا عليه و سلم يف } تبد لكم عفا هللا عنها وهللا غفور حليم 
فقال حنن نعبد املالئكة والنصارى يعبدون عيسى فهم } علموا أن هللا شديد لعقاب وأن هللا غفور رحيم { تالوة 

مغفال عن تدبر اآلية األوىل وقد كان له فيها كفاية له عقل ولكن الثانية  يف جهنم معنا فإن ابن الزبعرى كان
ويوم حيشرهم مجيعا مث يقول للمالئكة { أتت مؤكدة هلا فقط وهي إخباره تعاىل عن سؤاله املالئكة فقال تعاىل 

لوا سبحانك أنت ولينا قا{ فأخرب تعاىل عن املالئكة الصادقني املقدسني أهنم قالوا } أهؤالء إياكم كانوا يعبدون 
  فليس قول القائل أنا أعبد } من دوهنم بل كانوا يعبدون جلن أكثرهم هبم مؤمنون 

املالئكة وال قول النصارى حنن نعبد املسيح موجب لصدقهم ألن العبادة إمنا هى االتباع واالنقياد مأخوذة من 
يعصي وخيالف فليس عابدا له وهو كاذب يف ادعائه  العبودية وإمنا يعبد املرء من ينقاد له ومن يتبع أمره وأما من

  أنه يعبده 
فالقائلون حنن نعبد املالئكة واملسيح كذبة يف دعواهم لذلك ما عبدوهم قط وإمنا عبدوا الشياطني النقيادهم 

بأن ألمرهم واتباعهم إغواءهم ولو اتبعوا املالئكة واملسيح عليه السالم ما أمروهم إال بعبادة اهللا عز و جل و



يقولوا إننا ال نعبد شيئا من دون اهللا عز و جل بل كانوا ينهوهنم عن الكذب وهذا عني الكذب وقد بني عليه 
ختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون هللا وملسيح بن مرمي ومآ أمروا إال ليعبدوا { السالم معىن قول ربه تعاىل 

ال قائل يا رسول اهللا ما كنا نعبدهم فأخربهم عليه السالم فق} إهلا واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون 
أهنم إذا أطاعوهم يف حترمي ما حرموا وحتليل ما أحلوا فقد اختذوهم أربابا وحنن إمنا أطعنا أمر نبينا عليه السالم 

  لعلمنا أنه كله من عند اهللا عز و جل وأنه ال يقول من تلقاء نفسه شيئا 
ا ين{ قال اهللا عز و جل    } طق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى وم

فإن قال قائل فعلى قولك فمن عصى منا مل يعبد اهللا عز و جل قيل له نعم مل يعبد اهللا تعاىل لتلك املعصية وال 
  فيها ولكن عبده يف سائر طاعته وإقراره بالتوحيد 

  اه فإن قال قائل فعلى قولك إننا إذا أطعنا الرسول صلى اهللا عليه و سلم لقد عبدن
سلم توجب أال يطلق لفظ العبادة وال معناها إال  قيل له وباهللا تعاىل التوفيق إن طاعة الرسول صلى اهللا عليه و 

هللا عز و جل وحده ال شريك له وتوجب أن من أطاع الشيطان يف الكفر فقد عبده وهذه معان شرعية ال 
السلب للقاتل نزل بعد آية قسم الغنائم  يتجاوز فيها ما أتت به الشريعة فقط وأما من ادعى بيان كون أن

فدعوى ال يقوم عليها دليل وال روي ذلك قط من وجه يصح وكذلك القول يف بيان سهم ذي القرىب وأن بيان 
ذو القرىب دون بين عبد مشس وبين نوفل نزل متأخرا عن اآلية دعوى ال  كون بين هاشم وبين عبد املطلب هم 

  تصح أصال 
  ثمان رضي اهللا عنه وجبري بن مطعم جهال هذا قيل له فإن قال قائل فإن ع

ا أن خيفى على الصاحب والصاحبني والعشرة واألكثر منهم فهم آية  نعم وما يف هذا علينا من احلجة ومىت منعن
  أو آيات من القرآن 

ان بال شك أن وقد كان يف قسمة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبين املطلب دوهنما ما يكفي ألهنما كانا يوقن
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال مينع ذا حق حقه وال يعطي أحدا غري حقه فكان يف هذا كفاية ألنه لو كان 
سلم ولوكان بنو  لبين عبد مشس وبين نوفل حق يف سهم ذوي القرىب ما منعهم إياه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

نيب صلى اهللا عليه و سلم حقا ليس هلم ولكن عثمان وجبري عبد املطلب خارجني من ذوي القرىب ما أعطاهم ال
رضي اهللا عنهما أرادا علم السبب الذي من أجله استحق بنو املطلب الدخول فيما خرج قومهما منه واخلصلة 
اليت بان هبا بنو عبد املطلب دون بين عبد مشس وبين نوفل وقد قال عثمان رضي اهللا عنه يف اجلمع بني األختني 

اليمني أحلتهما آية وحرمتهما آية فأخرب رضي اهللا عنه أنه خفيت عليه رتبة هاتني اآليتني ومل يدر أيهما مبلك 
يغلب ويستثين من األخرى وال جيوز عند ذي فهم ولب أن يعتقد الشيء حراما حالال يف وقت واحد على 

ذا حمال ظاهر االمتناع ومن بلغ شخص واحد فيكون حيل له أن يفعله وال حيل له أن يفعله فيفعل وال يفعل وه
  ههنا كفانا نفسه وأما العرايا فقد جاء احلديث موصوال يف استثنائها من التمر بالرطب وباهللا تعاىل التوفيق 

  الباب العاشر يف األخذ مبوجب القرآن



والعمل مبا فيه وصح  قال علي وملا تبني بالرباهني واملعجزات أن القرآن هو عهد اهللا إلينا والذي ألزمنا اإلقرار به
بنقل الكافة الذي ال جمال للشك فيه أن هذا القرآن هو املكتوب يف املصاحف املشهورة يف اآلفاق كلها وجب 

وما من دآبة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه { االنقياد ملا فيه فكان هو األصل املرجوع إليه ألننا وجدنا فيه 
فما يف القرآن من أمر أو هني فواجب } ب من شيء مث إىل رهبم حيشرون إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتا

الوقوف عنده وسنذكر إن شاء اهللا تعاىل يف باب األخبار التايل هلذا الباب كيف العمل يف بناء آي القرآن 
محل  خاصها مع عامها وبناء السنن عليها وسنذكر إن شاء اهللا تعاىل يف باب األوامر والنواهي كيف العمل يف

أوامر القرآن ونواهيه على الظاهر والوجوب والفور ونذكر إن شاء تعاىل يف باب العموم واخلصوص ما يقتضيه 
ذلك الباب من أخذ آي القرآن على عمومها ونوعب الرد على كل من خالف احلق يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل 

  وباهللا التوفيق 
إىل املسلمني من أهل السنة واملعتزلة واخلوارج واملرجئة قال علي وال خالف بني أحد من الفرق املنتمية 

والزيدية يف وجوب األخذ مبا يف القرآن وأنه هو املتلو عندنا نفسه وإمنا خالف يف ذلك قوم من غالة الروافض 
هم كفار بذلك مشركون عند مجيع أهل اإلسالم وليس كالمنا مع هؤالء وإمنا كالمنا يف هذا الكتاب مع أهل 

  إذا قد أحكمنا بطالن سائر امللل يف كتاب الفصل وباهللا تعاىل التوفيق  ملتنا
ونذكر إن شاء اهللا تعاىل يف باب اإلمجاع من هذا الكتاب بالربهان الصحيح أن القراءات السبع اليت نزل هبا 

منها أو  القرآن باقية عندنا كلها وبطالن قول من ظن أن عثمان رضي اهللا عنه مجع الناس على قراءة واحدة
  على بعض األحرف السبعة دون بعض وباهللا تعاىل التوفيق 

  الباب احلادي عشر

يف الكالم يف األخبار وهي السنن املنقولة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف بعض فصول هذا الباب ذكر 
  السبب يف االختالف الواقع بني األئمة يف صدر هذه األمة 

ا أمرنا به قال علي ملا بينا أن القر آن هو األصل املرجوع إليه يف الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه إجياب طاعة م
وما { رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ووجدناه عز و جل يقول فيه واصفا لرسوله صلى اهللا عليه و سلم 

رسوله صلى فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من اهللا عز و جل إىل } ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى 
سلم على قسمني أحدمها وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن والثاين وحي مروي  اهللا عليه و 

منقول غري مؤلف وال معجز النظام وال متلو لكنه مقروء وهو اخلرب الوارد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وهو املبني عن اهللا عز و جل مراده منا 

ووجدناه تعاىل } بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون {  قال اهللا تعاىل
يا أيها لذين { قد أوجب طاعة هذا الثاين كما أوجب طاعة القسم األول الذي هو القرآن وال فرق فقال تعاىل 

فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون  آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء
فكانت األخبار اليت ذكرنا أحد األصول الثالثة اليت ألزمنا طاعتها } بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول { يف اآلية اجلامعة جلميع الشرائع أوهلا عن أخرها وهي قوله تعاىل 
منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري  وأويل ألمر



  فهذا أصل وهو القرآن } وأحسن تأويال 
يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا { مث قال تعاىل 

فهذا ثان وهو اخلرب عن رسول اهللا صلى } وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله 
سلم مث قال تعاىل    اهللا عليه و 

يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن { 
فهذا ثالث وهو اإلمجاع املنقول إىل رسول اهللا صلى } كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

سلم حكمه وصح لنا بنص القرآن أن األخبار هي أحد األصلني املرجوع إليهما عند التنازع قال  اهللا عليه و 
يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا { تعاىل 

  } كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال ولرسول إن 
قال علي والربهان على أن املراد هبذا الرد إمنا هو إىل القرآن واخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن 
األمة جممعة على أن هذا اخلطاب متوجه إلينا وإىل كل من خيلق ويركب روحه يف جسده إىل يوم القيامة من 

ة والناس كتوجهه إىل من كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكل من أتى بعده عليه السالم اجلن
سلم وحىت لو شغب  ا علم ضرورة أنه ال سبيل لنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و  وقبلنا وال فرق وقد علمن

سلم ملا أمكنه هذا الشغب مشغب بأن هذا اخلطاب إمنا هو متوجه إىل من ميكن لقاء رسول اهللا صلى ا هللا عليه و 
يف اهللا عز و جل إذ ال سبيل ألحد إىل مكاملته تعاىل فبطل هذا الظن وصح أن املراد بالرد املذكور يف اآلية اليت 
نصصنا إمنا هو إىل كالم اهللا تعاىل وهو القرآن وإىل كالم نبيه صلى اهللا عليه و سلم املنقول على مرور الدهر 

  د جيل إلينا جيل بع
قال علي وأيضا فليس يف اآلية املذكورة ذكر للقاء وال مشافهة أصال وال دليل عليه وإمنا فيه األمر بالرد فقط 

ومعلوم بالضرورة أن هذا الرد إمنا هو حتكيم وأوامر اهللا تعاىل وأوامر رسوله صلى اهللا عليه و سلم موجودة 
  بالرد إليها دون تكلف تأويل وال خمالفة ظاهر  عندنا منقول كل ذلك إلينا فهي اليت جاء نص اآلية

  قال علي والقرآن واخلرب الصحيح بعضها مضاف إىل بعض 
ا قدمناه آنفا يف  ومها شيء واحد يف أهنما من عند اهللا تعاىل وحكمها حكم واحد يف باب وجوب الطاعة هلما مل

وال تولوا عنه وأنتم تسمعون وال تكونوا يأيها لذين آمنوا أطيعوا هللا ورسوله { صدر هذا الباب قال تعاىل 
فبني تعاىل هبذه اآلية أنه مل يرد منا اإلقرار بالطاعة لرسول اهللا صلى اهللا } كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعون 

عليه و سلم بال عمل بأوامره واجتناب نواهيه وهذه صفة املقلدين فإهنم يقولون طاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  جبة فإذا أتاهم أمر من أوامره يقروه بصحته مل يصعب عليهم و سلم وا

  التويل عنه وهم يسمعون نعوذ باهللا من ذلك 
قل إمنآ أنذركم بلوحي وال يسمع لصم لدعآء { وقال تعاىل } إنا حنن نزلنا لذكر وإنا له حلافظون { وقال تعاىل 

هللا عليه و سلم كله وحي والوحي بال خوف ذكر فأخرب تعاىل كما قدمنا أن كالم نبيه صلى ا} إذا ما ينذرون 
  والذكر حمفوظ بنص القرآن 

فصح بذلك أن كالمه صلى اهللا عليه و سلم كله حمفوظ حبفظ اهللا عز و جل مضمون لنا أنه ال يضيع منه شيء 



  إذ ما حفظ اهللا تعاىل فهو باليقني ال سبيل إىل أن يضيع منه شيء فهو منقول إلينا كله 
وما ختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل هللا ذلكم هللا ريب عليه توكلت وإليه { علينا أبدا وقال تعاىل فلله احلجة 

فوجدنا اهللا تعاىل يردنا إىل كالم نبيه صلى اهللا عليه و سلم على ما قدمنا آنفا فلم يسمع مسلما يقر } أنيب 
صلى اهللا عليه و سلم وال أن يأيت عما  بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إىل غري القرآن واخلرب على رسول اهللا

ام احلجة عليه فهو فاسق وأما من فعله مستحال للخروج عن أمرمها وموجبا  وجد فيهما فإن فعل ذلك بعد قي
  لطاعة أحد دوهنما فهو كافر شك عندنا يف ذلك 

ى اهللا عليه و وقد ذكرنا حممد بن نصر املروزي أن إسحاق بن راهويه كان يقول من بلغه عن رسول اهللا صل
سلم خرب يقر بصحته مث رده بغري تقية فهو كافر ومل حنتج يف هذا بإسحاق وإمنا أوردناه لئال يظن جاهل أننا 

منفردون هبذا القول وإمنا احتججنا يف تكفرينا من استحل خالف ما صح عنده عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث { يه و سلم سلم بقول اهللا تعاىل خماطبا لنبيه صلى اهللا عل

  } ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
قال علي هذه كافية ملن عقل وحذر وآمن باهللا واليوم اآلخر وأيقن أن هذا العهد عهد ربه تعاىل إليه ووصيته عز 

جد يف نفسه مما قضاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف كل و جل الواردة عليه فليفتش اإلنسان نفسه فإن و
ا جاءه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ووجد نفسه  خرب يصححه مما قد بلغه أو وجد نفسه غري مسلمة مل

  مائلة إىل قول فالن وفالن أو قياسه واستحسانه وأوجد نفسه حتكم فيما نازعت فيه أحدا دون 

عليه و سلم مىت صاحت فمن دونه فليعلم أن اهللا تعاىل قد أقسم وقوله احلق إنه ليس مؤمنا رسول اهللا صلى اهللا 
ا فهو كافر وال سبيل إىل قسم ثالث    وصدق اهللا تعاىل وإذا مل يكن مؤمن

وليعلم أن كل من قلد من صاحب أو تابع أو مالكا أو أبو حنيفة والشافعي وسفيان واألوزاعي وأمحد وداود 
هم متربئون منه يف الدنيا واآلخرة ويوم يقوم األشهاد اللهم إنك تعلم أنا ال حنكم أحدا إال كالمك رضي اهللا عن

وكالم نبيك الذي صليت عليه وسلمت يف كل شيء مما شجر بيننا ويف كل ما تنازعنا فيه واختلفنا يف حكمه 
يف األرض وخالفناهم وصرنا دوهنم وأننا ال جند يف أنفسنا حرجا مما قضى به نبيك ولو أسخطنا بذلك مجيع من 

حزبا وعليهم حربا وإننا مسلمون لذلك طيبة أنفسنا عليه مبادرون حنوه ال نتردد وال نتلكأ عاصون لكل من 
  خالف ذلك موقنون أنه على خطأ عندك وأنا على صواب لديك 

مني هذه الطريقة حىت ننقل مجيعا اللهم فثبتنا على ذلك وال ختالف بنا عنه وأسألك اللهم بأبنائنا وإخواننا املسل
  وحنن مستمسكون هبا إىل دار اجلزاء آمني 

  مبنك يا أرحم الرامحني 
قال علي وإذ قد بني اهللا لنا أن كالم نبيه إمنا هو كله وحي من عنده وأن القرآن وحي من عنده وأيضا فقد قال 

فصح هبذه اآلية صحة } ا فيه ختالفا كثريا أفال يتدبرون لقرآن ولو كان من عند غري هللا لوجدو{ فيه عز و جل 
ضرورية أن القرآن واحلديث الصحيح متفقان مها شيء واحد ال تعارض بينهما وال اختالف يوفق اهللا تعاىل 

لفهم ذلك من شاء من عباده وحيرمه من شاء ال إله إال هو كما يؤيت الفهم والذكاء والصرب على الطلب للخري 
  عد الفهم والكسل من شاء نسأل اهللا من هبته ما يقرب منه ويزلف لديه آمني من شاء ويؤيت البلدة وب



وصح مبا ذكرنا بطالن قول من ضرب القرآن بعضه ببعض أو ضرب احلديث الصحيح بعضه ببعض أو ضرب 
بله فسنجمع يف كل ذلك دواوين  القرآن باحلديث بعضهما ببعض وإن أمدنا اهللا بانفساخ مدة وأيدنا بعون من ق

ني فيها أشخاص السؤال واجلواب والتأليف يف كل ما ظنه أهل اجلهل من ذلك متعارضا خمتلف احلكم ونبني نب
حبول اهللا وقوته أن كل ذلك شيء واحد ال اختالف فيه وأن خيتر منا قبل ذلك فحسبنا ما اطلع عليه من نيتنا 

  يف ذلك ال إله إال هو وقال تعاىل 

} من لكتاب يدعون إىل كتاب هللا ليحكم بينهم مث يتوىل فريق منهم وهم معرضون أمل تر إىل لذين أوتوا نصيبا { 
  } وإذا قيل هلم تعالوا إىل مآ أنزل هللا وإىل لرسول رأيت ملنافقني يصدون عنك صدودا { وقال تعاىل 

ليشتد إشفاقه قال علي بن أمحد فليتق اهللا الذي إليه املعاد امرؤ على نفسه ولتوجل نفسه عند قراءة هذه اآلية و
من أن يكون خمتارا للدخول حتت هذه الصفة املذكورة املذمومة املوبقة املوجبة للنار فإن من ناظر خصمه يف 

ا أنزل اهللا تعاىل وإىل كالم الرسول  مسألة من مسألة الديانة وأحكامها اليت أمرنا بالتفقه فيها فدعاه خصمه إىل م
ا فصده عنهما ودعاه إىل قياس أو إىل قول    فالن وفالن فليعلم أن اهللا عز و جل قد مساه منافق

  نعوذ باهللا من هذه املنزلة املهلكة 
وإذا حضر لقسمة أولوا لقرىب وليتامى { فالتوبة التوبة عباد اهللا قبل حلول األجل وانقطاع املهل قال تعاىل 

ا  عليك لكتاب إال لتبني هلم لذي ومآ أنزلنا { وقال تعاىل } وملساكني فرزقوهم منه وقولوا هلم قوال معروف
فصح أن البيان كله موقوف على كالم اهللا تعاىل وكالم نبيه صلى اهللا } ختلفوا فيه وهدى ورمحة لقوم يؤمنون 

وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمرا أن يكون هلم خلرية من { عليه و سلم وقال عز و جل 
  } ضالال مبينا أمرهم ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل 

قال علي هذه اآلية كافية من عند رب العاملني يف أنه ليس لنا اختيار عند ورود أمر اهللا تعاىل وأمر رسوله صلى 
سلم وأنه من خري نفسه يف التزام أو ترك أو يف الرجوع إىل قول قائل دون رسول اهللا صلى اهللا عليه  اهللا عليه و 

فقد ضل ضالال مبينا وأن املقيم على أمر مساه اهللا ضالال ملخذول وقال و سلم فقد عصى اهللا بنص هذه اآلية 
ومآ أرسلنا من رسول أال ليطاع بإذن هللا ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جآءوك فستغفروا هللا وستغفر هلم { تعاىل 

ل ولذي مآ أفآء هللا على رسوله من أهل لقرى فلله وللرسو{ وقال تعاىل } لرسول لوجدوا هللا توابا رحيما 
لقرىب وليتامى وملساكني وبن لسبيل كي ال يكون دولة بني ألغنيآء منكم ومآ آتاكم لرسول فخذوه وما هناكم 

يف بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها مسه يسبح له فيها { وقال تعاىل } عنه فنتهوا وتقوا هللا إن هللا شديد لعقاب 
  } بلغدو وآلصال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقر أنه صحيح وأن احلجة تقوم مبثله أو قد قال علي ومن جاءه خرب عن رسول 
صحح مثل ذلك اخلرب يف مكان آخر مث ترك مثله يف هذا املكان لقياس أو لقول فالن وفالن فقد خالف أمر اهللا 

  وأمر رسوله واستحق الفتنة والعذاب األليم 
ديه على ما هو فيه وارتطامه يف هذه العظيمة أعظم فتنة قال علي أما الفتنة فقد عجلت له وال فتنة أعظم من متا

وواهللا ليصحن القسم اآلخر إن مل يتدارك نفسه بالتوبة واإلقالع والطاعة ملا أتاه من نبيه صلى اهللا عليه و سلم 
  ورفض قبول قول من دونه كائنا من كان وباهللا تعاىل التوفيق 



عنا مث يتوىل فريق منهم من بعد ذلك ومآ أولئك بلمؤمنني وإذا ويقولون آمنا بلله وبلرسول وأط{ وقال تعاىل 
دعوا إىل هللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن هلم حلق يأتوا إليه مذعنني أيف قلوهبم مرض 

ىل هللا أم رتابوا أم خيافون أن حييف هللا عليهم ورسوله بل أولئك هم لظاملون إمنا كان قول ملؤمنني إذا دعوا إ
أولئك  ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا وأولئك هم ملفلحون ومن يطع هللا ورسوله وخيش هللا ويتقه ف
هم لفآئزون وأقسموا بلله جهد أمياهنم لئن أمرهتم ليخرجن قل ال تقسموا طاعة معروفة إن هللا خبري مبا تعملون 

يه ما محل وعليكم ما محلتم وإن تطيعوه هتتدوا وما على لرسول قل أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول فإن تولوا فإمنا عل
قال علي هذه اآليات حمكمات مل تدع ألحد علقة يشغب هبا قد بني اهللا فيها صفة فعل أهل } إال لبالغ ملبني 

ر زماننا فإهنم يقولون حنن املؤمنون باهللا وبالرسول وحنن طائعون هلما مث يتوىل طائفة منهم بعد هذا اإلقرا
فيخالفون ما وردهم عن اهللا عز و جل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم أولئك بنص حكم اهللا تعاىل عليهم ليسوا 

مؤمنني وإذا دعوا إىل آيات من قرآن أو حديث عن الرسول صلى اهللا عليه و سلم خيالف كل ذلك تقليدهم 
  ومن قائل هذا متروك  امللعون أعرضوا عن ذلك فمن قائل ليس عليه العمل ومن قائل هذا خصوص

ومن قائل أىب هذا فالن ومن قائل القياس غري هذا حىت إذا وجدوا يف احلديث أو القرآن شيئا يوافق ما قلدوا 
فيه طاروا به كل مطار وأتوا إليه مذعنني كما وصف اهللا حرفا حرفا فيا ويلهم ما باهلم أيف قلوهبم مرض وريب 

ه صلى اهللا عليه و سلم أال إهنم هم الظاملون كما مساهم اهللا رب العاملني أم خيافون جور اهللا تعاىل وجور رسول
  فبعدا للقوم الظاملني 

سلم ليحكم بينهم أن  مث بني تعاىل أن قول املؤمنني إذا دعوا إىل كتاب اهللا تعاىل وكالم نبيه صلى اهللا عليه و 
 تعاىل وقوله احلق أهنم مؤمنون وأهنم يقولوا مسعنا وأطعنا وهذا جواب أصحاب احلديث الذين شهد هلم اهللا

مفلحون وأهنم هم الفائزون اللهم فثبتنا فيهم وال ختالف بنا عنهم واكتبنا يف عدادهم واحشرنا يف سوادهم آمني 
  رب العاملني 

ون مث أخربنا تعاىل مبا شهدناه من اكثر أهل زماننا ومبا مييزونه من أنفسهم بظاهر أحواهلم وباطنها من أهنم يقول
نسمع هللا ولرسوله صلى اهللا عليه و سلم ويقسمون على ذلك فقال هلم تعاىل ال تقسموا ولكن أطيعوا أن 

حققوا ما تقولون بإقراركم وفعلكم واتركوا حكم كل حاكم وقول كل قائل دون قول اهللا تعاىل وقول رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سلم غري ما محله ربه وهو التبليغ والتبيني وقد فعل مث أخربنا تعاىل أنه ليس على رسول اهللا صل ى اهللا عليه و 
سلم ذلك وأخربنا تعاىل أن علينا ما محلنا وهو الطاعة واالنقياد ملا أمر به رسول اهللا صلى اهللا  صلى اهللا عليه و 

  عليه و سلم والعمل بذلك ال ملا أمرنا به من دونه وباهللا تعاىل التوفيق 
 آية واحدة مما تلونا كفاية ملن عقل وفهم فكيف وقد أبدأ ربنا تعاىل يف ذلك وأعاد وكرر قال علي لقد كان يف

وأكد ومل يدع ألحد متعلقا وقد أنذرنا كما أمرنا وألزمنا يف القرآن وما توفيقنا إال باهللا عز و جل وال قوة إال 
  باهللا العلي العظيم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

  عن اهللا تعاىلفصل فيه أقسام اإلخبار 



قال أبو حممد جاء النص مث مل خيتلف فيه مسلمان يف أن ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
  ففرض اتباعه وأنه تفسري ملراد اهللا تعاىل يف القرآن وبيان جململه 

تيقن املقطوع به على ما مث اختلف املسلمون يف الطريق املؤدية إىل صحة اخلرب عنه عليه السالم بعد اإلمجاع امل
يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم { ذكرنا وعلى الطاعة من كل مسلم لقوله تعاىل 

فنظرنا } فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
قسمني خرب تواتر وهو ما نقلته كافة بعد كافة حىت تبلغ به النيب صلى اهللا عليه يف ذلك فوجدنا األخبار تنقسم 

ا أن  و سلم وهذا خرب مل خيتلف مسلمان يف وجوب األخذ به ويف أنه حق مقطوع على غيبه ألن مبثله عرفن
سلم وبه القرآن هو الذي أتى به حممد صلى اهللا عليه و سلم وبه علمنا صحة مبعث النيب صلى اهللا عليه و 

علمنا عدد ركوع كل صالة وعدد الصلوات وأشياء كثرية من أحكام الزكاة وغري ذلك مما مل يبني يف القرآن 
تفسريه وقد تكلمنا يف كتاب الفصل على ذلك وبينا أن الربهان قائم على صحته وبينا كيفيته وأن الضرورة 

ا من األنبياء والعلماء والفالسفة  والطبيعة توجبان قبوله وأن به عرفنا ما مل نشاهد من البالد ومن كان قبلن
  وامللوك والوقائع والتوالف 

  ومن أنكر ذلك كان مبنزلة من أنكر ما يدرك باحلواس األول وال فرق 
بله وال أنه مولود من امرأة    ولزمه أن يصدق بأنه كان قبله زمان وال أن أباه وأمه كانا ق

النقلة للخرب الذي ذكرنا فطائفة قالت ال يقبل اخلرب إال من مجيع  قال علي وقد اختلف الناس يف مقدار عدد
  أهل املشرق واملغرب وقالت طائفة ال يقبل إال من عدد ال حنصيه حنن 

  وقالت طائفة ال يقبل أقل من ثالمثائة وبضعة عشر رجال عدد أهل بدر وقالت طائفة ال يقبل إال من سبعني 
عدد القسامة وقالت طائفة ال يقبل إال من أربعني ألنه العدد الذي ملا بلغه  وقالت طائفة ال يقبل إال من مخسني

املسلمون أظهروا الدين وقالت طائفة ال يقبل إال من عشرين وقالت طائفة ال يقبل إال من اثين عشر وقالت 
الثة لقول رسول طائفة ال يقبل إال من مخسة وقالت طائفة ال يقبل إال من أربعة وقالت طائفة ال يقبل إال من ث

اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت يقول ثالثة من ذوي احلجى من قومه إنه قد نزل به جائحة وقالت طائفة ال يقبل 
  إال من اثنني 

  قال علي وهذه كلها أقوال بال برهان وما كان هكذا فقد سقط 
ل ما يعتقد صحته من ويكفي يف إبطال ذلك أن ننبه كل من يقول بشيء من هذه احلدود على أن يقيس ك

  أخبار دينه ودنياه فإنه ال سبيل له البتة إىل أن يكون شيء منها صح عنده 

  بالعدد الذي شرط كل واحد من ذلك العدد عن مثل ذلك العدد كله 
ن دينه أو دنياه فحصل من كل قول منها بطالن كل خرب  ٨وهكذا متزايدا حىت يبلغ إىل حتقيق ذلك اخلرب م 

شي شيئا ألنه وإن مسع هو بعض األخبار من العدد الذي شرط فال بد أن يبطل تلك املرتبة فيما فوق مجلة وال حنا
  ذلك 

  وكل قول أدى إىل الباطل فهو باطل بال شك وباهللا تعاىل التوفيق فلم يبق إال قول من قال بالتواتر ومل حيد عددا 
وباهللا تعاىل التوفيق لكل من حد يف عدد نقلة خرب  قال علي ونقول ههنا إن شاء اهللا تعاىل قوال باختصار فنقول



التواتر حدا ال يكون أقل منه يوجب تيقن صدقه ضرورة من سبعني أو عشرين أو عدد ال حنصيهم وإن كان يف 
ذاته حمصي ذا عدد حمدود أو أهل املشرق واملغرب وال سبيل إىل لقائه وال لقاء أحد هلم كلهم وال بد له من 

عضهم دون بعض بالضرورة وال بد من أن يكون لذلك التواتر الذي يدعونه يف ذاته عدد إن االقتصار على ب
ا ال يعرف أبدا وال يعقل    نقص منه واحد مل يكن متواترا وإال فقد ادعوا م

ا تقولون إن سقط من هذا احلد الذي حددمت واحد أيبطل  فإذن ال بد من حتديد عدد ضرورة فنقول هلم م
قبول ذلك اخلرب أم ال يبطله فإن قال يبطله حتكم بال برهان وكل قول مبجرد الدعوى بال سقوط ذلك الواحد 

برهان فهو مطروح ساقط فإن قال بقبوله أسقطنا له آخر مث آخر حىت يبلغ إىل واحد فقط وإن حد عددا سئل 
  عن الدليل على ذلك فال سبيل له إليه البتة 

ا نقله تسعة عشر وال بني ما نقله سبعون وال ما نقله  وأيضا فإنه ما يف القول فرق بني ما نقله عشرون وبني م
تسعة وستون وليس ذكر هذه األعداد يف القرآن ويف القسامة ويف بعض األحوال ويف بعض األخبار مبوجب أال 

ثة يقبل أقل منها يف األخبار وقد ذكر تعاىل يف القرآن أعدادا غري هذه فذكر تعاىل الواحد واالثنني والثال
ا تعلق بعدد آخر منها ومل يأت من هذه  ا تعلق بعدد منها وبني م واألربعة واملائة ألف وغري ذلك وال فرق بني م

ا مل يقصد هبا جمرم  األعداد يف القرآن شيء يف باب قبول األخبار وال يف قيام حجة هبم فصارف ذكرها إىل م
بسقوط واحد من العدد الذي حد كان قد ترك وقاح حمرف للكلم عن مواضعه وإن قال ال يبطل قبول اخلرب 

  مذهبه الفاسد مث سألناه عن 

إسقاط آخر أيضا مما بقي من ذلك العدد وهكذا حىت يبعد عما حد بعدا شديدا فإن نظروا هذا مبا ميكن حده 
دوده من األشياء كانوا مدعني بال دليل ومشبهني بال برهان وحكم كل شيء جيعله املرء دينا له أن ينظر يف ح

ويطلبها إال ما أصبح إمجاع أو نص أو أوجبت طبيعة ترك طلب حده وقد قال بعضهم ال يقبل من األخبار إال 
  ما نقلته مجاعة ال حيصرها العدد 

قال أبو حممد وهذا قول من غمره اجلهل ألنه ليس هذا موجدا يف العامل أصال وكل ما فيه فقد حصره العدد 
كن ملن تكلف ذلك فعلى هذا القول الفاسد قد سقط قبول مجيع األخبار مجلة وإن مل نعلمه حنن وإحصاؤه مم

  وسقط كون النيب صلى اهللا عليه و سلم يف العامل وهذا كفر 
ال تصح األخبار بأقل من نقل ذلك العدد أمر فظيع يدفعه العقل  وأيضا فيلزم هؤالء وكل من حد يف عدد من 

ه أقل من العدد الذي حدوا وأال يصح عندهم كل أمر حصره عدد ببديهته وهو أال يصح عندهم كل أمر يشهد
من الناس وكل أمر مل حيصره أهل املشرق واملغرب فتبطل األخبار كلها ضرورة على حكم هذه األقوال 

الفاسدة وهم يعرفون بضرورة حسهم صدق أخبار كثرية من موت ووالدة ونكاح وعزل ووالية واغتفال منزل 
وسائر عوارض العامل مما ال يشهده اال النفر اليسري ومن خالف هذا فقد كابر عقله ومل وخروج عدو شر واقع 

يصح عنده شيء مما ذكرنا أبدا ال سيما إن كان ساكنا يف قرية ليس فيها إال عدد يسري مع أنه ال سبيل له إىل 
  لقاء أهل املشرق واملغرب 

الضرورة فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق أننا نقول إن قال علي فإن سألنا سائل فقال ما حد اخلرب الذي يوجب 
الواحد من غري األنبياء املعصومني بالرباهني عليهم السالم قد جيوز عليه تعمد الكذب يعلم ذلك بضرورة احلس 



  وقد جيوز على مجاعة كثرية أن يتواطؤوا على كذبة إذا اجتمعوا ورغبوا أو رهبوا 
  علم اتفاقهم على ذلك الكذب خبربهم إذا تفرقوا ال بد من ذلك ولكن ذلك ال خيفى من قبلهم بل ي

هلما رغبة فيما أخرب به  ولكنا نقول إذا جاء اثنان فأكثر من ذلك وقد تيقنا أهنما مل يلتقيا وال دسسا وال كانت 
يتفق وال رهبة منه ومل يعلم أحدمها باآلخر فحدث كل واحد منهما مفترقا عن صاحبه حبديث طويل ال ميكن أن 

  خاطر اثنني على توليد مثله وذكر كل واحد منهما مشاهدة أو لقاء جلماعة شاهدت أو أخربت عن مثلها بأهنا 

  شاهدت فهو خرب صدق يضطر بال شك من مسعه إىل تصديقه ويقطع على غيبه 
يما يرده كل يوم من أخبار زمانه من موت أو والدة  أو نكاح أو وهذا الذي قلنا يعلمه حسا من تدبره ورعاه ف

عزل أو والية أو وقعة وغري ذلك وإمنا خفي ما ذكرنا على من خفي عليه لقلة مراعاته مير به ولو أنك تكلف 
إنسانا واحدا اختراع حديث طويل كاذب لقدر عليه يعلم ذلك بضرورة املشاهدة فلو أدخلت اثنني يف بيتني ال 

  از بوجه من الوجوه أن يتفقا فيه من أوله إىل آخره يلتقيان وكلفت كل واحد منهما توليد حديث كاذب ملا ج
هذا ما ال سبيل إليه بوجه من الوجوه أصال وقد يقع يف الندرة اليت مل نكد نشاهدها اتفاق اخلواطر على 

  الكلمات اليسرية والكلمتني حنو ذلك 
  والذي شاهدنا اتفاق شاعرين يف نصف بيت شاهدنا ذلك مرتني من عمرنا فقط 

  من ال أثق به أن خاطره وافق خاطر شاعر آخر يف بيت كامل واحد ولست أعلم ذلك صحيحا وأخربين 
  وأما الذي ال أشك فيه وهو ممتنع يف العقل فاتفاقهما يف قصيدة بل يف بيتني فصاعدا 

والشعر نوع من أنواع الكالم ولكل كالم تأليف ما والذي ذكره املتكلمون يف األشعار من الفصل الذي مسوه 
  ملواردة وذكروا أن خواطر شعراء اتفقت يف عدة أبيات فأحاديث مفتعلة ال تصح أصال وال تتصل ا

  وما هي إال سراقات وغارات من بعض الشعراء على بعض 
قال علي وقد يضطر خرب الواحد إىل العلم بصحته إال أن اضطراره ليس مبطرد وال يف وقت ولكن على قدر ما 

  يتهيأ 
  اب الفضل وقد بينا ذلك يف كت
  قال علي فهذا قسم 

قال علي القسم الثاين من األخبار ما نقله الواحد عن الواحد فهذا إذا اتصل برواية العدول إىل رسول اهللا صلى 
سلم وجب العمل به ووجب العلم بصحته أيضا وبني هذا وبني شهادة العدول فرق نذكره إن شاء  اهللا عليه و 

  سد احملاسيب واحلسني بن علي الكرابيسي اهللا تعاىل وهو قول احلارث بن أ
وقد قال به أبو سليمان وذكره ابن خويز منداد عن مالك بن أنس والربهان على صحة وجوب قبوله قول اهللا 

ا كان ملؤمنون لينفروا كآفة فلوال نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا يف لدين ولينذروا { عز و جل  وم
  فأوجب اهللا تعاىل على كل فرقة قبول نذارةالنافر منها } م حيذرون قومهم إذا رجعوا إليهم لعله

بأمره النافر بالنفقة وبالنذارة ومن أمره اهللا تعاىل بالتفقه يف الدين وإنذار قومه فقد انطوى يف هذا األمر إجياب 
  قبول نذارته على من أمره بإنذارهم 

حد فصاعدا وطائفة من الشيء مبعىن بعضه هذا ما ال والطائفة يف لغة العرب اليت هبا خوطبنا يقع على الوا



لزانية ولزاين فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وال { خالف بني أهل اللغة فيه وإمنا حد من حد يف قوله تعاىل 
)  ٢النور ( } تأخذكم هبما رأفة يف دين هللا إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر وليشهد عذاهبما طآئفة من ملؤمنني 

م أربعة لدليل ادعاه وكان بذلك ناقضا ملعهود اللغة ومل يدع قط قائل ذلك القول أن الطائفة يف اللغة ال تقع أهن
  إال على أربعة 

وأما حنن فالالزم عندنا أن يشهد عذاب الزىن واحد على ما نعرف من معىن الطائفة فإن شهد اكثر فذلك مباح 
  والواحد جيزي 

 صلى اهللا عليه و سلم بعث رسوال إىل كل ملك من ملوك األرض اجملاورين وبرهان آخر وهو أن رسول اهللا
لبالد العرب وقد اعترض بعض من خيالفنا يف ذلك بأن قال إن الرفاق والتجار وردوا بأمر النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم فلم يقتصر بذلك على الرسول وحده 
وحنن ال نشك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يقتصر قال أبو حممد وهذا شغب ومتويه ال جيوز إال على ضعيف 

بالرسل املذكورين على اإلخبار بظهوره ومعجزاته املنقولة خبري الرفاق والسفار بل أمرهم بتعليم من أسلم 
شرائع اإلسالم ومسائل العبادات واألحكام ليس من شيء من ذلك منقوال على ألسنة الرفاق والسفار وبعثه 

  شهورة بال خوف منقولة نقل الكواف هؤالء الرسل م
  فقد ألزم النيب صلى اهللا عليه و سلم كل ملك 

ا أخربهم به الرسول املوجه حنوهم من شرائع دينهم    ورعيته قبول م
  قال علي وكذلك بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معاذا إىل اجلند وجهات من اليمن 

وأبا بكر على املوسم مقيما للناس حجهم وأبا عبيدة إىل جنران وأبا موسى إىل جهة أخرى وهي زبيد وغريها 
وعليا قاضيا إىل اليمن وكل من هؤالء مضى إىل جهة ما معلما هلم شرائع اإلسالم وكذلك بعث أمريا إىل كل 

جهة أسلمت بعدت منه أو قربت كأقصى اليمن والبحرين وسائر اجلهات واألحياء والقبائل اليت أسلمت بعث 
طائفة رجال معلما هلم دينهم ومعلما هلم القرآن ومفتيا هلم يف أحكام دينهم وقاضيا فيما وقع بينهم إىل كل 

وناقال إليهم ما يلزمهم عن اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم وهم مأمورون بقبول ما خيربوهنم به على 
  نبيهم صلى اهللا عليه و سلم 

لتواتر من كافر ومؤمن ال يشك فيها أحد من العلماء وال من املسلمني وبعثه هؤالء املذكورين مشهورة بنقل ا
وال يف أن بعثهم إمنا كانت ملا ذكرنا من احملال الباطل املمتنع أن يبعث إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  من ال تقوم عليهم احلجة بتبليغه ومن ال يلزمهم قبول ما علموهم من القرآن وأحكام الدين 
ال جيب عليهم االنقياد ملا أخربوهم به من كل ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا  وما أفتوهم به يف الشريعة ومن 

عليه و سلم إذ لو كان ذلك لكانت بعثته هلم فضوال ولكان عليه السالم قائال للمسلمني بعثت إليكم من ال 
ا بلغكم عين ومن حكمكم أال تلتفتوا إىل م ا نقل إليكم عين وأال تسمعوا منه ما جيب عليكم أن تقبلوا منه م

  أخربكم به عين ومن قال هبذا فقد فارق اإلسالم 
وكذلك من نشأ يف قرية أو مدينة ليس هبا إال مقرىء واحد أو حمدث واحد أو مفت واحد فنقول ملن خالفنا 

كالم اهللا تعاىل ويثبت  ماذا تقولون أيلزمه إذا قرأ القرآن على ذلك املقرىء أن يؤمن مبا أقرأه وأن يصدق بأنه



  على ذلك أم عليه أن يشك وال يصدق بأنه كالم اهللا عز و جل فإن قالوا يلزمه اإلقرار بأنه كالم اهللا تعاىل 
قلنا صدقتم فأي فرق بني نقلهم للقرآن وبني نقلهم لسائر السنن وكالمها من عند اهللا تعاىل وكالمها فرض 

  يلقى الكواف أتوا بعظيمة يف الدين  قبوله وإن قالوا عليه أن يشك فيه حىت
ونسأهلم حينئذ فيمن لقي من ذلك اثنني أو ثالثة أو أربعة فال بد هلم من حد يقفون عنده من العدد فيكون 

يما ال يصح على قوهلم قبول القرآن والدين إال  قوهلم سخريا وباطال ودعوى بال برهان أو حييلوا على معدوم ف
القرآن مجلة واملنع من اعتمادمها ونعوذ باهللا من هذا وهكذا القول يف وجوب طاعة به ويف هذا إبطال للدين و

من أخذ عن أولئك الرسل قرآنا أو سنة وبلغ ذلك إىل غريه وألهنا بالد واسعة ال سبيل لكل واحد من أولئك 
جاهل هذا خصوص الرسل إىل لقاء مجيعهم من رجل وامرأة لكن يبلغ ويبلغ من بلغه هو وهكذا أبدا لئال يقول 

  ألولئك الرسل 
يأيها لذين آمنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيببوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم { وقال تعاىل 

  } نادمني 

ا  ا وال سبيل إىل قسم ثالث فإن كان فاسق قال أبو حممد ال خيلو النافر للتفقه يف الدين من أن يكون عدال أو فاسق
  لتبني يف أمره وخربه من غري جهته فأوجب ذلك سقوط قبوله فلم يبق إال العدل فقد أمرنا با

  فكان هو املأمور بقبول نذارته 
  قال أبو حممد وهذا برهان ضروري ال حميد عنه رافع لإلشكال والشك مجلة 

م من ال يعلم أنا وقد بينا هذا النوع من الربهان يف كتابنا يف حدود الكالم املعروف بالتقريب قال علي وقد توه
يأيها لذين آمنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيببوا قوما { إمنا أوجبنا قبول خرب العدل من قوله تعاىل 

  فقط } جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني 
ا يدل على قبول  قال أبو حممد وقد أغفل من تأول علينا ذلك ولو مل تكن إال هذه اآلية وحدها ملا كان فيها م

خرب العدل وال على املنع من قبوله بل إمنا منع فيها من قبول خرب الفاسق فقط وكان يبقى خرب العدل موقوفا 
على دليله ولكن ملا استفاضت هذه اآلية اليت فيها املنع من قبول خرب الفاسق إىل اآلية اليت فيها قبول نذارة 

  احد العدل دون الفاسق بضرورة الربهان وباهللا تعاىل التوفيق النافر للتفقه صارتا مقدمتني أنتجتا قبول خرب الو
وما { قال علي وقد أوجب اهللا تعاىل على كل طائفة إنذار قومها وأوجب على قومها قبول نذارهتم بقوله تعاىل 
إليهم  كان ملؤمنون لينفروا كآفة فلوال نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا يف لدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا

فقد حذر تعاىل من خمالفة نذارة الطائفة والطائفة يف اللغة تقع على بعض الشيء كما قدمنا وال } لعلهم حيذرون 
خيتلف اثنان من املسلمني يف أن مسلما ثقة لو دخل أرض الكفر فدعا قوما إىل اإلسالم وتال عليهم القرآن 

  عليهم بذلك قائمة وعلمهم الشرائع لكان الزما هلم قبوله ولكانت احلجة 
وكذلك لو بعث اخلليفة أو األمري رسوال إىل ملك من ملوك الكفر أو إىل أمة من أمم الكفر ويدعوهم إىل 

  اإلسالم ويعلمهم القرآن وشرائع الدين وال فرق 
تيا وما قال قط مسلم إنه كان حكم أهل اليمن أن يقولوا ملعاذ وملن بعثه عليه السالم إىل كل ناحية معلما ومف



  ومقرئا 
  نعم أنت رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعقد اإلميان حق 

  عندنا 
ولكن ما أفتيتنا به وعلمتنا من أحكام الصالة ونوازل الزكاة وسائر الديانة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وما 

ائز عليك ومتوهم منك حىت أقرأتنا من القرآن عنه عليه السالم فال نقبله منك وال نأخذه عنك ألن الكذب ج
  يأتينا لكل ذلك كواف وتواتر 

  بل لو قالوا ذلك لكانوا غري مسلمني 
وكذلك ال خيتلف اثنان يف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا بعث من بعث من رسله إىل اآلفاق لينقلوا 

ليشرعوا هلم دينا مل يأت هو به عن اهللا إليهم عنه القرآن والسنن وشرائع الدين وأنه عليه السالم مل يبعثهم إليه 
تعاىل فصح هبذا كله أن كل ما نقله الثقة عن الثقة مبلغا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرآن أو سنة 
ففرض قبوله واإلقرار به والتصديق به واعتقاده والتدين به وأن كل ما صح عن صاحب أو تابع أو من دوهنم 

سلم فال حيل قبول من قراءة مل تستند إ ىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أو من فتيا مل تسند إليه صلى اهللا عليه و 
شيء من ذلك ألنه مل يوجبه اهللا تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم وكل ذلك قد صح عن الواحد بعد 

فيما قالوه بظنهم لكن الواحد من الصحابة والتابعني وليس فضلهم مبوجب قبول آرائهم وال مبانع أن يهموا 
  فضلهم معف على كل خطأ كان منهم وراجح به وموجب تعظيمهم وحبهم وباهللا تعاىل التوفيق 

وبرهان آخر وهو أنه قد صح يقينا وعلم ضرورة أن مجيع الصحابة أوهلم عن آخرهم قد اتفقوا دون اختالف 
أن كل أحد منهم كان إذا نزلت به النازلة من أحد منهم وال من أحد من التابعني الذين كانوا يف عصرهم على 

سأل الصاحب عنها وأخذ بقوله فيها وإمنا كانوا يسألونه عما أوجبه النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اهللا تعاىل يف 
الدين يف هذه القصة ومل يسأل قط أحد منهم إحداث شرع يف الدين مل يأذن به اهللا تعاىل وهكذا كل من بعدهم 

حناشي أحدا وال خالف بني مؤمن وال كافر قطعا يف أن كل صاحب وكل تابع سأله مستفت عن  جيال فجيال ال
نازلة يف الدين فإنه مل يقل له قط ال جيوز لك أن تعمل مبا أخربتك به عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت 

  قبوله خيربك بذلك الكواف كما قالوا هلم فيما أخربوا به أنه رأى منهم فلم يلزموهم 
فإن قيل فاجعل هذه احلجة نفسها حجة يف قبول املرسل قلنا ليس كذلك ألنه مل يصح اإلمجاع قط ال قدميا وال 

حديثا على قبول املرسل بل يف التابعني من مل يقبله كالزهري وغريه يسألون من أخربهم عمن أخربهم حىت 
  يبلغوه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ليس يف قوته فهم اإلسناد ومعرفته فقط وقد قال الزهري ألهل الشام ما يل أرى  وإمنا سقط ذلك عمن
  أحاديثكم ال خطم هلا وال أزمة فصاروا حينئذ إىل قوله وغري الزهري أيضا كثري 

سلم وأيضا فإن مجيع أهل  فصح هبذا إمجاع األمة كلها على قبول خرب الواحد الثقة عن النيب صلى اهللا عليه و 
انوا على قبول خرب الواحد الثقة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم جيزي على ذلك كل فرقة يف علمها اإلسالم ك

كأهل السنة واخلوارج والشيعة والقدرية حىت حدث متكلمو املعتزلة بعد املائة من التاريخ فخالفوا اإلمجاع يف 
  مر ال جيهله من له أقل علم ذلك ولقد كان عمرو بن عبيد يتدين مبا يروي عن احلسن ويفيت به هذا أ



وبرهان آخر وهو أنه عدد حمصور فالتواطؤ جائز عليهم وممكن منهم وال خالف بني كل ذي علم بشيء من 
يه و سلم كان باملدينة وأصحابه رضي اهللا عنهم مشاغيل يف  أخبار الدنيا مؤمنهم وكافرهم أن النيب صلى اهللا عل

باحلجاز وأنه عليه السالم كان يفيت بالفتيا وحيكم حبضرة من حضره املعاش وتعذر القوت عليهم جلهد العيش 
من أصحابه فقط وإن احلجة إمنا قامت على سائر من مل حيضره عليه السالم بنقل من حضره وهم واحد واثنان 

الصفة  ويف اجلملة عدد ال ميتنع من مثلهم بالتواطؤ عند خصومنا فإذ مجيع الشرائع إال األقل منها راجعة إىل هذه
من النقل وقد صح اإلمجاع من الصدر األول كلهم نعم وممن بعدهم على قبول خرب الواحد ألهنا كلها راجعة 

ه وهذا برهان ضروري وباهللا تعاىل التوفيق    إليه وإىل ما كان يف معنا
مع لذلك مجيع من وبالضرورة نعلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن إذا أفىت بالفتيا أو إذا حكم باحلكم جي

باملدينة هذا ما ال شك فيه لكنه عليه السالم كان يقتصر على من حبضرته ويرى أن احلجة مبن حيضره قائما على 
  من غاب هذا ما ال يقدر على دفعه ذو حس سليم وباهللا تعاىل التوفيق 

ا شغب به من أنكر قبول خرب الواحد أن نزع بقول اهللا تعاىل   تقف ما ليس لك به علم وال{ قال علي وأقوى م
  } إن لسمع ولبصر ولفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال 

ا ليس لنا به علم بل ما قد صح لنا به  قال أبو حممد وهذه اآلية حجة لنا عليهم يف هذه املسألة ألنا مل نقف م
ذه اآلية واحلمد العلم وقام الربهان على وجوب قبوله وصح العلم بلزوم اتباعه والعمل به فسقط اعتراضهم هب

  هللا رب العاملني 

وقال بعضهم أنتم ال تقبلون الواحد يف فلس فكيف تقبلونه يف إثبات الشرائع قال أبو حممد هذا السؤال ال 
يلزمنا ألننا ال نقيس شريعة على شريعة وال نتعدى ما جاءت به النصوص وثبت يف القرآن والسنن فصح 

يف العبادات والشرائع وقبول القرآن فقلنا به وصح اخلرب بقبول املرأة الربهان كما ذكرنا بقبول خرب الواحد 
الواحدة يف أوضاع فقلنا به وصح اخلرب بقبول الواحد مع اليمني فيما عدا احلدود فقلنا به وصح اخلرب والنص 

نا به ومل نعارض بقبول الرجلني أو الرجل واملرأتني فيما عدا الزىن فقلنا به وصح النص بقبول أربعة يف الزىن فقل
شريعة بشريعة وال تعقبنا على ربنا عز و جل وحنن وهم نقبل يف إباحة الدم احلرام من املسلم الفاضل والفرج 
احلرام من املسلمة الفاضلة والبشرة احملرمة يف جلد مثانني يف القذف ويف قطع اليد والرجل رجلني وال نقبلهما 

جلدة من زىن األمة ال على مؤمنة وال على كافر فأين هم عن هذا االعتراض الفاسد لو  فيما يوجب إال مخسني 
  } ال يسأل عما يفعل وهم يسألون { عقلوا وهم يقعوا حتت إنكار رهبم تعاىل عليهم إذ يقول 

وقد قال بعض املتحكمني يف الدين بقلة الورع ممن يدعي أنه من أهل القول بقبول السنن من طرق اآلحاد إن 
مما يعظم به البلوى مل يقبل فيه خرب الواحد ومثل ذلك بعضهم باآلثار املروية يف األذان واإلقامة اخلرب إذا كان 

وقال إن األذان واإلقامة كانا باملدينة حبضرة األئمة من الصحابة رضي اهللا عنهم مخس مرات كل يوم فهذا مما 
ك بعضهم أيضا خبرب الوضوء من مس تعظم به البلوى فمحال أن يعرف حكمه الواحد وجيهله اجلماعة ومثل ذل

  الذكر 
قال أبو حممد وهذا كالم فاسد متناقض أول ذلك أن الدين كله تعظم به البلوى ويلزم للناس معرفته وليس هذا 
ما وقع يف الدهر مرة من أمر الطهارة واحلج أوجب يف أنه فرض أو حرام مما يقع يف كل يوم وال يفرق بني ذلك 



بايل مبا تكلم ويقال له يف األذان الذي ذكر ال فرق بني أذان املؤذن باملدينة حبضرة عمر إال جاهل أو من ال ي
وعثمان رضي اهللا عنهما مخس مرات كل يوم وبني أذان املؤذن بالكوفة حبضرة ابن مسعود وعلي مخس مرات 

  كل يوم وليست نسبة الرضا بتبديل األذان إىل 

  عمر وعثمان فبطل متويه هذا اجلاهل وبان ختليطه علي وابن مسعود بأخف من نسبة ذلك إىل 
وكذلك الوضوء من مس الذكر ليست البلوى به بأعظم من البلوى بإجياب الوضوء من الرعاف والقلس وقد 
أوجبه احلنفيون خبرب ساقط ومل يعرفه املالكيون وال الشافعيون وال البلوى أيضا بذلك أعظم من البلوى بإجياب 

القبلة للذة ومن إجياب التدلك يف الغسل وقد أوجبها املالكيون وال يعرف ذلك احلنفيون الوضوء من املسة و
  ومثل هذا كثري جدا فإن قالوا أوجبنا ذلك بالقرآن 

تموه فما رأوا فيه ما ذكرمت مع عظيم البلوى به وقد بينا يف كتابنا هذا  قيل هلم قد عرف القرآن غريكم كما عرف
  ه من صاحب أو غريه ليس حجة على من بلغته وإمنا احلجة يف السنة أن مغيب السنة عمن غاب عن

وقد غاب نسخ التطبق يف الركوع عن ابن مسعود وهو مما تعظم به البلوى به ويتكرر على املسلم أكثر من 
بضع عشرة مرة يف كل يوم وليلة وخفي على عمر رضي اهللا عنه أمر جزية اجملوس واألمر يف قبض رسول اهللا 

سلم هلا من جموس هجر عاما بعد عام وأيب بكر بعده عاما بعد عام أشهر من الشمس ومل تكن صلى اهللا  عليه و 
سلم مال أكثر منه على قلة املال هناك  فضلة قليلة بل قد ثبت أنه مل يقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لوى به وهذا كثري جدا ويكفي من حينئذ وخفي على عمر وابن عمر أيضا الوضوء من املذي وهو مما تعظم الب
وقالوا لن { هذا أن قول هذا القائل دعوى جمردة بال دليل وما كان هكذا فهو باطل مطرح قال عز و جل 

وال جيوز أن } يدخل جلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني 
لسنن من طريق اآلحاد بدعوى ساقطة فاسدة وباهللا تعاىل يعارض ما قد صح الربهان به من وجوب قبول ا

  التوفيق 
وقال أيضا بعض احلنفيني ما كان من األخبار زائدا على ما يف القرآن أو ناسخا له أو خمالفا له مل جيز أخذه خبرب 

  الواحد إال حىت يأيت به التواتر 
ا كان هكذا فهو ضالل ال حيل القول به قال أبو حممد وهذا تقسيم باطل ودعوى كاذبة وحكم بال برهان وم

  ونقول هلم أجيوز األخذ بشيء من أخبار اآلحاد يف شيء 

من الشريعة أم ال فإن قالوا ال كلمناهم مبا قد فرغنا منه آنفا وكانوا خارجني عن مذهبهم أيضا وإن قالوا نعم 
  وهو قوهلم 

سلم به وأن يشرع به يف دين اهللا عز و جل شريعة قلنا هلم من أين جوزمت أن خيرب عن النيب صلى اهللا عليه و 
تضاف إليه يف الصالة والزكاة والصوم واحلج وغري ذلك يف املوضع الذي أجزيتموه فيه مث منعتم من قوله حيث 
ا يف القرآن أو ناسخ له فال سبيل إىل فرق أصال وأما قوهلم خمالف األصول فكالم فاسد  هو بزعمك زائد على م

ا ال يعقل ألن خرب الواحد الثقة املسند أصل من أصول الدين وليس سائر األصول فارغ من املعىن  واقع على م
  أوىل بالقبول منه وال جيوز أن تتناىف أصول الدين حاشا هللا من هذا 

مث نقول اعلموا أن كل خرب روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رواية صحيحة مسندة فإنه وال بد زائد 



  يف القرآن أو أيت مبا يف نص القرآن ال بد من أحد الوجهني فيه  حكم على ما
والزائد حكما على ما يف القرآن ينقسم قسمني إما جاء مبا مل يذكر يف القرآن كغسل الرجلني يف الوضوء 

ا أخذوا به من إباحة صوم رمضان للمسافر ومن إجياب الوضوء من القهقهة يف الصالة  وكرجم احملصن وحنو م
لوضوء بالنبيذ ومن القلس والقيء والرعاف وكتخصيص ظاهر القرآن كعدد ما ال يقطع السارق يف أقل ومن ا

منه وما ال حيرم من الرضاع أقل منه فهذا أيضا زائد حكم على ما يف القرآن ومثله ما بني جممل القرآن كصفة 
  قرآن الصالة وصفة الزكاة وسائر ما جاءت به السنن فهو زائد حكم على ما يف ال

فمن أين جوزمت أخذ الزائد على ما يف القرآن كما ذكرنا حيث اشتهيتم ومنعتم منه حيث اشتهيتم وهذا ضالل 
ا وجب العمل به يف الشريعة فهو واجب أبدا يف كل حال ويف كل موضع إال أن يأيت نص  ال خفاء به وكل م

ة واألهواء السخيفة فال على أهنم آخذ الناس قرآين أو سنة باملنع من بعض ذلك فيوقف عنده وأما باآلراء املضل
خبالف القرآن برأي فاسد أو قياس سخيف أو خرب ساقط كالوضوء من القهقهة وسائر تلك األخبار الفاسدة 

ا جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نسخ للقرآن أو  ا على قبول م وتأملوا ما نقول لكم قد أمجعوا معن
ثله مسندا حجة يف الدين مث تناقضوا كما ذكرنا بال زيادة عليه واتفقوا م عنا على أن خرب الواحد الثقة عن م

برهان ونعوذ باهللا من اخلذالن وقد ثبت عن أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد وداود رضي اهللا عنهم وجوب 
  القول خبرب 

من قلده من بعض من ذكرنا الواحد وهذا حجة على من قلد أحدهم يف وجوب القول خبرب الواحد وإن خالف 
سلم وباهللا تعاىل التوفيق    خطأ وتناقضا ال يعزى منه بشر بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وجآء رجل من { ومن الربهان يف قبول خرب الواحد خرب اهللا تعاىل عن موسى عليه السالم أنه قال له رجل 

فصدقه وخرج فارا } فخرج إين لك من لناصحني  أقصى ملدينة يسعى قال ميوسى إن ملأل يأمترون بك ليقتلوك
فجآءته إحدامها متشي على ستحيآء قالت إن أيب يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا { وتصديقه املرأة يف قوهلا 

  فمضى معها وصدقها وباهللا تعاىل التوفيق } فلما جآءه وقص عليه لقصص قال ال ختف جنوت من لقوم لظاملني 

  احد العدل العلم مع العمل أو العمل دون العلمفصل هل يوجب خرب الو

قال أبو حممد قال أبو سليمان واحلسني عن أيب علي الكرابيسي واحلارث بن أسد احملاسيب وغريهم أن خرب 
الواحد العدل عن مثله إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوجب العلم والعمل معا وهبذا نقول وقد ذكر هذا 

  اق املعروف بابن خويز منداد عن مالك بن أنس القول أمحد بن إسح
وقال احلنفيون والشافعيون ومجهور املالكيني ومجيع املعتزلة واخلوارج إن خرب الواحد ال يوجب العلم ومعىن هذا 
ا فيه واتفقوا كلهم يف هذا وسوى بعضهم بني املسند واملرسل    عند مجيعهم أنه قد ميكن أن يكون كذبا أو موهوم

هم املرسل ال يوجب علما وال عمال وقد ميكن أن يكون حقا وجعلت املعتزلة واخلوارج هذا حجة وقال بعض
هلم يف ترك العمل به قالوا ما جاز أن يكون كذبا أو خطأ فال حيل احلكم به يف دين اهللا عز و جل وال أن يضاف 

سلم وال يسع أحدا أن  يدين به وقال سائر من ذكرنا إنه إىل اهللا تعاىل وال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  يوجب العمل واحتج كل من ذكرنا بأن هذه صفة كل خرب واحد يف جواز الكذب وتعمده 



  وإمكان السهو فيه وإن مل يتعمد الكذب 
وقال أبو بكر بن كيسان األصم البصري لو أن مائة خرب جمموعة قد ثبت أهنا كلها صحاح إال واحدا منها ال 

هو قال فإن الواجب التوقف عن مجيعها فكيف وكل خرب منها ال يقطع على أنه حق متيقن وال يعرف بعينه أيها 
  يؤمن فيه الكذب والنسخ والغلط 

قال أبو حممد أما احتجاج من احتج بأن صفة كل خرب واحد هي أنه جيوز عليه الكذب والوهم فهو كما قالوا 
يوجب العلم من نص ضروري على أن اهللا تعاىل قد برأ إال أن يأيت برهان حسي ضروري أو برهان منقول نقال 

بعض األخبار من ذلك فيخرج بدليله عن أن جيوز فيه الكذب والوهم وقد وافقنا املعتزلة وكل من خيالفنا يف 
هذا املكان على أن خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الشريعة ال جيوز فيه الكذب وال الوهم لقيام الدليل على 

  ذلك 
قال أصحاب القياس إن إمجاع األمة على القياس معصوم من اخلطأ خبالف إمجاع سائر امللل لقيام دليل ادعوه و

يف ذلك وكما أمجعتم معنا على القطع برباءة عائشة رضي اهللا عنها وخروج ما قذفت به عن اإلمكان لقيام 
اإلمام فإن وجدنا حنن برهانا على أن  الربهان بذلك عند مجيعكم وعندنا وقد ادعى الروافد منكم هذا يف خرب

خرب الواحد املتصل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أحكام الشريعة ال جيوز عليه الكذب وال الوهم فقد 
صح قولنا وقوهلم يف أن خرب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الشريعة ال جيوز عليه الكذب والوهم وإن مل جند 

  قوهلم وقد صح الربهان بذلك وهللا احلمد على ما نذكره إن شاء اهللا تعاىل  برهانا على ذلك فهو
وأما قول ابن كيسان فباطل ألنه دعوى بال دليل بل الواجب حينئذ البحث عن اخلرب الواهي واملنسوخ حىت 
 يعرف فيجتنب وإال فالعمل واجب ألن األصل وجوب العمل بالسنن حىت يصح فيها بطالن أو نسخ وإال فهي

يا أيها { على الرباءة من النسخ ومن الكذب والوهم حىت يصح يف اخلرب شيء من ذلك فيترك لقول اهللا تعاىل 
لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم 

تبعوا مآ أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من {  ولقوله تعاىل} تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم { ولقوله تعاىل } دونه أوليآء قليال ما تذكرون 

  } ولعلهم يتفكرون 

نها أو ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري م{ وقد علمنا أن يف القرآن آيات منسوخة بال شك لقوله تعاىل 
وقد اختلف العلماء فيها فطائفة قالت يف آية إهنا منسوخة وطائفة } مثلها أمل تعلم أن هللا على كل شيء قدير 

  قالت ليست منسوخة بل هي حمكمة 
فما قال مسلم قط ال ابن كيسان وال غريه إن الواجب التوقف عن العمل بشيء من القرآن من أجل ذلك 

العمل به بل الواجب العمل بكل آية منه حىت يصح النسخ فيها فيترك العمل وخوفا أن يعمل مبنسوخ ال حيل 
  هبا 

وقول ابن كيسان يوجب ترك احلق يقينا وال فرق بني ترك احلق يقينا وبني العمل بالباطل يقينا وكالمها ال حيل 
ال يقع فيه فقد تعجل ابن كيسان لنفسه الذي فر عنه وأشد منه ألنه ترك احلق يقينا خوف أن يقع يف خ طأ لعله 

  وهذا كما ترى 



قال علي وهذا حني نأخذ إن شاء اهللا تعاىل يف إيراد الرباهني على أن خرب الواحد العدل املتصل إىل رسول اهللا 
سلم يف أحكام الشريعة يوجب العلم وال جيوز فيه البتة الكذب وال الوهم فنقول وباهللا تعاىل  صلى اهللا عليه و 

وقال } وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى { ز و جل عن نبيه صلى اهللا عليه و سلم التوفيق قال اهللا ع
قل ما كنت بدعا من لرسل ومآ أدري ما يفعل يب وال بكم { تعاىل آمرا لنبيه عليه الصالة و السالم أن يقول 

وقال تعاىل } كر وإنا له حلافظون إنا حنن نزلنا لذ{ وقال تعاىل } إن أتبع إال ما يوحى إيل ومآ أنا إال نذير مبني 
  } بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون { 

فصح أن كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كله يف الدين وحي من عند اهللا عز و جل ال شك يف ذلك وال 
من عند اهللا تعاىل فهو ذكر منزل فالوحي كله  خالف بني أحد من أهل اللغة والشريعة يف أن كل وحي نزل

ا تكفل اهللا حبفظه فمضمون أال يضيع منه وأال حيرف منه شيء أبدا حتريفا  حمفوظ حبفظ اهللا تعاىل له بيقني وكل م
ال يأيت البيان ببطالنه إذ لو جاز غري ذلك لكان كالم اهللا تعاىل كذبا وضمانه خائسا وهذا ال خيطر ببال ذي 

فوجب أن الذي أتانا به حممد صلى اهللا عليه و سلم حمفوظ بتويل اهللا تعاىل حفظه مبلغ كما هو إىل  مسكة عقل
قل أي شيء أكرب شهادة قل هللا شهيد بيين وبينكم { كل ما طلبه مما يأيت أبدا إىل انقضاء الدنيا قال تعاىل 

هلة أخرى قل ال أشهد قل إمنا هو إله وأوحي إيل هذا لقرآن ألنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع هللا آ
  } واحد وإنين بريء مما تشركون 

فإذ ذلك كذلك فبالضروري ندري أنه ال سبيل البتة إىل ضياع شيء قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 
از ذلك الدين وال سبيل البتة إىل أن خيتلط به باطل موضوع اختالطا ال يتميز عن أحد من الناس بيقني إذ لو ج

ا وهذا } إنا حنن نزلنا لذكر وإنا له حلافظون { لكان الذكر غري حمفوظ ولكان قول اهللا تعاىل  كذبا ووعدا خملف
  ال يقوله مسلم 

  فإن قال قائل إمنا عىن تعاىل بذلك القرآن وحده فهو الذي ضمن تعاىل حفظه لسائر الوحي الذي ليس قرآنا 
عوى كاذبة جمردة من الربهان وختصيص للذكر بال دليل وما كان هكذا فهو قلنا له وباهللا تعاىل التوفيق هذه د

وقالوا لن يدخل جلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم { باطل لقوله تعاىل 
دعواه فليس بصادق فيها والذكر اسم واقع على كل ما أنزل اهللا} صادقني  على  فصح أن ال برهان له على 

سلم من قرآن أو من سنة وحي يبني هبا القرآن وأيضا فإن اهللا تعاىل يقول  بلبينات ولزبر { نبيه صلى اهللا عليه و 
فصح أنه عليه السالم مأمور ببيان القرآن } وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 

  للناس 
ا ألزمنا اهللا تعاىل فيه بلفظه لكن بيان ويف القرآن جممل كثري كالصالة والزكاة واحل ج وغري ذلك مما ال نعلم م

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا كان بيانه عليه السالم لذلك اجململ غري حمفوظ وال مضمون سالمته مما 
راد اهللا ليس منه فقد بطل االنتفاع بنص القرآن فبطلت أكثر الشرائع املفترضة علينا فيه فإذا مل ندر صحيح م

تعاىل منها فما أخطأ فيه املخطىء أو تعمد فيه الكذب الكاذب ومعاذ اهللا من هذا وأيضا نقول ملن قال إن خرب 
بلغا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يوجب العلم وإمنا جيوز فيه الكذب والوهم وأنه  الواحد العدل عن مثله م

كون شريعة فرض أو حترمي أتى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه غري مضمون احلفظ أخربونا هل ميكن عندكم أن ت



ال يعملها علم يقني أحد من أهل اإلسالم  و سلم ومات وهي باقية الزمة للمسلمني غري منسوخة فجهلت حىت 
يف العامل أبدا وهل ميكن عندكم أن يكون حكم موضوع بالكذب أو خبطأ بالوهم قد جاز ومضى واختلط 

تالطا ال جيوز أن مييزه أحد من أهل اإلسالم يف العامل أبدا أم ال ميكن عندكم شيء من هذين بأحكام الشريعة اخ
  الوجهني 

فإن قالوا ال ميكنان أبدا بل قد أمنا ذلك صاروا إىل قولنا وقطعوا أن كل خرب رواه الثقة عن الثقة مسندا إىل 
ليه السالم كما هو وأنه يوجب العلم ونقطع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الديانة فإنه حق قد قاله ع

بصحته وال جيوز أن خيتلط به خرب موضوع أو موهوم فيه مل يقله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قط اختالطا 
  ال يتميز فيه الباطل من احلق أبدا 

ا أمر اهللا وإن قالوا بل كل ذلك ممكن كانوا قد حكموا بأن الدين دين اإلسالم قد فسد وبطل أكثره واخ تلط م
تعاىل به مع ما مل يأمر به اختالطا ال مييزه أحد أبدا وأهنم ال يدرون أبدا ما أمرهم به اهللا تعاىل مما مل يأمرهم به وال 
ما وضعه الكاذبون واملستخفون مما جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال بالظن الذي هو أكذب احلديث 

  ا وهذا انسالخ من اإلسالم وهدم للدين وتشكيك يف الشرائع والذي ال يغين من احلق شيئ
مث نقول هلم أخربونا إن كان ذلك كله ممكنا عندكم فهل أمركم اهللا تعاىل بالعمل مبا رواه الثقات مسندا إىل 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو مل يأمركم بالعمل به وال بد من أحدمها 
 بذلك حلقوا باملعتزلة وسيأيت جواهبم على هذا القول إن شاء اهللا تعاىل وإن قالوا بل فإن قالوا مل يأمرنا اهللا تعاىل

أمرنا اهللا تعاىل بالعمل بذلك قلنا هلم فقد قلتم إن اهللا تعاىل أمركم بالعمل يف دينه مبا مل يأمركم به مما وضعه 
ا مل يأتكم به قط  الكذابون وأخطأ فيه الوامهون وأمركم بأن تنسبوا إليه تعاىل وإىل نبيه صلى اهللا عليه و سلم م

  وما مل يقله اهللا تعاىل قط وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم 
وهذا قطع بأنه عز و جل أمر بالكذب عليه وافترض العمل بالباطل ومبا ليس من الدين ومبا شرع الكذابون مما 

  مل يأذن به اهللا تعاىل وهذا عظيم جدا ال يستجيز القول به مسلم 
مث نسأهلم عما قالوا إنه ممكن من سقوط بعض ما قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من احلكم يف الدين 

بإجياب أو حترمي حىت ال يوجد عند أحد هل بقي علينا العمل به أم سقط عنا وال بد من أحدمها فإن قالوا بل هو 
  باق علينا 

ا وال يبلغنا أبدا قلنا هلم كيف يلزمنا العمل مبا ال ندري ومبا مل    يبلغن
  وهذا هو حتميل اإلصر واحلرج والعسر الذي قد آمننا اهللا تعاىل منه 

وإن قالوا بل سقط عنا العمل به قلنا هلم فقد أجزمت نسخ شرائع من شرائع اإلسالم مات رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم وهي حمكمة ثابتة الزمة فأخربونا من الذي نسخها 

  مات صلى اهللا عليه و سلم وهي الزمة لنا غري منسوخة وهذا خالف اإلسالم واخلروج منه مجلة وأبطلها وقد 
  فإن قالوا ال جيوز أن يسقط حكم شريعة مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو الزم لنا ومل ينسخ 

ريعة يف أال خيتلط هبا باطل مل قلنا هلم فمن أين أجزمت هذا النوع من احلفظ يف الشريعة ومل جتيزوا متام احلفظ للش
يأمر اهللا تعاىل به قط اختالطا ال يتميز معه احلق الذي أمر اهللا تعاىل به من الباطل الذي مل يأمر به تعاىل قط وهذا 



ال خملص هلم منه وال فرق بني من منع من سقوط شريعة حق وأجاز اختالطها بالباطل وبني من منع من اختالط 
لباطل وأجاز سقوط شريعة حق وكل هذا باطل ال جيوز البتة وممتنع قد أمنا كونه وهللا احلمد احلق يف الشريعة با

وإذا صح هذا فقد ثبت يقينا أن خرب الواحد قد أمنا كونه وهللا احلمد وإذا صح هذا فقد ثبت يقينا أن خرب 
حق مقطوع به مو بلغا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ا الواحد العدل عن مثله م   جب للعمل والعلم مع

وقد قال } بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون { وأيضا قال اهللا تعاىل 
يأيها لرسول بلغ مآ أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته وهللا يعصمك من لناس إن هللا ال { تعاىل 

ا أنزل اهللا إليه أو مل يبني وهل بلغ ما  نسأهلم هل} يهدي لقوم لكافرين  بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م
أنزل اهللا إليه أو مل يبلغ وال بد من أحدمها فمن قوهلم إنه عليه السالم قد بلغ ما أنزل اهللا إليه وبينه للناس وأقام 

ندنا وإىل يوم القيامة أم مها غري باقيني به احلجة على من بلغه فنسأهلم عن ذلك التبليغ وذلك البيان أمها باقيان ع
ا أنزل اهللا تعاىل يف الدين مبني  فإن قالوا بل مها باقيان وإىل يوم القيامة رجعوا إىل قولنا وأقروا أن احلق من كل م

مما مل ينزله مبلغ إلينا وإىل يوم القيامة وهذا هو نص قولنا يف أن خرب الواحد العدل عن مثله مسندا إىل رسول 
  هللا صلى اهللا عليه و سلم حق مقطوع على مبينه موجب للعلم والعمل ا

وإن قالوا بل مها غري باقني دخلوا يف عظيمة وقطعوا بأن كثريا من الدين قد بطل وإن التبليغ قد سقط يف كثري 
بدا وهذا من الشرائع وأن تبيني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكثري من الدين قد ذهب ذهابا ال يوجد معه أ

هو قول الروافض بل شر منه ألن الروافض ادعت أن حقيقة الدين موجودة عند إنسان مضمون كونه يف العامل 
  وهؤالء أبطلوه من مجيع العامل ونعوذ باهللا من كال القولني 

تشركوا قل إمنا حرم ريب لفواحش ما ظهر منها وما بطن وإلمث ولبغي بغري حلق وأن { وأيضا فإن اهللا تعاىل قال 
ا ال تعلمون  إن هي إال أمسآء مسيتموهآ أنتم { وقال تعاىل } بلله ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على هللا م

وقال } وآبآؤكم مآ أنزل هللا هبا من سلطان إن يتبعون إال لظن وما هتوى ألنفس ولقد جآءهم من رهبم هلدى 
{ وقال تعاىل ذاما لقوم قالوا } ظن ال يغين من حلق شيئا وما هلم به من علم إن يتبعون إال لظن وإن ل{ تعاىل 

ا ندري ما لساعة إن نظن إال ظنا وما حنن مبستيقنني  } وإذا قيل إن وعد هللا حق ولساعة ال ريب فيها قلتم م
سيقول لذين أشركوا لو شآء هللا مآ أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيء كذلك كذب لذين من { وقال تعاىل 

  } حىت ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنآ إن تتبعون إال لظن وإن أنتم إال خترصون قبلهم 
بلغا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ثله م وقد صح أن اهللا تعاىل افترض علينا العمل خبرب الواحد الثقة عن م

م كذا وفعل عليه السالم كذا وحرم وأن نقول أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكذا وقال عليه السال
  القول يف دينه بالظن وحرم تعاىل أن نقول عليه إال بعلم 

فلو كان اخلرب املذكور جيوز فيه الكذب أو الوهم لكنا قد أمرنا اهللا تعاىل بأن نقول عليه ما ال نعلم ولكان تعاىل 
اطل الذي ال يغين من احلق شيئا والذي هو قد أوجب علينا احلكم يف الدين بالظن الذي ال نتيقنه والذي هو الب

غري اهلدى الذي جاءنا من عند اهللا تعاىل وهذا هو الكذب واإلفك والباطل الذي ال حيل القول به والذي حرم 
اهللا تعاىل علينا أن نقول به وبالتخرص احملرم فصح يقينا أن اخلرب املذكور حق مقطوع على غيبه موجب للعلم 

  تعاىل التوفيق والعمل معا وباهللا 



وصار كل من يقول بإجياب العمل خبرب الواحد وأنه مع ذلك ظن ال يقطع بصحة غيبه وال يوجب العلم قائال 
ا ليس لنا به علم وأن حنكم يف ديننا بالظن الذي قد حرم تعاىل علينا  بأن اهللا تعاىل تعبدنا أن نقول عليه تعاىل م

  أن حنكم به يف الدين وهذا عظيم جدا 
  ا فإن اهللا تعاىل يقول وأيض

حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع { 
إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال 

متمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأ
ومن يبتغ غري إلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف { وقال تعاىل } خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 

إن الدين عند هللا إلسالم وما ختلف لذين أوتوا لكتاب إال من بعد ما { وقال تعاىل } آلخرة من خلاسرين 
كان لناس أمة واحدة فبعث { وقال تعاىل } بغيا بينهم ومن يكفر بآيات هللا فإن هللا سريع حلساب  جآءهم لعلم

هللا لنبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم لكتاب بلحق ليحكم بني لناس فيما ختلفوا فيه وما ختلف فيه إال لذين 
تلفوا فيه من حلق بإذنه وهللا يهدي من يشآء أوتوه من بعد ما جآءهتم لبينات بغيا بينهم فهدى هللا لذين آمنوا ملا خ

  } إىل صراط مستقيم 
قال أبو حممد فنقول ملن جوز أن يكون ما أمر اهللا تعاىل به نبيه عليه السالم من بيان شريعة اإلسالم لنا غري 

هللا دينا حمفوظ وإنه جيوز فيه التبديل وأن خيتلط بالكذب املوضوع اختالطا ال يتميز أبدا أخربونا عن إكمال ا
ورضاه اإلسالم لنا دينا ومنعه تعاىل من قبول كل دين حاشا اإلسالم أكل ذلك باق علينا ولنا إىل يوم القيامة أم 

  إمنا كان ذلك للصحابة رضي اهللا عنهم فقط أم ال للصحابة وال لنا وال بد من أحد هذه الوجوه 
تكذيبه اهللا تعاىل جهارا وهذا ال يقوله مسلم وأن قالوا فإن قالوا ال للصحابة وال لنا كان قائل هذا القول كافرا ل

بل كان كل ذلك باق لنا وعلينا إىل يوم القيامة صاروا إىل قولنا ضرورة وصح أن شرائع اإلسالم كلها كاملة 
ن والنعمة بذلك علينا تامة وأن دين اإلسالم الذي ألزمنا اهللا تعاىل اتباعه ألنه هو الدين عنده عز و جل متميز ع

غريه الذي ال يقبله اهللا تعاىل من أحد وأننا وهللا احلمد قد هدانا اهللا تعاىل له وأننا على يقني من أنه احلق وما عداه 
ا قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الدين ويف بيان  هو الباطل وهذا برهان ضروري قاطع على أنه كل م

  منه  ما يلزمنا حمفوظ ال خيتلط به أبدا ما مل يكن
  وإن قالوا بل كان ذلك للصحابة رضي اهللا عنهم وليس ذلك لنا وال علينا كانوا 

قد قالوا الباطل وخصصوا خطاب اهللا تعاىل بدعوى كاذبة إذ خطابه تعاىل باآليات اليت ذكرنا عموم لكل مسلم 
ا منه ما مل ينبته علينا يف األبد ولزمهم مع هذه العظيمة أن دين اإلسالم غري كامل عندنا وأنه تعاىل رضي لن

وألزمنا ما ال ندري أين جنده أو ألزمنا ما مل ينزله وافترض علينا اتباع ما كذبه الزنادقة واملستخفون ووضعوه 
على لسان رسوله صلى اهللا عليه و سلم أو وهم فيه الوامهون مما مل يقله نبيه صلى اهللا عليه و سلم وهذا بيقني 

إبطال اإلسالم جهارا ولو كان هذا وقد أمنا وهللا احلمد أن يكون لكان ديننا كدين ليس هو دين اإلسالم بل هو 
  اليهود والنصارى الذي أخربنا اهللا تعاىل أهنم كتبوا الكتاب وقالوا هو من عند اهللا 

بيني كان لناس أمة واحدة فبعث هللا لن{ قال أبو حممد حاشا هللا من هذا بل قد وثقنا بأن اهللا تعاىل صدق يف قوله 



مبشرين ومنذرين وأنزل معهم لكتاب بلحق ليحكم بني لناس فيما ختلفوا فيه وما ختلف فيه إال لذين أوتوه من 
بعد ما جآءهتم لبينات بغيا بينهم فهدى هللا لذين آمنوا ملا ختلفوا فيه من حلق بإذنه وهللا يهدي من يشآء إىل 

ن كل ما قاله عليه السالم فقد هدانا اهللا تعاىل له وأنه وأنه تعاىل قد هدانا للحق فصح يقينا أ} صراط مستقيم 
  احلق املقطوع عليه والعلم املتيقن الذي ال ميكن امتزاجه بالباطل أبدا 

  قال علي وقال بعضهم إذا انقطعت به األسباب خرب الواحد يوجب علما ظاهرا 
ا علمنا علما ظاهرا غري باطن وال  علما باطنا غري ظاهر بل كل علم تيقن قال أبو حممد وهذا كالم ال يعقل وم

ا    فهو ظاهر إىل من علمه وباطن يف قلبه مع
وكل ظن يتيقن فليس علما أصال ال ظاهرا وال باطنا بل هو ضالل وشك وظن حمرم القول به يف دين اهللا تعاىل 

ليس حمفوظا من ونقول هلم إذا جاز عندكم أن يكون كثري من دين اإلسالم قد اختلط بالباطل فما يؤمنكم إذ 
أنه لعل كثريا من الشرائع قد بطلت ألهنا مل ينقلها أحد أصال فإن منعوا من ذلك لزمهم املنع من اختالطها مبا 

  ليس منها ألن ضمان حفظ اهللا تعاىل يقتضي األمان من كل ذلك 
سلم أم ته من شرائع الدين فإنه ال يشك أحد من املسلمني قطعا يف أن كل ما علمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سنة هللا يف لذين خلوا من قبل ولن جتد لسنة { واجبها وحرامها ومباحها فإهنا سنة اهللا تعاىل وقد قال عز و جل 
ستكبارا يف ألرض ومكر لسىيء وال حييق ملكر لسىيء إال بأهله فهل ينظرون إال سنة آألولني فلن } { هللا تبديال 

  هذا نص كالمه تعاىل } هللا حتويال  جتد لسنة هللا تبديال ولن جتد لسنة
  فلو جاء } هلم لبشرى يف حلياة لدنيا ويف آلخرة ال تبديل لكلمات هللا ذلك هو لفوز لعظيم { وقد قال تعاىل 

أن يكون ما نقله الثفات الذين افترض اهللا علينا قبول نقلهم والعمل به والقبول بأنه سنة اهللا تعاىل وبيان نبيه 
يف شيء منه التحويل أو التبديل لكان إخبار اهللا تعاىل بأنه ال يوجد هلما تبديل وال حتويل كذبا  عليه السالم ميكن

ولكانت كلماته كذبا وهذا ما ال جييزه مسلم أصال فصح يقينا ال شك فيه أن كل سنة سنها اهللا تعاىل من الدين 
  لرسوله صلى اهللا عليه و سلم 

ال ميكن يف شيء منها تبديل وال حتويل أبدا وهذا يوجب أن نقل الثقات  وسنها رسوله عليه السالم ألمته فإهنا
  يف الدين يوجب العلم بأنه حق كما هو عند اهللا تعاىل وقولنا وهللا احلمد 

وأيضا فإهنم جممعون معنا على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معصوم من اهللا تعاىل يف البالغ يف الشريعة 
  يس معصوما يف تبليغه الشريعة إلينا وعلى تكفري من قال ل

فنقول هلم اخربونا عن الفضيلة بالعصمة اليت جعلها اهللا تعاىل لرسوله صلى اهللا عليه و سلم يف تبليغه الشريعة 
اليت بعث هبا أهي له عليه السالم يف إخباره الصحابة بذلك فقط أم هي باقية ملا أتى به عليه السالم يف بلوغه 

  القيامة فإن قالوا بل هي له عليه السالم مع من شاهده خاصة ال يف بلوغ الدين إىل من بعدهم  إلينا وإىل يوم
قلنا هلم إذا جوزمت بطالن العصمة يف تبليغ الدين بعد موته عليه السالم وجوزمت وجود الداخلة والفساد 

ا جوزمت من ذلك بعده عليه والبطالن والزيادة والنقصان والتحريف يف الدين فمن أين وقع لكم الفرق بني م
السالم وبني ما منعتم من ذلك يف حياته منه عليه السالم فإن قالوا ألنه كان يكون عليه السالم غري مبلغ ما أمر 

يأيها لرسول بلغ مآ أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته وهللا { به وال معصوم واهللا تعاىل يقول 



قيل هلم نعم وهذا التبليغ املعترض عليه والذي هو فيه عليه } هدي لقوم لكافرين يعصمك من لناس إن هللا ال ي
السالم معصوم بإمجاعكم معنا من الكذب والوهم هو إلينا كما هو إىل الصحابة رضي اهللا عنهم وال فرق 

وال بد إىل يوم  والدين الزم لنا كما هو الزم هلم سواء بسواء فالعصمة واجبة يف التبليغ للديانة باقية مضمونة
  القيامة كما كانت قائمة عن الصحابة رضي اهللا عنهم سواء بسواء 

ومن أنكر هذا فقد قطع بأن احلجة علينا يف الدين غري قائمة واحلجة ال تقوم مبا ال يدرى أحق هو أم باطل 
  كذب 

كم مليتة ولدم وحلم خلنزير حرمت علي} { إنا حنن نزلنا لذكر وإنا له حلافظون { مث نقول هلم وكذلك قال تعاىل 
ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن 

تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم 
} دينا فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم  وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم

  } ومن يبتغ غري إلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف آلخرة من خلاسرين { 

ال إكراه يف لدين قد تبني لرشد من لغي فمن يكفر بلطاغوت ويؤمن بلله فقد ستمسك بلعروة لوثقى ال { 
ا هلم من الكرامية من يقول إنه عليه السالم غري معصوم يف فإن ادعوا } نفصام هلا وهللا مسيع عليم  إمجاعا قلن

ا صدقتم وال يعد يف اإلمجاع من قال إن الدين غري  تبليغ الشريعة فإن قالوا ليس هؤالء ممن يعد يف اإلمجاع قلن
فيه اختالطا  حمفوظ وإن كثريا من الشرائع اليت أنزل اهللا تعاىل قد بطلت واختلطت بالباطل املوضوع واملوهوم

  ال يتميز معه الرشد من الغي وال احلق من الباطل وال دين اهللا تعاىل من دين إبليس أبدا 
ا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم به من الدين باقية إىل يوم القيامة صاروا إىل  فإن قالوا بل الفضيلة بعصمة م

  احلق الذي هو قولنا وهللا تعاىل احلمد 
كل خمرب وطبيعته أن خربه جيوز فيه الصدق والكذب واخلطأ وقولكم بأن خرب الواحد العدل  فإن قالوا فإنه صفة

  يف الشريعة موجب للعلم إحالة لطبيعة اخلرب وطبيعة املخربين وخرق لصفات كل ذلك وللعادة فيه 
اىل والعجب من إنكاركم قلنا هلم ال ينكر من اهللا تعاىل إحالة ما شاء من الطبائع إذا صح الربهان بأنه فعل اهللا تع

هذا مع قولكم به بعينه يف إجيابكم عصمة النيب صلى اهللا عليه و سلم من الكذب والوهم يف تبليغه الشريعة 
وهذا هو الذي أنكرمت بعينه بل مل تقنعوا بالتناقض إذا أصبتم يف ذلك وأخطأمت يف منعكم من ذلك يف خرب 

جوزمت على مجيع األمم موافقة اخلطأ يف إمجاعها يف رأيها وذلك طبيعة الواحد العدل حىت أتيتم بالباطل احملض إذ 
يف الكل وصفة هلم ومنعتم من جواز اخلطأ والوهم على ما ادعيتموه من إمجاع األمة من املسلمني خاصة يف 
لتم اجتهادها يف القياس وحاشا هللا أن جتمع األمة على الباطل والقياس عني الباطل فخرقتم بذلك العادة وأح

الطبائع بال برهان ال سيما إن كان املخالف لنا من املرجئة القاطعني بأنه ال ميكن أن يكون يهودي وال نصراين 
  يعرف بقلبه أن اهللا تعاىل حق 

  فإن هؤالء أحالوا الطبائع بال برهان ومنعوا من إحالتها إذا قام الربهان بإحالتها 
ألخبار الشرعية اليت قاهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معصومون فإن قالوا فإنه يلزمكم أن تقولوا إن نقلة ا

  يف نقلها وإن كل واحد منهم معصوم يف نقله من تعمد الكذب ووقوع الوهم منه 



  قلنا هلم نعم هكذا نقول وهبذا نقطع ونبت 
  وكل عدل روى خربا عن 

ذلك الراوي معصوم من تعمد الكذب مقطوع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الدين أو فعله عليه السالم ف
بذلك عند اهللا تعاىل ومن جواز الوهم فيه عليه إال ببيان وارد وال بد من اهللا تعاىل ببيان ما وهم فيه كما فعل 
تعاىل بنبيه عليه السالم إذ سلم من ركعتني ومن ثالث وامها لقيام الرباهني اليت قدمنا من حفظ مجيع الشريعة 

ليس منها وقد علمنا ضرورة أن كل من صدق يف خرب ما فإنه معصوم يف ذلك اخلرب من الكذب وبياهنا مما 
  والوهم بال شك فأي نكرة يف هذا 

فإن قالوا تعبدنا اهللا تعاىل حبسن الظن به وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا تعاىل يقول أنا عند ظن 
بالظن يف شيء بل كله باب واحد ألنه تعاىل حرم علينا أن نقول  عبدي يب قلنا ليس هذا من احلكم يف الدين

ال نعلم أيغفر لنا أم يعذبنا فوجب علينا الوقوف يف ذلك والرجاء واخلوف وحرم علينا أن  ا ال نعلم وحنن  عليه م
طع بكل نقول عليه يف الدين والتحرمي واإلباحة واإلجياب ما ال نعلم وبني لنا كل ما ألزمنا من ذلك فوجب الق

ذلك كما وجب القطع بتخليد الكفار يف النار أو ختليد املؤمنني يف اجلنة وال فرق ومل جيز القول بالظن يف شيء 
  من ذلك كله 

فإن قالوا أنتم تقولون إن اهللا تعاىل أمرنا باحلكم مبا شهد به العدل مع ميني الطالب ومبا شهد به العدالن فصاعدا 
إذا مل يقم املدعي بينة يف إباحة الدماء احملرمة والفروج احملرمة واألبشار احملرمة ومبا حلف عليه املدعى عليه 

واألموال احملرمة وكل ذلك بإقراركم ممكن أن يكون يف باطن األمر خبالف ما شهد به الشاهد وما حلف عليه 
  احلالف وهذا هو احلكم بالظن الذي أنكرمت علينا يف قولنا يف خرب الواحد وال فرق 

  نا هلم وباهللا التوفيق بني األمرين فروق واضحة كوضوح الشمس قل
  أحدمها أن اهللا تعاىل قد تكفل حبفظ الدين وإكماله وتبينه من الغي ومما ليس منه 

  ومل يتكفل تعاىل قط حبفظ دمائنا وال حبفظ فروجنا وال حبفظ أبشارنا وال حبفظ أموالنا يف الدنيا 
  ذلك يؤخذ بغري حق يف الدنيا بل قدر تعاىل بأن كثريا من كل 

وقد نص على ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ يقول إنكم ختتصمون إيل وإمنا أنا بشر ولعل أحدكم أن 
يكون أحلن حبجته من اآلخر فأقضي له على حنو ما أمسع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال يأخذه فإمنا 

سالم للمتالعنني اهللا يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب أو كما أقطع له قطعة من النار وبقوله عليه ال
  قال عليه السالم يف كل ذلك 

والفرق الثاين أن حكمنا بشهادة الشاهد وبيمني احلالف ليس حكما بالظن كما زعموا بل حنن نقطع ونبت بأن 
دعى عليه إذا مل يقم بينة وبشهادة اهللا عز و جل افترض علينا احلكم بيمني الطالب مع شهادة العدل وبيمني امل

العدل والعدلني والعدول عندنا وإن كانوا يف باطن أمرهم كذابني أو وامهني واحلكم بكل ذلك حق عند اهللا 
تعاىل وعندنا مقطوع على غيبه برهان ذلك أن حاكما لو حتاكم إليه اثنان وال بينة للمدعي فلم حيكم للمدعى 

  الن فلم حيكم بشهادهتما عليه باليمني أو شهد عنده عد
فإن ذلك احلاكم فاسق عاص هللا عز و جل جمرح الشهادة ظامل سواء كان املدعى عليه مبطال يف إنكاره أو حمقا 



  أو كان الشهود كذبة أو وامهني أو صادقني إذا مل يعلم باطن أمرهم 
ليه بالباطل وأن نبيح هذه البشرة وحنن مأمورون يقينا بأمر اهللا عز و جل لنا بأن نقتل هذا الربيء املشهود ع

  احملرمة وهذا املال احلرام املشهود فيه بالباطل وحرم على املبطل أن يأخذ شيئا من ذلك 
وقضى ربنا بأننا إن مل حنكم بذلك فإننا يف الدين فساق عصاة له تعاىل ظلمه متوعدون بالنار على ذلك وما أمرنا 

  فاسق أو وهم فيه واهم تعاىل قط بأن حنكم يف الدين خبرب وضعه 
يأيها لذين آمنوا ال تتبعوا خطوات لشيطان ومن يتبع خطوات لشيطان فإنه يأمر بلفحشآء وملنكر { وقال تعاىل 

ا زكا منكم من أحد أبدا ولكن هللا يزكي من يشآء وهللا مسيع عليم    } ولوال فضل هللا عليكم ورمحته م
  فهذا فرق يف غاية البيان 
قول إن اهللا تعاىل افترض علينا أن نقول يف مجيع الشريعة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و وفرق ثالث وهو أن ن

  سلم 
يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن { وأمرنا اهللا تعاىل بكذا ألنه تعاىل يقول 

مآ أفآء } { آلخر ذلك خري وأحسن تأويال تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم 
هللا على رسوله من أهل لقرى فلله وللرسول ولذي لقرىب وليتامى وملساكني وبن لسبيل كي ال يكون دولة بني 

ففرض علينا أن } ألغنيآء منكم ومآ آتاكم لرسول فخذوه وما هناكم عنه فنتهوا وتقوا هللا إن هللا شديد لعقاب 
  ورسوله صلى اهللا عليه و سلم عن كذا  نقول هنانا اهللا تعاىل

وأمرنا بكذا ومل يأمرنا تعاىل قط أن نقول شهد هذا حبق وال حلف هذا اجلانب على حق وال أن هذا الذي قضينا 
به هلذا حق له يقينا وال قال تعاىل ما قال هذا الشاهد لكن اهللا تعاىل قال لنا احكموا بشهادة العدول وبيمني 

 يقم عليه بينة وهذا فرق ال خفاء به فلم حنكم بالظن يف شيء من كل ذلك أصال وهللا احلمد املدعى عليه إذا مل
ا حكمنا به مما نقله العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  بل بعلم قاطع ويقني ثابت أن كل م

ه و سلم حمكي عنه أنه قال وكل فحق من عند اهللا تعاىل أوحى به ربنا تعاىل مضاف إىل رسول اهللا صلى اهللا علي
ما حكمنا فيه بشهادة العدول عندنا فحق مقطوع به من عند اهللا تعاىل ألنه أمرنا باحلكم به ومل يأمرنا بأن نقول 

يأيها { فيما شهدوا به وما حلف به احلالف أنه من عند اهللا تعاىل وال أنه حق مقطوع به فإن قالوا إمنا قال تعاىل 
وا كثريا من لظن إن بعض لظن إمث وال جتسسوا وال يغتب بعضكم بعضا أحيب أحدكم أن يأكل لذين آمنوا جتنب

  ومل يقل كل الظن إمث } حلم أخيه ميتا فكرهتموه وتقوا هللا إن هللا تواب رحيم 
بال  قلنا قد بني اهللا تعاىل اإلمث من الرب وهو أن القول عليه تعاىل مبا ال نعلم حرام فهذا من الظن الذي هو إمث

  شك 
قال علي فلجأت املعتزلة إىل االمتناع من احلكم خبرب الواحد للدالئل اليت ذكرنا وظنوا أهنم ختلصوا بذلك ومل 

يتخلصوا بل كل ما لزم غريهم مما ذكرنا هو مالزم هلم وذلك أننا نقول هلم وباهللا تعاىل التوفيق أخربونا عن 
حق وباطل األخبار اليت رواها اآلحاد أهي كلها حق إذا ك انت من رواية الثقات خاصة أم كلها باطل أم فيها 

حق وباطل وهو قوهلم    فإن قالوا فيها 
قلنا هلم هل جيوز أن تبطل شريعة أوحى اهللا تعاىل هبا إىل نبيه صلى اهللا عليه و سلم ليبينها لعباده حىت خيتلط 



ا واهم فيختلط احلق املأمور به مع الباطل بكذب وضعه فاسق ونسبه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أو وهم فيه
املختلق اختالطا ال يتميز به احلق من الباطل أبدا ألحد من الناس وهل الشرائع اإلسالمية كلها حمفوظة الزمة لنا 

سلم كثري وهل قامت  أو هي غري حمفوظة وال كلها الزم لنا بل قد سقط منها بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
يما افترض من الشرائع بأهنا بينة لنا متميزة مما مل يأمرنا به أو مل تقم هللا تعاىل علينا حجة يف احلجة علينا  هللا تعاىل ف

  الدين ألن كثريا منه خمتلط بالكذب غري متميز منها أبدا 
  فإن أجازوا اختالط شرائع الدين اليت أوحى اهللا تعاىل إىل نبيه صلى اهللا عليه و سلم مبا ليس يف 

  وقالوا مل تقم هللا تعاىل علينا حجة فيما أمرنا به الدين 
دخل عليهم يف القول بفساد الشريعة وذهاب اإلسالم وبطالن ضمان اهللا تعاىل حبفظ الذكر كالذي دخل على 
غريهم حرفا حبرف سواء بسواء ولزمهم أهنم تركوا كثريا من الدين الصحيح كما لزم غريهم سواء بسواء أهنم 

من الدين وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم قد بطل بيانه وأنه حجة اهللا تعاىل بذلك مل تقم علينا يعملون مبا ليس 
  سواء بسواء ويف هذا ما فيه 

فإن جلأوا إىل االقتصار على خرب التواتر مل ينفكوا بذلك من أن كثريا من الدين قد بطل الختالطه بالكذب 
ري من شرائع اإلسالم مل ينقل إلينا إذ قد بطل ضمان حفظ اهللا املوضوع وباملوهوم فيه ومن جواز أن يكون كث

تعاىل فيها وأيضا فإنه ال يعجز أحد أن يدعي يف أي خرب شاء أنه منقول نقل التواتر بل أصحاب اإلسناد أصح 
  دعوى يف ذلك لشهادة كثرة الرواة وتغري األسانيد هلم بصحة قوهلم يف نقل التواتر وباهللا تعاىل التوفيق 

إن جلأ الجىء إىل أن يقول بأن كل خرب جاء من طريق اآلحاد الثقات فإنه كذب موضوع ليس منه شيء قاله ف
قط رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقلنا وباهللا تعاىل التوفيق هذه جماهرة ظاهرة ومدافعة ملا نعلم بالضرورة 

بعني ولكل إنسان من العلماء جيال بعد خالفه وتكذيب جلميع الصحابة أوهلم عن آخرهم وجلميع فضالء التا
جيل ألن كل ما ذكرنا رووا األخبار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بال شك من أحد واحتج هبا بعضهم على 
بعض وعملوا هبا وأفتوا هبا يف دين اهللا تعاىل وهذا اطراح لإلمجاع املتيقن وباطل ال ختتلف النفوس فيه أصال ألنا 

ال ميكن البتة يف البنية أن يكون كل من ذكرنا مل يصدق قط يف كلمة رواها بل كلهم  بالضرورة ندري أنه
  وضعوا كل ما رووا 

وأيضا ففيه إبطال الشرائع اليت ال يشك مسلم وال غري مسلم يف أهنا ليست يف القرآن مبينة كالصالة والزكاة 
 عليه و سلم ويف هذا القطع بأن كل صاحب واحلج وغري ذلك وأنه إمنا أخذ بياهنا من كالم رسول اهللا صلى اهللا

من الصحابة روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإنه هو الواضع واملخترع للكذب عن رسول اهللا صلى 
سلم فيه وال يشك أحد على وجه األرض يف أن كل صاحب من الصحابة قد حدث عن النيب صلى  اهللا عليه و 

سلم أهله وجريانه و يف هذا إثبات وضع الشرائع على مجيعهم أوهلم عن آخرهم وما بلغت الروافض اهللا عليه و 
واخلوارج قط هذا املبلغ مع أهنا دعوى بال برهان وما كان كذلك فهو باطل بيقني يف ثالثة أقوال كما ترى ال 

  رابع هلا 

كذبا كلها أوهلا عن  إما أن يكون كل خرب نقله العدل عن العدل مبلغا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
آخرها موضوعة بأسرها وهذا باطل بيقني كما بينا وإجياب أن كل صاحب وتابع وعامل ال حناشي أحدا قد اتفقوا 



على وضع الشرائع والكذب فيها على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهذا انسالخ عن اإلسالم أو يكون 
احلق منها من الباطل ألحد أبدا وهذا تكذيب هللا تعاىل يف إخباره  فيها حق وفيها باطل إال أنه ال سبيل إىل متييز

  حبفظ الذكر املنزل وبإكماله الدين لنا وبأنه ال يقبل منا إال دين اإلسالم ال شيئا سواه 
 وفيه أيضا فساد الدين واختالطه مبا مل يأمر به تعاىل قط به وأنه ال سبيل ألحد يف العامل إىل أن يعرف ما أمره اهللا

  تعاىل به يف دينه مما مل يأمره به أبدا وأن حقيقة اإلسالم وشرائعه قد بطلت بيقني وهذا انسالخ عن اإلسالم 
أو أهنا كلها حق مقطوع على غيبها عند اهللا تعاىل موجبة كلها للعلم إلخبار اهللا تعاىل بأنه حافظ ملا أنزل من 

عليه مبا ال علم لنا به وإلخباره تعاىل بأنه قد بني الرشد من الذكر ولتحرميه تعاىل احلكم يف الدين بالظن والقول 
الغي وليس الرشد إال ما أنزله اهللا تعاىل على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم ويف فعله وليس الغي إال ما مل ينزله 

  اهللا تعاىل على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم وهذا قولنا واحلمد هللا رب العاملني 
فإذا قد صح هذا القول بيقني وبطل كل ما سواه فلنتكلم بعون اهللا تعاىل على تقسيمه فنقول وباهللا قال علي 

تعاىل نتأيد إننا قد أمنا وهللا احلمد أن تكون شريعة أمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو ندب إليها أو 
و بنقل الثقة عن الثقة حىت تبلغ إليه صلى اهللا فعلها عليه السالم فتضيع ومل تبلغ إىل أحد من أمته إما بتواتر أ

ا أن يكون اهللا تعاىل يفرد بنقلها من ال تقوم احلجة بنقله من العدول وأمنا أيضا قطعا  عليه و سلم وأمنا أيضا قطع
أن تكون شريعة خيطىء فيها راويها الثقة وال يأيت بيان جلي واضح بصحة خطئه فيه وأمنا أيضا قطعا أو يطلق 

عز و جل من قد وجبت احلجة علينا بنقله على وضع حديث فيه شرع يسنده إىل من جتب احلجة بنقله حىت اهللا 
سلم وكذلك نقطع ونثبت بأن كل خرب مل يأت قط إال مرسال أو مل يروه  يبلغ به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

قله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قط إال جمهول أو جمرح ثابت اجلرحة فإنه خرب باطل بال شك موضوع مل ي
  إذ لو جاز أن يكون حقا لكان ذلك شرعا صحيحا غري الزم لنا لعدم قيام احلجة علينا فيها 

قال علي وهذا احلكم الذي قدمنا إمنا هو فيما نقله من اتفق على عدالته كالصحابة وثقات التابعني مث كشعبة 
عصرهم وبعدهم إلينا وإىل يوم القيامة ويف كل من ثبتت جرحته  وسفيان وسفيان ومالك وغريهم من األئمة يف

كاحلسن بن عمارة وجابر اجلعفي وسائر اجملرحني الثابتة جرحتهم وأما من اختلف فيه فعدله قوم وجرحه 
ا على بطالن خربه وإن مل  آخرون فإن ثبتت عندنا عدالته قطعنا على صحة خربه وإن ثبتت عندنا جرحته قطعن

ا شيء من ذلك وقفنا يف ذلك وقطعنا وال بد حتما على أن غرينا ال بد أن يثبت عنده أحد األمرين يثبت عندن
فيه وليس خطؤنا حنن إن أخطأنا وجهلنا إن جهلنا حجة على وجوب ضياع دين اهللا تعاىل بل احلق ثابت 

يضا والفضل بيد اهللا معروف عند طائفة وإن جهلته أخرى والباطل كذلك أيضا كما جيهل قوم ما نعلمه حنن أ
يؤتيه من يشاء وال يصح اخلطأ يف خرب الثقة إال بأحد ثالثة أوجه إما تثبت الراوي واعترافه بأنه أخطأ فيه وإما 

ا بأن توجب املشاهدة بأنه أخطأ    شهادة عدل على أنه مسع اخلرب مع راويه فوهم فيه فالن وإم
ارضني وكل آيتني متعارضتني وكل آية وخرب صحيح قال علي وكذلك نقطع ونبت يف كل خربين صحيحني متع

متعارضني وكل اثنني متعارضني مل يأت نص بني بالتناسخ منهما فإن احلكم الزائد على احلكم املتقدم من معهود 
األصل هو الناسخ وأن املوافق ملعهود األصل املتقدم وهو املنسوخ قطعا يقينا للرباهني اليت قدمنا من أن الدين 

لو جاز أن خيفى فيه ناسخ من منسوخ أو أن يوجد عموم ال يأيت نص صحيح بتخصيصه ويكون املراد حمفوظ ف



به اخلصوص لكان الدين غري حمفوظ ولكانت احلجة غري قائمة على أحد يف الشريعة ولكنا متعبدين بالظن 
  نه الكاذب احملرم بل بالعمل مبا مل يأمر اهللا تعاىل قط به وهذا باطل مقطوع على بطال

قال علي فإن وجد لنا يوما غري هذا فنحن تائبون إىل اهللا تعاىل منه وهي وهلة نستغفر اهللا عز و جل منها وإنا 
  لنرجو أال يوجد لنا ذلك مبن اهللا تعاىل ولطفه 

صفة من يلزم قبوله نقل األخبار قال أبو حممد واستدركنا برهانا يف وجوب قبول اخلرب الواحد قاطعا وهو خرب 
وجآء رجل من أقصى ملدينة يسعى قال ميوسى إن ملأل يأمترون بك { تعاىل عن موسى عليه السالم إذ جاءه  اهللا

فجآءته إحدامها متشي على ستحيآء قالت إن أيب يدعوك ليجزيك أجر } { ليقتلوك فخرج إين لك من لناصحني 
ال ختف جنوت من لقوم لظاملني قال إين أريد { إىل قوله تعاىل }  ما سقيت لنا فلما جآءه وقص عليه لقصص قال 

أن أنكحك إحدى بنيت هاتني على أن تأجرين مثاين حجج فإن أمتمت عشرا فمن عندك ومآ أريد أن أشق عليك 
إىل آخر القصة فصدق موسى عليه السالم قول املنذر له وخرج عن وطنه } ستجدين إن شاء اهللا من الصاحلني 
ه وصدق قول املرأة اليت أباها يدعوه فمضى معها وصدق أباها يف قوله إهنا بقوله وصوب اهللا تعاىل ذلك من فعل

ا بأن خرب الواحد ما يضطر  ابنته واستحل نكاحها ومجاعها بقوله وحده وصوب اهللا ذلك كله فصح يقينا ما قلن
  إىل تصديقه يقينا 

  واحلمد هللا رب العاملني 
ول نذارة العدل النافر للتفقه يف الدين فإذا كان الراوي قال علي وقد ذكرنا يف الباب الذي قبل هذا وجوب قب

عدال حافظا ملا تفقه فيه أو ضابطا له بكتابه وجب قبول نذارته فإن كان كثري الغلط والغفلة غري ضابط بكتابه 
هو أم  فلم يتفقه فيما نفر للتفقه فيه وإذا مل يتفقه فليس ممن أمرنا بقبول نذارته ومن جهلنا حاله فلم ندر أفاسق

عدل وأغافل هو أم حافظ أو ضابط ففرض علينا التوقف عن قبول خربه حىت يصح عندنا فقهه وعدالته 
يلزمنا اطراح خربه    وضبطه أو حفظه فيلزمنا حينئذ قبول نذارته أو تثبت عندنا جرحته أو قلة حفظه وضبطه ف

ن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثنا أمحد بن علي حدثنا عبد اهللا بن يوسف بن نامي ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب ب
ثنا مسلم بن احلجاج ثنا أبو عامر األشعري ثنا أبو أسامة هو محاد بن أسامة عن بريد بن عبد اهللا عن أيب بردة 

ا بعثين اهللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث  عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن مثل م
اء فأنبتت الكأل والعشب  أصاب أرضا فكانت   منها طائفة طيبة قبلت امل

الكثري وكانت منها أجادب أمسكت املاء فنفع اهللا هبا الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب منها طائفة 
  أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل 

من مل يرفع بذلك رأسا ومل يقبل هدى اهللا من فقه يف دين اهللا مبا بعثين اهللا به فعلم وعلم ومثل ) فذلك مثل ( 
  الذي أرسلت به 

وحدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا اهلمداين ثنا إبراهيم بن أمحد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا حممد بن العالء 
ري ومكان ثنا محاد بن أسامة عن يزيد فذكره بإسناده ولفظه إال أنه قال مكان طيبة نقية ومكان غيث الغيث الكث

ا عدا ذلك    ورعوا وزرعوا ومكان فقه تفقه ومكان قيعان قيعة واتفقا يف كل م
قال علي وليس اختالف الروايات عيبا يف احلديث إذا كان املعىن واحدا ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم صح 



ا مسع فليس هذا اال ختالف يف عنه أنه إذا كان حيدث حبديث كرره ثالث مرات فنقل كل إنسان حبسب م
  الروايات مما يوهن احلديث إذا كان املعىن واحدا 

قال علي فقد مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا احلديث مراتب أهل العلم دون أن يشذ منها شيء 
 فاألرض الطيبة النقية هي مثل الفقيه الضابط ملا روى الفهم للمعاين اليت يقتضيها لفظ النص املتنبه على رد ما
ا األجادب املمسكة للماء  اختلف فيه الناس إىل نص حكم القرآن وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأم

اليت يستقي منها الناس فهي مثل الطائفة اليت حفظت ما مسعت أو ضبطته بالكتاب وأمسكته حىت أدته إىل غريها 
بكيفية رد ما اختلف الناس فيه إىل نص القرآن غري مغري ومل يكن هلا تنبه على معاين ألفاظ ما روت وال معرفة 

والسنن اليت روت لكن نفع اهللا تعاىل هبم يف التبليغ فبلغوه إىل من هو أفهم بذلك فقد أنذر رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم هبذا إذ يقول فرب مبلغ أوعى من سامع وكما روي عنه عليه السالم أنه قال فرب حامل فقه ليس 

  بفقيه 
بو حممد فمن مل حيفظ ما مسع وال ضبطه فليس مثل األرض الطيبة وال مثل األجادب املمسكة للماء بل هو قال أ

حمروم معذور أو مسخوط مبنزلة القيعان اليت ال تنبت الكأل وال متسك املاء ويف هذا كفاية بيان وباهللا تعاىل 
  التوفيق 

فإن حرم ذلك فمن األجادب وليس بعد ذلك  قال علي فمن استطاع منكم فليكن من أمثال األرض الطيبة
درجة يف الفضل والبسوق ونعوذ باهللا من أن نكون من القيعان لكن من استقى من األجادب ورعى من الطيبة 

  فقد جنا وباهللا التوفيق 
ثله كذلك خربا حىت يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقد وجب األخذ به  قال علي فإذا روى العدل عن م

مت طاعته والقطع به سواء أرسله غريه أو أوقفه سواه أو رواه كذاب من الناس وسواء روي من طريق ولز
أخرى أو مل يرو إال من تلك الطريق وسواء كان ناقله عبدا أو امرأة أو مل يكن وإمنا الشرط العدالة والتفقه فقط 

عللون ما خالف مذاهبهم من األحاديث وإن العجب ليكثر من قوم من املدعني أهنم قائلون خبرب الواحد مث ي
  الصحاح بأن يقولوا هذا مما مل يروه إال فالن ومل يعرف له خمرج من غري هذا الطريق 

قال أبو حممد وهذا جهل شديد وسقوط مفرط ألهنم قد اتفقوا معنا على وجوب قبول خرب الواحد واألخذ به 
عجب أهنم يأخذون بذلك إذا اشتهوا فهذا حممد بن مسلم مث هم دأبا يتعللون يف ترك السنة بأنه خرب واحد وال

الزهري له حنو تسعني حديثا انفرد هبا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يروها أحد من الناس سواه ليس أحد 
من األئمة إال وله أخبار انفرد هبا ما تعلل أحد من هؤالء احملرمون يف رد شيء منها بذلك فليت شعري ما 

من قبلوا خربه ومل يروه أحد معه وبني من ردوا خربه ألنه مل يروه أحد معه وهل يف االستخفاف  الفرق بني
  بالسنن أكثر من هذا 

وأيضا فإن اخلرب وإن روي من طرق ثالثة أو أربعة أو أكثر من ذلك فهو كله خرب واحد من أثبت شيئا من 
العلة عندهم يف كل ذلك واحدة وهي أن كل ذلك أثبت خرب الواحد ومن نفى خرب الواحد نفى كل ذلك ألن 

ما ال يضطر إىل التصديق عندهم ومل يوجب القطع على صحة مغيبة لديهم فهو خرب واحد وهذه عندهم صفة 
كل ما مل ينقل بالتواتر فقد تركوا مذهبهم وهم ال يشعرون أو يشعرون ويتعمدون وهذه أسوأ وأقبح ونعوذ باهللا 



  من اخلذالن 
املدلس فينقسم إىل قسمني أحدمها حافظ عدل رمبا أرسل حديثه ورمبا أسنده ورمبا حدث به على قال علي وأما 

  سبيل املذاكرة أو الفتيا أو املناظرة فلم يذكر له سندا ورمبا اقتصر على ذكر بعض رواته دون 

ا يقينا بعض فهذا ال يضر ذلك سائر رواياته شيئا ألن هذا ليس جرحة وال غفلة لكنا نترك من حديثه  ما علمن
  أنه أرسله وما علمنا أنه أسقط بعض من يف إسناده ونأخذ من حديثه ما مل نوقن فيه شيئا من ذلك 

وسواء قال أخربنا فالن أو قال عن فالن أو قال فالن عن فالن كل ذلك واجب قبوله ما مل يتيقن أنه أورد 
  يث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته حديثا بعينه إيرادا غري مسند فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك احلد

وقد روينا عن عبد الرزاق بن مهام قال كان معمر يرسل لنا أحاديث فلما قدم عليه عبد اهللا بن املبارك أسندها 
له وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب احلديث وأئمة املسلمني كاحلسن البصري وأيب إسحاق السبيعي وقتادة 

ليمان األعمش وأيب الزبري وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وقد أدخل علي بن بن دعامة وعمرو بن دينار وس
عمر الدارقطين فيهم مالك بن أنس ومل يكن كذلك وال يوجد له هذا إال يف قليل من حديثه أرسله مرة وأسنده 

  أخرى 
سا على من وقسم آخر قد صح عنهم إسقاط من ال خري فيه من أسانيدهم عمدا وضم القوي إىل القوي تلبي

حيدث وغرورا مل يأخذ عنه ونصرا ملا يريد تأييده من األقوال مما لو مسى من سكت عن ذكره لكان ذلك علة 
ومرضا يف احلديث فهذا رجل جمرح وهذا فسق ظاهر واجب اطراح مجيع حديثه صح أنه دلس فيه أو مل يصح 

غري مقبول ألنه ساقط العدالة غاش ألهل  أنه دلس فيه وسواء قال مسعت أو أخربنا أو مل يقل كل ذلك مردود
  اإلسالم باستجازته ما ذكرناه ومن هذا النوع كان احلسني بن عمارة وشريك بن عبد اهللا القاضي وغريمها 

ا  قال علي ومن صح أنه قبل التلقني ولو مرة سقط حديثه كله ألنه مل يتفقه يف دين اهللا عز و جل وال حفظ م
نضر اهللا امرأ مسع منا حديثا حفظه حىت بلغه غريه فإمنا أمر عليه السالم بقبول تبليغ مسع وقد قال عليه السالم 

احلافظ والتلقني هو أن يقول له القائل حدثك فالن بكذا ويسمي له من شاء من غري أن يسمعه منه فيقول نعم 
 يسمع أو يكون من فهذا ال خيلو من أحد وجهني وال بد من أحدمها ضرورة إما أن يكون فاسقا حيدث مبا مل

الغفلة حبيث يكون الذاهل العقل املدخول الذهن ومثل هذا ال يلتفت له ألنه ليس من ذوي األلباب ومن هذا 
  النوع كان مساك بن حرب أخرب بأنه شاهد ذلك منه شعبة اإلمام الرئيس ابن احلجاج 

  ئق وال حيتمل يف األحكام قال علي ومما غلط فيه بعض أصحاب احلديث أنه قال فالن حيتمل يف الرقا
قال أبو حممد وهذا باطل ألنه تقسيم فاسد ال برهان عليه بل الربهان يبطله وذلك أنه ال خيلو كل أحد يف 

األرض من أن يكون فاسقا أو غري فاسق فإن كان غري فاسق كان عدال وال سبيل إىل مرتبة ثالثة فالعدل ينقسم 
ال إىل قسمني فقيه وغري فقيه فالفقيه ال عدل مقبول يف كل شيء والفاسق ال حيتمل يف شيء والعدل غري احلافظ 

تقبل نذارته خاصة يف شيء من األشياء ألن شرط القبول الذي نص اهللا تعاىل عليه ليس موجودا فيه ومن كان 
من  عدال يف بعض نقله فهو عدل يف سائره ومن احملال أن جيوز قبول بعض خربه وال جيوز قبول سائره إال بنص

  اهللا تعاىل أو إمجاع يف التفريق بني ذلك وإال فهو حتكم بال برهان وقول بال علم وذلك ال حيل 
قال علي وقد غلط أيضا قوم آخرون منهم فقالوا فالن أعدل من فالن وراموا بذلك ترجيح خرب األعدل على 



  من هو دونه يف العدالة 
أن نقول هلم إهنم أبرك الناس لذلك ويف أكثر أمرهم قال علي وهذا خطأ شديد وكان يكفي من الرد عليهم 

يأخذون مبا روى األول عدالة ويتركون ما روى األعدل ولعلنا سنورد من ذلك طرفا صاحلا إن شاء اهللا تعاىل 
  ولكن ال بد لنا مبشيئة اهللا تعاىل من إبطال هذا القول بالربهان الظاهر وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 

أعدل من ذلك ومن حكم يف الدين بغري فأ ول ذلك أن اهللا عز و جل مل يفرق بني خرب عدل وخرب عدل آخر 
أمر من اهللا عز و جل أو من رسوله عليه السالم أو إمجاع متيقن مقطوع به منقول عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ا ليس له به علم وفاعل ذلك عاص هللا عز و جل ألنه قد  هناه تعاىل عن ذلك وإمنا أمر تعاىل و سلم فقد قفا م
بقبول نذارة النافر الفقيه العدل فقط وبقبول شهادة العدول فقط فمن زاد حكما فقد أتى مبا ال جيوز له وترك 

  ما مل يأمره اهللا تعاىل بتركه وغلب ما مل يأمره اهللا عز و جل بتغليبه 
أمت منه عدالة وقد جهل أبو بكر وعمر مرياث اجلدة قال علي وأيضا فقد يعلم األقل عدالة ما ال يعلمه من هو 

وعلمه املغرية بن شعبة وحممد بن مسلمة وبينهما وبني أيب بكر وعمر بون بعيد إال أهنم كلهم عدول وقد رجع 
  أبو بكر إىل خرب املغرية 

نه وبني عمر يف يف ذلك ورجع عمر إىل خرب خمرب أخربه عن أمالص املرأة ومل يكن ذلك عند عمر وذلك املخرب بي
العدالة درج وأيضا فإن كل ما يتخوف من العدل فإنه متخوف من أعدل من يف األرض بعد رسول اهللا صلى 
سلم وأيضا فلو شهد أبو بكر وحده ما قبل قبوال ال يوجب احلكم بشهادته ولو شهد عدالن من  اهللا عليه و 

  عرض الناس قبال فال معىن لألعدل 
هي التزام العدل والعدل هو القيام بالفرائض واجتناب احملارم والضبط ملا روى وأخرب به  وأيضا فإن العدالة إمنا

فقط ومعىن قولنا فالن أعدل من فالن أي أنه أكثر نوافل يف اخلرب فقط وهذه صفة ال مدخل هلا يف العدالة إذ لو 
  انفردت من صفة العدالة اليت ذكرنا مل يكن فضال وال خريا 

تحق دوهنما كما هو مستحق معها سواء بسواء وال فرق فصح أنه ال جيوز ترجيح رواية على فاسم العدالة مس
أخرى وال ترجيح شهادة على أخرى بأن أحد الراوين أو أحد الشاهدين أعدل من اآلخر وهذا الذي حتكموا 

وال رسوله صلى اهللا  به إمنا هو من باب طيب النفس وطيب النفس باطل ال معىن له وشهوة مل يأذن هبا اهللا تعاىل
عليه و سلم وإمنا هو حق فسواء طابت النفس عليه أو كرهته فهو حرام عليها وهذا من باب اتباع اهلوى وقد 

هلوى { حرم اهللا تعاىل ذلك قال عز و جل  فإن مل { وقال تعاىل } وأما من خاف مقام ربه وهنى لنفس عن 
  } ممن تبع هواه بغري هدى من هللا إن هللا ال يهدي لقوم لظاملني يستجيبوا لك فعلم أمنا يتبعون أهوآءهم ومن أضل 

فمن حكم يف دين اهللا عز و جل مبا استحسن وطابت نفسه عليه دون برهان من نص ثابت أو إمجاع فال أحد 
أضل منه وباهللا تعاىل نعوذ من اخلذالن إال من جهل ومل تقم عليه حجة فاخلطأ ال ينكر وهو معذور مأجور ولكن 

  بلغه البيان وقامت عليه احلجة فتمادى على هواه فهو فاسق عاص هللا عز و جل  من
قال علي ووجدنا اهللا تعاىل مل يرض يف القبول يف الشهادة بزىن األمة إال أربعة عدول ال أقل وإمنا يف ذلك 

  مخسون جلدة وتغريب نصف عام ووجدنا كما قد وافقتمونا 



  اء اجلماعة باثنني وكذلك يف القذف والقطع فأين طيب النفس ههنا على القبول يف إباحة دم املسلم ودم
ا قام الدليل عليه وسواء طابت عليه النفس أو مل تطب    فبهذا وغريه جيب قبول م

قال علي واملرأة والرجل والعبد يف كل ما ذكرنا سواء وال فرق ومل خيص تعاىل عدال من عدل وال رجال من 
  امرأة وال حرا من عبد 

علي ومبا ذكرنا ههنا يبطل قول من قال هذا احلديث مل يرو من غري هذا الوجه مث قال إمنا طلبنا كثرة الرواة قال 
وإذ قال إبراهيم رب أرين كيف حتيي { على استطابة النفس فإن اعترضوا بقول إبراهيم عليه السالم إذ يقول 

ة من لطري فصرهن إليك مث جعل على كل جبل ملوتى قال أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب قال فخذ أربع
اآلية قيل هلم أفترون يقني اخلليل عليه السالم كان } منهن جزءا مث دعهن يأتينك سعيا وعلم أن هللا عزيز حكيم 

ا سأل ما ختاجل  مدخوال قبل أن يرى إحياء الطري فإن قلتم هذا كفرمت ولو مل يره اهللا تعاىل ذلك كما مل ير موسى م
شك يف صحة إحياء اهللا تعاىل املوتى وكذلك حنن إن وجدنا احلديث مرويا من طرق كان ذلك أبلغ أن إبراهيم 

احلجة عند املخالف فقط وإن عدمناه فقد لزمنا القبول لنقل الواحد باحلجاج اليت قدمنا وبينا على أي وجه 
  طلب إبراهيم ما طلب يف كتابنا يف امللل والنحل 

رحه عدل فهو ساقط اخلرب والتجريح يغلب التعديل ألنه علم زائد عند اجملرح مل قال علي ومن عدله عدل وج
يكن عند املعدل وليس هذا تكذيبا للذي عدل بل هو تصديق هلما معا فإن قال قائل فهال قلتم بل عند املعدل 

 خالف يف علم مل يكن عند اجملرح قيل له كذلك نقول ونصدق كل واحد منهما فإذا صح خربمها معا عليه فال
أن كل من مجع عدالة ومعصية فأطاع يف قصة وصلى وصام وزكى وفسق يف أخرى وزىن أو شرب اخلمر أو 
أتى كبرية أو جاهر بصغرية فإنه فاسق عند مجيع األمة بال خالف وال يقع عليه اسم عدل ولو مل يفسق إال من 

ده خري وفضل وإحسان وبر ويف صحة القول متحص الشر وال يعمل شيئا من اخلري ملا فسق مسلم أبدا ألن توحي
ا ولو أخذنا بالتعديل وأسقطنا التجريح لكنا قد  بأن فينا عدوال وفساقا بنص القرآن ورضا وغري رضا بيان ما قلن

  كذبنا اجملرح وذلك غري جائز وهكذا القول يف الشهادة وال فرق 

ه فإن قوما جرحوا آخرين بشرب اخلمر وإمنا قال علي وال يقبل يف التجريح قول أحد إال حىت يبني وجه حترمي
كانوا يشربون النبيذ املختلف فيه بتأويل منهم أخطؤوا فيه ومل يعلموه حراما ولو علموه مكروها فضال عن 

حرام ما أقدموا عليه ورعا وفضال منهم األعمش وإبراهيم وغريمها من األئمة رضي اهللا عنهم وهذا ليس جرحة 
  احلق فأخطؤوه ألهنم جمتهدون طلبوا 

وال يكون اجلرح يف نقلة األخبار إال بأحد أربعة أوجه ال خامس هلا اإلقدام على كبرية قد صح عند املقدم عليها 
  بالنص الثابت أهنا كبرية 

  الثاين اإلقدام على ما يعتقد املرء حراما وإن كان خمطئا فيه قبل أن تقوم احلجة عليه بأنه خمطىء 
صغائر اليت صح عند اجملاهر هبا بالنص أهنا حرام وهذه األوجه الثالثة هي جرحه يف نقلة والثالث اجملاهرة بال

األخبار ويف الشهود ويف مجيع الشهادات يف األحكام وهذه صفات الفاسق بالنص وبإمجاع من املخالفني لنا وإمنا 
سالم أن صالته كفرت ذلك قبل امرأة فأخربه عليه ال ٣أسقطنا املستتر بالصغائر للحديث الصحيح يف الذي 

فمن } إن جتتنبوا كبآئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخال كرميا { عنه ولقوله عز و جل 



ا قد غفر اهللا تعاىل له    غفر اهللا له فحرام علينا أن نثبت عليه م
ه يف شيء ألن املالمة وكذلك التائب من الكبائر ومن الكفر أيضا فهو عدل وليس هذا من باب ثبات احلد علي

ساقطة عن التائب واحلد عنه غري ساقط على حديث ماعز فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم رمجه بعد توبته وأمر 
باالستغفار له وهنى عن سبه وإمنا قلنا إن اجملاهرة بالصغائر جرحة لإلمجاع املتيقن على ذلك والنص الوارد من 

ملنكر ألن اهللا تعاىل أنكرها وحرمها وهنى عنها فمن أعلن هبا فهو من أهل األمر بإنكار املنكر والصغائر من ا
املنكر فقد استحق التغيري عليه بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل 

هو فاسق ألن يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان ومن كان من أهل املنكر يف الدين ف
  املنكر فسق والفاسق ال يقبل خربه 

ا  وصح مبا قدمنا أن املستتر بالصغائر ليس صاحبه فاسقا وال جيب التغيري عليه وال اإلنكار عليه ألنه مل ير منه م
  يلزمنا فيه تغيري وال إنكار وال تعزير ولو أن امرأ شهد 

بذلك مردودة وكان ملوما ومل جيز أن يقدح ذلك يف  على آخر بأنه يتستر بالصغائر لكانت شهادة الشاهد عليه
  شهادة املستتر هبا لوجهني أحدمها أنه ال ينجو أحد من ذنب صغري 

والثاين أنه معفو عنه ولو شهد على أحد أنه يستتر بكبرية لقبلت شهادته عليه ولردت شهادة املستتر هبا ألهنا 
  ملوازنة يوم القيامة ليست مغفورة إال بالتوبة أو برجوح امليزان عند ا

قال علي والوجه الرابع ينفرد به نقلة األخبار دون الشهود يف األحكام وهو أال يكون احملدث إال فقيها فيما 
روى أي حافظا ألن النص الوارد يف قبول نذارة النافر للتفقه إمنا هو بشرط أن يتفقه يف العلم ومن مل حيفظ ما 

س ممن أمرنا بقبول نذارته وليس ذلك يف الشهادة ألن الشرط يف الشهادة إمنا روى فلم يتفقه وإذا مل يتفقه فلي
هي العدالة فقط بنص القرآن فال يضر الشاهد أن يكون معروفا بالغفلة والغلط وال يسقط ذلك شهادته إال أن 

ال قبل تقوم بينة بأنه غلط يف شهادة ما فتسقط تلك اليت غلط فيها فقط وال يضر ذلك شهادته يف غريها 
الشهادة وال بعدها بل هو مقبول أبدا وال حيل ألحد أن يزيد شرطا مل يأت به اهللا تعاىل فقد قال عليه السالم 

  كل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل ولو كان مائة شرط 
فمن شرط يف العدل يف الشهادة خاصة أن يكون غري معروف بالغلط فقد زاد شرطا ليس يف كتاب اهللا عز و 

فهو مبطل فيه والتدليس الذي ذكرنا أنه يسقط العدالة هو إحدى الكبائر لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و جل 
سلم من غشنا فليس منا وال غش يف اإلسالم أكرب من إسقاط الضعفاء من سند حديث ليوقع الناس يف العمل 

اىل ولرسوله وألئمة املسلمني به وهو غري صحيح ولقوله عليه السالم الدين النصيحة وواجب ذلك هللا تع
وعامتهم ومن دلس التدليس الذي ذممنا فلم ينصح هللا تعاىل وال لرسوله عليه السالم يف تبليغه عنهما وال نصح 

  للمسلمني يف التلبيس عليهم حىت يوقعهم فيما ال جيوز العمل به 
جة فهو معذور مأجور وإن كان خمطئا قال علي وأما من قدم على ما يعتقده حالال مما مل يقم عليه يف حترميه ح

  وأهل األهواء معتزليهم ومرجئيهم وزيدييهم وأباضييهم 
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األحكام: كتاب  أصول    اإلحكام يف 
األندلسي: املؤلف  بن حزم  بن أمحد   علي 

هبذه الصفة إال من أخرجه هواه عن اإلسالم إىل كفر متفق على أنه كفر وقد بينا ذلك يف كتاب الفصل أو من 
  قامت عليه حجة من نص أو إمجاع فتمادى ومل يرجع فهو فاسق 

ى اهللا عليه و سلم لتقليد أو قياس وال فرق أو من سب أحد الصحابة وكذلك القول فيمن خالف حديث النيب صل
رضي اهللا عنهم فإن ذلك عصبية والعصبية فسق وصدق أبو يوسف القاضي إذ سئل عن شهادة من يسب السلف 

الصاحل فقال لو ثبت عندي على رجل أنه يسب جريانه ما قبلت شهادته فكيف من يسب أفاضل األمة إال أن يكون 
هل حبيث مل تقم عليه حجة النص بفضلهم والنهي عن سبهم فهذا ال يقدح سبهم يف دينه أصال وال ما هو من اجل

أعظم من سبهم لكن حكمه أن يعلم ويعرف فإن متادى فهو فاسق وإن عاند يف ذلك اهللا تعاىل أو رسوله صلى اهللا 
صلى لغري القبلة كذلك ما قدح ذلك يف عليه و سلم فهو كافر مشرك ولو أن امرأ بدل القرآن خمطئا جاهال أو 

دينه عند أحد من أهل اإلسالم حىت تقوم عليه احلجة بذلك فإن متادى فهو فاسق وإن عاند اهللا تعاىل ورسوله صلى 
  اهللا عليه و سلم فهو كافر مشرك 

  قال علي وقد علل قوم أحاديث بأن رواها ناقلها عن رجل مرة وعن رجل مرة أخرى 
وة للحديث وزيادة يف دالئل صحته ودليل على جهل من جرح احلديث بذلك وذلك حنو أن يروي قال علي وهذا ق

األعمش احلديث عن سهل عن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ويرويه غري األعمش عن سهيل عن أبيه عن أيب 
  سعيد 

من أيب هريرة ومن أيب سعيد  قال علي وهذا ال مدخل لالعتراض به ألن يف املمكن أن يكون أبو صاحل مسع احلديث
  فريويه مرة عن هذا ومرة عن هذا 

ومثل هذا ال يتعلل به يف احلديث إال جاهل أو معاند وحنن نفعل هذا كثريا ألننا نرى احلديث من طرق شىت فنرويه 
به من بعض املواضع من أحد طرقه ونرويه مرة أخرى من طريق ثانية وهذا قوة للحديث ال ضعف وكل ما تعللوا 
من مثل هذا وشبهه فهي دعاوى ال برهان عليها وكل دعوى بال برهان فهي ساقطة وكذلك ما رواه العدل عن 

أحد العدلني شك يف أحدمها أيهما حدثه إال أنه موقن أن أحدمها حدثه بال شك فهذا صحيح جيب األخذ به مثل أن 
  يقول الثقة حدثنا أبو سلمة أو سعيد 

  فهذا ليس علة يف احلديث البتة ألنه أيهما كان فهو عدل رضا معلوم الثقة مشهور العدال بن املسيب عن أيب هريرة 
  وأيضا فإن قالوا إن الغفلة واخلطأ من االثنني أبعد منه من الواحد 

قيل هلم وهو من األربعة أبعد منه من الثالثة فال يقبلوا إال ما رواه أربعة وهكذا فيما زاد حىت يلحقوا بالقائلني 
  لتواتر با

  فصل يف املرسل

قال أبو حممد املرسل من احلديث هو الذي سقط بني أحد رواته وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم ناقل واحد 
  فصاعدا وهو املنقطع أيضا 



وهو غري مقبول وال تقوم به حجة ألنه عن جمهول وقد قدمنا أن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقف عن قبول 
  هادته حىت نعلم حاله وسواء قال الراوي العدل حدثنا الثقة أو مل يقل ال جيب أن يلتفت إىل ذلك خربه وعن قبول ش

إذ قد يكون عنده ثقة من ال يعلم من جرحته ما يعلم غريه وقد قدمنا أن اجلرح أوىل من التعديل وقد وثق سفيان 
قد عرف ولكن خفي أمره على سفيان  جابرا اجلعفي وجابر من الكذب والفسق والشر واخلروج عن اإلسالم حبيث

فقال مبا ظهر منه إليه ومرسل سعيد بن املسيب ومرسل احلسن البصري وغريمها سواء ال يؤخذ منه بشيء وقد 
  ادعى بعض من ال حيصل ما يقول أن احلسن البصري كان إذا حدثه باحلديث أربعة من الصحابة أرسله 

  قال فهو أقوى من املسند 
ائل هذا القول اترك خلق اهللا ملرسل احلسن وحسبك باملرء سقوطا أن يضعف قوال يعتقده ويعمل به قال أبو حممد وق

ويقوي قوال يتركه ويرفضه وقد توجه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل إىل قوم ممن جياور املدينة فأخربهم 
ا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم من أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمره أن يعرس بامرأة منهم فأرسلو

  بذلك فوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليه رسوال وأمر بقتله إن وجده حيا فوجده قد مات 
فهذا كما ترى قد كذب على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو حي وقد كان يف عصر الصحابة رضي اهللا عنهم 

  منافقون ومرتدون 
ل راويه فيه عن رجل من الصحابة أو حدثين من صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال فال يقبل حديث قا

  حىت يسميه ويكون معلوما بالصحبة الفاضلة ممن شهد اهللا تعاىل هلم بالفضل واحلسىن 
  قال اهللا عز و جل 

هم سنعذهبم مرتني مث وممن حولكم من ألعراب منافقون ومن أهل ملدينة مردوا على لنفاق ال تعلمهم حنن نعلم{ 
وقد ارتد قوم ممن صحب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اإلسالم كعيينة بن حصن } يردون إىل عذاب عظيم 

  واألشعث بن قيس والرجال وعبد اهللا بن أيب سرح 
قال علي ولقاء التابع لرجل من أصاغر الصحابة شرف وفخر عظيم فألي معىن يسكت عن تسميته لو كان ممن 

صحبته وال خيلو سكوته عنه من أحد وجهني إما أنه ال يعرف من هو وال عرف صحة دعواه الصحبة أو ألنه  محدت
  كان من بعض ما ذكرنا 

حدثنا عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد عن أمحد بن علي عن 
بد اهللا عن عبد امللك عن عبد اهللا موىل أمساء بنت أيب بكر رضي مسلم بن احلجاج ثنا حيىي بن حيىي حدثنا خالد بن ع

اهللا عنهما وكان خالد ولد عطاء قال أرسلتين أمساء إىل عبد اهللا بن عمر فقالت بلغين أنك حترم أشياء ثالثة العلم يف 
  الثوب وميثرة األرجوان وصوم رجب كله فأنكر ابن عمر أن يكون حرم شيئا من ذلك 

هي صحابية من قدماء الصحابة وذوات الفضل منهم قد حدثها بالكذب من شغل باهلا حديثه عن ابن فهذه أمساء و
عمر حىت استربأت ذلك فصح كذب ذلك املخرب وقد ذكر عن ابن سريين يف أمر طالق ابن عمر امرأته على عهد 

  امسه وعرفت عدالته وحفظه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنو ذلك فواجب على كل أحد أال يقبل إال من عرف 
قال علي واملخالفون لنا يف قبول املرسل هم أصحاب أيب حنيفة وأصحاب مالك وهم أترك خلق اهللا للمرسل إذا 
خالف مذهب صاحبهم ورأيه وقد ترك مالك حديث أيب العالية يف الوضوء من الضحك يف الصالة ومل يعيبوه إال 

ة رضي اهللا عنهم وقد رواه أيضا احلسن وإبراهيم النخعي والزهري مرسال باإلرسال وأبو العالية قد أدرك الصحاب
  وتركوا حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى 



يف مرضه مات فيه بالناس جالسا والناس قيام وترك مالك وأصحابه احلديث املروي من طريق الليث عن عقيل بن 
سعيد بن املسيب والقاسم وسامل وأيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف أن النيب صلى اهللا عليه  خالد عن الزهري عن

و سلم فرض زكاة الفطر مدين من بر على كل إنسان مكان صاع من شعري وذكر سعيد بن املسيب أن ذلك كان 
عمر أنه عمل الناس من عمل الناس أيام أيب بكر وعمر وذكر غريه أنه حكم عثمان أيضا وابن عباس وذكر ابن 

  فهؤالء فقهاء املدينة رووا هذا احلديث مرسال وأنه صحبه العمل عندهم فترك ذلك أصحاب مالك 
  فأين اتباعهم املرسل وتصحيحهم إياه وأين اتباعهم رواية أهل املدينة وعمل األئمة هبا 

يباع احليوان باللحم وهو أيضا فعل وترك احلنفيون حديث سعيد بن املسيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أال 
أيب بكر الصديق رضوان اهللا عليه ومثل هذا كثري جدا ولو تتبعنا ما تركت كلتا الطائفتني لبلغت أزيد من ألفي 

حديث بال شك وسنجمع من ذلك ما تيسر إن شاء اهللا تعاىل يف كتاب مفرد لذلك إن أعان اهللا تعاىل بقوة من عنده 
   وأمد بفسحة من العمر

فإمنا أوقعهم يف األخذ باملرسل أهنم تعلقوا بأحاديث مرسالت يف بعض مسائلهم فقالوا فيها باألخذ باملرسل مث تركوه 
يف غري تلك املسائل وإمنا غرض القوم نصر املسألة احلاضرة مبا أمكن من باطل أو حق وال يبالون بأن يهدموا بذلك 

ما صححوه يف هذه املسألة إذا أخذوا يف الكالم يف أخرى وسنبني من  ألف مسألة هلم مث ال يبالون بعد ذلك بإبطال
  ذلك كثريا إن شاء اهللا تعاىل 

  وحنن ذاكرون من عيب املرسل ما فيه كفاية ملن نصح نفسه إن شاء اهللا تعاىل 
فقيه ثنا أخربين أمحد بن عمر العذري حدثنا أبو ذر عبد بن أمحد اهلروي ثنا زاهر بن أمحد أبو علي السرخسي ال

زجنويه بن حممد النيسابوري ثنا حممد بن إمساعيل البخاري هو مؤلف الصحيح ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد 
عن النعمان بن راشد عن زيد بن أيب أنيسة أن رجال أجنب فغسل فمات فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لو ميموه 

  قتلوه قتلهم اهللا 
هري فرأيته بعد يروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت من حدثك قال أنت قال النعمان فحدثت به الز

  حدثتين عمن حتدثه قلت عن رجل من أهل الكوفة 

  قال أفسدته يف حديث أهل الكوفة دغل كثري 
 وباالستناد املتقدم إىل البخاري قال قال معاذ عن أشعث عن ابن سريين عن عبد اهللا بن شقيق عن عائشة كان النيب

  صلى اهللا عليه و سلم ال يصلي يف شعرنا 
قال البخاري ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن سعيد بن أيب صدقة قلت حملمد بن سريين ممن مسعت هذا 

  احلديث قال مسعته من زمان ال أدري ممن مسعته وال أدري أثبت أم ال فسلوا عنه 
قال حيىي بن سعيد القطان مالك عن سعيد بن املسيب أحب إيل وفيما كتب إيل به يوسف بن عبد اهللا النمري قال 

  من الثوري عن إبراهيم 
  لو كان شيخ الثوري فيه رمق لربح به وصاح وقال مرة أخرى كالمها عندي شبه الريح 

قال أبو حممد فإذا كان الزهري وحممد بن سريين وسفيان ومالك وهم من هم يف التحفظ واحلفظ والثقة يف 
ما ترى فما أحد ينصح نفسه يثق مبرسل أصال ولو مجعنا باليا املراسيل الجتمع من ذلك جزء ضخم ويف مراسليهم 

  هذا دليل على ما سواه وباهللا تعاىل التوفيق 



  فصل يف أقسام السنن

 قال أبو حممد السنن تنقسم ثالثة أقسام قول من النيب صلى اهللا عليه و سلم أو فعل منه عليه السالم أو شيء رآه
  وعلمه فأقر عليه ومل ينكره 

فحكم أوامره عليه السالم الفرض والوجوب على ما نبينه إن شاء اهللا عز و جل يف باب األوامر من هذا الكتاب ما 
مل يقم دليل على خروجه من باب الوجوب إىل باب الندب أو سائر وجوه األوامر وحكم فعله عليه السالم 

ن يكون تنفيذا حلكم أو بيانا ألمر على ما يقع يف باب الكالم يف أفعاله عليه السالم االئتساء به فيه وليس واجبا إال أ
من هذا الكتاب وأما إقراره عليه السالم على ما علم وترك إنكاره إياه فإمنا هو مبيح لذلك الشيء فقط وغري 

  ن موجب له وال نادب إليه ألن اهللا عز و جل افترض عليه التبليغ وأخربه أنه يعصمه م

الناس وأوجب عليه أن يبني للناس ما نزل إليهم فمن ادعى أنه عليه السالم علم منكرا فلم ينكره فقد كفر ألنه 
جحد أن يكون عليه السالم بلغ كما أمر ووصفه بغري ما وصفه به ربه تعاىل وكذبه يف قوله عليه السالم اللهم هل 

  جة الوداع بلغت فقال الناس نعم فقال اللهم اشهد قال ذلك يف ح
فإن اعترض معترض حبديث جابر أنه مسع عمر رضوان اهللا عليهما حيلف حبضرة النيب صلى اهللا عليه و سلم على أن 
ابن صياد هو الدجال فلم ينكر ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال حجة علينا يف هذا ألن ابن صياد يف أول 

كا يف أمره أهو الدجال أم ال بذلك جاءت األحاديث الصحاح ويبني أمره كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شا
ذلك قول عمر فيه دعين يا رسول اهللا أضرب عنقه فقال عليه السالم إن يكن هو فلن تسلط عليه أو حنو ذلك من 
 الكالم فحلف عمر على تقديره ومن حلف على ما ال يعلم وال يوقن أنه باطل وال حق فليس هو عندنا حانثا وال

آمثا إذا كان تقديره أنه كما حلف عليه فهذا احلديث حجة لنا وليس فيه أيضا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صدق 
ميينه فإنا يف احلديث أن أمر ابن صياد كان حينئذ ممكنا واحلالف على املمكن كما ذكرنا مل يأت منكرا فيلزم رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم تغيريه 
ا من قال إن أفعاله صلى اهللا عليه و سلم على الوجوب فقوله ساقط ألن اهللا تعاىل مل يوجب علينا قط قال علي وأم

لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة { يف شيء من القرآن والسنن أن نفعل مثل فعله عليه السالم بل قال تعاىل 
السالم على تنزه أن يفعل مثل فعله عليه السالم وإمنا أنكر عليه } ملن كان يرجو هللا وليوم آلخر وذكر هللا كثريا 

وهذا هو غاية املنكر كمن تنزه عن التقبيل يف رمضان هنارا وهو صائم أو تنزه أن ميشي حافيا حاسرا زاريا على من 
فعل ذلك وأما من ترك أن يفعل مثل فعله عليه السالم ال عن رغبة عنه فما أنكر ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

قط وهذا التارك لالئتساء به صلى اهللا عليه و سلم غري راغب عن ذلك ال حمسن وال مسيء وال مأجور وال  سلم
آمث واملؤتسي به عليه السالم حمسن مأجور والراغب عن االئتساء به بعد قيام احلجة عليه إن كان زاريا على حممد 

رغب عنه وجها ينجو به من الشرك إال أن يتعلق  صلى اهللا عليه و سلم فهو كافر وما نعلم ملن صحح عنه فعال مث
  بفعل له عليه 

السالم آخر أو بأمر له آخر أو يكون مل يصح عنده ذلك األمر الذي رغب عنه فإن تعلق بأنه خصوص له صلى اهللا 
  عليه و سلم فهو أحد الكاذبني الفساق ما مل يأت على دعواه بدليل من نص أو إمجاع 

أن أفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرض علينا أن نفعل مثلها فقد أغفل جدا وأتى قال علي وأما من ادعى 



مبا ال برهان له على صحته وما كان هكذا فهو دعوى كاذبة ألن األصل أال يلزمنا حكم حىت يأيت نص قرآن أو 
ن يسكن حيث سكن نص سنة بإجيابه وأيضا فإنه قول يؤدي إىل ما ال يفعل ولزمه أن يوجب على كل مسلم أ

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأن جيعل رجليه حيث جعلهما عليه السالم وأن يصلي حيث صلى عليه السالم 
وأن يصوم فرضا األيام اليت كان يصومها عليه السالم وأن جيلس حيث جلس وأن يتحرك مثل كل حركة حتركها 

من خبز الرب مأدوما ثالثا تباعا وأن يوجب فرضا أكل  عليه السالم وأن حيرم األكل متكئا وعلى خوان والشبع
الدباء ويتتبعها وهذا ما ال يوجبه مسلم مع أن هذا خيرج إىل احملال وإىل إرجاع ما ال سبيل إىل إرجاعه مما قد فات 

  وبطل باألكل والشرب منه عليه السالم 
ت على ذلك دليل بل قد قام الدليل والربهان على فبطل مبا ذكرنا أن تكون أفعاله عليه السالم واجبة علينا إذ مل يأ

أن ذلك غري واجب باآلية اليت ذكرنا وكل من له أقل علم باللغة العربية فإنه يعلم أن ما قيل فيه هذا لك أنه غري 
واجب قبوله بل مباح له تركه إن أحب كاملواريث وكل ما خرينا فيه وأن ما جاء بلفظ عليك كذا فهذا هو امللزم 

} لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا وليوم آلخر وذكر هللا كثريا { وال بد فلما قال تعاىل لنا 
كنا مندوبني إىل ذلك وكنا مباحا لنا أال نأتسي غري راغبني عن االئتساء به لكن عاملني أن الذي تركنا أفضل والذي 

ليس آمثا بذلك ولو صلى تطوعا لكان أفضل إال أن يكون فعلنا مباح كجلوس اإلنسان وتركه أن يصلي تطوعا ف
ترك التطوع راغبا عنها يف الوقت املباح فيه التطوع فهذا خارج عن اإلسالم بال خالف ألنه شارع شريعة مل يأت 

  هبا إذن 
  قال علي وإمنا نازعنا يف وجوب األفعال بعض أصحاب مالك على أهنم أترك 

هللا صلى اهللا عليه و سلم فمن ذلك أنه عليه السالم جلد يف اخلمر أربعني وهم جيلدون خلق اهللا تعاىل ألفعال رسول ا
مثانني وودى حضريا وهو عبد اهللا بن سهل ادعى قتله على حضريني وهم يهود خيرب باإلبل فقالوا هم ال جيوز ذلك 

  وال يودى إال بالذهب أو الفضة 
  ائب فقالوا هم ال نرى ذلك وقبل وهو صائم وصلى على قرب فقالوا هم ال نفعل ذلك وصلى على غ

فقالوا هم نكره ذلك وصلى عليه السالم حامال أمامة فقالوا نكره ذلك وصلى جالسا والناس وراءه وأبو بكر إىل 
  جنبه قائم 

  فقالوا ال جيوز ذلك ويعلم صحةمن صلى كذلك بطلت صالته يف كثري جدا اقتصرنا منه على ما ذكرنا 
هذه األفعال بأهنا خصوص له عليه السالم ومن فعل ذلك فقد تعرض لغضب رسول اهللا صلى اهللا وبعضهم تعلق يف 

عليه و سلم ومن تعرض لغضبه عليه السالم فقد تعرض لغضب اهللا عز و جل فقد غضب عليه السالم غضبا شديدا 
ست مثلنا يا رسول اهللا أنت قد حني سأله األنصاري عن قبلة الصائم فأخرب عليه السالم أنه يفعل ذلك فقال القائل ل

غفر لك ذنبك فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حينئذ غضبا شديدا وأنكر هذا القول فمن أضل ممن تعرض 
لغضب اهللا عز و جل وغضب رسوله عليه السالم يف تقليد إنسان ال ينفعه وال يضره وال يغين عنه من اهللا تعاىل 

  شيئا 
ص القبلة للصائم بقول عائشة رضي اهللا عنها وأيكم أملك إلربه من رسول اهللا صلى اهللا قال علي واحتجوا يف ختصي

  عليه و سلم 
قال أبو حممد وهذا القول منها رضي اهللا عنها أعظم احلجة عليهم ألهنا مل تقل ذلك على ما تومهوا وإمنا قالته إنكارا 

  على من استعظم القبلة للصائم 



  ان أورع منهم وأملك إلربه ولكنه مع ذلك مل ميتنع من التقبيل وهو صائم فكيف أنتم فأخربهم أنه عليه السالم ك
ويدل على صحة هذا التأويل دليالن بينان أحدمها أهنا رضي اهللا عنها هكذا قالت يف مباشرة احلائض أنه عليه 

و سلم فيلزمهم أن يتركوا  السالم كان يأمرها فتتزر مث يباشرها وأيكم أملك إلربه من رسول اهللا صلى اهللا عليه
  إباحة مباشرة احلائض لقول عائشة وأيكم أملك إلربه كما قالت يف قبلة الصائم سواء بسواء 

والثاين أهنم رووا عنها أهنا قالت البن أخيها عبد اهللا بن عبد الرمحن وهو أشب ما كان أال تقبل زوجتك وتالعبها 
  تعين عائشة بنت طلحة وهي بنت أختها وأمجل 

  جواري أهل زماهنا قاطبة فقال إين صائم 
فقالت لقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبل وهو صائم فهي دأبا حتض الصائم الشاب على التقبيل 

  للجارية احلسناء اقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وائتساء به 
م أنه عموم وغضب على من ادعى أنه خصوص مث أتوا وهذا هو قولنا ال قوهلم ففعلوا ما ترى فيما أخرب عليه السال

إىل ما أخرب عليه السالم أنه خصوص له دون سائر الناس وهو قتله مبكة من قتل الكفار وخطب عليه السالم الناس 
فنهاهم عن أن يسفك فيها أحد دما مث مل يقنع عليه السالم بذلك حىت قال يف خطبته تلك وإن أحد ترخص لقتال 

صلى اهللا عليه و سلم فيها فقولوا إن اهللا أحلها لنبيه صلى اهللا عليه و سلم ومل حيلها لكم وإمنا أحلت يل  رسول اهللا
  ساعة من هنار مث عادت كحرمتها باألمس إىل يوم القيامة أو كالما هذا معناه فقالوا هذا عموم وليس خصوصا 

ا على ما فعلوا وأن هذا لعظائم ال ندري كيف استجاز قال أبو حممد فلو قيل هلؤالء القوم اعكسوا احلقائق ما زادو
من له أدىن ورع التقليد يف مثل هذا ملن قد أداه اجتهاده إىل اخلطأ يف ذلك ممن قد بلغتهم اآلثار وقامت عليهم 

احلجة وسقطت عنهم املعذرة وإن الظن ليسوء جدا مبن هذا معتقده ونعوذ باهللا من كل حب رياسة تقود إىل مثل 
  وباهللا تعاىل التوفيق هذا 

قال علي وإذا مدح اهللا تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليه و سلم أحدا على فعل ما كان ذلك الفعل مندوبا إليه 
مستحبا يؤجر فاعله وال يؤجر تاركه وال يأمث وليس ذلك الشيء فرضا ملا قد أوردنا يف احلجاج يف أن الفرض ليس 

مر به فمعفوا عنه وأما ما ذمه اهللا تعاىل فهو مكروه وليس حراما إال بدليل ملا إال ما جاء به األمر فقط وإن مل نؤ
ذكرناه يف املدح وال فرق وقد ذم اهللا تعاىل الشح وليس حراما إذا أدى املرء فرائضه ولكنه مذموم مكروه وقد 

لم من مل يكتوا وال استرقى مدح اهللا تعاىل املغتسلني باملاء لالستنجاء وليس فرضا ومدح النيب صلى اهللا عليه و س
وليس كل ذلك حراما لكن إن قام دليل من أمر أو هني على الشيء املذموم أو املمدوح صري فيه إىل دليل األمر 

  والنهي وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل يف خالف الصاحب للرواية

تر قال أبو حممد ووجدنا الصاحب وتعلل أهل الباطل بذلك وفيما زعموا أن البلوى تكثر به فال يقبل فيه إال التوا
من الصحابة رضي اهللا عنهم يبلغه احلديث فيتناول فيه تأويال خيرجه به عن ظاهره ووجدناهم رضي اهللا عنهم يقرون 

ويعترفون بأهنم مل يبلغهم كثري من السنن وهكذا احلديث املشهور عن أيب هريرة إن إخواين من املهاجرين كان 
وإن إخواين من األنصار كان يشغلهم القيام على أمواهلم وهكذا قال الرباء حدثنا حممد يشغلهم الصفق باألسواق 

بن سعيد بن نبات ثنا أمحد بن عون ثنا قاسم بن أصبغ ثنا حممد بن عبد السالم اخلشين ثنا حممد بن املثىن العنزي ثنا 



زب قال أما كل ما حتدثتموه مسعناه من أبو أمحد الزبريي وسفيان الثوري عن أيب إسحاق السبيعي عن الرباء بن عا
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولكن حدثنا أصحابنا وكانت تشغلنا رعية اإلبل 

وهذا أبو بكر رضي اهللا عنه مل يعرف فرض مرياث اجلدة وعرفه حممد بن مسلمة واملغرية بن شعبة وقد سأل أبو بكر 
  اهللا عليه و سلم رضي اهللا عنه عائشة يف كم كفن رسول اهللا صلى 

وهذا عمر رضي اهللا عنه يقول يف حديث االستئذان أخفي علي هذا من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهلاين 
  الصفق يف األسواق 

وقد جهل أيضا أمر إمالص املرأة وعرفه غريه وغضب على عيينة بن حصن حىت ذكره احلر بن قيس بن حصن 
وخفي عليه أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم } لعرف وأعرض عن جلاهلني خذ لعفو وأمر ب{ بقوله تعاىل 

بإجالء اليهود والنصارى من جزيرة العرب إىل آخر خالفته وخفي على أيب بكر رضي اهللا عنه قبله أيضا طول مدة 
  خالفته فلما بلغ ذلك عمر أمر بإجالئهم فلم يترك هبا منهم أحدا 

  ه السالم بترك اإلقدام على الوباء وعرف ذلك وخفي على عمر أيضا أمره علي

  عبد الرمحن بن عوف 
  وسأل عمر أبا واقد الليثي عما كان يقرأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صاليت الفطر واألضحى 

محن وهذا وقد صالمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعواما كثرية ومل يدر ما يصنع باجملوس حىت ذكره عبد الر
بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيهم ونسي قبوله عليه السالم اجلزية من جموس البحرين وهو أمر مشهور 

  ولعله رضي اهللا عنه قد أخذ من ذلك املال حظا كما أخذ غريه منه 
ك عمار وأراد ونسي أمره عليه السالم بأن يتيمم اجلنب فقال ال يتيمم أبدا وال يصلي ما مل جيد املاء وذكره بذل

قسمة مال الكعبة حىت احتج عليه أيب بن كعب بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يفعل ذلك فأمسك وكان يرد 
النساء اللوايت حضن ونفرن قبل أن يودعن البيت حىت أخرب بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أذن يف ذلك 

لغه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمره باملساواة بينها فأمسك عن ردهن وكان يفاضل بني ديات األصابع حىت ب
فترك قوله وأخذ باملساواة وكان يرى الدية للعصبة فقط حىت أخربه الضحاك بن سفيان بأن النيب صلى اهللا عليه و 

اهللا  سلم ورث املرأة من الدية فانصرف عمر إىل ذلك وهنى عن املغاالة يف مهور النساء استدالال مبهور النيب صلى
عليه و سلم حىت ذكرته امرأة فرجع عن هنيه وأراد رجم جمنونة حىت أعلم بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

رفع القلم عن ثالثة فأمر أال ترجم وأمر برجم موالة حاطب حىت ذكره عثمان بأن اجلاهل ال حد عليه فأمسك عن 
وأبو هريرة أنه قد أنشد فيه حبضرة رسول اهللا صلى اهللا رمجها وأنكر على حسان اإلنشاد يف املسجد فأخربه هو 

  عليه و سلم فسكت عمر 
وقد خفي على األنصار وعلى املهاجرين كعثمان وعلي وطلحة والزبري وحفصة أم املؤمنني وجوب الغسل من 

بن عمر وأيب اإليالج إال أن يكون أنزل وهذا مما تكثر فيه البلوى وخفي على عائشة وأم حبيبة أمي املؤمنني وا
  هريرة وأيب موسى 

وزيد بن ثابت وسعيد بن املسيب وسائر اجللة من فقهاء املدينة وغريهم نسخ الوضوء مما مست النار وكل هذا 
  تعظم البلوى به وتعم وهذا كله وما بعد هذا يبطل ما قاله من ال يبايل بكالمه من احلنفيني واملالكيني 

  به مل يقبل خرب الواحد إن األمر إذا كان مما تعم البلوى 



والعجب أن كلتا الطائفتني قد قبلت أخبارا خالفها غريهم تعم البلوى كقبول احلنفيني الوضوء من الضحك وجهله 
  غريهم وكقبول املالكيني اليمني مع الشاهد وجهله غريهم ومثل هذا كثري جدا 

ثنا حممد بن عبد السالم اخلشين ثنا حممد بن حدثنا حممد بن سعيد ثنا أمحد به عبد النصري حدثنا قاسم بن أصبغ 
املثىن ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا صخر بن جويرية حدثنا عامر بن عبد اهللا بن الزبري أن عبد الرمحن بن األسود 
أخربه قال كنت جالسا مع أيب بعرفة وابن الزبري خيطب الناس فقال ابن الزبري إن هذا يوم تكبري وحتميد وهتليل 

اهللا وامحدوه وهللوا فقام أيب جيوس حىت انتهى إليه فأصغى إليه فقال أشهد لسمعت عمر بن اخلطاب على  فكربوا
  هذا املنرب يليب فقال ابن الزبري لبيك اللهم لبيك وكان صيتا 

  قال أبو حممد فقد خفي هذا كما ترى على ابن الزبري وغريه وهو مشهور عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
عمر أن يسمى بأمساء األنبياء وهو يرى حممد بن مسلمة يغدو عليه ويروح وهو أحد الصحابة اجللة منهم وقد هنى 

ويرى أبا أيوب األنصاري وأبا موسى األشعري ومها ال يعرفان إال بكنامها من الصحابة ويرى حممد بن أيب بكر 
اع واستفتته أمه إذ ولدته ماذا تصنع يف الصديق وقد ولد حبضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف حجة الود

إحرامها وهي نفساء وقد علم يقينا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم علم بأمساء من ذكرنا وبكناهم بال شك وأقرهم 
  عليها ودعاهم هبا ومل يغري شيئا من ذلك عليه السالم 

سك عن النهي عنه وهم بترك الرمل يف فلما أخربه طلحة وصهيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بإباحة ذلك أم
  احلج مث ذكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم فعله 

  فقال ال جيب لنا أن نتركه 
وهذا عثمان رضي اهللا عنه فقد رووا عنه أنه بعث إىل الفريعة أخت أيب سعيد اخلدري يسأهلا عما أفتاها به رسول 

بذلك وأمر برجم امرأة قد ولدت لستة أشهر فذكره علي بالقرآن  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أمر عدهتا وأنه أخذ
  وأن احلمل قد يكون ستة أشهر فرجع عن األمر برمجها 

  وهذا علي رضوان اهللا عليه يعترف بأن كثريا من الصحابة كانوا حيدثونه مبا ليس 

إنه كان ال يستحلفه وأن اهللا عنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنه كان يستحلفهم على ذلك حاشا أبا بكر ف
  تعاىل كان ينفعه مبا شاء أن ينفعه مما مسع من ذلك مما مل يكن عنده قبل ذلك 

  وهذا طلحة يبيح الذهب بالفضة نسيئة حىت ذكره عمر 
وهذا ابن عمر وابن عباس يبيعان الدرهم بالدرمهني حىت ذكرا فأمسكا مث رواه ابن عمر عن أيب سعيد اخلدري عن 

صلى اهللا عليه و سلم ذكره مسلم فرجع ابن عمر إىل ذلك وترك رأيه مث رواه ابن عمر فقال هذا عهد نبينا النيب 
  إلينا 

ذكره مالك عن محيد عن جماهد عن ابن عمر وصدق ابن عمر وحنن نقول يف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا 
ن رواية الصاحب للحديث مث روي عنه خمالفته إياه أنه إمنا بلغنا هذا عهد نبينا إلينا فهكذا حنمل أمر مجيع ما روي م

أفىت خبالف احلديث قبل أن يبلغه فلما حدث مبا بلغه ال حيل أن يظن بالصاحب غري هذا وهذا نص ما ذكرنا عن 
  ابن عمر ببيان ال خيفى وأهنم تأولوا فيما مسعوا من احلديث 

وال حمالة حتت أمرين وقد أعاذهم اهللا تعاىل منهما كالمها ضالل ومن محل ذلك على غري ما قلنا فإنه يوقع الصاحب 
وفسق ومها إما اجملاهرة خبالف النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا ال حيل ألحد وال حيل أن يظن هبم وإما أن يكون 

  الناسخ عندهم علم أوجب عليهن خمالفة ما رووا فما هم يف حل أن يكتموه عنا وحيدثوا باملنسوخ ويكتموا عنا 



وهذه الصفة كفر من فاعلها وتلبيس يف الدين وال ينسب هذا إليهم إال زائغ القلب أو جاهل أعمى القلب فبطل 
  ظنهم الفاسد وصح قولنا واحلمد هللا رب العاملني 

  وال سبيل إىل وجه ثالث أصال إال أن يكونوا نسوا حينئذ بعض ما قد رووه قبل ذلك فهذا ممكن أيضا 
ولوا فالتأويل منهم رضي اهللا عنهم ظن وروايتهم على النيب صلى اهللا عليه و سلم يقني وال حيل ملسلم فإن كانوا تأ

  أن يترك اليقني للظن فارتفع اإلشكال مجلة هذا الباب واحلمد هللا رب العاملني 
ك من وأما هم رضوان اهللا عليهم فمعذورون ألنه اجتهاد منهم مع أن ذلك منهم أيضا قليل جدا وليس كذل

  يقلدهم بعد أن نبه على ما ذكرناه 
وهذه عائشة وأبو هريرة رضي اهللا عنهما خفي عليهما املسح على اخلفني وعلى ابن عمر معهما وعلمه جرير ومل 

  يسلم إال قبل موت النيب صلى اهللا عليه و سلم بأشهر وأقرت عائشة 

لي رضي اهللا عنه وهذه حفصة أم املؤمنني سئلت أهنا ال علم هلا به وأمرت بسؤال من يرجى عنده علم ذلك وهو ع
  عن الوطء جينب فيه الواطىء أفيه غسل أم ال فقالت ال علم يل 

وهذا ابن عمر توقع أن يكون حدث هني من النيب صلى اهللا عليه و سلم عن كراء األرض بعد أزيد من أربعني سنة 
انوا يكروهنا على عهد أيب بكر وعمر وعثمان ومل من موت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمسك عنها وأقر أهنم ك

  يقل إنه ال ميكن أن خيفى على هؤالء ما يعرف رافع وجابر وأبو هريرة 
  وهؤالء إخواننا يقولون فيما اشتهوا لو كان هذا حقا ما خفي على عمر 

لم للحائض أن تنفر حىت وقد خفي على زيد بن ثابت وابن عمر ومجهور أهل املدينة إباحة النيب صلى اهللا عليه و س
أعلمهم بذلك ابن عباس وأم سليم فرجعوا عن قوهلم وخفي على ابن عمر اإلقامة حىت يدفن امليت حىت أخربه 

بذلك أبو هريرة وعائشة فقال لقد فرطنا يف قراريط كثرية وقيل البن عمر يف اختياره متعة احلج على اإلفراد إنك 
  ختالف أباك 

يتبع أم عمر روينا ذلك عنه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سامل عن ابن  فقال أكتاب اهللا أحق أن
  عمر 

وخفي على عبد اهللا بن عمر الوضوء من مس الذكر حىت أمرته بذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بسرة بنت 
  صفوان فأخذ بذلك 

  حىت أعلمه بذلك علي رضي اهللا عنه وخفي على ابن عباس النهي عن املتعة وعن حترمي احلمر األهلية 
وقال ابن عباس أال ختافون أن خيسف اهللا بكم األرض أقول لكم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتقولون قال 

  أبو بكر وعمر وهؤالء األنصار نسوا قوله عليه السالم األئمة من قريش وقد رواه أنس 
ا كانوا يتركون اجتهادهم إال ألمر بلغهم عن النيب صلى اهللا عليه وقد روى عبادة بن الصامت ما يدل على ذلك وم

و سلم وهذا أبو هريرة يذكر أهنم كانوا رضوان اهللا عليهم تشغلهم أمواهلم ومتاجرهم وأنه هو كان يالزم رسول 
ا يف فصل اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحيضر ما ال حيضرون وقد ذكرنا هذا احلديث يف باب اإلمجاع يف ديواننا هذ

ترمجته إبطال قول من قال إن اجلمهور إذا أمجعوا على قول وخالفهم واحد فإنه ال يلتفت إىل قوله فأغىن ذكرنا إياه 
  هنالك عن ترداده ههنا 



وإذا وجدنا الصاحب ختفى عليه السنة أو تبلغه فيتأول فيها التأويالت كما فعلوا يف حترمي اخلمر فإن البخاري روى 
  فمن قائل حرمت ألهنا كانت تأكل العذرة ومن قائل ألهنا مل ختمس  أهنم اختلفوا

  ومن قائل إنه خشي فناء الظهر وقال بعضهم بل حينئذ حرمت البتة 
قال علي وكل ذلك باطل إال قول من قال حرمت البتة وقد جاء النص بتحرميها لعينها وألهنا رجس روى ذلك 

  أنس 
لة وجب أن يؤخذ برأي صاحب وإن تعرى من خمالفة اخلرب فكيف إذا فلما صح كل ما ذكرنا وبطل التقليد مج

  استضاف إىل خمالفة اخلرب 
  وقد كتبنا يف باب إبطال التقليد من هذا الكتاب ما أفتوا به رضوان اهللا عليهم فأخرب عليه السالم أنه ليس كذلك 

م من مثل هذا وشبهه فهم أترك خلق اهللا قال علي وكل ما تعلق به أهل اللواذ عن احلقائق عند غلبة احلرية عليه
تعاىل له وإمنا تعلق هبذا أصحاب أيب حنيفة يف خالفهم أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بغسل اإلناء من ولوغ الكلب 
سبعا فقالوا قد روي أن أبا هريرة أفىت من رأيه بأن يغسل منه ثالثا مث تركوا قول أيب هريرة وقول رسول اهللا صلى 

ليه و سلم فخالفوا روايته اليت ال حيل خالفها ورأيه الذي احتجوا به وأحدثوا دينا حديثا فقالوا ال يغسل إال اهللا ع
مرة واحدة ونقدها هنا املالكيون أصوهلم ووفقوا يف ذلك فقالوا يغسل سبعا فأخذوا برواية أيب هريرة وتركوا رأيه 

 الصوم عن امليت فقالوا قد أفىت ابن عباس وعائشة وتعلقوا كلهم بذلك أيضا يف حديث ابن عباس وعائشة يف
  خبالف ذلك فتناقض املالكيون واحلنفيون ههنا فأخذوا بقول ابن عباس وعائشة وتركوا روايتهما 

وأخذ املالكيون آنفا برواية أيب هريرة وتركوا قوله وال حجة للحنفيني يف خالف عائشة وابن عباس هذا احلديث 
ئشة فقد رواه أيضا بريدة األسلمي ومل خيالفه وأما ابن عباس فاألصح عنه أنه أفىت مبا رواه عنه ألنه إن كان تركته عا

  حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان وليس بالقوي وروى سعيد بن جبري خالف ذلك وهو أصح 
هم عن طرد هذا وأما تعلقهم بأن عائشة رضي اهللا عنها خالفت يف فتياها ما روت من األمر بالصيام عن امليت فأين 

  األصل الفاسد إذ روت عائشة رضي اهللا عنها أن 

الصالة فرضت ركعتني فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة احلضر وكانت هي تتم يف السفر فأخذوا بروايتها 
وتركوا رأيها وعملها وإذ روت التحرمي بلنب العجل مث كانت ال تأخذ بذلك وال يدخل عليها من أرضعته نساء 

ويدخل عليها من أرضعته بنات أخواهتا فتركوا رأيها وأخذوا بروايتها وإذ روت أن كل امرأة نكحت بغري إخوهتا 
إذن وليها فنكاحها باطل فخالفت ذلك وأنكحت بنت أخيها عبد الرمحن املنذر ابن الزبري وعبد الرمحن حي غائب 

  تركوا رأيها وعملها غيبة قريبة بالشام بغري علمه وال أمره فأخذ املالكيون بروايتها و
فإن قالوا تأولت يف كل هذا قلنا هلم وهكذا تأولت يف فتياها بأال يصام عن امليت ولعل املرأة اليت أفتت أال يصام 
عنها كانت ال ويل هلا فلم تر عائشة رضي اهللا عنها أن خترج من ظاهر احلديث الذي روت يف ذلك ألن نصه من 

  مات وعليه صيام صام عنه وليه 
كذا فعل املالكيون فيما روي عن عمر أنه رأى للمبتوتة السكىن والنفقة وبلغه حديث فاطمة بنت قيس فلم يأخذ وه

به فخالف املالكيون رأي عمر وأخذوا بنصف حديث فاطمة فلم يروا للمبتوتة نفقة فخالفوا احلديث وعمر يف 
  النصف الثاين فرأوا هلا السكىن 
  وعمر قد قرأ اآلية كما قرؤوها 

وهكذا فعلوا يف رواية ابن عباس يف حديث حد املكاتب ومرياثه ودينه مبقدار ما أدى فقالوا خالفه ابن عباس فأفىت 



  بغري ذلك وال حجة هلم يف هذا ألن هذا احلديث قد رواه أيضا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وأخذوا به وأفيت به 
ه وقد حيتمل ترك ابن عباس وغريه ملا روي وجوها منها أن فلم كان ترك ابن عباس للحديث حجة على عمل علي ب

يتأول فيه تأويال كما ذكرنا آنفا أو يكون نسيه مجلة أو يكون نسيه حني أفىت هبذه الفتيا املخالفة له كما ذكرنا آنفا 
 به مث بلغه فيمن أفىت منهم خبالف القرآن وهو ناس ملا يف حفظه من ذلك أو يكون مل يكن يبلغه حني أفىت مبا أفىت

احلديث بعد ذلك فإن هذه الوجوه كلها موجودة فيما روي عنهم فال حيل ألحد ترك كالمه عليه السالم الفتيا 
جاءت عن صاحب فمن دونه خمالفة ملا صح عنه عليه السالم ولو تتبعنا ما تركوا فيه روايات الصحابة وأخذوا 

اهتم لكثر ذلك جدا ألن القوم إمنا حسبهم ما نصروا به املسألة بفتياهم وما تركوا فيه فتيا الصحابة وأخذوا برواي
  اليت بني أيديهم فقط وإن هدموا بذلك سائر مسائلهم 

  وفيما ذكرنا كفاية 

وباجلملة فصرف الداخلة اليت يعترضون هبا على رواية الصاحب ملا ترك برأيه أوىل أن يكون إىل النقل ملخالفته 
  لزم اتباعها لذلك منه إىل الرواية اليت ي

وهذا باب قد عظم تناقضهم فيه فهذا ابن عمر وأبو برزة مها رويا حديث البيعان باخليار ما مل يتفرقا فحماله على 
تفرق األبدان فخالفهما املالكيون واحلنفيون فقالوا التفرق بالكالم ومل يلتفوا إىل ما محل عليه احلديث الصاحبان 

  اللذان روياه 
عنه روى الصالة حترميها التكبري وحتليلها التسليم مث روي عنه تركه وأنه أفىت بأنه إذ وقع رأسه  وهذا علي رضي اهللا

  من السجود فقد متت صالته فخالفه املالكيون ورأوا التسليم فرضا ال بد منه 
  وتناقضهم يف الباب عظيم جدا 

  فصل يف حكم العدل

عنه من العدول فهو على اللقاء والسماع ألن شرط العدل  قال علي وإذ علمنا أن الراوي العدل قد أدرك من روى
القبول والقبول يضاد تكذيبه يف أن يسند إىل غريه ما مل يسمعه منه إال أن يقوم دليل على ذلك من فعله وسواء قال 

حدثنا أو أنبأنا أو قال عن فالن أو قال قال فالن كل ذلك حممول على السماع منه ولو علمنا أن أحدا منهم 
يستجري التلبيس بذلك كان ساقط العدالة يف حكم الناس وحكم العدل الذي قد تبنت عدالته فهن على الورع 

والصدق ال على الفسق والتهمة وسوء الظن احملرم بالنص حىت يصح خالف ذلك وال خالف يف هذه اجلملة بني 
  يق أحد من املسلمني وإمنا تناقض من تناقض يف تفريع املسائل وباهللا التوف

  فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص

قال علي إذا تعارض احلديثان أو اآليتان أو اآلية واحلديث فيما يظن من ال يعلم ففرض على كل مسلم استعمال 
كل ذلك ألنه ليس بعض ذلك أوىل باالستعمال من بعض وال حديث بأوجب من حديث آخر مثله وال آية أوىل 

  ثلها وكل من عند اهللا عز و جل وكل سواء يف باب بالطاعة هلا من آية أخرى م



  وجوب الطاعة واالستعمال وال فرق 
حدثنا عبد اهللا بن ربيع التميمي قال أنبأنا حممد بن إسحاق بن السليم وأمحد بن عون اهللا قال حدثنا ابن األعرايب 

عبة أنبأنا أرطاة بن املنذر قال حدثنا سليمان بن األشعث السجستاين حدثنا حممد بن عيسى حدثنا أشعث بن ش
مسعت أبا األحوص حكيم بن عمري حيدث عن العرباض بن سارية أنه حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب 
الناس وهو يقول أحيسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن اهللا تعاىل مل حيرم شيئا إال ما يف القرآن أال وإين واهللا 

  أشياء إهنا ملثل القرآن  قد أمرت ووعظت وهنيت عن
  قال علي صدق النيب صلى اهللا عليه و سلم هي مثل القرآن وال فرق يف وجوب طاعة كل ذلك علينا 

} من يطع لرسول فقد أطاع هللا ومن توىل فمآ أرسلناك عليهم حفيظا { وقد صدق اهللا تعاىل هذا القول إذ يقول 
وما ينطق عن هلوى إن هو إال { اهللا تعاىل قال اهللا عز و جل وهي أيضا مثل القرآن يف أن كل ذلك وحي من عند 

  } وحي يوحى 
وأقيموا لصالة وآتوا لزكاة { قال علي وال خالف بني املسلمني يف أنه ال فرق بني وجوب طاعة قول اهللا عز و جل 

ي املقيم الظهر وبني وجوب طاعة رسوله صلى اهللا عليه و سلم يف أمره أن يصل} وأطيعوا لرسول لعلكم ترمحون 
أربعا واملسافر ركعتني وأنه ليس ما يف القرآن من ذلك بأوجب وال أثبت مما جاء من ذلك منقوال نقال صحيحا عن 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن كانوا قد اختلفوا يف كيفية الطريق اليت هبا يصح النقل فقط 
  ثل القرآن وأكثر قال علي وقد روينا يف هذا احلديث من بعض الطرق إهنا مل

قال علي وال نكرة يف هذا اللفظ ألنه صلى اهللا عليه و سلم إمنا أراد بذلك اللفظ أهنا أكثر عددا مما ذكر يف القرآن 
وهذا أمر تعلم صحته باملشاهدة ألن الفرائض الواردة يف كالمه صلى اهللا عليه و سلم بيانا ألمر ربه تعاىل أكثر من 

  آن الفرائض الواردة يف القر
قال علي فإذا ورد النصان كما ذكرنا فال خيلو ما يظن به التعارض منهما وليس تعارضا من أحد أربعة أوجه ال 

  خامس هلا إما أن يكون أحدمها أقل معاين من 

اآلخر أو يكون أحدمها حاظرا واآلخر مبيحا أو يكون أحدمها موجبا والثاين نافيا فواجب ههنا أن يستثىن األقل 
األكثر معاين وذلك مثل أمره عليه السالم أال ينفر أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت وأذن للحائض أن  معاين من

تنفر قبل أن تودع فوجب استثناء احلائض من مجلة النافرين وكذلك حديث هني النيب صلى اهللا عليه و سلم عن 
السارق ) يد ( اهللا عز و جل بقطع الرطب بالتمر مع إباحة ذلك يف العرايا فيها دون مخسة أوسق ومثل أمر 

والسارقة مجلة مع قوله عليه السالم ال قطع إال يف ربع دينار فصاعدا فوجب استثناء سارق أقل من ربع دينار من 
القطع وبقي سارق ما عدا ذلك على وجوب القطع عليه وكذلك حترميه تعاىل أمهات الرضاعة مع قوله صلى اهللا 

ة والرضعتان ونسخ العشر احملرمات باخلمس احملرمات فوجب استثناء ما دون اخلمس عليه و سلم ال حترم الرضع
وال تنكحوا ملشركات حىت يؤمن وألمة { رضعات من التحرمي ويبقى اخلمس فصاعدا على التحرمي ومثل قوله تعاىل 

ك ولو أعجبكم مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا ملشركني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشر
مع إباحته احملصنات من } أولئك يدعون إىل لنار وهللا يدعو إىل جلنة وملغفرة بإذنه ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون 

نساء أهل الكتاب بالزواج فكن بذلك مستثنيات من مجلة املشركات وبقي سائر املشركات على التحرمي ومثل قوله 
لشهر حلرام بلشهر حلرام وحلرمات { ضكم عليكم حرام مع قوله تعاىل عليه السالم دماؤكم وأموالكم وأعرا

وأمر على لسان } قصاص فمن عتدى عليكم فعتدوا عليه مبثل ما عتدى عليكم وتقوا هللا وعلموا أن هللا مع ملتقني 



د أن حد فيها نبيه صلى اهللا عليه و سلم بقتل من ارتد بعد إسالمه أو زىن بعد إحصانه أو قتل نفسا أو شرب مخرا بع
ثالثا وأباح قتل من سعى يف األرض فسادا وأمر بأخذ أموال معروفة يف الزكوات والنفقات والكفارات وأمر بتغيري 

  املنكر باليد فكان كل ذلك مستثىن من مجلة حترمي الدماء واألموال واألعراض وبقي سائرها على التحرمي 
من األكثر معاين وأرينا يف ذلك إباحة من حظر وحظرا من إباحة  فقد أرينا يف هذه املسائل استثناء األقل معاين

وحديثا من آية وآية من حديث وآية من آية وحديثا من حديث وال نبايل يف هذا الوجه كما نعلم أي النصني ورد 
آلخر أوال أو مل نعلم ذلك وسواء كان األكثر معاين ورد أوال أو ورد آخرا كل ذلك سواء وال يترك واحد منهما ل

  لكن يستعمالن معا كما ذكرنا فهذا وجه 

والوجه الثاين أن يكون أحد النصني موجبا بعض ما أوجبه النص اآلخر أو حاظرا بعض ما حظره النص اآلخر فهذا 
  يظنه قوم تعارضا وحتريوا يف ذلك فأكثروا وخبطوا العشواء وليس يف شيء من ذلك تعارض 

وقضى ربك أال تعبدوا إال { منا يف باب دليل اخلطاب وذلك قوله عز و جل وقد بينا غلطهم يف هذا الكتاب يف كال
} إياه وبلوالدين إحسانا إما يبلغن عندك لكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلمآ أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا 

نكر ولبغي يعظكم إن هللا يأمر بلعدل وإلحسان وإيتآء ذي لقرىب وينهى عن لفحشاء ومل{ وقال يف موضع آخر 
وقال عليه السالم إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فكان أمره تعاىل باإلحسان إىل الوالدين } لعلكم تذكرون 

غري معارض لإلحسان إىل سائر الناس وإىل البهائم املتمالكة واملقتولة بل هو بعضه وداخل يف مجلته ومثل هنيه عليه 
فليس } وال تقربوا لزىن إنه كان فاحشة وسآء سبيال { ه مع عموم قوله تعاىل السالم أن يزين أحدنا حبليلة جار

  ذكره عليه السالم امرأة اجلار معارضا لعموم النهي عن الزىن بل هو بعضه 
فغلط قوم يف هذا الباب فظنوا قوله عليه السالم يف سائمة الغنم كذا معارضا لقوله يف مكان آخر يف كل أربعني شاة 

ما ظنوا بل احلديث الذي فيه ذكر السائمة هو بعض احلديث اآلخر وداخل يف عمومه والزكاة واجبة شاة وليس ك
يف السائمة باحلديث الذي فيه ذكر السائمة وباحلديث اآلخر معا والزكاة واجبة يف غري السائمة باحلديث اآلخر 

  خاصة 
لنسآء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة  ال جناح عليكم إن طلقتم{ وكذلك غلط قوم أيضا فظنوا قوله تعاىل 

وللمطلقات { معارضا لقوله تعاىل } ومتعوهن على ملوسع قدره وعلى ملقتر قدره متاعا بلمعروف حقا على حملسنني 
  واآلية األوىل بعض هذه وداخلة يف مجلتها كما قلنا يف حديث السائمة وال فرق } متاع بلمعروف حقا على ملتقني 

  } وخليل ولبغال وحلمري لتركبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون { وم آخرون فظنوا قوله تعاىل وكذلك غلط ق

} يأيها لناس كلوا مما يف ألرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات لشيطان إنه لكم عدو مبني { معارضا لقوله تعاىل 
وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم  مث إن ربك للذين عملوا لسوء جبهالة مث تابوا من بعد ذلك{ ولقوله تعاىل 

معارضا } وكم أهلكنا من لقرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبريا بصريا { وظن قوم أن قوله تعاىل } 
حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة { لقوله عز و جل 
 ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من ومآ أكل لسبع إال

دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر 
 شيء من النصوص وليس كذلك على ما قدمنا قبل ألنه ليس يف} يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 

اليت ذكرنا هني عما يف اآلخر ليس يف حديث السائمة هني عن أن يزكي غري السائمة وال أمر هبا فحكمها مطلوب 



من غري حديث السائمة وال يف األمر بتمتيع املطلقة غري احملسوسة هني عن متتيع املمسوسة وال أمر به فحكمها 
أن خلق اخليل لتركب وزينة هني عن أكلها وبيعها وال إباحة هلما مطلوب من موضع آخر وال يف إخباره تعاىل ب

فحكمها مطلوب من مكان آخر وال يف حترميه تعاىل الدم املسفوح إخبارا بأن ما عدا املسفوح حالل بل هو كله 
 أمر به حرام باآلية األخرى كما قلنا إنه ليس يف أمره تعاىل باإلحسان إىل اآلباء هني عن اإلحسان إىل غريهم وال

فحكم اإلحسان إىل غري اآلباء مطلوب من مكان آخر ومن فرق بني شيء من هذا الباب فقد حتكم بال دليل وتكلم 
  بالباطل من غري علم وال هدى من اهللا تعاىل 

  قال علي فهذا وجه ثان 
خص ما أو يف مكان ما والوجه الثالث أن يكون أحد النصني فيه أمر بعمل ما معلق بكيفية ما أو بزمان ما أو على ش

ويكون يف النص اآلخر هني عن عمل ما بكيفية ما أو يف زمان ما أو مكان ما أو عدد ما أو عذر ما ويكون يف كل 
واحد من العملني املذكورين اللذين أمر بأحدمها وهنى عن اآلخر شيء ما ميكن أن يستثىن من اآلخر وذلك بأن 

املذكورين حكمان فصاعدا فيكون بعض ما ذكر يف أحد النصني عاما  يكون على ما وصفنا يف كل نص من النصني
لبعض ما ذكر يف النص اآلخر وال شيء آخر معه ويكون احلكم الثاين الذي يف النص الثاين عاما أيضا لبعض ما 

  ذكر يف هذا النص اآلخر وال شيئا آخر معه 

لنصوص وأغمضه وأصعبه وحنن منثل من ذلك قال علي وهذا من أدق ما ميكن أن يعترض أهل العلم من تأليف ا
  أمثلة تعني حبول اهللا وقوته على فهم هذا املكان اللطيف 

وليعلم طالب العلم واحلريص عليه وجه العمل يف ذلك إن شاء اهللا عز و جل وال حول وال قوة إال باهللا العلي 
تحقه هذا الباب فإن الغلط والتناقض فيه العظيم وما وجدنا أحدا قبلنا شغل باله يف هذا املكان بالشغل الذي يس

  يكثر جدا إال من سدده اهللا مبنه ولطفه ال إله إال هو 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على لناس حج لبيت { قال علي فمن ذلك قول اهللا تعاىل 

سالم ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر وقال عليه ال} من ستطاع إليه سبيال ومن كفر فإن هللا غين عن لعاملني 
أن تسافر إال مع زوج أو ذي حمرم منها ففي اآلية عموم الناس وإجياب عمل خاص عليهم وهو السفر إىل مكان 

واحد نفسه بعينه من سائر األماكن وهو مكة أعزها اهللا فاضبط هذا ويف احلديث املذكور ختصيص بعض الناس وهم 
  عمل عام وهو السفر مجلة مل خيص بذلك مكان دون مكان  النساء وهنيهن عن

  فاختلف الناس يف كيفية استعمال هذين النصني 
فقالت طوائف منهم معىن ذلك وهللا على الناس حج البيت حاشا النساء اللوايت ال أزواج هلن وال ذا حمرم فليس 

  من الناس عليهم حج إذا سافرت إليه سفرا قدره كذا فاستثنوا كما ترى النساء 
وقالت طوائف أخر معىن ذلك ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخرأن تسافر إال مع زوج أو ذي حمرم إال أن يكون 
سفرا أمرت به كاحلج أو ندبت إليه كالنظر يف ماهلا أو ألزمته كالتغريب فإهنا تسافر إليه دون زوج ودون ذي حمرم 

ندوب إليها من مجلة األسفار املباحة كلها وأبقوا على كل سفر مباح غري فاستثنوا كما ترى األسفار الواجبة وامل
  واجب وال مندوب إليه على عموم التحرمي على النساء إال مع زوج أو ذي حمرم 

قال علي مل يكن بيد كل طائفة من الطائفتني اللتني ذكرنا إال وصفها ترتيب مذهبها يف استعمال النصني املذكورين 
أوىل من الثاين فال بد من طلب الدليل على صحة أحد االستثناءين وابتغاء الربهان على الواجب فليس أحدمها 

  منهما من مكان غريمها 



قال علي وأما حنن فإمنا ملنا إىل استثناء األسفار الواجبة واملندوب إليها من سائر األسفار املباحة وأوجبنا على املرأة 
والتغريب وأحبنا هلا التطوع بالعمرة واحلج ومطالعة ما هلا دون زوج ودون ذي السفر إىل احلج والعمرة الواجبتني 

حمرم لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة ولقوله عليه السالم ال متنعوا إماء 
من املساجد فكان هذا النص  اهللا مساجد اهللا فجاء النص كما ترى يف النساء بأنه ال حيل منعهن عن املساجد ومكة

أقل معاين من حديث النهي عن سفر النساء مجلة فوجب أن يكون مستثىن منه ضرورة وخرجنا إىل القسم الذي 
  ذكرنا أوال وإال صار املانع هلن عاصيا هلذا احلديث تاركا له بال دليل 
ه السالم ملا هنى عن أن تسافر املرأة إال مع قال علي وقد احتج لالستثناء الثاين بعض القائلني به حبديث فيه أنه علي

زوج أو ذي حمرم قال له رجل من األنصار يا رسول اهللا إين اكتتبت يف غزوة كذا وإن امرأيت خرجت حاجة فقال 
  عليه السالم حج مع امرأتك 

احلج ولكنه عليه قال علي وهذا احلديث حجة عليهم ألنه عليه السالم مل يلزمها الرجوع وال أوقع عليها النهي عن 
السالم أمر زوجها باحلج معها فكل زوج أىب من احلج مع امرأته فهو عاص وال يسقط عنها ألجل معصيته فرض 

احلج هذا نص احلديث الذي احتجوا به وليس يفهم منه غري ذلك أصال ألن األمر يف هذا احلديث متوجه إىل الزوج 
  ال إىل املرأة 

وإذا حييتم بتحية فحيوا { ليه السالم باإلنصات للخطبة ويف الصالة مع قوله تعاىل قال علي ومن هذا النوع أمره ع
اآلية فنظرنا يف النصني املذكورين فوجدنا اإلنصات عاما } بأحسن منهآ أو ردوهآ إن هللا كان على كل شيء حسيبا 

نا يف النص الثاين لكل كالم سالما كان أو غريه ووجدنا ذلك يف وقت خاص وهو وقت اخلطبة والصالة ووجد
  إجياب رد السالم وهو بعض الكالم يف كل حالة على العموم 

فقال بعض العلماء معىن ذلك أنصت إال عن السالم الذي أمرت بإفشائه ورده يف اخلطبة وقال بعضهم رد السالم 
  وسلم إال أن تكون منصتا للخطبة أو يف الصالة 
  ين فال بد من طلب الدليل من غري قال علي فليس أحد االستثناءين أوىل من الثا

  هذه الرتبة 
قال علي وإمنا صرنا إىل إجياب السالم رد السالم وابتدائه يف اخلطبة دون الصالة ألن الصالة قد ورد فيها نص بني 

بأنه عليه السالم سلم عليه فيها فلم يرد بعد أن كان يرد وأنه سئل عن ذلك فقال عليه السالم إن اهللا حيدث من 
  ه ما يشاء وإنه أحدث أال تكلموا يف الصالة أو كالما هذا معناه أمر

قال علي وليس امتناع رد السالم يف الصالة موجبا أال يرد أيضا يف اخلطبة ألن اخلطبة ليست صالة ومل يلزم فيها 
ألصل إباحة الكالم استقبال القبلة وال شيء مما يلزم يف الصالة وأما اخلطبة فإنا نظرنا يف أمرها فوجدنا املعهود وا

مجلة مث جاء النهي عن الكالم يف اخلطبة وجاء األمر برد السالم واجبا وإفشائه فكان النهي عن الكالم زيادة على 
معهود األصل وشريعة واردة قد تيقنا لزومها وكان رد السالم وإفشاؤه أقل معاين من النهي عن الكالم فوجب 

  رناه يف القسم األول آنفا استثناؤه فصرنا هبذا الترتيب الذي ذك
قال علي ومن ذلك أمره عليه السالم من نام عن الصالة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها وهنيه عن الصالة بعد 

العصر وبعد الصبح وحني استواء الشمس فقال بعض العلماء معناه فليصلها إذا ذكرها إال أن يكون وقتا منهيا عن 
  الصالة فيها 

ال تصلوا بعد العصر وال بعد الصبح وال حني استواء الشمس إال أن تكون صالة منتم عنها أو  وقال آخرون معناه



  نسيتموها أو أمرمت هبا ندبا أو فرضا أو تعودمتوها 
قال علي فليس أحد االستثناءين أوىل من الثاين إال بربهان من غريمها ولكن العمل يف ذلك أن يطلب الربهان على 

  ين من نص آخر غريمها فإن مل يوجد صرب إىل األخذ بالزيادة وباهللا التوفيق أصح العملني املذكور
ومع } يابين إسرائيل ذكروا نعميت ليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم على لعاملني { قال علي ومن هذا قول اهللا تعاىل 

بلله ولو آمن أهل  كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون بلمعروف وتنهون عن ملنكر وتؤمنون{ قوله تعاىل لنا 
  فليس أحد النصني أوىل باالستثناء من } لكتاب لكان خريا هلم منهم ملؤمنون وأكثرهم لفاسقون 

اآلخر إال بنص أو إمجاع ألنه جائز أن يقول قائل معناه كنتم خري أمة أخرجت للناس إال بين إسرائيل الذين فضلهم 
فضلتكم على العاملني إال أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم الذين هم  اهللا على العاملني وجائز أن يقول قائل معناه أين

خري أمة أخرجت للناس فال بد من ترجيح أحد االستثناءين على اآلخر بربهان آخر وإال فليس أحدمها أوىل من 
  الثاين 

} م على لعاملني يابين إسرائيل ذكروا نعميت ليت أنعمت عليكم وأين فضلتك{ قال علي فنظرنا فوجدنا قوله تعاىل 
{ وقد قام الربهان على أنه ليس على عمومه ألن املالئكة أفضل منهم بيقني فوقفنا على هذا مث نظرنا قوله تعاىل 

كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون بلمعروف وتنهون عن ملنكر وتؤمنون بلله ولو آمن أهل لكتاب لكان خريا 
يأت نص وال إمجاع بأنه ليس على ظاهره ألن املالئكة يدخلون يف العاملني ومل } هلم منهم ملؤمنون وأكثرهم لفاسقون 

وقد خرج من عموم ذلك اجلن بالنصوص يف ذلك وال يدخلون يف األمم املخرجة للناس فلما كان هذا النص مل يأت 
له على عمومه نص آخر وال إمجاع بأنه ليس على عمومه مل جيز ألحد بأن خيصه فإذا مل جيز ختصيصه فالفرض احلمل 

فإذا ذلك فرض وال بد من أن خنص أحد ذينك النصني من اآلخر ومل جيز ختصيص هذا فقد وجب ختصيص اآلخر 
وال بد إذ ال بد من ختصيص أحدمها وهذا برهان ضروري صحيح من اخلرب الثابت بأن مثلنا مع من قبلنا كمن أجر 

رين فعملوا إىل العصر بقرياط قرياط مث أجر آخرين فعملوا أجراء فعملوا إىل نصف النهار بقرياط قرياط مث أجر آخ
  إىل الليل بقرياطني قرياطني قال عليه السالم فأنتم أقل عمال وأكثر أجرا وباهللا تعاىل التوفيق 

قال علي ونقول قطعا إنه ال بد ضرورة يف كل ما كان هكذا من دليل قائم بني الربهان على الصحيح من 
ن االستعمالني ألن اهللا تعاىل قد تكفل حبفظ دينه فلو مل يكن ههنا دليل الئح وبرهان واضح االستثناءين واحلق م

لكان ضمان اهللا تعاىل خائسا وهذا كفر ممن أجازه فصح أنه ال بد من وجوده ملن يسره اهللا تعاىل لفهمه وباهللا تعاىل 
  التوفيق 

ص اآلخر بأسره أي يكون أحدمها موجبا واآلخر مسقطا والوجه الرابع أن يكون أحد النصني حاظرا ملا أبيح يف الن
  ملا وجب يف هذا النص بأسره 

  قال علي فالواجب يف هذا النوع أن ننظر إىل النص املوافق ملا كنا عليه لو مل يرد 

لك واحد منهما فنتركه ونأخذ باآلخر ال جيوز غري هذا أصال وبرهان ذلك أننا على يقني من أننا قد كنا على ما يف ذ
احلديث املوافق ملعهود األصل مث لزمنا يقينا للعمل باألمر الوارد خبالف ما كنا عليه بال شك فقد صح عندنا يقينا 
إخراجنا عما كنا عليه مث مل يصح عندنا نسخ ذلك األمر الزائد الوارد خبالف معهود األصل وال جيوز لنا أن نترك 

وما هلم به من علم إن يتبعون إال لظن { ى اهللا تعاىل عن ذلك فقال يقينا بشك وال أن خنالف احلقيقة للظن وقد هن
وإن تطع أكثر من يف ألرض يضلوك عن سبيل هللا إن يتبعون إال لظن وإن { وقال } وإن لظن ال يغين من حلق شيئا 



يب فيها قلتم وإذا قيل إن وعد هللا حق ولساعة ال ر{ وقال تعاىل ذاما لقوم قالوا حاكمني بظنهم } هم إال خيرصون 
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن الظن أكذب } ما ندري ما لساعة إن نظن إال ظنا وما حنن مبستيقنني 

  احلديث 
وال حيل أن يقال فيما صح وورد األمر به هذا منسوخ إال بيقني وال حيل أن يترك أمر قد تيقن وروده خوفا أن 

منسوخ وكيف وحنن على يقني مقطوع به من أن املخالف ملعهود األصل هو يكون منسوخا وال أن يقول قائل لعله 
الناسخ بال شك وال مرية عند اهللا تعاىل برهان ذلك ما قد ذكرناه آنفا من ضمان اهللا تعاىل حفظ الشريعة والذكر 

ن الدين غري املنزل فلو جاز أن يكون ناسخ من الدين مشكال مبنسوخ حىت ال يدرى الناسخ من املنسوخ أصال لكا
حمفوظ والذكر مضيعا قد تلفت احلامق فيه وحاش هللا من هذا وقد صح بيقني ال إشكال فيه نسخ املوافق ملعهود 

األصل من النصني الناقل عن تلك احلال إذ ورد ذلك النص فهذا يقني الذي أمر اهللا تعاىل به وأقره وأقام احلجة به 
مقطوع بكذبه إذ ال برهان له على دعواه إال الظن واهللا تعاىل  وأثبت الربهان وجوبه ومدعي خالف هذا كاذب

} وقالوا لن يدخل جلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني { يقول 
فصح أن من ال برهان له على صحة قوله فليس صادقا فيه أصال وصح هبذا النص أن مجيع دين اهللا تعاىل فإن 

  هان قائم ظاهر فيه وحرم القول مبا عدا هذا ألنه ظن من قائله بإقراره على نفسه وقد حرم اهللا تعاىل الرب

  القول بالظن وأخرب أنه خالف احلق وأنه أكذب احلديث فوجب القطع على كذب الظن يف الدين كله 
ملسائل اجلزئيات إىل الشريعة ويف وهذا أيضا برهان واضح يف إبطال القول بالقياس والتعليل واالستحسان يف مجيع ا

  مجلة القول بكل ذلك ألن القول بكل ذلك ظن من قائله بال شك وباهللا تعاىل التوفيق 
ومن ذلك احلديث الوارد يف أال يغتسل من اإلكسال واحلديث الوارد يف الغسل منه فإن ترك الغسل منه موافق 

أمره اهللا تعاىل بذلك فلما جاء األمر بالغسل وإن مل ينزل ملعهود األصل إذ األصل أن ال غسل على أحد إال أن ي
علمنا يقينا أن هذا األمر قد لزمنا وأنه للحكم األول بال شك مث ال ندري أنسخ باحلديث الذي فيه أن ال غسل 

حد قائما على من أكسل أم ال فلم يسعنا ترك ما أيقنا أننا أمرنا به إال بيقني ومن ذلك أمره عليه السالم أال يشرب أ
وجاء حديث بأنه عليه السالم شرب قائما فقلنا حنن على يقني من أنه كان األصل أن يشرب كل أحد كما شاء من 

  قيام أو قعود أو اضطجاع مث جاء النهي عن الشرب قائما بال شك فكان مانعا مما كنا عليه من اإلباحة السالفة 
رب قائما أم ال فلم حيل ألحد ترك ما قد تيقن أنه أمر به خوفا مث ال ندري أنسخ ذلك باحلديث الذي فيه إباحة الش

  أن يكون منسوخا 
قال علي فإن صح النسخ بيقني صرنا إليه ومل نبال زائدا كان على معهود األصل أم موافقا له كما فعلنا يف الوضوء 

 عليه و سلم ترك الوضوء مما مما مست النار فإنه لوال أنه روى جابر أنه كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا
مست النار ألوجبنا الوضوء من كل ما مست النار ولكن ملا صح أنه منسوخ تركناه وكذلك فعلنا يف حديث أيب 

هريرة من أدركه الصبح جنبا فقد أفطر ألنه علمنا أنه موافق للحكم املنسوخ من أال يأكل أحد وال يشرب وال يطأ 
  حة بيقني فصرنا إىل الناسخ بعد أن ينام فنسخ ذلك باإلبا

وكذلك أخذنا باحلديث الذي فيه إجياب الوضوء من مس الفرج ألنه زائد على ما يف حديث طلق من إسقاط 
  الوضوء منه ألن حديث طلق موافق ملعهود األصل 

يف  وأما من تناقض فأخذ مرة حبديث قد ترك مثله يف مكان آخر وأخذ بضده فذو بنيان هار يوشك أن ينهار به



إمنا لنسيء زيادة يف لكفر يضل به لذين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه عاما { خمالفة ربه عز و جل يف قوله تعاىل 
  } ليواطئوا عدة ما حرم هللا فيحلوا ما حرم هللا زين هلم سوء أعماهلم وهللا ال يهدي لقوم لكافرين 

النصوص اليت ظاهرها التعارض كتبا كافية من  قال علي وإن أمدنا اهللا بعمر وأيدنا بعون من عنده فسنجمع يف
غريها إن شاء اهللا تعاىل وال حول وال قوة إال به فهذه الوجوه اليت فيها بعض الغموض قد بيناها بتوفيق اهللا عز و 

  جل ال إله إال هو 
حبكم  قال علي وها هنا وجه خامس ظنه أهل اجلهل تعارضا وال تعارض فيه أصال وال إشكال وذلك ورود حديث

ما يف وجه ما وورود حديث آخر حبكم آخر يف ذلك الوجه بعينه فظنه قوم تعارضا وليس كذلك ولكنهما مجيعا 
مقبوالن ومأخوذ هبما وحنو ذلك ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من طريق ابن مسعود بالتطبيق يف الركوع 

  فيه وكال األمرين جائز أي ذلك فعله املرء حسن وروي من طريق أيب محيد األكف على الركب فهذا ال تعارض 
قال علي إال أن يأيت أمر بأحد الوجهني فيكون حينئذ مانعا من الوجه اآلخر وقد جاء األمر بوضع األكف على 

الركب فصار مانعا من التطبيق على ما بينا من أخذ الزائد املتيقن يف حال وروده ومنعه ما كان مباحا قبل ذلك وقد 
أمرا ثابتا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باألخذ بالركب فخرج عن هذا الباب وصح أن التطبيق وجدنا 

منسوخ بيقني على ما جاء عن سعد إنا كنا نفعله مث هنينا عنه وأمرنا بالركب لكن من هذا الباب اغتساله صلى اهللا 
غتسال بينهما حىت يغتسل من آخرهن غسال عليه و سلم بني وطئه املرأتني من نسائه رضي اهللا عنهن وتركه اال

  واحدا 
فهذا كله مباح وهذا إمنا هو يف األفعال منه عليه السالم ال يف األوامر املتدافعة ومثل ذلك ما روي عن هنيه عليه 

  السالم عن اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها مع قوله تعاىل وقد ذكر ما حرم من النساء 
وحملصنات من لنسآء إال ما ملكت أميانكم كتاب هللا عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا  {مث قال تعاىل 

بأموالكم حمصنني غري مسافحني فما ستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من 
لم مضافا إىل ما هنى اهللا عنه يف هذه اآلية فكان هني النيب صلى اهللا عليه و س} بعد لفريضة إن هللا كان عليما حكيما 

املذكورة ومثل ما حرم اهللا تعاىل على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم من حلوم احلمر والسباع وذوات املخالب من 
قل ال أجد يف مآ أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم { الطري مع قوله تعاىل 

  اآلية } ير فإنه رجس أو فسقا أهل لغري هللا به فمن ضطر غري باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيم خنز
فكان ما حرمه اهللا تعاىل على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم مضافا إىل ما يف هذه اآلية ومضموما معه وكذلك ما 

  روي 

وعمامته وعلى عمامته فقط كل ذلك مضموم عن مسحه عليه السالم برأسه ثالثا واثنتني وواحدة وعلى ناصيته 
بعضه إىل بعض وشرائع الزمة كلها وقد سقط ههنا قوم أساؤوا النظر جدا فقالوا إن ذكر بعض ما قلنا يف نص ما 

  وعدمه يف نص آخر دليل على سقوطه 
ل آية ويف كل قال علي وهذا إقدام عظيم وإسقاط جلميع الشرائع وجيب عليهم من هذا أن كل شريعة مل تذكر يف ك

يأيها لذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل { حديث هي ساقطة وهذا كفر جمرد ألنه ال فرق بني من قال ملا قال اهللا تعاىل 
أجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بلعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه هللا فليكتب وليملل لذي عليه 

فإن كان لذي عليه حلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل حلق وليتق هللا ربه وال يبخس منه شيئا 



وليه بلعدل وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل ومرأتان ممن ترضون من لشهدآء أن تضل 
أجله ذلكم  إحدامها فتذكر إحدامها ألخرى وال يأب لشهدآء إذا ما دعوا وال تسأموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل

أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدىن أال ترتابوا إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أال 
تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وال يضآر كاتب وال شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وتقوا هللا ويعلمكم هللا وهللا بكل 

عليه السالم إذا اختلف املتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان فلم يذكر ومل يذكر االفتراق وقال } شيء عليم 
االفتراق دل ذلك على سقوط حكم االفتراق وعلى متام البيع دونه فال فرق بني هذا الكالم وبني من قال ملا مل 

مسة واملنابذة وعن بيع اخلمر يذكر اهللا تعاىل ورسوله عليه السالم يف اآلية املذكورة النهي عن بيع الغرر وعن املال
قل ال أجد يف مآ أوحي إيل حمرما على { واخلنازير وجب أن يكون كل ذلك مباحا وملا مل يذكر اهللا تعاىل يف قوله 

طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغري هللا به فمن ضطر غري 
  اآلية } رحيم  باغ وال عاد فإن ربك غفور

إن العذرة حرام وإن اخلمر حرام وجب أن يكون حالال وهذا الكالم مع أنه كفر فهو ساقط جدا ألنه ال يلزم 
تكرير كل شريعة يف كل حديث ولو لزم ذلك لبطلت مجيع شرائع الدين أوهلا عن آخرها ألهنا غري مذكورة يف كل 

  آية وال يف كل حديث 
من أنه ال تعارض بني شيء من نصوص القرآن ونصوص كالم النيب صلى اهللا عليه و  قال علي ويبني صحة ما قلنا

وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي { سلم وما نقل من أفعاله قول اهللا عز و جل خمربا عن رسوله عليه السالم 
} ذكر هللا كثريا لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا وليوم آلخر و{ وقوله تعاىل } يوحى 

فأخرب عز و جل أن كالم } أفال يتدبرون لقرآن ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه ختالفا كثريا { وقال تعاىل 
نبيه صلى اهللا عليه و سلم وحي من عنده كالقرآن يف أنه وحي ويف أنه كل من عند اهللا عز و جل وأخربنا تعاىل أنه 

  و سلم وأنه موفق راض عن أفعال نبيه صلى اهللا عليه 

ملراد ربه تعاىل فيها لترغيبه عز و جل يف االئتساء به عليه السالم فلما صح أن كل ذلك من عند اهللا تعاىل ووجدناه 
تعاىل قد أخربنا أنه ال اختالف فيما كان من عنده تعاىل صح أنه ال تعارض وال اختالف يف شيء من القرآن 

لنا ضرورة وبطل مذهب من أراد ضرب احلديث بعضه ببعض أو ضرب واحلديث الصحيح وأنه كله متفق كما ق
احلديث بالقرآن وصح أن ليس شيء من كل ذلك خمالفا لسائره علمه من علمه وجهله من جهله إال أن الذي 
 ذكرنا من العمل هو القائم يف بديهة العقل الذي يقود إليه مفهوم اللغة اليت خوطبنا هبا يف القرآن واحلديث وباهللا

تعاىل التوفيق وكل ذلك كلفظة واحدة وخرب واحد موصول بعضه ببعض ومضاف بعضه إىل بعض ومبين بعضه على 
  بعض إما بعطف وإما باستثناء وهذان الوجهان نعين العطف واالستثناء يوجبان األخذ بالزائد أبدا 

اهللا عنه إمنا يلبس هذه من ال وقد بني ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حلة عطارد إذ قال لعمر رضي 
خالق له مث بعث إىل عمر حلة سرياء فأتاه عمر فقال يا رسول اهللا أبعثت إيل هذه وقد قلت يف حلة عطارد ما قلت 
فقال عليه السالم إين مل أبعثها إليك لتلبسها ويف بعض األحاديث إمنا بعثتها إليك لتصيب هبا حاجتك أو كالما هذا 

  معناه 
ديث تعليم عظيم الستعمال األحاديث والنصوص واألخذ هبا كلها ألنه صلى اهللا عليه و سلم أباح ففي هذا احل

ملك احللة من احلرير وبيعها وهبتها وكسوهتا النساء وأمر عمر أن يستثين من ذلك اللباس املذكور يف حديث النهي 
   فقط وأال يتعدى ما أمر إىل غريه وأال تعارض بني أحكامه عليه السالم



قال علي ويف هذا احلديث إبطال القياس ألن عمر رضي اهللا عنه أراد أن حيمل احلكم الوارد يف النهي عن اللباس 
على سائر وجوه االنتفاع به فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ذلك باطل وفيه أيضا أن حكمه عليه 

وقع الكالم على حلة سرياء كان يبيعها عطارد مث أخرب السالم يف عني ما حكم على مجيع نوع تلك العني ألنه إمنا 
  عليه السالم أن ذلك حكم جار يف كل حلة حرير 

  وأخرب أن ذلك احلكم ال يتعدى إىل غري نوع اللباس وهذا هو نص قولنا يف عموم احلكم وإبطال القياس 

ى ذلك ونرى منه طرفا ليتنبه قال علي وقد استعمل قوم بعض الوجوه الذي ذكرنا يف غري موضعه وحنن نوقف عل
  الطالب للعلم على سائره إذا ما ورد عليه إن شاء اهللا عز و جل وما توفيقي إال باهللا 

وذلك أننا قد قلنا باستعمال احلديثني إذا كان أحدمها أقل معاين من اآلخر بأن يستثىن األقل من األكثر فيستعمل 
حاشا ما أخرجنا منه باالستثناء املذكور على ما بينا قبل فورد األقل معاين على عمومه ويستعمل األكثر معاين 

حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط وورد حديث عن ابن 
  قبلة عمر أنه أشرف على سطح فنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعدا حلاجته على لبنتني وهو مستدبر ال

  قال علي فقال قوم نستبيح استدبار القبلة واستقباهلا يف البنيان ومننع منه يف الصحارى 
قال علي وأخطؤوا من وجهني أحدمها حتكمهم يف الفرق بني البنيان وغريه وليس يف شيء من احلديثني نص وال 

ر ذلك يف البيوت فلو عكس دليل على ذلك بل وجدنا أبا أيوب األنصاري وهو بعض رواة حديث النهي قد أنك
عاكس فقال بل يستباح ذلك يف الصحارى وال يستباح يف البنيان هل كان يكون بينهم وبينه فرق ومثل هذا يف 

وال تقف ما ليس لك به علم { دين اهللا تعاىل ال يستسله وال يتمادى عليه بعد أن يوقف عليه ذو ورع لقوله تعاىل 
مع آيات كثرية تزجر عن ذلك وليس يف حديث ابن عمر } ان عنه مسؤوال إن لسمع ولبصر ولفؤاد كل أولئك ك

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يف بنيان بل قد وصفت عائشة رضي اهللا عنها أهنم كانوا يأنفون من اختاذ الكنف 
د أن يتربز أبعد وليس يف البيوت وأهنم كانوا يتربزون خارج املنازل والرواية الصحيحة أنه عليه السالم كان إذا أرا

  ألحد أن يقول إن ابن عمر إذا أشرف من السطح رآه يف بنيان إال كان متكهنا فهذا وجه 
والوجه الثاين أنه حىت لو صح أنه عليه السالم كان يف بنيان فليس يف ذلك احلديث إال االستدبار وحده فبأي شيء 

س إذا نسخ أو خص بعض ما ذكر يف احلديث وجب أن استحلوا استقبال القبلة بالغائط وال نص عندهم فيه ولي
  ينسخ أو 

يترك سائره فإن قالوا بل يترك سائره كانوا متحكمني يف الدين ومسقطني لشرائع اهللا تعاىل بال دليل وسنستوعب 
  الكالم يف هذا الفصل يف باب اخلصوص أو النسخ من كتابنا هذا إن شاء اهللا عز و جل 

ن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا هنى عن مهر البغي وحلوان الكاهن ومثن الكلب وكسب ولزمهم أيضا أن يقولوا إ
احلجام مث أباح كسب احلجام أن يستباح حلوان الكاهن ومهر البغي ومثن الكلب ألن كل ذلك مذكور يف حديث 

  واحد وإال كانوا متناقضني 
د كان األصل بال شك أن جيلس كل أحد حلاجته كما قال علي ووجه العمل يف هذين احلديثني هو األخذ بالزائد وق

يشاء فحديث ابن عمر موافق ملا كان الناس عليه قبل ورود النهي مث صار ذلك النهي رافعا لتلك اإلباحة بيقني وال 
يقني عندنا أنسخ شيء من ذلك النهي أم ال فحرام أن نترك يقينا لشك وأن خنالف حقيقة لظن وليس ألحد أن 

يث ابن عمر متأخر إال لكان لغريه أن يقول بل حديث النهي هو املتأخر ألنه قد رواه سليمان وإسالمه يقول إن حد



يف سنة اخلندق وأبو هريرة وإسالمه بعد انقضاء فتح خيرب إال أن النهي شريعة واردة رافعة ملا كان الناس عليه من 
فاعها ولو صح أن حديث ابن عمر كان متأخرا ما إباحة ذلك بيقني وال يقني عندنا يف أن اإلباحة عادت بعد ارت

  كان فيه إال رفع النهي عن استدبار القبلة فقط وليبق استقباهلا على التحرمي 

  فصل يف متام الكالم يف تعارض النصوص

قال علي وذهب بعض أصحابنا إىل ترك احلديثني إذا كان أحدمها حاظرا واآلخر مبيحا أو كان أحدمها موجبا 
  قطا واآلخر مس

  قال فريجع حينئذ إىل ما كنا نكون عليه لو مل يرد ذانك احلديثان 
أفال { قال علي وهذا خطأ من جهات أحدها أننا قد أيقنا أن األحاديث ال تتعارض ملا قد قدمنا من قوله تعاىل 

قال نبيه صلى اهللا مع إخباره تعاىل أن كل ما } يتدبرون لقرآن ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه ختالفا كثريا 
  عليه و سلم فإنه وحي فبطل أن 

يكون يف شيء من النصوص تعارض أصال وإذا بطل التعارض فقد بطل احلكم الذي يوجبه التعارض إذ كل شيء 
  بطل سببه فاملسبب من السبب الباطل باطل بضرورة احلس واملشاهدة 

فإذا تركومها مجيعا فقد تركوا احلق يقينا يف أحدمها وال والثاين أهنم يتركون كال اخلربين واحلق يف أحدمها بال شك 
  حيل ألحد أن يترك احلق اليقني أصال 

والثالث أهنم ال يفعلون ذلك يف اآليتني اللتني إحدامها حاظرة واألخرى مبيحة أو إحدامها موجبة والثانية نافية بل 
سلف أنه ال فرق بني وجوب ما جاء يف القرآن  يأخذون باحلكم الزائد ويستثنون األقل من األكثر وقد بينا فيما

  وبني وجوب ما جاء يف كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم 
قال علي كان حجتهم يف ذلك أن قالوا إن أحد اخلربين ناسخ بال شك ولسنا نعلمه بعينه فلما نعلمه مل جيز لنا أن 

به علم إن لسمع ولبصر ولفؤاد كل أولئك كان  وال تقف ما ليس لك{ نقدم عليه بغري علم فيدخل يف قوله تعاىل 
  } عنه مسؤوال 

  قال علي وهذه احلجة فاسدة من وجهني أحدمها أنه يلزمهم مثل ذلك اآليتني وهم ال يفعلون ذلك 
  والوجه الثاين أنه ال جيوز أن يقال يف خرب وال آية إن هذا منسوخ إال بيقني 

ه أننا على يقني من أن احلكم الزائد على معهود األصل رافع ملا قال علي ويكفي من بطالن هذا الذي احتجوا ب
كان الناس عليه قبل وروده فهو الناسخ بال شك وحنن على شك من هل نسخ ذلك احلكم حبكم آخر يردنا إىل ما 

  كنا عليه أو ال فحرام ترك اليقني للشكوك 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

ن داود رمحه اهللا إىل ما ذهبنا إليه إال أنه رمحه اهللا اخترم قبل إنعام قال علي وقد اضطرب خاطر أيب بكر حممد ب
  النظر يف ذلك وذلك أنه قال يف كتاب الوصول والعمل يف اخلربين املتعارضني كالعمل يف اآليتني وال فرق 

  قال علي وقال بعض أهل القياس نأخذ بأشبه اخلربين بالكتاب والسنة 
الذي ردوا إليه حكم هذين اخلربين أوىل بأن يأخذ به من اخلربين املردودين إليه بل قال علي وهذا باطل ألنه ليس 

  النصوص كلها سواء يف وجوب األخذ هبا 



والطاعة هلا فإذ قد صح ذلك بيقني فما الذي جعل بعضها مردودا وبعضها مردودا إليه وما الذي أوجب أن يكون 
حمكوما فيه فإن قال االختالف الواقع يف هذين هو الذي حط بعضها أصال وبعضها فرعا وبعضها حاكما وبعضها 

  درجتهما إىل أن يعرضا على غريمها 
قال علي وهذه دعوى مفتقرة إىل برهان ألنه ليس االختالف موجبا لكوهنما معروضني على غريمها ألن االختالف 

رآن ولو كان من عند غري هللا أفال يتدبرون لق{ باطل فظنهم أنه اختالف ظن فاسد يكذبه قول اهللا عز و جل 
فإذ قد أبطل اهللا تعاىل االختالف الذي جعلوه سببا لعرض احلديثني على سنة أخرى أو } لوجدوا فيه ختالفا كثريا 

  آية أخرى فقد وجب ضرورة أن يبطل مسببه الذي هو العرض وهذا برهان ضروري وباهللا تعاىل التوفيق 
يف باب وجوب األخذ هبا فال جيوز تقوية أحدها باآلخر وإمنا ذلك من قال علي وإذا كانت النصوص كلها سواء 

  باب طيب النفس وهذا هو االستحسان الباطل وقد أنكره بعضهم على بعض 
قال علي وقد رجح بعض أصحاب القياس أحد اخلربين على اآلخر بترجيحات فاسدة نذكرها إن شاء اهللا تعاىل 

  قوته ونبني غلطهم فيها حبول اهللا تعاىل و
فمن ذلك أن قالوا إن كان أحد اخلربين معموال به واآلخر غري معمول به رجحنا بذلك اخلرب املعمول به على غري 

  املعمول به 
قال علي وهذا باطل ملا نذكره إن شاء اهللا تعاىل بعد هذا يف فصل فيه إبطال قوم من احتج بعمل أهل املدينة إال أننا 

رب قبل أن يعمل به من أن يكون حقا واجبا أو باطال فإن كان حقا واجبا مل يزده العمل نقول ها هنا مجلة ال خيلو اخل
  به قوة ألنه ال ميكن أن يكون حق أحق من حق آخر يف أنه حق وإن كان باطال فالباطل ال حيققه أن يعمل به 

  قال علي واحتج بعضهم يف وجوب ترجيح أحد اخلربين على اآلخر 
  لبينتني على األخرى إذا تعارضتا مرة بالقرعة ومرة باليد فقال كما نرجح إحدى ا

  قال علي وهذا هو عكس اخلطأ على اخلطأ ولسنا نساعدهم على ترجيح بينة على 

  أخرى ال بيد وال بقرعة ألن ذلك مل يوجبه نص وال إمجاع 
ا قياس والقياس باطل وأيضا فحىت لو صح ترجيح إحدى البينتني على األخرى ملا جاز ذلك يف احلديثني ألن هذ

وأيضا فحىت لو صح ترجيح إحدى البينتني على األخرى وكان القياس حقا لكان ترجيح احلديثني أحدمها على 
أفال يتدبرون { اآلخر ال جيوز ألن االختالف يف احلديثني باطل والتعارض عنهما منفي مبا ذكرنا من قوله تعاىل 

وبإخباره تعاىل أن كالم نبيه صلى اهللا عليه و سلم وحي } ه ختالفا كثريا لقرآن ولو كان من عند غري هللا لوجدوا في
كله وأما البينتان فالتعارض فيهما موجود واالختالف فيهما ممكن قال علي وقالوا إن كان أحد اخلربين حاظرا 

  واآلخر مبيحا فإمنا نأخذ باحلاظر وندع املبيح 
وجاهدوا يف هللا حق { كس عاكس فقال بل نأخذ باملبيح لقوله تعاىل قال علي وهذا خطأ ألنه حتكم بال برهان ولو ع

جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم يف لدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو مساكم ملسلمني من قبل ويف هذا 
ليكون لرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهدآء على لناس فأقيموا لصالة وآتوا لزكاة وعتصموا بلله هو موالكم 

شهر رمضان لذي أنزل فيه لقرآن هدى للناس وبينات من هلدى ولفرقان { ولقوله تعاىل } ملوىل ونعم لنصري  فنعم
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد هللا بكم ليسر وال يريد بكم 

يريد هللا أن خيفف عنكم { ولقوله تعاىل  }لعسر ولتكملوا لعدة ولتكربوا هللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون 
أما كان يكون قوله أقوى من قوهلم ولكنا ال نقول ذلك بل نقول إن كل أمر من اهللا تعاىل } وخلق إلنسان ضعيفا 



لنا فهو يسر وهو رفع احلرج وهو التخفيف وال يسر وال ختفيف وال رفع حرج أعظم من شيء أدى إىل اجلنة وجنى 
  حظرا أو إباحة ولو أنه قتل األنفس واألبناء واآلباء  من جهنم وسواء كان

قال علي ويبطل ما قالوا أيضا بقوله عليه السالم إذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
  استطعتم 

ن قال علي فأوجب عليه السالم من الفعل ما انتهت إليه الطاقة ومل يفسح يف ترك شيء منه إال ما خرج ع
  االستطاعة ووقع العجز عنه فقط وقد ظن قوم أن هذا احلديث مؤكد للنهي عن األمر 

  قال علي وهذا ظن فاسد ألن االجتناب ترك والترك ال يعجز عنه أحد وأما 

العمل فهو حركة هلا كلفة أو إمساك عما تقتضيه الطبيعة من األكل والشرب ويف ذلك تكلف ورمبا يعجز املرء عن 
لفنا من ذلك كل ما انتهى إليه الوسع ومل يسقط عنا منه شيء إال مل يكن بنا طاقة على فعله هذا نص كثري منه فك

احلديث ملن تأمله ومل حيله عن مفهوم لفظه فصح بذلك التسوية بني األمر والنهي وإجياب الطاعة للحظر واإلباحة 
  اظر على السواء فليس احلاظر بأوكد من املبيح وال املبيح بأوكد من احل

  قال علي وقالوا نرجح أيضا بأن يكون راوي أحد اخلربين أضبط وأتقن 
قال علي هذا أيضا خطأ مبا قد أبطلنا فيما سلف من هذا الباب قول من رام ترجيح اخلرب بأن فالنا أعدل من فالن 

وال إمجاع وما  فأغىن ذلك عن إعادته ولكنا نقول ههنا إن هذا الذي الذي قالوا دعوى ال برهان عليها من نص
  كان كذلك فهو ساقط 

  قال علي وقالوا نرجح أحد اخلربين بأن يكون رواه مجاعة وروى اآلخر واحد 
قال علي وقد أبطلنا هذا فيما سلف من هذا الباب بأن القائلني بذلك قد تركوا ظاهر القرآن الذي نقله أهل 

املرأة وعمتها وقطعهم السارق يف ربع دينار وال  األرض كلهم خلرب نقله واحد ومثلنا ذلك بتحرميهم اجلمع بني
يقطعونه يف أقل ويرمجون احملصن ومثل هذا كثري وبينا فيما خال أن خرب الواحد وخرب اجلماعة سواء يف باب وجوب 

  العمل هبما ويف القطع بأهنما حق وال فرق 
يقصد به احلكم ومثلوا ذلك بالنهي عن  وقالوا نرجح أحد اخلربين بأن يكون أحدمها قصد به بيان احلكم واآلخر مل

  جلود السباع مع قوله عليه السالم إذا دبغ اإلهاب فقد طهر 
قال علي أما هذا الترجيح فصحيح ألن احلديث إذا مل يقصد به بيان احلكم فال إشكال فيه يف أنه خالف الذي قصد 

اجلملة اليت ذكروا بل كل واحد من احلديثني به بيان احلكم وأما احلديثان اللذان ذكروا فليسا واقعني حتت هذه 
املذكورين فهو مقصود به بيان احلكم والتنظري الصحيح ههنا هو مثل أمره صلى اهللا عليه و سلم بأن يكفن احملرم 

  إذا مات يف ثوبيه وأال ميس طيبا وال يغطي وجهه وال رأسه فهذا قصد به بيان 

ع من ذلك مبا روي من قوله صلى اهللا عليه و سلم إذا مات اإلنسان حكم العمل يف تكفني احملرم فهو أوىل من من
انقطع عمله إال من ثالث ألن هذا احلديث مل يقصد به بيان حكم عملنا حنن فيمن مات من حمرم أو غريه وأيضا 
فحديث النهي عن جلود السباع ال يصح ولو صح لكانت إذ دبغت جلودها جيب أن تستثىن من سائر اجللود 

  ية اليت مل تدبغ ألن املدبوغة منها أقل من غري املدبوغة السبع
وقالوا ونرجح أحد اخلربين بأن يكون راوي أحدمها باشر األمر الذي حدث به بنفسه وراوي اآلخر مل يباشره 

  فتكون رواية من باشر أوىل ومثلوا ذلك بالرواية عن ميمونة نكحين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن حالالن 



  وبالرواية عن ابن عباس نكح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميمونة وهو حمرم 
قال علي وهذا ترجيح صحيح ألنا قد تيقنا أن من مل حيضر اخلرب إمنا نقله غريه وال ندري عمن نقله وال تقوم احلجة 

  مبجهول وال شك يف أن كل أحد أعلم مبا شاهد من أمر نفسه 
قد نسي نفسه فتناقض وهدم ما بىن يف قوله نرجح اخلرب بأن يكون راويه أضبط وأتقن  قال علي إال أن قائل هذا

وتركوا ذلك يف هذا املكان وقد قال األكابر من أصحاب ابن عباس رمحة اهللا عليه إذ حدثوا حبديث ميمونة املذكور 
 بن العباس حلديث رواه أعرايب بوال وإمنا رواه عنها يزيد بن األصم فقالوا كال ال نترك حديثا حدثناه البحر عبد اهللا

  على عقبيه 
قال علي فإن كان كون أحد الرواة أعدل واجبا أن نترك له رواية من دونه يف العدالة فليتركوا ها هنا رواية يزيد 
بن األصم لرواية ابن عباس فال خالف عند من له أدىن مسكة عقل أن البون بني ابن عباس وبني يزيد بن األصم 

   السماء واألرض وإن كان ال معىن لذلك فال ترجحوا بكون أحد الراويني أعدل كما بني
قال أبو حممد ونسوا أنفسهم أيضا فتركوا ما رجحوا به ها هنا من تغليب رواية من باشر على رواية من مل يباشر يف 

ديف أليب طلحة وهو عليه قول أنس أنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وركبيت متس ركبته وأنا إىل جنبه ر
السالم يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا ويف قول الرباء بن عازب إذ يقول سألت رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم عن كيفية حجه فقال له 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين سقت اهلدي وقرنت 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك وبني عليها مل فعل ويف قول حفصة أم املؤمنني له مل حتل من عمرتك فصدقها ا

ذلك فتركوا ما مسع أنس بن مالك من لفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما أخرب به رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم عن نفسه لكالم عن عائشة مل تدع أهنا مسعته وقد اضطرب عنها أيضا فيه فروي عنها مثل ما قال أنس 

وحفصة رضي اهللا عن مجيعهم ولكالم عن جابر مل يدع أنه مسعه وهو مع ذلك أيضا حيتمل التأويل وقد  والرباء
اضطرب عنه أيضا يف ذلك وال شك عند ذي عقل أنه عليه السالم أعلم بأمر نفسه من جابر وعائشة وأن أنسا 

باشروه يقول ذلك أيقن من جابر والرباء وحفصة الذين ذكروا أهنم مسعوا من لفظه صلى اهللا عليه و سلم ذلك و
أفال يتدبرون لقرآن ولو كان من { فيما مل يدع أنه مسعه ولكن هكذا يكون من اعتقد قوال قبل أن يعتقد برهانه 

  } عند غري هللا لوجدوا فيه ختالفا كثريا 
ا ذلك برواية عثمان وقالوا نرجح أحد اخلربين بأن يكون أحدمها قوال مل خيتلف فيه واآلخر فعال خمتلفا فيه ومثلو

رضي اهللا عنه ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب وبالرواية يف نكاح ميمونة مرة بأنه عليه السالم كان حالال ومرة 
  بأنه عليه السالم كان حمرما 

يس قال علي وهذا ال معىن له ألن العدل إذا روى شيئا قد بينا أنه ال يبطله خالف من خالفه وال كثرة من خالفه ول
العمل يف األخبار كدراهم قمار تلقى درهم بدرهم ويبقى الفضل للغالب لكن خرب واحد يستثىن منه أخبار كثرية 

  ويستثىن هو من أخبار كثرية أو يؤخذ به إذا كان زائدا عليها أو يؤخذ هبا إن كانت زائدة عليه 
أو فاعلها وقائله واحد وهو رسول اهللا صلى  ألن قائلها كلها وقائل ذلك واحد أو فاعلها وفاعله أو قائلها وفاعله

اهللا عليه و سلم عن واحد هو اهللا عز و جل وليس تكرار قوله مبوجب منه ما مل يكن جيب لوال تكراره وتركه 
تكرار ما مل يكرر ال خيرج ما مل يكرر عن وجوب الطاعة له وإذا قال القول مرة واحدة فقد لزم فرضا كما لو كرره 

زيد وإذا فعل الفعل مرة واحدة فالفضل يف االئتساء به عليه السالم فيه كما لو فعله ألف مرة وال ألف مرة وال م



  مزيد وال فرق 
  ومل خيص اهللا تعاىل إذا أمرنا بطاعة رسوله صلى اهللا عليه و سلم فيما كرر دون ما مل يكرر بل ألزمنا 

ذلك يقع عليه اسم أمر وال خص لنا تعاىل إذا  الطاعة ألمره وأمره مرة يسمى أمرا كما لو كرره ألف مرة كل
حضنا على االئتساء بنبيه صلى اهللا عليه و سلم ما فعله مرات دون ما فعله مرة وال ما فعله مرة دون ما فعله مرات 
بل إذا فعل عليه السالم الفعل مرة فقد وقع عليه اسم أنه فعله ألف ألف مرة كل ذلك يقع عليه اسم فعل ومن قال 

هذا فقد تعدى حدود اهللا عز و جل وشرع ما مل يأذن به اهللا عز و جل وقفا ما ال علم له به واستحق اسم غري 
  الظلم والوعيد وباهللا تعاىل نعتصم 

ونسأل أيضا من أتى هبذا اهلوس فنقول له إذا سقط عندك ما صح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعله مرة مث 
ه بأنه مل يعد إليه فما تقول فيما صح أنه عليه السالم فعله مرتني مث مل يعد إليه وال هنى عنه مل يفعله بعدها وال هنى عن

فإن تركه من أجل ترك العود سألناه عما فعله ثالث مرات مث مل يعد إليه وال نزال نزيده مرة بعد مرة حىت يبدو 
  ق سخف قوله إىل قول إىل كل ذي فهم أو يترك قوله الفاسد ويرجع إىل احل

قال علي وإمنا أخذنا باملنع من نكاح احملرم برواية عثمان رضي اهللا عنه ألهنا زائدة على معهود األصل ألن األصل 
وإن خفتم أال تقسطوا يف ليتامى فنكحوا ما طاب لكم من لنسآء مثىن { إباحة النكاح على كل حال بقوله تعاىل 

فجاء النهي من طريق } لكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما م
عثمان من أن ينكح احملرم فتيقنا ارتفاع احلالة األوىل بال شك واستثنينا النهي حالة اإلحرام عن النكاح من مجلة 
 يصح العموم بإباحة النكاح وشككنا هل نسخ هذا النهي بعد وجوبه أو ال فلم جيز ألحد ترك ما أيقن وجوبه بظن مل
فصح يقينا ال مرية فيه أن حكم حديث ابن عباس يف نكاح ميمونة قد نسخ وبطل بال شك ومن ادعى عود 

  املنسوخ وبطالن الناسخ فقد كذب وأفك 
مث حىت لو شككنا هل نسخ هذا النهي بعد وجوبه أو ال مل جيز ألحد ترك ما أيقن وجوبه بظن ومل يصح وحىت ولو 

ا وهو حمرم دون أن خترب ميمونة على أنه عليه السالم نكحها وهو حمرم ملا وجب صح قول ابن عباس أنه نكحه
بذلك ترك ما قد تيقناه من النهي عن نكاح احملرم الناسخ لإلباحة املتقدمة ألمر ال ندري أقبله كان أم بعده وترك 

  لب وباهللا تعاىل التوفيق اليقني للشك وتغليب الظن على احلقيقة باطل وحرام ال حيل وهذا ما ال خييل على ذي 

وأيضا فحىت لو صح أن نكاحه عليه السالم ميمونة رضي اهللا عنها كان حرما وأنه كان بعد هنيه عن نكاح احملرم ملا 
كان ذلك مبيحا إلنكاح احملرم غريه وال خلطبته على نفسه وعلى غريه ولكان نكاح احملرم حينئذ منسوخا مستثىن 

وإنكاحه وخطبته ولكان باقي احلديث واجبا الزما ال حيل خمالفته وهذه كلها وجوه من النهي الوارد عن نكاحه 
  الئحة واضحة واحلمد هللا رب العاملني 

وقالوا نرجح أحد اخلربين بأن يكون أحدمها اختلف على راويه فيه واآلخر مل خيتلفوا على راويه فيه ومثلوا ذلك 
ئة ففيها ثالث بنات لبون وحبديث علي فإن زادت اإلبل على حبديث ابن عمر فإن زادت اإلبل على عشرين وما

  عشرين ومائة واحدة ففي كل أربعني بنت لبون ويف مخسني حقة 
قال علي وهذا بني ليس من أجل االختالف فقد أبطلنا ذلك يف الفصل الذي قبل هذا ولكن ألن حديث ابن عمر 

  هو الزائد حكما على حديث علي رضي اهللا عنهما 
أيضا نرجح أحد اخلربين بأن يكون أحدمها قد قيل فيه إنه من كالم الراوي ومل يقل ذلك يف اآلخر فأخذ  وقالوا



بالذي مل يقل ذلك فيه ومثلوا حبديث عتق الشقص الذي أحدمها من طريق ابن عمر دون أن يكون فيه ذكر 
  االستسعاء 

  واآلخر من طريق أيب هريرة وفيه ذكر االستسعاء 
إن االستسعاء من لفظ سعيد بن أيب عروبة ألن شعبة ومهاما روياه عن قتادة ومل يذكر ذلك فيه وقد  قالوا وقد قيل

  قيل إنه من لفظ قتادة 
قال علي وهذا خطأ قد تابع سعيدا على ذكر االستسعاء جرين بن حازم األزدي وأبان بن يزيد العطار ويزيد بن 

فيه االستسعاء عن قتادة مسندا إىل النيب صلى اهللا عليه و  زريع وحجاج بن حجاج وموسى بن خلف كلها مل يذكر
سلم فاألخذ باالستسعاء واجب ال جيوز تركه ألنه حكم زائد ثابت وليس يف حديث ابن عمر ما يضاده وال ينافيه 
وإمنا فيه فقد عتق منه ما عتق وال يصح ما زاد فيه بعضهم من قوله وقد رق ما رق وال أتى ذلك من طرق تصح 

  ال أص
قال علي وتناقض يف هذا اخلرب أصحاب مالك وأصحاب أيب حنيفة تناقضا فاحشا فجعل أصحاب أيب حنيفة ذكره 

عليه السالم السائمة مسقطا للزكاة عما يف حديث اآلخر من عموم الزكاة يف مجيع الغنم ومل جيعلوا قوله عليه 
  السالم يف حديث 

سائره وقد كان جيب أن يطلبوا لقوله عليه السالم فقد عتق منه ما عتق ابن عمر فقد عتق منه ما عتق موجبا إلرقاق 
فائدة تنىبء أن ما مل يعتق منه مل يعتق كما قالوا يف السائمة ومل جيعل أصحاب مالك ذكر السائمة مسقطا للزكاة يف 

تقوا منه ما عتق غري السائمة بالعموم الذي يف حديث ابن عمر يف ذكره الغنم وجعلوا قوله عليه السالم فقد ع
  مسقطا لعتق باقيه املذكور يف حديث أيب هريرة باالستسعاء 

وقالوا نرجح أحد اخلربين بأن يكون أحدمها اجتمع فيه األمر والفعل وانفرد اآلخر بأحدمها فيكون الذي اجتمعا فيه 
ا روي من قوله عليه السالم أوىل ومثلوا ذلك مبا روي من أنه عليه السالم سعى وأمر بالسعي بني الصفا واملروة ومب

  احلج عرفة 
قال علي وهذا ال معىن له ألن احلديث الذي فيه إجياب السعي إمنا صح من طريق أيب موسى وهو زائد على ما روي 
من أن احلج عرفة فوجب األخذ بالشريعة الزائدة وليس يف حديث احلج عرفة ما مينع من وجوب اإلحرام والسعي 

  الوقوف مبزدلفة بني الصفا واملروة و
قال علي وقد تناقضوا ههنا فأوجبوا السعي فرضا ومل يسقطوا وجوبه ملا روي من أن احلج عرفة ومل يوجبوا الوقوف 
مبزدلفة وذكر اهللا عز و جل فيها وقد جاء النص الصحيح من القرآن والسنة بإجياب ذلك فرضا فأما القرآن فقوله 

ال من ربكم فإذآ أفضتم من عرفات فذكروا هللا عند ملشعر حلرام وذكروه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فض{ تعاىل 
وأما السنة فقوله عليه السالم لعروة بن مضرس من أدرك الصالة ههنا } كما هداكم وإن كنتم من قبله ملن لضآلني 

التقليد وأهل يعين مبزدلفة مع الناس واإلمام فقد أدرك وإال فلم يدرك أو كما قال عليه السالم وحتكم أصحاب 
  القياس أكثر من أن حيصيه إال خالقهم الذي أحصى عدد القطر وورق الشجر ومكايل البحار ال إله إال هو 

  وقالوا نرجح أحد اخلربين بأن يوافقه عمل أهل املدينة 
بأخبار  قال علي وهذا باطل وقد أفردنا له فصال بعد كالمنا هذا يف هذا الباب وباهللا تعاىل التوفيق ومثلوا ذلك

  رويت يف األذان واإلقامة 



قال علي وال يصح يف ذلك خرب مسند إال حديث أنس بن مالك رضوان اهللا عليه أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر 
  اإلقامة وبه نأخذ 

وقالوا نرجح أحد اخلربين بأن يكون أحدمها قد علق احلكم فيه باالسم ويكون اآلخر قد علق احلكم فيه باملعىن 
  الذي علق احلكم فيه باملعىن أوىل  فيكون

قال علي وهذا ال معىن له ألهنا دعوى بال برهان وإذ لو عارضهم معارض فقال بل الذي علق فيه احلكم باالسم 
  أوىل ملا انفصلوا منه ومثلوا ذلك بقوله عليه السالم من بدل دينه فاقتلوه مع هنيه عليه السالم عن قتل النساء 

ا بقتل النساء املرتدات ألن النهي عن قتل النساء عموم واألمر بقتل من غري دينه خمصوص من قال علي وإمنا أخذن
ذلك العموم على ما قدمنا قبل من استثناء األقل معاين من األكثر معاين وأيضا فقد اتفقت األمة على أن هنيه عليه 

أهنا تقتل وإن قتلت مسلما أهنا تقتل السالم عن قتل النساء ليس على ظاهره واتفقوا أهنا إن زنت وهي حمصنة 
وأيضا فإن هنيه عليه السالم عن قتل النساء إمنا هو داخل يف مجلة قوله دماؤكم عليكم حرام فهو بعض تلك اجلملة 
واستثىن كل من ورد أمر بإجياب قتله أو إباحته من باغ أو شارب مخر بعد أن حد فيها ثالثا أو زان حمصن أو قاتل 

  وصح أن النهي عن قتل النساء إمنا هو من األسارى من أهل دار احلرب عمدا أو مرتد 
وقالوا نرجح أحد اخلربين بأن يكون أحدمها منصوصا بنسبته إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم واآلخر إمنا ينسب إىل 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم استدالال 
ينص عليه أنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أو يوقن بأنه قال علي وهذا ال إشكال فيه وال جيوز أن يؤخد بشيء مل 

عنه بربهان ال حيتمل إال وجها واحدا وال جيوز أن يكون عن غريه إال أن يكون إمجاع يف شيء ما فيؤخذ به 
  واإلمجاع أيضا راجع إىل التوقف منه عليه السالم ال بد من ذلك 

اهللا عنه أنه كان يعلمه الناس وهو على املنرب وبالتشهد املروي  قال علي ومثلوا ذلك بالتشهد املروي عن عمر رضي
  عن ابن عباس وعائشة وأيب موسى وابن مسعود مسندا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

قال علي وليس يف تعليم عمر رضي اهللا عنه الناس التشهد على املنرب ما يدل على أنه عن النيب صلى اهللا عليه و 
رضوان اهللا عليه وهو على املنرب عن املغاالة يف مهور النساء وعلم الناس ذلك وال شك عند أحد  سلم وقد هنى عمر

  يف أن هنيه عن ذلك ليس عن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم وأن ذلك من اجتهاد عمر فقط وقد أقر رمحه اهللا بذلك يف ذلك الوقت ورجع عن النهي 
وأما التشهدات املروية عن ابن عباس وعائشة وابن مسعود وأيب موسى عنه إذ ذكر أن هنيه خمالف ملا يف القرآن 

رضوان اهللا عليهم فهي اليت ال حيل تعديها لصحة سندها إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد خالف تشهد عمر 
 عليهم الذي علمه الناس على املنرب ابنه عبد اهللا وابن مسعود وابن عباس وعائشة وغريهم من الصحابة رضوان اهللا

وقد شهدوه خيطب به وغاب عنهم من أنه حجة إمجاعية ما ادعى هؤالء ألنفسهم من فهمه ومن أنه يغيب عنهم 
  وهذا كما نرى 

وقالوا ونرجح أحد اخلربين بأن يكون أحدمها قد ثبت فيه اخلصوص واآلخر مل يثبت فيه اخلصوص فغلب الذي مل 
ذلك بآية النهي عن اجلمع بني األختني مع اآلية اليت فيها إباحة ذلك يثبت فيه اخلصوص على الذي ثبت فيه ومثلوا 

  مبلك اليمني 
قال علي اآلية اليت فيها إباحة ملك اليمني أكثر معاين من اآليات اليت فيها النهي عن وطء احلرمية بنسب أو صهر 



وطء احلائض والصائمة واحملرمة والزانية ومن اليت فيها النهي عن اجلمع بني األختني واألم وابنتها واملرأة املشتركة و
ووطء الذكور املماليك والبهائم اململوكة واملشتركة فوجب استثناء كل ذلك ألنه أقل معاين مما أبيح مبلك اليمني 

فخرج كل ما ذكرنا بالتحرمي وتبقى اآلية املسلمة اليت ليس فيها شيء من الصفات اليت ذكرنا على اإلباحة وكذلك 
وإن خفتم أال تقسطوا يف ليتامى فنكحوا ما طاب لكم من لنسآء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أال { فيها  اآلية اليت

أكثر معاين من اآليات اليت ذكرنا فوجب استثناء كل } تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا 
 من استعمالنا مجيع النصوص الواردة وأننا مل خنالف ذلك بالتحرمي ألنه أقل معاين مما أبيح بالنكاح فنكون على يقني

  منها شيئا وال تناقضنا يف ختصيص ما خصصنا واستثنائنا ما استثنينا وباهللا تعاىل التوفيق 
وقالوا ونرجح أحد اخلربين بأن يكون أحدمها ورد جوابا واآلخر ورد ابتداء فنغلب الذي ورد جوابا على الذي 

  ورد ابتداء 
ا خطأ ألنه قبل كل شيء حتكم بال برهان والربهان أيضا على بطالن هذا احلكم قائم وذلك أن رسول قال علي هذ

اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث معلما وقد سئل عن شيء فأجاب عن أشياء كثرية وقد سئل عن شحوم امليتة فأجاب 
  عليه السالم عنها ولعن اليهود وهنى أيضا 

من امليتات ومل يكن سئل عن كل ذلك ومثل هذا كثري وال فرق بني ما ورد قوله  يف ذلك احلديث عن بيع ما حرم
عليه السالم جوابا وبني ما ورد ابتداء وكل ذلك حممول على عمومه وعلى ما فهم من لفظه ال حيل أن يقتصر به 

ن جوابا عن على بعض ما يقع عليه ذلك اللفظ دون بعض إال بنص أو إمجاع وكذلك القول فيما ورد من القرآ
وإن خفتم أال تقسطوا يف ليتامى فنكحوا { سؤال متقدم وقد سئل عن اليتامى فأجاب تعاىل فيهم مث قال عز و جل 

ما طاب لكم من لنسآء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا 
  ه فأخربهم عن النساء زائدا على ما سألوا عن} 

فقالوا ونرجح أحد اخلربين بأن يكون أحدمها من رواية من خيتص بذلك املعىن واآلخر برواية من ال خيتص به ومثلوا 
  ذلك برواية عائشة رضي اهللا عنها يف الغسل من اإلكسال على خرب من روى أن ال غسل منه 

اختصاص النساء وال فرق وألن كل قال علي وهذا باطل ألن الراوين أن ال غسل منه خمتصون بالوطء لنسائهم ك
عامل نفر للتفقه فهو خمتص بالسؤال عن احليض كسؤال املرأة عنه وال فرق وحرص العامل على أن يتعلم كحرص 

املمتحن بالنازلة اليت يسأل عنها وال فرق وإمنا أوجبنا الغسل من اإلكسال حلديث أيب هريرة ألنه زائد على سائر 
غسل على أحد وجاء حديث أيب هريرة بإجياب الغسل فكان شريعة واردة زائدة بيقني  األحاديث ألن األصل أن ال

مث مل يصح أهنا نسخت ولو مل يكن يف ذلك إال حديث عائشة رضي اهللا عنها ملا وجب به الغسل ألنه ليس فيه إال 
  فعلت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاغتسلنا 

  وإمنا فيه أن الغسل فضل فقط  وليس يف هذا احلديث إجياب الغسل
وقد روي وصح أنه عليه السالم كان رمبا اغتسل بني كل وطأتني وليس ذلك واجبا فلو مل يكن هنا إال قول عائشة 
رضي اهللا عنها لكان اغتساله عليه السالم من اإلكسال كاغتساله بني كل وطأتني وال فرق وإمنا هو عمل يؤجر من 

  يأمث من مل يفعله غري راغب عنه وباهللا تعاىل التوفيق  ائتسى به عليه السالم وال
  وقالوا نرجح أحد اخلربين على اآلخر بأن يكون أحد املختلفني استعمل كل واحد 



من اخلربين يف موضع اخلالف فيكون أوىل ممن ال يستعملها ومثلوا ذلك بقوله صلى اهللا عليه و سلم كل امرأة 
  ل مع قوله عليه السالم األمي أحق بنفسها من وليها نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باط

قال علي وهذا الذي ذكروا ال معىن له بوجه من الوجوه هو كالم ساقط زائف ألنه ليس عمل أحد اخلصمني حجة 
على اآلخر إال أن يأيت بربهان يصحح عمله وأما احلديثان اللذان ذكروا فإمنا محلنامها على ظاهرمها فأبطلنا نكاح 

  مرأة نكحت بغري إذن مواليها ثيبا كانت أو بكرا على عموم احلديث كل ا
وظاهر لفظه املفهوم منه يف بطالن نكاحها بغري إذهنم وهو الذي ال حيل ألحد تعديه وقلنا األمي أحق بنفسها من وليها 

غ من بكر ذات أب يف اختيار نكاح من شاءت واإلذن فيه أورده فال اعتراض لوليها يف ذلك عليها وال على كل بال
أو يتيمة بأحاديث أخر وآي مضافة بعضها إىل بعض فاستثنينا اإلنكاح وحده وهو املنصوص عليه من سائر أحواهلا 

ألنه األخص فاستثين من األعم وكانت أحق بنفسها يف سائر أمورها كلها من وليها حاشا عقد اإلنكاح وحده وهذا 
  هو لفظ احلديثني نصا بال مزيد 

رجح أحد اخلربين بأن يكون أحدمها يعضده قول األئمة واآلخر يعضده قول غريهم فيكون الذي أيده قول وقالوا ن
األئمة أوىل ومثلوا لذلك بالتكبري يف العيدين سبعا يف األوىل ومخسا يف الثانية ومبا روي من طريق حذيفة من تكبري 

  ثالث يف األوىل قبل القراءة وأربع يف الثانية بعد القراءة 
قال علي وهذا ال معىن له ملا قد أبطلناه يف باب إبطال االحتجاج بعمل أهل املدينة من هذا الباب ومبا قد أبطلناه من 
القول بالتقليد يف باب التقليد من هذا الكتاب وإمنا أخذنا بتكبري سبع ومخس ألنه فعل يف اخلري زائد وذكر هللا تعاىل 

  وألن اخلرب املروي يف ذلك ال بأس به 
  وأما خرب حذيفة فليس يقوم بسنده حجة ملا سنبينه يف أمر موضعه من الكالم يف أشخاص األحاديث إن شاء اهللا 

  وقالوا نرجح أحد اخلربين بأن يكون مييل إليه األكثر من الناس 

ائلني بالقول ال قال علي وهذا ال معىن له ملا سنبينه يف باب اإلمجاع من هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل وألن كثرة الق
تصحح ما مل يكن صحيحا قبل أن يقولوا به وقلة القائلني بالقول ال تبطل ما كان حقا قبل أن يقول به أحد وقد بينا 
هذا جدا يف باب إبطال قول من رجح اخلرب بعمل أهل املدينة يف آخر هذا الباب وأيضا فإن القول قد يكثر القائلون 

بعد أن كانوا كثريا فقد كان مجيع أهل األندلس على مذهب األوزاعي رمحه اهللا مث به بعد أن كانوا قليال ويقلون 
رجعوا إىل مذهب مالك وقد كان مجهور أهل إفريقية ومصر على مذهب أيب حنيفة وكذلك أهل العراق مث غلب 

وه صار حقا على إفريقية مذهب مالك وعلى مصر والعراق مذهب الشافعي فيلزم على هذا أن القول إذا كثر قائل
  وإذا قلوا كما ذكرنا عاد باطال وهذا هو اهلذيان نفسه 

وقد احتج نصراين على مسلم بكثرة أهل القسطنطينية وأهنم مل يكونوا لتجتمع تلك األعداد على باطل وهذا ال 
د والباطل باطل يلزم ملن رجح األقوال بالكثرة وحنن نربأ إىل اهللا تعاىل من هذا القول بل احلق حق وإن مل يقل به أح

  ولو اتفق عليه مجيع أهل األرض 
قال علي ويكفي من كشف غمة من اغتر بالكثرة أن نقول له ال تغتر بكثرة من ترى من أصحاب املذاهب فإمنا هم 
ثالثة رجال فقط مالك والشافعي وأبو حنيفة وال مزيد فقد حصلنا من كل ما نرى على ثالثة رجال فقط وباهللا تعاىل 

  التوفيق 
وهم خيالفون هذا كثريا ألهنم أخذوا بقول زيد يف إبطال الرد على ذوي األرحام وتركوا قول عمر وعثمان وعائشة 

  وابن مسعود وابن عباس رضي اهللا عنهم أمجعني يف ذلك 



وأخذوا بقول من قال إن القرء هو الطهر وإمنا قال به حنو ثالثة من الصحابة واجلمهور على أنه احليض وقد ترك 
  يضا أصحاب أيب حنيفة قول اجلمهور يف أشياء كثرية أ

  وقالوا نرجح أحد اخلربين بأن يعضد أحدمها خرب مرسل 
  قال علي وهذا ال معىن له ألن املرسل يف نفسه ال جتب به حجة فكيف يؤيد غريه ما ال يقوم بنفسه 

  وقالوا نرجح أحد اخلربين بأن يكون راوي أحدمها أشد تقصيا للحديث 

  ا ذلك حبديث جابر يعين احلديث الطويل يف احلج ومثلو
قال علي هذا ال معىن له ألن من حفظ أشياء كثرية فليس ذلك مبانع أن حيفظ غريه بعض ما غاب عنه مما جرى يف 

تلك األشياء اليت حفظ أكثرها وقد مسع أنس والرباء وحفصة من فم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف تلك احلجة ما مل 
ابر وثقفوا ما مل يثقفه جابر فالواجب قبول الزيادة اليت عند هؤالء على ما عند جابر وقبول الزيادة اليت يسمع ج

عند جابر على ما عند هؤالء فنأخذ بروايتهم كلها وال نترك منها شيئا وكلهم عدل صادق وهذا الذي ال جيوز 
  غريه 

آلخر فيه حذف فنأخذ باملكشوف ومثلوا ذلك بقوله وقالوا نرجح أحد النصني بأن يكون أحدمها مكشوفا ويكون ا
وأمتوا حلج ولعمرة هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن كان { تعاىل 

منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما 
دي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله ستيسر من هل

وأمتوا حلج ولعمرة هللا فإن أحصرمت { مع قوله تعاىل } حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا وعلموا أن هللا شديد لعقاب 
منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية  فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن كان

من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من هلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام 
يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا وعلموا أن هللا 

  } شديد لعقاب 
  لوا ألن هذه األخرية فيها حذف كأنه قال تعاىل فإن أحصرمت فأحللتم قا

قال علي وهذا الذي ذكروا خطأ ألن آية اإلحصار أخص من آية اإلمتام ألن احملصرين هم بعض املعتمرين واحلجاج 
م من فواجب ضرورة أن يستثنوا منهم مع ما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك من قوله عليه السال

كسر أو عرج فقد حل واحلذف الذي ذكروا ال يعتد به إال جاهل ألن ما تيقن فقد حيذف يف كالم العرب كثريا 
يا أيها لذين آمنوا ال تقربوا لصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنبا إال عابري { عن ذلك قوله تعاىل 

آء أحد منكم من لغآئط أو المستم لنسآء فلم جتدوا مآء سبيل حىت تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو ج
فال خالف بني أحد من األمة يف أن يف } فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم إن هللا كان عفوا غفورا 

 هذه اآلية حذفا كأنه قال تعاىل أو على سفر فأحدثتم ألن كون املرء مريضا أو مسافرا ال يوجب عليه وضوءا إال أن
ال يؤاخذكم هللا بللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت ألميان فكفارته إطعام { حيدث ومن ذلك قوله تعاىل 

عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام ذلك كفارة 
ال خيتلف مسلمان يف أن يف هذه } ته لعلكم تشكرون أميانكم إذا حلفتم وحفظوا أميانكم كذلك يبني هللا لكم آيا

اآلية حذفا وأن معناه إذا حلفتم فحنثتم أو أردمت احلنث كال املعنيني قد قال به قوم ألن احللف ال يوجب كفارة إال 
  باحلنث أو بإرادته 



ومه أن ضرب بعصاك وقطعناهم ثنيت عشرة أسباطا أمما وأوحينآ إىل موسى إذ ستسقاه ق{ ومن ذلك قوله عز و جل 
حلجر فنبجست منه ثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشرهبم وظللنا عليهم لغمام وأنزلنا عليهم ملن ولسلوى كلوا 

فأوحينآ إىل موسى أن ضرب بعصاك لبحر } { من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
  د ذي ال خالف عن} فنفلق فكان كل فرق كلطود لعظيم 

عقل يف أن يف كلتا اآليتني حذفا وأنه كأنه تعاىل قال فضرب فانفلق وضربت فانبسجت فمثل هذا احلذف ال يتعلل 
به يف كالم اهللا تعاىل ويف كالم رسوله صلى اهللا عليه و سلم ويف كالم كل متكلم إال جاهل مظلم اجلهل ال علم له 

  بسواء مبواقع اللغة وهو كاملذكور الذي مل حيذف سواء 
وحنن نقول يف كل وقت قال تعاىل وقال عليه السالم وال يذكر اسم } كل من عليها فان { ومن ذلك أيضا قوله 

اهللا تعاىل يف ذلك وال اسم نبيه صلى اهللا عليه و سلم اكتفاء منا بفهم السامع وأن ذلك ال خييل عليه البتة وكذلك 
ومل يذكر الشمس اكتفاء بأن السامع }  حىت توارت بلحجاب فقال إين أحببت حب خلري عن ذكر ريب{ قال تعاىل 

  قد علم املراد ضرورة 
وقالوا نرجح أحد اخلربين بأن يكون أحدمها ورد يف لفظه حكمه واآلخر مل يرد يف لفظه حكمه ومثلوا ذلك بقوله 

وقوله } يع عليم خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صلواتك سكن هلم وهللا مس{ تعاىل 
عليه السالم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وقوله عليه السالم رفع القلم عن ثالث فذكر الصيب حىت حيتلم 

  واجملنون حىت يفيق 
قال علي ليس يف قوله عليه السالم ورفع القلم عن ثالث ما يوجب سقوط احلقوق عن أمواهلم وإمنا فيه سقوط 

قالوا بإخراج الديات واألروش وزكاة ما خرج من األرض من مال الصيب واجملنون وهو  العبادات عن أبداهنم وقد
داخل يف مجلة األغنياء وأسقطوا عنه زكاة الناض حتكما بال برهان فهال قاسوا وجوب زكاة الناض عليه بوجوب 

أوامر اهللا تعاىل وأوامر زكاة ما أخرجت مثاره وبوجوب زكاة الفطر عليه وهم يدينون اهللا تعاىل بالقياس ويعصون 
  رسوله صلى اهللا عليه و سلم ولكن هكذا يتناقض من اتبع السبل فتفرقت هبم عن سبيل اهللا 

وقالوا نرجح أحد النصني بأن يكون مؤثرا يف احلكم واآلخر غري مؤثر ومثلوا ذلك باالختالف يف زوج بريرة أحرا 
  كان أم عبدا 

ذي ذكروا حتكم بال دليل وليس يف كونه عبدا ما مينع من ختيريها حتت احلر قال علي وهذا ال يعقل ألن التأثري ال
  وحىت لو اتفق النقلة كلهم على أنه كان عبدا ملا أوجب ذلك أال ختيري حتت حر إذا جاء ما يوجب ذلك 

خريهتا ألهنا حتت  وإمنا نص النيب صلى اهللا عليه و سلم على ختيري األمة املتزوجة إذا أعتقت ومل يقل عليه السالم إمنا
عبد فوجب بالنص ختيري كل أمة متزوجة إذا أعتقت وال نبايل حتت من كانت وليس من قال إهنا خريت ألهنا كانت 
حتت عبد بأوىل ممن قال بل ألهنا كانت أسود وكل هذا ال معىن له فكيف وال اختالف يف الروايات وكلها صحيح 

أول أمره والذي روى أنه كان حرا أخرب مبا صار إليه وكان ذلك أوىل فالذي روى أنه كان عبدا أخرب عن حاله يف 
  ألنه كان عنده علم من حتريره زائدا على من مل يكن عنده علم ذلك 

  وقالوا نرجح أحد اخلربين بأن يكون منقوال من طرق بألفاظ شىت واآلخر مل ينقل إال من طريق واحد 
إعادة املنفرد خلف الصف وحبديث أيب بكرة يف تكبريه دون الصف  ومثلوا ذلك حبديث وابصة بن معبد األسدي يف

وحديث ابن عباس يف رده عليه السالم إياه عن مشاله إىل ميينه وحديث صالة جدة أنس منفردة خلف النيب صلى 



  اهللا عليه و سلم 
األرض برهم وفاجرهم  قال علي أما كثرة الرواة فقد قدمنا إبطال االحتجاج هبا ألهنم يتركون أكثر ما نقله أهل

وهو ظاهر القرآن ملا نقله واحد فكيف جيوز ملن فعل ذلك أن يغلب ما نقله ثالثة على ما نقله واحد وليس يف 
  التناقض وقلب املعقول أكثر من هذا وأما األحاديث اليت ذكروا فال حجة هلم فيها وبعضها حجة عليهم 

يه و سلم عن ذلك نصا وقال له زادك اهللا حرصا وال تعد فنهاه عن أما حديث أيب بكرة فقد هناه النيب صلى اهللا عل
  العودة إىل التكبري خلف الصف وحده ومل يأمره عليه السالم بإعادة الصالة 

قال قوم ألن أبا بكرة جهل احلكم يف ذلك قبل أن يعلمه النيب صلى اهللا عليه و سلم أن فعله ذلك ال جيوز فأعلمه 
لذلك كما أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي أساء الصالة يف حديث رافع باإلعادة مرة بنهيه إياه عن أن يعود 

  بعد مرة فلما قال له يا رسول اهللا واهللا ما أدري غري هذا فعلمين فعلمه ومل يأمره حينئذ اإلعادة ولو 

ك ألنه كان يكون مؤديا لصالة أن أبا بكرة يعود ملا هناه عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبطلت صالته بال ش
  مل يؤمر هبا غري الصالة اليت أمر هبا حبكم ضرورة العقل وقد قال عليه السالم من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد 

والذي نقول به وباهللا تعاىل التوفيق أن خرب أيب بكرة موافق ملعهود األصل يف إباحة الصالة حيث شاء وأنه حينئذ 
ع من الصالة خلف الصف فجازت صالته الكائنة قبل ورود األمر ولزم النهي عنه يف املستأنف وألن ثبت األمر باملن

النهي عن الصالة خلف الصف أمر وارد وحكم زائد وشرع حادث بال شك فهو ناسخ لإلباحة املتقدمة بيقني وأما 
صل فإن األمر بالصالة ثابت عليه وال الذي علمه النيب صلى اهللا عليه و سلم الصالة بعد قوله ارجع فصل فإنك مل ت

بد والزم حىت يؤديه كما أمره عليه السالم وليس يف ذلك اخلرب أنه عليه السالم أسقط عنه جلهله ما كان أمره به 
  من الصالة ما دام وقتها قائما 

  فال جيوز أن يسقط أمر متيقن بظن كاذب وباهللا تعاىل التوفيق 
ا ذلك حكم النساء وهكذا نقول إن حكم النساء يف ذلك خمالف حلكم الرجال وأما حديث جدة أنس بن مالك فإمن

وإن حكم املرأة والنساء أال يصلني مع رجل يف صفه وهذا ما ال خالف فيه فأخذنا حبديث جدة أنس بن مالك يف 
طعنا أمره النساء وحبديث وابصة يف الرجال ألنه جاء منصوصا يف رجل صلى خلف الصف فأخذنا بكال احلديثني وأ

عليه السالم يف مجيع الوجهني ومل نعص شيئا من أحكامه عليه السالم وال ضربنا بعضها ببعض وال أبطلنا بعضها 
ببعض ومل جنعل فيها اختالفا وليس من ترك حديث وابصة حلديث جدة أنس بأوىل من أن يكون مصيبا ممن ترك 

اله على الرجل وكل ذلك ال جيوز وليس أحد احلديثني حديث جدة أنس حلديث وابصة فأبطل ذلك على املرأة كإبط
أوىل بالطاعة من اآلخر والغرض أن يستعمال مجيعا فيما ورد فيه فيؤمر الرجل الذي يصلي خلف الصف وحده 

  باإلعادة وال تؤمر املرأة 
وف فيه وهو جاهل وأما حديث ابن عباس فإنه كرب مع النيب صلى اهللا عليه و سلم منفردا يف مكان ال يصلح له الوق

بذلك غري عامل بالسنة فيه فرده رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املكان الذي حقه أن يقف فيه ومل يبطل ما عمل 
  متأوال بغري علم وكذلك نقول يف الرجل 

  اإلعادة املأمور باإلعادة إنه لوال أن النهي من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان قد تقدم عن ذلك ملا أمر ب
وقد اعترض بعضهم باعتراضني غثني فقالوا لعل أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أليب بكر أال يعود إمنا كان من سعيه 
بالكد إىل الصالة فقيل هلم نعم كذلك نقول إنه عليه السالم هناه بقوله ال تعد عن كل عمل عمله على غري الواجب 



الوقت أعمال منهي عنها أحدها سعيه إىل الصالة والثاين تكبريه دون  وكان من أيب بكرة رضي اهللا عنه يف ذلك
الصف والثالث مشيه يف الصالة فعن كل ذلك هناه عليه السالم بقوله وال تعد ال سيما وقد روينا نص قولنا بال 

  إشكال 
ثنا علي بن عبد العزيز ثنا  كما حدثنا عبد اهللا بن ربيع قال ثنا عبد اهللا بن حممد بن عثمان األسدي ثنا أمحد بن جعفر

احلجاج بن املنهال السلمي حدثنا مالزم بن عمرو احلنفي عن عبد اهللا بن بدر عن عبد الرمحن بن علي بن شيبان 
عن أبيه علي بن شيبان قال صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقضى الصالة ورجل فرد يصلي خلف 

  الصف 
عليه و سلم حىت قضى الرجل صالته مث قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  فوقف عليه رسول اهللا صلى اهللا

  استقبل صالتك فإنه ال صالة لفرد خلف الصف 
  واالعتراض الثاين أن قالوا لعل املأمور باإلعادة إمنا أمره عليه السالم بذلك لعمل ما غري انفراده يف الصف 

لذي نقل ذلك من الصحابة رضي اهللا عنهم إمنا أخرب أن سبب أمره فقيل هلم هذا تكهن ال دليل عليه والراوي ا
وال تقف ما ليس لك به علم إن لسمع ولبصر ولفؤاد { باإلعادة كان انفراده ومل يذكر غري ذلك وقد قال تعاىل 

يه ولو ساغ هذا لساغ لغريهم أن يقول لعل ما روي من لعن رسول اهللا صلى اهللا عل} كل أولئك كان عنه مسؤوال 
و سلم من وشم يف الوجه ومن غري منار األرض إمنا لعنه ألمر ما غري هذين الفعلني ولعله عليه السالم جلد األمة 

  اليت زنت ورجم ماعزا ورجم الغامدية لغري الزىن ولشيء ما مل يذكر لنا 
فة الذين يأمرون ومثل هذا من االعتراض فإمنا هو عناد ظاهر وجهل شديد وإن العجب ليطول من أصحاب أيب حني

  املرأة إذا صلت مع الرجل إىل جنبه أن يعيد الرجل ومن أصحاب مالك الذين يأمرون اإلمام إذا صلى يف 

مكان مرتفع والناس حتته أن يعيد فإن سئلوا عن احلجة يف ذلك قالوا ألهنما صليا حيث مل يبح هلما وال يأمرون 
ادة وكالمها قد صلى على احلقيقة يف مكان مل يبح له بال شك املنفرد خلف الصف واملصلي يف مكان مغصوب باإلع

وأما اإلمام املصلي يف املكان املرتفع والرجل الذي صلت املرأة إىل جنبه بصالته وهو غري راض بذلك فما صليا إال 
صلى كما أمر وكما أبيح هلما فلو عكس هؤالء القوم أكثر مذاهبهم ألصابوا فكيف وقد صح نص قولنا عن النيب 

اهللا عليه و سلم كما حدثنا عبد اهللا بن ربيع قال حدثنا حممد بن إسحاق بن السليم حدثنا ابن األعرايب ثنا أبو داود 
السجستاين ثنا محيد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم قال ثنا سعيد بن أيب عروبة عن زياد األعلم قال أنبأنا 

دخل املسجد ونيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم راكع فركعت دون  احلسن وهو البصري أن أبا بكرة حدثه قال إنه
  الصف فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم زادك اهللا حرصا وال تعد 

قال علي وحىت لو صح هذا الترجيح الفاسد الذي ذكرنا يف أول كالمنا هذا لكان حديث وابصة هو الذي جيب أن 
ألفاظ شىت يف تسوية الصفوف وإجياب ذلك والوعيد الشديد على يؤخذ به ألن األحاديث الواردة من طرق مجة و

خالفه مؤيدة كلها حلديث وابصة وموافقة له ومبطلة لصالة من مل يقم الصف من الرجال وكل من صلى وحده 
منفردا خلف الصف فلم يقم الصف وتلك األحاديث اليت ذكرناها رواها جابر بن سلمة وأبو مسعود البدري وأبو 

  دري وأنس بن مالك والنعمان بن بشري وأبو هريرة من طرق يف غاية الصحة سعيد اخل
وروي ذلك أيضا من طريق ابن عمرو وأيب مالك األشعري والعرباض بن سارية والرباء بن عازب كلهم عن النيب 

وصار صلى اهللا عليه و سلم وقد ذكرنا أن حديث أيب بكر موافق حلديث وابصة فثبت حديث وابصة ال معارض له 
بكثرة من ذكرنا من رواة معناه واحلكم الواجب فيه منقوال نقل التواتر موجبا للعلم الضروري ألنه رواه اثنا عشر 



  صاحبا منهم الكويف والبصري والرقي والشامي واملدين من طرق شىت وهذه صفة نقل الكافة وباهللا تعاىل التوفيق 
يأيها لذين آمنوا إن جآءكم { من الشناعة ومثلوا ذلك بقوله تعاىل وقالوا نرجح أحد النصني بأن يكون أحدمها أبعد 

يا أيها لذين { اآلية مع قوله عز و جل } فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيببوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني 
أنتم ضربتم آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم ملوت حني لوصية ثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم إن 

يف ألرض فأصابتكم مصيبة ملوت حتبسوهنما من بعد لصالة فيقسمان بلله إن رتبتم ال نشتري به مثنا ولو كان ذا 
  } قرىب وال نكتم شهادة هللا إنآ إذا ملن آلمثني 

الفاسدة  قال علي وهذا ال معىن له وال شناعة إال املخالفة هللا ولرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والتحكم باآلراء
  على ما أمرنا به فهذه هي الشنعة اليت ال شنعة غريها 

يا أيها لذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم ملوت حني لوصية ثنان ذوا عدل منكم أو آخران { وقوله تعاىل 
ال  من غريكم إن أنتم ضربتم يف ألرض فأصابتكم مصيبة ملوت حتبسوهنما من بعد لصالة فيقسمان بلله إن رتبتم

مستثىن من آية النهي عن قبول خرب الواحد } نشتري به مثنا ولو كان ذا قرىب وال نكتم شهادة هللا إنآ إذا ملن آلمثني 
الفاسق فال يقبل فاسق أصال إال يف الوصية يف السفر فقط فإنه يقبل فيها كافران خاصة دون سائر الفساق وال شنعة 

يا أيها لذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم { ن قول من قال أعظم وال أفحش وال أقبح وال أظهر من بطال
ملوت حني لوصية ثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم إن أنتم ضربتم يف ألرض فأصابتكم مصيبة ملوت 
ذا ملن حتبسوهنما من بعد لصالة فيقسمان بلله إن رتبتم ال نشتري به مثنا ولو كان ذا قرىب وال نكتم شهادة هللا إنآ إ

أي من غري قبيلتكم تعاىل اهللا عن هذا اهلذر علوا كبريا وليت شعري أي قبيلة خاطب اهللا عز و جل هبذا } آلمثني 
يأيها لذين آمنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن { اخلطاب خاصة دون سائر القبائل وقد قال تعاىل يف أول اآلية 

  وما علمنا الذين أمنوا قبيلة بعينها } نادمني  تصيببوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم
بل يف الذين آمنوا عرب وفرس وقبط ونبط وروم وصقلب وخزر وسودان حبشة وزنج ونوبة وجباة وبربر وهند 
وسند وترك وديلم وكرد فثبت بضرورة ال جمال للشك فيها أن غري الذين آمنوا هم الذين كفروا وال ينكر ذلك 

كر عقله وقال على ربه تعاىل بغري علم وال برهان ولعمري لقد كان ينبغي أن يستحي قائلمن إال من سفه نفسه وأن
  غريكم من غري قبيلتكم من هذا التأويل الساقط الظاهر عواره الذي ليس عليه من نور احلق أثر 

عض وقد هناهم والعجب يكثر من أصحاب أيب حنيفة الذين يقبلون اليهود والنصارى يف مجيع احلقوق بعضهم على ب
اهللا تعاىل عن قبول الفاسقني مث ال يقبلوهنم يف الوصية يف السفر وقد جاء نص القرآن بقبوهلم فيها وحسبنا اهللا وما 

عسى أن يقال يف هذا املكان أكثر من وصف هذا القول البشيع الشنيع الفظيع فإن ذكره كاف من تكلف الرد 
  عليه وباهللا تعاىل التوفيق 

  بأن يكون االشتقاق يؤيد أحد النصني ومثلوا ذلك بالشفق وادعوا أن اشتقاقه يؤيد أنه احلمرة  وقالوا ونرجع

قال علي ما مسعنا هذا يف علم اللغة وال علمناه وال مسع لغوي قط أن الشفق مشتق من احلمرة وإمنا عهدنا الشعراء 
ه فقط وإمنا قلنا إن وقت العشاء اآلخرة يسمون احلمرة والبياض املختلطني يف اجلدود بالشفق على سبيل التشبي

يدخل مبغيب احلمرة ألن احلمرة تسمى شفقا والبياض يسمى شفقا فمىت غاب ما يقع عليه اسم شفق من محرة أو 
  بياض فقد غاب الشفق ودخل وقتها اخلرب يف ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وهذا هو القول بالعموم والظاهر 



غيب كل ما يسمى شفقا فقد خصص احلديث بال معىن وال برهان وادعى أن املراد بذلك بعض وأما من قال حىت ي
  ما يسمى شفقا وهو البياض وأنه قد يغيب الشفق وال يكون ذلك وقتا للعتمة وذلك مغيب احلمرة 
املكان ولئال  وهذا ختصيص للحديث بال دليل وإمنا بينا هذا لئال ميوه مموه فيقول لنا أنتم خصصتم الظاهر يف هذا

  يدعوا أهنم قالوا بعمومه يف هذا املكان 
وقالوا نرجح أحد اخلربين بأن يكون أحدمها يضيف إىل السلف نقصا واآلخر ال يضف إليهم ذلك فيكون الذي ال 
يضيف إليهم ذلك النقص أوىل ومثلوا ذلك مبثال ال يصح فذكروا حديثني وردا يف إعادة الوضوء من القهقهة يف 

  ويف إسقاط الوضوء منها وكال احلديثني ساقط ال يصح  الصالة
أحدمها رواه احلسن بن دينار وهو ضعيف وروي مرسال من طريق أيب العالية وقد بينا أن املرسل ال تقوم به حجة 

  واآلخر رواه أبو سفيان عن جابر وأبو سفيان طلحة بن نافع ضعيف 
ي أن امرأة خمزومية سرقت فشفع فيها أسامة أال تقطع يدها ولكنا منثل يف ذلك مثاال يصح وذلك احلديث املرو

  فأنكر عليه السالم على أسامة رضي اهللا عنه وقال له يا أسامة أتشفع يف حد من حدود اهللا تعاىل 
وروي أيضا أن امرأة كانت تستعري املتاع وجتحده فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقطع يدها فشفع فيها 

ن رجح إحدى الروايتني مبا ذكرنا حمال أن يزجر النيب صلى اهللا عليه و سلم أسامة عن أن يشفع يف أسامة فقال م
  حد مث يعود ملثل ذلك فراموا أن يثبتوا بذلك أهنا قصة واحدة وامرأة واحدة وأهنا قطعت للسرقة ال جلحد العارية 

اهللا عنه أقدم على ذلك وهو يعلمه حدا وليس يف قال علي هذا ال معىن له وال حجة فيه ألننا مل نقل إن أسامة رضي 
  احلديث زجر وإمنا فيه تعليم ولسنا 

ننكر على أسامة وغري أسامة جهل شريعة ما حىت يعلمه إياها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومن قال يف خرب ورد 
  قفا ما ليس له به علم يف سارقة وخرب ورد يف مستعرية إهنا قصة واحدة فقد كان كابر وقال بغري برهان و

وأما حنن فنقول يقينا بغري شك إن حال املستعرية غري حال السارقة وإن العارية واجلحود غري السرقة وإهنما قضيتان 
متغايرتان بال شك مث لسنا نقطع على أهنما امرأتان وال على أهنا امرأة واحدة ألن كل ذلك ممكن وقد ميكن ولو 

سرقت مرة فقطعت يدها مث استعارت فجحدت فقطعت يدها الثانية واهللا تعاىل أعلم كانت امرأة واحدة أن تكون 
وإمنا نقول ما روينا وصحح عندنا وال نزيد من رأينا ما مل نسمع وال قام به برهان فنحصل يف حد الكذب ونعوذ 

سلم أمر بقطع يد امرأة  باهللا من ذلك إال أننا نقول إنا قد روينا بالسند الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
استعارت املتاع وجحدته فنحن نقطع يد كل مستعري جاحد إذا قامت عليه بذلك بينة أو علم بذلك احلاكم أو أقر 

  هو بذلك 
  ونقول قد روينا أنه عليه السالم قطع يد من سرق فنحن نقطع يد من سرق إذا ثبت عليه شيء مما ذكرنا 

د روي من غري طريق عائشة رضي اهللا عنها بسند صحيح ليس فيه ذكر شفاعة هذا على أن حديث قطع املستعرية ق
  أسامة وال شيء مما يف حديث السارقة وباهللا تعاىل التوفيق 

قال أبو حممد وهلم ترجيحات فاسدة جدا واليت ذكرنا تستوعبها كلها وقد بينا سقوطها بالرباهني الواضحة وبتعري 
ما رجحوا به يف مكان ما فقد تركوه يف أمكنة كثرية وقد بينا الوجوه اليت هبا دعاويهم من األدلة وعلى ذلك فكل 

يرفع التعارض املظنون عن النصوص من القرآن واحلديث بيانا الئحا واحلمد هللا رب العاملني وال حول وال قوة إال 
  باهللا العلي العظيم 



  فصل فيمن قال ال جيوز ختصيص القرآن باخلرب والرد عليه

قد بينا فيما قبل هذا حبول اهللا تعاىل وقوته كيف يستثىن ما جاء يف احلديث مما جاء يف القرآن وما جاء يف  قال علي
  القرآن مما جاء يف احلديث وما جاء يف كل 

واحد منهما من خاص مما جاء فيهما من عام ووجه األخذ بالزائد يف كل ذلك وذكر ختبط من خالف تلك الطريقة 
غلبة الشكوك على أقواهلم وبقي من خبال قوهلم شيء نذكره ههنا إن شاء اهللا تعاىل وهو أن يف حرية التناقض و

بعضهم رأى أن يرد بعض ما بلغه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مما قد أخذ مبثله فيما بني من املواضع فقال ال جيوز 
 أن القوم إمنا حسبهم نصر املسألة اليت بني ختصيص القرآن باخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد بينا فيما خال

أيديهم فقط بأي شيء أمكنهم وإن هدموا على أنفسهم ألف مسألة مما حيتجون به يف هذه مث ال يبالون إذا تناولوا 
  مسألة أخرى أن حيققوا ما أبطلوا يف هذه ويبطلوا ما حققوا فيها فهم أبدا كما ترى حيلونه عاما وحيرمونه عاما 

يا أيها لذين آمنوا ال تقربوا لصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون { ان ينبغي ملن ترك قول اهللا تعاىل ولقد ك
وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جآء أحد منكم من لغآئط أو المستم 

حلديث الوضوء } يكم إن هللا كان عفوا غفورا لنسآء فلم جتدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيد
يأيها لذين آمنوا كتب عليكم لقصاص يف لقتلى { بالنبيذ املسكر احلرام وهو ال يصح أبدا وملن ترك قول اهللا تعاىل 

حلر باحلر ولعبد بلعبد وألنثى بألنثى فمن عفي له من أخيه شيء فتباع بلمعروف وأدآء إليه بإحسان ذلك ختفيف 
فقال بل يتبعه بالضرب بالسياط والنفي يف البالد ومثل هذا } ورمحة فمن عتدى بعد ذلك فله عذاب أليم من ربكم 

  كثري أن يستحي من أن يقول ال أخصص القرآن باحلديث الصحيح الذي نقله الثقات 
سيا ويف التحرمي وإن العجب ليطول ممن أىب قبول خرب الواحد يف احلكم باليمني مع الشاهد ويف متام صيام اآلكل نا

خبمس رضعات ويف قضاء الصيام عمن مات وعليه صوم ويف أال حينط احملرم امليت ويف مئني من األحكام مث ال 
  يستحي من أن يقول ال أجلد الزاين احملصن 

لزانية ولزاين فجلدوا كل واحد منهما مئة { وقد جاء القرآن جبلد كل زان ومل خيص حمصنا من غريه فقال تعاىل 
ومل } دة وال تأخذكم هبما رأفة يف دين هللا إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر وليشهد عذاهبما طآئفة من ملؤمنني جل

  خيص تعاىل من ذلك إال اإلماء والعبيد فقط 
فتركوا القرآن كما ترى والسنة الصحيحة من طريق عبادة يف إجياب اجللد على الزاين حمصنا كان أو غري حمصن 

  أن ماعزا رجم ومل جيلد وقد علمنا وجه قول املعتزلة ال نأخذ لظن ظنوه يف 

  باحلديث إال حىت جند حكمه يف القرآن وما علمنا وجها لقول من قال ال نأخذ بالقرآن حىت يأيت حكمه يف احلديث 
جيلد ماعزا  وهذا هو نفس قول إخواننا وفقهم اهللا يف هذا املسألة وإمنا روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل

  من طريق ساقطة ال يقوم به حجة 
فإذا قرأت لقرآن فستعذ بلله من لشيطان { وقد فعل مثل ذلك أيضا بعضهم فسمع القرآن قد نزل بقوله تعاىل 

فقالوا ال نستعيذ إذا قرأنا يف الصالة ألنه مل يأت خرب بإجياب االستعاذة فمرة يتركون األخبار الصحاح } لرجيم 
ر أحكامها يف القرآن ومرة يتركون القرآن ألن حكمه مل يأت به خرب فأين تطلب مذاهب هؤالء القوم ألهنا مل تذك

  وكيف يستجيزون هذه العظائم الشنيعة اليت ال تطرد مع خطئها وعدم احلجة عليها وقيام الربهان على بطالهنا 



سلم كان يفتتح القرآن باحلمد هللا رب وقد اعترض بعضهم يف ترك االستعاذة مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه و 
  العاملني 

قال علي وهذا من غريب احتجاجهم وليت شعري مىت قلنا هلم إن االستعاذة قراءة حيتجون علينا هبا وإمنا قلنا هلم 
املني إن االستعاذة قبل القراءة وبعد ما روي من التوجيه والدعاء أثر التكبري وأما استفتاح القراءة فباحلمد هللا رب الع

  بال شك وال نقول غري ذلك 
قال علي فإن قالوا لنا أتقولون إن ماعزا جلده النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنه عليه السالم كان يستعيذ قبل 

القراءة يف الصالة قلنا هلم وباهللا تعاىل التوفيق إنا نقول ونقطع أن اهللا عز و جل قد أمر جبلد كل زان على كل حال 
صلى اهللا عليه و سلم قد حكم على الزاين احملصن باجللد مع الرجم وأنه عليه السالم مل خيالف ربه وأن رسول اهللا 

قط وال شك عندنا يف أن ماعزا جلد مع الرجم وال ندري إن كان أمره بعد ورود النص باجللد مع الرجم وقد 
الصحابة رضوان اهللا عليهم يف رجم  ميكن أن يكون رمجه قبل نزول آية اجللد فقد روينا بأصح طريق أنه قيل لبعض

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احملصن واحملصنة أكان ذلك قبل 

نزول سورة النور أم بعد نزوهلا فقال ال أدري فصح قولنا وكذلك فعل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بعد النيب 
  صلى اهللا عليه و سلم فإنه جلد شراحة اهلمدانية مث رمجها 

نقول أيضا إن اهللا عز و جل قد أمر كل قارىء باالستعاذة وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل خيالف وكذلك 
  أمر ربه قط وال شك عندنا يف وجوب االستعاذة يف الصالة وقد استعاذ قبل القراءة مجاعة من الصحابة 

ما صح بقول القائل لعله نسخ وال  روينا ذلك عنهم بالسند الصحيح وما روي إنكار ذلك عن أحد منهم وال يبطل
بأن يروى أنه عليه السالم كرره وكذلك إن كان أمرا فال يبطل بأال يروى أنه عليه السالم فعله وقد بينا أن األمر 

ساعة وروده يلزم ما مل يتيقن نسخه ولو كان األمر ال يصح إال بأن يكرر للزم مثل ذلك يف التكرار ويف تكرار 
  هناية له وللزم مثل ذلك يف األفعال فكان ال تصح شريعة أبدا  التكرار إىل ما ال

  وهذا قول يؤدي إىل إبطال مجيع الشرائع وإىل الكفر وليس األمر الثاين بأوكد من األول أصال 
قال علي مث نعكس عليهم هذا السؤال الفاسد فنقول ملن كان منهم مالكيا أتقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لزكاة من زيت الفجل ومن الفول والعلس ومن عروض التجارة وقد كان ذلك موجودا باملدينة وكانت سلم أخذ ا
التجارة هي الغالبة على املهاجرين ومعاش مجيع أهل مكة ال حناشي منهم أحدا يف أيامه عليه السالم وهل حكم 

  هده باملدينة بال شك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالشفعة يف الثمار وقد كانت تتبايع على ع
  ونقول له إن كان حنفيا أتقول إنه عليه السالم أخذ الزكاة من القثاء والرمان واخلضروات والقطن 

  ونقول ملن كان منهم شافعيا هل تقول إنه عليه السالم بسمل وال بد يف كل ركعة قبل أم القرآن 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالف ما أوجبه القرآن فإن قالوا قد قام الدليل على كل ما ذكرنا وال ينسب إىل رسو

  وخالف ما جاء به أمره قلنا هلم هذا قولنا نفسه يف جلد ماعز ويف االستعاذة 
فإن قالوا نعم قد فعل ذلك كله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا ما مل يأت يف شيء من الروايات أنه فعله عليه 

قاله فيما جاء به نص كالم اهللا عز و جل وإن قالوا مل يفعله عليه السالم ولكنا  السالم فال ينكروا هذا على من
  أوجبناه بالدالئل أقروا 



على أنفسهم بالكفر وبإحداث شريعة مل يأذن هبا اهللا تعاىل وال علمها الرسول صلى اهللا عليه و سلم وصرحوا بأن 
م استدركوا ذلك وعملوا بأمر رهبم وهذا ال يقوله النيب عليه السالم خالف أمر ربه جاهرا وضيع الواجب وأهن

  مسلم واهللا املوفق للصواب 

  فصل وقد يرد خرب مرسل

إال أن اإلمجاع صح مبا فيه متيقنا قال علي وقد يرد خرب مرسل إال أن اإلمجاع قد صح مبا فيه متيقنا منقوال جيال 
ستغين عن ذكر السند فيه وكان ورود ذلك املرسل فجيال فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن فا

وعدم وروده سواء وال فرق وذلك حنو ال وصية لوارث وكثري من أعالم نبوته صلى اهللا عليه و سلم وإن كان قوم 
قد رووها بأسانيد صحاح فهي منقوله نقل الكافة كشق القمر مع أنه مذكور يف القرآن وكإطعامه النفر الكثري من 

سري وكسقيه اجليش من ماء يسري يف قدح وكصبه وضوءه يف البئر فانثالت مباء عظيم بتبوك وكرميه الطعام الي
  التراب يف عيون أهل حنني فأصابت مجيعهم وهي مذكورة يف القرآن 

وأما املرسل الذي ال إمجاع عليه فهو مطروح على ما ذكرنا ألنه ال دليل عن قبوله البتة فهو داخل يف مجلة األقوال 
  ليت إذا مجع عليها قبلت وإذا اختلفت فيها سقطت وهي كل قولة مل يأت بتفصيلها بامسها نص ا

قل إمنا حرم ريب لفواحش ما ظهر منها وما بطن وإلمث { ومن قال بذلك دون برهان كان عاصيا لقول اهللا تعاىل 
  } ا ال تعلمون ولبغي بغري حلق وأن تشركوا بلله ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على هللا م

قال علي وإن العجب ليكثر من احلنفيني واملالكيني فإهنم يأبون قبول خرب الواحد يف عدة مواضع ويقولون قد جاء 
القرآن خبالفها نعم ويتركوهنا والقرآن موافق هلا على ما قد ذكرنا مث يتركون القرآن لنقل ال أحد فإن قال قائل 

وفيق إهنم يقولون كثريا باملرسل وهو نقل ال أحد ألن املسكوت عن ذكره اجملهول وكيف ذلك قلنا له وباهللا تعاىل الت
  حاله هو ومن هو معدوم سواء 

  وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل أجاز بعض أصحابنا أن يرد احلديث الصحيح

ى قال علي وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويكون اإلمجاع عل
  خالفه قال وذلك دليل على أنه منسوخ 

قال علي وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن لوجهني برهانيني ضروريني أحدمها أن ورود حديث صحيح يكون اإلمجاع 
  على خالفه معدوم مل يكن قط وال هو يف العامل فمن ادعى أنه موجود فليذكره لنا وال سبيل له واهللا إىل وجوده أبدا 

فمضمون عند كل من يؤمن باهللا واليوم اآلخر } إنا حنن نزلنا لذكر وإنا له حلافظون { تعاىل قد قال  والثاين أن اهللا
أن ما تكفل اهللا عز و جل حبفظه فهو غري ضائع أبدا ال يشك يف ذلك مسلم وكالم النيب صلى اهللا عليه و سلم كله 

وحي ذكر بإمجاع األمة كلها والذكر حمفوظ وال} وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى { وحي بقوله تعاىل 
  بالنص فكالمه عليه السالم حمفوظ حبفظ اهللا عز و جل ضرورة منقول كله إلينا ال بد من ذلك 

فلو كان هذا احلديث الذي ادعى هذا القائل أنه جممع على تركه وأنه منسوخ كما ذكر لكان ناسخه الذي اتفقوا 
هللا عز و جل يف أنه حافظ للذكر كله ولو كان ذلك لسقط كثري مما بلغ عليه عليه قد ضاع ومل حيفظ وهذا تكذيب 

  السالم عن ربه وقد أبطل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قوله يف حجة الوداع اللهم هل بلغت 



ة قال علي ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح وآية صحيحة التالوة منسوخني حبديث آخر صحيح وإما بآية متلو
ويكون االتفاق على النسخ املذكور قد ثبت بل هو موجود عندنا إال أننا نقول ال بد أن يكون الناسخ هلما موجودا 
أيضا عندنا منقوال إلينا حمفوظا عندنا مبلغا حنونا بلفظه قائم النص لدينا ال بد من ذلك وإمنا الذي منعنا منه فهو أن 

   يكون املنسوخ حمفوظا منقوال مبلغا إلينا

ويكون الناسخ له قد سقط ومل ينقل إلينا لفظه فهذا باطل عندنا ال سبيل إىل وجوده يف العامل أبد األبد ألنه معدوم 
  البتة قد دخل بأنه غري كائن يف باب احملال واملمتنع عندنا وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل ليس كل قول الصحايب إسنادا

رنا بكذا فليس هذا إسنادا وال يقطع على أنه عن النيب صلى اهللا عليه و قال علي وإذا قال الصحايب السنة كذا وأم
سلم وال ينسب إىل أحد قول مل يرو أنه قاله ومل يقم برهان على أنه قاله وقد جاء عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا 

  مر فانتهينا عنه أنه قال كنا نبيع أمهات األوالد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت هنانا ع
وقد قال بعضهم السنة كذا وإمنا يعين أن ذلك هو السنة عنده على ما أداه إليه اجتهاده فمن ذلك ما حدثناه محام 

ثنا األصيلي ثنا أبو زيد املروزي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أمحد بن حممد ثنا عبد اهللا أنبأ يونس عن الزهري أخربين 
بن عمر يقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى اهللا عليه و سلم إن حبس أحدكم عن سامل بن عبد اهللا قال كان ا

  احلج طاف بالبيت وبالصفا وباملروة مث حل من كل شيء حىت حيج عاما قابال فيهدي أو يصوم إن مل جيد هديا 
 يطف به وال قال أبو حممد وال خالف بني أحد من األمة كلها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ صد عن البيت مل

بالصفا واملروة بل أحل حيث كان باحلديبية وال مزيد وهذا الذي ذكره ابن عمر مل يقع قط لرسوله صلى اهللا عليه 
  و سلم 

حدثنا محام بن أمحد قال ثنا عياش بن أصبغ ثنا حممد بن عبد امللك بن أمين قال ثنا حممد بن إمساعيل الصايغ ثنا عبد 
عيد بن أيب عروبة عن مطر هو الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبصه بن ذؤيب عن عمرو اهللا بن بكر السهمي ثنا س

  بن العاص 
قال ال تلبسوا علينا سنة نبينا صلى اهللا عليه و سلم عدة أم الولد إذا تويف عنها سيدها عدة احلرة املتوىف عنها 

  زوجها أربعة أشهر وعشرا 
  ثنا أمحد بن شعيب ثنا حممد بن بشار حدثنا عبد اهللا بن ربيع ثنا حممد بن معاوية 

بندار ثنا حيىي هو ابن سعيد القطان ثنا عبد اجمليد بن جعفر ثنا وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن 
الزبري فأخر اخلروج حىت تعاىل النهار مث خرج فخطب فأطال اخلطبة مث نزل فصل ركعتني ومل يصل للناس يومئذ 

  عباس فقال أصاب السنة  اجلمعة فذكر ذلك البن
قال أبو حممد وقد صح عن ابن عباس أنه قرأ أم القرآن على اجلنازة يف الصالة وجهر وقال إهنا سنة كما حدثنا عبد 
الرمحن بن عبد اهللا بن خالد ثنا أبو إسحاق البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا حممد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن 

يت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاحتة الكتاب قال لتعلموا أهنا سنة سعد هذا هو ابن سعد عن طلحة قال صل
إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف وطلحة هو ابن عبد اهللا بن عوف وروي عن أنس أنه أفطر يف منزله يف رمضان إذا 

  أراد السفر قبل أن خيرج قال إهنا سنة 



من هذا فقد نقضوا أصلهم ومن أضل ممن ال جيعل قول هؤالء هي السنة وخصومنا يف هذا املوضع ال يقولون بشيء 
  سنة وجيعل قول سعيد بن املسيب يف دية أصابع املرأة هي السنة سنة 

قال أبو حممد فلما وجدنا ذلك منصوصا عنهم مل حيل لنا أن ننسب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم شيئا ال نعمله 
وال تقف ما ليس لك به علم إن لسمع ولبصر ولفؤاد كل أولئك { ز و جل إذ يقول فنكون قد دخلنا يف هني اهللا ع

فمن أقدم على هذا فهو قليل الورع حاكم بالظن والظن ال يغين من احلق شيئا وهذا مذهب } كان عنه مسؤوال 
بن بكر املصري  أهل الصدر األول كما حدثنا عبد اهللا بن ربيع التميمي عن عبد امللك بن عمر اخلوالين عن حممد

عن سليمان بن األشعث ثنا عبد اهللا بن معاذ أخربين أيب ثنا شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر 
الصديق عن أبيه عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت استحيضت امرأة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ر وتغتسل هلما غسال وأن تؤخر املغرب وتعجل العشاء وتغتسل هلما سلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظه
غسال وتغتسل لصالة الصبح غسال فقلت لعبد الرمحن أعن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال أحدثك عن النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم شيء 

مل يستجز أن يقول ومن يأمر هبذا قال علي فهذا عبد الرمحن حيكي أهنا أمرت يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم و
إال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال سيما يف حياته عليه السالم وإمنا أقدم على القطع يف هذا من قل فهمه ورق ورعه 

  واشتغل بالقياسات الفاسدة عن مراعاة حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم وألفاظ القرآن 
قوله إال أن فيها شرع شريعة أو حدا حمدودا أو وعيدا فإن هذا مما ال  وقد قال بعضهم إذا جاء عن صاحب فتيا من

  يقال بقياس وال يقال إال بتوقيف فاستدل بذلك على أنه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
د قال علي وقائل هذا القول الساقط يقر أهنم رتبوا يف اخلمر مثانني برأيهم وقد أعاذهم اهللا تعاىل من ذلك وحنن جن

أهنم رضي اهللا عنهم قالوا بكل ما ذكرنا بآرائهم ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حي وبعد موته فقد قال طائفة 
من الصحابة حبط عمل عامر بن األكوع إذ ضرب نفسه بسيفه يف احلرب فأكذب النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك 

 صلى اهللا عليه و سلم قوله ذلك ويف قول عمر وعمر قد قال دعين أضرب عنق حاطب فقد نافق فأبطل رسول اهللا
الذي ذكرنا إجياب شرع يف ضرب عنق امرىء مسلم وإخبار بغيب يف أنه منافق ومثل هذا كثري مما سنذكره يف باب 

  إبطال التقليد إن شاء اهللا تعاىل 
  وكل هذا فقد يقوله املرء جمتهدا متأوال ومستعظما ملا يرى فمخطىء ومصيب 

ليكثر ممن ينسب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم كل ما ذكرنا بظنه الفاسد وينكر أن يكون عليه وإن العجب 
السالم جلد ماعزا وقد صح عنه عليه السالم احلكم باجللد على احملصن مع الرجم ونزل القرآن جبلد الزناة كلهم 

ه تقول امرأتك أنفق علي أو طلقين فقيل وقد ذكر أبو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد فقال يف آخر
  له أهذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال ولكن هذا من كيس أيب هريرة 

والعجب من القائل إن مثل هذا ال يقال بالقياس نعين يف مثل قول عائشة رضي اهللا عنها ألم ولد زيد بن أرقم أبلغين 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول بالقياس ما هو أشنع من هذا  زيدا أنه إن مل يتب فقد أبطل جهاده مع

فبعضهم يفرق بني الفأرة والعصفورة الواقعني يف البئر ميوتان فيها وبني الدجاجة والسنور ميوتان يف البئر فيوجب من 
شتري بغري عينه وال جييز بيع أحدمها عشرين دلوا ومن اآلخر أربعني دلوا وجييز بيع ثوب من ثوبني أو ثالثة خيتاره امل

  ثوب من أربعة أثواب فصاعدا خيتاره املشتري ويرى القطع يف 



الساج والقنا وال يراه يف سائر اخلشب وبعضهم يفرق بني سلم بغل يف بغلني وبني سلم بغلني يف بغلني فيحل أحد 
نسب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم الوجهني وحيرم اآلخر وحتكمهم يف الدين لو مجع لقامت منه أسفار وحنن ال ن

إال ما صح عنه بالنقل أو صح أن ربه تعاىل أمره به ومل ينسخه عنه فقد قال عليه السالم إن كذبا علي ليس ككذب 
  على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال علي وليس يف تعمد الكذب أكثر من أن تسمع كالما مل خيربك أحد تثق به
قاله وال مسعته يقوله وال علمت أن اهللا تعاىل أمره به فتنسبه أنت برأيك وطنك إىل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم قاله نعوذ باهللا العظيم من ذلك 
  فصل يف قوم ال يتقون اهللا فيما ينسب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ر قوم ال يتقون اهللا عز و جل أحاديث يف بعضها إبطال شرائع اإلسالم ويف بعضها نسبة الكذب قال علي وقد ذك
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإباحة الكذب عليه وهو ما حدثنا املهلب بن أيب صفرة حدثنا ابن مناس ثنا 

بن منري عن حسني بن عبد اهللا بن  حممد بن مسرور القريواين ثنا يونس بن عبد األعلى عن ابن وهب أخربين مشر
عبيد اهللا بن العباس عن أبيه عن جده علي بن أيب طالب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سيأيت ناس حيدثون 

عين حديثا فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته ومن حدثكم حبديث ال يضارع القرآن فلم أقله فإمنا هو 
  حسوة من النار 

بو حممد احلسني بن عبد اهللا ساقط منهم بالزندقة وبه إىل ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن األصبغ بن قال أ
حممد أيب منصور أنه بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال احلديث عين على ثالث فأميا حديث بلغكم عين 

جتدون يف القرآن ما تنكرونه به وال تعرفون موضعه فيه تعرفونه بكتاب اهللا تعاىل فاقبلوه وأميا حديث بلغكم عين ال 
  فاقبلوه وأميا حديث بلغكم عين تقشعر منه جلودكم وتشمئز منه قلوبكم وجتدون يف القرآن خالفه فردوه 

  قال أبو حممد هذا حديث مرسل واألصبغ جمهول 
لك بن حبيب عن مطرف بن عبد اهللا عن حدثنا أمحد بن عمر ثنا ابن يعقوب ثنا ابن حملون ثنا املغامي ثنا عبد امل

مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف مرضه ال ميسك الناس علي شيئا ال 
 يف كتابه وهذا مرسل إال أن معناه صحيح ألنه عليه السالم أحل إال ما أحل اهللا يف كتابه وال أحرم إال ما حرم اهللا

إمنا أخرب يف هذا اخلرب بأنه مل يقل شيئا من عند نفسه بغري وحي من اهللا تعاىل به إليه وأحال بذلك على قول اهللا تعاىل 
له عليه السالم فنص كتاب اهللا تعاىل يقضي بأن كل ما قا} وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى { يف كتابه 

  فهو عن اهللا تعاىل 
وأخربين املهلب بالسند األول إىل ابن وهب حدثين سليمان بن بالل عن عمرو ابن أيب عمرو عمن ال يتهم عن 

احلسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وإين ال أدري لعلكم أن تقولوا عين بعدي ما مل أقل ما حدثتم عين 
وا به وما حدثتم عين مما ال يوافق القرآن فال تصدقوا به وما لرسول اهللا صلى اهللا عليه و مما يوافق القرآن فصدق

  سلم حىت يقول ما ال يوافق القرآن وبالقرآن هداه اهللا 
قال أبو حممد وهذا مرسل وفيه عمرو بن أيب عمرو وهو ضعيف وفيه أيضا جمهول حدثنا عبد اهللا بن ربيع ثنا عبد 

مان ثنا أمحد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال ثنا عبد الوهاب هو الثقفي اهللا بن حممد بن عث
مسعت حيىي بن سعيد قال أخربين ابن أيب مليكة أن ابن عمري حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلس يف 

ناس علي بشيء إين ال أحل إال ما أحل مرضه الذي مات فيه إىل جنب احلجر فحذر الفنت وقال إين واهللا ال ميسك ال



  اهللا يف كتابه وال أحرم إال ما حرم اهللا يف كتابه 
قال علي وهذا مرسل ال يصح وفيما أخذناه عن بعض أصحابنا عن القاضي عبد اهللا بن حممد بن يوسف عن ابن 

يادي ثنا أشعث بن بزار عن الدخيل عن حممد بن عمرو العقيلي حدثنا حممد بن أيوب ثنا أبو عون حممد بن عون الز
  قتادة 

عن عبد اهللا بن شقيق عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا حدثتم عين حبديث يوافق احلق 
  فخذوا به حدثت به أو مل أحدث 

بن قال علي وأشعث بن بزار كذاب ساقط ال يؤخذ حديثه وحدثنا املهلب بن أيب صفرة ثنا ابن مناس ثنا حممد 
مسرور ثنا يونس بن عبد األعلى عن ابن وهب أخربين احلارث بن نبهان عن حممد بن عبد اهللا العرزمي عن عبد اهللا 

بن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما بلغكم عين من قول حسن مل أقله 
  فأنا قلته 

د اهللا بن سعيد كذاب مشهور وهذا هو نسبة الكذب إىل رسول قال علي احلارث ضعيف والعرزمي ضعيف وعب
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألنه حكي عنه أنه قال مل أقله فأنا قلته فكيف يقول ما مل يقله هل يستجيز هذا إال كذاب 

وعلى ضعف  زنديق كافر أمحق إنا هللا وإنا إليه راجعون على عظم املصيبة بشدة مطالبة الكفار هلذه امللة الزهراء
  بصائر كثري من أهل الفضل جيوز عليهم مثل هذه الباليا لشدة غفلتهم وحسن ظنهم ملن أظهر هلم اخلري 

قال علي فإحدى الطائفتني أبطلت الشرائع واألخرى أباحت الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن 
  لتني نربأ إىل اهللا تعاىل من كلتا هاتني الطائفتني وهاتني املسأ

{ ونقول لألوىل أول ما نعرض على القرآن احلديث الذي ذكرمتوه فلما عرضناه وجدنا القرآن خيالفه قال اهللا تعاىل 
مآ أفآء هللا على رسوله من أهل لقرى فلله وللرسول ولذي لقرىب وليتامى وملساكني وبن لسبيل كي ال يكون دولة 

من { وقال تعاىل } اكم عنه فنتهوا وتقوا هللا إن هللا شديد لعقاب بني ألغنيآء منكم ومآ آتاكم لرسول فخذوه وما هن
إنآ أنزلنا إليك لكتاب بلحق لتحكم { وقال تعاىل } يطع لرسول فقد أطاع هللا ومن توىل فمآ أرسلناك عليهم حفيظا 

  } بني لناس مبآ أراك هللا وال تكن للخآئنني خصيما 
أن الظهر أربع ركعات وأن املغرب ثالث ركعات وأن الركوع  ونسأل قائل هذا القول الفاسد يف أي قرآن وجد

على صفة كذا والسجود على صفة كذا وصفة القراءة فيها والسالم وبيان ما جيتنب يف الصوم وبيان كيفية زكاة 
  الذهب والفضة 

ل احلج من وقت والغنم واإلبل والبقر ومقدار األعداد املأخوذ منها الزكاة ومقدار الزكاة املأخوذة وبيان أعما
الوقوف بعرفة وصفة الصالة هبا ومبزدلفة ورمي اجلمار وصفة اإلحرام وما جيتنب فيه وقطع يد السارق وصفة 

الرضاع احملرم وما حيرم من املآكل وصفة الذبائح والضحايا وأحكام احلدود وصفة وقوع الطالق وأحكام البيوع 
اس والعمرى والصدقات وسائر أنواع الفقه وإمنا يف القرآن مجل لو وبيان الربا واألقضية والتداعي واإلميان واألحب

  تركنا وإياها مل ندر كيف نعمل فيها وإمنا املرجوع إليه يف كل ذلك النقل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أراد  وكذلك اإلمجاع إمنا هو على مسائل يسرية قد مجعناها كلها يف كتاب واحد وهو املرسوم بكتاب املراتب فمن

الوقوف عليها فليطلبها هنالك فال بد من الرجوع إىل احلديث ضرورة ولو أن امرأ قال ال نأخذ إال ما وجدنا يف 
القرآن لكان كافرا بإمجاع األمة ولكان ال يلزمه إال ركعة ما بني دلوك الشمس إىل غسق الليل وأخرى عند الفجر 



  كثر يف ذلك ألن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صالة وال حد لأل
وقائل هذا كافر مشرك حالل الدم واملال وإمنا ذهب إىل هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت األمة على 

  كفرهم وباهللا تعاىل التوفيق 
ولو أن امرأ ال يأخذ إال مبا اجتمعت عليه األمة فقط ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص لكان 

  مة فهاتان املقدمتان توجب بالضرورة األخذ بالنقل فاسقا بإمجاع األ
وأما من تعلق حبديث التقسيم فقال ما كان يف القرآن أخذناه وما مل يكن يف القرآن ال ما يوافقه وال ما خيالفه أخذناه 

لزمه  وما كان خالفا للقرآن تركناه فيقال هلم ليس يف احلديث الذي صح شيء خيالف القرآن فإن عد الزيادة خالفا
  أن يقطع يف فلس من الذهب ألن القرآن جاء بعموم القطع 

قل ال أجد يف مآ أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو { ولزمه أن حيل العذرة ألن يف نص القرآن 
} رحيم  دما مسفوحا أو حلم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغري هللا به فمن ضطر غري باغ وال عاد فإن ربك غفور

والعذرة ليست شيئا مما ذكر فإن قال هي رجس قيل له كل حمرم فهو رجس ال سيما إن كان خماطبنا ممن يستحل 
  أبوال اإلبل وبعرها فأي فرق بني 

أنواع املعذرات لوال التحكم ولزمه أيضا أن حيل اجلمع بني العمة وبنت أخيها ألن القرآن نص على احملرمات مث قال 
لنسآء إال ما ملكت أميانكم كتاب هللا عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصنني  وحملصنات من{ 

غري مسافحني فما ستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد لفريضة إن 
  فإن عد الزيادة خالفا لزمه كما ذكرناه } هللا كان عليما حكيما 

لطائفة األخرى املبيحة للقول مبا مل يأت نصا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وإباحة أن ينسب ذلك إليه وأما ا
فحسبنا أهنم مقرون على أنفسهم بأهنم كاذبون وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من حدث 

  عين حبديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني 
اجلسوري قال ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح عن أيب بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع عن شعبة حدثنا أمحد بن حممد 

وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أيب شبيب عن املغرية بن شعبة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال عليه السالم 
طريق علي وأيب هريرة ومسرة ال تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار وروينا هذا املعىن مسندا صحيحا من 

  وأنس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
قال علي وقال حممد بن عبد اهللا بن مسرة احلديث ثالثة أقسام فحديث موافق ملا يف القرآن فاألخذ به فرض 
فهو وحديث زائد على ما يف القرآن فهو مضاف إىل ما يف القرآن واألخذ به فرض وحديث خمالف ملا يف القرآن 

  مطرح 
قال علي بن أمحد ال سبيل إىل وجود خرب صحيح خمالف ملا يف القرآن أصال وكل خرب شريعة فهو إما مضاف إىل ما 

  يف القرآن ومعطوف عليه ومفسر جلملته وإما مستثىن منه جلملته وال سبيل إىل وجه ثالث 
لذين يتبعون لرسول لنيب ألمي {  عز و جل فإن احتجوا بأحاديث حمرمة أشياء ليست يف القرآن قلنا هلم قد قال اهللا

لذي جيدونه مكتوبا عندهم يف لتوراة وإلجنيل يأمرهم بلمعروف وينهاهم عن ملنكر وحيل هلم لطيبات وحيرم عليهم 
خلبآئث ويضع عنهم إصرهم وألغالل ليت كانت عليهم فلذين آمنوا به وعزروه ونصروه وتبعوا لنور لذي أنزل معه 

فكل ما حرمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل احلمار األهلي وسباع الطري وذوات } حون أولئك هم ملفل
األنياب وغري ذلك فهو من اخلبائث وهو مذكور يف اجلملة املتلوة يف القرآن ومفسر هلا واملعترض هبا يسأل أحيرم 



رم ما مل ينص اهللا تعاىل على امسه يف أكل عذرته أم حيلها فإن أحلها خرج عن إمجاع األمة وكفر وإن حرمها فقد ح
  القرآن فإن قال هي من اخلبائث قيل له وكل ما حرم عليه السالم فهو كاخلنزير وكل ذلك من اخلبائث 

قال علي فإن قال قد صح اإلمجاع على حترميها قيل له قد أقررت بأن األمة جممعة على إضافة ما جاء عن النيب صلى 
إىل القرآن مع ما صح على النيب صلى اهللا عليه و سلم من النهي عن ذلك كما حدثنا  اهللا عليه و سلم من السنن

عبد الرمحن بن سلمة صاحب لنا قال ثنا أمحد بن خليل قال ثنا خالد بن سعيد ثنا أمحد بن خالد ثنا أمحد بن عمرو 
 النضر عن عبيد اهللا بن أيب رافع املكي وكان ثقة ثنا حممد بن أيب عمر العدين ثنا سفيان هو ابن عيينة عن سامل أيب

عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال ألفني أحدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر مما أمرت به أو 
هنيت عنه فيقول ال أدري ما وجدنا يف كتاب اهللا تعاىل اتبعناه فهذا حديث صحيح بالنهي عما تعلل به هؤالء اجلهال 

التوفيق مع ما قدمنا من أنه ال خيتلف مسلمان يف أن ما صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فهو مضاف  وباهللا تعاىل
  إىل ما يف القرآن وأهنم إمنا اختلفوا يف الطرق اليت هبا يصح ما جاء عنه عليه السالم فقط 
{ القرآن مث قال تعاىل  وقد سألت بعض من يذهب هذا املذهب عن قول اهللا تعاىل وقد ذكر النساء احملرمات يف

وحملصنات من لنسآء إال ما ملكت أميانكم كتاب هللا عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصنني 
غري مسافحني فما ستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد لفريضة إن 

هريرة وأبو سعيد أنه عليه السالم حرم اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها  مث روى أبو} هللا كان عليما حكيما 
  وليس هذا إمجاعا فعثمان البيت وغريه يرون اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها حالال 

الف ملا يف فقال يل ليس هذا احلديث خالفا لآلية لكنه مضاف إليها فقلت له فعلى هذا ال سبيل إىل وجود حديث خم
  القرآن أصال وكل حديث أتى فهو مضاف إىل ما يف القرآن وال فرق وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل ليس كل من أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم ورآه صحابيا 
قال علي وليس كل من أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم ورآه صحابيا ولو كان ذلك لكان أبو جهل من الصحابة 

  رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم وحادثه وجالسه ومسع منه وليس كل من ألنه قد 

أدركه عليه السالم ومل يلقه مث أسلم بعد موته عليه السالم أو يف حياته إال أنه مل يره معدودا يف الصحابة ولو كان 
ليسا صحابيني  ذلك لكان كل من كان يف عصره عليه السالم صحابيا وال خالف بني أحد يف أن علقمة واألسود

ومها من الفضل والعلم والرب حبيث مها وقد كانا عاملني جليلني أيام عمر وأسلما يف أيام النيب صلى اهللا عليه و سلم 
حممد رسول هللا ولذين معه أشدآء على لكفار رمحآء بينهم تراهم ركعا { وإمنا الصحابة الذين قال اهللا تعاىل فيهم 

انا سيماهم يف وجوههم من أثر لسجود ذلك مثلهم يف لتوراة ومثلهم يف إلجنيل سجدا يبتغون فضال من هللا ورضو
كزرع أخرج شطأه فآزره فستغلظ فستوى على سوقه يعجب لزراع ليغيظ هبم لكفار وعد هللا لذين آمنوا وعملوا 

  } لصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيما 
ر مث أسلم فحدث به وهو عدل فهو مسند صحيح ومن مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم حيدث بشيء والسامع كاف

واجب األخذ به وال خالف بني أحد من العلماء يف ذلك وإمنا شرط العدالة يف حني النذارة واجمليء باخلري ال يف حني 
مشاهدة ما أخرب به وقد كان يف املدينة يف عصره عليه السالم منافقون بنص القرآن وكان هبا أيضا من ال ترضي 

  ت املخنث الذي أمر عليه السالم بنفيه واحلكم الطريد وغريمها فليس هؤالء ممن يقع عليهم اسم الصحابة حاله كهي
حدثين أمحد بن قاسم قال حدثين أيب قاسم بن حممد بن قاسم قال حدثين جدي قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسحاق 



ن عن أيب بريدة عن أبيه قال كان حي من بن احلسن احلريب ثنا زكريا بن عدي ثنا علي بن مسهر عن صاحل بن حيا
بين ليث على ميلني من املدينة قال فجاءهم رجل وعليه حلة فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كساين هذه 

احللة وأمرين أن أحكم يف دمائكم وأموالكم مبا أرى قال وقد كان خطب منهم امرأة يف اجلاهلية فلم يزوجوه 
تلك املرأة فأرسلوا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال كذب عدو اهللا مث أرسل رجال فقال فانطلق حىت نزل على 

  إن وجدته حيا وال أراك جتده فاضرب عنقه وإن وجدته ميتا فاحرقه بالنار 
قال علي فهذا من كان يف عصره صلى اهللا عليه و سلم يكذب عليه كما ترى فال يقبل إال من مسي وعرف فضله 

  امة بن مظعون ومسرة بن جندب واملغرية بن شعبة وأبو بكرة رضوان اهللا عليهم فأفاضل أئمة عدول وأما قد

أما قدامة فبدري مغفور له بيقني مرضي عنه وكل من تيقنا أن اهللا عز و جل رضي عنه وأسقط عنه املالمة ففرض 
ئم على عدالته من عند اهللا عز و جل علينا أن نرضى عنه وأن ال نعدد عليه شيئا فهو عدل بضرورة الربهان القا

  وعندنا وبقوله عليه السالم إن اهللا اطلع على أهل بدر فقال هلم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
وأما املغرية بن شعبة فمن أهل بيعة الرضوان وقد أخرب عليه السالم أال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة فالقول 

  فيه كالقول يف قدامة 
  رة بن جندب فأحدي وشهد املشاهد بعد أحد وهلم جرا واألمر فيه كاألمر يف املغرية بن شعبة وأما مس

وأما أبو بكرة فيحتمل أن يكون شبه عليه وقد قال ذلك املغرية فال يأمث هو وال املغرية وهبذا نقول وكل ما احتمل 
  بت من عدالتهما ومل يكن ظاهره يقينا فغري منقول عن متيقن حاله باألمس فهما على ما ث

وال يسقط اليقني بالشك وهذا هو استصحاب احلال الذي أباه خصومنا وهم راجعون إليه يف هذا املكان بالصغر 
  منهم 

  فما منهم أحد امتنع من الرواية عن املغرية وأيب بكرة معا وأيب بكرة وهو متأول 
مة تأول أن ال جناح عليه وصدق ال جناح عليه وأما مسرة فمتأول أيضا واملتأول مأجور وإن كان خمطئا وكذلك قدا

  عند اهللا تعاىل يف اآلخرة بال شك وأما يف أحكام الدنيا فال ولنا يف الدنيا أحكام غري أحكام اآلخرة 
وكذلك كل من قاتل عليا رضوان اهللا عليه يوم صفني وأما أهل اجلمل فما قصدوا قط قتال علي رضوان اهللا عليه 

اهللا عليه قتاهلم وإمنا اجتمعوا بالبصرة للنظر يف قتلة عثمان رضوان اهللا عليه وإقامة حق اهللا وال قصد علي رضوان 
تعاىل فيهم فأسرع اخلائفون على أنفسهم أخذ حد اهللا تعاىل منهم وكانوا أعدادا عظيمة يقربون من األلوف فأثاروا 

إذ رأوا السيف قد خالطهم وقد جاء ذلك  القتال خفية حىت اضطر كل واحد من الفريقني إىل الدفاع عن أنفسهم
  نصا مرويا 

وإن العجب ليكثر ممن يبيح أليب حنيفة ومالك والشافعي واألوزاعي والليث وسفيان وأمحد وداود رمحهم اهللا أن 
جيتهدوا يف الدماء ويف الفروج ويف العبادات فيسفك هذا دما حيله باجتهاده وحيرمه سائد من ذكرنا فرجا وحيرمه 

  ر وحيل أحدهم ماال وحيرمه اآلخر ويوجب أحدهم حدا ويسقطه اآلخر ويوجب أحدهم اآلخ

فرضا وينقضه اآلخر وحيرم أحدمها عمال وحيله اآلخر ومل خيتلفوا قط إال فيما ذكرنا فيجيز هلؤالء احلكم فيما ذكرنا 
م فيما بدا لنا مسلمون فاضلون ويعذرهم يف اختالفهم يف استباحة الدماء فما دوهنا وليس عندنا من أمرهم إال أهن

يلزمنا توقريهم واالستغفار هلم إال أننا ال نقطع هلم باجلنة وال مبغيب عقودهم وال برضى اهللا عز و جل عنهم لكن 
نرجو هلم ذلك وخناف عليهم كسائر أفاضل املسلمني وال فرق مث ال جنيز ذلك لعلي وأم املؤمنني وطلحة والزبري 



ومعاوية وعمرو والنعمان ومسرة وأيب الغادية وغريهم وهم أئمة اإلسالم حقا واملقطوع وعمار وهشام بن حكيم 
على فضلهم وعلى أكثرهم بأهنم يف اجلنة وهذا ال خييل إال على خمذول وكل من ذكرنا من مصيب أو خمطىء 

  فمأجور على اجتهاده إما أجرين وإما أجرا وكل ذلك غري مسقط عدالتهم 
  يق وباهللا تعاىل التوف

  فصل يف حكم اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
قال علي وحكم اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يورد بنص لفظه ال يبدل وال يغري إال يف حال واحدة وهي 

ل أن يكون املرء قد تثبت فيه وعرف معناه يقينا فيسأل فيفيت مبعناه وموجبه أو يناطر فيحتج مبعناه وموجبه فيقو
حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكذا وأمر عليه السالم بكذا وأباح عليه السالم كذا وهنى عن كذا وحرم 

  كذا والواجب يف هذه القضية ما صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو كذا 
مها بغري لفظها وهذا وكذلك القول فيما جاء من احلكم يف القرآن وال فرق وجائز أن خيرب املرء مبوجب اآلية وحبك

  ما ال خالف فيه من أحد يف أن ذلك مباح كما ذكرنا 
وأما من حدث وأسند القول إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقصد التبليغ ملا بلغه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

دا وال يقدم حرفا وال فال حيل له إال أن يتحرى األلفاظ كما مسعها ال يبدل حرفا مكان آخر وإن كان معنامها واح
يؤخر آخر وكذلك من قصد تالوة آية أو تعلمها وتعليمها وال فرق وبرهان ذلك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  علم الرباء بن عازب دعاء وفيه 

ونبيك الذي أرسلت فلما أراد الرباء أن يعرض ذلك الدعاء على النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وبرسولك الذي 
فقال النيب عليه السالم ال ونبيك الذي أرسلت فأمره عليه السالم كما تسمع أال يضع لفظة رسول يف أرسلت 

موضع لفظة نيب وذلك حق ال حييل معىن وهو عليه السالم رسول ونيب فكيف يسوغ للجهال املغفلني أو الفساق 
هو مينع من ذلك يف دعاء ليس قرآنا واهللا املبطلني أن يقولوا إنه عليه السالم كان جييز أن توضع يف القرآن مكان و

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال لذين ال يرجون لقآءنا ئت بقرآن غري { يقول خمربا عن نبيه صلى اهللا عليه و سلم 
هذآ أو بدله قل ما يكون يل أن أبدله من تلقآء نفسي إن أتبع إال ما يوحى إيل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم 

وال تبديل أكثر من وضع كلمة مكان أخرى أم كيف يسوغ ألهل اجلهل والعمى إباحة القراءة املفروضة  }عظيم 
يف الصالة باألعجمية مع ما ذكرنا ومع إمجاع األمة على أن إنسانا لو قرأ أم القرآن فقدم آية على أخرى أو قال 

ولقد نعلم أهنم { بإمجاع ومع قوله تعاىل  الشكر للصمد موىل اخلالئق وقال هذا هو القرآن املنزل لكان كافرا
ففرق تعاىل بينهما وأخرب أن } يقولون إمنا يعلمه بشر لسان لذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني 

القرآن إمنا هو باللفظ العريب ال بالعجمي وأمر بقراءة القرآن يف الصالة فمن قرأ باألعجمية فلم يقرأ القرآن بال 
  شك 

أن قائل هذا اهلجر ال جييز الدعاء يف الصالة إال مبا يشبه ما يف القرآن ال بتسمية املدعو هلم وال بغري ذلك والعجب 
وقد جاء النص بإباحة الدعاء فيها مجلة ويقول إن من عطس يف الصالة فقال احلمد هللا رب العاملني فحرك هبا لسانه 

الوجهني فيجيزون القراءة يف الصالة خبالف القرآن  فقد بطلت صالته فسبحان من وفقهم خلالف احلق يف كال
ويبطلون الصالة بذكر آية من القرآن ومينعون من الدعاء فيها إال مبا يف القرآن أو ما يشبهه وال شبه للقرآن يف 

  شيء من الكالم بإمجاع األمة 
لعربية حاكيا كالم موسى عليه وخبطابه تعاىل لنا با} وإنه لفي زبر ألولني { واحتج بعضهم يف ذلك بقوله تعاىل 



  السالم 
  قال علي وهذا ال حجة هلم فيه ألن الذي يف زبر األولني إمنا هو معىن القرآن 

ال القرآن ولو كان القرآن يف زبر األولني ملا كان حممد صلى اهللا عليه و سلم خمصوصا به وال كانت فيه آية وهذا 
ل على غريه قبله ملا كان حممد صلى اهللا عليه و سلم خمصوصا به خالف النصوص واخلروج عن اإلسالم ألنه لو أنز

وأما حكايته تعاىل لنا كالم موسى وغريه بلغتنا فلم يلزمنا تعاىل قراءة ألفاظهم بنصها وال مننع من تالوته يف الصالة 
لذي أنزل به ال بكالم وإمنا مننع من تالوته يف القرآن أو على سبيل التقريب بتالوته إىل اهللا تعاىل بغري اللفظ ا

أعجمي وال بغري تلك األلفاظ وإن وافقتها يف العربية وال بتقدمي تلك األلفاظ بعينها وال بتأخريها وإمنا جنيز الترمجة 
  اليت أجازها النص على سبيل التعليم واإلفهام فقط ال على سبيل التالوة اليت نقصد هبا القربة وباهللا تعاىل التوفيق 

أحد من األمة أن القرآن معجزة وبيقني ندري أنه إذا ترجم بلغة أعجمية أو بألفاظ عربية غري وبال خالف من 
  ألفاظه فإن تلك الترمجة غري معجزة وإذ هي غري معجزة فليست قرآنا 

ومن قال فيما ليس قرآنا إنه قرآن فقد فارق اإلمجاع وكذب اهللا تعاىل وخرج عن اإلسالم إال أن يكون جاهال ومن 
  هذا وقامت عليه احلجة ومل يرجع فهو كافر مشرك مرتد حالل الدم واملال ال نشك يف ذلك أصال  أجاز

فلما صح } وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى { وأيضا فقد قال تعاىل خمربا عن نبيه صلى اهللا عليه و سلم 
لته كما حرم ذلك يف الوحي املتلو بنص القرآن أن كالمه عليه السالم وحي كله حرم بال شك حتريف الوحي وإحا

  الذي هو القرآن وال فرق 
ومن حدث حبديث فبلغه إىل غريه كما بلغه إياه غريه وأخذ عنه فليس عليه أن يكرره أبدا حىت حيصل يف حد 

  اهلذيان وقد أدى ما عليه بتبليغه 
إذ لو كان سكوت املرء يف بعض قال أبو حممد وهبذا يبطل قول من رام توهني احلديث املسند بأن فالنا أرسله 

األحيان عن تأدية ما مسع مسقطا لالحتجاج به إذ أداه يف وقت آخر أو مل يؤده هو وأداه غريه لكان إذا نام أو أكل 
أو وطىء أو اشتغل بصالة أو مصلحة دنياه أو بشيء من أمر دينه أو بتبليغ حديث آخر قد بطل االحتجاج مبا 

كرنا وهذا جنون فادح ممن قاله وكفى سقوطه بكل قول أخرج إىل اجلنون وأدى إىل سكت عنه يف األحوال اليت ذ
  احملال واملمتنع وباهللا تعاىل التوفيق 

وأما اللحن يف احلديث فإن كان شيئا له وجه يف لغة بعض العرب فلريوه كما مسعه وال يبدله وال يرده إىل أفصح منه 
لغة العرب البتة فحرام على كل مسلم أن حيدث باللحن عن النيب صلى وال إىل غريه وإن كان شيئا ال وجه له يف 

اهللا عليه و سلم فإن فعل فهو كاذب مستحق للنار يف اآلخرة ألنا قد أيقنا أنه عليه السالم مل يلحن قط كتيقننا أن 
عليه و سلم السماء حميطة باألرض وأن الشمس تطلع من املشرق وتغرب من املغرب فمن نقل عن النيب صلى اهللا 

  اللحن فقد نقل عنه الكذب بيقني وفرض عليه أن يصلحه ويبشره من كتابه ويكتبه معربا وال حيدث به إال معربا 
  وال يلتفت إىل ما وجد يف كتابه من حلن وال إىل ما حدث شيوخه ملحونا 

  فتية يف دين اهللا عز و جل وهلذا لزم ملن طلب الفقه أن يتعلم النحو واللغة وإال فهو ناقص منحط ال جتوز له ال
ثنا يونس بن عبد اهللا ثنا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم ثنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن عبد السالم اخلشين ثنا حممد 

بن بشار بندار ثنا عمرو بن حممد بن أيب رزين ثنا سفيان الثوري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه 
  لى اللحن كان يضرب ولده ع



قال علي اللحن احملكي عن اهللا تعاىل ورسوله عليه السالم كذب والكذب واجب أن يضرب آتيه وقد روي عن 
شعبة أو عن محاد بن سلمة الشك مين أنه قال من حدث عين بلحن فقد كذب علي وحنن نقول ذلك وكان شعبة 

  ن البتة وباهللا تعاىل التوفيق ومحاد وخالد بن احلارث وبشر بن املفضل واحلسن البصري ال يلحنو

  فصل يف زيادة العدل

قال علي وإذا روى العدل زيادة على ما روى غريه فسواء انفرد هبا أو شاركه فيها غريه مثله أو دونه أو فوقه 
فاألخذ بتلك الزيادة فرض ومن خالفنا يف ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض فيأخذ حبديث رواه واحد ويضيفه إىل 

رآن الذي نقله أهل الدنيا كلهم أو خيصه به وهم بال شك أكثر من رواة اخلرب الذي زاد عليهم آخر حكما ظاهر الق
  مل يروه غريه ويف هذا التناقض من القبح ما ال يستجيزه ذوقهم وذو ورع 

} ز حكيم ولسارق ولسارقة فقطعوا أيديهما جزآء مبا كسبا نكاال من هللا وهللا عزي{ وذلك كتركهم قول اهللا تعاىل 
  حلديث انفردت به عائشة رضي اهللا عنها ومل يشاركها فيه أحد 

  وهو ال قطع إال يف ربع دينار فصاعدا ويترك قوله تعاىل يف اآليات اليت ذكر فيها احملرمات من النساء 
وراء  وحملصنات من لنسآء إال ما ملكت أميانكم كتاب هللا عليكم وأحل لكم ما{ مث قال تعاىل بعد ذكر من ذكر 

ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني فما ستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة وال جناح عليكم 
فحرموا اجلمع بني املرأة وعمتها وليس ذلك مذكورا يف } فيما تراضيتم به من بعد لفريضة إن هللا كان عليما حكيما 

  ة فتركوا ذلك حلديث انفرد به أبو هريرة وأبو سعيد وحدمها آية التحرمي بل فيها إحالل كل ما مل يذكر يف اآلي
وليس ذلك إمجاعا فإن عثمان البيت يبيح اجلمع بني املرأة وعمتها مث يعترضون على حكم رواه عدل بأن عدال آخر 

  مل يرو تلك الزيادة وأن فالنا انفرد هبا 
روى مالك يف حديث زكاة الفطر وهي من  قال علي وهذا جهل شديد وقد ترك أصحاب أيب حنيفة الزيادة اليت

  املسلمني فقالوا انفرد هبا مالك 
وترك أصحاب مالك االستسعاء الذي رواه سعيد بن أيب عروبة وقالوا انفرد هبا سعيد فكال الطائفتني عابت ما 

  ئا فعلت وأنكرت ما أتت به مع أنه قد شورك من ذكرنا هاتني الزيادتني ولو انفردا هبا ما ضر ذلك شي
وال فرق بني أن يروي العدل الراوي العدل حديثا فال يرويه أحد غريه أو يرويه غريه مرسال أو يرويه ضعفاء وبني 
أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة مل يروها غريه من رواة احلديث وكل ذلك سواء واجب قبوله بالربهان الذي 

الزيادة وهذا اإلسناد مها خرب واحد عدل حافظ ففرض قدمناه يف وجوب قبول خرب الواحد العدل احلافظ وهذه 
قبوهلما وال نبايل روى مثل ذلك غريمها أو مل يروه سوامها ومن خالفنا فقد دخل يف باب ترك قبول اخلرب الواحد 

  وحلق مبن أتى ذلك من املعتزلة وتناقض يف مذهبه وانفراد العدل باللفظة كانفراده باحلديث كله وال فرق 
  فإن كانت اللفظة الزائدة ناقصة من املعىن فاحلكم للمعىن الزائد قال علي 

ال للفظة الزيادة ألن زيادة املعىن هو العموم وهو الزيادة حينئذ على احلقيقة وهو احلكم الزائد والشرع الوارد 
عباس إذ ذكر واألمر احلادث وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا بعث شارعا وحمالال وحمرما وهكذا قال ابن 

  عنده الضب 
فإذا روى العدل لفظة هلا حكم زائد مل يروها غريه أو رواها غريه أو روى العدل عموما فيه حكم زائد وروى 



آخرون لفظة فيها إسقاط ذلك احلكم فالفرض أن يؤخذ باحلكم الزائد أبدا ألنه شريعة واردة قد تيقنا لزومها لنا 
  ا وال سقوطها وال جيوز ترك يقني لظن وأننا مأمورون هبا ومل نتيقن نسخه

فمن ادعى تلك الشريعة اليت قد صح أمر اهللا عز و جل لنا هبا قد سقطت عنا وأن احلكم قد رجع إىل ما كنا عليه 
قبل ورود تلك الشريعة فهو مفتر على اهللا عز و جل إال أن يأيت بربهان من نص أو إمجاع على دعواه وال حيل 

  و جل أن يترك يقينا ملا لعله ليس كما يظن ملسلم خياف اهللا عز 
قال علي ومنثل من ذلك مثاال فنقول روى بعض العدول عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النهي عن آنية الفضة 

هكذا جممال وروى بعضهم النهي عن الشرب يف آنية الفضة فكانت هذه اللفظة يعين الشرب ناقصة عن معىن 
إمجال النهي عن آنية الفضة نقصانا عظيما ومبيحة لعظائم يف عموم ذلك احلديث إجياب  احلديث اآلخر الذي فيه

حترميها من األكل فيها واالغتسال فيها والوضوء فيها فهذه اللفظة وإن كانت زائدة يف الصوت واخلط فهي ناقصة 
لذي ال جيب األخذ به ألن من املعىن واحلديث اآلخر وإن كان ناقص اللفظ فهو زائد يف احلكم واملعاين فهو ا

  احلديث املذكور فيه الشرب هو بعض ما يف احلديث اآلخر 
وهذا حنو ما قلنا يف احلديثني يف زكاة الغنم اللذين ذكر يف أحدمها السائمة ومل يذكر يف اآلخر فوجب األخذ بالعام 

تنب آنية الفضة مجلة كان قد للسائمة وغريها ألن من أخذ باحلديث العام كان آخذا باخلاص أيضا ألنه إذا اج
  اجتنب الشرب يف مجلة ما اجتنب أيضا وإذا زكى الغنم كلها كان زكى السائمة أيضا 

فكان آخذا بكال األمرين وغري عاص لشيء من النصني وكان من آخذ باحلديث األخص وحده عاصيا للحديث 
كى السائمة وحدها فقد ترك زكاة غري السائمة اآلخر تاركا له بال دليل إال التحكم والدعوى بغري علم ألنه إذا ز

  وخالف ما أوجبه احلديث اآلخر 

وكان إذا اجتنب الشرب يف آنية الفضة وحدها كان قد عصى ما يف النص اآلخر واالستباح ما حرم اهللا تعاىل فيه 
  طال له وذلك ال حيل ألنه ليس أحد النصني أوىل بالطاعة من اآلخر وليس أحدمها نافيا لآلخر وال مب

ومن ذلك أيضا ما روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عامل أهل خيرب على نصف ما خيرج منها فكان هذا 
عاما لكل ما خيرج منها زرعا أو خضرا أو مثارا وروى بعضهم هذا احلديث بعينه فقال من مثر النخل فمن أخذ 

ا لفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املنقول يف لفظ باملساقاة يف مثر النخل خاصة وحظر ما سوى ذلك كان خمالف
العموم وليس قول من قال يف مثر النخل مببطل أن يكون ساقاهم وعاملهم وزارعهم أيضا يف غري مثر النخل ولكن 
هذا الراوي ذكر بعض ما عوملوا عليه وسكت عن بعض وعم غريه كل ما وقعت فيه املعاملة وكان هذا احلديث 

  يث النهي عن املزارعة بيقني ناسخا حلد
ألنه آخر فعله عليه السالم بال شك الذي ثبت عليه إىل أن مات وحديث النهي عن املزارعة كان قبله بال شك 

  فلذلك قطعنا أنه منسوخ ولوال هذا البيان ما استجزنا ذلك 
  لس وهم عدول قال علي ومن هذا الباب أن يشهد عدالن أن زيدا طلق امرأته وقال سائر من حضر اجمل

  مل يطلقها البتة فال نعلم خالفا يف وجوب احلكم عليه بالطالق 
وإنفاذ شهادة من شهد به ألن عندمها علما زائدا شهدا به مل يكن عند سائر من حضر اجمللس وهذا نفسه هو قبول 

علم وال سكوت زيادة العدل وال فرق وإن انفرد هبا وإهنا كسائر نقله وليس جهل من جهل حجة على علم من 
  عدل مبطال لكالم عدل آخر وال فرق بني أن ينفرد باحلديث كله وبني أن ينفرد بلفظة منه أو حبكم زائد فيه 

وقد وافقنا من خياصم يف هذا املعىن على قبول ما انفرد به العدل من األخبار وخالفونا يف قبول الزيادة بال دليل إال 



م أن حيتج فأضحك من نفسه وذلك أنه قال قد وافقناكم على قبول اخلرب التحكم بالدعوى فقط إال أن بعضهم را
إذا سلم من الزيادة انفرد هبا بعض الرواة ومن إرسال غري هذا الراوي له ومن خمالفة من هو أعدل منه وأحفظ يف 

  لفظه وخالفناكم يف قبوله إذا كان فيه شيء من هذه املعاين 
وفيق هذا يشبه متويه اليهود إذ يقولون قد وافقناكم على قبول نبوة موسى صلى اهللا قال علي فيقال له وباهللا تعاىل الت

عليه و سلم ووجوب شريعته وترك العمل يف السبت وأن ذلك كله قد أمر به اهللا تعاىل وخالفناكم يف قبول نبوة 
  حممد صلى اهللا عليه و سلم ووجوب شريعته 

ضعيف وذلك أننا مل نقبل نبوة موسى صلى اهللا عليه و سلم ألجل قال علي وهذا احتجاج من ال حجة له ومتويه 
موافقتهم لنا عليهم وال نبايل وافقونا عليها أم خالفونا كما مل نبال بتكذيب اجملوس واملنانية والصابئني لنبوة موسى 

اهني نفسها وجب قبول عليه السالم وإمنا أخذنا بقبول نبوته عليه السالم لقيام الرباهني على صحتها ومبثل تلك الرب
نبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم وال فرق واحلق إذا ثبت برهانه فال معىن لقبول من قبله وال يزيده ذلك صحة وال 

  معىن ملخالفة من خالفه وال يضره ذلك شيئا ونفسه ضر املخالف ومل يضر احلق 
وال يصححه ذلك وكذلك قبول خرب الواحد وكذلك الشيء إذا مل يقم على صحته برهان فال معىن لقبول من قبله 

مل نأخذ به ألن احلنفيني واملالكيني وافقونا على قبوله وما نبايل وافقونا أم خالفونا كما مل نبال خبالفهم لنا يف القياس 
 والتقليد وكما مل نبال خبالف من خالفنا من املعتزلة وغريهم يف قبول خرب الواحد وإمنا أخذنا بقبول خرب الواحد

  لقيام الربهان على وجوب القول به 
وبتلك الدالئل والرباهني بأعياهنا وجب اطراح العلل اليت راموا هبا األخذ بالزيادة ومبا أرسله عدل وأسنده عدل 

وما خولف فيه راويه وبذلك الربهان نفسه وجب قبول الزيادة وإن انفرد هبا العدل وتصحيح ما أسنده العدل وإن 
كان أعدل منه أو أحفظ أو مثله أو دونه وصح أن ما خالف هذا احلكم هذيان ال معىن له وإمنا  أرسله غريه وسواء

يلزم االحتجاج مبا موهوا به غري موضعه ففي حكم مل نراع فيه غري اإلمجاع املتيقن به إذا ثبت وفيما لوال اإلمجاع 
ه فيه مما مل يأت فيه نص حمفوظ اللفظ وإن كان أصل املذكور مل نقل به مما قد أمرنا باتباع اإلمجاع املتيقن املقطوع ب

ذلك اإلمجاع ال ميكن البتة أن يكون إال عن نص وذلك مثل املسائل اليت وجدنا فيها خالفا من واحد فما فوقه مل 
نقل هبا وال برهان عندنا فيها إال اإلمجاع وحده وذلك مثل القراض الذي لوال اإلمجاع على جوازه التصال نقل 

صار به عصرا بعد عصر بأنه كان القراض يف اجلاهلية مشهورا وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم أقره ومل ينه عنه األع
وهو يعلمه فاشيا يف قريش وكانوا أهل جتارة وال عيش هلم إال منها مل جنزه ولو وجدنا واحدا من العلماء يقول 

نه شرط مل يأت به نص وكل شرط هذه صفته فإن مل يتفق على بإبطاله لوافقناه ولقلنا بقوله إذ ال نص يف إباحته وأل
صحته فهو باطل بقوله عليه السالم كل شرط ليس يف كتاب اهللا تعاىل فهو باطل فما كان من هذا النوع فإنا نراعي 

  يف مسائله اإلمجاع فما أمجعوا عليه منها قلنا به 

واإلمجاع هو برهان صحته الذي ال برهان لصحته سواه وما  وما اختلف فيه أسقطناه بالبتة ألنه قد بطل اإلمجاع فيه
  بطل برهان صحته فقد بطل القول به وأما ما قام برهان على صحته من غري اإلمجاع 

فال ينبغي أن يلتفت من وافق عليه وال من خالف وال يتكثر مبن وافق فيه كائنا من كان وال يستوحش ممن خالف 
  فيه كائنا من كان 

ذكر هذا املغفل حجة لساغ للحنيفي أن يقول قد وافقتموين على وجوب قطع يد من سرق ما يساوي  ولو كان ما



  عشرة دراهم وخالفتكم يف قطع من سرق أقل من ذلك فال يلزمين إال ما اتفقنا عليه ال ما اختلفنا فيه 
ا يف أقل فال جيب إال ما اتفقنا ولساغ له أن يقول قد وافقتموين على أن القصر يكون من ثالثة أيام فصاعدا واختلفن

  عليه 
ولساغ له أن يقول قد وافقتموين على أن الصداق يكون عشرة دراهم وخالفتكم يف أقل من ذلك فال يصح إال ما 

  اتفقنا عليه ال ما اختلفنا فيه 
لك فال جيب إال ولساغ للمالكي أن يقول قد وافقتموين على أن املغتسل إذا تدلك مت غسله وخالفتكم فيه إذا مل يتد

ما اتفقنا عليه دون مما اختلفنا فيه ووافقتموين على أن من وقف بعرفة ليال أن وقوفه صحيح وخالفتكم فيمن وقف 
  هنارا ودفع قبل غروب الشمس فال يصح إال ما اتفقنا عليه دون ما اختلفنا فيه 

ن تام وخالفتكم يف متامه إذا وقع فيه أكل ولساغ له أن يقول قد وافقتكم على أن الصوم إذا سلم من األكل بالنسيا
  بنسيان فال يتم إال ما اتفقنا عليه دون ما اختلفنا فيه 

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض وأخذن { ولساغ للشافعي أن يقول هلما قد وافقتماين على أن من قرأ 
مل يقرأها ووافقتماين على متام صالة من صلى يف صالته أهنا تامة وخالفتكم يف متام صالة من } منكم ميثاقا غليظا 

على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف آخر تشهده وخالفتكم يف متام صالة من مل يصل عليه صلى اهللا عليه و 
سلم ووافقتماين يف جواز صيام من بيته كل ليلة وخالفتكم يف صيام من مل يبيته فال يصح إال ما اتفقنا عليه دون ما 

  فيه  اختلفنا
وللزمهم أن يكتفوا منا بأن نقول هلم قد وافقتمونا على قبول النصوص واإلمجاع وخالفناكم يف القول بالقياس فال 

يلزم إال ما اتفقنا عليه دون ما اختلفنا فيه ومثل هذا كثري جدا يقوم منه عشرات ألوف من املسائل فلما مل يكن كل 
  ما ذكرنا حجة 

ضعه سقط شغب من قال قد اتفقنا عن قبول اخلرب إذا عري من زيادة أو خمالفة ألنه كالم موضوع يف غري مو
واختلفا يف قبول الزيادة وحبكم العقل ندري أن كل من رضي لنفسه على خصمه مبا ال يرضى على نفسه خلصمه 

اللهم إال  فجاهل أو جمنون أو وقاح ال بد له من أحد هذه الوجوه وهي كلها خطط خسف ونعوذ باهللا العظيم منها
  أن يكون خصمه رضي حبكم ما فله أن يلزمه حينئذ إياه وإن مل يلزمه هو وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل يف إبطال ترجيح احلديث بعمل أهل املدينة

وإبطال االحتجاج بعملهم أيضا وبيان السبب يف االختالف الواقع بني سلفنا من األئمة يف صدر هذه األمة والرد 
  كثار من رواية احلديث ذهب أصحاب مالك إىل أنه ال جيوز العمل باخلرب حىت يصحبه العمل على من ذم اإل

قال علي وهذا من أفسد قول وأشده سقوطا فأول ذلك أن هذا العمل الذي يذكرون قد سأهلم من سلف من 
هو هذا العمل الذي احلنفيني والشافعيني وأصحاب احلديث من أصحابنا منذ مائيت عام ونيف وأربعني عاما عمل من 

  يذكرون فما عرفوا عمل من يريدون وال عجب أعجب من جهل قوم مبعىن قوهلم وشرح كالمهم 
  وسنبني هذا بعد صدر من كالمنا يف هذا الفصل إن شاء اهللا تعاىل وباهللا التوفيق 

له جاهر بالكذب وحلق  ويقال ملن قال ال أقبل اخلرب حىت يصحبه العمل أللعمل أول أم ال أول له فإن قال ال أول
بالدهرية وإن قال له أول قيل له وباهللا تعاىل التوفيق جيب على قولك أن ذلك العمل األول باطل ال جيوز اتباعه ألنه 



ابتدىء فيه بعمل خبرب مل يعمل به قبل ذلك واخلرب ال جيوز اتباعه حىت يعمل به فهذا العمل قد وقع قبل أن يعمل 
مكم الفاسد املؤدي إىل اهلذيان وإىل أال يصح عمل خبرب أبدا وكفى سقوطا بقول أدى إىل باخلرب فهو باطل على حك

ما ال يعقل وكثري مما يقتحمون مثل هذا كقوهلم يف معىن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البيعان باخليار ما مل 
  ركعة مع يتفرقا وكقوهلم يف أن الركعة الثانية من صالة من يقضي صالة أدرك منها 

  اإلمام هي قبل األوىل والثالثة قبل الثانية وهذا كما ترى ال يعقل وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 
وإذا كان ما ذكروا من أنه ال جيوز أن يعمل خبرب حىت يعمل به قبل هذا العمل وكان اخلرب قد وجد وقتا من الدهر 

ذلك فكل عمل خبرب من األخبار فهو باطل والباطل ال  قبل أن يعمل له فال جيوز أن يصح العمل خبرب أبدا وإذا كان
  يصحح احلق وال حيقق الباطل وال يثبت به شيء 

ويقال هلم أيضا أرأيتم اخلرب املسند الصحيح قبل أن يعمل به أحق هو أم باطل وال بد من أحد هذين فإن قالوا حق 
يعمل به وال يبطله أن يترك العمل به أن أهل  فسواء عمل به أو مل يعمل به ولوال يزيد احلق درجة يف أنه حق أن

األرض كلهم أصفقوا على معصية حممد صلى اهللا عليه و سلم ما كان ذلك مسقطا لوجوب طاعته وقد فعلوا ذلك 
يف أول مبعثه صلى اهللا عليه و سلم فما كان ذلك مبطال لصحة قوله ولو آمن به مجيع أهل األرض وأطاعوه ما زاد 

م منزلة يف الصحة على ما كان عليه قبل أن يقبله أو يعمل به أحد من الناس ونفسه ضر تارك قوله عليه السال
العمل باحلق ومل يضر احلق شيئا وكذلك لو أصفق أهل األرض كلهم على نبوة مسيلمة لعنه اهللا ما حققها ذلك وإذا 

  نطقه به  أمجعوا على الكفر به ما زاد ذلك يف قوله يف البطالن على ما كان عليه حني
وإن قالوا اخلرب باطل قبل العمل به فالباطل ال حيققه العمل له وال يزيد اهللا بالعمل بالباطل إال ضالال وخزيا فثبت 

بالربهان الضروري أن ال معىن للعمل وال ينبغي أن يلتفت إليه وال يعبأ به وقد أصفق أهل األرض كلهم على العمل 
  هللا عليه و سلم فما صححها ذلك بشرائع الكفر قبل مبعث حممد صلى ا

قال علي وهذه لفظة قذفها الشيطان يف قلوهبم وطرحها على ألسنتهم وأيد ذلك اجلهل والعصبية املردية وباهللا 
  نستعيذ من البالء وإياه نستعني على إدراك الصواب وباهللا تعاىل التوفيق 

ل به أم بعد أن يعمل به فإن قالوا قبل أن يعمل به فهو مث نقول هلم مىت أثبت اهللا العمل باخلرب الصحيح أقبل أن يعم
  قولنا وإن قالوا بعد أن يعمل به 

لزمهم أن العاملني به هم الذين شرعوا تلك الشريعة وهذا كفر من قائله ومل يبق هلم إال أن يقولوا ملا ترك العمل 
  سها ألنه قول بال برهان باخلرب علمنا أنه منسوخ وهذا هو باب اإلهلام الذي ادعته الروافض ألنف

قال علي وإمنا هذا كله بعد أن يعرفوا عمل من يريدون وأما وهم ال يدرون عمل من يعنون فلسنا حنتاج أن نبلغ 
معهم ههنا وقد حدثنا عبد اهللا بن ربيع ثنا عبد اهللا بن حممد بن عثمان ثنا أمحد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا 

يزيد بن إبراهيم التستري ثنا زريق وكان عامال لعمر بن عبد العزيز على أيلة قال كتبت إىل احلجاج بن املنهال عن 
عمر بن عبد العزيز يف عبد آبق سرق وذكرت أن أهل احلجاز ال يقطعون العبد اآلبق إذا سرق قال فكتب إيل 

ولسارق {  تعاىل يقول كتبت إيل يف عبد آبق سرق وذكرت أن أهل احلجاز ال يقطعون اآلبق إذا سرق وإن اهللا
اآلية فإن كان قد سرق قدر ما يبلغ ربع } ولسارقة فقطعوا أيديهما جزآء مبا كسبا نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم 

  دينار فاقطعه به 
وبه إىل حجاج بن املنهال ثنا الربيع بن صبيح قال سألت نافعا موىل ابن عمر أو سأله رجل وأنا شاهد على الرهن 



  السلف والورق والطعام إىل أجل مسمى قال ال أرى بذلك بأسا  والقبيل يف
فقلت له إن احلسن يكرهه قال لوال أنكم تزعمون أن احلسن يكرهه ما رأيت به بأسا فأما إذا كرهه احلسن فهو 
 أعلم به فهذا عمر بن عبد العزيز مل يبال بعمل أهل احلجاز إذ وجد القرآن خبالف وهذا نافع موىل ابن عمر من

  كبار فقهاء أهل املدينة توقف يف فتياه إذ خالفه احلسن وهو عراقي 
مث نسأهلم فنقول هلم عمل من تريدون أعمل أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم كلهم أم عمل عصر دون عصر أم 
ؤالء أم عمل حممد صلى اهللا عليه و سلم أم عمل أيب بكر أم عمل عمر أم عمل عثمان ومل يكن يف املدينة إمام غري ه

  عمل صاحب من سكان املدينة بعينه أم عمل مجيع فقهاء املدينة أم عمل بعضهم وال سبيل إىل وجه غري ما ذكرنا 
فإن قالوا عمل أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم كلها بان كذهبم ألن اخلالف بني األمة أشهر من ذلك وهم دأبا إمنا 

  ة على قوهلم يتكلمون على من خيالفهم فإن كانت األمة جممع

فمع من يتكلمون إذا وإن قالوا عصرا ما دون سائر األعصار بان كذهبم أيضا إذ كل عصر فاالختالف بني فقهائه 
موجود منقول مشهور وال سبيل إىل وجود مسألة اتفق عليها أهل عصر ما ومل يكن تقدم فيها خالف قبلهم مث 

  اختلف فيها الناس 
  هذا ما ال يوجد أبدا 

ا عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أريناهم أهنم أترك الناس لعمله عليه السالم بل آلخر عمله فإهنم فإن قالو
رووا أن آخر عمله كان اإلفطار يف رمضان يف السفر والنهي عن صيامه فقالوا هم الصوم أفضل وكان آخر عمله 

  قولنا وإما قيام على قول غرينا عليه السالم الصالة بالناس جالسا وهم أصحاء وراءه إما جلوس على 
فقالوا هم صالة من صلى كذلك باطل ورووا يف املوطأ أنه صلى اهللا عليه و سلم كان إذا اغتسل من اجلنابة أفاض 

  املاء على جسده فقالوا هم طهور من تطهر كذلك باطل حىت يتدلك 
ذا رفع فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه ورووا أنه صلى اهللا عليه و سلم كان يرفع يديه يف الصالة إذا ركع وإ

صلى اهللا عليه و سلم صلى فقرأ بالطور يف املغرب وباملرسالت وكان ذلك يف آخر عمره صلى اهللا عليه و سلم 
فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أم الناس فأمت أم القرآن قال آمني قالوا ليس عليه 

  العمل 
  فقالوا ليس عليه العمل } إذا لسمآء نشقت { ا أنه عليه السالم سجد يف وروو

ورووا أنه صلى اهللا عليه و سلم صلى بالناس جالسا وهم جلوس وراءه فقالوا صالة من صلى كذلك باطل وليس 
و سلم فدخل  عليه العمل ورووا أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه ابتدأ بالصالة بالناس فأتى النيب صلى اهللا عليه

فجلس إىل جنب أيب بكر رضي اهللا عنه فأمت عليه الصالة بالناس فقالوا ليس عليه العمل ومن صلى هكذا بطلت 
  صالته ومن البديع أن بعضهم قال صالته عليه السالم يف غزوة تبوك خلف عبد الرمحن بن عوف ناسخة هلذا العمل 

جتهد ما قدر بأن يأيت بأكثر مما أتى به لوجهني أحدمها أن قال علي وهذا كالم لو قيل لقائله أسف ما شئت وا
صالته عليه السالم خلف عبد الرمحن بن عوف اليت ادعوا أهنا ناسخة كانت يف تبوك وصالته عليه السالم إىل جنب 
 أيب بكر اليت ادعوا أهنا منسوخة كانت قبل موته عليه السالم خبمس ليال فقط وهي آخر صالة صالها رسول اهللا

  صلى اهللا عليه و سلم بالناس فكيف ينسخ أمر كان قبل موته عليه السالم بأشهر أمرا 



كان قبل موته عليه السالم خبمس ليال أيفوه هبذا من له مسكة عقل أو حيل ملن هذا مقدار علمه وعقله أن يتكلم يف 
ينزع العلم بعد إذ أعطامهوه انتزاعا دين اهللا عز و جل وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا يقول إن اهللا ال 

  ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون 
قال علي والوجه الثاين من سقوط كالم هذا اجلاهل أنه حىت لو كانت صالته عليه السالم خلف عبد الرمحن بعد 

خ هلا ألنه ليس يف صالته خلف عبد الرمحن هني عما يف صالته خلف أيب بكر صالته خلف أيب بكر ما كان فيها نس
  وال خمالفة بل هو حكم آخر وعلم آخر ويف االحتجاج املذكور عربة ملن اعترب وهلم مثله كثري 

  ورووا أنه عليه السالم مجع بني الظهر والعصر يف غري خوف وال سفر فقال مالك أرى ذلك كان من مطر 
عليه العمل ال يف مطر وال يف غريه ورووا أنه عليه السالم أيت بصيب فبال على ثوبه فدعا مباء فأتبعه إياه  فقالوا ليس

  ونضحه ومل يغسله 
فقالوا ليس عليه العمل وهذا ال يطهر الثوب ومن صلى بثوب هذا صفته صلى بنجس فعلموا نبيهم صلى اهللا عليه 

وب جنس تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا ورووا أنه عليه السالم صلى و سلم ما مل يكن يف علمه وجعلوه مصليا بث
  بالناس وهو حيمل أمامة بنت أيب العاص على عنقه فقالوا ليس عليه العمل وهذا إسقاط للخشوع 

قال علي هذا كالم من قاله منهم ناسبا لسقوط اخلشوع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقد كفر وارتد وحل 
وماله وحلق باليهود والنصارى ومن نسب ذلك إىل املقتدي بالنيب صلى اهللا عليه و سلم ومل ينسبه إىل املقتدي  دمه

  به فقد توقح ما شاء وسخف ومها خطتا خسف ال بد من إحدامها 
وأظرف من كل ظريف أهنم احتجوا هبذا احلديث نفسه يف أن الصالة ال تبطل على من صالها وهو حامل جناسة 

وا احلديث فيما ورد فيه وجاهروا بالكذب يف أن يستبيحوا به ما ليس فيه وهلم مثله كثري ورووا أنه عليه فعص
فقالوا ليس عليه العمل } قتربت لساعة ونشق لقمر } { ق ولقرآن جمليد { السالم كان يقرأ يف صالة العيد بسورة 

  ه ذلك لشاب وليس ورووا أنه عليه السالم كان يقبل يف رمضان هنارا فقالوا نكر

  عليه العمل ورووا أنه عليه السالم 
  صلى على سهيل بن بيضاء يف املسجد 

فقالوا ليس عليه العمل وقال شيخ منهم كبري عندهم صغري يف احلقيقة هذا إدخال اجليف يف املسجد فنعقب عاقبة 
النجاشي وهو غائب وأصحابه رضي  اهللا على نبيه صلى اهللا عليه و سلم ورووا أنه صلى اهللا عليه و سلم صلى على

  اهللا عنهم خلفه صفوف فقالوا ليس عليه العمل 
ورووا أنه صلى اهللا عليه و سلم صلى على قرب فقالوا ليس عليه العمل مث احتجوا هبذا احلديث يف إباحة الصالة إىل 

الصحيح وافتروا يف احلديث ما القبور فعصوا اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم يف هنيهم عما جاء به العمل 
ليس فيه وراموا بذلك إبطال هني صحيح قد ثبت ال حيل خالفه ورووا أنه عليه السالم أعطى القاتل السلب وقضى 

بذلك فقالوا ليس عليه العمل إال أن يرى اإلمام ذلك ورووا أنه عليه السالم أباح النكاح خبامت حديد فقالوا ليس 
جيوز وال بد من ربع دينار حتكما من آرائهم الفاسدة وقياسا على ما تقطع فيه اليد  عليه العمل وهذا نكاح ال

عندهم فهال قاسوه على ما يستباح به الظهر من جرعة مخر ال تساوي فلسا على أن إيالم الظهر أشبه باستباحة 
 يقطعان واليد تقطع الفرج من قطع اليد باستباحة الفرج ألن الفرج والظهر عضوان مستوران والظهر والفرج ال

  وتبان فأحاط اخلطأ هبم من كل وجه 
  ورووا أنه عليه السالم أنكح رجال امرأة بسورة من القرآن فقالوا ليس عليه العمل 



  وهذا ال جيوز 
ورووا أنه صلى اهللا عليه و سلم قضى يف اجلنني بغرة عبد أو أمة فقالوا ليس عليه العمل ولكن إن كان جنني حرة 

ن دينارا وإن كان جنني أمة ففيه عشر قيمة أمة قياسا على بيضة النعامة يكسرها احملرم فأخطؤوا يف ففيه مخسو
خالفهم حكم اهللا تعاىل ورسوله عليه السالم وأخطؤوا يف شرعهم ما مل يأذن به اهللا تعاىل وحتكموا يف القيمة بال 

رة وجنني األمة بال دليل يف قياس جنني األمة على برهان وال هدى من اهللا تعاىل وأخطؤوا يف تفريقهم بني جنني احل
بيضة النعامة خطأ يضحك يف إجياهبم يف بيضة النعامة عشر البدنة وهم ال يرون االشتراك يف اهلدي وكل ذلك بال 

  دليل وباهللا تعاىل التوفيق 
اإلبل فقالوا ليس وروي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ودى عبد اهللا بن سهل وهو حضري مدين مائة من 

  عليه العمل وال يودي باإلبل إال أهل البادية وأما أهل احلاضرة 

فال يودون إال بالدنانري والدراهم وتعلقوا يف ذلك بعمر وهم قد خالفوا عمر يف هذا املكان نفسه ألن عمر كما 
قرة وعلى أهل الغنم جعل على أهل الذهب الذهب وعلى أهل الفضة الفضة وكذلك جعل على أهل البقر مائيت ب

  ألفي شاة وعلى أهل احللل مائيت حلة فقالوا ليس على فعل عمر العمل يف البقر والغنم واحللل 
  وإمنا نفعل فعله يف الذهب والورق واإلبل خاصة 

ورووا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعل القسامة يف قتيل وجد خبيرب فقالوا ليس عليه العمل وال يعجز أحد 
ن أن يلقي قتيال قتله يف دور قوم آخرين فخالفوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخالفوا عمل عمر يف القسامة ع

  أيضا 
واحتج إمساعيل يف ذلك ببقرة بين إسرائيل فأتى حبديث مل يأت به قرآن وال خرب عن النيب وإمنا هي خرافة يف 

عظيمة ال يقدرون على مثلها أبدا وتلك اآلية مل يكن فيها خرافات أهل الكتاب ولو صح قوهلم لكانت آية معجزة 
قسامة فقد خالفوا عمل بين إسرائيل أيضا وقالوا إمنا القسامة يف دعوى املريض أن فالنا قتله وقد أبطل النيب صلى 

دعاواه يف  اهللا عليه و سلم أن يقبل قول أحد يف ادعائه دم أحد أو ماله فقبلوا دعواه يف الدم ومل يتهموه وأبطلوا
  املال واهتموه وكفى بذكر هذا عن تكلف رد عليه ورووا أنه عليه السالم رجم يهوديني زنيا 

  فقالوا ليس عليه العمل وال جيوز رمجهم وأتى بعضهم يف ذلك بعظيمة خترج عن اإلسالم 
  وذلك أن قال إمنا رمجهما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تنفيذا ملا يف التوراة 

ه عليه السالم منفذا ألحكام اليهود وصانوا أنفسهم الدنية الساقطة عن ذلك ويعيذ اهللا تعاىل نبيه وخريته من فجعلو
قل ال أقول لكم عندي خزآئن هللا وال أعلم لغيب { اإلنس أن حيكم بغري ما أمره اهللا به وقد أمره اهللا تعاىل أن يقول 

ورووا أنه عليه } قل هل يستوي ألعمى ولبصري أفال تتفكرون وال أقول لكم إين ملك إن أتبع إال ما يوحى إيل 
السالم قضى بالتغريب على الزاين غري احملصن فقالوا ال نغرب العبد ألنه ضرر بسيده ومل يراعوا يف تغريب احلر 

  الضرر بزوجته وولده وماله وأبويه إن كان له أبوان 
  ورووا أنه عليه السالم احتجم وهو حمرم 

  عليه العمل ورووا أنه عليه السالم تطيب إلحرامه قبل أن حيرم فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه عليه فقالوا ليس 

  السالم تطيب حلله قبل أن يطوف بالبيت فقالوا ليس عليه العمل 
ورووا أنه عليه السالم قضى بإبطال كل شرط ليس يف كتاب اهللا عز و جل فأجازوا أزيد من ألف شرط ليس منها 



  د يف كتاب اهللا واح
منها من شرط ألهل دار احلرب النزول يف دار اإلسالم بأسرى املسلمني وسبايا املسلمات يطؤوهنن ويردوهنن إىل 

  بالد الكفر ويستخدموهنم ويهبوهنم ويبيعوهنم وهذا شرط ال جييزه إال إبليس ومن اتبعه 
  ورووا أنه عليه السالم قسم خيرب 

وا ذلك إليقاف عمر األرض مع إقرارهم بأهنم ال يعرفون كيف عمل عمر يف ذلك فقالوا ليس عليه العمل وترك
أفيكون أعجب من ترك عمل مشهور متيقن على النيب صلى اهللا عليه و سلم مع مجيع أصحابه لعمل جمهول ال 

م قضى يدرون كيف وقع بإقرارهم من عمل عمر وقد خالفه يف ذلك الزبري وبالل وغريمها ورووا أنه عليه السال
  بإجياب الوالء ملن أعتق فقالوا من أعتق سائبة فال والء له 

قال علي فهذا ما تركوا فيه عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من روايتهم يف املوطأ خاصة ولو تتبعنا ذلك من 
أضعاف ذلك  رواية غريهم لبلغ أضعاف ما ذكرنا وما خالفوا فيه أوامره عليه السالم من روايتهم ورواية غريهم

ولعل ذلك يتجاوز األلوف فقد بطل كما ترى ما ادعوه من اتباع عمل النيب صلى اهللا عليه و سلم وثبت أهنم أترك 
  خلق اهللا لعمل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث آلخر عمله ولعمل األئمة بعده 

  فإن قالوا عمل أيب بكر 
  أيب بكر رضي اهللا عنه إال عشر قضايا خالفتموه منها يف مثان  قلنا هلم وباهللا التوفيق مل ترووا يف املوطأ عن

  ورووا عنه أنه صلى بالبقرة ركعتني ووراءه املهاجرون واألنصار من أهل املدينة فقالوا ليس عليه العمل 
نك رمحة ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لد{ ورووا عنه أن قرأ يف الثالثة من املغرب بعد أم القرآن 

  اآلية } إنك أنت لوهاب 
  فقالوا ليس عليه العمل 

ورووا عنه أنه أمر أمريا له وجهه إىل الشام أال يقطع شجرا مثمرا فقالوا ليس عليه العمل وجائز قطع الشجرة املثمر 
  يف دار احلرب 

  ورووا أنه أمره أال يعقر شاة وال بعريا إال ملأكله 
رها يف دار احلرب لغري مأكله وهذا مما خالفوا فيه قضاء النيب صلى اهللا عليه و فقالوا ليس عليه العمل وجائز عق

  سلم وأيب بكر معا 

  آلرائهم 
  ورووا أنه هناه عن ختريب العامر فقالوا ليس عليه العمل وال بأس بتخريبه 

فصفق الناس فتأخر أبو  ورووا عنه أنه ابتدأ الصالة بالناس فكرب مث أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فتخلل الصفوف
  بكر وتقدم النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمت الصالة بالناس 

فقالوا هذه صالة ال جتوز وليس عليه العمل فخالفوا كما ترى عمل النيب صلى اهللا عليه و سلم وعمل أيب بكر 
  آرائهم الفاسدة  وعمل مجيع من حضر ذلك من املهاجرين واألنصار وهم أهل العلم من أهل املدينة برأي من

  ورووا أنه أمر يهودية أن ترقي عائشة رضي اهللا عنها 
  فقالوا ليس عليه العمل ونكره رقى أهل الكتاب 

  هذا من روايتهم يف املوطأ وأما من رواية غريهم فكثري 
من خالفه يف  ومما خالفوه أيضا سبيه نساء أهل الردة وصبياهنم وعمله بذلك يف املدينة مع املهاجرين واألنصار إال



  ذلك منهم فقالوا ليس عليه العمل 
فإن قالوا عمل عمر قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق رويتم عن عمر رضوان اهللا عليه أنه قرأ يف صالة الصبح بسورة 

  احلج وسورة يوسف ووراءه أهل املدينة من األنصار واملهاجرين 
  فقالوا ليس عليه العمل 

  ني فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه سجد يف احلج سجدت
  ورووا أنه سجد يف سورة النجم سجدة 

فقالوا ليس عليه العمل وهذا مما خالفوا فيه عمل النيب صلى اهللا عليه و سلم وعمر ومجيع الصحابة وادعوا يف ذلك 
  علما خفي عنهم 

  مث رجع إىل خطبته  ورووا أنه نزل عن املنرب يوم اجلمعة وهو خيطب فسجد وسجد معه املهاجرون واألنصار
  فقالوا ليس عليه العمل 

  ورووا أمر أبيا ومتيما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة يف ليايل رمضان فقالوا ليس عليه العمل 
ورووا أن الناس كانوا يقومون أيام عمر بثالث وعشرين ركعة يف ليايل رمضان فقالوا ليس عليه العمل فخالفوا 

ب ومتيم الداري واملهاجرين واألنصار باملدينة لدعوى زائغة وعمل جمهول وقالوا العمل قضاء عمر وعمل أيب بن كع
  يف القيام على تسعة وثالثني ركعة 

ورووا أنه صلى املغرب بالناس ومعه أهل املدينة واملهاجرون واألنصار فلم يقرأ فيها شيئا فأخرب بذلك فلم يعد 
  العمل الصالة وال أمر بإعادهتا فقالوا ليس عليه 

  وقد بطلت صالة من صلى هكذا 
  ورووا أنه كتب إىل عماله أن يأخذوا من سائمة الغنم الزكاة فقالوا السائمة وغري السائمة سواء 

  ورووا أنه شرب لبنا فأعجبه 
لوا فأخرب أنه من نعم الصدقة فتقيأه فقالوا ليس عليه العمل ورووا أنه كان يقرد بعريه يف طني بالسقيا وهو حمرم فقا

ليس عليه العمل فال ندري أجعلوا القردان صيدا منهيا عنه يف اإلحرام أم جعلوا على البعران إحراما أم كيف وقع 
  هلم هذا 

  ورووا عنه أنه قضى يف األرنب بعناق قالوا ليس عليه العمل 
م به ذوا عدل وال وقد وافقه على ذلك غريه من الصحابة رضوان اهللا عليهم وافترض تعاىل يف جزاء الصيد ما حك

  عدول أعدل من الصحابة فقد خالفوا ههنا القرآن وفعل الصحابة وتركوا احلق بيقني 
  ورووا أنه حكم يف الريبوع جبفرة فقالوا ليس عليه العمل وهذا كالذي قبله 

مؤمن بكافر  وروي أنه حلف لئن أيت مبسلم أمن مشركا مث قتله ليقتلن ذلك املسلم فقالوا ليس عليه العمل وال يقتل
فمرة يتركون احلديث لقول عمر ويقولون عمر كان أعلم منا ومرة يتركون قول عمر ويقولون احلديث أحق أن 

  يتبع ويف هذا من التناقض ما فيه 
  مث رأوا من رأيهم أن خيالفوا احلديث املذكور الذي له تركوا قول عمر فقال يقتل املؤمن بالكافر إذا قتله قتل غيلة 

  ه أنه جعل القراض مضمونا على عبد اهللا ابنه ورووا عن
  فقالوا ال جيوز وليس عليه العمل فتركوا عمل عمر وعبد اهللا بن عمر وقضاءه حبضرة املهاجرين واألنصار 

ورووا عنه أنه قضى فيمن تزوج امرأة فوجد هبا جنونا أو جذاما أو برصا فمسها فلها صداقها كامال ويرجع به 



الوا ال يغرم الويل شيئا إال أن يكون أبا أو أخا فأما إن كان من العشرية فال غرم عليه لكن تغرم الزوج على وليها فق
  هي الصداق إىل ربع دينار 

  ورووا عنه أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق فقالوا إن طال نعم وإال فال 
ليه العمل وال رجم فيه هذا مع فسخهم ورووا عنه أنه قضى بأنه لو تقدم يف نكاح السر لرجم فيه فقالوا ليس ع

  نكاح السر وإبطاهلم إياه وحترميهم له 

  ورووا عنه أنه قضى يف املتعة لو تقدم فيها لرجم فقالوا ليس عليه العمل وال رجم فيها 
ك وقد قال بعضهم إمنا هذا من عمر وعيد ال حقيقة فنسبوا إليه الكذب الذي قد نزهه اهللا عنه وال غرو فقد قال ذل

  بعضهم يف قوله عليه السالم إذ هم حبرق بيوت املتخلفني عن الصالة مثل ذلك 
وتلك اليت تستك منها املسامع ورووا عنه أنه أشخص رجال قال المرأته حبلك على غاربك من العراق إىل مكة 

  واستحلفه عن نيته يف ذلك 
وال ينوي أحد يف ذلك وهي ثالث أبدا قالوا ليس عليه العمل وال يستجلب أحد من العراق إىل مكة لليمني 

  فخالفوا قضاء عمر يف موضعني من هذا احلديث خاصة 
  ورووا عنه أنه قال ال حكرة يف سوقنا فقالوا ال بأس باحلكرة يف السوق 

ورووا عنه أنه قضى باملدينة حبضرة املهاجرين واألنصار على حممد بن مسلمة بأن مير الضحاك بن خليفة يف أرضه 
  جلبه وحممد كاره لذلك خبليج 

  فقالوا ليس عليه العمل 
ورروا عنه أنه قضى على جد عمرو بن حيىي املازين بأن حيول عبد الرمحن بن عوف خليجا له يف أرض ذلك املازين 

من مكان إىل مكان واملازين كاره فخالفوا قضاء عمر وعبد الرمحن بن عوف حبضرة املهاجرين واألنصار باملدينة 
س عليه العمل وقال ابن نافع صاحب مالك وقد ذكر ذلك اخلرب فقال عليه العمل فليت شعري عمل من وقالوا لي

  هو هذا العمل املتجاذب الذي يدعيه قوم منهم وينكره آخرون 
ورووا عنه أنه أغرم حاطبا يف ناقة لرجل من مزينة حنرها عبيد حلاطب فقطع أيديهم وسأل عن مثن الناقة فكان 

عف القيمة على حاطب وأغرمه مبائيت درهم وذلك حبضرة املهاجرين واألنصار من أهل املدينة فقالوا أربعمائة فأض
  ليس عليه العمل 

  ورووا عنه أو عن عثمان أنه قضى يف أمة غرت من نفسها 
  فادعت أهنا حرة فتزوجها رجل فولدت فقضى عليه أن يفدي أوالده مبثلهم 

  يه بعبيد لكن بالقيمة فقالوا ليس عليه العمل وال يقضى عل
ورووا عنه أنه حكم يف منبوذ وجده رجل أن والءه للذي وجده فقالوا ليس عليه العمل وال والء للملتقط على 

  اللقيط 
  ورووا عنه أنه قضى يف هبة الثواب أنه على هبته يرجع فيها إن مل يرض منها فقال 

  أو نقصان فال رجوع للواهب فيها وليس له إال القيمة  ليس عليه العمل وإن تغريت اهلبة عند املوهوب له بزيادة
ورووا عنه أنه كانت اإلبل الضوال مهمالت ال يعرض هلا أحد يف أيامه فقالوا ليس عليه العمل فخالفوا عمل عمر 

  حبضرة املهاجرين واألنصار مع موافقة ذلك ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



أريناهم ما خيالفوا فيه عمل عثمان وأيضا فما الذي جعل عثمان أوىل بأن يتبع من فإن قالوا عثمان رأى غري ذلك 
  عمر لوال التخليط وفساد الرأي 

ورووا عنه أن رجال من بين سعد بن ليث أجرى فرسا فوطأ أصبع رجل من جهينة فنزف اجلهين فمات فقال عمر 
أبوا فقال للجهنيني احلفوا أنتم ملات منها فأبوا فقضى للسعديني أحتلفون باهللا مخسني ميينا ما مات منها فتحرجوا و

على السعديني بنصف الدية فقالوا ليس عليه العمل ولكن يبدأ املدعون وقالوا ليس العمل على إغرامه أولياء القاتل 
  نصف الدية 

يف اليمني ومن العجب العجيب أن مالكا الذي خالف هذا احلديث يف ثالثة مواضع أحدها تبدئة املدعى عليهم 
وثانيها إغرام املدعى عليهم بال ميني من املدعني وثالثها إغرامهم نصف الدية ال كلها مث احتج به بعد أوراق من 

كتابه يف إغرام الراكب والقائد والسائق وجعل أصله يف ذلك فعل عمر بالسعديني وهو قد خالفه يف احلديث نفسه 
ر يف هذا احلديث حجة يوقف عندها وثالثة أرباعه مطرحا ال كما ترى فليت شعري ما الذي جعل ربع حكم عم

يعمل له فلوال البالء ملا كان يقلد هؤالء القوم هذه األقوال ويتركون هلا القرآن وكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم 

  ورووا عنه أنه قضى يف الترقوة جبمل 
   فقالوا ليس عليه العمل ورووا عنه أنه قضى يف الضرس جبمل

  فقالوا ليس عليه العمل 
  ورووا عنه أنه قضى يف الضلع جبمل فقالوا ليس عليه العمل ورووا عنه أنه جلد عبدا زىن وغربه 

فقالوا ليس عليه العمل وال يغرب العبد فخالفوا قضاء عمر وعمله حبضرة املهاجرين واألنصار باملدينة ومعه سنة 
  ة النيب صلى اهللا عليه و سلم آلرائهم الفاسد

ورووا عنه أنه أمر ثابت بن الضحاك وكان قد التقط بعريا بأنه يعرفه ثالثا مث أمره بإرساله حيث وجده فخالفوا 
  قضاء عمر وعمل ثابت 

  فهذا ما خالفوا فيه عمر من روايتهم يف املوطأ خاصة وأما من رواية غريهم فأضعاف ذلك 
  إهنم رووا عن عثمان أنه كان يصلي فإن قالوا عمل عثمان قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق 

  اجلمعة مث ينصرف وما للجدران ظل 
فقالوا ليس عليه العمل وال جتوز الصالة إال بعد اخلطبة وال يبتدأ باخلطبة إال بعد األذان وال يبتدأ باألذان إال بعد 

  الزوال فإن زالت الشمس فقد حدث للجدران ظل 
  الية يف يوم عيد وافق يوم مجعة يف أن يرجع منهم من أحب ورووا عنه أنه أذن على املنرب ألهل الع

  فقالوا ليس عليه العمل وال نأخذ بإذن عثمان يف ذلك وهو قد قضى ذلك حبضرة املهاجرين واألنصار باملدينة 
  ورووا عنه أنه كان يغطي وجهه وهو حمرم 

  فقالوا ليس عليه العمل وال يغطي احملرم وجهه 
  طب أصحاب الديون من الذهب والفضة فيقول على املنرب هذا شهر زكاتكم ورووا عنه أنه كان خيا

  فقالوا ليس عليه العمل وليس للدنانري والدراهم شهر زكاة معروف 
  ورووا عنه أنه هنى عن القران واملتعة ورووا عن عمر مثل ذلك 

قة ثالثا من زوجها إذا طلقها وهو فقالوا ليس عليه العمل وال ينهى عن ذلك فهال فعلوا مثل ذلك يف توريثه املطل



  مريض وهال تركوا تقليده هنالك بال دليل كما تركوه ههنا فكانوا يوقفون يف ذلك 
ورووا عنه أنه صلى مبىن أربع ركعات فقالوا ليس عليه العمل وقالوا القصر حق تلك الصالة واحتجوا يف ذلك 

رنا ما خالفوا فيه عمل كل من ذكرنا آنفا وما تركوا فيه بفعل النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر وقد ذك
  عمر لعثمان ورووا أنه كان يكثر من قراءة يوسف يف صالة الصبح 

  ورووا أيضا نعين قراءهتا عن عمر فقالوا ليس عليه العمل 
عن عبد ورووا عنه من أصح طريق وأجلها وهي رواية مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم 

اهللا بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان فذكر أنه رآه بالعرج وهو حمرم مث أيت بلحم صيد فقال ألصحابه كلوا فقالوا 
وال تأكل أنت فقال إين لست كهيئتكم إمنا صيد من أجلي فقالوا ليس عليه العمل وال جيوز أن يأكل حمرم ما صيد 

وكرهه كراهة شديدة هذا نص املوطأ فأين العمل إن مل يكن عمل  من أجل حمرم غريه وحما مالك قول عثمان هذا
  النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر وعثمان حبضرة املهاجرين واألنصار 

  ورووا عنه وعن عمر النهي عن احلكرة 
  فقالوا ليس عليه العمل وال بأس هبا 

سائر الصحابة باملدينة ال حناشي منهم أحدا قال علي وكذلك خالفوا عمل عائشة رضي اهللا عنها وابن عمر و
وكذلك خالفوا سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار وسائر فقهاء املدينة وأقرب ذلك خالفهم للزهري وربيعة يف 

  أشياء كثرية جدا منها أن الزهري كان يرى الزكاة يف اخلضر والتيمم إىل اآلباط وغري ذلك 

د اهللا بن عثمان األسدي ثنا أمحد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا احلجاج بن وقد حدثنا عبد اهللا بن ربيع ثنا عب
املنهال ثنا عبد اهللا بن عمر النمريي ثنا يونس بن يزيد األبلي مسعت الزهري قال هذه نسخة كتاب رسول اهللا صلى 

يها سامل بن عبد اهللا بن عمر اهللا عليه و سلم الذي كتب يف الصدقة وهي عند آل عمر بن اخلطاب قال الزهري اقرأن
فوعيتها على وجهها وهي اليت انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر وسامل بن عبد اهللا بن 

عمر حني أمر على املدينة فأمر عماله بالعمل هبا وكتب هبا إىل الوليد بن عبد امللك فأمر الوليد عماله بالعمل هبا مث مل 
يأمرون بذلك مث أمر هشام بن حممد بن هاىنء عامله فنسخها إىل كل عامل من عمال املسلمني وأمرهم  يزل اخللفاء

  بالعمل مبا فيها وال يتعدونه وذكر باقي احلديث 
قال علي فهذا عمل فاش كما ترى وأصله صحيفة مرسلة غري مسندة كما ترى مث مل يفش العمل هبا إال بعد حنو 

يب صلى اهللا عليه و سلم وقد عمل عمال عثمان قبل ذلك بغري ذلك وعمال علي رضوان مثانني عاما من موت الن
اهللا عليه مبا جاءت به الرواية عن علي وعمال ابن الزبري بغري ذلك وعمال أيب بكر الصديق بغري ذلك وعند آل 

عبد العزيز وحده حزم صحيفة أخرى فما الذي جعل عمل الوليد الظامل ومن بعده من ال يعتد به حاش عمر بن 
أوىل من عمل ابن الزبري وعمل علي وعمل عثمان وعمل أيب بكر الصديق وهذا تنازع يوجب الرد إىل القرآن وما 

صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم باألسانيد الصحيحة وليس ذلك إال يف حديث أنس عن أيب بكر وحده فقد 
تدى به وصح ما قلنا من أهنم ال يدرون عمل من يعنون صح تركهم لعمل كل من له عمل ميكن أن يراعى أو يق

  بقوهلم ليس عليه العمل 
فإن قالوا عمل األكثر فقد أريناهم أنه ال أكثر من أهل عصر عمر وعثمان ومن صلى معهم ووافقهم على ما ترك 

  هؤالء من أعمال أولئك وأهنم قد تركوا عمل األكثر 
إمنا يعنون عمل صاحب السوق يف املدينة يف عصر مالك وهذا كما ترى  وثبت هبذا ما ذكره بعض الرواة ومن أهنم



وقد مجع عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ما اتفق عليه فقهاء املدينة السبعة خاصة فلم يبلغ ذلك إال أوراقا يسرية هذا 
هم من نظرائهم من وعبد الرمحن من هو يف الضعف والسقوط أال حيتج بروايته وما جعل اهللا أولئك أوىل بالقبول من

  أهل الكوفة الذين هم أفضل منهم يف ظاهر األمر كعلقمة بن قيس واألسود بن يزيد وشريح 

القاضي وعمرو بن ميمون ومسروق وأيب عبد الرمحن السلمي وعبيدة السلماين وعبد الرمحن بن أيب ليلى وعبد اهللا 
 وال من نظرائهم من أهل البصرة كاحلسن البصري بن عتبة بن مسعود وعبد الرمحن بن يزيد الليثي وسعيد بن جبري

وحممد بن سريين وجابر بن زيد ومسلم بن يسار وأيب قالبة وبكر بن عبد اهللا املزين وزرارة بن أوىف ومحيد بن عبد 
الرمحن وأيوب وابن عون ويونس بن عبيد وسليمان التيمي وال من نظرائهم من أهل الشام كعمر بن عبد العزيز 

يس اخلوالين وقبيصة بن ذؤيب وجبري بن نفري ورجاء بن حيوة وال من نظرائهم من أهل مكة كطاوس وأيب إدر
وعطاء وجماهد وعمر بن دينار وعبيد بن عمري وابنه عبد اهللا وعبد اهللا بن طاووس ومذ مضى الصحابة اخللفاء 

ال مثل زرارة بن أوىف وال مثل الشعيب رضوان اهللا عليهم فما ويل قضاء املدينة مثل شريح وال مثل حمارب بن دثار و
  وال مثل أيب عبيدة بن عبد اهللا وال مثل عبد اهللا بن عتبة أصال 

ويقال هلم أيضا هل اختلف عمل أهل املدينة أو مل خيتلف فإن قالوا مل خيتلف أكذهبم املوطأ ومجيع الروايات وإن قالوا 
االتباع من عمل سائرهم وقد أبطل اهللا كل عمل عند اختلف قيل هلم فما الذي جعل اتباع عمل بعضهم أوىل ب

يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا { االختالف حاشى الرد إىل كتاب اهللا وكالم نبيه صلى اهللا عليه و سلم بقوله تعاىل 
وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر 

وما كان { فمن رد إىل غريمها فقد عصى اهللا ورسوله وضل ضالال مبينا لقوله تعاىل } ذلك خري وأحسن تأويال 
ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمرا أن يكون هلم خلرية من أمرهم ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالال 

  } مبينا 
 عليهم هبذا األصل امللعون أعظم الفرية وأشد التضييع وهم ينسبون إىل أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان اهللا

لإلسالم وقلة املباالة به وهذا ال حيل ملسلم أصال أن يظنه فكيف أن يعتقده ويدعو إليه وذلك ألن عمر رضي اهللا 
عنه مصر البصرة والكوفة ومصر والشام وأسكنها املسلمني ووىل عليهم الصحابة كسعد بن أيب وقاص واملغرية بن 

شعبة وأيب موسى األشعري وعتبة بن غزوان وغريهم ووىل عثمان عليهم والته أيضا كذلك كمعاوية وعمرو بن 
  العاص وقد وليا لعمر أيضا 

مع عمار وابن مسعود وغريهم مث وىل علي البصرة عثمان بن حنيف وعبد اهللا بن عباس ووىل مصر قيس بن سعد 
ن كتموا رعيتهم من أهل هذه األمصار دين اهللا تعاىل واحلكم يف أفترى عمر وعثمان وعليا وعماهلم املذكوري

اإلسالم والعمل بشرائعه وما يفعل هذا مسلم بل الذي ال شك فيه أهنم كلهم علموا رعيتهم كل ما يلزمهم كأهل 
  املدينة وال فرق 

هللا ما يظن هذا مسلم وال مث سكن علي الكوفة أفتراه رضي اهللا عنه كتم أهلها شرائع اإلسالم وواجبات األحكام وا
ذمي مميز بالسري فإذ ال شك يف هذا فما باملدينة سنة إال وهي يف سائر األمصار كلها وال فرق وأما مذ مضى هذا 
الصدر الكرمي رضي اهللا عنهم فواهللا ما ويل املدينة وال حكم فيها إال فساق الناس كعمرو بن سعيد واحلجاج بن 

 القسري وعبد الرمحن بن الضحاك وعثمان بن حيان املري وكل عدو هللا حاشى يوسف وطارق وخالد بن عبد اهللا
أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم وأبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز فإنه كان كل واحد منهم فاضال وليها أبو 



  بكر أربعة أعوام عامني قاضيا وعامني أمريا لعمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه 
هل املدينة على غريهم يف علم أو فضل أو رواية لو نصحوا أنفسهم وتركوا هذا التخليط الذي ال يسلم فأي مزية أل

  معه دين من غلبة اهلوى ونصر الباطل وباهللا تعاىل نعوذ من اخلذالن 
أيب وما أدرك مالك باملدينة أعلى من نافع وهو قليل الفتيا جدا وربيعة وكان كثري الرأي قليل العلم باحلديث و

الزناد وزيد بن أسلم وكانا قليلي الفتيا وأما الزهري فإمنا كان بالشام وما كتب عنه مالك إال مبكة وأما من القضاة 
فأبو بكر بن عمرو بن حزم وابنه حممد وحيىي بن سعيد األنصاري على أن أهل العراق جياذبونه إياه ألنه مات وهو 

  إال أن مالكا مل يأخذ عنه قاض ببغداد وأما سعد بن إبراهيم فكان ثقة 
مث يقال هلم ال خالف بني أحد من أهل العلم باألخبار أن مالكا ولد سنة ثالث وتسعني من اهلجرة بعد موت رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم بثالث ومثانني سنة وأنه بقي أزيد من ثالثني سنة وما اشتهر علمه فأخربوين على أي 
  ول املدة اليت ذكرنا وهي حنو مائة عام وعشرين عاما كان فيها خيار أهل األرض مذهب كان الناس قبل مالك وط

من الصحابة رضوان اهللا عليهم والتابعني رمحة اهللا عليهم فإن قالوا على مذهب مالك أكذهبم مالك يف موطئه مبا 
  حلا أورد فيه من االختالف القدمي بني الصحابة والتابعني وقد ذكرنا آنفا من ذلك طرفا صا

ويقال هلم أيضا إن كان األمر كما تقولون فما الذي جعل نسبة هذا املذهب إىل مالك أوىل من نسبته إىل أيب بكر أو 
عمر أو عثمان أو عائشة أو ابن عمر أو سعيد بن املسيب أو سليمان بن يسار أو عروة بن الزبري أو ربيعة ومل 

ه إىل من ذكرنا وهم كانوا أفضل منه وأهيب يف الصدور فإن خصصتم مالكا وحده بأن تنسبوه إليه دون أن تنسبو
قالوا ألن مالكا ثبت واختلف الناس بان كذهبم مبا أورده مالك يف موطئه مما خالف فيه من كان قبلهم وقيل هلم 

 انفصلوا ممن عكس قولكم فقال بل الناس ثبتوا وانفرد مالك مبذهب أوجب أن ينسب إليه وإمنا تنسب املذاهب إىل
  حمدثيها ال إىل من اتبع غريه فيها 

وإن قالوا كان الناس على اختالف يف مذاهبهم وحتري قيل هلم فال ترغبوا عما كان عليه السلف الصاحل فليس واهللا 
فيما حدث بعدهم شيء من اخلري يعين مما يكونوا عليه وال علمه ذلك الصدر فإن تكن األمور بالدالئل فالدالئل 

ر كانوا على صواب يف االختيار والنظر خمتلفني يف مذاهبهم متفقني على إبطال التقليد متفقني توضح أن ذلك الصد
  على األخذ حبديث النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا بلغهم وصح طريقه 

وإن مل يكن األمر بالتقليد ونعوذ باهللا من ذلك فتقليد عمر وعثمان وسائر من تقدم أوىل من تقليد من أتى بعدهم 
لهم إال إذا كان العمل الذي يشريون إليه من جنس ما حدثناه عبد اهللا بن يوسف بن نامي ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد ال

الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد الفقيه األشقر ثنا أمحد بن علي القالنسي ثنا مسلم بن احلجاج ثنا حممد بن حامت 
احد بن محزة عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري حيدث عن عائشة أهنا ملا ثنا هبز ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة عن عبد الو

تويف سعد بن أيب وقاص أرسل أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ميروا جبنازته فيصلني عليه ففعلوا فوقف به على 
  لك حجرهن يصلني عليه وأخرج به من باب اجلنائز الذي كان إىل املقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذ

  وقالوا ما كانت اجلنائز يدخل هبا املسجد 
  فبلغ ذلك عائشة رضي اهللا عنها فقالت ما أسرع الناس إىل أن يعيبوا 

  ما ال علم هلم به عابوا علينا أن مير جبنازة يف املسجد 
  وما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على سهيل بن بيضاء إال يف جوف املسجد 



مسلم ثنا حممد بن حامت بن ميمون ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب املنهال قال  وبالسند املذكور إىل
باع شريك يل ورقا بنسيئة إىل املوسم أو إىل احلج فجاء إيل فأخربين فقلت هذا األمر ال يصلح قال قد بعته يف 

يب صلى اهللا عليه و سلم املدينة وحنن السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت الرباء بن عازب فسألته فقال قدم الن
نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فال بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وائت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم جتارة مين 

  فأتيته فسألته فقال مثل ذلك 
ثنا عمر بن مسلم بن  وبالسند املذكور إىل مسلم حدثنا احلسن بن علي احللواين ثنا أبو أسامة ثنا حممد بن عمرو

عمار الليثي قال كنا يف احلمام قبيل األضحى فأطلي فيه ناس فقال بعض أهل احلمام إن سعيد بن املسيب يكره هذا 
وينهى عنه فلقيت سعيد بن املسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك حدثتين أم سلمة 

  ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت قا
فذكرت من كان له ذبح يذحبه فإذا أهل هالل ذي احلجة فال يأخذن من شعره وال من أظفاره شيئا حىت يضحي أو 

  كالما هذا معناه 
  قال علي عمرو بن مسلم هذا هو ابن أكيمة الذي يروي عنه مالك وغريه 

به ويتركون له كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هذا  قال علي فإن كان عمل أهل املدينة الذين حيتجون
الباب الذي ذكرنا فنحن نربأ إىل اهللا تعاىل من هذا العمل وحنن متقربون إىل اهللا تعاىل بعصيان هذا العمل ومضادته 

اهللا عليه و  وال شك أهنم يريدون عمل اجلمهور الذي وصفنا من حنو إنكار عامة أهل املدينة على أزواج النيب صلى
  سلم املرور يف املسجد وبيع أهل سوق املدينة الورق بالورق أو بالذهب نسيئة وال ينكر ذلك أحد منهم 

ومثل تركهم ونسياهنم أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أال ميس الشعر والظفر من أراد أن يضحي إذا أهل ذو 
  هم بذلك احلجة بشهادة سعيد بن املسيب فقيه أهل املدينة علي

فإذا ما قد بينا أهنم ال يتعلقون بعمل النيب صلى اهللا عليه و سلم وال بعمل أيب بكر وعمر وعثمان وال بعمل أحد 
بعينه من الصحابة رضوان اهللا عليهم فلم يبق بأيديهم شيء إال العمل الذي وصفنا ونعوذ باهللا من التعلق مبثل هذا 

  ونعم الوكيل العمل فهو الضالل املبني وحسبنا اهللا 
وقد فشا الشكوى بالعمال وتعديهم يف املدينة يف أيام الصحابة رضوان اهللا عليهم كما حدثنا محام بن أمحد قال ثنا 
عبد اهللا بن إبراهيم األصيلي ثنا أبو زيد املروزي حدثنا الفربري ثنا البخاري ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان بن عيينة 

ثوري عن حممد بن علي هو ابن احلنفية قال جاء عليا ناس فشكوا سعاة عثمان فقال عن حممد بن سوقة عن منذر ال
يل علي اذهب هبذه الصحيفة إىل عثمان فأخربه أهنا صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمر سعاتك يعملون هبا 

  فأتيته هبا فقال أغنها عنا 
  ضعها حيث أخذهتا فأتيت هبا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فأخربته فقال 

فقد صح كما ترى يف بطالن قول من يدعي حجة بعمل أهل املدينة أو غريهم ووجب أن ال حجة إال فيما صح عن 
النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد أنكر عمر رضي اهللا عنه على حسان إنشاده الشعر يف املسجد فلما قال له قد 

 صلى اهللا عليه و سلم سكت عمر ومضى فهذا كله يبني أن أنشدت فيه وفيه من هو خري منك وذكر له رسول اهللا
  ال حجة يف قول أحد وال يف علمه بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن قالوا مالك أتى متأخرا فتعقب 

قيل هلم فتقليد من أتى بعد مالك فتعقب عليه أوىل كالشافعي وأمحد بن حنبل وداود وغريهم إىل أن يبلغ األمر إلينا 
  إىل من بعدنا مث 



قال علي والصحيح من ذلك أن أبا حنيفة ومالكا رمحهما اهللا اجتهدا وكانا مما أمرا باالجتهاد إذ كل مسلم ففرض 
عليه أن جيتهد يف دينه وجريا على طريق من سلف يف ترك التقليد فأجرا فيما أصابا فيه أجرين وأجرا فيما أخطآ فيه 

  على كل حال أجرا واحدا وسلما من الوزر يف ذلك 
  وهكذا حال كل عامل ومتعلم غريمها ممن كان قبلهما وممن كان معهما وممن أتى 

بعدمها أو يأيت وال فرق فقلدمها من شاء اهللا عز و جل ممن أخطأ وابتدع وخالف أمر اهللا عز و جل وسنة النيب صلى 
به دالئل العقل واتبع هواه بغري آإعاىل اهللا عليه و سلم وإمجاع املسلمني وما كان عليه القرون الصاحلة وما توج

  فضل وأضل 
وكذلك املقلدون للشافعي رمحه اهللا إال أن الشافعي رضي اهللا عنه أصل أصوال الصواب فيها أكثر من اخلطأ 

  فاملقلدون له أعذر يف اتباعه فيما أصاب فيه وهم ألوم وأقل عذرا يف تقليدهم إياه فيما أخطأ فيه 
هم أبعد الناس من التقليد فمن قلد أحدا مما يدعي أنه منهم فليس منهم ومل يعصم أحد من وأما أصحاب الظاهر ف

اخلطأ وإمنا يالم من اتبع قوال ال حجة عنده به وألوم من هذا من اتبع قوال وضح الربهان على بطالنه فتمادى وجل 
  يف غيه وباهللا تعاىل التوفيق 

يقر أنه حرام وهم املقلدون الذين يقلدون ويقرون أن التقليد حرام  وألوم من هذين وأعظم جرما من يقيم على قول
ويتركون أوامر النيب صلى اهللا عليه و سلم ويقرون أهنا صحاح وأهنا حق فمن أضل من هؤالء نعوذ باهللا من 

  اخلذالن ونسأله اهلدى والعصمة فكل شيء بيده ال إله إال هو 
اعات من الصحابة والتابعني لكثري مما بلغهم من حديث النيب صلى قال أبو حممد وقد قال بعضهم قد صح ترك مج

  اهللا عليه و سلم فال خيلو من أن يكونوا تركوه مستخفني به وهذا كفر من فاعله 
  أو يكونوا تركوه لفضل علم كان عندهم فهذا أوىل أن يظن هبم 

  من تركه منهم فيه داخلة  قال علي وهذا يبطل من وجوه أحدها أنه قال قائل لعل احلديث الذي تركه
قيل له ولعل الرواية اليت رويت بأن فالنا الصاحب ترك حديثا كذا هي املدخولة وما الذي جعل أن تكون الداخلة 
يف رواة احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أوىل من أن تكون يف النقلة الذين رووا ترك من تركها وأيضا فإن 

ث وقوما منهم أخذوا بذلك احلديث الذي ترك هؤالء فإلن فرق بني من قال ال بد من قوما منهم تركوا بعض احلدي
أنه كان عند من تركه علم من أجله تركه وبني من قال ال بد من أنه كان عند من عمل به علم من أجله عمل به 

  وكل دعوى عريت من برهان فهي ساقطة 
تركه خمطئا معذورا أو تركه عاصيا موزورا وال يتكثر مبن  وقد قدمنا أنه ال يستوحش ملن ترك العمل باحلق سواء

  عمل به كائنا من كان وسواء عمل به أو تركه 

  وفرض على كل من مسعه أن يعمل به على كل حال 
وأيضا فإن األحاديث اليت روي أنه تركها بعض من سلف ليست يف أكثر األمر اليت ترك هؤالء احملتجون بترك من 

ا بل ترك هؤالء ما أخذ به أولئك وأخذ هؤالء مبا تركه أولئك فال حجة هلم يف ترك بعض ما سلف ملا تركوا منه
  سلف ملا ترك من احلديث 

  ألهنم أول خمالف هلم يف ذلك وأول مبطل لذلك الترك 
  وال أسوأ من احتجاج امرىء مبا يبطل على من ال حيقق ذلك االحتجاج بل يبطله كإبطال احملتج به له أو أشد 



يضا فلو صح ما افتروه من أنه كان عند الصاحب التارك لبعض احلديث علم من أجله ترك ما ترك من احلديث وأ
ونعوذ باهللا العظيم من ذلك ونعيذ كل من يظن به خريا من مثل ما نسبوا إىل أفاضل هذه األمة املقدسة لوجب أن 

  يكون من فعل ذلك ملعونا بلعنة اهللا عز و جل 
إن لذين يكتمون مآ أنزلنا من لبينات وهلدى من بعد ما بيناه للناس يف لكتاب أولئك يلعنهم هللا  {قال اهللا تعاىل 

فنحن نقول لعن اهللا كل من كان عنده علم من اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم وكتمه } ويلعنهم لالعنون 
  عن الناس كائنا من كان 

فقد نسبهم إىل اإلدخال يف الدين وكيد الشريعة وهذا أشد ما يكون  ومن نسب هذا إىل الصحابة رضوان اهللا عليهم
  من الكفر 

وقد عارضت بنحو من هذا الكالم الليث بن حرفش العبدي يف جملس القاضي عبد الرمحن بن أمحد بن بشر رمحه 
يل منهم أجابوين اهللا ويف حفل عظيم من فقهاء املالكيني فما أحد منهم أجاب بكلمة معارضة بل صمتوا كلهم إال قل

بالتصديق لقويل وذلك أين قلت له لقد نسبت إىل مالك رضي اهللا عنه ما لو صح عنه لكان أفسق الناس وذلك أنك 
تصفه بأنه أبدى إىل الناس املعلول واملتروك واملنسوخ من روايته وكتمهم املستعمل والسامل والناسخ حىت مات ومل 

اإلسالم والتدليس على أهله وقد أعاذه اهللا من ذلك بل كان عندنا أحد  يبده إىل أحد وهذه صفة من يقصد إفساد
  األئمة الناصحني هلذه امللة ولكنه أصاب وأخطأ واجتهد فوفق وحرم كسائر 

العلماء وال فرق أو كالما هذا معناه وقد افترض اهللا تعاىل التبليغ على كل عامل وقد قال عليه السالم خمربا إن من 
  فسئل عنه أجلم يوم القيام بلجام من نار كتم علما عنده 

فإن قالوا بل ما كان عنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرب يصح إال وقد أبداه ورواه للناس وبلغه كما حيق يف 
علمه وروعه قلنا صدقتم وهذه صفته عندنا وحنن على اتباع روايته ورواية غريه من العدول ألنه عدل وقد أمرنا 

  لعدل بقبول خرب ا
وحنن على رفض رأيه ورأي غريه لقيام الربهان على حترمي التقليد وهو أول الناس ينهى عن تقليده والعجب من 
دعواهم أهنم أخذوا باآلخر من فعله صلى اهللا عليه و سلم وأخذوا باألول املنسوخ لذلك فما حضرنا ذكره مما 

  املنسوخ  تركوا فيه آخر فعله صلى اهللا عليه و سلم وأخذوا باألول
فإهنم مل جييزوا أن يأيت اإلمام املعهود وقد بدأ خليفته على الصالة بالصالة فدخل اإلمام املعهود فيتم الصالة ويبين 

  سائر من خلفه على من كربوا يف أول صالهتم 
يف مرضه  ويصري اإلمام الذي ابتدأ الصالة مأموما وهذه آخر صالة صالها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالناس

  الذي مات فيه فأبطلوا هذه الصالة 
وأجازوا أن خيرج اإلمام من الصالة لعذر أصابه ويستخلف من يتم بالناس صالهتم وهذا ما مل يأت فيه نص وال 

إمجاع ومل يروا الصالة خلف اإلمام القاعد واألصحاء وراءه قعود أو قيام وهذه صفة آخر صالة صالها رسول اهللا 
و سلم وتعلقوا حبديث رواه اجلعفي وهو كذاب عن الشعيب مرسال ال يؤمن أحد بعدي جالسا وهي  صلى اهللا عليه
  رواية كوفية 

  وهم يردون الصحيح من رواية أهل الكوفة ويتعلقون هبذه الرواية اليت ال شك يف كذهبا من روايات أهل الكوفة 
ملذكور وهذه صفة آخر صالة صالها أبو بكر خلف وكرهوا التكبري بتكبري اإلمام وأبطلوا يف نص روايتهم صالة ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبضرة مجيع املهاجرين واألنصار إال األقل منهم وتركوا إباحة الشرب لكل ما ال 



يسكر من املباحات يف مجيع الظروف وهو الناسخ وأخذوا بالنهي عن الدباء واملزفت وهو منسوخ بالنص اجللي 
  أول اإلسالم وكان ذلك يف 

وتركوا ما يف سورة براءة وهي آخر سورة نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أنه ال تؤخذ جزية إال 
قاتلوا لذين ال يؤمنون بلله وال بليوم آلخر وال حيرمون ما حرم هللا { من كتايب وتركوا أيضا ما فيها من قوله تعاىل 

  } أوتوا لكتاب حىت يعطوا جلزية عن يد وهم صاغرون ورسوله وال يدينون دين حلق من لذين 

وتعلقوا حبديث ختيري من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ألنه ال جيوز أن يوجد أحد نكح أكثر من أربع نكاحا 
جائزا ألن نكاح من نكح خامسة اليوم باطل حني عقده إياه مفسوخ ال جيوز وإن جوزه الكفار ألن اهللا تعاىل قد 

  رمي اهللا تعاىل الحق هبم الزم هلم حرمه وحت
وتركوا النهي عن الصوم يف السفر يف رمضان وهو الناسخ وأخذوا بإباحة ذلك وهي منسوخة وتركوا النهي عن 

الكالم مع اإلمام يف إصالح الصالة وهو الناسخ وتعلقوا باملخصوص املنسوخ وتركوا قراءة واملرسالت يف املغرب 
 عليه و سلم وتركوا تطيبه صلى اهللا عليه و سلم حلله وإلحرامه قبل أن يطوف بالبيت وهو من آخر فعله صلى اهللا

  وهو آخر فعله عليه السالم وتعلقوا باملنسوخ املخصوص الذي كان يف احلديبية قبل حجة الوداع 
ة مؤتة وهو وتركوا إجيابه عليه السالم السلب للقاتل وكان يف غزوة حنني وهو الناسخ وتعلقوا مبا كان يف غزو

منسوخ قبل حنني وتركوا ما يف سورة براءة من أال يهادن مشرك إال على اإلسالم وال كتايب إال على الصغار 
  واجلزية وأخذوا حبديث أيب جندل وهو منسوخ قبل براءة ومثل هذا كثري 

  فصل فيه بيان سبب االختالف الواقع بني األئمة

رك هو ومن قبله كثريا من األحاديث قيل له وباهللا التوفيق وقد بينا هذا يف صدر هذه األمة فإن قيل فعلى أي وجه ت
فيما خال ولكن نأيت بفصول تقتضي تكرار ما قد ذكر فال بد من تكراره وذلك أن مالكا وغريه بشر ينسى كما 

القرآن  ينسى سائر الناس وقد جتد الرجل حيفظ احلديث وال حيضره ذكره حىت يفيت خبالفه وقد يعرض هذا يف آي
وإن أردمت ستبدال { وقد أمر عمر على املنرب بأال يزاد يف مهور النساء على عدد ذكره فذكرته امرأة بقول اهللا تعاىل 

فترك قوله وقال كل أحد } زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا أتأخذونه هبتانا وإمثا مبينا 
  أفقه منك 

{ وأمري املؤمنني أخطأ وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر فذكره علي بقول اهللا تعاىل  يا عمر وقال امرأة أصابت
ووصينا إلنسان بوالديه إحسانا محلته أمه كرها ووضعته كرها ومحله وفصاله ثالثون شهرا حىت إذا بلغ أشده وبلغ 

صاحلا ترضاه وأصلح يل يف أربعني سنة قال رب أوزعين أن أشكر نعمتك ليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 
ولوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم { مع قوله تعاىل } ذرييت إين تبت إليك وإين من ملسلمني 

لرضاعة وعلى ملولود له رزقهن وكسوهتن بلمعروف ال تكلف نفس إال وسعها ال تضآر والدة بولدها وال مولود له 
ن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما وإن أردمت أن تسترضعوا بولده وعلى لوارث مثل ذلك فإ

فرجع عن } أوالدكم فال جناح عليكم إذا سلمتم مآ آتيتم بلمعروف وتقوا هللا وعلموا أن هللا مبا تعملون بصري 
  األمر برمجها 

  ينا بالعدل وهم أن يسطو بعيينة بن حصن إذ قال له يا عمر ما تعطينا اجلزل وال حتكم ف



وقال له يا } خذ لعفو وأمر بلعرف وأعرض عن جلاهلني { فذكره احلر بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول اهللا تعاىل 
  أمري املؤمنني هذا من اجلاهلني فأمسك عمر 

ن وقال يوم مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال ميوت حىت يكو
  فسقط السيف من يده وخر إىل األرض } إنك ميت وإهنم ميتون { آخرنا أو كالما هذا معناه حىت قرئت عليه 

  وقال كأين واهللا مل أكن قرأهتا قط 
فإذا أمكن هذا يف القرآن فهو يف احلديث أمكن وقد ينساه البتة وقد ال ينساه بل يذكره ولكن يتأول فيه تأويال 

ا أو معىن ما وكل هذا ال جيوز اتباعه إال بنص أو إمجاع ألنه رأي من رأى ذلك وال حيل فيظن فيه خصوما أو نسخ
  تقليد أحد وال قبول رأيه 

وقد علم كل أحد أن الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا حوايل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة جمتمعني 
قد جاء ذلك منصوصا وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم وكانوا ذوي معايش يطلبوهنا ويف ضنك من القوت شديد 

وأبا بكر وعمر أخرجهم اجلوع من بيوهتم فكانوا من متحرف يف األسواق ومن قائم على خنلة وحيضر رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم يف كل وقت منهم الطائفة إذا وجدوا أدىن فراغ مما هم بسبيله هذا ما ال يستطيع أحد أن 

ذكر ذلك أبو هريرة فقال إن إخواين من املهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق وإن إخواين من  ينكره وقد
األنصار كان يشغلهم القيام على خنلهم وكنت امرأ مسكينا أصحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ملء 

  بطين وقد أقر بذلك عمر فقال فاتين مثل 

و سلم أهلاين الصفق يف األسواق ذكر ذلك يف حديث استئذان أيب موسى  هذا من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه
فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسأل عن املسألة وحيكم باحلكم ويأمر بالشيء ويفعل الشيء فيعيه من 

  حضره ويغيب مبن غاب عنه 
تفرق الصحابة للجهاد إىل مسيلمة  فلما مات النيب صلى اهللا عليه و سلم وويل أبو بكر رضي اهللا عنه فمن حينئذ

  وإىل أهل الردة وإىل الشام والعراق وبقي بعضهم باملدينة مع أيب بكر رضي اهللا عنه 
فكان إذا جاءت القضية ليس عنده فيها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر سأل من حبضرته من الصحابة عن ذلك 

س عليه غري ذلك فلما ويل عمر رضي اهللا عنه فتحت األمصار فإن وجد عندهم رجع إليه وإال اجتهد يف احلكم لي
وزاد تفرق الصحابة يف األقطار فكانت احلكومة تنزل يف املدينة أو يف غريها من البالد فإن كان عند الصحابة 
ون احلاضرين هلا يف ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أثر حكم به وإال اجتهد أمري تلك املدينة يف ذلك وقد يك

  يف تلك القضية حكم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم موجود عند صاحب آخر يف بلد آخر 
وقد حضر املديين ما مل حيضر املصري وحضر املصري ما مل حيضر الشامي وحضر الشامي ما مل حيضر البصري 

ار ويف ضرورة العلم مبا وحضر البصري ما مل حيضر الكويف وحضر الكويف ما مل حيضر املديين كل هذا موجود يف اآلث
قدمنا من مغيب بعضهم عن جملس النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بعض األوقات وحضور غريه مث مغيب الذي حضر 

  أمس وحضور الذي غاب فيدري كل واحد منهم ما حضر ويفوته ما غاب عنه 
  وهذا معلوم ببديهة العقل 

  وقد كان علم التيمم عند عمار وغريه 
بن مسعود فقاال ال يتيمم اجلنب ولو مل جيد املاء شهرين وكان حكم املسح عند علي وحذيفة رضي وجهله عمر وا

  اهللا عنهما وغريهم وجهلته عائشة وابن عمر وأبو هريرة وهم مدنيون 



وكان توريث بنت االبن مع البنت عند ابن مسعود وجهله أبو موسى وكان حكم االستئذان عند أيب موسى وعند 
  جهله عمر أيب سعيد و

وكان حكم اإلذن للحائض يف أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس وأم سليم وجهله عمر وزيد بن ثابت وكان 
  حكم حترمي املتعة 

  واحلمر األهلية عند علي وغريه وجهله ابن عباس 
ل وكان حكم الصرف عند عمر وأيب سعيد وغريمها وجهله طلحة وابن عباس وابن عمر وكان حكم إجالء أه

  الذمة من بالد العرب عند ابن عباس وعمر فنسيه عمر سنني فتركهم حىت ذكر فذكر فأجالهم 
  وكان علم الكاللة عند بعضهم ومل يعلمه عمر وكان النهي عن بيع اخلمر عند عمر وجهله مسرة 

  وكان حكم اجلدة عند املغرية وحممد بن مسلمة وجهله أبو بكر وعمر 
وس وأال يقدم على بلد فيه الطاعون عند عبد الرمحن بن عوف وجهله عمر وأبو وكان حكم أخذ اجلزية من اجمل

  عبيدة ومجهور الصحابة رضوان اهللا عنهم وكان حكم مرياث اجلد عند معقل بن سنان وجهله عمر 
 ومثل هذا كثري جدا فمضى الصحابة على ما ذكرنا مث خلف بعدهم التابعون اآلخذون عنهم وكل طبقة من التابعني

يف البالد اليت ذكرنا فإذا تفقهوا مع من كان عندهم من الصحابة وكانوا ال يتعدون فتاويهم ال تقليدا هلم ولكن 
ألهنم إمنا أخذوا ورووا عنهم إال اليسري مما بلغهم عن غري من كان يف بالدهم من الصحابة رضي اهللا عنهم كاتباع 

الكوفة يف األكثر فتاوى ابن مسعود واتباع أهل مكة يف األكثر  أهل املدينة يف األكثر فتاوى ابن عمر واتباع أهل
  فتاوى ابن عباس 

مث أتى بعد التابعني فقهاء األمصار كأيب حنيفة وسفيان وابن أيب ليلى بالكوفة وابن جريج مبكة ومالك وابن 
لى تلك الطريقة من أخذ املاجشون باملدينة وعثمان البيت وسوار بالبصرة واألوزاعي بالشام والليث مبصر فجروا ع

كل واحد منهم عن التابعني من أهل بلده فيما كان عندهم واجتهادهم فيما مل جيدوا عندهم وهو موجود عند 
ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما كتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا ربنا { غريهم و 

لذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورمحنآ أنت  وال حتمل علينآ إصرا كما محلته على
  } موالنا فنصرنا على لقوم لكافرين 

وكل ما ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجرا 
التعارض فيميل إىل أحدمها دون الثاين بضرب من الترجيحات  واحدا وقد يبلغ الرجل مما ذكرنا حديثان ظاهرمها

اليت صححنا أو أبطلنا قبل هذا يف هذا الباب ومييل غريه إىل احلديث الذي ترك هذا بضرب من تلك الترجيحات 
كما روي عن عثمان يف اجلمع بني األختني حرمتهما آية وأحلتهما آية وكما مال ابن عمر إىل حترمي نساء أهل 

وال تنكحوا ملشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا { تاب مجلة بقوله الك
ملشركني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إىل لنار وهللا يدعو إىل جلنة وملغفرة 

  قال وال أعلم شركا } بإذنه ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون 

  م من قول املرأة إن عيسى رهبا أعظ
وغلب ذلك على اإلباحة املنصوصة يف اآلية األخرى وكما جعل ابن عباس عدة احلامل آخر األجلني من وضع 

احلمل أو متام أربعة أشهر وعشر وكما تأول بعض الصحابة يف احلمر األهلية أهنا إمنا حرمت ألهنا مل ختمس وتأول 



لة الناس وتأول آخر منهم أهنا حرمت ألهنا كانت تأكل العذرة وقال بعضهم بل آخر منهم أهنا حرمت ألهنا محو
ليس على لذين آمنوا وعملوا لصاحلات جناح فيما { حرمت لعينها وكما تأول قدامة يف شرب اخلمر قول اهللا تعاىل 

فعلى هذه الوجوه } حملسنني طعموا إذا ما تقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا وهللا حيب 
ترك مالك ومن كان قبله ما تركوا من األحاديث واآليات وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم فأخذ هؤالء ما ترك 
أولئك وأخذ أولئك ما ترك هؤالء فهي وجوه عشرة كما ذكرنا أحدها أال يبلغ العامل اخلرب فيفيت فيه بنص آخر بلغه 

  ذان خفي علي هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهلاين الصفق باألسواق كما قال عمر يف خرب االستئ
  وقد أوردناه بإسناده من طريق البخاري يف غري هذا املكان 

وثانيها أن يقع يف نفسه أن راوي اخلرب مل حيفظ وأنه وهم كفعل عمر يف خرب فاطمة بنت قيس وكفعل عائشة يف خرب 
ظن ال معىن له إن أطلق بطلت األخبار كلها وإن خص به مكان دون مكان كانت  امليت يعذب ببكاء أهله وهذا

  حتكما بالباطل 
  وثالثها أن يقع يف نفسه أنه منسوخ كما ظن ابن عمر يف آية نكاح الكتابيات 

  ورابعها أن يغلب نصا على نص بأنه أحوط وهذا ال معىن له إذ ال يوجبه قرآن وال سنة 
لى نص لكثرة العاملني به أو جلاللتهم وهذا ال معىن له ملا قد أفدناه قبال يف ترجيح وخامسها أن يغلب نصا ع

  األخبار 
  وسادسها أن يغلب نصا مل يصح على نص صحيح وهو ال يعلم بفساد الذي غلب 

  وسابعها أن خيصص عموما بظنه 

  وثامنها أن يأخذ بعموم مل جيب األخذ به ويترك الذي يثبت ختصيصه 
  يتأول يف اخلرب غري ظاهره بغري برهان لعله ظنها بغري برهان  وتاسعها أن

  وعاشرها أن يترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه فيظن أنه مل يترك ذلك النص إال لعلم كان عنده 
فهذه ظنون توجب االختالف الذي سبق يف علم اهللا عز و جل أنه سيكون ونسأل اهللا تعاىل التثبيت على احلق مبنه 

  آمني 
كثرت الرحل إىل اآلفاق وتداخل الناس والتقوا وانتدب أقوام جلمع حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم وضمه مث 

وتقييده ووصل من البالد البعيدة إىل من مل يكن عنده وقامت احلجة على من بلغه شيء منه ومجعت األحاديث املبينة 
سقيم وزيف االجتهاد املؤدي إىل خالف كالم لصحة أحد التأويالت املتأول يف احلديث وعرف الصحيح من ال

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإىل ترك عمله وسقط العذر عمن خالف ما بلغه من السنن بلوغه إليه وقيام احلجة 
  به عليه فلم يبق إال العناد واجلهل والتقليل واإلمث 

رحلون يف طلب احلديث الواحد األيام الكثرية وعلى هذا الطريق كان الصحابة رضي اهللا عنهم وكثري من التابعني ي
  وقد رحل أبو أيوب من املدينة إىل مصر إىل عقبة بن عامر يف حديث واحد 

وكتب معاوية إىل املغرية اكتب إيل ما مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورحل علقمة واألسود إىل عائشة 
  داء بالشام وعمر رضي اهللا عنهما ورحل علقمة إىل أيب الدر

فقد بينا وجه ترك من ترك بعض احلديث وأزحنا العلة يف ذلك ورفعنا اإلشكال مجلة وال حول وال قوة إال باهللا 
  العلي العظيم 

  قال أبو حممد وقد موه بعضهم بأن قال إن ابن مسعود كان يسأل عن الشيء فيتركه حىت يأيت املدينة 



هي مسألة نكاح األم اليت مل يدخل بابنتها فخالفه عمر وقد صح عن زيد قال علي وإمنا كان هذا يف مسألتني فقط و
  بن ثابت وهو مدين مثل قول ابن مسعود 

  والثانية بيعه نفاية بيت املال مث رجع عن ذلك 
قال علي وكيف يكون هذا والصحيح أن ابن مسعود قال خمربا عن نفسه ما من سورة من كتاب اهللا تعاىل إال وأنا 

  نزلت ولو أين أعلم مكان رجل أعلم مين بكتاب اهللا عز و جل تبلغين إليه اإلبل ألتيته أدري فيما 
  فكيف يرجع إىل قول غريه من هذه 

صفته ولقد صدق رضي اهللا عنه وهو الذي أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يتمسك بعهده وأن يؤخذ 
اخلطاب أمر برجم جمنونة فرده عن ذلك وهو كويف القرآن عنه وعن ثالثة مذكورين معه وقد صح أن عمر بن 

  وكذلك وجد عند املغرية خرب إمالص املرأة وهو كويف مل يكن عند أهل املدينة 
قال علي وقد موه بعضهم بأن ذكر ما حدثناه عبد اهللا بن ربيع ثنا عمر بن عبد امللك ثنا حممد بن بكر ثنا أبو داود 

ف قال محيد أنبأ عن احلسن قال خطب ابن عباس يف آخر رمضان على منرب ثنا حممد بن املثىن ثنا سهل بن يوس
البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس مل يعلموا فقال من ههنا من أهل املدينة فقوموا إىل إخوانكم 
ف صاع فعلموهم فإهنم ال يعلمون فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه الصدقة صاعا من متر أو شعري أو نص

  من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغري أو كبري 
  فلما قدم علي رأى رخص الشعري قال قد أوسع اهللا عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء 

قال علي وهذا احلديث قبل كل شيء ال يصح لوجوه ظاهرة أوهلا أن الكذب والتوليد والوضع فيه ظاهر كالشمس 
ن أهل العلم باألخبار أن يوم اجلمل كان لعشر خلون من مجادى اآلخرة سنة ست وثالثني ألنه ال خالف بني أحد م

مث أقام علي بالبصرة باقي مجادى اآلخرة وخرج راجعا إىل الكوفة يف صدر رجب وترك ابن عباس بالبصرة أمريا 
  عليها ومل يرجع علي بعدها إىل البصرة هذا ما ال خالف فيه من أحد له علم باألخبار 

ويف اخلرب املذكور ذكر تعليم ابن عباس أهل البصرة صدقة الفطر مث قدم علي بعد ذلك وهذا هو الكذب البحت 
  الذي ال خفاء فيه 

ووجه ثان أن احلسن مل يسمع من ابن عباس أيام واليته البصرة شيئا وال كان احلسن يومئذ بالبصرة وإمنا كان 
  نقلة احلديث باملدينة هذا ما ال خالف فيه بني أحد من 

وأيضا وجه ثالث فإنه حديث مفتعل ال يصح ألن البصرة فتحها وبناها سنة أربع عشرة من اهلجرة عتبة بن غزوان 
املازين بدري مدين ووليها بعده املغرية بن شعبة وأبو موسى وعبد اهللا بن عامر وكلهم مدنيون ونزهلا من الصحابة 

  املدنيني 

ران بن احلصني وأنس بن مالك وهشام بن عامر واحلكم بن عمرو وغريهم وفتحت أزيد من ثالمثائة رجل منهم عم
أيام عمر بن اخلطاب وتداوهلا والته إىل أن وليها ابن عباس بعد صدر كبري من سنة ست وثالثني من اهلجرة فلم 

أزيد من اثنني يكن يف هؤالء كلهم من خيربهم بزكاة الفطر بل ضيعوا ذلك وأمهلوه واستخفوا به أو جهلوه مدة 
  وعشرين عاما مدة خالفة عمر بن اخلطاب وعثمان رضوان اهللا عليهم حىت وليهم ابن عباس بعد يوم اجلمل 

أترى عمر وعثمان ضيعا إعالم رعيتهما هذه الفريضة أترى أهل البصرة مل حيجوا أيام عمر وعثمان وال دخلوا 
هذا هلو الضالل املبني والكذب املفترى ونسبة البالء إىل  املدينة فغابت عنهم زكاة الفطر إىل بعد يوم اجلمل إن



الصحابة رضوان اهللا عليهم أن هذا اخلرب ما يدخل تصحيحه يف عقل سليم وما حدث احلسن واهللا أعلم هبذا 
  احلديث إال على وجه التكذيب له ال جيوز غري ذلك 

ف مذهبهم يف صدقة الفطر ألهنم يرون أنه ال مث نقول هلم لو صح وهو ال يصح لكان حجة على املالكيني ألنه خال
جيزي فيها من الرب إال صاع فعاد حجة عليهم وال أضل ممن حيتج مبا ال يصح نعوذ باهللا من اخلذالن وإمنا يصح هذا 
احلديث خبالف اللفظ املذكور لكن كما حدثنا عبد اهللا بن ربيع ثنا حممد بن معاوية ثنا أمحد بن شعيب ثنا قتيبة بن 

يد ثنا محاد هو ابن زيد عن أيوب السختياين عن أيب رجاء هو العطاردي قال مسعت ابن عباس خيطب على سع
  منربكم يعين منرب البصرة يقول صدقة الفطر صاع من طعام 

  وقد موه بعضهم بأن قال إن أهل املدينة هم شهدوا آخر عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أو مدلس ال بد له ضرورة من أحد الوجهني فإن كان جاهال وكان هذا مقداره من قال علي وهذا قول رجل جاهل 

العلم فما كان يف وسعه أن يفيت يف دين اهللا عز و جل وإن كان هذا مستحيال للتلبيس يف دين اهللا تعاىل فهذا أخبث 
  وأننت 

أهنم أترك الناس آلخر عمل رسول  قال علي وهذا كالم يبطل من وجهني ضروريني أحدمها أننا قد بينا يف هذا الباب
اهللا صلى اهللا عليه و سلم والثاين أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا كلهم مدنيني طول مدة رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم ومدة أيب بكر وإمنا سكنوا الشام والبصرة والكوفة يف صدر خالفة عمر رضوان اهللا عليه فما بعد ذلك 
  ألن الشام ومصر 

ت بأيدي الروم والعراق حيث بنيت الكوفة والبصرة كانت بأيدي الفرس ومل يفتتح شيء من كل ذلك وال كان
سكنه مسلم إال بعد صدر إمارة عمر هذا أمر ال جيهله من له أقل نصيب من العلم وكل من كان بالعراق والشام 

هللا عليه و سلم ومل ينفرد قط برسول اهللا ومصر من الصحابة فلم يفارقوا سكىن املدينة طوال حياة رسول اهللا صلى ا
من بقي منهم باملدينة دون من سكن بعد موته عليه السالم العراق أو الشام أو مصر فبطل كذب من موه مبا ذكرنا 
وهللا احلمد ووجب بالضرورة أن من بقي باملدينة من الصحابة رضي اهللا عنهم ليس بأوىل حبسن الظن هبم يف الثبات 

من النيب صلى اهللا عليه و سلم من سائر الصحابة الذين باألمصار وال هم أوىل بالعلم منهم بل  على ما شهدوه
  كلهم واجب احلق موصوف بالعلم والدين والنصيحة للمسلمني 

قال أبو حممد وهذا الذي جرى عليه الناس كما حدثنا عبد اهللا بن ربيع ثنا عبد اهللا بن حممد بن عثمان ثنا أمحد بن 
ا علي بن عبد العزيز ثنا احلجاج بن املنهال ثنا يزيد بن أيب إبراهيم ثنا رزيق وكان عامال لعمر بن عبد العزيز خالد ثن

على أيلة أنه كتب إىل عمر بن عبد العزيز يف عبد أبق وسرق وذكر أن أهل احلجاز ال يقطعون العبد إذا سرق 
لئن { ال يقطعون اآلبق إذا سرق وأن اهللا تعاىل يقول  فكتب إليه كتبت إيل يف عبد أبق وسرق وذكر أن أهل احلجاز

فإن كان قد سرق قدر ما يبلغ } بسطت إيل يدك لتقتلين مآ أنا بباسط يدي إليك ألقتلك إين أخاف هللا رب لعاملني 
  ربع دينار فاقطعه 

  ي ال جيوز خالفه قال علي فهذا عمر بن عبد العزيز مل يلتفت إىل عمل أهل احلجاز وأخذ بعموم القرآن وهو الذ

  فصل يف فضل اإلكثار من الرواية للسنن



قال علي واستغاث بعضهم إىل ذم اإلكثار من الرواية ونسبوا ذلك إىل عمر بن اخلطاب وذكروا اخلرب عنه أنه مل 
لكالم يلتفت لرواية فاطمة بنت قيس يف أن ال نفقة وال سكىن للمبتوتة ثالثا وأنه قال ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا 

  امرأة ال ندري لعلها نسيت وتوعد أبا موسى بضرب الظهر والبطن إن مل يأته بشاهد على 

  ما حدث به من حكم االستئذان 
  وإن أبا بكر الصديق مل يأخذ برواية املغرية بن شعبة يف مرياث اجلدة 

رة يف املشي يف خف واحد حىت شهد له بذلك حممد بن مسلمة وأن عائشة أم املؤمنني مل تلتفت إىل قول أيب هري
  وقالت ألحنثن أبا هريرة ومشت يف نعل واحدة 

وأن عثمان محل إليه حممد بن علي بن أيب طالب من عند أبيه كتاب حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الزكاة 
م أما واهللا يا فقال له أغنها عنا فرجع إىل أبيه فقال ضع الصحيفة حيث وجدهتا وأن عمارا قال لعمر يف حديث التيم

  أمري املؤمنني لئن شئت ملا جعل اهللا لك علي من احلق أال أحدث بذلك أبدا فعلت 
فقال له عمر ال ولكن نوليك من ذلك ما توليت وأن ابن عباس مل يلتفت لرواية أيب هريرة يف الوضوء مما مست 

واية علي يف النهي عن املتعة وال رواية أيب النار وال رواية احلكم بن عمرو الغفاري يف الوضوء من فضل املرأة وال ر
سعيد اخلدري يف النهي عن الدرهم بالدرمهني يدا بيد وابن عمر ذكرت له رواية أيب هريرة يف كلب الزرع فقال إن 

أليب هريرة زرعا وإن معاوية مل يلتفت لرواية عبادة بن الصامت وأيب الدرداء يف النهي عن الفضة بالفضة بتفاضل 
   يدا بيد

فهؤالء أبو بكر وعثمان وعلي وعائشة وعمار وابن عباس وابن عمر ومعاوية ذكروا حنو هذا أيضا عن نفر من 
  التابعني 

قال علي وقوهلم هذا دحض بالربهان الظاهر وال حول وال قوة إال باهللا العظيم وهو أنه يقال ملن ذم اإلكثار من 
اهللا عليه و سلم أخري هي أم شر وال سبيل إىل وجه ثالث فإن قال  الرواية أخربنا عن الرواية حلديث رسول اهللا صلى

هي خري فاإلكثار من اخلري خري وإن قال هي شر فالقليل من الشر شر وهم قد أخذوا منه بنصيب فيلزمهم أن 
اخلري يعترفوا بأهنم يتعلمون الشر ويعلمون به أما حنن فلسنا نقر بذلك بل نقول إن اإلكثار منها لطلب ما صح هو 

  كله 
وأيضا فنقول هلم عرفونا حد اإلكثار من الرواية املذمومة عندكم لنعرف ما تكرهون وحد غري اإلكثار املستحب 

يأيها لذين آمنوا ال تتبعوا خطوات لشيطان ومن يتبع { عندكم فإن حدوا يف ذلك حدا كانوا قد قالوا بالباطل 
ضل هللا عليكم ورمحته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن هللا يزكي خطوات لشيطان فإنه يأمر بلفحشآء وملنكر ولوال ف

  وقالوا } من يشآء وهللا مسيع عليم 

بال برهان وبغري علم وإن مل جيدوا يف ذلك حدا كانوا قد حصلوا يف أسخف منزلة إذ ال يدرون ما ينكرون وال 
  حيسنون 

  وهذا هو الضالل ونعوذ باهللا منه 
ل أن يكون ما رواه مالك من احلديث خريا ويكون ما رواه شرا دون أن تكون القصة وأيضا فيقال هلم ما الذي جع

معكوسة وحنن نعوذ باهللا من كل ذلك بل اخلري كله التفقه يف اآلثار والقرآن وضبط ما روي عن النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم 



اليت أمر اهللا تعاىل هبا وليت شعري إذا وقد حض النيب صلى اهللا عليه و سلم على أن يبلغ عنه وهذا التفقه والنذرة 
كان اإلكثار من احلديث شرا فأين اخلري أيف التقليد الذي ال يلزمه إال جاهل أو فاسق أم يف التحكم يف دين اهللا عز 

  و جل باآلراء الفاسدة اليت قد حذر اهللا تعاىل منها وزجر النيب صلى اهللا عليه و سلم عنها 
  يسقط من موطئه كل سنة وإنه مل حيدث بكثري مما كان عنده  وفخر بعضهم بأن مالكا كان

قال علي هذا فخر من يريد أن ميدح فيذم ويريد أن يبين فيهدم وال خيلو ما حدث به مالك وما مل حيدث به من أن 
  يكون حدث بالصحيح عنده وترك ما مل يصح فقد أحسن 

منه وال أروع كسفيان وشعبة واألوزاعي وأيوب وكذا كل من حدث أيضا مبا يصح عنده ممن ليس مالك بأعلم 
وغريهم وأن يكون حدث بالسقيم وكتم الصحيح وقد نزهه اهللا تعاىل عن ذلك ألن هذه صفة أفسق الفاسقني أو 
يكون حدث بسقيم وصحيح وكتم صحيحا وسقيما فمن فعل ذلك فهو آمث وملعون لكتمانه علما صحيحا عنده 

  د ذما عظيما لو صح عليه ذلك وأعوذ باهللا من ذلك فبطل ما أرادوا ميدحوه به وعا
وبرهان آخر يوضح كذب من قال هذا وهو أن املوطأ ألفه مالك رضي اهللا عنه بعد موت حيىي بن سعيد األنصاري 

  بال شك ومات حيىي بن سعيد يف سنة ثالث وأربعني ومائة 
ىي بن سعيد القطان أنه قال لقينا مالكا قبل أن ولسنا نقول هذا بظننا بل يقينا فهكذا روينا بإسناد متصل إىل حي

يصنف ولقيناه سنة اثنتني وأربعني ومائة بعد موت موسى بن عقبة بسنة ومل يزل املوطأ يروى عن مالك منذ ألفه 
طائفة بعد طائفة وأمة بعد أمة وآخر من رواه عنه من الثقات أبو املصعب الزهري لصغر سنه وعاش بعد موت 

  تني سنة وموطؤه أكمل املوطآت ألنه فيه مالك ثالثا وس

مخسمائة حديث وتسعني حديثا باملكرر أما بإسقاط التكرار فخمسمائة حديث وتسعة ومخسون حديثا وكان مساع 
ابن وهب للموطأ من مالك قبل مساع أيب املصعب بدهر وكذلك مساع ابن القاسم ومعن بن عيسى وليس يف موطأ 

ث وثالثة أحاديث ويف موطأ ابن وهب كما يف موطأ أيب املصعب وال مزيد فبان كذب ابن القاسم إال مخسمائة حدي
  هذا القائل واحلمد هللا رب العاملني 

قال علي ولئن كان مجيع حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم مذموما فإن مالكا ملن أول من فعل ذلك فإن أول من 
   تالهم الناس وأما حنن فإننا حنمد ذلك من فعلهم ألف يف مجع احلديث فحماد بن سلمة ومعمر مث مالك مث

ونقول إن هلم وملن فعل فعلهم يف ذلك أعظم األجر لعظيم ما قيدوا من السنن وكثريا ما بينوا من احلق وما رفعوا 
من اإلشكال يف الدين وما فرجوا مبا كتبوا من حكم االختالف فمن أعظم أجرا منهم جعلنا اهللا مبنه ممن تبعهم يف 

  ذلك بإحسان آمني 
وأما رد عمر رضي اهللا عنه حلديث فاطمة بنت قيس فقد خالفته فاطمة وهي من املبايعات املهاجرات للصواحب 

فهو تنازع من أويل األمر ليس قول أوىل من قوهلا وال قوهلا أوىل من قوله إال بنص والنص موافق لقول فاطمة وعمر 
علق للمالكيني هبذا اخلرب ألهنم خالفوا رواية فاطمة وخالفوا قول عمر فلم جمتهد خمطىء يف رد ذلك مأجور مرة وال ت

  يتعلقوا بأحدمها 
وأما ما ذكروا من هني عمر رضي اهللا عنه يف اإلكثار من احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فحدثنا حممد بن 

عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة عن بيان عن  سعيد ثنا أمحد بن عون اهللا ثنا قاسم بن أصبغ ثنا اخلشن ثنا بندار ثنا
الشعيب عن قرظة هو ابن كعب األنصاري قال شيعنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل صرار فانتهى إىل مكان 

  فتوضأ فيه 



  فقال أتدرون ملا شيعتكم قلنا حلق الصحبة 
احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و قال إنكم ستأتون قوم هتتز ألسنتهم بالقرآن كاهتزاز النخل فال تصدروهم ب

  سلم وأنا شريككم قال قرظة فما حدثت بشيء بعد ولقد مسعت كما مسع الصحايب 
فهذا مل يذكر فيه الشعيب أنه مسعه من قرظة وما نعلم أن الشعيب لقي قرظة وال مسع منه بل ال شك يف ذلك ألن 

  ة قرظة رضي اهللا عنه مات واملغرية بن شعبة أمري الكوف

  هذا مذكور يف اخلرب الثابت املسند وأول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب 
فذكر املغرية عنده ذلك خربا مسندا يف النوح ومات املغرية سنة مخسني بال شك والشعيب أقرب إىل الصبا فال شك 

كعب مات وعلي رضوان  يف أنه مل يلق قرظة قط فسقط هذا اخلرب بل قد ذكر بعض أهل العلم باألخبار أن قرظة بن
اهللا عليه بالكوفة فصح يقينا أن الشعيب مل يلق قط قرظة وال عقل عنه كلمة وحدثنا أيضا أمحد بن حممد بن اجلسور 
ثنا حممد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا أبو بكر هو ابن عياش عن أيب حصني يرفعه إىل 

   العراق قال جردوا القرآن عمر أنه حني وجه الناس إىل
  وأقلوا الراوية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا شريككم 

  قال أبو حممد وأبو حصني مل يولد إال بعد موت عمر بدهر وأعلى من عنده ابن عباس والشعيب 
اهللا عليه و سلم قال علي وروي عنه أيضا أنه رضي اهللا عنه أنه حبس ابن مسعود من أجل احلديث عن النيب صلى 

كما روينا بالسند املذكور إىل بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه قال 
قال عمر البن مسعود وأليب الدرداء وأيب ذر ما هذا احلديث على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وأحسبه أنه 

   مات مل يدعهم أن خيرجوا من املدينة حىت
  قال علي هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة فال يصح 

وال جيوز االحتجاج به مث هو يف نفسه ظاهر الكذب والتوليد ألنه ال خيلو عمر من أن يكون اهتم الصحابة ويف هذا 
ما فيه أو يكون هنى عن نفس احلديث وعن تبليغ سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املسلمني وألزمهم 

ماهنا وجحدها وأن ال يذكروها ألحد فهذا خروج عن اإلسالم وقد أعاذ اهللا أمري املؤمنني من كل ذلك ولئن كت
كان سائر الصحابة متهمني يف الكذب على النيب صلى اهللا عليه و سلم فما عمر إال واحد منهم وهذا قول ال يقوله 

  مسلم أصال 

احملتج ملذهبه الفاسد مبثل هذه الروايات امللعونة أي الطريقتني  ولئن كان حسبهم وغريهم متهمني لقد ظلمهم فليختر
اخلبيثتني شاء وال بد له من أحدمها وإمنا معىن هني عمر رضي اهللا عنه من احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ف من األمم سلم لو صح فهو بني يف احلديث الذي أوردناه من طريق قرظة وإمنا هنى عن احلديث باألخبار عمن سل
  وعما أشبه 

وأما بالسنن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن النهي عن ذلك هو جمرد وهذا ما ال حيل ملسلم أن يظنه ممن دون 
  عمر من عامة املسلمني فكيف بعمر رضي اهللا عنه 

  ودليل ما قلنا أن عمر قد حدث حبديث كثري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ه عليه السالم مكروها فقد أخذ عمر من ذلك بأوفر نصيب وال حيل ملسلم أن يظن بعمر رضي فإن كان احلديث عن

اهللا عنه أنه هنى عن شيء وفعله ألنه قد روي عنه رضوان اهللا عليه مخسمائة حديث ونيف على قرب موته من موت 



يه و سلم وما يف الصحابة أكثر النيب صلى اهللا عليه و سلم فصح أنه كثري الرواية واحلديث عن النيب صلى اهللا عل
  رواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من عمر بن اخلطاب إال بضعة عشر منهم فقط 

فصح أنه قد أكثر الرواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فصح بذلك التأويل الذي ذكرنا لكالمه رضي اهللا عنه 
  وال فرق وهكذا القول فيما روي من ذلك عن معاوية رضي اهللا عنه 

وقد جاء ما قلناه عن عمر رضي اهللا نصا دون تأويل كما أنبأ عبد اهللا بن ربيع ثنا حممد بن معاوية القرشي ثنا ابن 
خليفة الفضل بن احلباب اجلمحي قال ثنا أبو الوليد هشام بن عبد امللك الطيالسي ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن 

أن عمر بن اخلطاب قال سيأيت قوم جيادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم  أيب حبيب عن بكري بن عبد اهللا بن األشج
  بالسنن فإن أصحاب السنة أعلم بكتاب اهللا عز و جل 

قال علي وقد صح هبذا أن عمر أمر بتعليم السنن وأخرب أهنا تبني القرآن فصح ما قلناه يقينا بال مرية وارتفع اللبس 
  واحلمد هللا رب العاملني 

كله أن املالكيني احملتجني بأن عمر رضي اهللا عنه حبس ابن مسعود وأبا موسى وأبا الدرداء باملدينة وأعجب من هذا 
على اإلكثار من احلديث ينبغي هلم أن حياسبوا أنفسهم فيقولوا إذا أنكر عمر على ابن مسعود وأيب موسى وأيب 

  الدرداء اإلكثار من 

ول األمة وليس البن مسعود إال مثامنائة حديث ونيف وليس احلديث وسجنهم على ذلك وهم أكابر الصحابة وعد
أليب الدرداء إال مائة حديث ونيف لعله ال يصح عنهما إال أقل من نصف هذين العددين ماذا كان يصنع مبالك لو 
لى رأى موطأه قد مجع فيه مثامنائة حديث ونيفا وثالثني حديثا من مسند ومرسل أين كنتم ترونه يبلغ به وهو ينكر ع
الصحابة بزعمكم الكاذب دون هذا العدد فلو كان هلؤالء القوم دين أو عقل أما كان حيجزهم عن اإلقدام على 

  اإلنكار على الصحابة رضوان اهللا عليهم أمرا جييزون لصاحبهم أكثر منه إن هذا لعجب 
ه وقلة حديثه وحسبنا اهللا وأما احلنفيون فقد طردوا أصلهم ههنا ألن صاحبهم أقل احلديث ومل يطلبه بكثرة خطئ

ونعم الوكيل والرواية يف حبس ابن مسعود يف ذلك عنه ضعيفة وإمنا صح أنه تشدد يف احلديث كما ذكرنا وكان 
يكلف من حدثه حبديث أن يأيت بآخر مسعه معه وإمنا فعل ذلك اجتهادا منه وقد أنكره عليه أيب فرجع عمر عن ذلك 

ىت لو صح ذلك عن عمر ومعاوية فقد خالفهما يف ذلك أيب وعبادة وبلغ وذلك مذكور يف حديث االستئذان وح
  ذلك بأحدمها إىل أن حلف أال يساكنه يف بلد واحد فمن جعل قول معاوية أوىل من قول عبادة وأيب الدرداء 

صححت ملا وأما الرواية عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه مل يقنع بقول املغرية وروايته فمنقطعة ال تصح ولو 
  كان هلم فيها حاجة 

ألهنم يقولون خبرب الواحد إذا وافقهم وال معىن لطلب راو آخر فالذي يدخل خرب الواحد يدخل خرب االثنني وال 
  فرق إال أن يفرق بني ذلك نص فيوقف عنده 

أهنا مل تصدق أبا هريرة وال وأما الرواية عن عائشة أم املؤمنني فإمنا موهوا بإيرادها وال حجة هلم فيها ألهنا مل تقل قط 
أهنا تستجيز رد حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمنا ذكر هلا أن أبا هريرة ينهى عن املشي يف نعل واحد 

  فقالت ألحنثن أبا هريرة وأحسنت وبرت 
  فلو مل يكن يف هذا إال قول أيب هريرة ملا لزم األخذ به 

  رده وأما خرب عثمان فال ندري على أي وجه أو
والذي نظن بعثمان أنه كان عنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم رواية يف صفة الزكاة استغىن هبا عما عند علي بل 



نقطع هبذا عليه قطعا وال وجه لذلك اخلرب سوى هذا أو اجملاهرة خبالف النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد أعاذه اهللا 
  هبذا اخلرب من ذلك فإن صاروا إىل توجيهنا بطل تعلقهم 

  وإن وجهوه على هذا الوجه اآلخر 

حلقوا بالروافض ونسبوا إىل عثمان الكفر أو الفسق وقد برأه اهللا من ذلك وأن من نسب إليه ألوىل به من عثمان 
  بال شك 

وأما قول عمار لعمر فيعيذ اهللا عمارا من أن يستجيز جحد سنة عنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم موافقة لرأي 
  عمر 

هذه صفة توجب الكفر ملن استحلها ويوجب الفسق ملن فعلها غري مستحل هلا ال خيتلف يف ذلك اثنان من أهل 
  اإلسالم مع جميء النص بذلك فيمن يكتم حكم اهللا تعاىل أو خيالفه 

إن لذين { ىل وإمنا قال ذلك عمار مبكتا لعمر إذ خالفه مبعىن أترى يل أن أكتم هذا اخلرب نعم إن شئت كما قال تعا
يلحدون يف آياتنا ال خيفون علينآ أفمن يلقى يف لنار خري أم من يأيت آمنا يوم لقيامة عملوا ما شئتم إنه مبا تعملون 

أو غري هذا وهو يف اخلرب ذكر أن عمر أجنب فلم يصل فهذا الذي أراد عمار كتمانه وأنه ال حيدث به أبدا } بصري 
ليس ذكر اسم عمر يف ذلك من السنن وال له فائدة لكن عمر رضي اهللا عنه  لواجب حق عمر عليه وهذا مباح إذ

  مل يفسح له يف ذلك بل واله من التصريح بامسه يف ذلك ما توىل 
وأما ابن عباس فإنه روى يف فضل املرأة من طريق ميمونة خربا بىن عليه وروى يف املتعة إباحة شهدها فثبت عليها 

ك عليه علي بن أيب طالب وأغلظ عليه القول وروي يف الدرهم بالدرمهني خربا عن ومل حيقق النظر وقد أنكر ذل
أسامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فثبت عليه وأنكر عليه ذلك أبو سعيد وأغلظ له يف القول جدا ومل يعارض 

حديث وال حلكمه بل خرب احلكم يف فضل املرأة بأكثر من أن قال هي ألطف بنانا وأطيب رحيا فليس يف هذا رد لل
صدق يف ذلك وقد خالفه يف الوضوء مما مست النار ويف غسل اليد ثالثا قبل إدخاهلا يف اإلناء أبو هريرة وأغلظ له 

  يف القول فليت شعري من جعل قول ابن عباس أوىل من قول علي وأيب هريرة واحلكم بن عمرو وأيب سعيد 
وليس يف هذا رد لرواية أيب هريرة أصال فإذا مل يبق من مجيع ما وأما قول ابن عمر إن أليب هريرة زرعا فصدق 

اعترضوا به إال اختالف الصحابة يف بعض ذلك مما صح وثبت فالواجب الرد املفترض الذي ال حيل سواه هو الرد 
يما إذا يف ذلك إىل اهللا تعاىل وإىل النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ كان صاحب يف ذاته فغري مبعد عنه الوهم ال س

  اختلفوا فمضمون أن أحد القولني خطأ فوجدنا اهللا تعاىل قد أمر بالتفقه يف الدين وإنذار 

الناس به وأمر بطاعة الرسول صلى اهللا عليه و سلم وال سبيل إىل طاعته عليه السالم إال بنقل كالمه وضبطه 
حكام رسوله صلى اهللا عليه و سلم ووجدناه صلى وتبليغه وال سبيل إىل التفقه يف الدين إال بنقل أحكام اهللا تعاىل وأ

اهللا عليه و سلم قد حض على تبليغ احلديث عنه وقال يف حجة الوداع جلميع من حضر أال فليبلغ الشاهد الغائب 
  فسقط قول من ذم اإلكثار من احلديث 

لعظيم ما أدري غرضهم يف مث العجب فيه إيرادهم هلذه اآلثار اليت ذكرنا عمن أوردوها عنه من الصحابة فواهللا ا
ذلك وال منفعتهم هبا وال شك أهنم ال يدرون ملاذا أوردوها ألهنم إن كانوا أوردوها طعنا يف القول خبرب الواحد 

فليس هذا قوهلم بل هم كلهم يقولون خبرب الواحد وأيضا فهي كلها أخبار آحاد وليس شيء منها حجة عند من ال 
أو يكونوا أوردوها على إباحة رد املرء ما مل يوافقه من خرب الواحد وأخذ ما يقول خبرب الواحد وهذا عجب جدا 



وافقه من ذلك فهذا هوس عتيق أول ذلك أهنم يردون بعض ما مل يرده من احتجوا به من الصحابة ويأخذون ببعض 
يردوا هبذا ما رده من احتجوا به منهم وأيضا فإن كان األمر كذلك فقد اختلط الدين وبطل ألن خلصومهم أن 

  الباب نفسه ما أخذوا به ويأخذوا ما ردوه هم منه ونعوذ باهللا منه 
  قال علي وال أضل وال أجهل وال أبعد من اهللا عز و جل ممن يزجر عن تبليغ كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ره امللعون ورأيه الفاسد ويأمر بأال يكثر من ذلك أو يرد ما مل يوافقه مما صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بنظ
وهواه اخلبيث ودعواه الكاذبة مث يغين دهره يف اإلكثار من تبليغ آراء مالك وابن القاسم وسحنون وأيب حنيفة وأيب 

  يوسف وحممد بن احلسن والتلقي بالقبول جلميعها على غلبة الفساد عليها أال إن ذلك هو الضالل البعيد 
   تعاىل نعتصم والفتيا باآلراء املتناقضة وباهللا

قال علي وأما من ظن أن أحدا بعد موت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينسخ حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وحيدث شريعة مل تكن يف حياته عليه السالم فقد كفر وأشرك وحل دمه وماله وحلق بعبدة األوثان لتكذيبه قول اهللا 

نزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خل{ تعاىل 
لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال 

صة ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خمم
  وقال تعاىل } غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 

فمن ادعى أن شيئا مما كان يف عصره عليه } ومن يبتغ غري إلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف آلخرة من خلاسرين { 
السالم على حكم ما مث بدل بعد موته فقد ابتغى غري اإلسالم دينا ألن تلك العبادات واألحكام واحملرمات 

باحات والواجبات اليت كانت على عهده عليه السالم هي اإلسالم الذي رضيه اهللا تعاىل لنا وليس اإلسالم شيئا وامل
غريها فمن ترك شيئا منها فقد ترك اإلسالم ومن أحدث شيئا غريها فقد أحدث غري اإلسالم وال مرية يف شيء 

نزول هذه اآلية فإمنا هي تفسري ملا نزل قبلها وبيان  أخربنا اهللا تعاىل به أنه قد أكمله وكل حديث أو آية كانا بعد
  جلملتها وتأكيد ألمر متقدم 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
ومن ادعى يف شيء من القرآن أو احلديث الصحيح أنه منسوخ ومل يأت على ذلك بربهان وال أتى بالناسخ الذي 

ريعة قد تيقنت فهو داعية من دعاة إبليس ادعى من نص آخر فهو كاذب مفتر على اهللا عز و جل داع إىل رفض ش
فمن ادعى أن الناسخ } إنا حنن نزلنا لذكر وإنا له حلافظون { وصاد عن سبيل اهللا عز و جل نعوذ باهللا قال اهللا تعاىل 

  مل يبلغ وأنه قد سقط فقد كذب ربه وادعى أن هنالك ذكرا مل حيفظه اهللا بعد إذ أنزله 
السهو الغلط قيل له إن كنت ممن يقول خبرب الواحد فاترك كل ما أخذت به منه  فإن قال قائل احلديث قد يدخله

فإنه يف قولك حمتمل أن يكون دخل فيه السهو الغلط وإن كنت مقلدا فاترك كل من قلدت فإن السهو والغلط قد 
  يدخالن عليه بالضمان 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أوثق من وقد يدخالن أيضا يف الرواة عنهم الذين عنهم أخذت دينك وإال فالرواة 
  الرواة عن مالك وأيب حنيفة نعم ومن مالك وأيب حنيفة أنفسهما 

وإن كنت ممن يبطل خرب الواحد مجلة فقد أثبتنا الربهان على وجوب قبوله وما ثبت بيقني فال يبطل خبوف سهو مل 
علم إن يتبعون إال لظن وإن لظن ال يغين من حلق شيئا  وما هلم به من{ يتيقن واحلق ال تسقطه الظنون قال اهللا تعاىل 



ولزمه أن يسقط القبول لشهادة الشاهدين يف الدماء والفروج واألموال إذ يدخل عليهما السهو والغلط وتعمد } 
  الكذب وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل يف صفة الرواية

  من كتابه أو من حفظه أو بأحاديث قال علي الرواية هي أن يسمع السامع الناقل الثقة حيدث حبديث 
فجائز أن يقول حدثنا وحدثين وأخربنا وأخربين وقال يل وقال لنا ومسعت ومسعنا وعن فالن وكل ذلك سواء وكل 

ذلك معىن واحد أو يقرأ الراوي عن الناقل حديثا أو أحاديث فيقول املروي عليه هبا ويقول نعم هذه رواييت وأن 
ا املروي عنه أو يناول املروي عنه الراوي كتابا فيه حديث أو أحاديث أو ديوانا بأسره يسمعها تقرأ عليه ويقر هب

عظم أو صغر فيقول له هذا ديوان كذا كل ما فيه أخذته عن فالن عن فالن حىت يبلغه إىل مؤلفه ويستثين شيئا إن 
شهور مقبول عند الناس نقل تواتر ليس كان فاته منه بعينه فإن مل يفته شيء فال يستثين شيئا أن يقول له عن ديوان م

يف ألفاظه اختالف ديوان كذا أخذته عن فالن عن فالن حىت يبلغ إىل مؤلفه فأي هذه الوجوه كان فجائز أن يقول 
فيه القائل حدثين وأخربين وهو حمق يف ذلك وهو كله خرب صحيح ونقل صادق ورواية تامة ال داخلة فيها كالقراءة 

  والسماع وال فرق 
إن مسعه خياطب بذلك غريه فليقل مسعت فالنا خيرب عن فالن أو حيدث عن فالن وال يقل حينئذ نا وال ين وال أنا ف

  وال إين فيكذب ولكن إن قال مسعت فالنا فهي رواية صحيحة تامة فليحدث هبا ولريوها الناس 
ه إياه كل ذلك ال معىن له وال حيل وسواء أذن له املسموع عنه يف ذلك أو مل يأذن حجر عليه احلديث عنه أو أباح

ألحد أن مينع من نقل حق فيه خري للناس قد مسعه الناقل وال حيل ألحد أن يبيح لغريه نقل ما مل يسمع ومن يتعد 
حدود اهللا فقد ظلم نفسه وإمنا هو حق أو كذب فاحلق الذي ينتفع به مسلم واحد فصاعدا واجب نقله والكذب 

  حرام نقله 
ىل آخر كتابا يوقن املكتوب إليه أنه من عنده فيقول له يف كتابه ديوان كذا أخذته عن فالن كما وأما من كتب إ

  وصفنا قبل فليقل املكتوب إليه أخربين يف كتابه إيل 
  وحنن نقول أنبأنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأخربنا اهللا تعاىل 

ولذين آمنوا وعملوا لصاحلات سندخلهم جنات جتري من حتتها ألهنار خالدين فيهآ {  تعاىل وقال تعاىل وقال لنا اهللا
هللا نزل أحسن حلديث كتابا متشاهبا مثاين تقشعر منه { وقال تعاىل } أبدا وعد هللا حقا ومن أصدق من هللا قيال 

هدى هللا يهدي به من يشآء ومن يضلل هللا فما له  جلود لذين خيشون رهبم مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر هللا ذلك
وإمنا ذلك ألنه تعاىل خاطب بكتابه كل من يأيت من اإلنس واجلن إىل يوم القيامة وأمر نبيه صلى اهللا عليه } من هاد 

و سلم مبخاطبة كل من يأيت إىل يوم القيامة من اإلنس واجلن أيضا فليس منا أحد إال وخطاب اهللا تعاىل وخطاب 
وله صلى اهللا عليه و سلم يتوجهان إليه يوم القيامة وليس ذلك ملن دوهنما أصال وإمنا خياطب كل من دون اهللا رس

تعاىل ودون رسوله صلى اهللا عليه و سلم من شافه أو من كتب إليه أو من مسع منه لفظه إذ مل يأمر اهللا تعاىل أحدا 
ه و سلم بأن ينذر مجيع أهل األرض وإمنا يصح من فعل كل من ولد آدم عليه السالم دون رسول اهللا صلى اهللا علي

  واحد ما وافق ما أمره تعاىل به ال ما خالف ما أمره اهللا عز و جل ومن فعل ما مل يؤمر به ففعله باطل مردود 
قال علي وأما اإلجازة اليت يستعملها الناس فباطل وال جيوز ألحد أن جييز الكذب ومن قال آلخر ارو عين مجيع 



واييت دون أن خيربه هبا ديوانا ديوانا وإسنادا إسنادا فقد أباح له الكذب ألنه إذا قال حدثين فالن أو عن فالن فهو ر
كاذب أو مدلس بال شك ألنه مل خيربه بشيء فهذه أربعة أوجه جائزة وهي خماطبة احملدث لآلخذ عنه أو مساع 

  إىل اآلخذ عنه أو مناولته إياه كتابا فيه علم  احملدث من اآلخذ عنه وقراره له بصحته أو كتاب احملدث
وقوله هذا أخربين به فالن عن فالن وكل هذه الوجوه قد صحت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن مجيع 

  الصحابة 
مد فأما األخبار فإخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم بالسنن وإخبار الصحابة بعضهم بعضا فأبو بكر أخربه املغرية وحم

بن مسلمة وكذلك كل من بعده منهم وأما قراءة اآلخذ على احملدث فقد قال بعض الناس للنيب صلى اهللا عليه و 
سلم فأخربين أهل العلم أن على ابين جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فصدق النيب صلى اهللا عليه 

  ق وأنكروا الباطل و سلم وكذلك سأل الناس أصحابه عن األحكام قصدقوا احل

وأما الكتاب فكتب النيب صلى اهللا عليه و سلم بالسنن إىل ملوك اليمن وإىل من غاب عنه من ملوك األرض الذين 
  دعاهم إىل اإلميان وكذلك فعل أصحابه بعده إىل قضاهتم وأمرائهم 

وغريه إذ بعثهم أمراء يعلمهم  وأما املناولة فقد كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتابا لعمرو بن حزم ولعمر
فيها السنن وأمرهم بالعمل مبا فيها وكذلك لعبد اهللا بن جحش وأعطاه الكتاب وأمره بالعمل مبا فيه وكذلك فعل 
أبو بكر بأنس وبعث علي كتابا مع ابنه إىل عثمان وقال هذه صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمر عمالك 

  يعملون هبا 
فما جاءت قط عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال عن أصحابه رضي اهللا عنهم وال عن أحد منهم وال وأما اإلجازة 

  عن أحد من التابعني وال عن أحد من تابعي التابعني فحسبك بدعة مبا هذه صفته وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل وقد تعلل قوم يف أحاديث صحاح

قال علي وهذا ال معىن له ألن فالنا الذي أرسله لو مل يروه أصال أو بأن قالواهذا حديث أسنده فالن وأرسله فالن 
مل يسمعه البتة ما كان ذلك مسقطا لقبول ذلك احلديث فكيف إذا رواه مرسال وليس يف إرسال املرسل ما أسنده 

هبا مالكيا غريه وال يف جهل اجلاهل ما علمه غريه حجة مانعة من قبول ما أسنده العدول ال سيما إن كان املعترض 
أو حنفيا فإهنم يرون املرسل مقبوال كاملسند فكيف يوهنون الصحيح مبا يرونه موافقا له وشاذا ومؤيدا إن هذا 

لعجيب وإن هذا إلفراط يف اجلهل والسقوط وال معىن لقوهلم إمنا يراعى هذا إذا كان املرسل أو املوقف أعدل من 
عن العدل وال معىن لتفاضل العدالة على ما قد ذكرنا يف هذا الباب إذ  املسند فإمنا جيب قبول اخلرب إذا رواه العدل

ال نص وال إمجاع وال دليل على مراعاة عدل وأعدل منه وإمنا الواجب مراعاة العدالة فقط وباهللا تعاىل نتأيد 
  ونعتصم 

  الباب الثاين عشر

و سلم واألخذ بظاهرها ومحلها على الوجوب يف األوامر والنواهي الواردة يف القرآن وكالم النيب صلى اهللا عليه 
  والفور وبطالن قول من صرف شيئا من ذلك إىل التأويل أو التراخي أو الندب أو الوقف بال برهان وال دليل 
قال أبو حممد الذي يفهم من األمر أن اآلمر أراد أن يكون ما أمر وألزم املأمور ذلك األمر وقال بعض احلنفيني 



بعض الشافعيني إن أوامر القرآن والسنن ونواهيهما على الوقف حىت يقوم دليل على محلها إما وبعض املالكيني و
على وجوب يف العمل أو يف التحرمي وإما على ندب وإما على إباحة وإما على كراهة وذهب قوم من الطوائف اليت 

الفعل حىت يقوم دليل على ذكرنا ومجيع أصحاب الظاهر إىل القول بأن كل ذلك على الوجوب يف التحرمي أو 
  صرف شيء من ذلك إىل ندب أو كراهة أو إباحة فتصري إليه 

قال علي وهذا هو الذي ال جيوز غريه وحنن إن شاء اهللا تعاىل ذاكرون ما اعترض به املخالفون وبطالن شغبهم 
  بالرباهني الصحيحة مث نذكر األدلة على صحة ما ذهبنا إليه وباهللا تعاىل التوفيق 

علي فعمدة ما موهوا به أن قالوا لو كان لفظ األمر موضوعا لإلجياب مل يوجد أبدا إال كذلك لكن ملا وجدنا  قال
بال خالف منكم لنا أوامر معناها الندب أو اإلباحة ووجدنا نواهي بال خالف منكم لنا معناها الكراهة وجب أال 

بدليل قالوا وألفاظ األوامر عندنا من األلفاظ املشتركة نصرف األلفاظ إىل بعض ما حتتمله من املعاين دون بعض إال 
اليت ال ختتص مبعىن واحد لكنها مبنزلة عري ورجل ولون وعني فإن قولك رجل ليس هو بأن يوقع على العضو أوىل 
 منه بأن يوقع على مجاعة اجلراد وقولك عري ليس بأن يوقع على احلمار أوىل من أن يوقع على العظم الذي يف القدم

  وقولك عني ليس بأن يوقع على ميني عني النظر أوىل من أن يوقع 

على عني املاء وقولك لون ليس بأن يوقع على احلمرة أوىل من أن يوقع على البياض فكذلك قول القائل افعل ملا 
  يل وجد يراد به الندب ووجد يراد به إجياب مل يكن إيقاعه على اإلجياب أوىل من إيقاعه على الندب إال بدل

قال علي هذا شغب فاسد وذلك أنا نقول وباهللا تعاىل التوفيق إن لكل مسمى من عرض أو جسم امسا خيتص به يتبني 
به مما سواه من األشياء ليقع هبا التفاهم وليعلم السامع املخاطب به مراد املتكلم املخاطب له ولو مل يكن ذلك ملا 

ومآ أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم { د قال اهللا تعاىل كان تفاهم أبدا ولبطل خطاب اهللا تعاىل لنا وق
ولو مل يكن لكل معىن اسم منفرد به ملا صح البيان أبدا } فيضل هللا من يشآء ويهدي من يشآء وهو لعزيز حلكيم 

اللغة أشياء ألن ختليط املعاين هو اإلشكال نفسه فإذن األصل ما ذكرناه بضرورة العقل وبنص القرآن مث وجدنا يف 
مما ذكروا من أمساء تقع على معان شىت ووجدناها أيضا أمساء خيتص كل اسم منها مبسماه فقط وعلمنا أن املراد 

باللغة إمنا هو اإلفهام ال اإلشكال لزمنا أن نلزم األصل الذي هو اختصاص كل معىن بامسه دون أن يشاركه فيه غريه 
  هذه الرتبة وأنه مما ال يقع به بيان فيطلب بيانه حينئذ من غريه  حىت يصح عندنا أن هذا االسم مرتب خبالف

قال علي والذي شبهوا به األوامر من األمساء املشتركة اليت ذكروا مثل لون وعري ورجل تشبيه فاسد ضرورة وذلك 
أمره على أن املخاطب إذا خاطبنا خبرب ما عن رجل أو عن لون أو أمرنا بأمر ما يف ذلك فممكن أن حنمل خربه و

كل ما يقتضيه ما ذكر مثل أن يقول ال تأكلوا عريا فيجتنب كل ما يقع عليه اسم عري وإن اختلفت أنواعه وكذلك 
وهو لذي أنزل من لسمآء مآء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا خنرج منه حبا متراكبا { قوله تعاىل 

لزيتون ولرمان مشتبها وغري متشابه نظروا إىل مثره إذآ أمثر ومن لنخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب و
وكان ذلك واقعا على كل مثر وإن اختلفت أنواعه وكذلك قول القائل } وينعه إن يف ذلكم آليات لقوم يؤمنون 

  اهلواء ال لون له 
مساء قائمة والتفاهم فقد انتفى بذلك عنه البياض واحلمرة والسواد واخلضرة والصفرة فالفائدة باخلطاب هبذه األ

  ممكن ومحلها على ما يقتضيه جائز حسن إال أن يقوم دليل على ختصيص بعض ما حتتها فيصار إليه 



وهذا غري ممكن يف األوامر اليت أرادوا أن يشبهوها باألمساء اليت ذكرنا ألنه إذا قيل لنا افعلوا وكان هذا اللفظ ممكنا 
و اإلباحة فال سبيل يف بنية الطبيعة إىل محله على كل الوجوه اليت ذكرنا إذ أن يراد به اإلجياب وممكنا به الندب أ

ممتنع بالضرورة أن يكون الشيء ملزما وال بد ومباحا تركه يف وقت واحد إلنسان واحد هذا حمال ال ميكن وال 
بدا ولو كان ذلك يقدر عليه فيبطل تشبيههم وصح أن األمر لو كان كما ذكروا لكان غري مقدر على االئتمار له أ

لبطل األمر كله ضرورة وإذ قد صح ورود األمر من اهللا عز و جل وصح التخاطب باألوامر يف اللغة بني الناس 
علمنا أنه ال جيوز أن خياطبنا تعاىل مبا ال سبيل إىل االئتمار له وباحملاالت اليت ال نقدر عليها وصح أن األمر مراد به 

  ذلك إال كون ما خوطب به املأمور وباهللا تعاىل التوفيق معىن خمتص بلفظه وبنيته وليس 
قال علي وإمنا الذي ذكروا من أهنم قد وجدوا أوامر معناها الندب فصدقوا والوجه يف ذلك أننا قد وجدنا يف اللغة 
ألفاظا نقلت على معهودها وعن موضوعها يف اللسان وعلقت على أشياء أخر فعل ذلك خالق اللغة وأهلها الذي 

تبها كيف شاء عز و جل أو فعل يف ذلك بعض أهل اللغة من العرب أو فعل ذلك مصطلحان فيما بينها كما نقل ر
تعاىل اسم الصالة عن موضوعها يف اللغة عن الدعاء إىل استقبال الكعبة ووقوف وركوع وسجود وجلوس بصفات 

ألكل والشرب والوطء يف أيام معلومة وكما حمدودة ال تتعدى وكما نقل تعاىل اسم الصيام عن الوقوف إىل امتناع ا
نقل اسم الكفر عن التغطية إىل أقوال حمدودة ونيات معلومة فإذا قد وجدنا ذلك لزمنا إذا قام دليل على أن لفظا ما 

قد نقل عن موضوعه من اللغة ورتب يف مكان آخر أن يعتقد ذلك وإما ما مل يقم دليل على نقله فال سبيل إىل 
انه البتة وقد قال بعض املفسدين للحقائق املتكلمني مبا ال يعقل ليس هذا نقال إمنا النقل ما مل جيز أن إحالته عن مك

  يبقى على ما نقل عنه 
قال علي وهذا حتكم ال يعرفه أهل اللغة بل كل حال أحيلت فقد تنقل حكمها عما كان عليه واالسم إذا وقع على 

ىن آخر فقد نقله على حكم الوقوع على معىن واحد إىل حكم الوقوع على معىن ما فأوقعه اهللا تعاىل أيضا على مع
معنيني وأيضا فلسنا حناكرهم يف لفظ النقل وإمنا نريد أن اللفظة كانت تقع يف اللغة على معىن ما فأوقعت أيضا على 

  غري ذلك 

كثرية وأحاديث كثرية قال علي مث نقول هلم ما يلزمكم إن صححتم دليلكم الذي ذكرمت أنكم قد وجدمت آيات 
منسوخات ال حيل العمل هبا أن تتوقفوا يف كل آية ويف كل حديث الحتمال كل شيء منها يف نفسه أن يكون 

منسوخا كاحتمال كل أمر يف نفسه أن يكون ندبا فإن التزمتم ذلك كفرمت وخرجتم عن اإلسالم وإن أبيتم التزامه 
د وجدت أوامر معناها الندب وجب التوقف عن مجيع األوامر حىت أصبتم وكنتم قد أبطلتم دليلكم يف أنه ملا ق

  يصح أهنا إما إجياب أو ندب 
قال علي وليس بني ما ألزمناهم من التوقف عن كل آية وحديث من أجل وجودهم آيات منسوخة وأحاديث 

بتة بل هو ذلك منسوخات وبني ما التزموا من التوقف عن كل أمر من أجل وجودهم أوامر معناها الندب فرق ال
بعينه لسنا نقول إن مثله بل نقول إن املعىن يف ذلك واحد وبيان ذلك أن املنسوخ هو الذي ال يلزم أن يستعمل أو 
جيوز أن يستعمل واملندوب إليه هو الذي ال يلزم فرضا أن يستعمل أيضا فقد اجتمعنا يف سقوط وجوب االستعمال 

إليه مباح استعماله واملنسوخ ليس مباحا استعماله يف بعض األحوال فقط  اجتماعا مستويا وإمنا افترقا أن املندوب
فبطل متويههم وباهللا تعاىل التوفيق بإقرارهم أنه ليس من أجل وجودنا ألفاظا مصروفة عن مواضعها يف اللغة جيوز أن 

حتقيقه وباهللا تعاىل يتوقف يف سائر األلفاظ خوف أن تكون مصروفة عن مواضعها فقد بطل االستدالل الذي أرادوا 
  التوفيق 



وأيضا فإن لفظة أو ولفظة إن شئت مفهوم منهما التخيري بال خالف منا ومنهم ومن مجيع أهل اللغة وقد مسعناه تعاىل 
وقل حلق من ربكم فمن شآء فليؤمن ومن شآء فليكفر إنا أعتدنا للظاملني نارا أحاط هبم سرادقها وإن { يقول 

قل كونوا حجارة أو { مسعناه تعاىل يقول } لمهل يشوي لوجوه بئس لشراب وسآءت مرتفقا يستغيثوا يغاثوا مبآء ك
وجدنا الدليل الربهاين قد قام على خروج هاتني اآليتني عن التخيري إىل معىن آخر فيلزم على دليلهم } حديدا 

قالوا لو كانت لفظتا أو و إن  الفاسد أال حيملوا لفظة أو وال لفظة إن شئت أبدا على التخيري ألنه يقال هلم كما
شئت على التخيري لكانت مىت وجدت ملا تكن إال للتخيري فلما وجدت لغري التخيري يف عدة مواضع بطل أن تكون 

  للتخيري 

قال علي ويف هذا إبطال الكالم كله وإبطال التفاهم وفساد احلق والشرائع كلها والعلوم كلها ألنه ال قول إال وقد 
 غري بنيته يف اللغة إما على اجملاز أو االتفاق بني املتخاطبني فلو وجب من أجل ذلك أن يبطل محل يوجد موضوعا يف

األمساء على معانيها اليت رتبت هلا يف اللغة لبطل كل ما ذكرنا وكفى فسادا بكل قول أدى إىل إبطال احلقائق وباهللا 
  تعاىل التوفيق 

لفظ األمر موضوعه يف اللغة الوجوب فيلزمنا ما ألزمتمونا وإمنا قلنا إنه قال علي فإن قالوا إنا مل نوافقكم على أن 
  ليس موضوعه يف اللغة الوجوب دون الندب وال الندب دون الوجوب 

قال علي فنقول وباهللا تعاىل التوفيق قد أبطلنا يف كالمنا هذا جواز وقوع لفظ األمر على الوجوب وعلى الندب معا 
ع األلفاظ املشتركة مثل لون وعري على معان شىت وبينا أن ذلك جائز ممكن موجود وأن وفرقنا بني ذلك وبني وقو

وقوع لفظ األمر على الوجوب وعلى الندب معا حمال ممتنع ال سبيل إليه وال يتشكل يف العقل البتة فصح ضرورة 
ملواضع إىل الندب أو إىل أن لفظ األمر موضوع يف أصل اللغة إما للوجوب فقط مث نقل بدليل كما ذكرنا يف بعض ا

غري الوجوب من سائر املعاين اليت سنبينها إن شاء اهللا تعاىل وإما أنه موضوع يف أصل اللغة للندب خاصة أو ملعىن ما 
من سائر املعاين اليت قد وردت بلفظ األمر مث نقل إىل الوجوب بدليل فهذا هو الذي يتشكل يف العقل وأما احتمال 

الندب والوجوب معا يف وقت واحد فهذا باطل ألنه يوجب أن ورود األمر ال حقيقة له وقوع لفظ األمر على 
  أصال وال له معىن البتة وهذا أمحق من قول السوفسطائية فهذا الذي أردنا أن نبني إحالته وقد صح واحلمد هللا 

ب يف اللغة حىت يصح دليل وال بد لكم من املصري إىل أحد اخلربين ضرورة إما أن تقولوا لفظ األمر موضوع للوجو
بنقله إىل غري الوجوب وهذا قولنا وإما أن تقولوا لفظ األمر موضوع لغري الوجوب يف اللغة حىت يصح دليل ينقله 
إىل الوجوب فإن قلتم ذلك سهل أمركم بقول وجيز حبول اهللا وقوته وحسبنا أن قد قلعناكم بلطف اهللا عن مكان 

لقائل األوامر كلها على غري الوجوب حىت يصح دليل نقلها إىل الوجوب الشغب على اجلهال وذلك أن قول ا
  دخول يف عظيمتني إحدامها خرق اإلمجاع فما قال هبذا أحد قط وإمنا شغب من شغب باملوقف ومبا قدمنا 
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إبطاله من احتمال األمرين والثانية إبطال فائدة العقل ألنه يصري حينئذ قائال إن املوضوع يف اللغة من لفظة افعل ال 
الشيء غري األمر به  تفعل إن شئت وهذا خالف فهم مجيع أهل اللغات ألن الثابت يف فطرة العقل أن النهي عن

  وكفى مع أن اإلمجاع على ترك هذا القول كاف عن تكلف دليل 
وبرهان ضروري وهو أنه إن كانت لفظة افعل موضوعة لغري اإلجياب إال بدليل خيرجها إىل اإلجياب وكانت أيضا 

عطي افعل إن شئت أو ال لفظة ال تفعل موضوعة لغري التحرمي إال بدليل خيرجها إىل التحرمي وكان كلتا اللفظتني ت
  تفعل إن شئت فقد صار وال بد من املفهوم من ال تفعل هو املفهوم من افعل وهذا ال يقوله ذو مسكة عقل 

قال علي قالوا وبأي شيء يدل على أنه على الوجوب أبنفسه أم بدليله فإن قلتم بنفسه ففي ذلك اختلفنا وإن كان 
  ال يدل بدليله فإذا مل يدل هو فدليله أحرى أن 

  قال علي وهذا شغب فاسد ضعيف جدا 
تعلقوا إليه من قبل مبطلي احلقائق فإهنم قد سألونا هبذا السؤال نفسه فقالوا مباذا ثبت عندكم أن األشياء حق 

أبأنفسها ففيها اختلفنا أم بغريها فال شيء يف العامل يوجد من غري األشياء املوجودة وليس غري األشياء إال ال شيء 
مل يدل الشيء على حقيقة نفسه فال شيء أحرى أال يدل وتعلق أيضا هبذا السؤال مبطلو دالئل العقل فقالوا فإذا 

بأي شيء علمتم صحة ما يدل عليه العقل أبالعقل أم بغري العقل وحنو هذا من اهلذيان كثري وهؤالء القوم يف شعبة 
  من طريق مبطلي احلقائق ومبطلي مدركات العقل 

سؤاهلم هذا السخيف الذي صححوه فهو الزم هلم ال لنا إذ مل نصححه ونقول هلم بأي شيء يدل ونعكس عليهم 
األمر على أنه على الوقف أبنفسه أم بدليله فإن قلتم بنفسه ففي ذلك اختلفنا وإن كان بدليله فإذا مل يدل هو فدليله 

إمنا هم قوم ال حيققون شيئا إمنا هم يف سبيل أحرى أال يدل فمن أمحق استدالال ممن دليله عائد عليه وهادم لقوله و
  التشغيب على الضعفاء وما خيدعون إال أنفسهم 

واجلواب عن هذا السؤال السخيف وباهللا تعاىل التوفيق أنا قد أخربنا فيما خال ويف سائر كتبنا بأننا مضطرون إىل 
  معرفة أن األشياء حقائق وأهنا موجودة على 

يدري أحد كيف وقع له ذلك وبينا أن هذه املعرفة اليت اضطرنا إليها وخلقها الباري حسب ما هي عليه وبأنه ال 
تعاىل يف أنفسنا يف أول أوقات فهمنا بعد تركيبها يف اجلسد هي أصل لتمييز احلقائق من البواطن وهي عنصر لكل 

ا األشياء على ما هي عليه فعلمنا معرفة وإننا عرفنا إجياب األوامر ببديهة العقل وبالتمييز املوضوعني فينا لنعرف هب
أن احلجر صليب وأن املاء سيال يف طبعه وإن انتقل إىل اجلمود يف بعض أحواله وأن قول القائل فالن أمحق ذم وأن 
قوله فالن عاقل مدح وأن األمر عنصر من عناصر الكالم اليت هي خري ودعاء واستفهام وأمر فلما استقر يف النفس 

يفعل املأمور ما يأمره به معىن قائم يف النفوس مل يكن له بد من عبارة يقع هبا التفاهم وعلمنا ذلك  أن إرادة األمر أن
  أيضا بنصوص سنذكرها يف متام إبطال ما شغبتم به إن شاء اهللا تعاىل وباهللا نتأيد وإياه نستعني 

بتوفيق اهللا تعاىل وتعليمه ال إله إال  هذا كل ما احتج به القائلون بالوقف وال مزيد فقد أبطلناه بالربهان الضروري
هو إال أن ابن املنتاب املالكي أتى بعظيمة فلزمنا التنبيه عليها إن شاء اهللا تعاىل وذلك أنه قال إن من الدليل على أن 



ومنهم من يستمع إليك حىت إذا خرجوا { األوامر على الوقف قول اهللا تعاىل خمربا عن أهل اللغة الذين هم العرب 
قال فلو كانت } عندك قالوا للذين أوتوا لعلم ماذا قال آنفا أولئك لذين طبع هللا على قلوهبم وتبعوا أهوآءهم  من

األوامر على الوجوب واأللفاظ على العموم ملا كان لسؤاهلم عما قاله عليه السالم معىن إذ لو فهم الوجوب 
  والعموم من نفس اللفظ لكان سؤاهلم فاسدا 

هذا القول احتجاج مسلم ألن اهللا تعاىل حكى هذا االعتراض عن قوم منافقني كفار مل يرض  قال علي ال يشبه
فأجنيناه وأصحاب لسفينة { فعلهم وال سؤاهلم وإمنا حكى اهللا عز و جل ذلك عنهم منكرا عليهم وقد قال تعاىل 

قبوله على ظاهره حني وروده هذا  فأخرب تعاىل أن ظاهر القرآن وتالوته تكفي أن ذلك جيب} وجعلناهآ آية للعاملني 
نص اآلية املذكورة ووصية اهللا تعاىل اليت ال حتتمل غري ما ذكرنا وال أعجب من احتجاج من يدعي أنه مسلم يف 

إسقاطه إجياب طاعة اهللا عز و جل وطاعة رسوله صلى اهللا عليه و سلم بكالم قوم كفار منافقني مستهزئني بآيات 
  اهللا عز و جل 

هلذا االحتجاج مثال يف الشنعة والفظاعة إال قول إمساعيل بن إسحاق يف كتابه اخلمس وهو كتاب مشهور وما نعرف 
معلوم ولنا عليه فيه رد هتكنا عواره فيه وفضحناه حبول اهللا وقوته فإن قال يف الكتاب املذكور لو كان ما أعطى 

م حنني من نصيبه من مخس اخلمس كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم صناديد قريش من غنائم هوازن إثر يو
  الشافعي ما قالت األنصار يف ذلك وال قال ذو اخلويصرة ما قال 

قال علي فمن أضل ممن حيتج بكالم ذي اخلويصرة ويتخذ ذا اخلويصرة وليجة من دون اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا 
 صلى اهللا عليه و سلم حجة على املؤمنني عليه و سلم وجيعل إنكار كافر مشرك شر خلق اهللا هجور لرسول اهللا

القائلني إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا أعطى من أعطى نصيبه الذي فوض اهللا تعاىل أمره إليه ال مما جعله 
اهللا عز و جل ألقوام مسلمني معروفني اللهم إنا نربأ إليك من هذا الكالم ومن نصر مذهب قاد إىل االحتجاج 

  اخلويصرة على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبقول املنافقني ماذا قال آنفا بإنكار ذي 
وحنن نقول قول إنصاف إذ قد اقتدى ابن املنتاب بالقائلني إذ خرجوا من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد 

أولئك على { حنن بالذين قالوا استمعوا إليه مث قالوا ألهل العلم ممم وتربأنا حنن منهم ومن مثل سؤاهلم واقتدينا 
فلله ما اختار وله إن شاء اهللا تعاىل ما أعطى اهللا للذين اقتدى هبم إذ قال عز } هدى من رهبم وأولئك هم ملفلحون 

يا أيها لذين آمنوا ال حتلوا شعآئر هللا وال لشهر حلرام وال هلدي وال لقالئد وال آمني { و جل يعقب حكاية قوله 
ون فضال من رهبم ورضوانا وإذا حللتم فصطادوا وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن ملسجد لبيت حلرام يبتغ

  } حلرام أن تعتدوا وتعاونوا على لرب ولتقوى وال تعاونوا على إلمث ولعدوان وتقوا هللا إن هللا شديد آلعقاب 
د وال آمني لبيت حلرام يبتغون فضال من يا أيها لذين آمنوا ال حتلوا شعآئر هللا وال لشهر حلرام وال هلدي وال لقالئ{ 

رهبم ورضوانا وإذا حللتم فصطادوا وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن ملسجد حلرام أن تعتدوا وتعاونوا على 
ومنهم من يستمع إليك حىت إذا } { لرب ولتقوى وال تعاونوا على إلمث ولعدوان وتقوا هللا إن هللا شديد آلعقاب 

( } } ا للذين أوتوا لعلم ماذا قال آنفا أولئك لذين طبع هللا على قلوهبم وتبعوا أهوآءهم خرجوا من عندك قالو
أولئك على هدى من رهبم { وحنن راجون أن يعطينا اهللا مبنه وطوله ما أعطى من اقتدينا هبم يف قوهلم )  ١٦حممد 

ا إىل هللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إمنا كان قول ملؤمنني إذا دعو{ إذ يقول اهللا تعاىل } وأولئك هم ملفلحون 
ونعم فليعلم اجلاهل املعترض بأقوال املنافقني املشركني على كالم اهللا تعاىل } مسعنا وأطعنا وأولئك هم ملفلحون 



وكالم رسوله صلى اهللا عليه و سلم أن قول الذين قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ال معىن لسؤاهلم هذا وال 
  سؤاهلم ألنه سؤال جمنون فاسد الدين ملعون  يعقل

يا أيها لذين آمنوا ال حتلوا شعآئر هللا وال لشهر حلرام وال هلدي وال لقالئد وال { وشغب بعضهم بقول اهللا تعاىل 
آمني لبيت حلرام يبتغون فضال من رهبم ورضوانا وإذا حللتم فصطادوا وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن 

} { أن تعتدوا وتعاونوا على لرب ولتقوى وال تعاونوا على إلمث ولعدوان وتقوا هللا إن هللا شديد آلعقاب ملسجد حلرام 
قالوا وهذا إباحة بال } فإذا قضيت لصالة فنتشروا يف ألرض وبتغوا من فضل هللا وذكروا هللا كثريا لعلكم تفلحون 

وامر على الندب حىت يقوم دليل على الوجوب شك فقلنا جيب عليكم إذا احتججتم هبذا أن تقولوا إن مجيع األ
وهذا ليس قوهلم وأما هاتان اآليتان فإمنا خرجتا عن الوجوب إىل اإلباحة بربهان أما التصيد فإن النيب صلى اهللا عليه 

فإذا قضيت { و سلم حل بالطواف بالبيت واحندر إىل مىن ومل يصطد فصح أنه ليس فرضا هبذا النص اآلخر وأما 
فإن عبد اهللا بن ربيع قال حدثنا } تشروا يف ألرض وبتغوا من فضل هللا وذكروا هللا كثريا لعلكم تفلحون لصالة فن

عمر بن عبد امللك حدثنا ابن األعرايب ثنا علي بن عبد العزيز ثنا القعنيب ثنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب 
تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله الذي صلى فيه ما مل  هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املالئكة

  حيدث اللهم اغفر له اللهم ارمحه 
قال أبو حممد فندبنا إىل القعود يف مصالنا بعد الصالة فصح بذلك أن االنتشار بعد الصالة إباحة فمن جاءنا يف شيء 

ة صرنا إليه وأما بالدعوة الكاذبة احمليلة من األوامر بربهان ينقله عن الفرض إىل الندب وعن التحرمي إىل الكراهي
  للقرآن والسنن على موضوعها فمعاذ اهللا من ذلك 

واحتج على بعضهم باخلرب الثابت من طريق أنس أن رجال اهتم بأم ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر النيب 
ه باخلروج فلما خرج فإذا هو جمبوب ال عليه السالم علي بن أيب طالب أن يقتله فأتاه فوجده يف ركي يتربد فأمر

ذكر له فتركه وعاد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه وزاد بعض من ال يوثق به يف هذا اخلرب أن عليا قال 
له يا رسول اهللا أنفذ ألمرك كالسكة احملماة أم الشاهد يرى ما ال يرى الغائب فقال له بل الشاهد يرى ما ال يراه 

وقد ذكر هذا اللفظ أيضا يف خرب بعثه عليه السالم عليا إىل خيرب وكالمها ال يصح أصال بل مها زيادتا الغائب 
كذب مل يرو قط من طريق فيها خري ويلزم من صححها أن يسقط من الصالة ثالث صلوات أو من كل صالة ركعة 

يرى ما ال يرى الغائب وأن يزيد يف إن رأى ذلك أصلح أو ينقل صوم رمضان إىل الربيع رفقا بالناس إذ الشاهد 
  احلدود والزكاة أو ينقص منها وهذا كفر صريح فبطل التعلق هبذا اللفظ املوضوع 

وكذلك ما روي أنه عليه السالم أمر أبا بكر وعمر بقتل ذي اخلويصرة فرجعا وقال أحدمها يا رسول اهللا صلى اهللا 
فهو خرب كاذب مل يأت قط من طريق خري وأما أمره عليه عليه و سلم وجدته ساجدا وقال اآلخر وجدته راكعا 

السالم بقتل ذلك اإلنسان فيخرج على أحد وجهني إما أنه شهد عند النيب عليه السالم بذلك قوم عدول يف الظاهر 
منافقون يف الباطن كاذبون بأهنم مسعوه يقر بذلك فوجب عليه القتل ألذاه النيب صلى اهللا عليه و سلم ففضح اهللا 

كذهبم وأما أنه تعاىل أوحى إليه باألمر بقتله وقد علم تعاىل أنه سينسخ ذلك األمر بإظهار براءته وكذب الناقل 
  وكال األمرين وجه صحيح وباهللا تعاىل التوفيق 

قال علي فإذا قد ذكرنا كل ما شغبوا به فلنذكر إن شاء اهللا تعاىل الرباهني املصححة أن األوامر كلها على الوجوب 
لنواهي كلها على التحرمي إال ما خرج منها بدليل ونقول قبل ذلك إمنا جلأ إىل القول بالوقف وتعلق هبذه وا



العوارض وسلك يف هذه املضايق من هبر شعاع احلق عقله والتمع نور اهللا تعاىل بصر قلبه وارتبك يف غيه ناصرا ملا 
من ضياء احلق وإمنا التزموا ذلك يف مسائل يسرية مث  قد ألفه من األقوال الفاسدة وطمعا يف إطفاء ما ال ينطفىء

تناقضوا فأوجبوا أحكاما كثرية فرضا بنفس األمر مما قد خالفهم فيها غريهم وفعلت كل طائفة منهم مثل ما فعلت 
  األخرى 

هبا يف  قال أبو حممد فأول ذلك أنه ال يعقل أحد من أهل كل لغة أي لغة كانت من لفظة افعل أو اللفظة اليت يعرب
كل لغة عن معىن افعل وال يفهم منها أحد ال تفعل وال يعقل أحد من لفظة ال تفعل أو مما يعرب به عن معىن ال تفعل 

قتل خلراصون { وال يفهم منها أحد افعل ومدعي هذا على اللغات وأهلها يف أسوأ من حال الكهان وقد قال تعاىل 
 {  

األوامر شيئا على الوجوب مما تقرون فيه أنه واجب فأجابوا عن ذلك  قال علي ويقال هلم بأي شيء تعرفون أن يف
  جبوابني أحدمها إن قال بعضهم نعرف أن األمر على الوجوب إذا اقترن معه وعيد 

وقال بعضهم لسنا جندد دالئل الوجوب وهي أشياء تقترن باألوامر اليت يراد هبا اإلجياب ولسنا نقدر على العبارة 
  عنها 

ا هؤالء فقد أقروا باالنقطاع وبالعجز عن بيان مذهبهم وإذا كان شيء ال يقدر على بيانه فباليقني أن قال علي أم
العجز عن نصره أوجد وليس يعجز أحد له لسان وليس له حياء وال ورع أن يدعي ما شاء فإذا سئل عن دليل قوله 

  وبيانه قال إين ال أقدر على بيانه ولكنه شيء معلوم إذا وجد عرف 
ال علي ولسنا ممن جيوز عليه هذا اهلذيان ولكنا نقول ملن هذا صف لنا حال نفسك يف معرفتك ما عرفت أنه ق

واجب فإن عجزت عن ذلك بان كذبك وادعاؤك الباطل ألن كل واحد يدعي حاال يستدل هبا على حقيقة ليست 
  من أوائل املعارف فهو مميز لتلك احلال وإال فهو مدع للباطل 

مد ويقال ملن قال يعرف أن األمر على الوجوب إذا اقترن به وعيد اعلم أن الوعيد من اهللا عز و جل قد قال أبو حم
ال جتعلوا دعآء لرسول بينكم كدعآء بعضكم بعضا قد { اقترن جبميع أوامر نبيه صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل 

فاقترن } أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يعلم هللا لذين يتسللون منكم لواذا فليحذر لذين خيالفون عن 
  التحذير من الفتنة والوعيد بكل من خالف أمره عليه السالم 

قال علي واعترض بعضهم يف ذلك بأن قال ملا صح يف أن أوامره عليه السالم ما ال يصيب خمالفه عذاب أليم وهو 
هو فيما كان من األوامر معناه الوجوب فقط وأن هذه اآلية ال  أمر كان معناه الندب علمنا أن الوعيد احملذر منه إمنا

  توجب كون مجيع أوامره فرضا وإن كان ذلك فقد بطل أن يكون حجة يف محل األمر على الوجوب 
قال علي فيقال له وباهللا تعاىل التوفيق إن ما خرج من األوامر عن استحقاق العذاب املنصوص يف اآلية على تركه 

عىن الندب إمنا هو مستثىن من مجلة ما جاءت اآلية به مبنزلة املنسوخ اخلارج عن الوجوب فال يبطل خبروجه إىل م
ذلك بقاء سائر الشريعة على االستعمال وكذلك خروج ما خرج بدليله إىل الندب ليس مببطل بقاء ما ال دليل على 

باألوامر كلها إال ما جاء نص أو إمجاع أنه ندب على استحقاق العذاب على تركه إال أن الوعيد قد حصل مقرونا 
متيقن منقول إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم بأنه ال وعيد عليه ألنه غري واجب وال يسقط من كالم اهللا تعاىل إال ما 

  أسقطه وحي له تعاىل آخر فقط 



نا حممد بن سنان ثنا فليح حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا اهلمداين ثنا أبو إسحاق البلخي عن الفربري عن البخاري ث
ثنا هالل بن علي عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل أميت يدخلون 

  اجلنة إال من أىب 
  قالوا يا رسول اهللا ومن يأىب قال من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب 

لوجوب إال بدليل ما معىن املعصية فال بد له من أن يقول هي ترك قال علي يسأل من قال إن األوامر ال حتمل على ا
  املأمور أن يفعل ما أمره به اآلمر فإذا ال بد من ذلك 

فمن استجاز ترك ما أمره به اهللا تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليه و سلم فقد عصى اهللا ورسوله ومن عصامها فقد ضل 
إال { بنص كالم اهللا وكالم نبيه صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا تعاىل  ضالال بعيدا واستحق النار وأال يدخل اجلنة

  } بالغا من هللا ورساالته ومن يعص هللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيهآ أبدا 
قال علي وال عصيان أعظم من أن يقول اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم افعل أمرا كذا فيقول املأمور ال 

  إن شئت أن أفعل ومباح يل أن أترك ما أمرمتاين به أفعل إال 
أو يقول اهللا تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليه و سلم ال تفعل أمرا كذا فيقول أنا أفعل إن شئت أن أفعله ومباح يل أن 

  أفعل ما هنيتماين عنه 
  قال علي ما يعرف أحد من العصيان غري هذا 

بيانا وأقرب مأخذا منها على املشركني ألن املشركني ال يقرون بوجوب واحلجة على هؤالء القوم أبني يف العقول 
طاعة اهللا تعاىل وطاعة رسوله صلى اهللا عليه و سلم وإمنا الكالم معهم يف إثبات ذلك وهؤالء يقرون بطاعة اهللا تعاىل 

  بدليل غري نفس أمرمها وطاعة رسوله صلى اهللا عليه و سلم مث يقولون لنا ال نطيع وليس االئتمار هلما بواجب إال 
  نعوذ باهللا من اخلذالن ومن التمادي على الباطل بعد وضوحه 

واحتج بعضهم مبا حدثنا املهلب عن ابن مناس عن ابن مسرور عن يونس بن عبد األعلي عن ابن وهب أخربين 
سبعة أحرف  جرير بن حازم عن سليمان األعمش قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطيت القرآن على

لكل حرف منها ظهر وبطن وبه إىل ابن وهب أخربين خالد بن محيد عن حيىي بن أيب أسيد أن رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم قال 

إن القرآن ذلول ذو وجوه فاتقوا ذله وكثرة وجوهه وبه إىل ابن وهب أنبأ مسلمة بن علي عن هشام عن احلسن أن 
قال فذكر حديثا وذكر فيه القرآن وفيه وما منه آية إال وهلا ظهر وبطن وما فيه  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  حرف إال وله حد ولكل حد مطلع 
قال علي هذه كلها مرسالت ال تقوم هبا حجة أصال ولو صحت ملا كان هلم يف شيء منها حجة بوجه من الوجوه 

إىل علم البطن منها بظن وال بقول قائل لكن ببيان ألنه لو كان كما ذكروا لكل آية ظهر وبطن لكنا ال سبيل لنا 
النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي أمره اهللا تعاىل بأن يبني للناس ما نزل إليهم فإن أوجدونا بيانا عن النيب صلى اهللا 

 عليه و عليه و سلم بنقل اآلية عن ظاهرها إىل باطن ما صرنا إليه طائعني وإن مل يوجدونا بيانا عن النيب صلى اهللا
  سلم فليس أحد أوىل بالتأويل يف باطن ما حتتمله تلك اآلية من آخر من تأول أيضا 

ومن الباطل احملال أن يكون لآلية باطن ال يبينه النيب صلى اهللا عليه و سلم ألنه كان يكون حينئذ مل يبلغ كما أمر 
  وهذا ال يقوله مسلم فبطل ما ظنوه 
ل كالم على ظاهره كما حدثنا عبد اهللا بن ربيع التميمي قال ثنا حممد بن وقد أتت األحاديث الصحاح حبمل ك



معاوية املرواين عن أمحد بن شعيب النسائي ثنا حممد بن عبد اهللا بن املبارك ثنا أبو هشام وامسه املغرية بن سلمة 
ن عبد الوهاب بن املخزومي بصري ثقة قال علي وأنبأناه أيضا عبد اهللا بن يوسف بن نامي عن أمحد بن فتح ع

  عيسى عن أمحد بن حممد عن أمحد بن علي عن مسلم بن احلجاج حدثين زهري بن حرب 
ثنا يزيد بن هارون قال علي واللفظ لفظ املغرية قال املغرية ويزيد ثنا الربيع بن مسلم ثنا حممد بن زياد عن أيب 

 تعاىل قد فرض عليكم احلج فقام رجل فقال هريرة قال خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس فقال إن اهللا
  أيف كل عام فسكت عنه حىت أعاده ثالثا 

فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم هبا ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم 
  جتنبوه واختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فا

  وقد روي أيضا من طرق صحاح إىل الزهري عن أيب سنان عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وقد روي أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن نفعل ما أمر به ما نستطيع وأن جنتنب 

الرمحن وسعيد بن املسيب  ما هنى عنه من طريق أيب هريرة مسندا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أبو سلمة بن عبد
وأبو صاحل واألعرج ومهام بن منبه وحممد بن زياد كلهم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم رواه عن 

مهام معمر ورواه عن األعرج أبو الزناد ورواه عن أيب صاحل األعمش ورواه عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة 
هريرة مسندا أيضا شعبة والربيع بن مسلم ورواه عمن ذكرنا الثقات  الزهري ورواه عن حممد بن زياد عن أيب

  األكابر 
  قال علي فبني عليه السالم يف هذا احلديث بيانا ال إشكال فيه أن كل ما أمر به فهو واجب حىت لو مل يقدر عليه 

الطوهم فإخوانكم وهللا يف لدنيا وآلخرة ويسألونك عن ليتامى قل إصالح هلم خري وإن خت{ وهذا معىن قوله تعاىل 
ولكنه تعاىل رفع عنا احلرج ورمحنا فأمر على لسان } يعلم ملفسد من ملصلح ولو شآء هللا ألعنتكم إن هللا عزيز حكيم 

نبيه صلى اهللا عليه و سلم كما تسمع أن ما أمر به عليه السالم فواجب أن يعمل به حيث انتهت االستطاعة وأنه ال 
  نه االستطاعة فقط وأن ما هنى عليه السالم عنه فواجب اجتنابه يسقط من ذلك إال ما عجزت ع

ثنا عبد اهللا بن يوسف بالسند املذكور إىل مسلم قال ثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي ثنا أبو علي احلنفي ثنا 
ل خرجنا مع مالك بن أنس عن أيب الزبري املكي أن أبا الطفيل عامر بن وائله أخربه أن معاذ بن جبل أخربه وقا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام غزوة تبوك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنكم ستأتون غدا إن شاء 
اهللا عني تبوك وإنكم لن تأتوها حىت يضحى النهار فمن جاءها منكم فال ميس من مائها شيئا حىت آيت قال فجئناها 

بض بشيء من ماء قال فسأهلما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل وقد سبقنا إليها رجالن العني مثل الشراك ت
  مسستما من مائها شيئا 

  قاال نعم فسبهما النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال هلما ما شاء اهللا أن يقول 
  مث ذكر باقي احلديث وفيه اآلية يف نبعان املاء بربكته صلى اهللا عليه و سلم 

النيب صلى اهللا عليه و سلم خلالفهما هنيه يف مس املاء ومل يكن هناك وعيد متقدم  قال علي فهذان استحقا السب من
فثبت أن أمره على الوجوب كله إال ما خصه نص ولوال أهنما تركا واجبا ما استحقا سب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  و سلم 
  ن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ملا وبه إىل مسلم ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو أسامة ثنا عبيد اهللا هو اب



تويف عبد اهللا بن أيب ابن سلول فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليصلي عليه فقام عمر فقال يا رسول اهللا 
ستغفر { أتصلي عليه وقد هناك اهللا أن تصلي عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا أخربين اهللا تعاىل فقال 

تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر هللا هلم ذلك بأهنم كفروا بلله ورسوله وهللا ال يهدي لقوم هلم أو ال 
{ وسأزيد على السبعني قال إنه منافق فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا عز و جل } لفاسقني 

  } روا بلله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه إهنم كف
قال علي ففي هذا احلديث بيان كاف يف محل كل شيء على ظاهره فحمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللفظ 
الوارد بأو على التخيري فلما جاء النهي اجملرد محله على الوجوب وصح هبذا أن لفظ األمر والنهي غري لفظ التخيري 

  ى اهللا عليه و سلم أعلم الناس بلغة العرب اليت هبا خاطبه ربه تعاىل والندب ورسوله صل
فإن قال قائل فما كان مراد اهللا بالتخيري الذي محل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على التخيري وبذكره تعاىل 

م مث نزلت اآلية السبعني مرة أتقولون إنه أراد تعاىل ما قال عمر بن اخلطاب من أال يصلي عليهم وال يستغفر هل
  األخرى مبينة 

فاجلواب أننا وباهللا تعاىل التوفيق ال نقول ذلك وال يسوغ ملسلم أن يقوله وال نقول إن عمر وال أحدا من ولد آدم 
عليه السالم فهم عن اهللا تعاىل شيئا مل يفهمه عنه نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهذا القول عندنا كفر جمرد وبرهان 

 تعاىل لو مل يرض صالة النيب على عبد اهللا بن أيب ملا أقره عليها وألنزل الوحي عليه ملنعه كما هناه بعد ذلك أن اهللا
صالته عليه أن يصلي على غريه منهم فصح أن قول عمر كان اجتهادا منه أراد به اخلري فأخطأ فيه وأصاب رسول 

ا نقول إنه عز و جل خري نبيه صلى اهللا عليه و سلم اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأجر عمر يف ذلك أجرا واحدا لكن
  يف ذلك على احلقيقة فكان مباحا له صلى اهللا عليه و سلم أن يستغفر هلم ما مل ينه عن ذلك 

وأما ذكر السبعني فليس يف االقتصار عليه إجياب أن املغفرة تقع هلم مبا زاد على السبعني وال فيه أيضا منع من 
ا زاد على السبعني إال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طمع ورجا إن زاد على السبعني أن وقوع املغفرة هلم مب

يغفر هلم ومل حيقق أن املغفرة تكون بالزيادة وهذا هو نفس قولنا بعينه فلما أعلمه اهللا تعاىل مبا كان يف علمه عز و 
سلم ومل يكن علم قبل نزول املنع من االستغفار جل ومل يكن أعلمه قبل ذلك به علمه حينئذ نبيه صلى اهللا عليه و 

هلم بالبت أن ما زاد على السبعني غري مقبول فدعا راج مل ييأس من املغفرة وال أيقن هبا وهذا بني يف لفظ احلديث 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

ليه و سلم زوجها مغيثا وقد سألت بريرة النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ قال هلا لو راجعتيه يعين النيب صلى اهللا ع
فقالت أتأمرين يا رسول اهللا فقال ال إمنا أشفع ففرق صلى اهللا عليه و سلم كما ترى بني أمره وشفاعته فثبت أن 

  الشفاعة ال توجب على أحد فعل ما شفع فيه عليه السالم وأن أمره خبالف ذلك وليس فيه إال اإلجياب فقط 
مآ أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته وهللا يعصمك من لناس  يأيها لرسول بلغ{ وقال اهللا عز و جل 

  } إن هللا ال يهدي لقوم لكافرين 
قال علي يف هذه اآلية بيان جلي رافع لكل شك يف أن من مل يفعل ما أمر به فقد عصى ألنه تعاىل بني أن نبيه صلى 

وال معىن هلذا اخلرب وهذا التقدم إال أن خالف األمر معصية  اهللا عليه و سلم إن مل يبلغ كما أمر فلم يفعل ما أمر به
ال موافقة وباهللا تعاىل التوفيق وهم يقرون على أنفسهم أهنم ال يفعلون ما أمروا به حىت يأمرهم أبو حنيفة ومالك 

  والشافعي 



  فصح أنه مل يرد تعاىل منا اإلقرار وحده إال مع العمل مبا أمرنا معه { وقال تعاىل 
  { } تعاىل  وقال

قال علي وانبلج احلكم هبذه اآلية ومل يبق للشك جمال ألن الندب ختيري وقد صح أن كل أمر هللا ولرسوله صلى اهللا 
عليه و سلم فال اختيار فيه ألحد وإذا بطل االختيار فقد لزم الوجوب ضرورة ألن االختيار إمنا هو يف الندب 

فعلنا وإن شئنا مل نفعل فأبطل اهللا عز و جل االختيار يف كل أمر يرد من عند واإلباحة للذين لنا فيهما اخلرية إن شئنا 
نبيه صلى اهللا عليه و سلم وثبت بذلك الوجوب والفرض يف مجيع أوامرمها مث مل يدعنا تعاىل يف شك من القسم 

  { } الثالث وهو الترك فقال تعاىل 
ال رابع هلا نعلم ذلك بضرورة الطبيعة وببديهة العقل إما قال علي وليس يقابل األمر الوارد إال بأحد ثالثة أوجه 

وأما { } الوجوب وهو قولنا وإما الندب والتخيري يف فعل أو ترك وقد أبطل اهللا عز و جل هذا الوجه يف قوله تعاىل 
أتون الترك وهو املعصية فأخرب تعاىل أن من فعل ذلك فقد ضل ضالال مبينا فارتفع اإلشكال مجلة وبطل كل شغب ي

  به 
فنص تعاىل على توبيخ من مل يكتف بالتالوة وهذا هو احلكم بالظاهر وحظر االنتقال إىل التأويل { } وقال تعاىل 
  فصح أن ال بيان إال نص القرآن ونص كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم { } وقال تعاىل { } وقال تعاىل 

  على التخيري والندب فقد نقضتم هذا احلكم فإن قالوا فإنكم حتملون كثريا من أوامره تعاىل 
قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق ما فعلنا ما تقولون من النقض ألننا إمنا محلنا منها على التخيري بأمر اهللا تعاىل محلناه أيضا 

ينا قبول على وجوبه فإذا نص ربنا عز و جل يف أمر قد أمر به على أننا إن شئنا فعلنا وإن شئنا تركنا فقد أوجب عل
هذا النص على ظاهره ضرورة فلم خنرج عن أصلنا ومل يكن لنا خرية يف صرفه إىل الوجوب بأحد طرفيه دون اآلخر 
فقط كما أنه تعاىل أو نبيه صلى اهللا عليه و سلم إذا اقتصر املخاطب لنا منهما على لفظ ال ختيري معه فال خرية لنا يف 

  صرفه عن أمره الذي اقتصر عليه فكل 

ر مفرد فواجب علينا محله على انفراده وكل أمر بتخيري فواجب علينا محله على التخيري فالقبول فرض علينا ملا أم
يرد من األلفاظ على ظواهرها وال خرية لنا يف شيء من ذلك واإلمجاع إذا صح على محل آية أو خرب على التخيري 

عليه و سلم فحملنا ذلك التوقيف أيضا على الوجوب فقد أيقنا أن أصل اإلمجاع توقيف من رسول اهللا صلى اهللا 
  فلم ننقض قولنا حبمد اهللا تعاىل 

فيقول ليس ذلك { } قال علي أفال يستحي أن يتكلم يف الدين من يسمع كالم اهللا تعاىل يف قسمة الصدقات يقول 
يأيت إىل قول ابن عمر  فريضة وجائز لإلمام أن يصرفها إىل ما يرى من وجوه الرب أو إىل بعض هذه األصناف مث

فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدقة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغري أو كبري صاعا من متر 
أو صاعا من شعري فيقول ليس صدقة الفطر فريضة وال الشعري وال التمر فيها أيضا فرضا وال مستحبا بل الرب الذي 

  لم أفضل مل يذكره النيب صلى اهللا عليه و س
مث يأيت إىل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى ههنا معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليال أو هنارا فقد 

  أدرك فقال ال ختيري يف ذلك والفرض الوقوف ليال وال بد وإال بطل احلج 
  ا إنه يفهم منه أن خطبة اجلمعة فرض تبطل الصالة بتركه{ } ويقول يف قول اهللا تعاىل 

وأن ذكره تعاىل لالعتكاف بعد ذكره حلكم الصيام موجب أن يكون الصوم يف االعتكاف فرضا ال جيزي االعتكاف 



  إال به 
  أيكون يف عكس احلقائق وجماهرة العقول الفهمة للغة العربية وخمالفة القرآن والسنة أكثر من هذا 

  { } وقال تعاىل 

مقرونا مبخالفة الطاعة فأخربنا تعاىل أن ترك الطاعة تول وال تركا للطاعة { } قال علي فهذا لفظ الوعيد بقوله تعاىل 
  أكثر ممن يستجيز أن يترك ما أمر به أو يفعل ما هنى عنه 

لذين يتبعون لرسول لنيب ألمي لذي جيدونه مكتوبا عندهم يف لتوراة وإلجنيل يأمرهم بلمعروف { وقال تعاىل 
حيرم عليهم خلبآئث ويضع عنهم إصرهم وألغالل ليت كانت عليهم فلذين وينهاهم عن ملنكر وحيل هلم لطيبات و

فصح بالنص كما ترى أن كل ما أمر به } آمنوا به وعزروه ونصروه وتبعوا لنور لذي أنزل معه أولئك هم ملفلحون 
من هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو معروف وكل ما هنى عنه فهو منكر عن املعروف فبني تعاىل أن كل 

  عما أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو منافق وكل من قال يف قوله تعاىل افعل 
  فقال هو ال تفعل إن شئت فقد أباح تركه والنهي عنه نصا 

وكتبنا عليهم فيهآ أن لنفس بلنفس ولعني بلعني وألنف بألنف وألذن بألذن ولسن بلسن وجلروح { وقال تعاىل 
وليحكم أهل { وقال تعاىل } فهو كفارة له ومن مل حيكم مبآ أنزل هللا فأولئك هم لظاملون  قصاص فمن تصدق به

  } إلجنيل مبآ أنزل هللا فيه ومن مل حيكم مبآ أنزل هللا فأولئك هم لفاسقون 
قال علي ومن أجاز لنفسه ترك العمل مبا أنزل اهللا فهو فاسق ظامل بنص القرآن وبنص تسمية اهللا عز و جل له فقد 
نصصنا كالم اهللا تعاىل وكالم نبيه صلى اهللا عليه و سلم يف إجياب أوامرمها ونواهيهما فرضا وبطل بذلك قول من 

  قال على الندب أو الوقف 
قال علي وقد فرق قوم بني أوامر اهللا عز و جل وأوامر رسوله صلى اهللا عليه و سلم وهذا بني الفساد فقد أنكر اهللا 

وإن العجب ليكثر من } ع لرسول فقد أطاع هللا ومن توىل فمآ أرسلناك عليهم حفيظا من يط{ تعاىل ذلك بقوله 
{ احلنفيني واملالكيني الذين جيعلون اخلطبة يوم اجلمعة فرضا فإذا سئلوا عن الربهان يف ذلك قالوا قول اهللا عز و جل 

  } لهو ومن لتجارة وهللا خري لرازقني وإذا رأوا جتارة أو هلوا نفضوا إليها وتركوك قآئما قل ما عند هللا خري من ل
  قال علي وما ندري ماذا تأدى إليهم يف هذا اللفظ من إجياب اخلطبة 

ويقولون إن الصيام يف االعتكاف فرض إذا سئلوا عن برهان ذلك قالوا ذكر اهللا تعاىل االعتكاف إثر ذكر الصيام 
  آن إليها فال حج ملن مل يصل وعلى هذا فكل شريعة ففرض أال تتم إال بضم كل شريعة يف القر

وال صالة ملن أفطر يف رمضان وال نكاح ملن ال يقسط يف اليتامى فينفسخ نكاحه مع امرأته ألن اهللا تعاىل عطف 
  النكاح على أمر 

وإن خفتم أال تقسطوا يف ليتامى فنكحوا ما طاب لكم من لنسآء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم { اليتامى فقال تعاىل 
  ألهنا كلها معطوف بعضها على بعض } لوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا أال تعد

وأمتوا حلج ولعمرة هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ { مث قالوا يف قوله تعاىل 
أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع هلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 

بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من هلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك 
ليست العمرة فرضا وقد عطفها تعاىل } ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا وعلموا أن هللا شديد لعقاب 



معه يف اإلمتام ومل يعطف االعتكاف يف الصيام وال الصيام على االعتكاف وإمنا عطف  على احلج عطفا شركها به
  النهي عن املباشر يف حال االعتكاف على أحكام الصيام عطف مجلة على مجلة ال عطف اشتراك 

وليتامى  وعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي لقرىب{ مث قالوا يف قوله تعاىل يف قسمة اخلمس 
وملساكني وبن لسبيل إن كنتم آمنتم بلله ومآ أنزلنا على عبدنا يوم لفرقان يوم لتقى جلمعان وهللا على كل شيء 

فقالوا ليس هذا فرضا ولإلمام أن يضع اخلمس حيث رأى من مصاحل املسلمني هذا وهم يسمعون اهللا تعاىل } قدير 
نمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي لقرىب وليتامى وعلموا أمنا غ{ يقول يف قسمة اخلمس على من مسى 

وملساكني وبن لسبيل إن كنتم آمنتم بلله ومآ أنزلنا على عبدنا يوم لفرقان يوم لتقى جلمعان وهللا على كل شيء 
لفة إمنا لصدقات للفقرآء وملساكني ولعاملني عليها وملؤ{ وقالوا يف آية الصدقات وقد قال تعاىل يف آخرها } قدير 

فقالوا ليست فريضة هلؤالء } قلوهبم ويف لرقاب ولغارمني ويف سبيل هللا وبن لسبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم 
فمن أضل ممن جعل اخلطبة والصيام يف االعتكاف فرضا ومل يأت به أمر وال ندب وأسقط إجياب ما مساه اهللا تعاىل 

هللا مخسه وللرسول ولذي لقرىب وليتامى وملساكني وبن لسبيل وعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن { فريضة وقال فيه 
  } إن كنتم آمنتم بلله ومآ أنزلنا على عبدنا يوم لفرقان يوم لتقى جلمعان وهللا على كل شيء قدير 

قال رب إين ال أملك إال نفسي وأخي ففرق { وأما املالكيون فإهنم احتجوا يف عتق األخ ميلكه أخوه بقوله تعاىل 
وما عقل قط ذو لب وجوب عتق األخ من هذه اآلية كما مل يعقل وجوب صالة الظهر } بني لقوم لفاسقني بيننا و

ولوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن { منها وأسقطوا النفقة على الوارث بآرائهم وقد قال تعاىل 
 وسعها ال تضآر والدة بولدها وال مولود يتم لرضاعة وعلى ملولود له رزقهن وكسوهتن بلمعروف ال تكلف نفس إال

له بولده وعلى لوارث مثل ذلك فإن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما وإن أردمت أن 
} تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سلمتم مآ آتيتم بلمعروف وتقوا هللا وعلموا أن هللا مبا تعملون بصري 

  د بولده فأوجبوا فيها النفقة وبني مضارة ففرقوا بني مضارة الوال

الوارث مبوروثه فلم يوجبوا فيها النفقة وقد سوى اهللا عز و جل بينهما تسوية واحدة وال ضرر يف التمييز والعقل 
أعظم من ترك الوارث موروثه يسأل أو ميوت جوعا وهو ذو مال يغنيه ويفضل عنه وخالفوا يف ذلك حكم عمر بن 

  اخلطاب وعمله 
قال املالكيون أمر تعاىل باملكاتبة ندب وأمره بإتياهنم من مال اهللا الذي آتاهم ندب وأمره باملتعة ندب مث قالوا قوله و

يأيها لذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم جلمعة فسعوا إىل ذكر هللا وذروا لبيع ذلكم خري لكم إن كنتم { تعاىل 
يطلقون لكان أوىل هبم من معارضة أوامر اهللا تعاىل وأوامر رسوله  فرض فلو تدبروا هذه الفضائح اليت} تعلمون 

صلى اهللا عليه و سلم هبذيان ال يطردونه بل يتناقضون فيه يف كل حني فمرة يقولون يف بعض األوامر ليس فرضا 
ون األوامر فرضا فإذا قيل هلم قد أمر اهللا تعاىل هبا قالوا األوامر موقوفة وال حيمل على الفرض إال بدليل ومرة يوجب

  بال دليل وال قرينة إال التحكم والتقليد فقط وباهللا تعاىل التوفيق 
قال علي وأما املوافقون هلم على الوقف من أصحاب الشافعي فإهنم يقولون إن مل جند دليال على أن األمر على 

  الندب أمضينا األوامر على الوجوب 
راجعون إىل إمضاء األوامر على الوجوب مبجردها بال قرينة إذا قال علي وهذا ترك منهم لقوهلم بالوقف ألهنم 

  عدموا دليال على الندب 
قال علي وهذا قولنا نفسه ومل خنالفهم يف أن األمر إذا جاء نص أو إمجاع على أنه ندب فواجب أن يصار إىل أنه 



  ندب وإمنا خالفناهم يف الوقف فقط 
ا حدا كلفوا عليه الربهان وال سبيل إليه فإن مل جيدوا فيه حدا صار قال علي ونسأهلم أهلذا الوقف غاية فإن حدو

  مدة العمر فبطل العمل بشيء من األوامر وهذا يؤدي إىل إبطال الشريعة 
وقد احتج بعض من يقول بقولنا ممن سلف فقال لو كان األمر ال يعلم بلفظه أنه على الوجوب لكان ال خيلو من أن 

آخر أو بشيء يستخرج من األمر وكال األمرين فال بد من الرجوع فيه إىل أمر فالكالم يف  يعلم املراد فيه إما بأمر
  األمر الثاين كالكالم يف األمر األول وهذا ال إىل غاية فعلى هذا ال يثبت وجوب أمر أبدا 

  وقالوا أيضا حمتجني عن أهل الوقف املعصية يف اللغة هي خمالفة األمر 

ومن يعص هللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب { وقال اهللا تعاىل والطاعة هو تنفيذ األمر 
ومآ أرسلنا من رسول أال ليطاع بإذن هللا ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جآءوك فستغفروا هللا { وقال تعاىل } مهني 

  } وستغفر هلم لرسول لوجدوا هللا توابا رحيما 
  كم اهللا تعاىل فالنار على من تركها فثبت الوجوب يف األوامر ضرورة حب

قال علي ويقال ملن قال بالوقف ماذا تصنع إن وجدت أوامر واردة من اهللا تعاىل ومن رسوله صلى اهللا عليه و سلم 
خالية من قرينة باجلملة وال دليل هناك يدل على أهنا فرض وال على أهنا ندب فال بد من أحد ثالثة أوجه إما أن 

ا ترك استعمال أوامر اهللا تعاىل وأوامر رسوله صلى اهللا عليه و سلم وهذا هو نفسه ترك الديانة أو يقف أبدا ويف هذ
حيمل ذلك على الندب فيجمع وجهني أحدمها القول بال دليل والثاين استجازة خمالفة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه و 

ذهبه وأخذ باألوامر فرضا بنفس لفظها دون سلم بال برهان أو حيمل ذلك على الفرض وهذا قولنا ويف ذلك ترك مل
  قرينة وباهللا تعاىل التوفيق 

قال علي فإن تعلقوا مبا روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال يوم بين قريظة ال يصلني أحد العصر إال 
غ ذلك النيب صلى اهللا يف بين قريظة فصلى قوم العصر قبلها وقالوا مل يرد هنا هنا وصالها آخرون بعد العتمة فبل

  عليه و سلم فلم يعنف واحدة من الطائفتني 
قال علي هذا حجة هلم فيه أيضا ولو شغب هبذا احلديث من يرى احلق يف القولني املختلفني لكان أدخل يف الشغب 

  مع أنه ال حجة هلم فيه أيضا 
كان تقدم من رسول اهللا صلى اهللا عليه و فأما احتجاج من محل األوامر على غري الوجوب فال حجة هلم فيه ألنه قد 

سلم أمر يف وقت العصر أنه مذ يزيد ظل الشيء على مثله إىل أن تصفر الشمس وأن مؤخرها إىل الصفرة بغري عذر 
يفعل فعل املنافقني فاقترن على الصحابة يف ذلك اليوم أمران واردان واجب أن يغلب أحدمها على اآلخر ضرورة 

ني باألمر املتقدم وأخذت الطائفة األخرى باألمر املتأخر إال أن كل واحدة من الطائفتني محلت فأخذت إحدى الطائفت
  األمر الذي أخذت به على الفرض والوجوب وغلبته على األمر الثاين 

  وقد ذكرنا هذا النوع من األحاديث فيما خال وبينا كيفية العمل يف ذلك 

العصر إال فيها ولو بعد نصف الليل على ما قد بينا يف رتبة العمل يف مجيع  ولو أننا حاضرون يوم بين قريظة ملا صلينا
األحاديث اليت ظاهرها االختالف وهي يف احلقيقة متفقة من األخذ بالزائد ومن استثناء األقل معاين من األكثر معاين 

ى صالة العصر إال يف بين قريظة وقد مجع هذان احلديثان كال الوجهني معا فأمره عليه السالم يف ذلك اليوم بأال يصل
أمر خاص يف صالة واحدة من يوم واحد يف الدهر فقط فكان ذلك مستثىن من عموم أمره بأن يصلى كل عصر من 



  كل يوم يف األبد خيرج وقت الظهر إىل أن تصفر الشمس وأما ما مل تغب للمضطر حاشى يوم عرفة 
ذلك اليوم إال يف بين قريظة شريعة زائدة وأمر وارد خبالف  وأيضا فإن أمره عليه السالم بأال يصلى العصر من

احلكم السالف وخبالف معهود األصل يف حكم صالة العصر قبل ذلك اليوم وبعده فواجب طاعة ذلك األمر 
احلادث والشرع الطارىء ملا قدمنا من الرباهني على وجوب القبول لكل ما أمرنا به رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ربه تعاىل وكان أمره بأال يصلى العصر يف ذلك اليوم إال يف بين قريظة كقوله ليلة يوم النحر يف احلج وقد سلم عن 
ذكر بصالة املغرب فقال عليه السالم الصالة أمامك فكان ذلك عند مجيع املسلمني ناقال لوقت املغرب يف تلك 

  ود إىل وقت آخر الليلة خاصة يف احلج خاصة يف ذلك املكان خاصة عن وقتها املعه
  وال فرق بني ورود ما أمر به يف العصر يوم بين قريظة ويف املغرب ليلة املزدلفة وهذا بني ملن تأمله 

قال أبو حممد وأما إن احتج هبذا احلديث من يرى احلق يف القولني املختلفني وقال ترك النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  أن كل واحدة منهما مصيبة أن يعنف كل واحدة من الطائفتني دليل على 

قيل له وباهللا التوفيق ال دليل فيه على ما ذكرت ولكنه دليل واضح على أن إحدى الطائفتني مصيبة مأجورة أجرين 
{ واألخرى جمتهدة مأجورة أجرا واحدا معذورة يف خطئها باالجتهاد ألهنا مل تتعمد املعصية وقد قال عز و جل 

 فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف لدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيمآ دعوهم آلبآئهم هو أقسط عند هللا
وقال عليه السالم لكل امرىء ما نوى وكال الطائفتني } أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان هللا غفورا رحيما 

  نوت اخلري وقد نص عليه السالم على أن احلاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر 
  وكل متكلم 

سألة شرعية ممن له أن يتكلم على الوجه الذي أمر به من االستدالل الذي ال يشوبه تقليد وال هوى فهو حاكم يف م
يف تلك املسألة ألنه موجب فيها حكما وكل موجب حكما فهو حاكم وهو داخل يف استجالب األمر باحلديث 

  املذكور 
ئفة املخطئة عندكم باإلعادة إن كانت هي اليت صلت فإن قال قائل فلم يأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الطا

العصر يف وقتها املعهود قبل البلوغ إىل بين قريظة وإمنا كان وقتها عندكم يف ذلك اليوم بعد البلوغ إىل بين قريظة 
أي وقت بلغ البالغ إليهم أو مل يعنف الطائفة املؤخرة للعصر إىل بعد نصف الليل إن كانت هي املخطئة على 

  ريهم صالة فرض عن وقتها تأخ
قيل له وباهللا تعاىل التوفيق لسنا ندري يف أي وقت بلغ خرب الطائفتني املذكورتني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم ولعل ذلك قد بلغه عليه السالم يف اليوم التايل وبعد خروج وقت العصر مجلة وال إعادة على تارك صالة 

لوجه احملمود ال بتقليد وال هبوى وال إعادة على تارك صالة عمدا بال تأول وال ضرورة بتأول ممن له أن يتأول على ا
حىت خيرج وقتها وأما املتأول فمعذور وال يكلف إال ما علم وأما العامد فذنبه أجل من أن نأمره حنن بكفارة أو 

جل بأن نلزمه فرضا مل يأذن به اهللا تعاىل بصالة مل يأمره اهللا تعاىل هبا وال حيل لنا وال لغرينا تعدي حدود اهللا عز و 
ونسقط عنه بذلك فرضا قد أمره اهللا تعاىل به ونعوذ باهللا تعاىل من ذلك وأمره إىل خالقه ال إلينا وسريد على ذي 

مغفرة واسعة وذي عقاب أليم حيث ال يضيع له شيء وال جيمع عنده شيء فعند املوازين يعرف كل امرىء ما له 
  اهللا عفوه وغفرانه يف ذلك املوقف آمني وما عليه نسأل 

قال علي وقد أنكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أيب سعيد بن املعلى إذ ناداه فلم يستجب له وكان يف 



يأيها لذين آمنوا ستجيبوا هللا وللرسول إذا { صالة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمل يقل اهللا تعاىل 
  } يكم واعلموا أن هللا حيول بني ملرء وقلبه وأنه إليه حتشرون دعاكم ملا حيي

قال علي ويف هذا بيان جلي يف محل أوامر اهللا تعاىل وأوامر نبيه صلى اهللا عليه و سلم على الوجوب وعلى الظاهر 
  منها ومن تلك األوامر أمره تعاىل أن يطاع رسوله عليه السالم 

سعيد بيان جلي يف صحة ما أثبتناه قبل من استثناء األقل معاين من األكثر معاين ويف قوله عليه السالم املذكور أليب 
يأيها لذين آمنوا ستجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم واعلموا أن هللا { واستعمال مجيع األوامر ألنه تعاىل قال 
مهدا وجعل لكم فيها سبال لعلكم لذي جعل لكم ألرض { وقال تعاىل } حيول بني ملرء وقلبه وأنه إليه حتشرون 

  خص عليه السالم دون سائر الناس أن يكلمه املصلون إذا كلمهم وال يكون ذلك قاطعا لصالهتم } هتتدون 
وهباتني اآليتني واحلديث املذكور بطل قول من قال بأن املصلني يكلمون اإلمام إذا وهل يف صالته ورام أن حيتج يف 

وص اليت ذكرنا أيقنا أن ذلك خاص للنيب صلى اهللا عليه و سلم دون من سواه ذلك حبديث ذي اليدين فبالنص
وسبحان من يسر إلخواننا املالكيني أن جيعلوا اخلصوص يف هذا املكان عموما وأن جيعلوا العموم الذي نص عليه 

صا كل السالم على أنه عموم وغضب على من أراد أن جيعله خصوصا من القبلة يف صيام رمضان فجعلوه خصو
  ذلك بال دليل وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

قال أبو حممد وأما من استجاز أن يكون ورود الوعيد على معىن التهديد ال على معىن احلقيقة فقد اضمحلت 
الشريعة بني يديه ولعل وعيد الكفار أيضا كذلك ومن بلغ هذا املبلغ فقد سقط الكالم معه ألنه يلزمه جتويز ترك 

إذ لعلها ندب ولعل كل وعيد ورد إمنا هو هتديد وهذا مع فراقه املعقول خروج عن اإلسالم ألنه الشريعة كلها 
  تكذيب هللا عز و جل وباهللا تعاىل التوفيق 

قتل إلنسان مآ { ومما يبني أن أوامر اهللا تعاىل كلها على الفرض حىت يأيت نص أو إمجاع أنه ليس فرضا قوله تعاىل 
نطفة خلقه فقدره مث لسبيل يسره مث أماته فأقربه مث إذا شآء أنشره كال ملا يقض مآ  أكفره من أي شيء خلقه من

  } أمره 

قال علي فعدد اهللا تعاىل يف كفر اإلنسان أنه مل يقض ما أمره به وكل من محل األوامر على غري الفرض واستجاز 
  تركها فلم يقض ما أمره وفيما ذكرنا كفاية وباهللا تعاىل التوفيق 

رق صلى اهللا عليه و سلم بني أمر الفرض وأمر التخيري بفرق وال مدخل للشغب فيه بعده وهو ما حدثناه عن وقد ف
عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد عن أمحد بن علي عن مسلم ثنا 

ن عبد اهللا بن موهب عن جعفر بن أيب أبو كامل فضيل بن حسني اجلحدري ثنا أبو عوانة عن شيبان عن عثمان ب
ثور عن جابر بن مسرة قال سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتوضأ من حلوم الغنم قال إن شئت فتوضأ 

  وإن شئت فال تتوضأ قال أتوضأ من حلوم اإلبل قال نعم فتوضأ من حلوم اإلبل 
بلفظ التخيري وأورد اآلخر بلفظ األمر فقط ولو كان  قال علي فأورد عليه السالم الوضوء الذي ليس عليه واجبا

معنامها واحدا ملا كان عليه السالم مبينا للسائل ما سأل عنه وهذا ما ال يظنه مسلم واهللا اهلادي إىل سواء السبيل 
  وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

  فصل يف كيفية ورود األمر



افعل أو افعلوا والثاين بلفظ اخلرب إما جبملة فعل وما يقتضيه قال علي األوامر الواجبة ترد على وجهني أحدمها بلفظ 
  من فاعل أو مفعول وإما جبملة ابتداء وخرب 

خذ } { وأقيموا لصالة وآتوا لزكاة وركعوا مع لراكعني { فأما الذي يرد بلفظ افعل أو افعلوا فكثري واضح مثل 
  وما أشبه ذلك } سكن هلم وهللا مسيع عليم  من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صلواتك
قل إمنا حرم ريب لفواحش ما ظهر منها وما بطن { وأما الذي يرد بلفظ اخلرب وجبملة فعل وما يقتضيه فكقوله تعاىل 

  وكقوله تعاىل } وإلمث ولبغي بغري حلق وأن تشركوا بلله ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون 

هللا يأمركم أن تؤدوا ألمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني لناس أن حتكموا بلعدل إن هللا نعما يعظكم به إن هللا إن { 
يأيها لذين آمنوا كتب عليكم لصيام كما كتب على لذين من قبلكم لعلكم { وكقوله تعاىل } كان مسيعا بصريا 

يئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو كتب عليكم لقتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا ش{ و } تتقون 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات } { شر لكم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 

ألخ وبنات ألخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم 
ن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم لذين من أصالبكم وأن من نسآئكم لاليت دخلتم هب

أحل لكم ليلة لصيام لرفث إىل نسآئكم هن { و } جتمعوا بني الختني إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما 
ن باشروهن وبتغوا ما لباس لكم وأنتم لباس هلن علم هللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فآل

كتب هللا لكم وكلوا وشربوا حىت يتبني لكم خليط ألبيض من خليط ألسود من لفجر مث أمتوا لصيام إىل لليل وال 
و أمرت } تباشروهن وأنتم عاكفون يف ملساجد تلك حدود هللا فال تقربوها كذلك يبني هللا آياته للناس لعلهم يتقون 

لك وكثري من األوامر اليت ذكرنا وردت كما ترى مبفعول مل يسم فاعله أن أسجد على سبعة أعظم وما أشبه ذ
} وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى { ولكن ملا قال عز و جل وقوله احلق على نبيه صلى اهللا عليه و سلم 

ية اآلمر والناهي علمنا يقينا ال جمال للريب فيه أنه ال ينقل أمرا وال هنيا إال عن ربه تعاىل فكان السكوت عن تسم
  عز و جل وذكره سواء يف صحة فهمنا أن املراد بأحكام الشريعة هو اهللا تعاىل وحده ال من سواه 

ال يؤاخذكم هللا بللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا { وأما ما ورد من هذا جبملة لفظ ابتداء وخرب فكقوله تعاىل 
ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد  عقدمت ألميان فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط

يأيها } { فصيام ثالثة أيام ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم وحفظوا أميانكم كذلك يبني هللا لكم آياته لعلكم تشكرون 
ل منكم لذين آمنوا ال تقتلوا لصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من لنعم حيكم به ذوا عد

هديا بالغ لكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا هللا عما سلف ومن عاد فينتقم 
وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية } { هللا منه وهللا عزيز ذو نتقام 

ن قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا فإن كان م
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من هللا وكان هللا عليما 

أجلهن فال جناح ولذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن } { حكيما 
وملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل { ) } عليكم فيما فعلن يف أنفسهن بلمعروف وهللا مبا تعملون خبري 

هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف أرحامهن إن كن يؤمن بلله وليوم آلخر وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم } { ال عليهن درجة وهللا عزيز حكيم إصالحا وهلن مثل لذي عليهن بلمعروف وللرج



ومثل هذا } ومن دخله كان آمنا وهللا على لناس حج لبيت من ستطاع إليه سبيال ومن كفر فإن هللا غين عن لعاملني 
  كثري 

ر والنهي فإمنا هو قال علي فال طريق لورود األوامر والشرائع الواجبة إال على هذين الوجهني فقط فأما عنصر األم
ما ورد بلفظ افعل أو ال تفعل فهذه صيغة ال يشركه فيها اخلرب اجملرد الذي معناه معىن اخلرب احملض وال يشركه فيها 

التعجب وال يشركه فيها القسم وإمنا يشركه يف هذه الصيغة الطلبية فقط فما كان منها إىل اهللا عز و جل فهو 
  دونه تعاىل فهو الرغبة  الدعاء فقط وما كان منها إىل من

وقد يسمى الدعاء إىل اهللا عز و جل أيضا رغبة وال يسمى الدعاء على اإلطالق إال ما كان طلبة إىل اهللا عز و جل 
  حىت إذا جاز أضيف أن ينسب إىل غري اهللا تعاىل فنقول ادع فالنا مبعىن ناده 

ة فإمنا األصل فيها أن تصاغ بصيغة اخلرب مثل قوله صلى قال علي وأما املقدمات املأخوذة إلنتاج النتائج يف املناظر
  اهللا عليه و سلم كل مسكر مخر وكل مخر حرام النتيجة فكل مسكر حرام 

إال أننا يف مناظرتنا أهل ملتنا وأهل حنلتنا فيما تنازعنا فيه قد غنينا عن ذلك التفاقنا على أن لفظ افعل مقدمة مقبولة 
  قياما تاما تقوم هبا احلجة فيما بيننا 

قال علي ومييز ما جاء يف األوامر بلفظ األخبار مما جاء بلفظ اخلرب ومعناه اخلرب اجملرد بضرورة العقل فإن قول اهللا 
هو } ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب هللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما { عز و جل 

أن يقتل مؤمنا إال خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل وما كان ملؤمن { مبنزلة قوله تعاىل 
أهله إال أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم 

هللا وكان هللا عليما حكيما ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من 
يف ظاهر ورود األمر إال أن أحد اللفظني خرب جمرد لفظه لفظ اخلرب ومعناه معىن اخلرب واآلخر لفظه لفظ اخلرب } 

ومعناه معىن األمر وإمنا علمنا ذلك ألن اجلزاء جبهنم ال جيوز أن نؤمن حنن به ألن ذلك ليس يف وسعنا وقد أمننا اهللا 
ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما كتسبت { ليس يف وسعنا قال اهللا عز و جل من أن يأمرنا مبا 

ربنا ال تؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينآ إصرا كما محلته على لذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال 
  وأما التحرير للرقبة وتسليم الدية } قوم لكافرين طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورمحنآ أنت موالنا فنصرنا على ل

فبضرورة العقل علمنا أن ذلك من مقدوراتنا ومما ال يفعله اهللا عز و جل دون توسط فاعل منا فبهذا يتميز ما كان 
  اخلرب معناه األمر وما كان منه جمردا للخرب يف معناه ولفظه 

آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على لناس فيه { وقد اعترض قوم من امللحدين علينا يف قوله 
وأرادوا أن حيملوا ذلك على أنه خرب يف معناه } حج لبيت من ستطاع إليه سبيال ومن كفر فإن هللا غين عن لعاملني 

  ولفظه 
موهم وقتلوهم حيث ثقفت{ قال علي وهذا خطأ بنص القرآن وبضرورة املشاهدة أما نص القرآن فقوله تعاىل 

وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ولفتنة أشد من لقتل وال تقاتلوهم عند ملسجد حلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن 
فيه آيات بينات مقام { فارتفع ظن من ظن أن قول اهللا عز و جل } قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزآء لكافرين 

} يال ومن كفر فإن هللا غين عن لعاملني إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على لناس حج لبيت من ستطاع إليه سب
  خرب وكيف يكون ذلك وقد أمر تعاىل بقتل من قاتلنا فيه وعنده 



وأما ضرورة املشاهدة فما قد تيقناه مما وقع فيه من القتل مرة بعد مرة على يدي احلصني بن منري واحلجاج بن 
فيه آيات { ل إال حقا فصح أن معىن قوله تعاىل يوسف وابن األفطس العلوي وإخواهنم القرامطة واهللا تعاىل ال يقو

بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على لناس حج لبيت من ستطاع إليه سبيال ومن كفر فإن هللا غين عن 
  إمنا هو أمر بالربهانني الضروريني اللذين قدمنامها } لعاملني 

لى أحد بوجه من الوجوه وال بسجن وال تعزير وال قطع وكذلك نقول إنه ال حيل أن يقام يف شيء من احلرم حد ع
  وال جلد وال قصاص وال رجم وال قتل ال يف ردة وال يف زىن وال يف غري ذلك 

  حاشا من قاتلنا فيه فقط على نص القرآن وهبذا جاء اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ليه و سلم ويقتدي بعمرو بن سعيد ويزيد واحلجاج واحلصني وأما من أجاز أن خيالف اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا ع

بن منري فيقيم فيه احلدود ويقتل فيه من استحق القتل عنده يف غريه فليفكر فيما يلزمه من تكذيب ربه وله ما اختار 
لو قدر من اتباع من اتبع وخالف اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم ليتخلص من السؤال الذي ذكرناه آنفا و

على ذلك ملا قدر على التخلص من عصيان نبيه صلى اهللا عليه و سلم يف قوله إهنا إمنا أحلت يل ساعة من هنار ومل 
حتل لكم مث عادت كحرمتها باألمس إىل يوم القيامة ال يسفك فيها دم وبني عليه السالم بنص كالمه أنه ليس ألحد 

  أن يترخص يف ذلك ألجل قتاله عليه السالم 

  ص على أن ذلك خاص له ون
قال علي وهذا خرب على التأبيد وأمر على التأكيد ال جيوز أن يدخل فيه نسخ أبدا لنصه عليه السالم على أن ذلك 
باق إىل يوم القيامة فمن أجاز ورود نسخ هلذا فقد أجاز الكذب من الرسول صلى اهللا عليه و سلم ومن أجاز ذلك 

وسبحان من يسر هلؤالء القوم عكس احلقائق فيجعلون ما قد جاء النص فيه بأنه فهو كافر مشرك حالل الدم واملال 
  خاص عاما وما جاء فيه النص بأنه عام خاصا وباهللا تعاىل نتأيد 

وإمنا سفك عليه السالم فيها الدماء املباحة وهنى عن االقتداء به ذلك مجلة وقولنا يف هذا هو قول عبد اهللا بن عمر 
  ن عبد اهللا بن عمر يقول لو لقيت فيها قاتل عمر ما ندهته وعطاء وغريمها وكا

قال علي فما ورد من األوامر والنواهي على الصفتني املذكورتني فهو فرض أبدا ما مل يرد نص أو إمجاع على أنه 
 منسوخ أو أنه خمصوص أو أنه ندب أو أنه بعض الوجوه اخلارجة عن اإللزام على ما سنفرد هلا فصال يف آخر هذا

  الباب إن شاء اهللا تعاىل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 
قال علي وأما صورة الندب فهو أن يرد اللفظ أو مبدح الفاعل أو للفعل مثل قوله عليه السالم إذ قال يهلك الناس 

ع التأولني منهم هذا احلي من قريش مث قال عليه السالم لو أن الناس اعتزلوهم فكان هذا ندبا إىل ترك القتال م
ومثل قوله عليه السالم لو اغتسلتم وإمنا أوجبنا غسل اجلمعة حبديث آخر فيه لفظ االجياب وأما املدح فمثل قوله 

ال تقم فيه أبدا ملسجد أسس على لتقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال حيبون أن يتطهروا وهللا { تعاىل 
فعلهم وهو االستنجاء باملاء ومثل إخباره صلى اهللا عليه و سلم أن ال  فكان ذلك حضا على مثل} حيب ملطهرين 

  حول وال قوة إال باهللا كنز من كنوز اجلنة وما أشبه ذلك 
  فما جاء باللفظ الذي ذكرنا فهو ندب ال إجياب يعلم ذلك بصيغة اللغة ومراتبها علم بضرورة ال يفهم سواه 

وأمتوا حلج ولعمرة هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من { ظ أو مثل قوله تعاىل قال علي وأما أمر اإلباحة فإنه يراد بلف
هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 

يف حلج  صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من هلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام



وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا وعلموا أن هللا شديد 
  ومثل قوله عليه السالم وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليال أو } لعقاب 

ن من صيام شهرين هنارا وأن العجب ليكثر ممن محل ما روى النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أمر به الواطىء يف رمضا
  أو إطعام ستني مسكينا أو حترير رقبة على التخيري 

وقد روى حديث صحيح بالترتيب يف ذلك مث رأى من رأيه أن حيمل قوله عليه السالم يف الوقوف بعرفة ليال أو 
  هنارا على إجياب الوقوف ليال وال بد ويكفي هذا القول وصفه 

ليس على ألعمى حرج وال على ألعرج حرج { جناح مثل قوله تعاىل  وقد يرد أيضا لفظ اإلباحة بال حرج وبال
وال على ملريض حرج وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبآئكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت 

إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خاالتكم أو ما ملكتم 
أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا مجيعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم حتية من عند  مفاحته

وقوله عليه السالم وقد سئل عن تقدمي الرمي على } هللا مباركة طيبة كذلك يبني هللا لكم آليات لعلكم تعقلون 
   احللق وعلى النحر وتقدمي احللق على النحر وعلى الرمي ال حرج

  ال حرج 
وأمتوا حلج ولعمرة هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال { قال علي وهبذا النص صح لنا أن قوله عز و جل 

حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
هلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من 

أنه ليس } تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا وعلموا أن هللا شديد لعقاب 
املراد به النحر ولكن بلوغ وقت اإلحالل بالنحر مع موافقة قولنا لظاهر اآلية دون تكلف تأويل بال دليل ومثل 

وذكروا هللا يف أيام معدودات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه ملن تقى وتقوا هللا { قوله تعاىل 
إن لصفا وملروة من شعآئر هللا فمن حج لبيت أو عتمر فال جناح { ومثل قوله تعاىل } وعلموآ أنكم إليه حتشرون 

وإن مرأة خافت من بعلها نشوزا أو { ومثل قوله } عليم  عليه أن يطوف هبما ومن تطوع خريا فإن هللا شاكر
إعراضا فال جناح عليهمآ أن يصلحا بينهما صلحا ولصلح خري وأحضرت ألنفس لشح وإن حتسنوا وتتقوا فإن هللا 

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم فإذآ أفضتم من عرفات فذكروا { وقوله تعاىل } كان مبا تعملون خبريا 
ولوالدات يرضعن أوالدهن { وقوله تعاىل } ند ملشعر حلرام وذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله ملن لضآلني هللا ع

حولني كاملني ملن أراد أن يتم لرضاعة وعلى ملولود له رزقهن وكسوهتن بلمعروف ال تكلف نفس إال وسعها ال 
أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال  تضآر والدة بولدها وال مولود له بولده وعلى لوارث مثل ذلك فإن

جناح عليهما وإن أردمت أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سلمتم مآ آتيتم بلمعروف وتقوا هللا وعلموا 
لطالق مرتان فإمساك مبعروف أو { يريد تعاىل قبل متام احلولني بنص اآلية وقوله تعاىل } أن هللا مبا تعملون بصري 

ن وال حيل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا إال أن خيافآ أال يقيما حدود هللا فإن خفتم أال يقيما تسريح بإحسا
} حدود هللا فال جناح عليهما فيما فتدت به تلك حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم لظاملون 

إن طلقها فال جناح عليهمآ أن يتراجعآ إن ظنآ فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه ف{ وقوله تعاىل 
وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة { وقوله تعاىل } أن يقيما حدود هللا وتلك حدود هللا يبينها لقوم يعلمون 



لنسآء أو أكننتم يف أنفسكم علم هللا أنكم ستذكروهنن ولكن ال تواعدوهن سرا إال أن تقولوا قوال معروفا وال 
  } دة لنكاح حىت يبلغ لكتاب أجله وعلموا أن هللا يعلم ما يف أنفسكم فحذروه وعلموا أن هللا غفور حليم تعزموا عق

ال جناح عليكم إن طلقتم لنسآء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن على ملوسع قدره { وقوله تعاىل 
ولوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن { وقوله تعاىل } وعلى ملقتر قدره متاعا بلمعروف حقا على حملسنني 

أراد أن يتم لرضاعة وعلى ملولود له رزقهن وكسوهتن بلمعروف ال تكلف نفس إال وسعها ال تضآر والدة بولدها 
وال مولود له بولده وعلى لوارث مثل ذلك فإن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما وإن أردمت 

} دكم فال جناح عليكم إذا سلمتم مآ آتيتم بلمعروف وتقوا هللا وعلموا أن هللا مبا تعملون بصري أن تسترضعوا أوال
يأيها لذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بلعدل وال يأب { وقوله تعاىل 

ال يبخس منه شيئا فإن كان لذي عليه كاتب أن يكتب كما علمه هللا فليكتب وليملل لذي عليه حلق وليتق هللا ربه و
حلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه بلعدل وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا 
رجلني فرجل ومرأتان ممن ترضون من لشهدآء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها ألخرى وال يأب لشهدآء إذا ما 

غريا أو كبريا إىل أجله ذلكم أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدىن أال ترتابوا إال أن دعوا وال تسأموا أن تكتبوه ص
تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أال تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وال يضآر كاتب وال شهيد 

وحملصنات من لنسآء إال ما { تعاىل وقوله } وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وتقوا هللا ويعلمكم هللا وهللا بكل شيء عليم 
ملكت أميانكم كتاب هللا عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني فما ستمتعتم به 

أو قوله } منهن فآتوهن أجورهن فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد لفريضة إن هللا كان عليما حكيما 
فيهم فأقمت هلم لصالة فلتقم طآئفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وإذا كنت { تعاىل 

ورآئكم ولتأت طآئفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود لذين كفروا لو تغفلون عن 
أو كنتم مرضى أن  أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر

  } تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن هللا أعد للكافرين عذابا مهينا 
إن لصفا وملروة من شعآئر هللا فمن حج لبيت أو { قال علي وهذا هو املعهود يف اللغة ومن أراد أن جيعل قوله تعاىل 

إجياب الطواف بني الصفا  حجة يف} عتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما ومن تطوع خريا فإن هللا شاكر عليم 
واملروة فرضا على احلاج وعلى املعتمر فقد أغفل جدا ألنه يلزمه مع خمالفة مفهوم اللغة أن يقول يف اآليات اليت 

تلونا آنفا إن كل ما ذكر فيها فرض فإن افتداء املرأة من زوجها فرض وإن مراجعة املطلق ثالثا للمطلقة بعد طالق 
إن قصر الصالة فرض وإن طالق املرأة قبل أن متس فرض وإن تصاحلهما على فطام الولد الزوج الثاين هلا فرض و

  قبل احلولني فرض وكذلك سائر ما يف تلك اآلية 
قال علي وإمنا واجبنا السعي بينهما فرضا حلديث أيب موسى األشعري إذ أمره عليه السالم بالطواف بينهما ولوال 

  رضا ال يف عمرة وال يف حج وباهللا تعاىل التوفيق ذلك احلديث ما كان السعي بينهما ف
  وإمنا قلنا أيضا بوجوب القصر فرضا لقوله عليه السالم فاقبلوا صدقته وبأحاديث أخر صح هبا وجوب قصرها 

وكل لفظ ورد بعليكم فهو فرض وكل أمر ورد بلكم أو بأنه صدقة فهو ندب ألن علينا إجياب ولنا صدقة إمنا 
س قبول اهلبة فرضا إال أن يؤمر بقبوهلا فيكون حينئذ فرضا ومما حتل به األوامر على الندب أن يرد معناها اهلبة ولي

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب { استثناء يعقبه يف ختيري املأمور مثل قوله تعاىل يف الديات 



إن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن و{ ويف وجوب الصداق } هللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 
فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون أو يعفوا لذي بيده عقدة لنكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى وال تنسوا لفضل 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وأن تصدقوا خري لكم إن { ويف قضاء الدين } بينكم إن هللا مبا تعملون بصري 
  وما أشبه ذلك وهذا معلوم كله مبوضوع اللغة ومراتبها وباهللا التوفيق } كنتم تعلمون 

  فصل يف محل األوامر واألخبار على ظواهرها

قال علي ذهب قوم ممن بلح عندما أراد من نصر ما مل يأذن اهللا تعاىل بنصره من التقليد الفاسد واتباع اهلوى املضل 
األخبار على ظواهرها بل هي على الوقف وقال بعضهم وهو بكر إىل أن قالوا ال حنمل األلفاظ من األوامر و

البشري إمنا ضلت اخلوارج حبملها القرآن على ظاهره واحتج بعضهم أيضا بأن قال ملا وجدنا من األلفاظ ألفاظا 
مصروفة عن ظاهرها ووجدنا قول القائل إنك سخي وإنك مجيل قد تكون على اهلزؤ واملراد إنك قبيح وإنك لئيم 

  منا أن األلفاظ ال تنىبء عن املعاين مبجردها عل
قال علي هذا كل ما موهوا به وهؤالء هم السوفسطائيون حقا بال مرية وقد علم كل ذي عقل أن اللغات إمنا رتبها 

{ اىل اهللا عز و جل ليقع هبا البيان واللغات ليست شيئا غري األلفاظ املركبة على املعاين املبينة عن مسمياهتا قال اهللا تع
واللسان } } ومآ أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم فيضل هللا من يشآء ويهدي من يشآء وهو لعزيز حلكيم 

  هي اللغة بال خالف ههنا فإذا مل يكن الكالم مبينا عن معانيه 
  فأي شيء يفهم هؤالء 

  م به بعضكم بعضا املخذولون عن رهبم تعاىل وعن نبيهم صلى اهللا عليه و سلم بل بأي شيء يفه
ويقال هلم إذا أمكن ما قلتم فبأي شيء نعرف مرادكم من كالمكم هذا ولعلكم تريدون به شيئا آخر غري ما ظهر 

  منه ولعلكم تريدون إثبات ما أظهرمت إبطاله 
وا من فبأي شيء أجابوا به فهو الزم هلم يف عظيم ما أتوا به من السخف وهؤالء قوم قد أبطلوا احلقائق مجلة ومنع

الفهم بالبتة فيكاد الكالم يكون معهم عناء لوال كثرة من اغتر هبم من الضعفاء وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم إذ أنذر باختاذ الناس رؤساء جهاال فيضلون ويضلون 

  وأما قول بكر إن اخلوارج إمنا ضلت باتباعها الظاهر فقد كذب وأفك وافترى وأمث 
ضل هو به من تعلقهم بآيات ما وتركوا غريها وتركوا بيان الذي أمره اهللا عز و جل أن يبني  ما ضلت إال مبثل ما

للناس ما نزل إليهم كما تركه بكر أيضا وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولو أهنم مجعوا آي القرآن كلها 
ه الهتدوا على أن اخلوارج أعذر منه وكالم النيب صلى اهللا عليه و سلم وجعلوه كله الزما وحكما واحدا ومتبعا كل

  وأقل ضالال ألهنم مل يلتزموا قبول خرب الواحد وأما هو فالتزم وجوبه مث أقدم على استحالل عصيانه 
والقول الصحيح ههنا هو أن الروافض إمنا ضلت بتركها الظاهر واتباعها ما اتبع بكر ونظراؤه من التقليد والقول 

وإذ قال موسى لقومه إن هللا { اهللا عز و جل وال سلطان وال برهان فقال الروافض  باهلوى بغري علم وال هدى من
قالوا ليس هذا على ظاهره ومل يرد } يأمركم أن تذحبوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بلله أن أكون من جلاهلني 

اجلبت والطاغوت ليسا على ظاهرمها اهللا تعاىل بقرة قط إمنا هي عائشة رضي اهللا تعاىل عنها ولعن من عقها وقالوا 
  إمنا مها أبو بكر وعمر رضوان اهللا عليهما ولعن من سبهما 



ليس هذا على ظاهره إمنا السماء حممد واجلبال أصحابه وقالوا } يوم متور لسمآء مورا وتسري جلبال سريا { وقالوا 
ليس هذا على ظاهره إمنا النحل بنو }  وأوحى ربك إىل لنحل أن ختذي من جلبال بيوتا ومن لشجر ومما يعرشون{ 

  هاشم والذي خيرج من بطوهنا هو العلم 
  ليس الثياب } وثيابك فطهر { وسلك بكر ونظراؤه طريقهم فقالوا 

  على ظاهر الكالم إمنا هو القلب 
  لثمن وقالوا البيعان باخليار ما مل يفترقا ليس على ظاهره من تفرق األبدان إمنا معناه ما مل يتفقا على ا

يستفتونك قل هللا يفتيكم يف لكاللة إن مرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ إن { وقالوا 
مل يكن هلآ ولد فإن كانتا ثنتني فلهما لثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجاال ونسآء فللذكر مثل حظ ألنثيني يبني هللا 

  ى ظاهره إمنا هو ابن ذكر وأما األنثى فال ليس عل} لكم أن تضلوا وهللا بكل شيء عليم 
يا أيها لذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم ملوت حني لوصية ثنان ذوا عدل منكم أو آخران من { وقالوا 

غريكم إن أنتم ضربتم يف ألرض فأصابتكم مصيبة ملوت حتبسوهنما من بعد لصالة فيقسمان بلله إن رتبتم ال نشتري 
  ليس على ظاهره إمنا أراد من غري قبيلتكم } ن ذا قرىب وال نكتم شهادة هللا إنآ إذا ملن آلمثني به مثنا ولو كا

قال علي ويسأل هؤالء القوم أركبت األلفاظ على معان عرب هبا عنها دون غريها أم ال فإن قالوا ال سقط الكالم 
 ألفاظهم عن حقيقة وإن قالوا نعم تركوا معهم ولزمنا أال نفهم عنهم شيئا إذ ال يدل كالمهم على معىن وال تعرب

  مذهبهم الفاسد وكل ما أدخلنا على من قال بالوقف يف األوامر فهو داخل على هؤالء 
ويدخل على هؤالء زيادة إبطال مجيع الكالم أوله عن آخره وكذلك يدخل عليهم أيضا ما يدخل على القائلني 

  تعاىل وال قوة إال باهللا  بالوقف يف العموم وسنذكره يف بابه إن شاء اهللا
فإن قالوا بأي شيء تعرفون ما صرف من الكالم عن ظاهره قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق نعرف ذلك بظاهر آخر خمرب 

بذلك أو بإمجاع متيقن منقول عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلى أنه مصروف عن ظاهره فقط وسنبني 
  واخلصوص إن شاء اهللا عز و جل وباهللا تعاىل التوفيق  ذلك يف آخر باب الكالم يف العموم

وإذ أخذنا ميثاقكم { وقد أكذب اهللا تعاىل هذه الفرقة الضالة بقوله عز و جل ذاما لقوم حيرفون الكلم عن مواضعه 
سما ورفعنا فوقكم لطور خذوا مآ آتيناكم بقوة ومسعوا قالوا مسعنا وعصينا وأشربوا يف قلوهبم لعجل بكفرهم قل بئ

ال بيان أجلى من هذه اآلية يف أنه ال حيل صرف كلمة عن موضعها يف اللغة } يأمركم به إميانكم إن كنتم مؤمنني 
  وال حتريفها عن موضعها يف اللسان وأن من فعل ذلك فاسق مذموم عاص بعد أن يسمع ما قاله تعاىل 

لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه حيمل يوم  كذلك نقص عليك من أنبآء ما قد سبق وقد آتيناك من{ قال عز و جل 
  فصح أن الوحي كله من } لقيامة وزرا 

  يترك ظاهره فقد أعرض عنه وأقبل على تأويل ليس عليه دليل 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم هللا مث حيرفونه من بعد ما عقلوه وهم { وقال تعاىل 

  مفهومه يف اللغة فقد حرفه وكل من صرف لفظا عن } يعلمون 
فمن بدله بعدما مسعه فإمنا إمثه على لذين يبدلونه إن هللا { وقد أنكر اهللا تعاىل ذلك يف كالم الناس بينهم فقال تعاىل 

وليس التبديل شيئا غري صرف الكالم عن موضعه ورتبته إىل غريها بال دليل من نصر أو إمجاع متيقن } مسيع عليم 
  ه و سلم عنه صلى اهللا علي



فصح أن اتباع الظاهر } ياأيها لذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا نظرنا ومسعوا وللكافرين عذاب أليم { وقال تعاىل 
  فرض وأنه ال حيل تعديه أصال 

  } يأيها لذين آمنوا ال حترموا طيبات مآ أحل هللا لكم وال تعتدوا إن هللا ال حيب ملعتدين { وقال تعاىل 
جتاوز الواجب ومن أزاح اللفظ عن موضوعه يف اللغة اليت هبا خوطبنا بغري أمر من اهللا تعاىل أو رسوله واالعتداء هو 

صلى اهللا عليه و سلم فعداه إىل معىن آخر فقد اعتدى فليعلم أن اهللا ال حيبه وإذا مل حيبه فقد أبغضه نعوذ باهللا من 
  ذلك 

بإحسان وال حيل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا إال أن  لطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح{ وقال تعاىل 
خيافآ أال يقيما حدود هللا فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما فتدت به تلك حدود هللا فال تعتدوها 

الدا فيها ومن يعص هللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خ{ وقال تعاىل } ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم لظاملون 
  } وله عذاب مهني 

} وعلم آدم ألمسآء كلها مث عرضهم على ملالئكة فقال أنبئوين بأمسآء هؤالء إن كنتم صادقني { وقد أخرب تعاىل أنه 
فنص نصا جليا ال حيتمل تأويال على أنه علق كل مسمى امسا خمصوصا به وكذلك من حدود اهللا تعاىل اليت قد أخرب 

 وأنه يدخله نارا وأهل ذلك هم إلقدامهم على الباطل الذي ال خيفى على ذي لب وباهللا تعاىل أنه من تعداها فهو ظامل
  نعوذ من اخلذالن ونسأله التوفيق فكل شيء يبدله ال إله إال هو فال موفق إال من هدى 

  وال ضال إال من خذل 
  وهللا تعاىل يف كل ذلك احلجة البالغة علينا 

  وال حجة لنا عليه 
  ما يفعل وهم يسألون وال يسأل ع

  وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 
فأمره باتباع الوحي النازل وهو } تبع مآ أوحي إليك من ربك ال إله إال هو وأعرض عن ملشركني { وقال تعاىل 

أومل يكفهم أنآ أنزلنا عليك لكتاب يتلى عليهم إن يف ذلك لرمحة وذكرى لقوم { املسموع الظاهر فقط وقال تعاىل 
أخرب تعاىل أن الواجب علينا أن نكتفي مبا يتلى علينا وهذا منع صحيح لتعديه إىل طلب تأويل غري ظاهره  }يؤمنون 

قل ال أقول لكم عندي خزآئن هللا وال أعلم { املتلو علينا فقط وقال تعاىل آمرا لنبيه صلى اهللا عليه و سلم أن يقول 
إىل منتهى } ل هل يستوي ألعمى ولبصري أفال تتفكرون لغيب وال أقول لكم إين ملك إن أتبع إال ما يوحى إيل ق

  قوله تعاىل 
قال علي ولو مل يكن إال هذه اآلية لكفت ألنه عليه السالم قد تربأ من الغيب وأنه إمنا يتبع ما يوحى إليه فقط 
فهو ومدعي التأويل وتارك الظاهر تارك للوحي مدع لعلم الغيب وكل شيء غاب عن املشاهد الذي هو الظاهر 

غيب ما مل يقم عليه دليل من ضرورة عقل أو نص من اهللا تعاىل أو من رسوله صلى اهللا عليه و سلم أو إمجاع راجع 
أفغري هللا أبتغي حكما وهو لذي أنزل إليكم لكتاب مفصال ولذين آتيناهم لكتاب { إىل النص املذكور وقال تعاىل 

فمن ابتغى حكما غري النصوص الواردة من اهللا تعاىل يف } ن يعلمون أنه منزل من ربك بلحق فال تكونن من ملمتري
  القرآن وعلى لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم فقد ابتغى غري اهللا حكما 

يوم تشهد { وبني تعاىل أن احلكم هو ما أنزل يف الكتاب مفصال وهذا هو الظاهر الذي ال حيل تعديه وقال تعاىل 
فنص تعاىل على أن الباطل إمنا ميتحى وأن احلق إمنا يصح } ا كانوا يعملون عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مب



بكلماته تعاىل فثبت يقينا أن الكلمات معربات عما وضعت له يف اللغة وأن ما عدا ذلك باطل فصح اتباع ظاهر 
  اللفظ بضرورة الربهان 

  } ريه وإذا الختذوك خليال وإن كادوا ليفتنونك عن لذي أوحينآ إليك لتفتري علينا غ{ وقال تعاىل 
  قال علي ومن ترك ظاهر اللفظ وطلب معاين ال يدل عليها لفظ الوحي فقد 

  افترى على اهللا عز و جل بنص اآلية املذكورة 
ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤآلء ونزلنا عليك لكتاب { وقال تعاىل 

بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما { وقال تعاىل } ة وبشرى للمسلمني تبيانا لكل شيء وهدى ورمح
فنص تعاىل على البيان إمنا هو القرآن وكالم النيب صلى اهللا عليه و سلم فقد فصح } نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 

ومآ أرسلنا من رسول { تعاىل بذلك اتباع ما أوجب القرآن وكالمه عليه السالم وبطالن كل تأويل دوهنما وقال 
  } إال بلسان قومه ليبني هلم فيضل هللا من يشآء ويهدي من يشآء وهو لعزيز حلكيم 

قال علي ففي هذه اآلية كفاية ملن عقل أن لغة النيب صلى اهللا عليه و سلم اليت خاطبنا هبا ال حيل أن نتعدى بألفاظها 
  عن موضوعاهتا إىل ما سواه أصال 

ن عبد اهللا بن عبد الرب النمري كتابا إيل حدثنا سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا حممد بن أخربين يوسف ب
وضاح حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا خالد بن خملد حدثنا حممد بن جعفر قال أخربنا هشام عن عروة عن أبيه 

ليه و سلم يتأول شيئا من القرآن إال آيا بعدد قالت عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها ما كان رسول اهللا صلى اهللا ع
  أخربه هبن جربيل عليه السالم 

قال علي فإذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يتأول شيئا من القرآن إال بوحي فيخرجه عن ظاهرة التأويل فمن 
أن يقال عليه ما مل يعلمه فعل خالف ذلك فقد خالف اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم وقد هنى تعاىل وحرم 

القائل وإذا كنا ال نعلم إال ما علمنا فترك الظاهر الذي علمناه وتعديه إىل تأويل مل يأت به ظاهر آخر حرام وفسق 
  ومعصية هللا تعاىل وقد أنذر اهللا تعاىل وأعذر فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها 

حدثنا ابن األعرايب حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد  حدثنا محام بن أمحد قال حدثنا حممد بن حيىي بن مفرج
الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان قال قال أبو هريرة يا ابن أخي إذا حدثت باحلديث عن رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم فال تضرب له األمثال وصدق أبو هريرة رضي اهللا عنه ونصح 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

  على الفور هي أم على التراخيفصل يف األوامر أ

قال القائلون إن األوامر على التراخي وقال آخرون فرض األوامر البدار إال ما أباح التراخي فيها نص آخر أو 
  إمجاع 

وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها لسماوات { قال علي وهذا هو الذي ال جيوز غريه لقول اهللا تعاىل 
ولكل وجهة هو موليها فستبقوا خلريات أين ما تكونوا يأت بكم هللا مجيعا { ال تعاىل وق} وألرض أعدت للمتقني 

وقد قدمنا أن أوامر اهللا تعاىل على الوجوب فإذا أمرنا تعاىل باالستباق إىل اخلريات } إن هللا على كل شيء قدير 
ود األمر دون تأخر وال تردد وقد واملسارعة إىل ما يوجب املغفرة فقد ثبت وجوب البدار إىل ما أمرنا به ساعة ور



وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها لسماوات وألرض { شغب بعض املخالفني فقال ليس يف قوله تعاىل 
  حجة يف أن األوامر واجب البدار إليها ألنه تعاىل أمرنا باملسارعة إىل املغفرة ال إىل الفعل } أعدت للمتقني 

ومن جآء بلسيئة فكبت وجوههم يف { الء القوم لعكس احلقائق وقد أيقنا بقوله تعاىل قال علي وهذا مما يسر فيه هؤ
أن أحدا ال يؤتى املغفرة إال بعمل صاحل يقتضي له وعد اهللا تعاىل بالرمحة } لنار هل جتزون إال ما كنتم تعملون 

ربكم وجنة عرضها لسماوات وألرض وسارعوا إىل مغفرة من { واملغفرة وعلمنا ذلك يقينا أن مراد اهللا تعاىل بقوله 
إمنا هو سارعوا إىل األعمال املوجبة للمغفرة من ربكم إذ ال سبيل إىل املسارعة إىل املغفرة إال } أعدت للمتقني 

بذلك وهذا من احلذف الذي دلت عليه احلال وإمنا قلنا هذا لوجهني أحدمها النص اجللي الوارد يف أنه ال جيزي أحد 
  ا إال حبسب عمله مبغفرة وال غريه

والثاين النص الوارد بأن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها وليس يف وسع أحد املسارعة إىل املغفرة اجملردة دون توسط 
عمل صاحل فهذان الظاهران نصا أن يف تلك اآلية حذفا دلت عليه احلال فما كان مرتبطا بوقت واحد كصيام 

  قته رمضان فقد جاء النص بإجياب تأخريه إىل و

فإذا خرج الوقت فقد ثبت العجز عن تأديته كما أمرنا إال بأن يأيت يف شيء من ذلك نص آخر فيوقف عنده وما 
كان مرتبطا بوقت فيه مهلة فقد جاء النص بإباحة تأخريه إىل آخر وقته وإجياب تأخريه إىل أول وقته فإذا خرج 

  لصالة الوقت فكل ما قلنا يف الذي قبله وال فرق وذلك كأوقات ا
وما مل يأت مرتبطا بوقت ففرضه البدار يف أول أوقات اإلمكان إال أن األمر به ال يسقط عن املأمور به لعصيانه يف 

  تأخريه وكذلك ما كان مرتبطا بوقت له أول حمدود مل حيد آخره أو ما كان مرتبطا بوقت حمدود متكرر 
فذلك الزم يف أول أوقات القدرة عليه فإن بادر إليه فقد  فالنوع األول كقضاء صيام املريض واملسافر أليام رمضان

  أدى ما عليه وإن أخره لغري عذر كان عاصيا بالتأخري وكان األمر عليه ثابتا أبدا 
والنوع الثاين كوجوب الزكاة فإن لوقتها أوال وهو انقضاء احلول وليس قبل ذلك أصال وليس آلخر وقتها آخر 

ت العرض على اهللا عز و جل ألن النص مل يأت يف ذلك بانتهاء والقول يف املبادرة إىل حمدود بل هو باق أبدا إىل وق
  أدائها ويف التأخري كما قلنا يف النوع الذي قبله 

والنوع الثالث كاحلج فإنه مرتبط بوقت من العام حمدود وليس ذلك على اإلنسان يف عام بعينه بل هو ثابت على 
  هللا عز و جل والقول يف البدار إليه أو تأخريه كالقول يف النوعني اللذين قبله كل مستطيع إىل وقت العرض على ا

فإن قال قائل فلم أجزمت صيام كفارة اليمني وقضاء رمضان غري متتابع وكذلك صيام متعة احلج وكذلك غسل 
  األعضاء يف الوضوء والغسل من اجلنابة واجلمعة فأجزمت كل ذلك غري متتابع 

اىل التوفيق إنا مل نفارق أصلنا الذي ذكرنا وال خالفنا النص يف شيء من ذلك ألن اهللا تعاىل إمنا قيل له وباهللا تع
  أوجب يف الكفارة ثالثة أيام ومعىن ثالثة أيام يوم ويوم ويوم ولكل يوم حكمه 

ذا صام فإذا صام يوما فقد صام بعض فرضه وأدى من ذلك فرضا قائما بنفسه والصيام شيء آخر غري املبادرة فإ
غري مبادر فقد أطاع يف أداء الصوم وعصى يف ترك البدار ومها فرضان متغايران ال يبطل أحدمها ببطالن اآلخر وإمنا 

  ذلك كمن صلى ومل يزك فعليه معصية ترك الزكاة وله أجر الطاعة 

   }فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره { بالصالة وال تظلم نفس شيئا 
وإمنا كان يبطل أحدمها بترك اآلخر ولو جاء النص يربط أحدمها باآلخر كربطه تعاىل التتابع يف صيام الظهار ويف 



صيام كفارة القتل فهذان إن مل يتابعا فلم يؤديا كما أمر اهللا تعاىل ومل يشترط التتابع يف قضاء رمضان وال يف 
سارعة إىل الطاعات هو أمر بأن يكون فعلنا على تلك الصفة من الكفارات وال يف متعة احلج وأمر اهللا تعاىل بامل

املسارعة فاملسارعة املأمور هبا صفة لفعلنا فمن تركها عصى وكان مؤديا ملا أداه غري مسارع ما مل يشترط الوقت 
الصفة والتتابع وأمره تعاىل بالتتابع يف صيام الظهار وكفارة القتل هو أمر بأن يكون ذلك الصيامان على هذه 

  فاملتابعة املأمور هبا هنالك صفة للشهرين فإذا مل يكونا متتابعني فليسا اللذين أمر اهللا تعاىل هبما 
وكذلك نقول يف غسل األعضاء يف الوضوء وغسل اجلنابة أنه غري مأمور بذلك إال إذا قام إىل الصالة فقط فمىت 

ص تعاىل بذلك القيام إىل الصالة فرض دون القيام إىل أراد صالة تطوع أو صالة فرض فهو قائم إىل الصالة ومل خي
صالة تطوع فله حينئذ أن يغتسل ويتوضأ فإذا أمتها فله أن يؤخر التطوع ما شاء وله تأخري الفرض مبقدار ما 
يدركها مع اإلمام أو كان ممن عليه فرض حضورها يف اجلماعة أو إىل آخر وقتها إن كان ممن ال يلزمه فرض 

  اعة مث ال حيل له تأخريها أصال أكثر حضورها يف مج
وأما من ال يريد صالة وال ميكنه صالة كاحلائض إثر اجلماع فقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه 
طاف على مجيع نسائه واغتسل بني كل اثنتني منهن فصح هبذا النص أن الغسل جائز تعجيله وإن مل يرد الصالة 

د فلما أبيح لنا ذلك كان املفرق واملتابع يقع على فعلهما اسم وضوء وغسل على السواء بعده وباهللا تعاىل نتأي
وقوعا مستويا وكان يف غسله عضوا من أعضائه بنية ما أبيح له من تعجله مؤديا لفرض غسل ذلك العضو ولكل 

إذا أراد القيام إىل عضو حكمه فمن فرق غسله أو وضوءه ما مل يقم إىل الصالة فلم يترك مسارعة أمر هبا حىت 
  الصالة إما مع األمام وإما يف آخر وقتها ففرض عليه املسارعة إىل إمتام وضوئه وغسله 

وكذلك قلنا يف قضاء رمضان إنه إمنا أمر تعاىل بأيام أخر ومل يشترط فيها املتابعة فمن بادر إىل صيامها فقد أدى 
  رض الصوم وعصى يف ترك فرض املسارعة فرض الصوم وفرض البدار ومن مل يبادر وصام فقد أدى ف

وكذلك نقول فيمن مل يعجل تأدية زكاته يف أول أوقات وجوهبا وفيمن أخر احلج عن أول أوقات اإلمكان أنه إن 
حج وزكى بعد ذلك فقد أدى فرض الزكاة واحلج وعليه إمث املعصية بترك املسارعة ال يسقط ذلك اإلمث عنه أداء ما 

  ملوازنة يوم القيامة يوم وجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربك أحدا أدى من ذلك إال يف ا
وقد قال } ولسابقون لسابقون أولئك ملقربون { قال علي ومما يوجب أيضا فرض املبادرة إىل الطاعة قول اهللا تعاىل 

ا أوجب أن يقول عليه السالم ال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللا تعاىل أو كالما هذا معناه هذا وإن كان إمن
عليه السالم تأخر قوم عن الصف األول لبعض األمر املكروه فهو حممول على ظاهره ومقتضى لفظه على ما قد 

  أثبتنا وجوبه يف الفصل الذي قبل هذا 
قال علي وقد سأل أبو بكر حممد بن داود رمحة اهللا عليه من أجاز تأخري احلج فقال مىت صار املؤخر للحج إىل أن 

  اصيا أيف حياته فهذا غري قولكم أو بعد موته فاملوت ال يثبت على أحد معصية مل تكن الزمة يف حياته مات ع
  قال علي وحنن نزيد يف هذا السؤال فنقول وبعد املوت ال يأمث أحد إال من سن سنة سوء يقتدى به فيها 

ان له يف التأخري بشرط أن يفعل قبل أن فأجابه بعض اجمليزين لذلك وهو أبو احلسن القطان الشافعي بأن قال إمنا ك
  ميوت فلما مات قبل أن يفعل علمنا أنه مل يكن له مباحا التأخري 

قال علي وحنن نقول إن أبا احلسن مل حيقق اجلواب الشايف وكان أدخل يف الشغب لو قال إنه إمث يف آخر عام قدر 
مل يطلق امرأته إهنا ال تطلق إال آخر أوقات صحته  فيه على احلج ومل حيج كما قال الشافعي فيمن حلف بالطالق إن

  اليت كان فيها قادرا على الطالق 



ال يكلف هللا نفسا إال { قال علي وحنن جنيب يف هذين اجلوابني معا ببيان الئح حبول اهللا وقوته فنقول قال اهللا تعاىل 
نا ربنا وال حتمل علينآ إصرا كما محلته وسعها هلا ما كسبت وعليها ما كتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأ

على لذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورمحنآ أنت موالنا فنصرنا على لقوم 
وإمنا يلزم اهللا تعاىل اإلمث من ترك ما مل يعلم أنه ليس له تركه أو قامت عليه بذلك حجة أو عمل ما يعلم } لكافرين 
س له أن يعمله أو قامت عليه حجة بذلك ومل يطلع اهللا أحدا على وقت منيته وال عرفه بآخر أوقات قدرته وال أنه لي

قامت عليه حجة يف ذلك الوقت إال ما قد قام يف سائر األحوال قبل ذلك وال حدث عليه من األوامر إال ما حدث 
الوقت وإن مل يكن عاصيا قبل ذلك الوقت قبل ذلك الوقت فإن كان عاصيا يف ذلك الوقت فهو عاص قبل ذلك 

فليس عاصيا يف ذلك الوقت إال بنص خيص ذلك الوقت بوقوع املأمث فيه دون غريه ومن فرق بني األوقات بال نص 
  وال إمجاع فقد قال بال علم وذلك حرام 

أنه ال ميوت حىت يؤدي  وأيضا فإن اهللا تعاىل مل يكلف أحدا أن يعلم هل ميوت قبل أن يؤدي ما عليه فيأمث أو يعلم
فيسقط عنه املأمث وقول القطان يوجب أن الناس مكلفون ذلك ويوجب أيضا أن يكون املستطيعون للحج املؤخرون 
له بال عذر خمتلفي األحكام فبعضهم آمث يف تأخريه وهذا مع ما فيه من التحكم بال دليل ومن تكليف املرء علم مىت 

يف الفسخ يف تأخري احلج مجلة وهو ممن ال خيالفها أصال ولوال ذلك لشكرناه ميوت فمخالف جلملة مذاهب أصحابه 
  على خالفها ومل نلمه وباهللا تعاىل التوفيق 
  فبقي سؤال أيب بكر رمحة اهللا عليه حبسبه 

قة وما كان ملؤمنون لينفروا كآفة فلوال نفر من كل فر{ قال أبو حممد ومما يبني أن األوامر على الفور قوله تعاىل 
فأوجب تعاىل قبول النذارة وقال } منهم طآئفة ليتفقهوا يف لدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 

فأمر } يأيها لذين آمنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيببوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني { تعاىل 
اه من قبول النذارة وليس إال توقف أو بدار وال سبيل إىل قسم ثالث إال تعاىل بالتوقف يف قبول خرب الفاسق واستثن

الترك مجلة والتوقف هو أيضا ترك فلما خص خرب الفاسق بالتوقف فيه وأبانه بذلك عن خرب غري الفاسق وجب 
  البدار ضرورة إىل خرب 

  العدل فوجب الفور بالربهان الضروري وبطل الوقف إال يف خرب الفاسق 
ويكفي من ذلك ما حدثناه عبد اهللا بن يوسف الرجل الصاحل قال ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن  قال علي

عيسى البغدادي عن أمحد بن حممد عن أمحد بن علي عن مسلم بن احلجاج ثنا عبد اهللا بن معاذ العنربي وقال ثنا أيب 
ا قالت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثنا شعبة عن احلكم مسع علي بن احلسني عن ذكوان موىل عائشة أهن

ألربع مضني من ذي احلجة أو مخس فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو غضبان فقلت من أغضبك يا 
رسول اهللا أدخله اهللا النار قال أوما شعرت أين أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ولو أين استقبلت من أمري ما 

  اهلدي معي حىت أشتريه مث أحل كما حلوا استدبرت ما سقت 
قال علي فرفع هذا احلديث الشك مجلة وبني عليه السالم أن أمره كله على الفرض وعلى الفور وإن التردد حرام 

  ال حيل ونعوذ باهللا العظيم من كل ما أغضب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
هو مبنزلة من مل يبلغه األمر يف أنه مل يلزم حكما فال يالم على فإن اعترضوا مبن بلغه املنسوخ ومل يبلغه الناسخ قلنا 

تركه حىت يبلغه وال يعذب على تركه حىت يعمله وباهللا تعاىل التوفيق بل حكمه الثبات على ما بلغه من املنسوخ ألنه 
م وأوحي إيل هذا قل أي شيء أكرب شهادة قل هللا شهيد بيين وبينك{ مأمور به مجلة حىت يبلغه الناسخ لقوله تعاىل 



لقرآن ألنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع هللا آهلة أخرى قل ال أشهد قل إمنا هو إله واحد وإنين بريء مما 
فصح أن الذي بلغه من أمر اهللا تعاىل يف القرآن أو على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو } تشركون 

حىت } أطيعوا لرسول وحذروا فإن توليتم فعلموا أمنا على رسولنا لبالغ ملبني وأطيعوا هللا و{ الالزم لقوله عز و جل 
  يبلغه األمر الناسخ فحينئذ يسقط عنه املنسوخ ويلزمه الناسخ 

وأما احتجاجهم بتأخريه عليه السالم احلج فقد حج عليه السالم قبل اهلجرة ورآه جبري بن مطعم واقفا بعرفة فأنكر 
ه السالم من اخلمسة الذين ال يقفون بعرفة ويكفي من هذا كله أنا على يقني من أن اهللا جبري ذلك ألنه كان علي

تعاىل أمره بتأخري احلج حىت يعهد إىل املشركني أال يقربوا املسجد احلرام وإمنا قطعنا على ذلك لقول اهللا تعاىل آمرا 
أتبع إال ما يوحى إيل ومآ أنا إال نذير مبني قل ما كنت بدعا من لرسل ومآ أدري ما يفعل يب وال بكم إن { أن يقول 

  فصح يقينا أنه عليه السالم } 

ال يفعل إال ما يوحي إليه ربه عز و جل فلما أخر احلج علمنا أنه فعل ذلك عليه السالم بوحي وكان عليه السالم 
اهللا أفواجا وهذا يقتضي أنه قد أعلمه ربه تعاىل أنه ال يقبضه حىت يتم التعليم ويكمل التبليغ ويدخل الناس يف دين 

  ال ميوت حىت يعلم الناس مناسكهم وليس غريه عليه السالم كذلك 
وأيضا فال ندري مىت نزل فرض احلج عليه لعله إمنا نزل عليه إذ حج عليه السالم حجة الوداع وهذا هو األظهر 

ليت قال فيها خذوا عين مناسككم لعلي ألنه لو نزل قبل ذلك ملا آخر عليه السالم تعليم املناسك إىل حجة الوداع ا
ال ألقاكم بعد عامي هذا أو كما قال عليه السالم ويبني ذلك احلديث الطويل عن جابر ففي أوله مث أذن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم يف العاشرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حاج فلو فرض احلج قبل ذلك ملا أخر األذان 

  به عليهم يف الناس بوجو
واحلديث املأثور من طريق ابن عباس وأيب هريرة إذ خطب الناس فقال إن اهللا فرض عليكم احلج فقال له قائل وقيل 

  إنه األقرع بن حابس أيف كل عام يا رسول اهللا وهذا واهللا أعلم إمنا كان يف حجة الوداع 
احلج يف ذلك العام ينتظرون أمره عليه وقد أخربت عائشة رضي اهللا عنها مبا يدل على ذلك من خروجهم إىل 

السالم والوحي ينزل عليه واألحكام اليت نزلت يف تلك احلجة من نسخ احلج ملن مل يسق اهلدي وأن حيل مبتعة ومن 
إجياب القران على من ساق اهلدي وسائر ما نزل يف تلك احلجة من بيان شرائع احلج مما مل يكن نزل قبل ذلك وباهللا 

  ق وصلى اهللا على حممد نيب الرمحة وهادي األمة وسلم تعاىل التوفي

  فصل يف األمر املؤقت بوقت حمدود الطرفني

يف األمر املؤقت بوقت حمدود الطرفني مىت جيب أيف أوله أم يف آخره واألمر املرتبط به بصفة ما واألمر املؤقت بوقت 
  متمناه قبل هذا حمدود األول غري حمدود اآلخر وفيه زيادات تتعلق بالفصل الذي أ

  قال علي أما األمر املرتبط بوقت ال فسحة فيه فغري جائز تعجيل أدائه قبل وقته 

وال تأخريه عن وقته وذلكم ما ذكرنا قبل هذا من صيام شهر رمضان فإن جاء نص بالتعويض منه وأدائه يف وقت 
اع فال جيوز أن يؤدى بشيء منه يف آخر وقف عنده وكان ذلك عمال آخر مأمورا به وإن مل يأت بذلك نص وال إمج

  غري وقته 
وكذلك كل عمل مرتبط بوقت حمدود الطرفني كأوقات الصلوات وما جرى هذا اجملرى فال جيوز أداء شيء من 



ذلك قبل دخول وقته وال بعد خروج وقته ومن شبه ذلك بديون اآلدميني لزمه أن جييز صيام رمضان يف شعبان 
س قبل حلول أوقاهتا ولزمه أن جييز تقدمي الصلوات قبل وقتها قياسا على ذلك وعلى ما قياسا على تعجيل ديون النا

أجازوا من تعجيل الزكاة قبل حلول وقتها فبعضهم قال بثالثة أعوام وبعضهم قال بعام فأقل وبعضهم قال الشهر 
ول بشهر أو شهرين ومنع والشهرين وحنو ذلك وبعضهم فرق متحكما فأجاز تعجيل الزكاة اليت يف األموال قبل احل

من شهرين ونصف وأجاز يف تعجيل زكاة الفطر اليوم واليومني ومنع من ثالثة أيام وهذا قول يكفي من بطالنه 
  مساعه ألنه حكم بال إذن من اهللا عز و جل وفرق بال دليل 

ه هذا على أن بعضهم قد قال علي وال فرق بني ما أجاز أداء األمر بعد انقضاء وقته وبني من أجازه قبل دخول وقت
أجاز للمريض الذي خياف تغري عقله تعجيل الصالة قبل وقتها فإذا ادعوا أن اإلمجاع منعهم من ذلك أكذهبم قول 

ابن عباس فإنه جييز أداء الصالة قبل دخول وقتها وصالة الظهر قبل زوال الشمس وال فرق يف ديون الناس بني 
  أدائها قبل وقتها وحلول أجلها فليقولوا كذلك يف مجيع شرائع اهللا تعاىل أدائها بعد وقتها وحلول أجلها وبني 

قال علي وبطالن هذا القياس سهل فلو كان القياس حقا لكان يف هذا املكان باطال حبتا حبول اهللا وقوته فنقول وباهللا 
ال تأخريها عن حلول أوقاهتا إال تعاىل التوفيق إن ديون الناس اليت إىل أجل ال جيوز ألحد أداؤها قبل حلول أوقاهتا و

بإذن الذين هلم الديون ورضاهم وال خالف يف ذلك مجلة ولكن تناقض من تناقض يف بعض ذلك وال خالف يف أن 
من كان له على أحد ثالثة ديون من ثالث معامالت وكلها إىل آجال حمددة فأذن الذي له الدين يف تعجيل أحد 

  بذلك الغرمي مث أذن يف تأخري آخر من تلك الديون بعينه بعد حلول  تلك الديون بعينه قبل األجل ورضي

أجله فليس ذلك مبوجب جواز تعجيل الدين الذي مل يأذن بتعجيله وال مبجيز تأخريه عن أجله هذا ما ال خالف بني 
سكتوا عنه من سائر اثنني فيه فإذا مل يكن إذن الناس فيما أذنوا فيه من تعجيل ديوهنم أو تأجيلها موجبا أن يقاس ما 

ديوهنم على ما أذنوا فيه من تعجيل ديوهنم فذلك أبعد من أن تقاس ديون اهللا تعاىل اليت مل يأذن يف تأجيلها وال يف 
  تعجيلها على ما أذن الناس فيه من تعجيل ديوهنم وتأجيلها 

ن من له دين فأسقطه البتة قال علي وهذا ما ال خفاء به على من له مسكة عقل وأيضا فال خالف بني اثنني يف أ
ورضي الغرمي بذلك فإن ذلك الدين ساقط فيلزمهم إذا أجازوا تأخري ديون اهللا تعاىل عن أوقاهتا وتعجيل بعضها عن 

أوقاهتا وإن مل يأذن اهللا تعاىل يف ذلك قياسا على جواز تأخري ديون الناس وجواز تعجيلها إذا أذنوا يف ذلك بأن 
تعاىل بالبتة وإن مل يأذن اهللا تعاىل يف ذلك قياسا على سقوط ديون الناس بالبتة إذا أذنوا يف جييزوا سقوط ديون اهللا 

  ذلك وهذا أصح قياس وأشبه بقياسهم الذين حكوا لو كان القياس حقا والقياس حبمد اهللا تعاىل باطل حمض 
للمساكني فليست من حكم  قال علي وأيضا فإن الزكوات والكفارات بالصدقات وإن كان اهللا تعاىل قد جعلها

ديون الناس يف ورد وال صدر ألن ديون الناس اليت راموا تشبيه الزكوات هبا هي ألقوام بأعياهنم فحكمهم جائز 
فيها ألهنا مال متعني هلم وموروث عنهم وأما الزكوات والكفارات فليست لقوم من املساكني بأعياهنم وال هؤالء 

املساكني فما كان هكذا فال إذن ملن حضر من املساكني فيها ال بتعجيل وال بتأجيل  املساكني بأوىل هبا من غريهم من
  وال يستحقوهنا إال بقبضها يف أوقاهتا ال قبل ذلك وال بعده 

وبيان ذلك أهنا ال تورث عنهم قبل قبضهم هلا وال جيوز حكمهم فيها وال تصرفهم وال إبراؤهم قبل قبضها وكل 
  به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ديون الناس بديون اهللا تعاىل يف شيئني ال ثالث هلما هذا ال خالف فيه وإمنا ش

  أحدها بقاء حكمها بعد املوت وبعد العجز 
والثاين أداء الويل هلا عن امليت فعصوا اهللا تعاىل أو من عصاه منهم ورسوله صلى اهللا عليه و سلم يف الوجهني اللذين 



عليه و سلم فيها ديون الناس بديون اهللا تعاىل وتركومها معا فقالوا من مات وعليه حج أو شبه رسول اهللا صلى اهللا 
  زكاة أو صيام أو كفارات فقد سقط 

وجوهبا فيما ترك وال يقضى عنه إال أن يأمر بذلك فيقضى عنه الزكاة واحلج خاصة من الثلث ويطعم عنه إن أوصى 
  بذلك يف الصيام فقط 
ديون الناس فيما ال شبه فيه بينهما وفيما مل يأذن به اهللا عز و جل ومن شغب منهم باحلديث مث شبهوا ديون اهللا ب

الذي روي من مجع زكاة الفطر يف املسجد ومبيت أيب هريرة عليها فال حجة هلم فيه ألنه ال خيلو ذلك اجلمع 
وم الفطر الذي هو وقت أدائها املذكور من أحد وجهني ال ثالث هلما أحدمها أن تكون مجعت ومل تفرق حىت يأيت ي

وليس هذا خمالفا لقولنا ولو جاء وقت أدائها ملا حل ملسلم أن يظن بالنيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أخر إعطاءها 
وهو عليه السالم إذ بقي عنده دينار مل يستحقه عليه أحد مل يأو إىل نسائه وال فارق املسجد ليال وال هنارا قلقا آسفا 

  يف مينع أحدا حقا وقد وجب أداؤه ومن ظن هذا بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فقد هذي حىت يعطيه فك
أو تكون أخرجت يف وقتها وال حيضر من يستحقها فانتظر النيب صلى اهللا عليه و سلم حضورهم كما كان يفعل مبا 

 عليه و سلم غري أحد اجتمع عنده عليه السالم من غنم الصدقة ونعمها وال حيل ملؤمن أن يظن بالنيب صلى اهللا
  هذين الوجهني 

  وباهللا تعاىل التوفيق وليس يف املذكور أهنا أعطيت املساكني قبل يوم الفطر فبطل تشغيبهم به وباهللا تعاىل التوفيق 
قال علي فإذا كان حكم األموال والعبادات ما ذكرنا فال خالف يف أن الوقت إمنا معناه زمان العمل وأنه ال يفهم 

اهللا عز و جل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم اعملوا عمل كذا يف وقت كذا وصلوا صالة كذا من حني من قول 
كذا إىل حني كذا إال أن هذا الزمان احملدود هو الذي أمرنا فيه بالعمل املذكور فنقول حينئذ للمخالف ما معىن 

عمل فال سبيل إىل العمل إذ ال يتشكل خروج الوقت فال بد ضرورة من أنه انقضاء زمان العمل فإذا ذهب زمان ال
يف العقول كون شيء يف غري زمانه الذي جعله اهللا تعاىل زمانا له ومل جيعل له زمانا غريه وهذا من أحمل احملال وأشد 

  االمتناع الذي ال يدخل يف اإلمكان البتة 
  فإن قال قائل كل وقت فهو لذلك العمل وقت 

هللا عليه و سلم يف حدمها الوقت وتعدى حدودمها واستحق النار وقد قال تعاىل أبطل حكم اهللا تعاىل ورسوله صلى ا
  وتعدي احلدود على } ومن يعص هللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهني { 

وباهللا تعاىل احلقوق هو أن حيد اهللا تعاىل وقتا فيتعداه خملوق من الناس دون نص ورد إىل وقت آخر وهذا غاية البيان 
  التوفيق 

  وأيضا فإهنم ال يقدمون على إطالق متادي الوقت بعد خروج الوقت املنصوص 
ويقال هلم أيضا أخربونا عن هذا الذي تعمد ترك الصالة حىت خرج وقتها فأمرمتوه بإعادهتا أيف الوقت الذي رتبه اهللا 

به فإن قالوا يف وقتها الذي رتبه اهللا تعاىل هلا كفروا وكذبوا  تعاىل أمرمتوه هبا أم يف وقت مل يرتبه اهللا تعاىل هلا وقرهنا
جماهرة وإن قالوا بل يف وقتها أقروا بأهنم أمروا أن تؤدى الصالة خبالف ما أمر اهللا تعاىل ومن فعل شيئا خبالف ما 

وإمنا يأمرونه مبعصية  أمر اهللا تعاىل به فلم يفعل الذي أمر بل فعل ما مل يؤمر به فهو عاص يف ذلك الفعل مرة ثانية
وبأمر غري مقبول لقوله عليه السالم من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد فصح ملا ذكرنا صحة جلية أن من أمره 
اهللا تعاىل بأداء عمل ما يف وقت ما فعمله يف غري ذلك الوقت فإمنا عمل عمال مل يؤمر به ومن أمر بعمله فقد شرع 



   بل قد هنى عنها إذ هنى عن تعدي حدوده شريعة مل يأذن هبا اهللا تعاىل
وال يشك ذو حس أن صوم غد هو غري صوم اليوم فمن أمره اهللا بصيام اليوم فأفطر عامدا للمعصية مث صام غدا 

فإمنا صام يوما مل يأمره اهللا تعاىل بصيامه فال يكون ذلك قاضيا ما أمر به وال يؤدي أحد ما أمر به إال كما أمر به ال 
وال فرق بني هذا وبني ما أمره اهللا تعاىل حبركة إىل مكان ما كاحلج إىل مكة يف ذي احلجة فحج هو إىل  كما هنى

املدينة يف ذي القعدة فأي فرق بني هذا وبني من أمر بصيام يف رمضان فصام هو يف شوال أو بصالة ما بني زوال 
آخر من يوم آخر وأي فرق بني هذا وبني من الشمس إىل زيادة الظل على مثل من يوم بعينه فصالها هو يف وقت 

أمر أن يفعل فعال يف عني ما كنفقة على زوجة له مباح له وطؤها ففعل هو ذلك الفعل يف غري تلك املرأة فهل هذا 
ومن يعص هللا { كله إال غري الذي أمر به وكل ذلك باب واحد وطريق واحدة جيمعه كلها مجعا مستويا قوله تعاىل 

  وقوله عليه السالم من عمل عمال ليس } حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهني ورسوله ويتعد 

  عليه أمرنا فهو رد وأي فرق بني تعلق األمر باألزمان وبني تعلقه باألعيان أو مبكان دون مكان 
  فإن قالوا إنا قد وجدنا أوامر معلقة بزمان ينوب عنها تأدية ذلك العمل يف زمان آخر 

باهللا التوفيق إذا جاء بذلك نص أو إمجاع فقد علمنا أن اهللا عز و جل مد ذلك الوقت وعلق ذلك األمر قيل له و
بذلك الزمان الثاين وجعله وقتا له وحنن ال ننكر هذا بل نقر به إذا أمرنا به ال إذا هنينا عنه وقد جاء مثل ذلك يف 

زأه للنص يف ذلك وال جيزي ذلك فيما مل يرد فيه نص األمكنة كمن نذر صالة يف بيت املقدس فإنه إن صلى مبكة أج
وكذلك من مات وعليه صيام لزم وليه أن يصوم عنه لألمر الوارد يف ذلك وكذلك من مل حيج أحج عنه من رأس 

  ماله للنصوص الواردة يف كل ذلك 
ه وباهللا تعاىل التوفيق نعم كل فإن قالوا لنا ما تقولون يف الصالة املنسية أو اليت ينام عنها أكل وقت هلا وقت قيل ل

يا { وقت هلا ومىت ما صالها فهو وقتها بنص كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكذلك السكران لقوله تعاىل 
أيها لذين آمنوا ال تقربوا لصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا وإن 

ر أو جآء أحد منكم من لغآئط أو المستم لنسآء فلم جتدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا كنتم مرضى أو على سف
  } فمسحوا بوجوهكم وأيديكم إن هللا كان عفوا غفورا 

فإن قالوا فبأي شيء تأمرون من تعمد ترك صالة حىت خرج وقتها وتعمد ترك صوم رمضان يف غري عذر من سفر 
مجاع قلنا هلم وباهللا تعاىل التوفيق نأمرهم مبا أمرهم به رهبم عز و جل إذ أو مرض أو غري ذلك مما جاء فيه نص أو إ

ومبا يقول هلم } وأقم لصالة طريف لنهار وزلفا من لليل إن حلسنات يذهنب لسيئات ذلك ذكرى للذاكرين { يقول 
لك الزكاة نبيهم صلى اهللا عليه و سلم إذ يقول إن من فرط يف صالة فرض جربت يوم القيامة من تطوعه وكذ

وكذلك سائر األعمال فأمره بالتوبة والندم واالستغفار واإلكثار من التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة ويسد ما ثلم 
منه وأما أن نأمره بأن يصلي صالة ينوي هبا ظهرا مل يأمره اهللا عز و جل به أو عصرا مل يأت به نص أو نأمره بصيام 

  رمضان فمعاذ اهللا من ذلك يوم على أنه من رمضان وهو من غري 
فإذن كنا نكون متعدين بني يدي اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم وآمرين له بأن يعمل غري ما أمره اهللا تعاىل 

  به بل ما قد هناه عنه 

مر أم مث نسأهلم فنقول هذا الذي تعمد ترك صالة أو صوم مث أمرمتوه بقضائه أقضى ما أمره اهللا تعاىل من ذلك كما أ
ال فإن قالوا نعم كذبوا وهم ال يقولون ذلك وإن قالوا ال أقروا بأهنم أمروه أن يؤدي العمل على غري ما أمره اهللا 



  تعاىل به 
فإن سألونا مبثل ذلك يف ناسي الصالة والنائم عنها واملفطر لسفر أو مرض قلنا هلم قد أدى ما أمره اهللا تعاىل به كما 

ه اهللا تعاىل به وال ندري أقبل منه أم ال وكذلك كل عمل يعمله يف وقته وال فرق ولو أمره ويف الوقت الذي أمر
صح احلديث يف إجياب القضاء على عامد اإلفطار لقلنا به ولكنه مل يصح إمنا رواه عبد اجلابر بن عمر ومن هو مثله 

  أن يصوم عن نفسه  يف الضعف فإن قالوا أنتم تأمرون الويل بأن يصوم عنه إن مات وال توجبون عليه
قال علي فنقول كذبتم إمنا قلنا كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه ومعىن 

عليه صيام عليه أن يصوم ألن الصيام مصدر تقول صام يصوم صياما وصوما فإمنا هذا فيمن مات وعليه أن يصوم 
رمضان أفطره السفر أو مرض فأما العامد للفطر بغري عذر فليس عليه صيام وإمنا ذلك النادر والذي فرط يف قضاء 

  وإمنا عليه إمث ترك الصيام ويف هذا كفاية ملن عقل وباهللا تعاىل التوفيق 
قال علي وكل أمر علق بوصف ما ال يتم ذلك للعمل املأمور به إال مبا علق به فلم يأت به املأمور كما أمر فلم يفعل 

و باق عليه كما كان وهو عاص مبا فعل واملعصية ال تنوب عن الطاعة وال يشكل ذلك يف عقل ذي ما أمر به فه
عقل فمن ذلك من صلى بثوب جنس أو مغصوب وهو يعلم ذلك ويعلم أنه ال جيوز له ذلك الفعل أو صلى يف مكان 

ذبح بسكني مغصوبة أو  هني عن اإلقامة فيه كمكان جنس أو مكان مغصوب أو يف عطن اإلبل أو إىل قرب أو من
حيوان غريه بغري إذن صاحبه أو توضأ مباء مغصوب أو بآنية فضة أو بإناء ذهب فكل هذا ال يتأدى فيه فرض فمن 

صلى كما ذكرنا فلم يصل ومن توضأ كما ذكرنا فلم يتوضأ ومن ذبح كما ذكرنا فلم يذبح وهي ميتة ال حيل ألحد 
  ضمان مثلها حية ألنه فعل كل ذلك خبالف ما أمر  أكلها ال لرهبا وال لغريه وعلى ذاحبها

  وقال عليه السالم من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد 

قال علي وقد هناه اهللا تعاىل عن استعمال تلك السكني وعن ذبح حيوان غريه بغري إذن مالكه وعن اإلقامة يف املكان 
رورة العقل علمنا أن العمل املأمور به هو غري العمل املغصوب وأمر باإلقامة للصالة وبتذكية ما حيل أكله وبض

املنهي عنه وال يتشكل يف العقل غري ذلك فذحبه حيوان غريه أو بسكني مغصوبة ليس هو التذكية املأمور هبا فإذا مل 
قامته يف يذك كما أمر فلم حيل بذلك العمل املنهي عنه أكل ما ال حيل أكله إال بالتذكية املأمور هبا وال شك يف أن إ

املكان املغصوب ليست اإلقامة املأمور هبا يف الصالة ولو كان ذلك لكان اهللا عز و جل آمرا هبا ناهيا عنها إنسانا 
واحدا يف وقت واحد يف حال واحدة وهذا مما قد تنزه احلكيم العليم يف إخباره تعاىل أنه ال يكلف نفسا إال وسعها 

  ت واحد يف وسع أحد فصح ما قلنا وباهللا التوفيق وليس اجتناب الشيء واإلتيان به يف وق
وقد عارض يف هذا بعض أهل اإلغفال مبن طلق أو أعتق يف مكان مغصوب أو صبغ حليته حبناء مغصوبة أو تعلم 

  القرآن يف مصحف مغصوب 
يقتضي  قال علي وهذا االعتراض يبني جهل املعترض به ألن الطالق والعتاق والبيع والعطايا والصدقات لفظ ال

إقامة مأمورا هبا بل مباح له أن يطلق ويفعل كل ذلك وهو ميشي أو وهو يسبح يف املاء فليس مرتبطا باإلقامة يف 
املكان والصالة ال بد هلا من إقامة إال يف حالة املسابقة أو الضرورة فمن اضطر إىل اإلقامة يف مكان مغصوب فصالته 

والصابغ باحلناء بعد إزالة احلناء ليس هو مستعمال يف تلك احلال لشيء فيه تامة ألنه ليس خمتارا لإلقامة هناك 
مغصوب وأما لو صلى وهو خمتضب هبا لبطلت صالته لفعله فيها ما ال حيل له وأما تعلم القرآن فليس مرتبطا جبنس 

اته ما حفظ املصحف وقد يتعلم املرء تلقينا مث أيضا هو يف حال حفظه غري مستعمل لشيء مغصوب وكذلك يف قراء
  يف صالته وباهللا التوفيق 



وباجلملة فال يتأدى عمل إال كما أمر اهللا تعاىل أو كما أباح ال كما هنى عنه وباهللا تعاىل التوفيق وكل عمل ال يصح 
إال بصحة ما ال يصح فإن ذلك العمل ال يصح أبدا وكل ما ال يوجد إال بعد وجود ما ال يوجد فهو غري موجود 

 يتوصل إليه إال بعمل حرام فهو حرام أبدا وكل شيء بطل سببه الذي ال يكون إال به فهو باطل أبدا أبدا وكل ما ال
وهذه براهني ضرورية معلومة بأول احلس وبديهة العقل ومن خالف فيها فهو سوفسطائي مكابر للعيان وباهللا 

  التوفيق 

  ه فرض قال علي وقد أشار قوم من إخواننا إىل أنه ال يقبل تطوع من علي
قال علي وهذا إذا أمجل دون تفسري أو خطأ وذلك أن احلديث قد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا تعاىل 

  جييز صالة من مل يتم فرض صالته بتطوع إن كان له وكذلك الزكاة وكذلك سائر األعمال 
ال جيزي أحدا أداه غريه يف ذلك  قال علي والصحيح يف هذا الباب أن كل فرض تعني يف وقت ال فسحة فيه فإنه

الوقت وذلك كإنسان أراد صيام نذر عليه أو تطوع يف شهر رمضان وهو مقيم صحيح فهذا ال جيزيه أو كإنسان مل 
يبق عليه من وقت الصالة إال مقدار ما يدخل فيها فقط فهذا حرام عليه أن يتطوع أو يقضي صالة عليه أو يصلي 

حضر وقتها بال مهلة وال فسحة فإن قضى حينئذ صالة فاتته مل جتزئه وعليه قضاؤها  صالة نذر عليه حىت تتم اليت
ثانية وكذلك إن صلى صالة نذر عليه وليس كذلك من لزمته زكاة ومل يبق من ماله إال قدر ما يؤدي ما وجب عليه 

نه نذرا خبالف ما ذكرنا قبل منها فقط إال أن له غىن بعد ذلك فهذا جيزئه أن يتصدق مبا شاء منه تطوعا وأن يؤدي م
  ألن الزكاة يف ذمته ال يف عني ما بيده 

وكذلك من أحاطت مباله ديون الناس حاشا بعد املوت ألن النص منع من ذلك ومل جيعل وصية وال مرياثا إال بعد 
  الدين 

ك العمرة ألن ولكن من حضره وقت احلج وهو مستطيع فال جيزئه أن حيج تطوعا وال نذرا قبل أداء الفرض وكذل
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد فاملستطيع للحج مأمور بأدائه حينئذ ومن 

حضر رمضان فهو مأمور بصيامه لرمضان ومن مل يبق عليه من وقت صالته إال مقدار ما يدخل فيها فهو مأمور 
ص كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليس كذلك من مل يبق بالدخول فيها فإذا فعل غري ما أمر به فهو رد بن

بيده من ماله إال مقدار الزكاة أو مقدار ديون الناس ألنه ليس مأمورا بأداء ذلك مما بيده وال بد ألنه لو استقرض 
زمه األداء من ماال فأدى منه الزكاة اليت عليه وديون الناس اليت عليه أجزأه ذلك بال خالف ومل جيز للقاضي أن يل

  ماله وال بد والصالة واحلج والصيام يف أوقاهتا خبالف ذلك 
  وأما إذا دخل وقت الصالة وفيه مهلة بعد فال خالف بني أحد من املسلمني يف 

جواز التطوع حينئذ وهبذا جاءت النصوص وأما من سافر يف رمضان أو مرض فهو غري مأمور بصيامه لرمضان وغري 
 رمضان فله أن يصومه ملا شاء من نذر أو تطوع أو قضاء واجب وأما من عليه صلوات نسيها منهي عن صيامه لغري

أو نام عنها وعليه قضاء رمضان سافر فيه أو مرض فأفطر فإن وقت هذه الصلوات ووقت قضاء هذا الصوم ممتدا 
ه قضاء ما لزمه قضاؤه أبدا فإن أخر قضاء ذلك وهو قادر غري معذور فهو عاص بالتأخري فقط وذلك ال يسقط عن

من ذلك فهذا والصالة اليت دخل وقتها سواء فإن تطوع بصالته أو صيام مل يضع له ذلك عند اهللا تعاىل ألن وقت 
  ما لزمه ممتد بعد فال يفوته 

وباهللا تعاىل التوفيق ومما يبني هذا حديث عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت كانت تكون على األيام من قضاء رمضان 



عين من قضاء أيام حيضها وال أستطيع أن أقضيها إال يف شعبان لشغلي برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو كالما ي
  هذا معناه 

قال علي وهذا مما قد أيقنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علمه وأقر عليه ألنه ال جيوز أن حتيض إال وهو يعلم 
ال ميكن أن يغفل عليه السالم أمرها بتعجيل القضاء لو كان الفرض ال جيزىء ذلك ألهنا كانت هلا ليلتان من تسع و

  إال بتعجيله وقوهلا ال أستطيع أوضح عذر وهذا نص ما قلنا وبيانه 
ومما يبني صحة ما قلنا آنفا من أن الزكاة وديون الناس وسائر فرائض األموال إمنا هي واجبة يف ذمة املرء ال يف عني 

ل أنه لو كانت واجبة يف عني ما بيده من املال مث تلف ذلك املال لسقطت عنه تلك احلقوق وهذا ما بيده من املا
باطل وأيضا فإنه مما ال يقوله مسلم فلما مل تسقط احلقوق املذكورة بذهاب مجيع عني املال صح يقينا أهنا يف ذمته 

ماله أو قبض من له حق حقه مما ظفر منه من  وإمنا يصري ما له لغريه بأحد وجوه أربعة أوجبها النص وهي أداؤه من
  ماله أو قضاء احلاكم مبا له للغرماء فيما لزمه من احلقوق أو مبوته فقط 

وكان يكفي من هذا احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأمره بإكفاء القدور وهي تفور باللحم الذي 
القسمة فلو جاز أكل ذلك اللحم ملا أمر عليه السالم بإكفاء  عجل أصحابه رضي اهللا عنهم فذحبوا من املغنم قبل

  القدور وهي تفور 
  وقد روي من طريق أخرى أنه عليه السالم جعل يرمله بالتراب ويقول إن النهبة 

ليست بأحل من امليتة أو كالما هذا معناه فإن اعترضوا حبديث الشاة اليت روي أنه عليه السالم قال فيها إين ألجد 
حلم أخذ بغري إذن أهله أو كالما هذا معناه قال مث أمر عليه السالم بإطعامه لألسارى فهذا حديث ال يصح ألنه طعم 

إمنا روي من طريق رجل من األنصار ومل يأت من غري هذه الطريق أصال فسقط االحتجاج به وهرقه عليه السالم 
  ال دليل واضح على أنه ال حيل أكله وهذا نص قولنا اللحم من القدور يف األرض مع هنيه عليه السالم عن إضاعة امل

  وباهللا تعاىل التوفيق 
قال علي وأما العمل املأمور به يف وقت حمدود الطرفني قد ورد النص بالفسحة يف تأخريه فإنه جيب بأول الوقت إال 

 أنه يؤجر على التعجيل أنه قد أذن له يف تأخريه وكان خمريا يف ذلك ويف تعجيله فأي ذلك أدى فقد أدى فرضه إال
لتحصيله العمل واهتمه به وال يأمث على التأخري ألنه فعل ما أبيح له وذلك مثل تأخري املرء الصالة إىل آخر وقتها 

الواسع ولذلك أسقطنا املالمة والقضاء عن املرأة تؤخر الصالة عن أول وقتها فتحيض فعلت ما أبيح هلا ومن فعل 
  ما أبيح له فقد أحسن 

ليس على لضعفآء وال على ملرضى وال على لذين ال جيدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا هللا ورسوله ما { ل تعاىل وقا
  فسقطت املالمة } على حملسنني من سبيل وهللا غفور رحيم 

وقد أخر عليه السالم الصالة إىل آخر وقتها فصح بذلك أن ذلك جائز مباح حسن وإن كان التعجيل أحسن 
نها خلروج الوقت ألنه يؤدي عمل إال يف وقته املأمور به كما أسقط خصومنا موافقني لنا القضاء وسقط القضاء ع

  عن املغمى عليه أكثر من مخس صلوات وبعضهم أسقطها عن املغمى عليه صالة فما فوقها 
هو ملوم وأما كل عمل حمدود الطرف األول غري حمدود الطرف اآلخر فإن األمر به ثابت متجدد وقتا بعد وقت و

  يف تأخريه ألنه مل يفسح له ذلك وكلما أخره حصل عليه اسم التضييع وإمث الترك ملا أمر به 
  فإن أداه سقط عنه إمث الترك وقد استقر عليه إمث ترك البدار 



 وال يسقطه عنه إال ربه تعاىل بفضله إن شاء ال إله إال هو كسائر ذنوبه اليت ال بد من املوازنة فيها ألن األداء
  والتعجيل فعالن متغايران كما قدمناه وقد يؤدي من ال يعجل فصح أهنما شيئان متغايران وكذلك القول يف 

ديون الناس فإن املماطل الغين آمث باملطل وآمث مبنع احلق فإذا أدى احلق يوما ما سقط عنه املنع وقد استقر إمث املطل 
  متغايران وقد يؤدي وال مينع من قد مطل  عليه فال يسقط عنه باألداء ألن املنع واملطل شيئان

ولذلك قلنا فيمن غصب ماال فلم يؤده إىل صاحبه حىت مات املغصوب منه مث أداه إىل ورثته إنه باق عليه إمث 
الغصب من امليت وإمنا سقط عنه إمث الغصب من الوارث وهو الثاين ألنه ال شك عند كل ذي عقل أن ظلمه لزيد 

  رو احلي الوارث املوروث غري ظلمه لعم
وقد انتقل ملك املال إىل الوارث وملك الوارث لذلك املال غري ملك املورث له هذا شيء يعلم بضرورة العقل 

  وبديهة احلس 
فإن أحدث الغاصب ظلما ثانيا هلذا احلي فهو عمل آخر وإمث متجدد فإن رد إليه ماله فقد سقط عنه إمث ظلمه إياه 

ق يف حياته إنصاف هذا الغاصب لعمرو بعد موت زيد وكذلك لو مات الغاصب وال يسقط ما وجب لزيد من احل
إمث عن الوارث الصارف ال عن امليت الغاصب ألن عمل زيد ال يلحق عمرا إال  ٩فصرف املال وارثه فإمنا سقط ال 
ليها وال تزر قل أغري هللا أبغي ربا وهو رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال ع{ بنص أو إمجاع قال اهللا عز و جل 

وأن ليس لإلنسان إال ما سعى { وقال تعاىل } وازرة وزر أخرى مث إىل ربكم مرجعكم فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون 
اللهم إال أن يرد نص بأن عمل زيد يلحق عمرا بعد موته أو يف حياته فنقر بذلك سامعني طائعني كالصيام عن } 

يت أن يرد ما غصب يف حياته كان قد تربأ أو سقط عنه إمث اإلمساك وبقي امليت واحلج عنه وأداء ديونه فلو أمر امل
عليه إمث املطل ألن كل ذلك أعمال متغايرة فلو تطوع امرؤ برد دين أو غصب عن ميت وجعل األجر للميت لكان 

 عليه و سلم ذلك الحقا بامليت ومرد عنه على حديث أيب قتادة وإمنا نقول ما قال لنا اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا
  ونعلم ما علمناه وال مزيد وباهللا التوفيق 

وأصحاب القياس يتناقضون يف املسائل اليت ذكرنا أقبح تناقض فيجيزون قضاء احلج إذا وصى به وال جييزون قضاء 
لى الصوم إذا أوصى به وجييزون تقدمي الصالة قبل وقتها للمريض إذا خشي على عقله ويف ليلة املطر وال يقيسون ع

  تقدمي العتمة قبل ليلة املطر تقدمي العصر قبل وقتها يوم املطر وال تقدمي الظهر قبل وقتها 

فإن قالوا الوقت مشترك بني العتمة واملغرب لزمهم أن جييزوا تقدمي العتمة إىل وقت املغرب لغري ضرورة ألنه وقتها 
هر بغري ضرورة لذلك أيضا وقد قال بذلك ابن ومن صلى الصالة يف وقتها فقد أحسن ولزمهم تقدمي العصر إىل الظ

عباس ومجاعة من السلف رضي اهللا عنهم ولسنا نقول بذلك إال يف يوم عرفة فقط ألنه مل يأت يف ذلك نص غريه 
  فظهر عظم تناقضهم 

ل ولقد شاهدت بعض أهل مساجد اجلانب الشرقي بقرطبة أيام تغلب الرببر عليها يستفتون شيوخ املالكيني يف تعجي
العتمة قبل وقتها خوف القتل إذ كان متلصصة الربابر يقفون هلم يف الظالم يف طرق املسجد فرمبا أوذوا إيذاء 

شديدا فما فسحوا هلم يف ذلك ومل يقيسوا ضرورة خوف املوت على ضرورة خوف بلل الثياب يف الطني وهذا كما 
  ترى وباهللا تعاىل التوفيق 

   وقت حمدود الطرفني هو يف أول الوقت ندب ويف آخره فرض وقال قوم إن العمل املأمور به يف
قال علي وهذا خطأ فاحش ألنه لو كانت تأديته يف أول الوقت ندبا ملا أجزأه ذلك ألن الندب غري الفرض وال 



ينوب عمل عن عمل آخر غريه من غري نوعه إال بنص ولكن هذا مبنزلة األشياء املخري فيها يف الكفارات أيها أدى 
و فرضه وكذلك من صلى أول الوقت فقد أدى فرضه وإن صلى يف وسطه فقد أدى فرضه وإن صلى يف آخره فه

فقد أدى فرضه فإن قال اآلمرون من تعمد ترك صالة حىت خرج وقتها بالقضاء إمنا فعلنا ذلك قياسا على قضاء 
  الصالة املنسية واليت نيم عنها 

يرى على احلالف على احلنث عمدا كفارة وال على القاتل عمدا كفارة قياسا قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق أكثركم ال 
على املخطىء غري املعتمد وهذا تناقض منكم وحىت لو طردمت خطأكم لكان ذلك زيادة يف اخلطأ ألن القياس عن 

عامد وهذا هو القائلني به إمنا هو احلكم للشيء حبكم شيء آخر لعلة جامعة بينهما وال علة جتمع بني الناسي وال
  قياس الشي على ضده ال على نظريه وهذا خطأ عندكم وعند مجيع الناس وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل يف موافقة معىن األمر ملعىن النهي

قال علي النهي مطابق ملعىن األمر ألن النهي أمر بالترك وترك الشيء ضد فعله وليس عن الشيء أمرا خبالفه 
سري الضد األخص أنه املضاد يف النوع وتفسري الضد األعم أنه املضاد يف اجلنس فإذا األخص وال بضده األخص وتف

قلت لإلنسان ال تتحرك فقد ألزمته السكون ضرورة ألنه ال واسطة بني الضد األعم وبني ضده فمن خرج من 
أنواع احلركة فليس  أحدمها دخل يف اآلخر وهذا الذي مسيناه يف كتاب التقريب املنايف وأما من هنيته عن نوع من

ذلك أمرا بضده مثال ذلك لو قلت آلخر ال تقم فإنك مل تأمره باجللوس وال بد ألن بني اجللوس والقيام وسائط من 
االتكاء والركوع والسجود واالحنناء واالضطجاع فأيها فعل فليس عاصيا لك يف هنيك إياه عن القيام وكذلك لو 

ذلك إجياب لباسه البياض وال بد بل إن لبس احلمرة والصفرة أو اخلضرة مل قيل إلنسان ال تلبس السواد فليس يف 
  يكن بذلك عاصيا بل مؤمترا يف تركه السواد وباهللا تعاىل التوفيق 

وأما األمر فهو هني عن فعل كل ما خالف العمل املأمور وعن كل ضد له خاص أو عام فإنك إذا أمرته بالقيام فقد 
ع واالتكاء واالحنناء والسجود وعن كل هيئة حاشا القيام وإمنا كان هكذا ألن ترك هنيته عن القعود واالضطجا

أفعال كثرية خمتلفة يف وقت واحد واجب موجود ضرورة ألن من قام فقد ترك كل فعل خالف القيام كما أخربنا يف 
  حال قيامه 

ل ال سبيل إليه أال ترى من سافر فإمنا وأما اإلتيان بأفعال كثرية يف وقت واحد وهي خمتلفة متنافية ومتضادة فمحا
ميشي إىل جهة واحدة وهو تارك لكل جهة غري اليت توجه حنوها وال ميكنه أن يتوجه إىل جهتني يف وقت واحد بفعله 

  نفسه 
{ وختالف أيضا بنية النهي بنية األمر يف وجه آخر وهو أن ما ورد هنيا بلفظ أو فهو هني عن اجلميع مثل قوله تعاىل 

  ومثل قولك }  حلكم ربك وال تطع منهم آمثا أو كفورا فصرب

ال تقتل زيدا أو عمرا أو خالدا فهو يقتضي النهي عن قتلهم كلهم وما ورد أمرا بلفظ أو فهو ختيري يف أحد األقسام 
  املذكورة مثل قولك كل خبزا أو مترا أو حلما وخذ هذا أو هذا 

مر يقتضي إتيان املأمور به وقد بينا أن النهي عن الشيء أمر بتركه والنهي يقتضي اجتناب املنهى عنه كما أن األ
واألمر بالترك يقتضي وجوب الترك وبينا أن األمر بالشيء هني عن تركه فالنهي عن الترك يقتضي الفعل الذي 

  بوقوعه يرتفع تركه وباهللا تعاىل التوفيق 



هنيا عن تركه أو كان النهي عن الشيء أمرا  وقد اعترض يف هذا بعض أهل الشغب فقال لو كان األمر بالشيء
  بتركه لكان العلم بالشيء جهال بضده 

قال علي وحكاية هذا الكالم الساقط تغين عن تكلف الرد عليه ألنه رام التشبيه بني ما ال تشابه بينه وهو مبنزلة من 
ملن كان به رمق أن يرغب  قال لو كان املوت ضد احلياة لكان السمع ضد البصر ومثل هذا من الغثائث ينبغي

بنفسه عنه ولكن من مل يعد كالمه من عمله كثرت أهذاره ومن مل يستح فعل ما شاء وأما العلم بالشيء فهو على 
احلقيقة عدم العلم بضده ألن علمك بأن زيدا حي وهو عدم العلم وبطالن العلم بأنه ميت وقول القائل ال نأكل ال 

  األكل وال فرق  شك عند كل ذي حس أن معناه اترك
  وهذا من املتالئمات 

وقد أفردنا هلذا بابا يف كتاب التقريب وبطل مما ذكرنا قول من قال النهي نوع من أنواع األمر وقول من قال األمر 
  نوع من أنواع النهي وصح أن كل أمر فهو أيضا هني وكل هني فهو أيضا أمر 

   وهو أمر اإلجابة فإن قال قائل قد يرد أمر ليس فيه هني عن شيء أصال
  وقال آخر قد يرد هني ليس فيه معىن من األمر أصال وهو هني عن االختيار للترك 

قال علي كالمها خمطىء أما األمر باإلباحة فإمنا معناه إن شئت افعل وإن شئت ال تفعل فليس مائال إىل األمر إال 
وهو الكراهية وال فرق وهكذا أمر الندب وال فرق كميله إىل النهي وال فرق وكذلك القول يف هني االختيار للترك 

  وفيه معىن إباحة الترك موجود وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل يف األمر

  هل يتكرر أبدا أو جيري منه ما يستحق به املأمور اسم فاعل ملا أمر به 
و يتكرر عليه األمر أبدا قال علي اختلف الناس يف األمر إذا ورد بفعل ما هل خيرج من فعله مرة عن اسم املعصية أ

  فيلزمه التكرار له ما أمكنه فبكال القولني قال القائلون 
  قال علي والصواب أن املطيع غري العاصي وحمال أن يكون اإلنسان مطيعا عاصيا من وجه واحد 

ل شيء فمن أمر بفعل ما ومل يأت نص بإجياب تكراره ففعله فقد استحق اسم مطيع وارتفع عنه اسم عاص بيقني وك
  بطل فال يعود إال بيقني من نص أو إمجاع 

وإمنا تكلم يف هذه املسألة القائلون بقول الشافعي رمحه اهللا يف تكرار الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم يف كل 
  } إن هللا ومالئكته يصلون على لنيب يأيها لذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما { صالة ألجل قوله تعاىل 

علي ولو كان ما احتجوا به من وجوب التكرار صحيحا ملا كان موضع اجللوس اآلخر من الصالة أحق به من  قال
  القيام والسجود وسائر أحوال اإلنسان وهم إمنا أوجبوا ذلك بعد التشهد األخري من الصالة فقط 

يصل عليه فإن صح لقلت هو وقد ورد حديث يف لفظه إبعاد ملن ذكر عنده رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم 
فرض مىت ذكر عليه السالم وإن مل يصح فقد صح أن من صلى عليه مرة صلى اهللا عليه عشرا وال يزهد يف هذا إال 

حمروم والذي يوقن فهو أنه من يرغب عن الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعن السالم عليه فهو 
غري راغب عن ذلك ولكن عامل بأنه مقصر باخس نفسه حظا جليال فال كافر مشرك ومن صلى عليه وسلم مث ترك 

  أجر له يف ذلك وال إمث عليه 



فإن قالوا فما تقولون يف اجلهاد قلنا قد صح أن اجلهاد فرض علينا إىل أال يبقى يف الدنيا إال مؤمن أو كتايب يغرم 
يكون الدين كله هللا ويؤمن املشركون كلهم ويقيموا اجلزية صاغرا بأمر اهللا تعاىل لنا أن نقاتل حىت ال تكون فتنة و

  الصالة ويؤتوا الزكاة ويعطي أهل الكتاب اجلزية وهم صاغرون 
فالقتال ثابت علينا أبدا حىت يكون ما ذكرنا وحسبنا أنه فرض على الكفاية وتركه للمطبق مكروه ما مل يقو للعدو 

  كل مطيق يف ذات نفسه متعني عليه أو مل يستنفر اإلمام فأي ذلك كان فاجلهاد فرض على 
ويبطل قول من قال بالتكرار أنه لو كان قوله صحيحا للزم من سلم عليه أن يرد أبدا وال ميسك عن تكرار الرد 

وال خالف يف أن } وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهآ أو ردوهآ إن هللا كان على كل شيء حسيبا { لقوله تعاىل 
  الرد  مبرة واحدة خيرج من فرض

وأما األمر باملعروف والنهي عن املنكر فاملنكر الذي يرى غدا غري املنكر الذي يرى اليوم وفرض علينا تغيري كل 
منكر وكذلك القول يف األمر باملعروف ألن املعروف الذي يأمر به غدا غري الذي أمر به اليوم وقد جاء النص مبينا 

وما كان { كرا فليغريه ومما يبطل قول من قال بالتكرار قوله تعاىل بقوله صلى اهللا عليه و سلم من رأى منكم من
ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا فإن 

ة إىل أهله كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلم
وأمره تعاىل بأداء الزكاة } وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من هللا وكان هللا عليما حكيما 

وما أشبه ذلك ال يلزم تكراره إال ما جاء النص مبينا بإجياب تكراره وإال فوفاء واحد جيزي ودية واحدة ورقبة 
  واحدة 

لني بالتكرار بعض من سلف ممن يقول بأنه خيرج املأمور بذلك بفعله مرة واحدة بأن قال علي وقد احتج على القائ
قال ملا أمجع الناس على أن التكرار ال يلزم حىت ميتنع املرء من األكل والنوم والنظر يف أسبابه فلما صح ذلك مل يكن 

أمر بفعله مرة واحتجوا أيضا من حد يف ذلك حدا أوىل ممن حد حدا آخر فوجب أنه خيرج من املعصية بفعل ما 
بقوله عليه السالم إذ سئل عن احلج أيف كل عام فقال عليه السالم دعوين ما تركتكم قالوا فلو كان األمر جيب 

  تكراره ملا أنكر عليه السالم على 

ن السائل عن احلج أيف كل عام ألنه كان يكون واضعا للسؤال موضعه أو سائال ختفيفا عما يقتضيه اللفظ ولك
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خشي أن يكون سؤاله موجبا لنزول زيادة على ما اقتضاه لفظ األمر باحلج فيدخل 
ذلك السائل يف مجلة من ذم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقوله أعظم الناس جرما يف اإلسالم من سأل عن أمر مل 

  حيرم فحرم من أجل مسألته 
  يح ظاهر قال علي وهذا احتجاج صح

  قال علي وقد تعلق بالتكرار من قال بإجياب التيمم لكل صالة 
يا أيها لذين آمنوا ال { قال أبو حممد وهذا خطأ ألن نص اآلية ال يوجب التيمم إال على من أحدث بقوله تعاىل 

تم مرضى أو تقربوا لصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا وإن كن
على سفر أو جآء أحد منكم من لغآئط أو المستم لنسآء فلم جتدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم 

فلو تركنا ظاهر هذه اآلية لوجب الوضوء فرضا على كل قائم إىل الصالة وملا } وأيديكم إن هللا كان عفوا غفورا 
  وجب ذلك يف التيمم 

على قائم إىل الصالة وليس فيه إجياب التيمم إال على من أحدث فقط ولكن ملا صلى ألن نص اآلية بإجياب الوضوء 



عليه السالم الصلوات اخلمس يوم الفتح بوضوء واحد علمنا أن املأمور بالوضوء هو احملدث فقط وأما تكرار التيمم 
  فنص اآلية يبطله 

لنهي متكرر ثابت أبدا وأنه متجدد كل وقت فهال قال علي واحتج القائلون بالتكرار بأن قالوا وافقتمونا على أن ا
قلتم إن املنهي خيرج عن النهي بترك ما هني عنه ساعة من الدهر فقط كما قلتم إن يفعل مرة واحدة خيرج عن األمر 

  وإن األمر ال يعود عليه 
أحد وليس ميتنع الترك قال علي هذه شغبة دقيقة وقد قدمنا فيما خال أن النهي هو أمر بالترك وأن الترك ممكن لكل 

على خملوق والفعل خبالف ذلك منه ممكن ومنه ما ال يقدر عليه وقدمنا أن ترك املرء ألفعال كثرية يف وقت واحد 
موجود واجب وأن فعله خبالف ذلك وأن املرء يف حال نومه وأكله وصالته ونظره يف أسبابه تارك لكل ما هني عن 

  ك بل ال يقدر تركه إن أراد الترك وليس األمر كذل

على أداء أكثر األوامر يف األحوال اليت ذكرنا وقد أمرنا عليه السالم أن جنتنب ما هنانا عنه وأمرنا أن نفعل ما أمرنا 
به ما استطعنا ومل يقل عليه السالم فأتوه ما استطعتم وكان حينئذ يلزم التكرار وإمنا قال عليه السالم فأتوا منه ما 

للتبعيض املقدور فلما امتنع تكرار األمر مبا قدمنا قبل من أن التكرار لوازم لكان تكليفا ملا ال  استطعتم و من إمنا هي
يطاق وأنه ملا بطل ذلك كان من اقتصر يف ذلك على حد ما جيده أو عدد من التكرار يوجبه أو على وقت ما 

هبا اسم فاعل مطيع ويرتفع هبا عنه اسم متحكما بال دليل مل يلزم منه إال ما اتفق عليه وهو مرة واحدة يقع عليه 
عاص وكان ذلك فرقا صحيحا بني ما ال يقدر عليه مما ذكرنا وبني ما يقدر عليه من الترك يف كل وقت ويف كل 
  حال ومن أدى من األمر ما استطاع فقد فعل ما أمر به ومن فعل ما أمر فقد سقط عنه األمر وباهللا تعاىل التوفيق 

ر إمنا اضطروا إليه يف مسألتني أو ثالث وهم يف سائر مسائلهم تاركون له وقد قدمنا أن القوم إمنا والقائلون بالتكرا
  حسبهم نص املسألة احلاضرة مبا ال يبالون أن يهدموا به سائر مسائلهم وباهللا تعاىل التوفيق 
ما عليه وال يلزمه تكرار  قال علي وصحيح القول يف هذه املسألة هو ما قلنا من أن يفعل مرة واحدة يؤدي املرء

الفعل ملا ذكرنا إال أن ترتفع تلك احلال اليت فيها ذلك األمر مث تعود فإن األمر يعود وال بد كمرض املسلم جتب 
عيادته فبمرة واحدة خيرج من الفرض ما دام يف تلك العلة فإن أفاق مث مرض عاد حكم العيادة أيضا وفك العاين 

عام اجلائع مىت عاد جوعه عاد وجوب إطعامه وكالتعوذ مىت قطع اإلنسان القراءة مث مىت صار عانيا وجب فكه كإط
ابتدأ القراءة وكالوضوء مىت أحدث وكالصالة يف كل يوم وال يلزم تكرار شيء من ذلك بعد فعله يف حال واحدة 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
ان وكالمها باطل ألننا نسأهلم عن تكرار األوامر والقول بالتكرار باطل ألنه تكليف ما ال يطاق أو القول بال بره

املختلفة وبعضها يقطع عن فعل بعض فال بد ضرورة من ترك مجيعها إال واحدا فأيها هو الواحد وهذا هو القول بال 
  برهان وكل ما كان هكذا فهو باطل بال شك وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل يف التخيري

خري اهللا عز و جل بينها وأوجب على املخري أن يقصد أيها شاء فيفعله ككفارة قال علي واختلفوا يف األشياء إذا 
األميان وكفارة احللق يف احلج قبل يوم النحر ملرض أو أذى من الرأس ويف العمرة كذلك قبل متامها ويف جزاء 

  الصيد وما أشبه ذلك فقال قوم هي كلها واجبة فإذا فعل أحدها سقط سائرها 



فاحش لوجهني أحدمها أن أو ال توجب تساوي ما عطف هبا واجتماعه وإمنا يوجب ذلك الواو  قال علي وهذا خطأ
والفاء ومث هذا ما ال جيهله من له أدىن بصر باللغة العربية والثاين أهنا لو وجبت كلها ملا سقطت بفعل بعضها وما لزم 

ألن ما أوجب اهللا تعاىل عليك عمله فلم  فرضا فإمنا يسقط بأن يفعل ال بأن يفعل غريه وهذا شيء يعلم بالضرورة
يرد منك أن تقيم مقامه غريه إال بنص وارد يف ذلك وإال فأنت عاص إن مل تفعل الذي أمرت به فلو أوجب تعاىل 

  عليه عتق رقبة مل خيرج منها بكسوة وهذا الذي ال يعقل سواه 
ه تعاىل ال بعينه ولكن أيها شاء املخري وحنن ال وذهب قوم إىل أنه تعاىل إمنا أوجب يف ذلك شيئا واحدا مما خري في

ننكر هذا ألن عقولنا ليست عيارا على ربنا عز و جل وال يف العقل ما مينع من أن يريد اهللا تعاىل إجياب ما شاء إىل 
 املوجب عليه فإذا فعل املخري املكفر أي الكفارات اليت خوطب هبا شاء فقد أدى فرضه وهو الذي سبق يف علم اهللا

  عز و جل أنه به يسقط عنه اإلمث 
والتخيري ينقسم قسمني أحدمها الذي ذكرنا وهو أن يلزم املرء أحد وجهني أو أحد وجوه ال بد من أن يأيت ببعضها 

  أيها شاء فهذا فرضه الذي يأيت به مما خري فيه 
لنوع ال جيوز أن يكون فرضا والقسم الثاين أن يقال للمرء إن شئت أن تفعل كذا وإن شئت أال تفعله أصال وهذا ا

أصال وال يكون إال تطوعا ألن كل شيء أبيح للمرء تركه مجلة أو فعله فهو تطوع بال خالف من أحد وهذا الزم 
  ملن قال إن املرء خمري يف السفر بني إمتام الصالة أو قصرها ألن من قول هذا القائل أن الركعتني 

تطوع وإذا كانتا تطوعا فغري جائز أن يصليهما بركعيت الفرض اللتني ال بد الزائدتني أن من تركهما مل يأمث فهي إذن 
له من أن يأيت هبما وليس يلزمهم هذا يف قوهلم يف الصيام إن شاء صام يف رمضان يف السفر وإن شاء أفطر ألهنم ال 

ولون إن شاء صام رمضان يسقطون عنه الصيام مجلة كما يسقطون عنه الركعتني اللتني تتم هبما الصالة أربعا لكن يق
فيه وإن شاء صامه يف أيام أخر وال بد عندهم من صيامه فإمنا هذا ختيري يف أحد الوقتني ال يف ترك الصيام أصال 

  وهناك خريوه يف اإلتيان بالركعتني أو تركهما البتة فافهم 

  فصل يف األمر بعد احلظر ومراتب الشريعة

الشريعة مخسة حرام وفرض وهذان طرفان مث يلي احلرام املكروه ويلي  قال علي قد بينا يف غري موضع أن مراتب
الفرض الندب وبني الندب والكراهة واسطة وهي اإلباحة فاحلرام ما ال حيل فعله ويكون تاركه مأجورا مطيعا 

ا إن فعله وفاعله آمثا عاصيا والفرض ما ال حيل تركه ويكون فاعله مأجورا مطيعا ويكون تاركه آمثا واملكروه هو م
املرء مل يأمث ومل يؤجر وإن تركه أجر والندب هو ما إن فعله املرء أجر وإن تركه مل يأمث ومل يؤجر واإلباحة هي ما إن 

فعله املرء مل يأمث ومل يؤجر وإن تركه مل يأمث ومل يؤجر كصبغ املرء ثوبه أخضر أو أصفر فإذا نسخ احلظر نظرنا فإن 
واجب فعله بعد أن كان حراما وإن كان أتى فعل لشيء تقدم فيه النهي فهو  جاء نسخه بلفظ األمر فهو فرض

منتقل إىل اإلباحة فقط والنهي باق على االختيار وكذلك األمر إذا أتى بعده فعل خبالفه فهو منتقل إىل اإلباحة 
ا وراءه جلوسا مث واألمر باق على الندب كما قلنا يف أمره عليه السالم الناس إذا صلى إمامهم جالسا أن يصلو

صلى عليه السالم يف مرضه الذي تويف فيه جالسا والناس وراءه وأبو بكر إىل جنبه قائم فعلمنا أن هنيه عليه السالم 
عن القيام للمذكر خاصة ندب واختيار إال أن يفعل ذلك تعظيما لإلمام فهو حرام وعلمنا أن الوقوف له مباح وإمنا 



املتأخر وأما ما مل يعلم أي اخلربين كان قبل فالعمل بذلك األخذ بالزائد واالستثناء على هذا فيما تيقنا فيه للمتقدم و
  ما قدمناه وباهللا تعاىل التوفيق 

قال علي وقد ادعى بعض من سلف أنه تقرأ األوامر كلها الواردة بعد احلظر فوجدها كلها اختيارا أو إباحة وذكر 
ال حتلوا شعآئر هللا وال لشهر حلرام وال هلدي وال لقالئد وال آمني لبيت  يا أيها لذين آمنوا{ من ذلك قوله تعاىل 

حلرام يبتغون فضال من رهبم ورضوانا وإذا حللتم فصطادوا وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن ملسجد حلرام 
ويسألونك } { اب أن تعتدوا وتعاونوا على لرب ولتقوى وال تعاونوا على إلمث ولعدوان وتقوا هللا إن هللا شديد آلعق

عن حمليض قل هو أذى فعتزلوا لنسآء يف حمليض وال تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم هللا 
أحل { و هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها وعن االنتباذ يف الظروف فانتبذوا } إن هللا حيب لتوابني وحيب ملتطهرين 

باس لكم وأنتم لباس هلن علم هللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم لكم ليلة لصيام لرفث إىل نسآئكم هن ل
وعفا عنكم فآلن باشروهن وبتغوا ما كتب هللا لكم وكلوا وشربوا حىت يتبني لكم خليط ألبيض من خليط ألسود من 

كذلك يبني هللا  لفجر مث أمتوا لصيام إىل لليل وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف ملساجد تلك حدود هللا فال تقربوها
  } آياته للناس لعلهم يتقون 

أحل لكم ليلة لصيام لرفث إىل نسآئكم هن لباس لكم وأنتم { قال علي وقد أغفل هذا القائل قد قال اهللا تعاىل 
لباس هلن علم هللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فآلن باشروهن وبتغوا ما كتب هللا لكم 

 يتبني لكم خليط ألبيض من خليط ألسود من لفجر مث أمتوا لصيام إىل لليل وال تباشروهن وأنتم وكلوا وشربوا حىت
فكان الفطر باألكل } عاكفون يف ملساجد تلك حدود هللا فال تقربوها كذلك يبني هللا آياته للناس لعلهم يتقون 

يأيها لذين آمنوا { آلية إىل قوله تعاىل والشرب فرضا ال بد منه بني ذلك النهي عن الوصال وكذلك قوله تعاىل هللا ا
ال تدخلوا بيوت لنيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فنتشروا وال 

مستأنسني حلديث إن ذلكم كان يؤذي لنيب فيستحيي منكم وهللا ال يستحيي من حلق وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن 
ب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوهبن وما كان لكم أن تؤذوا رسول هللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده من ورآء حجا

فاالنتشار املذكور يف هذه اآلية هو اخلروج عن بيوت النيب صلى اهللا عليه و } أبدا إن ذلكم كان عند هللا عظيما 
ه وأما األوامر اليت ذكرنا قبل فإن دالئل سلم وهو فرض ال حيل هلم القعود فيها بعد أن يطعموا ما دعوا إىل طعام

النصوص قد صحت على أهنا ندب وحنن ال نأىب اإلقرار مبا أتى به نص بل نبادر إىل قبوله وإمنا ننكر احلكم باآلراء 
  الفاسدة واألهواء الزائغة بغري برهان من اهللا عز و جل 

 لشهر حلرام وال هلدي وال لقالئد وال آمني لبيت حلرام يا أيها لذين آمنوا ال حتلوا شعآئر هللا وال{ أما قوله تعاىل 
يبتغون فضال من رهبم ورضوانا وإذا حللتم فصطادوا وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن ملسجد حلرام أن 

فإن رسول اهللا } تعتدوا وتعاونوا على لرب ولتقوى وال تعاونوا على إلمث ولعدوان وتقوا هللا إن هللا شديد آلعقاب 
فإذا قضيت { اهللا عليه و سلم حل من عمرته ومن حجه ومل يصطد فعلمنا أنه ندب وإباحة وأما قوله تعاىل  صلى

فقد صح عن النيب صلى اهللا عليه } لصالة فنتشروا يف ألرض وبتغوا من فضل هللا وذكروا هللا كثريا لعلكم تفلحون 
لذي صلى فيه ما مل حيدث ومل خيص صالة من صالة و سلم أن املالئكة ال تزال تصلي على املرء ما دام يف مصاله ا

  فصح أن االنتشار مباح إال للحدث والنظر يف مصاحل نفسه وأهله فهو فرض 



وأما قوله عليه السالم يف القبور فزوروها فإن الفرض ال يكون إال حمدودا وإما موكوال إىل املرء ما فعل منه أو 
القبور نص بشيء من هذه الوجوه مث لو كان فرضا لكان زائرها مرة  حمموال على الطاقة واملعروف وليس يف زيارة

  واحدة قد أدى فرضه يف ذلك ملا قدمنا يف إبطال التكرار 
وأما قوله عليه السالم فانتبذوا فإنه عليه السالم مل ينتبذ لكن كان ينتبذ له فصح أن االنتباذ ليس فرضا لكنه إباحة 

صيام لرفث إىل نسآئكم هن لباس لكم وأنتم لباس هلن علم هللا أنكم كنتم ختتانون أحل لكم ليلة ل{ وأما قوله تعاىل 
أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فآلن باشروهن وبتغوا ما كتب هللا لكم وكلوا وشربوا حىت يتبني لكم خليط 

تلك حدود هللا  ألبيض من خليط ألسود من لفجر مث أمتوا لصيام إىل لليل وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف ملساجد
واملباشرة من الرجل لزوجته فرض وال بد وال حيل له هجرها } فال تقربوها كذلك يبني هللا آياته للناس لعلهم يتقون 

يف املضجع وال االمتناع من وطئها إال بتجافيها له عن ذلك على ما بينا يف كتاب النكاح من كالمنا يف األحكام 
  واحلمد هللا رب العاملني 

  قد ذهب بعض املالكيني إىل أن ههنا واجبا ليس فرضا وال تطوعا قال علي و
قال علي وهذا هذيان فاسد ال يعقل أصال ألن الواجب هو الذي ال بد من فعله وغري الواجب هو ما إن شاء فعله 

فهم املرء وإن شاء تركه وال يعرف ههنا شيء يتوسط هذين الطرفني فإن راعوا ما ورد به لفظ الفرض يف الشريعة 
إمنا لصدقات للفقرآء وملساكني ولعاملني عليها وملؤلفة قلوهبم ويف { أول عاص ملا ورد فيها ألن اهللا عز و جل يقول 

فقالوا هم هذه القسمة ليست فريضة بل } لرقاب ولغارمني ويف سبيل هللا وبن لسبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم 
ن توضع يف بعض هذه األصناف دون بعض وقال ابن عمر فرض جائز أن يعطى من الصدقات غري هؤالء وجائز أ

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدقة الفطر على كل صغري أو كبري ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا من املسلمني صاعا 
من متر أو صاعا من شعري فقالوا ليس هذا فرضا وال الشعري أيضا وال التمر فيها فرضا فما نعلم أحدا ترك لفظ 

لفرض الوارد يف الشريعة منهم مث احتجوا يف الربسام الذي ادعوه من وجوه أنه شيء واجب ليس فرضا وال تطوعا ا
  فقالوا ذلك مثل األذان والوتر وركعيت الفجر وصالة العيدين والصالة يف مجاعة ورمي اجلمار للمبيت ليايل مىن مبىن 

 مجاعة واألذان ورمي اجلمار ففرائض واجبة يعصي من تركها ألمر قال علي وكل هذا فدعوى فاسدة أما الصالة يف
النيب صلى اهللا عليه و سلم هبا وأما صالة العيدين والوتر وركعتا الفجر واملبيت ليايل مىن مبىن فليست فرائض 
يف  ولكنها تطوع يكره تركها فلو تركها تارك دهره كله متعمدا ما أمث وال عصى اهللا عز و جل وال قدح ذلك

عدالته وقد قال عليه السالم يف الذي حلف أال يزيد على الصلوات اخلمس الفرائض أفلح واهللا إن صدق دخل 
اجلنة إن صدق وقد سأل هذا القائل النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ وصف له الصلوات اخلمس فقال يا رسول اهللا 

ه و سلم تارك كل صالة ما عدا اخلمس مفلحا ومل هل علي غريها فقال ال إال أن تطوع فسمى النيب صلى اهللا علي
يعنفه وأخرب عليه السالم أن كل صالة ما عدا اخلمس فهي تطوع فحرام على كل أحد خالف النيب صلى اهللا عليه 
و سلم ولوال أن األمر ورد بصالة اجلنائز فصارت فرضا ال بد منه لكانت تطوعا ولكن من هذه اخلالل أشياء يكره 

  ركها مل يأمث ومل يؤجر ومن فعلها أجر فبطلت مبا ذكرنا قسمتهم الفاسدة واحلمد هللا رب العاملني تركها فمن ت

  فصل يف ورود األمر بلفظ خطاب الذكور



قال علي اختلف الناس فقالت طائفة إذا ورد األمر بصورة خطاب الذكور فهو على الذكور دون اإلناث إال أن 
تجوا بأن قالوا إن لكل معىن لفظا يعرب عنه فخطاب النساء افعلن وخاطب يقوم دليل على دخول اإلناث فيه واح

  الرجال افعلوا فال سبيل إىل إيقاع لفظ على غري ما علق عليه إال بدليل 
قال علي وهبذا نأخذ وهو الذي ال جيوز غريه والدليل الذي استدلت به الطائفة األوىل هو أعظم احلجة عليهم وهو 

هلم ألن لكل معىن لفظا يعرب به كما قالوا وال بد وال خالف بني أحد من العرب وال من حاملي دليلنا على إبطال قو
لغتهم أوهلم عن آخرهم يف أن الرجال والنساء وأن الذكور واإلناث إذا اجتمعوا وخوطبوا أخرب عنهم أن اخلطاب 

أمر مطرد أبدا على حالة واحدة فصح  واخلرب يردان بلفظ اخلطاب واخلرب عن الذكور إذا انفردوا وال فرق وأن هذا
  بذلك أنه ليس خلطاب الذكور خاصة لفظ جمرد يف اللغة العربية غري اللفظ اجلامع هلم ولإلناث أال أن يأيت 

بيان زائد بأن املراد الذكور دون اإلناث فلما صح مل جيز محل اخلطاب على بعض ما يقتضيه دون بعض إال بنص أو 
افعلوا واجلمع بالواو والنون ومجع التكسري يقع على الذكور واإلناث معا وكان رسول اهللا  بإمجاع فلما كانت لفظة

صلى اهللا عليه و سلم مبعوثا إىل الرجال والنساء بعثا مستويا وكان خطاب اهللا تعاىل وخطاب نبيه صلى اهللا عليه و 
ن النساء إال بنص جلي أو إمجاع ألن سلم للرجال والنساء خطابا واحدا مل جيز أن خيص بشيء من ذلك الرجال دو

ذلك ختصيص الظاهر وهذا غري جائز وكل ما لزم القائلني باخلصوص فهو الزم هلؤالء وسيأيت ذلك مستوعبا يف بابه 
  إن شاء اهللا تعاىل 

ه و سلم فإن قالوا فأوجبوا اجلهاد فرضا على النساء قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق لوال قول رسول اهللا صلى اهللا علي
لعائشة إذ استأذنته يف اجلهاد لكن أفضل اجلهاد حج مربور لكان اجلهاد عليهن فرضا ولكن هبذا احلديث علمنا أن 
اجلهاد على النساء ندب ال فرض ألنه عليه السالم مل ينهها عن ذلك ولكن أخربها أن احلج هلن أفضل منه ومما يبني 

مسعت األمر باجلهاد قدرت أن النساء يدخلن يف ذلك الوجوب حىت صحة قولنا أن عائشة وهي حجة يف اللغة ملا 
بني النيب صلى اهللا عليه و سلم هلا أنه عليهم ندب ال فرض وأن احلج هلن أفضل منه وحنن ال ننكر صرف اللفظ عن 
ى موضوعه يف اللغة بدليل من نص أو إمجاع أو بضرورة طبيعة تدل على أنه مصروف عن موضوعه وإمنا يبطل دعو
من ادعى صرف اللفظ عن موضوعه يف اللغة بال دليل فلم ينكر النيب صلى اهللا عليه و سلم عليها محلها اخلطاب 

  بلفظ خطاب الذكور على عموم دخول النساء يف ذلك ويف هذا كفاية ملن عقل 
باهللا تعاىل التوفيق نعم هذا فإن قالوا فأوجبوا عليهن النفار للتفقه يف الدين واألمر باملعروف والنهي عن املنكر قلنا و

واجب عليهن كوجوبه على الرجال وفرض على كل امرأة النفقة يف كل ما خيصها كما ذلك فرض على الرجال 
ففرض على ذات املال منهن معرفة أحكام الزكاة وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصالة والصوم وما 

بس وغري ذلك كالرجال وال فرق ولو تفقهت امرأة يف علوم الديانة للزمنا حيل وما حيرم من املآكل واملشارب واملال
قبول نذارهتا وقد كان ذلك فهؤالء أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم وصواحبه قد نقل عنهن أحكام الدين وقامت 

  احلجة بنقلهن وال خالف بني أصحابنا ومجيع أهل حنلتنا يف ذلك فمنهن سوى أزواجه 

أم سليم وأم حرام وأم عطية وأم كرز وأم شريك وأم الدرداء وأم خالد وأمساء بنت أيب بكر وفاطمة  عليه السالم
بنت قيس ويسرة وغريهن مث يف التابعني عمرة وأم احلسن والرباب وفاطمة بنت املنذر وهند الفراسية وحبيبة بنت 

  ميسرة وحفصة بنت سريين وغريهن 
وأقيموا لصالة وآتوا لزكاة وركعوا مع { ة يف أهنن خماطبات بقوله تعاىل وال خالف بني أحد من املسلمني قاطب



شهر رمضان لذي أنزل فيه لقرآن هدى للناس وبينات من هلدى ولفرقان فمن شهد منكم الشهر } { لراكعني 
عدة فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد هللا بكم ليسر وال يريد بكم لعسر ولتكملوا ل

يأيها لذين آمنوا تقوا هللا وذروا ما بقي من لربا إن كنتم { و } ولتكربوا هللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون 
حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ { و } مؤمنني 

تقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تس
فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف 

وليستعفف لذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم هللا من فضله { و } خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 
كتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا وآتوهم من مال هللا لذي آتاكم وال تكرهوا ولذين يبتغون ال

و } فتياتكم على لبغآء إن أردن حتصنا لتبتغوا عرض حلياة لدنيا ومن يكرههن فإن هللا من بعد إكراههن غفور رحيم 
بينكم كاتب بلعدل وال يأب كاتب أن يكتب يأيها لذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فكتبوه وليكتب { 

كما علمه هللا فليكتب وليملل لذي عليه حلق وليتق هللا ربه وال يبخس منه شيئا فإن كان لذي عليه حلق سفيها أو 
ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه بلعدل وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل 

ن لشهدآء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها ألخرى وال يأب لشهدآء إذا ما دعوا وال تسأموا ومرأتان ممن ترضون م
أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل أجله ذلكم أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدىن أال ترتابوا إال أن تكون جتارة حاضرة 

يضآر كاتب وال شهيد وإن تفعلوا فإنه  تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أال تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وال
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا { و } فسوق بكم وتقوا هللا ويعلمكم هللا وهللا بكل شيء عليم 

مث أفيضوا من حيث أفاض { و } وهللا على لناس حج لبيت من ستطاع إليه سبيال ومن كفر فإن هللا غين عن لعاملني 
إمنا يريد لشيطان أن يوقع بينكم لعداوة ولبغضآء يف خلمر ومليسر { و } إن هللا غفور رحيم لناس وستغفروا هللا 

وبتلوا ليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم { و } ويصدكم عن ذكر هللا وعن لصالة فهل أنتم منتهون 
يا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل رشدا فدفعوا إليهم أمواهلم وال تأكلوهآ إسرافا وبدارا أن يكربوا ومن كان غن

وسائر أوامر القرآن وإمنا من جلأ إىل هذه } بلمعروف فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم وكفى بلله حسيبا 
املضايق يف مسألة أو مسألتني حتكموا فيها وقلدوا فاضطروا إىل مكابرة العيان ودعوى خروج النساء من اخلطاب 

  إىل عمومهن مع الرجال بال رقبة وال حياء  بال دليل مث رجعوا
  } وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون { قال علي وقد قال اهللا تعاىل 

فنادى عليه السالم بطون قريش بطنا بطنا مث قال يا صفية بنت عبد املطلب } وأنذر عشريتك ألقربني { وقال أيضا 
  اب الوارد كما نرى يا فاطمة بنت حممد فأدخل النساء مع الرجال يف اخلط

يأيها لذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم وال نسآء من { فإن قال قائل فقد قال تعاىل 
نسآء عسى أن يكن خريا منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا بأللقاب بئس السم لفسوق بعد إلميان ومن مل يتب 

  وقال زهري } فأولئك هم لظاملون 

أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق إن اللفظ إذا جاء مرادا به وما 
يأيها لناس تقوا ربكم إن زلزلة لساعة شيء { بعض ما يقع حتته يف اللغة وبني ذلك دليل فلسنا ننكره فقد قال تعاىل 

لذين { كل آدمي من ذكر أو أنثى مث قال تعاىل  فال خالف بني لغوي وشرعي أن هذا اخلطاب متوجه إىل} عظيم 
فقام الدليل على أن } قال هلم لناس إن لناس قد مجعوا لكم فخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا هللا ونعم لوكيل 



املراد ههنا بعض الناس ال كلهم فوجب الوقوف عند ذلك لقيام الدليل عليه ولوال ذلك ملا جاز أن يكون حمموال إال 
  عموم الناس كلهم  على

قال أبو حممد وقد سأل عمرو بن العاص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الناس أحب إليك فقال عائشة قال 
ومن الرجال قال أبوها ثناه عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد عن 

نا خالد بن عبد اهللا عن خالد هو احلذاء عن أيب عثمان هو النهدي أمحد بن علي عن مسلم بن احلجاج أنبأ حيىي ث
قال أخربين عمرو بن العاص عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعلم الناس 

من يقع  باللغة اليت بعث هبا فحمل اللفظ على عمومه يف دخول النساء مع الرجال حىت أخربه السائل أنه أراد بعض
عليه االسم الذي خاطب به فقبل ذلك منه عليه السالم وهذا هو نص مذهبنا وهو أن حنمل الكالم على عمومه 

قل ال أجد يف مآ { فإذا قام دليل على أنه أراد به اخلصوص صرنا إليه وال خالف بني املسلمني يف أن قوله تعاىل 
و دما مسفوحا أو حلم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغري هللا أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أ
واقع على إناث اخلنازير كوقوعها على ذكورها بنفس } به فمن ضطر غري باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيم 

  اللفظ للنوع كله 
اهللا تعاىل وقد اعترض بعضهم حبديث ذكروه من طريق أم سلمة رضي اهللا عنها فيه أن النساء شكون وقلن ما نرى 

إن ملسلمني وملسلمات وملؤمنني وملؤمنات ولقانتني ولقانتات ولصادقني ولصادقات { يذكر إال الرجال فنزلت 
ولصابرين ولصابرات وخلاشعني وخلاشعات وملتصدقني وملتصدقات ولصائمني ولصائمات وحلافظني فروجهم 

  } جرا عظيما وحلافظات ولذاكرين هللا كثريا ولذاكرات أعد هللا هلم مغفرة وأ
  قال علي وهذا حديث ال يصح البتة وال روي من طريق يثبت حدثنا حممد بن 

سعيد بن نبات قال أمحد بن عبد البصري ثنا قاسم بن إصبغ ثنا حممد بن عبد السالم اخلشين ثنا حممد بن بشار بندار 
ر يا رسول اهللا يذكر الرجال يف ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن حصني قال مسعت عكرمة يقول قالت أم عما

إن ملسلمني وملسلمات وملؤمنني وملؤمنات ولقانتني ولقانتات ولصادقني { القرآن وال يذكر النساء قال فنزلت 
ولصادقات ولصابرين ولصابرات وخلاشعني وخلاشعات وملتصدقني وملتصدقات ولصائمني ولصائمات وحلافظني 

  } ولذاكرات أعد هللا هلم مغفرة وأجرا عظيما  فروجهم وحلافظات ولذاكرين هللا كثريا
قال علي وهذا مرسل كما نرى ال تقوم به حجة وثناه أيضا حممد بن سعيد النبايت ثنا أمحد بن عبد البصري ثنا قاسم 
بن أصبغ ثنا اخلشين ثنا حممد بن املثىن حدثنا مؤمل ثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال قالت أم سلمة يذكر 

فستجاب هلم رهبم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم { رجال يف اهلجرة وال نذكر فنزلت ال
من بعض فلذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا يف سبيلي وقاتلوا وقتلوا ألكفرن عنهم سيئاهتم وألدخلنهم 

وقالت أم سلمة يا رسول اهللا ال نقطع }  جنات جتري من حتتها ألهنار ثوابا من عند هللا وهللا عنده حسن لثواب
وال تتمنوا ما فضل هللا به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما { املرياث وال نغزو يف سبيل اهللا فنقتل فنزلت 

وقالت أم سلمة يذكر } كتسبوا وللنسآء نصيب مما كتسنب وسألوا هللا من فضله إن هللا كان بكل شيء عليما 
} ورد هللا لذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا وكفى هللا ملؤمنني لقتال وكان هللا قويا عزيزا { الرجال وال نذكر فنزلت 

قال علي ويقال إن التفسري مل يسمعه ابن أيب جنيح من جماهد ثنا بذلك حيىي بن عبد الرمحن عن أمحد بن دحيم عن 
عن أم سلمة وال يعلم له منها مساع أصال  إبراهيم بن محاد عن إمساعيل بن إسحاق ومل يذكر جماهد مساعا هلذا اخلرب

وإمنا صح أهنن قلن يا رسول اهللا غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما فجعل هلن عليه السالم يوما وعظهن فيه 



وأمرهن بالصدقة وكذلك صح ما روي يف خطبته عليه السالم يف العيد وأمره النساء أن يشهدن مث رأى عليه 
أتاهن فوعظهن قائما أتاهن عليه السالم إذ خشي أهنن مل يسمعن وإال فقد كان يكفيهن مجلة السالم أنه مل يسمعهن ف

  كالمه على املنرب 

قال أبو حممد والصحيح من هذا ما حدثناه عبد اهللا بن يوسف بالسند املتقدم ذكره إىل مسلم حدثنا يونس بن عبد 
 بن محيد قال هؤالء الثالثة ثنا أبو عامر عبد امللك بن األعلى الصديف وأبو معن الرقاشي وأبو بكر نافع وعبد اهللا

عمرو العقدي ثنا أفلح بن سعيد حدثنا عبد اهللا بن رافع وقال يونس بن عبد األعلى ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين 
أم عمرو هو ابن احلارث أن بكريا حدثه عن القاسم بن عباس اهلامشي عن عبد اهللا بن رافع موىل ابن أم سلمة عن 

سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أهنا قالت كنت أمسع الناس يذكرون احلوض ومل أمسع ذلك من رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم فلما كان يوما من ذلك واجلارية متشطين فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أيها 

  ومل يدع النساء فقلت إين من الناس مث ذكرت احلديث  الناس فقلت للجارية استأخري عين قالت إمنا دعا الرجال
  قال علي يف هذا بيان دخول النساء مع الرجال يف اخلطاب الوارد بصيغة خطاب الذكور 

إن ملسلمني وملسلمات وملؤمنني وملؤمنات ولقانتني ولقانتات ولصادقني { قال أبو حممد واحتج بعضهم بقوله تعاىل 
ات وخلاشعني وخلاشعات وملتصدقني وملتصدقات ولصائمني ولصائمات وحلافظني ولصادقات ولصابرين ولصابر

فاجلواب وباهللا التوفيق أنه ال } فروجهم وحلافظات ولذاكرين هللا كثريا ولذاكرات أعد هللا هلم مغفرة وأجرا عظيما 
ه ورسله وجربيل وميكال فإن من كان عدوا هللا ومالئكت{ ينكر التأكيد والتكرار وقد ذكر اهللا تعاىل املالئكة مث قال 

ومها من املالئكة ويكفي من هذا ما قدمناه من أوامر القرآن املتفق على أن املراد هبذا الرجال } هللا عدو للكافرين 
يأيها لذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل { والنساء معا بغري نص آخر وال بيان زائد إال اللفظ وكذلك قوله 

بينكم كاتب بلعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه هللا فليكتب وليملل لذي عليه حلق مسمى فكتبوه وليكتب 
وليتق هللا ربه وال يبخس منه شيئا فإن كان لذي عليه حلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه 

ن لشهدآء أن تضل بلعدل وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل ومرأتان ممن ترضون م
إحدامها فتذكر إحدامها ألخرى وال يأب لشهدآء إذا ما دعوا وال تسأموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل أجله ذلكم 

أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدىن أال ترتابوا إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أال 
يضآر كاتب وال شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وتقوا هللا ويعلمكم هللا وهللا بكل  تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وال

بيان جلي على أن املراد بذلك الرجال والنساء معا ألنه ال جيوز يف اللغة أن خياطب الرجال فقط بأن } شيء عليم 
م كاتب بلعدل وال يأب كاتب يأيها لذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فكتبوه وليكتب بينك{ يقال هلم 

أن يكتب كما علمه هللا فليكتب وليملل لذي عليه حلق وليتق هللا ربه وال يبخس منه شيئا فإن كان لذي عليه حلق 
سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه بلعدل وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني 

هدآء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها ألخرى وال يأب لشهدآء إذا ما دعوا وال فرجل ومرأتان ممن ترضون من لش
تسأموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل أجله ذلكم أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدىن أال ترتابوا إال أن تكون جتارة 

ر كاتب وال شهيد وإن تفعلوا حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أال تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وال يضآ
  } فإنه فسوق بكم وتقوا هللا ويعلمكم هللا وهللا بكل شيء عليم 

وإمنا كان يقال من أنفسكم فإن قالوا قد تيقنا أن الرجال مرادون باخلطاب الوارد بلفظ الذكور ومل نوقن ذلك يف 
و سلم مبعوث إليهن كما هو إىل الرجال النساء فالتوقف فيهن واجب قيل له قد تيقنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 



وإن الشريعة اليت هي اإلسالم الزمة هلن كلزومها للرجال وأيقنا أن اخلطاب بالعبادات واألحكام متوجه إليهن 
كتوجهه إىل الرجال إال ما خصهن أو خص الرجال منهن دليل وكل هذا يوجب أال يفرد الرجال دوهنن بشيء قد 

  صح اشتراك اجلميع 

  ال بنص أو إمجاع وباهللا تعاىل التوفيق فيه إ
قال علي وإن العجب ليكثر ممن قال خبالف قولنا من احلنفيني واملالكيني مث هم يأتون إىل خطاب النيب صلى اهللا عليه 

و سلم للرجل الواطىء يف رمضان بالكفارة فقالوا الواجب على املرأة من مثل ذلك ما على الرجل فأي جماهرة 
رة من يأيت إىل خطاب عام جلميع أهل اإلسالم فرييد إخراج النساء منه مث يأيت إىل خطاب لرجل أشنع من جماه

منصوص عليه مل يذكر معه غريه فرييدون إلزامه النساء بال دليل مث تناقضوا يف ذلك فألزموا املوطوءة الواطىء وال 
لذين يظاهرون منكم { قوهلم واحدة وهي قوله  نص يف املوطوءة ومل يلزموا املظاهرة ما ألزموا املظاهر والعلة على

} من نسآئهم ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم إال لالئي ولدهنم وإهنم ليقولون منكرا من لقول وزورا وإن هللا لعفو غفور 
واملظاهرات قد قالت ذلك وقد أوجب عليها مثل ما جيب على املظاهر قوم كثري من العلماء وهكذا أحكام من 

   عز و جل واتبع الرأي والقياس وباهللا تعاىل التوفيق تعدى حدود اهللا

  فصل يف اخلطاب الوارد هل خيص به األحرار دون العبيد

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن { أم يدخل فيه العبيد معهم قال علي ذهب قوم إىل أن قوله تعاىل 
م يوعظ به من كان يؤمن بلله وليوم آلخر ومن يتق هللا مبعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا لشهادة هللا ذلك

وأنكحوا أليامى منكم ولصاحلني من عبادكم { أنه لألحرار دون العبيد واحتجوا بقوله تعاىل } جيعل له خمرجا 
  } وإمائكم إن يكونوا فقرآء يغنهم هللا من فضله وهللا واسع عليم 

صيصهم األحرار يف اآلية األوىل دون العبيد أم استشهادهم باآلية قال ما ندري أيهما أشد إقداما على اهللا وجرأة أخت
الثانية يف ذلك فأول إبطال قوهلم إن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث إىل العبيد واألحرار بعثا مستويا بإمجاع مجيع 

جم من قريش إال ما األمة ففرض استواء العبيد مع األحرار إال ما فرق فيه النص بينهم كوجوب استواء العرب والع
فرق فيه النص بينهم من كون اخلالفة لقريش دون العرب ومن حترمي الصدقة على بين هاشم وبين املطلب دون 

  سائر قريش والعرب وكوجوب مخس اخلمس هلم دون 

له للحر سائر قريش والعرب وإمنا خاطبنا اهللا تعاىل يف آية اإلنكاح ألنه عز و جل مل جيعل للعبد أن ينكح نفسه وجع
وتقوا فتنة ال تصينب لذين ظلموا منكم خآصة { وهذا مكان نص فيه على الفرق مث نعارضهم بقول اهللا تعاىل 

يأيها لذين آمنوا ال تتخذوا ليهود ولنصارى أوليآء بعضهم أوليآء بعض { وبقوله } وعلموا أن هللا شديد لعقاب 
يأيها لذين آمنوا ال تتخذوا آبآءكم { وبقوله تعاىل } ني ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن هللا ال يهدي لقوم لظامل

ومنهم لذين { وبقوله تعاىل } وإخوانكم أوليآء إن ستحبوا لكفر على إلميان ومن يتوهلم منكم فأولئك هم لظاملون 
ذون يؤذون لنيب ويقولون هو أذن قل أذن خري لكم يؤمن بلله ويؤمن للمؤمنني ورمحة للذين آمنوا منكم ولذين يؤ

ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم إن نعف عن طآئفة منكم نعذب طآئفة { وبقوله تعاىل } رسول هللا هلم عذاب أليم 
كلذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمواال وأوالدا فستمتعوا خبالقهم { وبقوله تعاىل } بأهنم كانوا جمرمني 

لكم خبالقهم وخضتم كلذي خاضوا أولئك حبطت أعماهلم يف لدنيا فاستمتعتم خبالقكم كما استمتع الذين من قب



سوآء منكم من أسر لقول ومن جهر به ومن هو مستخف بلليل { وبقوله تعاىل } وآلخرة وأولئك هم خلاسرون 
مث إذا كشف { وبقوله تعاىل } ولقد علمنا ملستقدمني منكم ولقد علمنا ملستأخرين { وبقوله تعاىل } وسارب بلنهار 

وهللا خلقكم مث يتوفاكم ومنكم من يرد إىل أرذل لعمر { وبقوله تعاىل } لضر عنكم إذا فريق منكم برهبم يشركون 
} وإن منكم إال واردها كان على ربك حتما مقضيا { وبقوله تعاىل } لكي ال يعلم بعد علم شيئا إن هللا عليم قدير 

فال بد من أنه عموم لألحرار والعبيد فكل خطاب ورد هل خص هبذا اخلطاب األحرار دون العبيد أو عم اجلميع 
يأيها لذين آمنوا إذا { فهو هكذا وال فرق إال ما فرق النص فيه بني األحرار والعبيد وكذلك قالوا يف قوله تعاىل 

تداينتم بدين إىل أجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بلعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه هللا فليكتب 
لل لذي عليه حلق وليتق هللا ربه وال يبخس منه شيئا فإن كان لذي عليه حلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن وليم

ميل هو فليملل وليه بلعدل وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل ومرأتان ممن ترضون من 
ما دعوا وال تسأموا أن تكتبوه صغريا أو  لشهدآء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها ألخرى وال يأب لشهدآء إذا

كبريا إىل أجله ذلكم أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدىن أال ترتابوا إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم 
فليس عليكم جناح أال تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وال يضآر كاتب وال شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وتقوا 

  فقالوا هذا لألحرار دون العبيد } هللا وهللا بكل شيء عليم  هللا ويعلمكم

قال علي وهذه أعجوبة شنيعة أترى العبيد ليسوا من رجالنا إن هذا األمر كان ينبغي أن يستحىي منه وأن من جاهر 
  بأن العبيد ليسوا من رجالنا الواجب أن يرغب عن الكالم معه 

ن آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب يأيها لذي{ وأيضا فإن أول اآلية املذكورة 
بلعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه هللا فليكتب وليملل لذي عليه حلق وليتق هللا ربه وال يبخس منه شيئا فإن 

ن رجالكم كان لذي عليه حلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه بلعدل وستشهدوا شهيدين م
فإن مل يكونا رجلني فرجل ومرأتان ممن ترضون من لشهدآء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها ألخرى وال يأب 

لشهدآء إذا ما دعوا وال تسأموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل أجله ذلكم أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدىن أال 
فليس عليكم جناح أال تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وال يضآر  ترتابوا إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم

  } كاتب وال شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وتقوا هللا ويعلمكم هللا وهللا بكل شيء عليم 
يأيها لنيب إذا طلقتم لنسآء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا لعدة وتقوا هللا ربكم ال خترجوهن { واآلية األخرى من قوله 

 خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود هللا ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه ال تدرى لعل من بيوهتن وال
اآلية وال خالف بني أحد يف أهنما متوجهتان إىل األحرار والعبيد وأن هذا حكم عام } هللا حيدث بعد ذلك أمرا 

قد صح ذلك فكيف يسوغ لذي عقل ودين أن للمتبايعني من األحرار والعبيد وللمطلقني من األحرار والعبيد فإذا 
  } من رجالكم { يقول إن قوله تعاىل 

خمصوص به األحرار دون العبيد واآليتان كلتامها ال خالف منهم خماطب هبما واألحرار ) } منكم { وقوله تعاىل 
  والعبيد سواء 

  فصل يف أمره عليه السالم واحدا هل يكون أمرا للجميع



صلى اهللا عليه و سلم بعث إىل كل من كان حيا يف عصره يف معمور األرض من إنسي أو جين قال علي قد أيقنا أنه 
وإىل من ولد بعده إىل يوم القيامة وليحكم يف كل عني وعرض خيلقهما تعاىل إىل يوم القيامة فلما صح ذلك بإمجاع 

لثابتة مبا ذكرنا من بقاء الدين إىل يوم األمة املتيقن املقطوع به املبلغ إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وبالنصوص ا
  القيامة 

ولزومه اإلنس واجلن وعلمنا بضرورة احلس أنه ال سبيل إىل مشاهدته عليه السالم من يأيت بعده كان أمره صلى اهللا 
عليه و سلم لواحد من النوع ويف واحد من النوع أمرا يف النوع كله وللنوع كله وبني هذا أن ما كان من الشريعة 
  خاصا لواحد أو لقوم فقد بينه عليه السالم نصا وأعلم أنه خصوص كفعله يف اجلذعة بأيب بردة بن نيار وأخربه عليه 

السالم أهنا ال جتزي عن أحد بعده وكان أمره عليه السالم للمستحاضة أمرا لكل مستحاضة وإقامته ابن عباس 
ام وال خالف بني أحد يف أن أمره ألصحابه رضي اهللا وجابرا عن ميينه يف الصالة حكما على كل مصل وحده مع إم

  عنهم وهم حاضرون أمر لكل من يأيت إىل يوم القيامة 
وأما إخواننا فاضطربوا يف هذا اضطرابا شديدا فقالوا يف فتياه عليه السالم للواطىء يف رمضان إن ذلك احلكم جار 

عدوه إىل اخلطأ فقالوا وذلك احلكم أيضا جار على على كل واطىء وأصابوا يف ذلك مث مل يقنعوا بالصواب حىت ت
كل مفطر بغري الوطء مث مل يقنعوا بذلك حىت قالوا هو على النساء كما هو على الرجال مث أتوا إىل حكم النيب صلى 

اهللا عليه و سلم يف حمرم مات فأمر عليه السالم أال ميس طيبا وال يغطي وجهه وال رأسه وأن يكفن يف ثوبه فقالوا 
هو خصوص لذلك الواحد وليس هذا حكم من مات وهو حمرم أفسمع السامعون بأعجب من هذا التحكم 

واحتجوا يف ذلك بابن عمر وقد تركوا ابن عمر يف أزيد من مائة قضية وتركوا يف ذلك قول من خالف ابن عمر يف 
ه عمل األحياء املأمورين بذلك ذلك من أصحابه واحتجوا بانقطاع عمل امليت متويها وشغبا وليس هذا للميت ولكن

  كما أمروا بغسله ومواراته وال عمل للميت يف ذلك وال فرق 
فإن احتجوا يف ذلك بقول علي رضي اهللا عنه هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال أقول هناكم فقد قال كعب 

  بن عجرة يف أمر فدية حلق الرأس نزلت يف خاصة وهي لكم عامة 
نا يف آخر كتابنا أنه ال جيوز التقليد وقد بني علي رضي اهللا عنه أن قوله هذا ليس على ما ظن الظان وأيضا فقد بي

من أن ذلك النهي ال يتعداه ذلك إذ سئل أعهد إليك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشيء مل يعهده إىل غريك 
ذه الصحيفة وكان فيها العقل وأشياء من فقال ال ما خصين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشيء إال ما يف ه

اجلراحات وال يقتل مؤمن بكافر فصح أن قول علي هناين إمنا هو حتر للفظه عليه السالم فقط وباهللا تعاىل التوفيق 
  وهو املوفق للصواب 

  فصل يف أوامر ورد فيها ذكر حكمه عليه السالم

ال علي وإذا ورد خرب صحيح وفيه أن رسول اهللا صلى اهللا ومل يأت فيها من لفظه عليه السالم السبب احملكوم فيه ق
عليه و سلم رأى أمرا كذا فحكم فيه بكذا فإن الواجب أن حنكم يف ذلك األمر مبثل ذلك احلكم وال بد ألنه 
كسائر أوامره اليت قدمنا وجوهبا وذلك مثل ما روي أنه صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال يصلي منفردا خلف 

  ه باإلعادة الصفوف فأمر
ورأى رجال حيتجم فقال أفطر احلاجم واحملجوم وأيت بشارب فجلده فاعترض قوم فقالوا لعله عليه السالم إمنا أمره 



  باإلعادة ليس من أجل انفراده ولكن لغري ذلك وأن احلجام واحملجوم كانا يغتابان الناس 
ر بالتبليغ فلو أمر إنسانا بإعادة صالة أبطلها عليه قال علي وهذا ال جيوز لوجوه مخسة أحدها أنه عليه السالم مأمو

ومل يبني عليه السالم وجه بطالهنا لكان عليه السالم غري مبلغ وقد نزهه اهللا تعاىل عن ذلك ولكان غري مبني ومن 
  نسب هذا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقد كفر 

  لك ومل يصل إلينا والوجه الثاين أن يقول القائل لعله عليه السالم قد بني ذ
وبقوله تعاىل عن نبيه } إنا حنن نزلنا لذكر وإنا له حلافظون { قال علي فمن قال ذلك أكذبه اهللا عز و جل بقوله 

فصح أن كالمه كله صلى اهللا عليه و سلم وحي وأن } وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى { عليه السالم 
لسالم ومل ينقل إلينا لكان غري حمفوظ وقد أكذب اهللا تعاىل هذا القول ألنه مل الوحي حمفوظ ألنه ذكر فلو بينه عليه ا

  ينقل أحد أنه أمره باإلعادة لغري االنفراد 
والوجه الثالث أن أحاديث كثرية ثبتت بفرض تسوية الصفوف فيها وفيها إبطال صالة من صلى منفردا وقد 

  األخبار من كتابنا هذا  ذكرناها يف الفصل الذي فيه ترجيح األحاديث يف باب
  والرابع إن نقل الناقل الثقة أنه صلى منفردا فأعاد نقل وإنذار ببطالن صالة 

  املنفرد عنه عليه السالم فواجب قبوله 
  واخلامس أن قول القائل لعله كان هنالك سبب مل ينقل إلينا ظن 

  } يغين من حلق شيئا وما هلم به من علم إن يتبعون إال لظن وإن لظن ال { وقد قال تعاىل 
  وقال عليه السالم الظن أكذب احلديث وال حيل ترك نقل الثقات لظنون زائفات 

وأما ختريج من خرج منهم أن احلاجم واحملجوم كانا يغتابان الناس فإهنم استجاروا من الرمضاء بالنار وهم ال يرون 
دت صحيحة من احلجامة للصائم ألوجبنا إفطار الصائم بالغيبة فقد عصوا على كل حال ولوال أن الرخصة ور

اإلفطار هبا ولكن استعمال األحاديث يوجب قبول الرخصة ألهنا متيقنة بعد النهي إذ ال تكون لفظة الرخصة إال عن 
شيء تقدم التحذير منه وهلذا احلديث أجزنا احلجامة للصائم وأن يكون حامجا وحمجوما على ظاهر لفظ األحاديث 

قول احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو صائم ألنه ليس يف ذلك احلديث دليل على ال باحلديث الذي ي
أنه كان بعد النهي فهو موافق ملعهود األصل وال فيه بيان أيضا أنه كان يف صيام فرض ال جيوز اإلفطار فيه بل لعله 

نه كان صائما حمرما عليه السالم كان يف تطوع جيوز اإلفطار فيه أو يف سفر كما جاء يف بعض تلك األحاديث أ
  وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل يف ورود حكمني بنقل يدل لفظه على أهنما يف أمر واحد ال أمرين

قال علي روي أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رمضان وهو يقول احترقت وأنه وصف أنه وطأ 
ه و سلم بكفارة موصوفة وروي من تلك الطريق بعينها أن رجال امرأته وهو صائم فأمره رسول اهللا صلى اهللا علي

أفطر يف رمضان فأمره عليه السالم بتلك الكفارة بعينها وذكر باقي احلديث األول فعلمنا بذلك أهنما حديث واحد 
ألن الرواة هلذا هم أولئك الذين رووا بأي شيء كان اإلفطار وسياق احلديثني واحد فصح أن بعض الرواة عن 

الزهري فسر القصة وهم سفيان ومعمر والليث واألوزاعي ومنصور بن املعتمر وعراك بن مالك وأن بعضهم عن 
  الزهري أمجلها وهم مالك وابن 



  جريج إال أهنم كلهم عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة 
طار صحيح يقع عليه يف الشريعة قال علي وليس هكذا حديث السارقة واملستعرية ألن الوطء يف حال الصوم إف

  اسم إفطار على احلقيقة وال يقع على السارق اسم مستعري جاحدا البتة وال يقع على املستعري اجلاحد اسم البتة 
وأيضا فقد روى حديث قطع املستعرية ابن عمر ومل يذكر سرقة وإمنا ذكر أمر السرقة عن عائشة فصح أهنما 

تعلق به املانعون من املسح على العمامة يف حديث املغرية فقالوا ذكره املسح على حديثان متغايران وهذا أيضا ما 
  العمامة هو حديث واحد مع الذي فيه ذكر املسح على الناصية والعمامة 

قال علي وهذا خطأ ألن الوضوء مل يكن مرة واحدة منه عليه السالم بل كانت آالفا من املرار فمن ادعى أن ذلك 
  يف وقت واحد فقد دخل حتت الكذب والقول مبا ال يعلم وهذا ال حيل ملسلم كله وضوء واحد 

وأيضا فقد روى املسح على العمامة واخلمار من مل يذكر مسحا على الناصية أصال وهم سلمان وبالل وكعب بن 
م ال متعلق هلم عجرة وعمرو بن أمية الضمري ال سيما املالكيني املانعني من االقتصار على املسح للناصية فقط فإهن

حبديث املغرية أصال وكل ما تعلقوا به هبذا الباب فهو حجة عليهم فصح مبا ذكرنا أن حديث املغرية وحديث من 
  ذكرنا متغايران وباهللا تعاىل التوفيق 

  فينبغي مراعاة هذا يف النصوص 
ن ملشركني فسيحوا يف ألرض برآءة من هللا ورسوله إىل لذين عاهدمت م{ ومثل ذلك من القرآن قول اهللا عز و جل 

{ مث قال تعاىل يف تلك السورة نفسها بعد يسري } أربعة أشهر وعلموا أنكم غري معجزي هللا وأن هللا خمزي لكافرين 
وأذان من هللا ورسوله إىل لناس يوم حلج ألكرب أن هللا بريء من ملشركني ورسوله فإن تبتم فهو خري لكم وإن توليتم 

هللا وبشر لذين كفروا بعذاب أليم إال لذين عاهدمت من ملشركني مث مل ينقصوكم شيئا ومل فعلموا أنكم غري معجزي 
يظاهروا عليكم أحدا فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم إن هللا حيب ملتقني فإذا نسلخ ألشهر حلرم فقتلوا ملشركني حيث 

توا لزكاة فخلوا سبيلهم إن هللا وجدمتوهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا هلم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا لصالة وآ
  } غفور رحيم 

قال علي فوجدناه تعاىل قد جعل مدة من عاهدوا من املشركني أربعة أشهر مث وجدناه تعاىل قد جعل مدة املشركني 
  من يوم احلج األكرب وهو يوم النحر بنص تسمية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذلك انسالخ األشهر احلرم 

مدين إال مخسون يوما فعلمنا يقينا أن هؤالء املشركني الذين جعل أمدهم شهرين غري عشرة أيام هم فليس بني األ
  غري املشركني الذين عوهدوا أربعة أشهر وهذا ينبغي أن يتفقد جدا فإنه برفع اإلشكال كثري وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل يف عطف األوامر بعضها على بعض

ضات على غري مفروضات ويعطف غري مفروضات على مفروضات واألصل يف قال علي وقد يعطف أوامر مفرو
ذلك أن كل أمر فهو فرض إال ما خرج عن ذلك بضرورة حس أو بنص أو إمجاع فإذا كانت أوامر معطوفات 

فخرج بعضها بأحد الدالئل اليت ذكرنا عن الوجوب بقي سائرها على حكم املفهوم من األوامر يف اجلملة وال نبايل 
  اخلارج عن معهود حكمه هو األول يف الذكر أو اآلخر أو األوسط  كان

{ كل ذلك سواء وهو مبنزلة ما لو خرج بنسخ فإن سائرها يبقى على حكم الوجوب والطاعة فمن ذلك قوله تعاىل 
وهو لذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات ولنخل ولزرع خمتلفا أكله ولزيتون ولرمان متشاهبا وغري متشابه 



فلوال اإلمجاع على أن األكل من } كلوا من مثره إذآ أمثر وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال حيب ملسرفني 
  الثمر ليس فرضا لقلنا إنه فرض 

{ ولكن ملا خرج عن أن يكون فرضا بدليل اإلمجاع بقي الفعل املعطوف عليه على حكم الوجوب وهو قوله تعاىل 
ت وغري معروشات ولنخل ولزرع خمتلفا أكله ولزيتون ولرمان متشاهبا وغري متشابه وهو لذي أنشأ جنات معروشا

  } كلوا من مثره إذآ أمثر وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال حيب ملسرفني 
يقة قال علي وإمنا آتينا مبا يوافقنا عليه أصحاب مالك وأيب حنيفة والشافعي وإال فقد تناقضوا يف مثل هذا إال أن احلق

  ما ذكرنا وباهللا تعاىل التوفيق 

  ومن ذلك أيضا فانتبذوا وال تشربوا مسكرا وزوروها يعين القبور وال تقولوا هجرا 
  األمر األول ندب اإلمجاع والثاين فرض وباهللا تعاىل التوفيق 

ذلكم خري لكم إن  يأيها لذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم جلمعة فسعوا إىل ذكر هللا وذروا لبيع{ وكذلك قوله 
كان السعي خاصا للرجال دون النساء ومل مينع ذلك األمر بترك البيع من أن يكون فرضا فرضا } كنتم تعلمون 

على ظاهره وعاما لكل أحد من رجل أو امرأة ووافقنا على ذلك أصحاب مالك ومثل هذا كثري وباهللا تعاىل التوفيق 
  وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

  لقائلني بالوقففصل يف تناقض ا

هاك نبذ من تناقض القائلني بالوقف ومحلهم أوامر كثرية على وجوهبا وعن ظاهرها بغري قرينة وال دليل إال جمرد 
األمر وصيغة اللفظ فقط وما تعدوا فيه طريق احلق إىل أن أوجبوا فرائض ال دليل على إجياهبا يدل على كثري 

  تناقضهم وفساد قوهلم 
 بالوقف من املالكيني والشافعيني واحلنفيني قد أوجبوا أحكاما كثرية بأوامر وردت ال قرينة معها قال علي إن القائلني

فكان نقضا ملذهبهم يف الوقف وما قنعوا بذلك حىت أوجبوا فرائض بال أوامر أصال فمن أعجب ممن مل يوجب بأمر 
يأيها { من ذلك أن املالكيني قالوا يف قوله تعاىل اهللا تعاىل إنفاذ ما أمر به وأوجب أحكاما بغري أمر من اهللا تعاىل ف

} لذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم جلمعة فسعوا إىل ذكر هللا وذروا لبيع ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون 
فأبطلوا البيع مبجرد هذا األمر ومل يقنعوا بذلك حىت أبطلوا ما مل يبطل اهللا عز و جل من النكاح واإلجازة تعديا 

يأيها لذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم جلمعة فسعوا إىل ذكر { وده تعاىل وقد تعلل بعضهم يف هذا بأن لفظة حلد
  ال يقع إال للفرض } هللا وذروا لبيع ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون 
  قال علي وهذا ما ال يعرفه حامل لغة من العرب 

مآ أنزل هللا على بشر من شيء قل من أنزل لكتاب لذي جآء به  وما قدروا هللا حق قدره إذ قالوا{ وقد قال تعاىل 
موسى نورا وهدى للناس جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثريا وعلمتم ما مل تعلموا أنتم وال آباؤكم قل هللا مث 

  أفترى ذر يف هذا املكان موجبة ترك الكفارة دون } ذرهم يف خوضهم يلعبون 

كتب عليكم لقتال وهو كره لكم { وسى وإغرام جزية وصغار وقال يف قوله تعاىل وعظ ودعاء إىل اإلميان وقتل م
يأيها { و } وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 

أخيه شيء فتباع  لذين آمنوا كتب عليكم لقصاص يف لقتلى حلر باحلر ولعبد بلعبد وألنثى بألنثى فمن عفي له من



يأيها لذين { و } بلمعروف وأدآء إليه بإحسان ذلك ختفيف من ربكم ورمحة فمن عتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 
كتب { هذه فرائض وقالوا يف قوله } آمنوا كتب عليكم لصيام كما كتب على لذين من قبلكم لعلكم تتقون 

فقالوا ليس هذا } ين وألقربني بلمعروف حقا على ملتقني عليكم إذا حضر أحدكم ملوت إن ترك خريا لوصية للوالد
فرضا مع أمره عليه السالم من عنده شيء يوصي فيه أن ال يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده ففرقوا بال دليل 

هلدي وأمتوا حلج ولعمرة هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ { وقالوا يف قوله تعاىل 
حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل 
حلج فما ستيسر من هلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن 

وأمتوا حلج ولعمرة { هذا فرض ويف قوله تعاىل } شديد لعقاب  أهله حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا وعلموا أن هللا
هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى 
 من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من هلدي فمن مل جيد

فصيام ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا 
قالوا هذا فرض وكذلك قالوا يف هدي العمرة وجزاء الصيد وقالوا بفرض التكبري يف } وعلموا أن هللا شديد لعقاب 

صراة ذلك فرض وقالوا يف التقومي على الشريك املعتق أول الصالة والتسليم منها ذلك فرض وقالوا يف حكم امل
خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل { ذلك فرض وأوجبوا الزكاة يف أموال الصغار بعموم قوله تعاىل 

وبقوله عليه السالم إن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ومل يوجبوا } عليهم إن صلواتك سكن هلم وهللا مسيع عليم 
الفطر فرضا وقد جاء النص بأنه عليه السالم فرضها وهي داخلة يف مجلة قوله عليه السالم إن عليهم صدقة صدقة 

وهو لذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات ولنخل ولزرع خمتلفا أكله ولزيتون ولرمان { ويف مجلة قوله تعاىل 
وأجبوا الزكاة } ه وال تسرفوا إنه ال حيب ملسرفني متشاهبا وغري متشابه كلوا من مثره إذآ أمثر وآتوا حقه يوم حصاد

وهو لذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات ولنخل ولزرع خمتلفا أكله ولزيتون { يف الزيتون بقوله تعاىل 
ومل } ولرمان متشاهبا وغري متشابه كلوا من مثره إذآ أمثر وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال حيب ملسرفني 

 الرمان وقد ذكرمها تعاىل يف اآلية ذكرا واحدا وأوجبوا غسل اإلناء من ولوغ الكلب سبعا لو ورد األمر يروها يف
  بذلك فقط 

وأما احلنفيون فإهنم رأوا أال تقف املرأة مع الرجل يف الصالة فرضا ورأوا االستسعاء فرضا ومل يروا اإليتاء من مال 
املكاتبة فرضا وكل ذلك مأمور به ورأوا متتيع املطلقة اليت مل متس ومل اهللا للمكاتب فرضا وال مكاتبة من دعا إىل 

وللمطلقات متاع { ومل يروا ذلك فرضا لسائر املطلقات وقد قال تعاىل } فمتعوهن { يفرض هلا صداق فرضا بقوله 
  ومثل هذا كثري } بلمعروف حقا على ملتقني 

سلم يف الصالة فرضا ومل يروا التكبري يف الركوع والرفع فرضا ورأى الشافعيون الصالة على النيب صلى اهللا عليه و 
وقد جاء به األمر ورأوا النية يف الوضوء فرضا ومل يروا فعل االستنثار فرضا وبكل ذلك جاء األمر سواء ورأوا 

  اخليار قبل التفرق يف البيع فرضا ومل يروا اإلشهاد فيه فرضا وبكل ذلك جاء األمر 
ا اإليتاء من مال اهللا للمكاتب فرضا ومل يروا كتابة من دعا إىل املكاتبة مما ملكت أميانكم فرضا ومثل هذا كثري ورأو

  وكالمها جاء به األمر جميئا مستويا وفيم ذكرنا طرف يستدل به على تناقض من قال بالوقف وباهللا تعاىل التوفيق 
ذكر إن شاء اهللا تعاىل الدالئل املخرجة لألمر عن وقد ذكرنا أقسام األوامر يف كتاب التقريب فأغىن عن إعادهتا وسن



موضوعه يف اإلجياب إىل سائر أقسامه يف فصل آخر باب العموم التايل لكالمنا يف هذا إن شاء اهللا عز و جل وباهللا 
  تعاىل التوفيق وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم واهللا املوفق للصواب 

  سائر األلفاظ كلها على العمومالباب الثالث عشريف محل األمر و

  وإبطال قول من قال يف كل ذلك بالوقفأو اخلصوص إال ما أخرجه عن العموم دليل حق 
قال علي اختلف الناس يف هذا الباب فقالت طائفة ال حتمل األلفاظ إال على اخلصوص ومعىن ذلك محلها على بعض 

فال حنملها على عموم وال خصوص إال بدليل فالقول ما يقتضيه االسم يف اللغة دون بعض وقال بعضهم بل نقف 
األول هو لبعض احلنفيني وبعض املالكيني وبعض الشافعيني والثاين لبعض احلنفيني وبعض املالكيني وبعض الشافعيني 

وقالت طائفة الواجب محل كل لفظ على عمومه وهو كل ما يقع عليه لفظه املرتب يف اللغة للتعبري عن املعاين 
ة حتته مث اختلفوا على قولني فقالت طائفة منهم إمنا يفعل ذلك بعد أن ينظر هل خص ذلك اللفظ شيء أم ال الواقع

فإن وجدنا دليال على ذلك صرنا إليه وإال محلنا اللفظ على عمومه دون أن نطلب على العموم دليال وهذا قول 
  بعض الشافعيني وبعض احلنفيني 

لى عمومه وكل ما يقتضيه امسه دون توقف وال نظر لكن إن جاءنا دليل وقالت طائفة الواجب محل كل لفظ ع
يوجب أن خنرج عن عمومه بعض ما يقتضيه لفظه صرنا إليه حينئذ وهذا قول مجيع أصحاب الظاهر وبعض املالكيني 

حبضرهتم وبعض الشافعيني وبعض احلنفيني وهبذا نأخذ وهو الذي ال جيوز غريه وإمنا اختلف من ذكرنا على قدر ما 
  من املسائل على ما قدمنا من أقواهلم فيما خال فإن وافقهم القول باخلصوص قالوا به 

  وإن وافقهم القول بالعموم قالوا به فأصوهلم معكوسة على فروعهم ودالئلهم مرتبة على ما توجبه مسائلهم 
الدليل ومثرته إنتاج ما جيب  ويف هذا عجب أن يكون الدليل على القول مطلوبا بعد اعتقاد القول وإمنا فائدة

اعتقاده من األقوال فمىت يهتدي من اعتقد قوال بال دليل مث جعل يطلب األدلة بشرط موافقة قوله وإال فهي مطرحة 
  عنده 

  قال علي وكل ما ذكرنا أنه يدخل على القائلني بالوقف أو التأويل يف صرف 

ل على من قال بالوقف أو اخلصوص ههنا ويدخل األوامر عن الوجوب وصرف األلفاظ عن ظواهرها فهو أدخ
  عليهم أيضا أشياء زائدة 

قال علي فما احتج به من ذهب إىل أن اللفظ ال حيمل على عمومه إال بعد طلب دليل على اخلصوص أو إال بدليل 
يوجد اسم على أنه على العموم أن قالوا ليست األلفاظ مقتضية للعموم بصيغها ملا وجدت أبدا إال كذلك كما ال 

السواد على البياض فلما وجدنا ألفاظا ظاهرها العموم واملراد هبا اخلصوص علمنا أهنا ال حتمل على العموم إال 
  بدليل 

قال علي وقد تقدم إفسادنا هلذا االستدالل فيما خال من القول بالوجوب وبالظاهر ونقول ههنا إنه ليس وجودنا 
وجب أن يبطل كل لفظ ويفسد وقوع األمساء على مسمياهتا ولو كان ذلك ألفاظا منقولة عن موضوعها يف اللغة مب

لكان وجودنا آيات منسوخة ال جيوز العمل هبا موجبا لترك العمل بشيء من سائر اآليات كلها إال بدليل يوجب 
ا قوهلم العمل هبا من غري لفظها ومن قال هذا فقد كفر بإمجاع ومن مل يقله فقد تناقض ودل على فساد مذهبه وأم

كما ال يوضع اسم السواد على البياض فقد يوضع أسود على غري اللون فيقال فالن أسود من فالن من معىن 



السيادة وليس ذلك مببطل أن يكون السواد موضوعا لعدم األلوان وقد يقال لألسود أبو البيضاء وليس ذلك مببطل 
  أن يكون البياض موضوعا للون املفرق للبصر 

هم بعض من تقدم من القائلني بالعموم فقال ليس إىل وجود لفظ عام يراد به اخلصوص سبيل البتة إال وقد احتج علي
تدمر كل شيء بأمر رهبا { بدليل وارد يبني أنه منقول عن مرتبته إىل غريها كالدليل على ختصيص قوله تعاىل 

ظاهر ومبقتضى اللفظ أهنا مل تدمر من فصح بالنص وبال} فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم كذلك جنزي لقوم جملرمني 
األشياء إال ما أمرت بتدمريه وهذا لفظ خصوص لبعض األشياء ال لفظ عموم جلميعها لكنه عموم ملا قصد به قال 

وكذلك كل لفظ عموم أريد به اخلصوص قال فلما صح ذلك بطل ما احتجوا به من وجودهم لفظا ظاهره العموم 
  املطلق ويراد به اخلصوص 

علي واحتجوا أيضا فقالوا مل جند قط خطابا إال خاصا ال عاما فصح أن كل خطاب فإمنا قصد به من بلغه  قال
  اخلطاب من العاقلني البالغني خاصة دون غريهم 

هو لذي خلق لكم ما يف ألرض مجيعا { قال علي هذا تشغيب جاهل متكلم بغري علم ليت شعري أين كان عن قوله 
  } اهن سبع مساوات وهو بكل شيء عليم مث ستوى إىل لسمآء فسو

وأيضا فإن الذي ذكر من توجه اخلطاب إىل البالغني العقالء العاملني باألمر دون غريهم فإمنا ذلك بنص وارد فيهم 
فهو عموم هلم كلهم ومل نعن بقولنا بالعموم كل موجود يف العامل وإمنا عنينا كل من اقتضاه اللفظ الوارد وكل ما 

اب فعلى هذا قلنا بالعموم وإمنا أردنا محل كل لفظ أتى على ما يقتضي ولو مل يقتض إال اثنني من النوع اقتضاه اخلط
وال { فإن ذلك عموم هلما وإمنا أنكرنا ختصيص ما اقتضاه اللفظ بال دليل أو التوقف فيه بال دليل مثل قوله تعاىل 

} لنا لوليه سلطانا فال يسرف يف لقتل إنه كان منصورا تقتلوا لنفس ليت حرم هللا إال بلحق ومن قتل مظلوما فقد جع
فقلنا هذا عموم لكل نفس حرمها اهللا من إنسان ملي أو ذمي مل يأتنا ما يوجب القتل هلما ومن قتل حيوانا هني عن 

لف وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من لنسآء إال ما قد س{ قتله إما لتملك غرينا له أو لبعض األمر ومثل قوله تعاىل 
فإمنا أنكرنا استباحة نفس بال دليل ونكاح ما نكح اآلباء ومن خالفنا لزمه أال } إنه كان فاحشة ومقتا وسآء سبيال 

ينفذ حترمي قتل نفس إال بدليل وأال حيرم كثريا مما نكح اآلباء إال بدليل من غري هذه اآلية مبني لكل عني يف ذاهتا 
اهم وبطالن اللغة وبطالن الدين ومثل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و وهذا خيرج إىل الوسواس وإىل إبطال التف

سلم الرب بالرب ربا إال هاء وهاء والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء وامللح بامللح ربا إال 
جب محل كل ذلك على كل بر هاء وهاء والذهب بالذهب ربا إال هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إال هاء وهاء فو

وكل شعري وكل متر وكل ملح وكل ذهب وكل فضة وكقوله عليه السالم كل مسكر حرام فوجب أن حيمل على 
  كل مسكر وكل من تعدى هذا فقد أبطل حكم اللغة وحكم الديانة 

توراة فيها هدى ونور إنآ أنزلنا ل} { وإن لفجار لفي جحيم { قال علي وشغبوا أيضا بآيات الوعيد مثل قوله تعاىل 
حيكم هبا لنبيون لذين أسلموا للذين هادوا ولربانيون وألحبار مبا ستحفظوا من كتاب هللا وكانوا عليه شهدآء فال 

قالوا وهي غري } ختشوا لناس وخشون وال تشتروا بآيايت مثنا قليال ومن مل حيكم مبآ أنزل هللا فأولئك هم لكافرون 
  حممولة على عمومها 

ولوال النصوص الواردة بقبول التوبة وباملوازنة وبغفران السيئات باجتناب الكبائر لوجب ضرورة محل قال علي 
آيات الوعيد على ظاهرها وعمومها ولكن صرنا إىل بيان خطاب آخر وكذلك القول يف اآلية األخرى ويف كل آية 



وإمنا أنكرنا ختصيصه بال  وخطاب حديث وخرب وحنن ال ننكر ختصيص العموم بدليل نص آخر أو ضرورة حس
  دليل 

قال علي وسألونا أيضا فقالوا تعتقدون يف أول مساعكم اآلية واحلديث قبل تفهمكم فاجلواب إننا نعتقد العموم وال 
بد من ذلك وإال أننا يف أول مساعنا وقبل تفقهنا لسنا مفتني وال حكاما وال منذرين حىت نتفقه فإذا تفقهنا محلنا 

لى ظاهره وعمومه وحكمنا بذلك وأفتينا وتدينا إال ما قام عليه دليل أنه ليس على ظاهره وعمومه حينئذ كل لفظ ع
فنصري إليه ولو أن حاكما أو مفتيا مل يبلغه ختصيص ما بلغه من العموم لكان الفرض عليهما احلكم بالذي بلغهما من 

  ليه العموم والفتيا به وإال فهما فاسقان حىت يبلغهما اخلصوص فيصري إ
مث نعكس عليهم هذا السؤال فنقول ماذا تعتقدون يف اآلية واحلديث إذا مسعتموها قبل تفقهكم أتعتقدون يف بطالن 

الطاعة هلما وأهنما منسوخان أو تعتقدون وجوب الطاعة هلما وأهنما مستعمالن حمكمان ما مل يقم دليل على نسخهما 
قف فارقوا قول مجيع املسلمني وأدى ذلك إىل إبطال مجيع الشرائع فإن قالوا نعتقد أهنما منسوخان وأهنما على الو

ومفارقة اإلسالم ألن الدليل الذي يطلب على بطالن النسخ ليس إال آية أخرى أو نصا أو إمجاعا ويلزمهم من 
هكذا الوقف يف اآلية األخرى ويف احلديث اآلخر أو من القول بأهنما منسوخان ما لزم يف اخلطاب األول وال فرق و

أبدا ولزمهم الوقف أيضا يف دعواهم اإلمجاع لعل ههنا خالفا فبطلت الديانة على قوهلم ووجب هبذا القول أال يعمل 
أحد بشيء من الدين إذ لعل ههنا شيئا خصه أو شيئا نسخه وهذا خالف دين اإلسالم وحنن نربأ إىل اهللا تعاىل من 

كمان حىت يقوم دليل على أهنما منسوخان رجعوا إىل احلق وهذا كل قول أدى إىل هذا وإن قالوا بل على أهنما حم
  يلزمهم يف القول بالوقف أو اخلصوص وال فرق 

قال علي وشغبوا أيضا فقالوا حنن يف اخلطاب الوارد كاحلاكم شهد عنده شاهدان فال بد له من السؤال عنهما 
  والتوقف حىت تصح عدالتهما 

دين لو صح عندنا قبل شهادهتما أهنما عدالن فهما على تلك العدالة وال حيل قال علي وهذا تشبيه فاسد ألن الشاه
التوقف على شهادهتما والفرض إنفاذ احلكم هبا ساعة يشهدان وكذلك ما أيقنا أنه خطاب اهللا تعاىل أو خطاب 

 إذا مل يصح عندنا رسوله صلى اهللا عليه و سلم لنا وإمنا نتوقف يف الشاهدين إذا مل نعلمهما وكذلك نتوقف يف اخلرب
  أنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فال حنكم بشيء من ذلك 

تدمر كل شيء بأمر رهبا فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم كذلك { قال علي ومما احتجوا به أن قالوا قال اهللا تعاىل 
إين وجدت مرأة { تعاىل وقال } ما تذر من شيء أتت عليه إال جعلته كلرميم { قال تعاىل } جنزي لقوم جملرمني 

وقد علمنا أن الريح تدمر كل شيء يف العامل وأن بلقيس مل تؤت } متلكهم وأوتيت من كل شيء وهلا عرش عظيم 
  كل شيء ألن سليمان عليه السالم أويت ما مل تؤت هي 

ال مساكنهم كذلك تدمر كل شيء بأمر رهبا فأصبحوا ال يرى إ{ قال علي وهذا كله ال حجة هلم فيه أما قوله تعاىل 
تدمر كل شيء بأمر رهبا فأصبحوا { فإنا قد قلنا إن اهللا تعاىل مل يقل ذلك وأمسك بل قال تعاىل } جنزي لقوم جملرمني 

فصح بالنص عموم هذا اللفظ ألنه تعاىل إمنا قال إهنا دمرت كل } ال يرى إال مساكنهم كذلك جنزي لقوم جملرمني 
ما تذر من {  أمرها اهللا تعاىل بتدمريها فسقط احتجاجهم هبذه اآلية وأما قوله شيء على العموم من األشياء اليت
فهذه اآلية مبطلة لقوهلم ألنه إمنا أخرب أهنا دمرت كل شيء أتت عليه ال كل } شيء أتت عليه إال جعلته كلرميم 
  شيء مل تأت عليه فبطل متويههم 

فإمنا حكى تعاىل هذا القول عن } كل شيء وهلا عرش عظيم  إين وجدت مرأة متلكهم وأوتيت من{ وأما قوله تعاىل 



اهلدهد وحنن ال حنتج بقول اهلدهد وإمنا حنتج مبا قاله اهللا تعاىل خمربا به لنا عن علمه أو ما حققه اهللا تعاىل من خرب من 
  نقل إلينا خربه وقد نقل تعاىل إلينا عن اليهود والنصارى أقواال كثرية ليست مما تصح 

قلنا نعم ولكن مل } قال سننظر أصدقت أم كنت من لكاذبني { ل قائل فإن سليمان عليه السالم قال للهدهد فإن قا
  خيربنا اهللا تعاىل أن اهلدهد صدق يف كل ما ذكر فال حجة هلم يف هذه اآلية أصال 

لى اهللا عليه و سلم على مث نقول هلم وباهللا تعاىل التوفيق إذا احتججتم هبذه اآليات يف محل القرآن وكالم النيب ص
{ اخلصوص ال على العموم فالتزموا ذلك ولسنا نبعدكم عن هذه اآلية اليت احتججتم هبا فنقول لكم قول اهللا تعاىل 

ولقد مكناهم فيمآ إن مكناكم فيه وجعلنا هلم مسعا وأبصارا وأفئدة فمآ أغىن عنهم مسعهم وال أبصارهم وال أفئدهتم 
فأخربونا على قوله تعاىل يف هذه اآلية إن } بآيات هللا وحاق به ما كانوا به يستهزئون من شيء إذ كانوا جيحدون 

مسعهم وأبصارهم وأفئدهتم مل تغن عنهم شيئا أهو على عمومه أم يقولون إهنا أغنت عنهم شيئا فإن قلتم كذبتم ربكم 
ذي ال يوجد غريه أصال يف شيء من وإن مل تقولوا تركتم مذهبكم الفاسد ومثل هذا يف القرآن كثري جدا بل هو ال

القرآن والكالم إال يف مواضع يسرية قد قام الدليل على خصوصها ولوال قيام الدليل على خصوصها مل حيل ألحد 
  أن حيملها إال على العموم وباهللا تعاىل التوفيق 

  بذبح البقرة  قال علي وموهوا أيضا مبا هو عليهم ال هلم وهو تردد بين إسرائيل يف أمره تعاىل هلم
قال علي ومن كان هذا مقداره يف العلم فحرام عليه الكالم فيه ألن اهللا تعاىل ذمهم بذلك التوقف أشد الذم 

أفيسوغ ملسلم أن يقوي مذهبه بأنه موافق ألمر ذمه اهللا عز و جل ولو مل يكن يف ترددهم إال قوهلم ملوسى عليه 
أن تذحبوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بلله أن أكون من  وإذ قال موسى لقومه إن هللا يأمركم{ السالم 
وإذ قال موسى لقومه إن هللا يأمركم أن تذحبوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بلله أن { جوابا لقوله } جلاهلني 

  ومن خاطبه نيب عن اهللا عز و جل بأمر ما فجعله املخاطب هزوا فقد كفر } أكون من جلاهلني 
بديع { علي فحسبهم وحسبنا هلم اقتداؤهم باليهود احلاملني كالم رهبم تعاىل على أنه هزء واحتجوا بقوله قال 

وهو عز و جل غري } لسماوات وألرض أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم 
م فزادهم إميانا وقالوا حسبنا هللا ونعم لذين قال هلم لناس إن لناس قد مجعوا لكم فخشوه{ خملوق وبقوله تعاىل 

  } لوكيل 
  قال علي وإمنا قال ذلك هلم بعض الناس وإمنا كان اجلامعون هلم بعض الناس ال كلهم 

قال علي حنن ال ننكر أن يرد دليل خيرج بعض األلفاظ عن موضوعها يف اللغة بل أجزنا ذلك وهاتان اآليتان قد قام 
اد خبلقه تعاىل كل شيء أن ذلك يف كل ما دونه عز و جل على العموم وهذا مفهوم الربهان الضروري على أن املر

من نص اآلية ألنه ملا كان تعاىل هو الذي خلق كل شيء ومن احملال أن حيدث أحد نفسه لضرورات براهني 
كان املخربون أحكمناها يف كتاب الفصل صح أن اللفظ مل يأت قط لعموم اهللا تعاىل فيما ذكر أنه خلقه وكذلك ملا 

ناسا } لذين قال هلم لناس إن لناس قد مجعوا لكم فخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا هللا ونعم لوكيل { هلؤالء بأن 
غري الناس اجلامعني وكان الناس اجلامعون هلم غري الناس املخربين هلم وكانت الطائفتان معا غري اجملموع هلا علمنا أن 

قام يف العقل وإمنا ننكر دعوى إخراج األلفاظ عن مفهومها بال دليل وكذلك ال ننكر نسخ اللفظ مل يقصد به إال ما 
  األمر كله بدليل يقوم على ذلك وإمنا ننكر دعوى النسخ بال دليل 

قال علي وموهوا أيضا بأن قالوا لو كان للعموم صيغة تقتضيه ولفظ موضوع له ملا كان لدخول التأكيد عليه معىن 



  فى يف ذلك باللفظ الدال على العموم ألنه كان يكت
قال علي وهذا تعليم منهم لرهبم أشياء استدركوها ال ندري ما ظنهم فيها أنسيان أم فوات أم عمد وكل هذا كفر 
وهذا جري منهم على عادهتم يف احلكم بالقياس يف أشياء ادعوا أن رهبم تعاىل مل يذكرها وال حكم فيها وحنن نربأ 

ن ذلك ونقول إنه ال علم لنا إال ما علمنا وأن التأكيد يف اللغة موجود كثري كتكراره تعاىل ما كرر إىل اهللا تعاىل م
يثبت { إحدى وثالثني مرة ) وغريها } فبأي آالء ربكما تكذبان { من األخبار وكتكراره عز و جل سورة واحدة 

ال يسأل عما يفعل { و } ملني ويفعل هللا ما يشآء هللا لذين آمنوا بلقول لثابت يف حلياة لدنيا ويف آلخرة ويضل هللا لظا
وهلذا أعظم الفائدة ألنه تعاىل علم أنه سيكون يف خلقه قوم أمثاهلم يرومون إبطال احلقائق فحسم من } وهم يسألون 

  دعاويهم ما شاء بالتأكيد وليقيم بذلك احلجة عليهم وترك التأكيد فيما شاء 

اند العذاب األليم ويؤجر من أطاع وسلم األجر اجلزيل مبنه وطوله ال إله إال ليضلوا فيها ويستحق منهم من قلد وع
  هو 

ولو أنه تعاىل مل يكرر ما كرر من أخبار األمم السالفة ومن أمره فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة يف غري ما موضع ومن 
غري ما سورة فما كان ذلك مسقطا  أمره تعاىل باإلميان واجتناب الكفر يف غري ما سورة ومن ذكر النار واجلنة يف

لوجوب ما وجب من ذلك كله إذ كرره ولكان ذلك واجبا بذكره مرة واحدة كوجوبه إذا ذكر ألف ألف مرة وال 
فرق ولكان الشك يف خرب ذكر مرة واحدة أو تكذيبه يوجب الكفر كوجوب الكفر بالشك فيما كرره ألف مرة 

تعاىل قصة موسى عليه السالم يف مواضع كثرية من القرآن ومل يذكر وكوجوب الكفر بتكذيبه وال فرق وقد ذكر 
قصة يوسف عليه السالم إال مرة واحدة وال فرق عند أحد من األمة بني صحة قصة يوسف وبني صحة قصة موسى 
ىل عليهما السالم ومن شك يف ذلك فهو كافر مشرك حالل الدم واملال فالتأكيد كالتكرار وال فرق ولو مل يؤكد تعا
ما أكد لكان واجبا وعاما ال يقتضيه امسه كوجوبه مع التأكيد وال فرق وإمنا معىن التأكيد كمعىن قول القائل أنا 

شهدت فالنا ونظرت إليه بعيين هاتني وهو يفعل أمر كذا وقد علمنا أن النظر ال يكون إال بالعينني وكذلك يقول 
عن ذلك لعلمنا من خربه كالذي علمنا إذا ذكر العينني  مسعت بأذين والسمع ال يكون إال باألذنني ولو سكت

  واألذنني وال فرق 
وأيضا فإن االستثناء جائز بعد التأكيد كجوازه قبل التأكيد فنقول رأيت الوجوه إال فالنا فلو كان التأكيد خمرجا 

  للكالم عن اخلصوص إىل العموم ملا جاز فيه االستثناء فصح أنه مبنزلة التكرار وال فرق 
قال علي مث نعكس عليهم سؤاهلم الفاسد فنقول هلم لو جاز أن تكون صيغة العموم للخصوص ملا جاز أن يدخل 

عليها للتأكيد فينقلها إىل العموم وهذا هلم الزم ألهنم صححوا هذا السؤال فكل من صحح القضية فهي الزمة له 
  وليست الزمة ملن يصححها وال ابتدأ السؤال 

هلم لوجب أن يكون كل شيء انتقل عن حاله باطال وأن يكون ذلك االنتقال دليال على أن قال علي ولو صح قو
  املنتقل مل يكن حقا ألنه يلزمهم أن الشيء لو كان 

حقا ملا صار باطال وملا قام دليل على بطالنه وحنن جند احلياة لإلنسان باتصال النفس يف اجلسد مث تذهب تلك احلياة 
ذ قالوا لو كان العموم حقا ملا انتقل لفظه إىل خصوص أن يقولوا لو كانت احلياة حقا ملا وتبطل بيقني فيلزمهم إ

انتقل حاملها إىل املوت هذا مع افتقار دليلهم هذا إىل دليل وأنه دعوى جمردة ساقطة ألن دعواهم أن انتقال الشيء 
ليهود وقد أبطلنا استدالهلم يف ذلك يف عن مرتبته مبطل لكوهنا مرتبة هلا دعوى ساقطة يشبه سؤال السوفسطائية وا



  كتاب الفصل حبمد اهللا تعاىل 
  قال علي وقالوا أيضا لو كان العموم حقا ملا حسن االستثناء منه وصرفه بذلك إىل اخلصوص 

قال علي وهذا غاية التمويه ألن العموم صيغة ورود اللفظ اجلامع ألشياء ركب ذلك اللفظ عليها فإذا جاء 
ن ذلك اللفظ مع االستثناء معا صيغة للخصوص وهذا نص قولنا فورود االستثناء عبارة عن اخلصوص االستثناء كا

  وعدم االستثناء عبارة عن العموم 
قال علي مث يعكس عليهم هذا السؤال نفسه فيقال هلم لو كان للخصوص صيغة ملا كان لالستثناء معىن ألنه مل يكن 

لفظ قبل ورود االستثناء وقد قدمنا أنه إمنا يلزم القضية من صححها وسأل هبا يستفاد به فائدة أكثر مما يفهم من ال
  وأما حنن فهذه كلها سؤاالت فاسدة ولكنها هلم الزمة إذا ابتدؤوا بالسؤال هبا 

وقالوا أيضا لو كان اللفظ يقتضي العموم ما حسن فيه االستفهام أخصوصا أراد أم عموما فلما حسن فيه االستفهام 
  نه ال يقتضي العموم بنص لفظه علمنا أ

قال علي وهذا كاألول وإمنا حيسن االستفهام من جاهل حبدود الكالم واستفهام املستفهم عن اآلية أو احلديث 
مذموم وقد أنكر ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال اتركوين ما تركتكم مث نعكس عليهم هذا السؤال 

  م منه اخلصوص ملا كان لالستفهام معىن نفسه فنقول هلم لو كان اللفظ يفه
  قالوا أال ترى أن السؤال واالستفهام ال حيسن يف اخلرب عن الواحد ألنه مفهوم من نص لفظه 

  قال علي وهذا خطأ ألن االستفهام حيسن يف الواحد كحسنه يف العموم وذلك 

سبيل اإلكبار وإما على سبيل السرور أو  أن يقول القائل أتاين اليوم زيد فيقول السامع أجاءك زيد نفسه إما على
على بعض الوجوه املشاهدة وهذا أمر معلوم ال ينكره ذو عقل وقد حيسن ذلك الشريعة أيضا من طالب راحة أو 

ختفيف كما سأل ابن أم مكتوم إذ نزلت آية اجملاهدين فطلب أن خيرج له عذر من عموم اللفظ الوارد وقد كان له 
ليس على لضعفآء وال على ملرضى وال على لذين ال جيدون ما ينفقون حرج { ية يف قوله تعاىل كفاية يف غري هذه اآل

وما أشبه ذلك وكسؤال العباس يف اإلذخر } إذا نصحوا هللا ورسوله ما على حملسنني من سبيل وهللا غفور رحيم 
هام يف العدد كقول القائل أتاين فاستثىن من العموم يف النهي عن أن خيتلى خال احلرم مبكة وقد حيسن أيضا االستف

وأمتوا حلج { عشرة من الناس يف أمر كذا فيقول له السامع أعشرة فيقول نعم وذلك حنو قول اهللا عز و جل 
ولعمرة هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به 

و صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من هلدي فمن مل أذى من رأسه ففدية من صيام أ
جيد فصيام ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد حلرام وتقوا 

بعة عشرة وقد كنا نعلم بقوله فقد كنا نعلم لو مل يذكر تعاىل العشرة إن ثالثة وس} هللا وعلموا أن هللا شديد لعقاب 
وأمتوا حلج ولعمرة هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن كان { تعاىل 

منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما 
يام ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله ستيسر من هلدي فمن مل جيد فص

وأمتوا حلج ولعمرة هللا { إهنا عشرة ولكنه تعاىل ذكر } حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا وعلموا أن هللا شديد لعقاب 
مريضا أو به أذى من  فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن كان منكم

رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من هلدي فمن مل جيد 
فصيام ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا 



ء فلما صح كل ما ذكرناه وحسن االستفهام عن اسم واحد وعن العدد كما شا ٢} وعلموا أن هللا شديد لعقاب 
وهو ال حيتمل صرفا عن وجهه أصال ومل يكن ذلك جميزا لوقوع اسم الواحد على أكثر من واحد وكذلك يف العدد 

  مل يكن أيضا وقوع االستفهام يف العموم موجبا إلسقاط محله على العموم وباهللا تعاىل التوفيق 
ا أرأيتم قولكم بالعموم أبعموم قلتموه وعلمتم صحته أم بغري عموم قال علي وهذا من اهلذيان الذي قد وقالوا أيض

تقدم إبطالنا إياه يف كالمنا يف حجة العقل وهو سخف أتى به بعض السوفسطائيني القاصدين إبطال احلقائق وهو 
قولكم بالوقف أبوقف قلتموه وعلمتموه أم  ينعكس عليهم يف قوهلم باخلصوص ويف قوهلم بالوقف فيقال هلم أرأيتم

بغري وقف وأرأيتم قولكم باخلصوص أخبصوص قلتموه وعلمتموه أم بغري خصوص واجلواب الصحيح املبني جلهلهم 
  هو أننا نقول وباهللا تعاىل التوفيق إمنا قلنا 

مل عبارة مبينة عنه موجبة للتفاهم بالعموم استدالال بضرورة العقل احلاكم بأن اللغة إمنا هي رتبت لكل معىن يف العا
بني املخاطب واملخاطب وألننا وجدنا األجناس العامة لألنواع الكثرية ووجدنا األنواع العامة لألشخاص الكثرية 
خيرب عنها بأخبار وترد فيها شرائع لوازم فال بد ضرورة من لفظ خيرب به عن اجلنس كله وهذا ال بد منه وإال بطل 

وهذا ما ال سبيل إليه أصال وال بد أيضا من لفظ حيضر به عن بعض ما حتت اجلنس ليفهم  اخلرب عن األجناس
  املخاطب بذلك ما يريد ومبطل هذا مبطل للعيان جاحد للضرورات 

وسألوا أيضا فقالوا إن كان قولكم بالعموم والظاهر حقا فما قولكم فيمن مسع آية قطع يد السارق وآية جلد الزناة 
رضعات لنا والراضعات معنا ومل يسمع أحاديث التخصيص لكل ذلك وال آية التخصيص لإلماء وآية حترمي امل

أتأمرونه بقطع يد من سرق فلسا من ذهب وجبلد األمة والعبد مائة مائة إذا زنيا وحترمون من أرضعت رضعتني 
به والقول بأنه مأمور بالباطل أو وتقولون إنه مأمور من عند اهللا تعاىل بذلك فلزمكم القول بأنه مأمور مبا مل يأمر 

  تأمرونه بأال ينفذ شيئا من ذلك حىت يطلب الدليل فيتركون القول العموم بالظاهر 
قال علي فنقول وباهللا تعاىل التوفيق إن اهللا تعاىل مل يأمر قط بقطع سارق أقل من ربع دينار ذهبا وال حرم قط من 

بد واألمة أكثر من مخسني ألن الرسول عليه السالم قد بني كل أرضعت أقل من مخس رضعات وال أمر قط جبلد الع
ذلك وكالمه عليه السالم وكالم ربه سواء يف أنه كله وحي ويف أنه كله الزمة طاعته فاآليات اليت ذكروا 

واألحاديث املبينة هلا مضموم كل ذلك بعضه إىل بعض غري مفصول منه شيء عن آخر بل هو كله كآية واحدة أو 
احدة وال جيوز ألحد أن يأخذ ببعض النص الوارد دون بعض وهذه النصوص وإن فرقت يف التالوة فالتالوة كلمة و

غري احلكم ومل تفرق يف احلكم قط بل بني النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك مع ورود اآلي معا وال يفرق بني قوله 
مع قوله عليه السالم ال } هللا وهللا عزيز حكيم  ولسارق ولسارقة فقطعوا أيديهما جزآء مبا كسبا نكاال من{ تعاىل 

ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما { قطع يف أقل من ربع دينارفصاعدا وبني قوله تعاىل 
  } فأخذهم لطوفان وهم ظاملون 

االتكم وبنات ألخ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخ{ وكذلك ال فرق بني قوله تعاىل 
وبنات ألخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم من 

نسآئكم لاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم لذين من أصالبكم وأن جتمعوا 
وبني نزول مخس رضعات حمرمات ناسخة لعشر حمرمات } را رحيما بني الختني إال ما قد سلف إن هللا كان غفو

وبني قول القائل ال إله إال اهللا فال جيوز أن يفصل شيء من ذلك يف احلكم عن بيانه كما ال حيل ألحد أن يأخذ 



إىل القائل ال إله إال اهللا يف بعض كالمه دون بعض فيقضي عليه بقوله ال إله بالكفر لكن نضم كالمه كله بعضه 
  بعض فنأخذه بكالمه 

وكذلك إذا نزلت اآلية اجململة أتى بعقبها األحاديث املفسرات فكان ذلك مضمونا بعضه إىل بعض ومستثىن بعضه 
من بعض ومعطوفا بعضه على بعض فبطل ما راموا أن ميوهوا به وصح أنه سؤال فاسد وأن الذين خوطبوا باآليات 

ن فكل إنسان منا فال خيلو من أحد وجهني إما أن يكون مل يتفقه يف الدين أو املذكورات خوطبوا ببياهنا معا وأما حن
{ يكون قد تفقه يف الدين وال سبيل إىل وجه ثالث فالذي مل يتفقه يف الدين وليس من الذين خاطبهم اهللا بقوله تعاىل 

 من الذين خوطبوا بالفتيا وال} ولسارق ولسارقة فقطعوا أيديهما جزآء مبا كسبا نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم 
واحلكم يف حترمي املرضعات وال من املأمورين جبلد الزناة وإمنا أمر بذلك كله الفقهاء واحلكام العاملون باللغة والفقه 

  بال خالف من أحد من املسلمني يف ذلك 
آئفة ليتفقهوا يف لدين وما كان ملؤمنون لينفروا كآفة فلوال نفر من كل فرقة منهم ط{ وقد بني تعاىل ذلك بقوله 

فصح بالنص أنه ليس كل أحد مأمورا بالتفقه يف غري ما خيصه يف } ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 
  نفسه 

فصح مبا ذكرنا أن املأمورين بتنفيذ األحكام والفتيا يف الدين الفقهاء الذين قد مسعوا النصوص كلها وعرفوها 
ف وأن كل من كان خبالف هذه الصفة فلم يأمر قط بقطع من سرق جباال من ذهب وال وعرفوا اإلمجاع واالختال

بأن يفيت يف حترمي من أرضعت ألف رضعة وال جبلد زان حرا أو عبدا وكل متفقه فقبل أن يكمل تعلم النصوص 
  واإلمجاع فهو غري مأمور وال خماطب باحلكم يف شيء وال بالفتيا يف شيء لكنه مأمور بالطلب 

التعليم فإذا فقه فحينئذ لزمه تنفيذ ما مسع على عمومه وظاهره ما مل يأت نص بنسخ أو ختصيص أو تأويل فبطل و
  سؤاهلم بطالنا ظاهرا واحلمد هللا تعاىل 

ولكنا نقول لو أن امرأ مسع هذه اآليات ومل يسمع ما خصصها لكان حكى العمل مبا يبلغه التخصيص فيلزمه حينئذ 
وخ سواء بسواء وليس بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم من أحاط جبميع العلم وإمنا يلزم كل واحد كما قلنا يف املنس

ما بلغه وقد رجم عثمان اليت ولدت لستة أشهر وقد أمر عمر برجم جمنونة حىت هناه علي عن ذلك وأخربه بأن النيب 
  صلى اهللا عليه و سلم أخرب أن القلم مرفوع عن اجملنون 

ناقضوا يف هذه اآليات بال دليل فحملوا بعضها على العموم وبعضها على اخلصوص فتركوا قوهلم قال علي وهم ت
بالوقف ومحلوا على العموم ما قد صح اخلصوص فيه واعترضوا أيضا بأن قالوا ملا كان املعهود أن يقول القائلون 

يكون ذلك كذبا وقد تيقنا أنه مل يرد جاءين بنو متيم وفسد الناس وال خري يف واحد وذهب اخللق وذهب الوفاء وال 
  بذلك مجيع بين متيم وال مجيع الناس وال مجيع األحدين وال مجيع اخلري وال مجيع اخللق وال الوفاء كله صح اخلصوص 

قال علي وهؤالء القوم ال ندري مع من يتكلمون وحنن مل ننكر أن يكون يف اللغة ألفاظ يقوم الدليل على أهنا 
ذكروا فقد قام الدليل على أنه ليس على عمومه كما قام الدليل على أن آيات كثرية أهنا  خمصوصات وكل ما

منسوخة ال حيل العمل هبا فلما مل يكن كل ذلك واجبا أن حتمل النسخ من أجله على سائر اآليات مل يكن أيضا 
لى أهنا خمصوصة ولكن واجبا أن حنمل التخصيص على كل لفظ من أجل وجودنا ألفاظا كثرية قد قام الدليل ع

القوم يسوموننا إذا وجدنا لفظا منقوال عن موضوعه يف اللغة أن حنكم بذلك يف كل لفظ ويف هذا إبطال اللغة كلها 
وإبطال التفاهم وإجياب للحكم بال دليل والدليل الذي قام على ختصيص ما ذكروا علمنا أنه لو أراد به العموم 

  صادقا ملا انتقل عن عمومه إال بدليل  لكان كاذبا وأما لو أمكن أن يكون



قال علي وقالوا أيضا قد اتفقنا على وجوب استعمال اخلطاب على بعض ما اقتضاه واختلفنا يف سائره فال يلزمنا إال 
  ما اتفقنا عليه 

ألن قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق هذا اعتراض فاسد من وجوه كثرية أحدها أنه خالف النصوص والعقول واإلمجاع 
  األمة جممعة والعقول قاضية والنصوص من 

القرآن والسنن واردة كل ذلك متفق أن ما قام عليه دليل برهاين فواجب املصري إليه وإن اختلف الناس فيه 
وواجب أال نقتصر على ما أمجع عليه دون ما اختلف فيه إال يف املسائل اليت ال دليل عليها إال اإلمجاع اجملرد املنقول 

  نيب صلى اهللا عليه و سلم إىل ال
يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه { وأيضا فقد قال تعاىل 

فأمر تعاىل عند التنازع بالرد إىل } إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
  ا قد قامت بوجوب محل األلفاظ على موضوعها يف اللغة القرآن والسنة ودالئلهم

وأيضا فإن هذا من سؤاالت اليهود إذ قالوا قد وافقتمونا على نبوة موسى عليه السالم وخالفناكم يف نبوة حممد 
صلى اهللا عليه و سلم وهذا سؤال فاسد ألن الدالئل اليت أوجبت تصديق موسى عليه السالم هي اليت أوجبت 

د صلى اهللا عليه و سلم فإن مل جيب هبا تصديق نبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم مل جيب هبا تصديق نبوة تصديق حمم
موسى عليه السالم وكذلك الدالئل اليت دلت على محل لفظ اخلصوص هي اليت دلت على محل العموم على العمل 

  والدالئل اليت دلت على محله على سائره الذي خالفتمونا فيه وال فرق 
وأيضا فإهنم مناقضون هلذا القول ألنه كان يلزمهم على ذلك أال يقتلوا مشركا إال مشركا اتفقوا على قتله وهم ال 

يفعلون ألن قائل هذا إن كان مالكيا فقد ناقض ألنه مل يقتل املرأة املرتدة ومل يتفق على قتلها ويقتل ولد املرتد 
ذلك ومل يتفق على قتلهم ويقتل املشرك إذا سب النيب صلى اهللا عليه احلادث له الردة إذا بلغ ومل يسلم وابن ابنه ك

  و سلم ومل يتفق على قتله وإن كان شافعيا فكذلك أيضا 
ويقتل زائدا على من ذكرنا من خرج من اليهودية إىل النصرانية ومن خرج من النصرانية إىل اليهودية إال أن يسلم 

وكتبنا عليهم فيهآ أن لنفس { ف يف قتله إذا قتل كافرا بعموم قوله تعاىل وإن كان حنفيا فهم يقتلون املسلم املختل
بلنفس ولعني بلعني وألنف بألنف وألذن بألذن ولسن بلسن وجلروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن مل 

النص بقتله وأقدم وأن من تورع عن قتل كافر قد أباح اهللا تعاىل قتله وجاء } حيكم مبآ أنزل هللا فأولئك هم لظاملون 
على قتل مسلم قد حرم اهللا دمه عموما وخصوصا بعموم آية مل خناطب هبا وال ألزمنا احلكم مبا فيها لعظيم اجلرم 

  قليل الورع مقدم على أكرب الكبائر وباهللا تعاىل التوفيق 

كيني يقطعون يف أقل من وكذلك إن قال ال أقطع إال سارقا اتفق على قطعه فهم أيضا ينكرون ذلك ألهنم نعين املال
عشرة دراهم وليس متفقا عليه ويقطعون يف الزرنيخ والنورة والفاكهة واللحم وليس القطع يف ذلك إمجاعا 

واحلنفيون يقطعون من سرق شيئا مغصوبا من مال الغاصب وليس قطعهم إمجاعا ويلزمهم هبذا القول إال يقولوا إال 
  مبا أمجع عليه 

ذلك البتة فقد أفسدوا دليلهم وباهللا تعاىل التوفيق فإنه يقال هلم أبنص صح عندكم هذا قال علي وهم ال يفعلون 
القول أم بإمجاع فإن قالوا بنص أو ذكروا دليال ما كذبوا وادعوا ما ال جيدون أبدا وكانوا مع كذهبم قد تركوا 

وإن قالوا قلنا ذلك بإمجاع كذبوا قوهلم بأال يقولوا إال مبا أمجع عليه ألهنم يقولون بالنص وإن خالف اإلمجاع 



  وجاهروا 
وباجلملة فهذا مذهب مل خيلق له معتقد قط وهو أال يقول القائل بالنص حىت يوافقه اإلمجاع بل قد أصبح اإلمجاع 

على أن قائل هذا القول معتقدا له كافل بال خوف لرفضه القول بالنصوص اليت ال خالف بني أحد يف وجوب 
  طاعتها 

الوا أيضا إن على املراد بالكالم دالئل تدل على الرضا والسخط من تغيري اللون وحدة األمر والنجه قال علي وق
  والبشر 

قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق ليس هذا مما حنن فيه وال كون هذه األحوال مما مينع من إخراج األمر على العموم مث 
وقف إىل أن جيتمعوا بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يوم نعكس عليهم هذا يف قوهلم باخلصوص والوقف فيلزمهم ال

القيامة ويف هذا إبطال الدين واخلروج عن اإلسالم وتشبه هذه التساؤالت أن تكون سؤاالت ملحد جاهل قليل 
  احلياء 

أردمت وقالوا أيضا إنكم اعتقدمت العموم فيما أراد اهللا تعاىل به اخلصوص فقد خالفتموه عز و جل قيل هلم وأنتم إن 
اخلصوص فيما أراد اهللا تبارك وتعاىل العموم فقد خالفتموه عز و جل وإن اعتقدمت الوقف فيها حكم اهللا تعاىل فيه مبا 
حكم من عموم أو خصوص فال بد من أحدمها فقد خالفتم اهللا عز و جل بيقني ال شك فيه وال شك يف أن اهللا تعاىل 

  تعاىل احلكم مبا أنفذ مل يرد قط يف شيء من أحكامه وقفا بل أنفذ 

وأيضا فنحن قاطعون على أن كل أمر مل يأت نص وال إمجاع بأنه ليس على عمومه فهو على عمومه بال شك وال 
مرية نقطع على ذلك عند اهللا عز و جل ونقطع أيضا بأن كل من بلغه العموم ومل يبلغه اخلصوص أو بلغه املنسوخ 

قل أي شيء أكرب شهادة قل هللا { زمه قط إال ما بلغه ال ما مل يبلغه قال تعاىل ومل يبلغه الناسخ فإن اهللا تعاىل مل يل
شهيد بيين وبينكم وأوحي إيل هذا لقرآن ألنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع هللا آهلة أخرى قل ال أشهد 

و جل لنصه تعاىل على أن  ونقطع بأن هذا كله هو احلق عند اهللا عز} قل إمنا هو إله واحد وإنين بريء مما تشركون 
  عليه بيانه فما مل يبني على غري وجهه فقد تيقنا على أنه مراد منا على اقتضاء لفظه وال بد 

قال علي فهذه اعتراضاهتم كلها قد استوعبناها ونقضناها وبينا فسادها كلها وانعكاسها عليهم من فسادها حبمد اهللا 
 لنا وعونه إيانا يف إيراد الرباهني على بطالن قوهلم ووجوب محل األلفاظ تعاىل وحنن اآلن شارعون بتوفيق اهللا تعاىل

  على عمومها وباهللا تعاىل التوفيق 
قال علي واحتج من سلف من القائلني بالعموم املخالفني يف ذلك فقال لو كان اخلطاب على الوقف أو اخلصوص 

من أحد وجهني ال ثالث هلما وإما أن يكون لفظا  حىت يقوم الدليل على العموم لكان ذلك الدليل ال ينفك ضرورة
خبطاب أو معىن مستخرجا من خطاب فإن كان خطابا فاخلطاب الثاين كاألول وال فرق إن كان يدل بنفسه على 

العموم فاألول مثله وإن كان األول ال يدل بنفسه على أنه على العموم فالثاين ال يدل أيضا وإن كان معىن 
 جيوز أن يكون املعىن املستخرج من اخلطاب أقوى من اخلطاب الذي منه استخرج وهذا مستخرجا من خطاب فال

  يقتضي وجوب خطابات ال هناية هلا وهذا ممتنع ال سبيل إليه ويؤدي أيضا إىل إبطال فهم كل خطاب أصال 
عقل منه أكثر من واحد وقالوا أيضا إننا وجدنا يف اللغة أمساء للواحد ال تتعداه كزيد وكرجل من شأنه وصفته فال ي

ووجدنا فيها أمساء التثنية ال تقع على واحد وال على أكثر من اثنني ووجدنا أيضا لفظا للجمع الزائد على االثنني 
فكان ذلك واقفا على كل ما يقتضيه اجلمع إال أن يأيت بيان باستثناء أو بصفة أو بعدد خيتص بذلك بعض اجلمع 

  دون بعض فتصري إليه 



ال ملن قال باخلصوص ما معىن قولكم هذا خصوص فال جواب هلم إال أن يقولوا هو محل لالسم على بعض وقالوا يق
فإذا نسلخ ألشهر حلرم فقتلوا ملشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم { ما يقتضيه دون بعض مثل قوله تعاىل 

} إن هللا غفور رحيم  وحصروهم وقعدوا هلم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا لصالة وآتوا لزكاة فخلوا سبيلهم
فيقولون هذا على بعض املشركني دون بعض فيقال هلم فبأي شيء استحق عندكم هذا البعض الذي محلتم اللفظ 

عليه أن يكون حمموال عليه ذلك اللفظ دون سائر من أخرجتم عنه وما الفرق بينكم وبني من قال بل اللفظ حممول 
الذين محلتموه أنتم عليه فإن قالوا الدليل كذا صاروا إىل أن على الذي أخرجتم عنه أنتم وغري حممول على 

التخصيص إمنا كان بدليل غري محل اللفظ على بعض ما يقتضيه دون بعض بغري دليل وهذا األمر ال ننكره بل نقول 
 مىت قام الدليل على التخصيص صرنا إليه وبطل هبذا محل االسم على بعض ما يقتضيه دون بعض بغري دليل فذلك
ما أردنا أن نبني وهذا ترك منهم ملذهبهم الفاسد وإن مل يكن بأيديهم إال االقتصار على التخصيص ملن خصوا بال 

  دليل حصلوا على التحكم والدعوى وكل دعوى بال دليل فهي ساقطة وباهللا تعاىل التوفيق 
نوا متحكمني بال دليل وإن قالوا احتجوا على القائلني بالوقف فقالوا هذا القول إىل مىت يكون فإن حدوا حدا كا

حىت ننظر يف دالئل القرآن والسنة سألناهم فقلنا هلم فإن مل جتدوا دليال على عموم وال خصوص ومل جتدوا غري 
اللفظ الوارد ماذا تصنعون فإن قالوا نقف أبدا أقروا بالعصيان وخمالفة األوامر وأدى قوهلم إىل أن اهللا يبني مراده 

  اهللا عليه و سلم مل يبني ومل يبلغ وهذا كفر وأن الرسول صلى 
وإن قالوا إن مل جند دليل على اخلصوص صرنا إىل العموم فقد رجعوا إىل ما نكروا وأقروا بأهنم إمنا محلوا الكالم 

على العموم بصيغته ولفظه وبعدم الدليل على اخلصوص وهذا هو نفس قولنا الذي أبوه أوال عادوا إليه من قريب 
قائل إن هذا ال يوجد لزمهم السؤال الذي سألنا به أوال من قولنا هلم هل خيلو الدليل من أن يكون لفظا  فإن قال

إن هللا { آخر أو معىن مستخرجا من لفظ وألزمهم إيقاظ التفاهم أبدا وأيضا فإن ذلك موجود وقد قال تعاىل 
ا بلعدل إن هللا نعما يعظكم به إن هللا كان مسيعا يأمركم أن تؤدوا ألمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني لناس أن حتكمو

  ومل تؤكد بشيء أصال وهذا عندهم حممول على عمومه وقد قال } بصريا 

ومل يأت بتوكيد } وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من لنسآء إال ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وسآء سبيال { تعاىل 
لفظ فقط ومثل هذا كثري جدا بل هو األكثر يف القرآن والسنة زائد فحملوه على عمومه دون دليل غريه وارد ال

وإمنا ادعوا اخلصوص يف مسائل يسرية وليس هذا مكان احتجاجهم بقرينة الوعيد ألننا إمنا نكلمهم يف عموم كل ما 
  اقتضاه اللفظ ال يف الوجوب 

كم وأنتم لباس هلن علم هللا أنكم أحل لكم ليلة لصيام لرفث إىل نسآئكم هن لباس ل{ وقد محل مالك قوله تعاىل 
كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فآلن باشروهن وبتغوا ما كتب هللا لكم وكلوا وشربوا حىت يتبني 
لكم خليط ألبيض من خليط ألسود من لفجر مث أمتوا لصيام إىل لليل وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف ملساجد تلك 

على عموم مجيع املساجد بنص اللفظ ال بدليل زائد } يبني هللا آياته للناس لعلهم يتقون  حدود هللا فال تقربوها كذلك
ولذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهدآء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع { وال بيان وارد ومحل قوله تعاىل 
  ك إمجاعا على مجيع األزواج بال دليل زائد وليس شيء من ذل} شهادات بلله إنه ملن لصادقني 

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات ألخ { ومحل هو وأبو حنيفة قوله تعاىل 
وبنات ألخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم من 

عليكم وحالئل أبنائكم لذين من أصالبكم وأن جتمعوا  نسآئكم لاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح



  على عمومه يف النكاح والوطء مبلك اليمني } بني الختني إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات ألخ وبنات { ومحلوا كلهم أيضا قوله تعاىل 

يت أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم من نسآئكم ألخت وأمهاتكم الال
لاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم لذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني 

م على خصوص ذلك فأبوا من على عموم بال دليل بل الدليل قا} الختني إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما 
  قبوله فبان تناقضهم يف ذلك وباهللا تعاىل التوفيق 

قال علي ويلزمهم أيضا أال حيكموا باإلمجاع إذ لعل ههنا خالفا مل يبلغهم وال حيكموا بنص إذ لعله منسوخ وال 
ين كله على قول يقاس ألن القياس ال يكون إال على نص أو إمجاع والوقف واجب يف النقص واإلمجاع فبطل الد

  هؤالء القوم 
قال علي ويقال هلم ما الفرق بينكم وبني من خص باخلطاب بعض األزمان دون بعض كما خصصتم أنتم بعض 

  األعيان دون بعض فإن قالوا إن حممدا صلى اهللا عليه و سلم إمنا بعث ليحكم يف كل زمان 
  كل عني وال فرق قيل هلم وكذلك أيضا بعث عليه السالم ليحكم على كل أحد يف 

قال علي وقد بينا يف غري ما مكان أن اللغة إمنا وضعت ليقع هبا التفاهم فال بد لكل معىن من اسم خمتص به فال بد 
لعموم األجناس من اسم ولعموم كل نوع من اسم وهكذا أبدا إىل أن يكون لكل شخص امسه ومن سعى يف إبطال 

  ر على وجوهها مفسد للحقائق ويأىب اهللا إال أن يتم نوره هذا فهو سوفسطائي على احلقيقة عاكس لألمو
قال علي وال فرق بني األخبار باألوامر يف كل ذلك وكل اسم فهو يقتضي عموم ما يقع حتته وال يتعدى إىل غري ما 
 يقع حتته والوعد والوعيد يف كل ذلك كسائر اخلطاب وال فرق واحلديث والقرآن كله كاللفظة الواحدة فال حيكم

بآية دون أخرى وال حبديث دون آخر بل بضم كل ذلك بعضه إىل بعض إذ ليس بعض ذلك أوىل باالتباع من بعض 
  ومن فعل غري هذا فقد حتكم بال دليل 

ويقال هلم ما الفرق بينكم وبني من قال لعل اخلطاب الوارد إمنا خص به الصحابة دون غريهم فكل ما قالوا ههنا 
  هم خصوص بعض ما يقع عليه اخلطاب دون بعض فهو مردود عليهم يف دعوا

ويقال هلم بأي شيء استجزمت قتل من قتلتم من املشركني وقطع من قطعتم من السراق وجلدمت من جلدمت من الزناة 
وحد من حددمت من القذفة وخصصتموهم بإيقاع هذه األحكام عليهم دون سائر من يقع عليه اسم زان أو قاتل أو 

ههنا إال أهنم سرقوا وقتلوا وزنوا وقذفوا فهكذا فعل غريكم ممن أخرجتموه من اخلطاب قاذف أو سارق فهل 
وأسقطتم عنه ما محلتم على هؤالء فألي معىن خصصتم من أمضيتم عليه احلكم دون من مل متضوه عليه فإن قالوا 

كم باخلصوص اجملرد الذي بدالئل دلت على ذلك مل نأب ذلك وقلنا هلم هذا قولنا وحسبنا أننا قد أزلناكم عن احل
هو االفتراء على اهللا عز و جل يف احلكم عنه تعاىل مبا مل يأذن به وقد رام قوم أن يفرقوا بني األوامر واألخبار 

  واحتجوا بأهنم مضطرون إىل العمل باألوامر وليست األخبار كذلك 
ىل اإلقرار هبا وهي اليت وردت هبا وقال علي وهذا فرق فاسد ألننا مضطرون إىل وجوب اعتقاد صحة األخبار وإ

النصوص كما حنن مضطرون إىل العمل باألوامر وال فرق واالعتقاد الصحيح فعل اهللا تعاىل يف النفس واإلقرار 
  باملعتقد فعل النفس 



بتحريكها آالت الكالم من اللسان واحلنك وخمارج احلروف فال بد هلا من أن ختص باإلقرار مبا اعتقدت أو تعم 
اخلطأ يف العمل يف األوامر كخوف اخلطأ يف االعتقاد لألخبار على ما ال جيوز واعتقاد الباطل ال جيوز كما ال  وخوف

  جيوز العمل بالباطل فصح أن األخبار كاألوامر وال فرق 
} هللا وخامت { واحتج بعض من سلف من القائلني بالعموم على القائلني باخلصوص فقال ما تقولون يف قوله تعاىل 

للنبيني من العرب دون غريهم أم عموم بنفس اللفظ فإن قالوا خصوص كفروا وإن قالوا عموم بنفس اللفظ تركوا 
ملذهبهم الفاسد فإن ادعوا أن ذلك إمجاع لزمهم أال يقولوا إال مبا أمجع عليه فقط وقد قدمنا إفساد هذا القول فإهنم 

جممعة على أن االقتصار على القول باإلمجاع فقط دون  لو قالوا لكانوا بذلك خارجني عن اإلمجاع ألن األمة
االئتمار للنصوص وإن وقع فيها اختالف حرام ال يفعله مسلم وال يسع مسلم فعله والنص من القرآن والسنن جاء 

بوجوب طاعة النيب صلى اهللا عليه و سلم وحتكيمه عند التنازع واالختالف وأيضا فهم ال يفعلون ذلك فسقط 
  وجه حبمد اهللا تعاىل  تعلقهم بكل

فإن قالوا علمنا أنه عليه السالم آخر النبيني بقوله صلى اهللا عليه و سلم ال نيب بعدي قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق 
وهذا حيتمل من اخلصوص ما حتمله سائر النصوص وال فرق ولعله أنه أراد ال نيب بعدي من العرب أو يف احلجاز أو 

به ذلك كما زعمت العيسوية من اليهود واجلرمدانية القائلون بتواتر الرسل والغالية اليت قالت إىل مائة عام أو ما أش
بنبوة علي ونزيع واملغرية ومنصور الكسف بالكوفة وبيان وأيب اخلطاب وأيضا فإن اإلمجاع إذ قد صح على ذلك 

يسألون عن قوله صلى اهللا عليه فهو أعظم احلجج عليهم إلمجاع األمة على محل هذا اخلطاب على عمومه وكذلك 
وما } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما { و سلم بعثت إىل األمحر واألسود وهذا حيتمل من اخلصوص ما احتمله 

  } والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهدآء فاجلدوهم مثانني جلدة { احتمله قوله عز و جل 

دليل ومحلتم اآلخر على عمومه بال دليل إال نفس اللفظ فقط واحتج عليهم  فألي معىن خصصتم أحد اخلطابني بال
بعض من سلف من القائلني بالعموم بأن قال إنكم متفقون على أن اللفظ إذا ورد فيه تأكيد فإنه حممول على عمومه 

لنص بذلك فقال قال فيقال هلم إن التأكيد حيتمل من اخلصوص مثل ما حيتمل اخلطاب املؤكد وال فرق وقد جاء ا
  فجاء االستثناء بعد تأكيدين اثنني } فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس { تعاىل 

إن { مث جاء االستثناء بقوله } ولكن حق لقول مين ألمألن جهنم من جلنة والناس أمجعني { قال علي قال تعاىل 
وقال } وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون ال يسمعون حسيسها 

مث جاء االستثناء فيمن تاب عن اتباع إبليس } ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني { تعاىل خماطبا إلبليس 
وفيمن تساوت حسناته وسيئاته اليت اتبع فيها إبليس فجاء التخصيص كما ترى بعد التأكيد فبطل احتجاجهم 

  ملوا خطابا على عمومه أبدا أكد أو مل يؤكد ولزمهم الوقف أبدا وأال ينتفعوا بتأكيد وال غريه بالتأكيد ولزمهم أال حي
فإن قالوا إنه يلزمهم إذا ورد االستثناء أن تقرروا بأن ذلك اخلطاب أريد به اخلصوص قلنا هلم وكذلك نقول ولسنا 

علم إال ما علمنا تعاىل وال ننكر صرفهما األلفاظ معترضني على ربنا تعاىل وال على نبينا صلى اهللا عليه و سلم وال ن
عن وجوهها وال شرعهما الشرائع علينا وال حترمي ما حرما وال حتليل ما حلال ولو أمرانا بقتل آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا 

ين اهللا لسارعنا إىل ذلك مبادرين أو أمسكنا مقرين باملعصية غري داعني إىل ضاللة وال مصوبني لذنوبنا بل مستغفر
  تعاىل من ذلك راغبني يف التوبة 

قال علي وما أخوفين أن يكون ملقي هاتني النكتتني من القول بالوقف يف اتباع الظاهر ويف الوجوب ويف العموم 
  ويف الفور ومن القول بصرف األلفاظ الواردة عن اهللا 



وب بال دليل وإىل اخلصوص بال دليل وإىل تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم إىل تأويل بال دليل وإىل سقوط الوج
التراخي بال دليل كافرا مشركا زنديقا مدلسا على املسلمني ساعيا يف إبطال الديانة فإن هذه امللة الزهراء احلنيفية 

السمحة كيدت من وجوه مخسة وبغيت الغوائل من طرق شىت ونصبت هلا احلبائل من سبل خفية وسعي عليها 
د هذه الوجوه سعي من تزيا بزيهم وتسمى بامسهم ودس هلم سم األساود يف الشهد واملاء البارد باحليل الغامضة وأش

فلطف هلم يف خمالفة القرآن والسنة فبلغ ما أراد ممن شاء اهللا تعاىل خذالنه وبه تعاىل نستعيذ من البالء ونسأله 
  العصمة مبنه ال إله إال هو 

مفارقة ظاهر كالم ربكم تعاىل أو كالم نبيكم صلى اهللا عليه و سلم بغري فلتسؤ ظنونكم أيها الناس مبن حيسن لكم 
بيان منها أو إمجاع من مجيع األمة ومبن يزين لكم التأخر عن طاعتها ويسهل عليكم ترك االنقياد هلما ويقرب لديكم 

 دليل وباهللا التحكم يف خطاهبما والفرق بينهما بطاعة بعض ومعصية بعض وهذا هو التخصيص الذي يدعونه بال
  نعتصم 

قال علي ويلزمهم إذا أجازوا ختصيص ألفاظ القرآن والسنن بال دليل أو الوقف فيها أن جييزوا مثل ذلك يف 
األعداد وال فرق فيقفوا فيما أوجب اهللا تعاىل من صيام شهرين متتابعني يف كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة 

استثىن من الشهرين عشرة أيام يف حديث مل يبلغهم أو بقياس مل ينتبهوا له  الواطىء يف شهر رمضان فلعله تعاىل قد
بعد كما استثىن تعاىل من مدة نوح عليه السالم يف قومه مخسني عاما بعد ذكره عز و جل ألف سنة ومثل هذا الزم 

م وأنه دعوى بأيديهم هلم يف مجيع ما خوطبوا به وهذا قول كما قدمنا ليس فيه إال إبطال الديانة مع فاحش تناقضه
  بال دليل 

فإن قالوا هذا ال جيوز يف األعداد ألنه لو مل يكن االستثناء متصال هبا لكانت كذبا قيل هلم وكذلك األخبار إن مل 
يكن على عمومها ومل يأت نص آخر أو إمجاع بتخصيصها كانت كذبا وال فرق وكذلك األوامر إن كان املراد هبا 

  وال إمجاع بتخصيصها كانت تعنيتا تعاىل اهللا عن ذلك كله  اخلصوص ومل يأت نص آخر
قال هلم بعض من سلف القائلني بالعموم فإذا مل يفهم من كل خطاب مبجرده ما اقتضاه لفظه فلعل قولك نقول 

  بالوقف وقول من قال منكم نقول باخلصوص 

من كالمكم فإنكم تناظرونا دأبا يف أال  إمنا أردمت به يف بعض املواضع دون بعض ولعلكم أردمت غري ما ظهر إلينا
حنمل األلفاظ على ظواهرها وال على عمومها فأول ما ينبغي أن يستعمل هذا فيه ففي كالمكم فتجعلون يف نصاب 

  من ال يفهم عنهم مرادهم وال يصح خطاهبم وصحت السفسطة بعينها عليهم 
ون أنتم حلمل األشياء الواردة من اهللا تعاىل ونبيه قال علي وكذلك يقال أيضا للقائلني بالوقف أو الندب أموجب

صلى اهللا عليه و سلم على أهنا غري واجبة وعلى الوقف فيها أم أنتم نادبون إىل ذلك فإن قالوا حنن موجبون لذلك 
قيل هلم فما الذي جعل كالمكم حمموال على الوجوب وكالم ربكم تعاىل حمموال على غري الوجوب وهذا كفر 

اعتقده وضالل عظيم ممن تقلده وإن قالوا بل حنن نادبون إىل ذلك أقروا أهنم ال يلزمنا قبول قوهلم وباهللا شديد ممن 
  تعاىل التوفيق 

  وأيضا قال علي قوهلم حبمل األلفاظ على اخلصوص إمنا معناه حبملها على بعض ما يقتضيه لفظها 
ه أبدا ألنه ال ندري أي أبعاض تلك اجلملة يقبل قال علي وهذا أمر ليس يف طاقة أحد فهمه والوقوف على حقيقت

وال أيها يرد وليس بعضها أوىل حبمل احلكم عليه من بعض فصار ذلك تكليفا ملا ليس يف الوسع وهذه هي 
ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها { السفسطة نفسها وإبطال احلقائق مجلة وقد أكذهبم تعاىل بقوله 



ال تؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينآ إصرا كما محلته على لذين من قبلنا ربنا وال  ما كتسبت ربنا
  } حتملنا ما ال طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورمحنآ أنت موالنا فنصرنا على لقوم لكافرين 

ئكة فقال أنبئوين بأمسآء هؤالء إن وعلم آدم ألمسآء كلها مث عرضهم على ملال{ ويقال هلم أيضا أرأيتم قول اهللا تعاىل 
هلذا التعليم الذي امنت اهللا تعاىل به على أبينا آدم عليه السالم فائدة أم ال فائدة له فإن قالوا ال فائدة } كنتم صادقني 

له كفروا وكذبتم املالئكة يف إقرارهم بأن ذلك علم عظيم مل يكن عندهم حىت علمهم إياه اخلالق عز و جل وإن 
إن لذلك التعليم فائدة سئلوا ما هي وال سبيل إىل أن تكون تلك الفائدة إال إيقاع األمساء على مسمياهتا  قالوا

والفصل بني املسميات باألمساء ومعرفة صفات املسميات اليت باختالفها وجب ختالف األمساء ليقع بذلك التفاهم بني 
  رائع ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حي عن بينة النوع الذي أسكنه اهللا أرضه وأرسل إليهم األنبياء بالش

وإذ قد ثبت هذا وصح فكل من أراد أن يثبت أن األمساء ال تفهم منها مسمياهتا على عموم ما يقتضيه اللفظ وال 
   يعرف هبا ما علقت عليه فهو مبطل للعقل والشريعة معا وباهللا تعاىل التوفيق وله احلمد على مجيع نعمه ال إله إال هو

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات ألخ وبنات ألخت { ويلزمهم يف قوله تعاىل 
وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم من نسآئكم لاليت 

نائكم لذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني الختني دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أب
أن يكون لعل ذلك يف بعض األمهات دون بعض ويف بعض األخوات } إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما 

فإذا نسلخ ألشهر { والبنات دون بعض أو لعل الذي حرم هو بيعه أو أكلهن دون مجاعهن كما محلتم قوله تعاىل 
حيث وجدمتوهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا هلم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا لصالة وآتوا  حلرم فقتلوا ملشركني

عن بعض املشركني دون بعض فلم تبيحوا قتل الرهبان وال قتل املرتدات } لزكاة فخلوا سبيلهم إن هللا غفور رحيم 
ة واألمة املسلمة وسائر ما محلتموه وال أوالد املرتدين إذا بلغوا كفارا وكما فعلتم يف القذف فلم حتدوا قاذف الكافر

  على اخلصوص ومثل هذا الزم هلم يف كل خطاب يف القرآن والسنن وباهللا تعاىل التوفيق 
  ويقال ملن قال منهم إن الذي يدل على محل األلفاظ على عمومه إمنا هو للتأكيد الوارد 

نا جند التأكيد يأيت مرتني وثالثا األول يأيت قال علي يقال هلم لو كان التأكيد ما ذكرمت لكان كالمهم متناقضا أل
إلخراج اللفظ من اخلصوص إىل العموم الثاين مثله أيضا ولو وجب أن يكون خمرجا للكالم املؤكد والتأكيد األول 

عن اخلصوص إىل العموم فكان يكون التأكيد األول خصوصا وعموما معا وهذا وال يعلل الصحيح يف ذلك ما 
أكيد إمنا هو حسم لشغب أمثاهلم فقط وليس التأكيد خمرجا للكالم املؤكد عن خصوص إىل عموم قدمناه من أن الت

وقد أجاب بعض القائلني بالوقف عن هذه املسألة فقال } فسجد ملالئكة كلهم أمجعون { أصال وقد قال اهللا تعاىل 
ى هو غري املعىن يف } كلهم أمجعون فسجد ملالئكة { ي بعد ذكر } فسجد ملالئكة كلهم أمجعون { معىن قوله تعاىل 

فسجد { ى هو خمرج لقوله تعاىل } فسجد ملالئكة كلهم أمجعون { ى ألن } فسجد ملالئكة كلهم أمجعون { 
ي دال على أهنم سجدوا } فسجد ملالئكة كلهم أمجعون { و عن اخلصوص إىل العموم و } ملالئكة كلهم أمجعون 

  جمتمعني ال مفترقني 

جهل شديد وكذب مفرط ألن مجيعا ليس معناه االجتماع وال هو من بابه وهذه جماهرة يف اللغة وال قال علي وهذا 
يعرفها أهل اللغة وال يعرف أحد من أهل اللسان أن قول القائل أتاين القوم أمجعون أنه أراد جمتمعني بل جائز أن 

وائل ومجلة األمران أن هؤالء قوم تعلقوا يكون الذين أتوا أفرادا مفترقني وهذه هي السفسطة اليت حذر منها األ



بأهنم وجدوا ألفاظا خارجة عن موضوعها يف اللغة إما إىل جماز وإما إىل معان مشتركة فرأوا بذلك إبطال احلقائق 
كلها وإبطال وقوع األمساء على مسمياهتا واختصاص كل اسم مبنعها وعمومه لكل ما علق عليه كانوا مبنزلة من 

يف الكالم كذبا كثريا فأنا أمحله كله على الكذب ووجدت يف الشريعة منسوخا كثريا ال حيل العمل قال ملا وجدت 
به إذ لعله قصد به غري ما يعقل منه ووجدنا العمل جبميعه وال فرق بني هذا وبني قوهلم وجدنا ألفاظا على غري 

ري ما يعقل منه ووجدنا ألفاظا ال يراد ظاهرها فنحن نقف يف كل لفظ فال نستعمله على مفهومه إذ لعله قصد به غ
  هبا عمومها فنحن نقف يف كل لفظ فال منضيه على ما علق عليه 

قال علي وقد قال بعض أهل الوقف إذ سئل فأي شيء نعرف بأن اللفظ على عمومه بلفظ أم مبعىن وألزم أن 
بني اللفظ الثاين واألول فبلح عند احتمال التخصيص داخل يف الثاين كدخوله يف األول وهكذا أبدا وكلف والفرق 

  ذلك إذ ال سبيل إىل فرق فقال إن األشياء اليت هبا يلوح العموم ال حتد وال حتصر وال سبيل إىل بياهنا 
قال علي وهذه ثنية االنقطاع اليت من بلغها سقط حسريا وعلم أنه ال حيلة عنده وال قوة لديه وهو دليل من دالئل 

ر بأنه ال يقدر على بيان قوله فقد حصل يف حمل ال يعجز عن مثله ذو لسان إذا استجاز العجز والضعف وكل من أق
لنفسه الفضائح فال يعجز أحد عن أن يدعي ما شاء من احملاالت والدعاوى فإذا كلف بيانا أو دليال قال هذا ال 

  يطاق عليه 
  لعلم يف األخبار ال سبيل إىل حده قال علي ونظر ذلك هذا املبلح بأن قال كما أن العدد الذي وجب ضرورة ا

قال علي وقد كذب بل ذلك حمدود وقد بينا فيما خال وهو أنه إذا ورد اثنان من جبهتني خمتلفتني فحدثا غري 
جمتمعني وقد تيقن أهنما مل يلتقيا وال توطآ فأخربا حبديث طويل ال ميكن اتفاق خاطر اثنني على توكيده ومل يكن هناك 

ا رغبة فيما حدثا به وعنه وال رهبة وال هوى وذكرا مشاهدة أو مساعا من اثنتني فصاعدا كما هلما وال ملن حدث
وصفنا أيضا أهنما شاهدا فهو خرب ضروي يوجب العلم واليقني بال شك وأن عشرات األلوف إذا حشدوا وكلفوا 

هدنا ذلك يف شكر الوالة خربا ما وهلم يف ذلك رغبة أو رهبة أو هوى فجائز اجتماعهم على فعل الكذب وقد شا
وذمهم إال أن هذا ال خيفى بل هو معلوم ضرورة من قبلهم ألهنم وإن اجتمعوا على ما مجعوا له فكلهم خيرب صديقه 

وامرأته وجاره قبل أن جيمع وبعد أن ينفض من ذلك اجلمع حبقيقة األمر وجلية اخلرب وهذا مشاهد كل يوم من 
أو والدة أو نكاح أو طالق أو عزلة أو والية أو وقفة أو ما شبه ذلك وإمنا أحوال الناس ونقل أخبارهم من موت 

أغفل الناس هذا لقلة املتفقدين ملثل هذا وشبهه ولكثرة من ينسى ما مير عليه من ذلك وأصيخوا رمحكم اهللا إىل ما 
  نقول لكم 

  فصل يف بيان العموم واخلصوص

راد به اخلصوص بقوله زيد وعمرو وما أشبه ذلك وعموم يراد قال علي الكالم ينقسم ثالثة أقسام فمنه خصوص ي
أومل { به العموم ومعىن ذلك محله على كل ما يقتضيه لفظه فمنه ما يكون امسا جلنس يعم أنواعا كثرية كقوله تعاىل 

حتت فيقع } ير لذين كفروا أن لسماوات وألرض كانتا رتقا ففتقنامها وجعلنا من ملآء كل شيء حي أفال يؤمنون 
احلي املذكور اإلنس وأنواع الطري كلها وأنواع ذوات األربع كلها وأنواع اهلوام كلها وقد خرج من هذا العموم 

املالئكة إلخبار الرسول صلى اهللا عليه و سلم أهنم خلقوا من نور وأما اجلن فمن النار بنص القرآن إال أننا نبعد أن 
صر هو النار كما يف تركيبنا املاء والنار واهلواء وإن كان عنصرنا يكون يف تركيبهم شيء من املاء وإن كان العن



} وخليل ولبغال وحلمري لتركبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون { التراب ومنها ما يكون امسا لنوع ما كقوله تعاىل 
ا عموم وإمنا فهذا عموم جلميع اخليل وجلميع البغال واحلمري دون سائر األنواع وليس هذا خصوصا ألن معىن قولن

  هو ما اقتضاه اللفظ فقط دون ما تقتضيه فمن مسى هذا خصوصا فقد شغب وشبك 
وإمنا يسمى ما بقي من اجلملة بعد أن يستثىن منها خصوصا وما استثين منها مما بقي خصوصا ألن العموم الذي 

بطل أن يسمى ذلك عموما ذكرنا قد ارتفع ضرورة ألن اللفظ حينئذ ليس حمموال على كل ما يقتضيه لفظه فلما 
مسي خصوصا ألنه خص منه بعضه دون بعض باالستثناء وباإلبقاء ومنه ما يقع ألهل صفة ما من النوع كقوله تعاىل 

فلما كان هذا عموما لذوي القرىب كلهم دون غريهم وكان شامال لكل ما وقعت عليه هذه } ولذي لقرىب { 
صدقات للفقرآء وملساكني ولعاملني عليها وملؤلفة قلوهبم ويف لرقاب إمنا ل{ التسمية هبذه الصفة وكقوله تعاىل 

اآلية فكان ذلك عموما لكل صدقة فرض بدليل } ولغارمني ويف سبيل هللا وبن لسبيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم 
ل ما أخرج منها ما ليس فرضا وكان ذلك عموما لكل مسكني ولكل فقري ولكل عامل عليها ولكل مؤلف قلبه ولك

  مسي رقبة إال أن 

خيص شيئا من ذلك نص أو إمجاع وكذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم األئمة من قريش فهذا عموم لكل قرشي إال 
  من خصه نص أو إمجاع من النساء والصبيان وكذلك سائر النصوص 

ىن خمصوصا من احلكم والقسم الثالث عموم دل نص القرآن والسنة على أنه قد استثين منه شيء فخرج ذلك املستث
  الوارد بذلك اللفظ 

قال علي ومن العموم أن يكون لفظه مشتركا يقع على معان شىت وقوعا مستويا يف اللغة ومعىن قولنا مستو أنه 
وقوع حقيقي وتسمية صحيحة ال جمازية فإذا كان ذلك فحملها واجب على كل معىن وقعت عليه وال جيوز أن 

  ون بعض بالرباهني اليت أثبتنا آنفا يف إجياب القول بالعموم خيص هبا بعض ما يقع حتتها د
قال علي ومن خالف هذا من أصحاب الظاهرين فقد تناقض وال فرق بني وقوع اسم على ثالثة من نوع فصاعدا 

إىل متام مجيع النوع كقولك مساكني وفقراء وبني وقوع اسم على ثالثة أشياء فصاعدا خمتلفة احلدود يقع عليها 
لزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة { ا وقوعا مستويا ليس بعضها أحق به من بعض وهلذا قلنا يف قوله تعاىل كله

إن اآلية على عمومها وال حيل ملسلم زان أو عفيف } ولزانية ال ينكحهآ إال زان أو مشرك وحرم ذلك على ملؤمنني 
أبدا ما مل تتب قبل أن يعقد معها النكاح وال حيل أن ينكح زانية مسلمة ال بوطء وال بعقد زواج فإن وقع فسخ 

ملسلمة زانية أو عفيفة أن تنكح زانيا ما مل يتب فإن وقع الزواج فسخ أبدا وأحبنا للزاين خاصة نكاح الذمية العفيفة 
 فقط ألن النص مل يأت إال بتحرمي ذلك على املؤمنني خاصة والزناة والزواين مؤمنون فقد حرم ذلك عليهم بالنص
  ومل يأت يف ذلك حترمي على املشركني وهذه كرامة املسلم واملسلمة ال يدخل فيها املشركون ألن حكمهم الصغار 

وال تنكحوا ما نكح { وقد تناقض يف هذا أصحابنا فحملوا النكاح ههنا على الوطء خاصة ومحلوه يف قوله تعاىل 
على العموم لكل ما يقع عليه اسم نكاح } سبيال  آباؤكم من لنسآء إال ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وسآء

  وهذا كما ترى بال دليل وأما من ادعى أن قوله 

اآلية منسوخة } لزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة ولزانية ال ينكحهآ إال زان أو مشرك وحرم ذلك على ملؤمنني { 
ن يكونوا فقرآء يغنهم هللا من فضله وهللا واسع وأنكحوا أليامى منكم ولصاحلني من عبادكم وإمائكم إ{ بقوله تعاىل 

فمغفل لوجهني أحدمها إمجاع األمة على أنه ال حيل ألحد أن يقول يف آية أو حديث إهنما منسوخان ال جيوز } عليم 



  العمل هبما إال بنص جلي أو إمجاع 
مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة  ولذين يرمون حملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهدآء فجلدوهم{ والثاين أن قوله تعاىل 

ولذين يرمون حملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهدآء { ليس فيه ما يرد قوله تعاىل ( } أبدا وأولئك هم لفاسقون 
كما ليس فيها إباحة نكاح األخت والبنت } فجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم لفاسقون 

من األيامى ولكن إحدى اآليتني مضمومة إىل األخرى فننكح األيامى منا ما مل يكن زواين مع أنه  احملرمتني وإن كانتا
يبعد عندنا يف اللغة وقوع اسم أمي على الزانية فالواجب استعمال اآليتني معا ألن استثناء بعضها من بعض ممكن وقد 

  قدمنا أنه ال حيل ترك آية ألخرى أصال 
ولذين يرمون حملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهدآء { وسائر أصحابنا إن قوله تعاىل قال علي وكذلك قلنا حنن 

فأوجبنا كلنا معشر القائلني بالظاهر إال } فجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم لفاسقون 
قع عليها اسم حمصنة من قوما توقفوا دون قطع وقلنا بإجياب حد القذف كامال على كل قاذف حمصنة بأي معىن و

عفاف أو إسالم أو زواج فأوجبنا احلد على قاذف األمة والكافرة والصغرية وكذلك أوجبنا الزكاة يف القمح 
والشعري والتمر دون سائر احلبوب والثمار لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس فيما دون مخسة أوسق من 

 هبا خوطبنا تقع على معنيني وقوعا مستويا حقيقيا ال جمازيا ومها مبعىن حب أو متر صدقة ولفظة دون يف اللغة اليت
يريد غري } أم ختذوا من دون هللا شفعآء قل أولو كانوا ال ميلكون شيئا وال يعقلون { أقل ومبعىن غري كما قال تعاىل 

و هللا وعدوكم وآخرين من وأعدوا هلم ما ستطعتم من قوة ومن رباط خليل ترهبون به عد{ اهللا تعاىل وقوله تعاىل 
فذكر تعاىل اجملاهرين } دوهنم ال تعلموهنم هللا يعلمهم وما تنفقوا من شيء يف سبيل هللا يوف إليكم وأنتم ال تظلمون 

بالعداوة للمسلمني وآخرين من غريهم مكامتني هبا فلم يكن محل لفظة دون يف احلديث املذكور على معىن أقل أوىل 
  فوجب محلها على كال املعنيني مجيعا من محلها على معىن غري 

  وقد تناقض يف ذلك أصحابنا فلم حيملوها إال على معىن أقل فقط 
قال علي وهذا ترك منهم لقوهلم بالعموم ومحل لفظة دون على معىن غري أوىل ألن محلها على معىن غري يقضي يف 

  اخلمسة األوسق وباهللا تعاىل التوفيق  مجلته أقل فهو القول بالعموم ألن األقل من مخسة أوسق هو أيضا غري
  قال علي فهذه أقسام مفهوم الكالم وقد جعل قوم قسما رابعا فقالوا وخصوص يراد به العموم 

قال علي وهذا خطأ وليس هذا موجودا يف اللغة وسنستوعب الكالم يف هذا إن شاء اهللا تعاىل يف باب الكالم يف 
 وقوته فإن اعترضوا علينا بأحاديث وردت يف رجال بأعياهنم مث صار القياس ويف باب دليل اخلطاب حبول اهللا

حكمها عندنا على مجيع الناس فليس ذلك مبا ظنوا ولكن مجيع تلك األحاديث فيها أحكام يف أحوال توجب األخذ 
 صلى اهللا عليه بذلك يف أنواع تلك األحوال اتباعا للفظ احلكم املعلق على املعىن احملكوم فيه وقد بينا أن رسول اهللا

و سلم مل يبعث ليحكم على أهل عصره فقط لكن على كل من يأيت إىل يوم القيامة ويف كل ما حيدث من جسم أو 
عرض إىل انقضاء الدنيا وال سبيل إىل أن يبقي عليه حيا إىل أن يلقى كل أحد فكان حكمه على إنسان يف حال ما 

  قلنا حدثت له أو منه حكما يف وقوع تلك احلال كما 
ويبني ذلك احلديث الذي فيه هو جربيل أتاكم يعلمكم دينكم أجل بيان وأوضحه يف أن كل خطاب منه صلى اهللا 
عليه و سلم لواحد فيما يفتيه به ويعلمه إياه هو خطاب جلميع أمته إىل يوم القيامة وتعليم منه عليه السالم لكل من 

ج بلفظ تعليم الواحد يف قوله صلى اهللا عليه و سلم أن تعبد اهللا يأيت إىل انقضاء الدنيا ألن ذلك احلديث إمنا خر
  كأنك تراه 



ويكفينا من هذا احلديث قوله عليه السالم أثر جوابه جلربيل عليه السالم إن هذا الذي ذكر تعليم هلم فأشار إىل 
لوالدين إحسانا إما يبلغن وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وب{ اخلطاب املتقدم للواحد وبني ذلك أيضا قوله تعاىل 

فبدأ باجلماعة مث خاطب خطاب } عندك لكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلمآ أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا 
  واحد وقد صح أن املراد هبذا اخلطاب كل مسلم واحلكم على األمساء فكل اسم 

  عليه ذلك االسم حكم فيه عليه السالم فهو على كل ما حتت ذلك النوع الذي يقع 
قال علي وهم أوىل الناس باهلروب عن هذا السؤال ألهنم أتوا إىل حديث الواطىء يف رمضان وهو املأمور مبا جيب 

يف ذلك من الكفارة فلم يقنعوا بأن جعلوه عاما لكل واطىء حىت تعدوا فجعلوه على كل آكل وشارب مث على كل 
ديث امليت يف إحرامه فقالوا ال يتعدى به ذلك امليت بعينه وأتوا إىل موطوءة وآكلة وشاربة من الناس وأتوا إىل ح

أمره صلى اهللا عليه و سلم يف غسل ابنته فقالوا هو عام لكل ميتة وأتوا إىل صالته على قرب املسكينة فقالوا هو 
  خاص لتلك املسكينة وهلم من مثل هذا أزيد من ألف حكم كلها ينقض بعضها بعضا 

يف قياسهم إفطارا على إفطار فجعلوا يف األكل الكفارة كالواطىء ومل يقيسوا صياما على  والعجب كل العجب
صيام فلم يروا على املفطر عمدا يف قضاء رمضان كفارة وال على املفطر يف قضاء النذر أيضا وليس شيء من ذلك 

ب الشافعي كلهم ال يرون إمجاعا ألن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبري ال يريان الكفارة على الواطىء وأصحا
الكفارة على املفطر بغري الوطء وقتادة يرى الكفارة على املفطر يف قضاء رمضان كهي على املفطر يف رمضان وال 

  فرق ألنه فرض وفرض وصوم وصوم وفطر وفطر 
  وقد ادعى قوم يف أحاديث وردت أهنا خصوص مثل حديث رضاع سامل 

فمحرم بظاهر القرآن إال ما استثين بالسنة من األربع رضعات فأقل وأما قال علي وليس كما قالوا بل كل رضاع 
دعوهم آلبآئهم هو أقسط عند هللا { رضاع سامل فقد قال قوم إمنا كان حكما يف التبين والتبين قد نسخ بقوله تعاىل 

تعمدت قلوبكم  فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف لدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيمآ أخطأمت به ولكن ما
فلما سقط التبين سقط احلكم املرتبط به وملا مل يعلم أي األمرين كان قبل أحديث سامل أم } وكان هللا غفورا رحيما 

قوله صلى اهللا عليه و سلم الرضاعة من اجملاعة وجب األخذ بالزائد على معهود األصل وكان قوله صلى اهللا عليه و 
نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم وقدموا ألنفسكم وتقوا هللا { وله تعاىل سلم إمنا الرضاعة من اجملاعة مع ق

  زائدا على معهود األصل يف التحرمي بعموم الرضاع فوجب األخذ بالزائد } وعلموا أنكم مالقوه وبشر ملؤمنني 
هن حولني كاملني ملن ولوالدات يرضعن أوالد{ قال علي بل حديث سامل هو الزائد فيلزم األخذ به ألن قوله تعاىل 

أراد أن يتم لرضاعة وعلى ملولود له رزقهن وكسوهتن بلمعروف ال تكلف نفس إال وسعها ال تضآر والدة بولدها 
وال مولود له بولده وعلى لوارث مثل ذلك فإن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما وإن أردمت 

  } ذا سلمتم مآ آتيتم بلمعروف وتقوا هللا وعلموا أن هللا مبا تعملون بصري أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إ

مسقط حلكم ما زاد على احلولني فصار حديث سامل زائدا على اآلية وحاكما بتمادي التحرمي بالرضاعة أبدا وما 
وأطاع لتحرمي ندري يف املصائب أطم من قول من عصى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف التحرمي برضاع سامل ومسع 

برضاع شهرين بعد احلولني فقط ولتحرمي أيب حنيفة برضاع ستة أشهر بعد احلولني فقط وال حوال وال قوة إال باهللا 
  العلي العظيم 

قال علي ومما يبني قولنا قوله صلى اهللا عليه و سلم أليب بردة يف األضحية بعناق جذعة جتزيك وال جتزي جذعة عن 



 عليه و سلم أن هذا احلكم خصوصا أليب بردة ولو كان فتياه لواحد ال يكون فتيا يف نوع أحد بعدك فبني صلى اهللا
يأيها لنيب إنآ أحللنا لك أزواجك لاليت آتيت { تلك احلال ملا احتاج عليه السالم إىل بيان ختصيصه ومثله قوله تعاىل 

نات خالك وبنات خاالتك لاليت أجورهن وما ملكت ميينك ممآ أفآء هللا عليك وبنات عمك وبنات عماتك وب
هاجرن معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن أراد لنيب أن يستنكحها خالصة لك من دون ملؤمنني قد علمنا 

فخرج عليه } ما فرضنا عليهم يف أزواجهم وما ملكت أمياهنم لكيال يكون عليك حرج وكان هللا غفورا رحيما 
لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا وليوم آلخر وذكر { ىل السالم يف نكاحه يف مجلة قوله تعا

يأيها لذين آمنوا ستجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم واعلموا أن هللا { ومثله أمره تعاىل بقوله } هللا كثريا 
صلى اهللا عليه و سلم إن هذه فخرج بذلك عليه السالم من مجلة قوله } حيول بني ملرء وقلبه وأنه إليه حتشرون 

  الصالة ال حيل فيها شيء من كالم الناس 
وإذا كنت فيهم فأقمت هلم لصالة فلتقم طآئفة منهم معك وليأخذوا { وقد تناقض أبو يوسف فرأى قوله تعاىل 

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورآئكم ولتأت طآئفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
لحتهم ود لذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وال جناح عليكم إن وأس

} كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن هللا أعد للكافرين عذابا مهينا 
تزكيهم هبا وصل عليهم إن صلواتك خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم و{ خصوصا له عليه السالم ومل ير قوله تعاىل 

  خصوصا له عليه السالم } سكن هلم وهللا مسيع عليم 
وهذا تناقض ظاهر وصالة اخلوف الزمة لنا لقوله صلى اهللا عليه و سلم صلوا كما تروين أصلي وأخذ الزكاة الزمة 

ن وجهها فليعطها ومن سئل لألمة لقوله صلى اهللا عليه و سلم أرضوا مصدقيكم وبقوله عليه السالم فمن سأهلا ع
يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا { أكثر منها فال يعطها فإذا سأهلا أولو األمر املأمور يف القرإن بطاعتهم بقوله تعاىل 

وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر 
لزم فرض أدائها إليهم وكذلك أمره تعاىل بقتال املشركني حىت يعطوا اجلزية موجب كل }  ذلك خري وأحسن تأويال

  ذلك على األئمة قبضها وإرسال السعاة والوالة فيها 

وأما خصوص لفظ يف نوع يراد به نوع آخر فهذا خطأ ال سبيل إليه وهو باطل بالطبيعة والشريعة واللغة أما 
وحدوده تعاىل } ص هللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهني ومن يع{ الشريعة فقوله تعاىل 

ما نص على حترميه أو إجيابه أو إباحته فمن حرم غري ما نص اهللا تعاىل على حترميه أو أوجب غري ما نص اهللا تعاىل 
  على إجيابه فقد تعدى حدود اهللا تعاىل 

ألمساء إمنا وضعت ليعرب هبا عن املعاين اليت علقت عليها ومسيت هبا ال عما مل وأما الطبيعة فقد علمنا علم ضرورة أن ا
يعلق عليه وال مسي هبا هذا ما ال يثبت يف عقل أحد غريه وما عداه فسفسطة وختليط وإفساد للعامل ولبنية احلس 

  والعقل 
شعري ما هذا قال شعري فإن قلنا هو بر وأما اللغة فإنا نسأل كل عامل وجاهل ما الرب فيقول القمح فإن قلنا له عن ال

أنكر ذلك وهزأ بقائله هذا ما ال خيتلف فيه أحد من شرق الدنيا وغرهبا حىت إذا أتى الدين الذي هو احملتاط فيه 
الواجب حتقيقه حكموا للشعري حبكم الرب وخالفوا ما أقروا أنه احلقيقة وحكموا مبا أثبتنا حنن وهم أنه باطل وتعدوا 

  أوقعوا األمساء على غري مسمياهتا وباهللا تعاىل التوفيق احلدود و



  فصل يف الوجوه اليت تنقل فيها األمساء عن مسمياهتا

فيخرج بذلك األمر عن وجوبه إىل سائر وجوهه وعن الفور إىل التراخي وعن الظاهر إىل التأويل وعن العموم لكل 
األمساء قد انتقلت عن مسمياهتا إىل ما ذكرناه قال  ما يقتضي إىل ختصيص بعضه وذكر الدالئل اليت تدل على أن

علي هذا باب كثر فيه التخليط وعظمت فيه األغاليط ولو قلنا إنه أصل لكل خطأ وقع يف الشرائع مل يبعد عن 
الصواب فلنقل حبمد اهللا وعونه فيه قوال يرفع إن شاء اهللا تعاىل اإلشكال فنقول وباهللا تعاىل التوفيق إن األمساء 

  نقولة عن معانيها تكون بأربعة أوجه أحدها نقل االسم عن بعض امل

معناه الذي يقع دون بعض وهذا هو العموم الذي استثين منه شيء ما فبقي سائر خمصوصا من كل ما يقع عليه 
}  لذين قال هلم لناس إن لناس قد مجعوا لكم فخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا هللا ونعم لوكيل{ كقوله تعاىل 

  وكسائر ما ذكرنا 
والوجه الثاين نقل االسم عن موضوعه يف اللغة بالكلية وإطالقه على شيء آخر كنقل اهللا تعاىل اسم الصالة عن 

الدعاء فقط إىل حركات حمدودة من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة ما وذكر ما ال يتعدى شيء من ذلك إىل 
  غريه 

من القبائح إىل إعطاء مال حمدود بصفة حمدودة ال يتعدى وكنقله تعاىل اسم  وكنقله تعاىل اسم الزكاة عن التطهر
الكفر عن التغطية إىل اجلحد له عز و جل أو لنيب من أنبيائه أو لشيء صح عن اهللا تعاىل وعن رسول اهللا صلى اهللا 

أو اإلباحة ألن هذا  عليه و سلم مع بلوغ كونه كذلك إىل اجلاحد له وكنقل األمر الوارد عن الوجوب إىل الندب
هو وضع اللفظ املرتب لإلجياب يف غري معناه ونقل له عن موضوعه إىل الندب الذي هو غري معناه بل له صيغة 

  أخرى تدل على أنه التخيري وكنقل األمر عن إلزام العمل به إىل املهلة فيه 
التراخي هو باب واحد مع نقل اللفظ قال علي فقد بان مبا ذكرنا أن نقل األمر عن الوجوب والفور إىل الندب و

ذق { عما يقتضيه ظاهره إىل معىن آخر وهذا الباب يسمى يف الكالم ويف الشعر االستعارة واجملاز ومنه قوله تعاىل 
  ومثل هذا كثري } إنك أنت لعزيز لكرمي 

بل سولت لكم  قال{ والوجه الثالث نقل خرب عن شيء ما إىل شيء آخر اكتفاء بفهم املخاطب كقوله تعاىل 
وإمنا أراد تعاىل أهل القرية وأهل العري } أنفسكم أمرا فصرب مجيل عسى هللا أن يأتيين هبم مجيعا إنه هو لعليم حلكيم 

يا أيها لذين آمنوا ال تقربوا لصالة وأنتم سكارى { فأقام اخلرب عن القرية والعري مقام اخلرب عن أهلها وكقوله تعاىل 
ال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جآء أحد منكم من حىت تعلموا ما تقولون و

} لغآئط أو المستم لنسآء فلم جتدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم إن هللا كان عفوا غفورا 
  فأقام ذكر السفر واملرض مقام احلديث ألن املراد فأحدثتم 

اخذكم هللا بللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت ألميان فكفارته إطعام عشرة مساكني من ال يؤ{ وكقوله تعاىل 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم 

  كم على احللف وإمنا هو على احلنث فأوقع تعاىل احل} وحفظوا أميانكم كذلك يبني هللا لكم آياته لعلكم تشكرون 

  أو إرادته ال على احللف ومثل هذا كثري 
والوجه الرابع نقل لفظ عن كونه حقا موجبا ملعناه إىل قوله باطال حمرما وهذا هو النسخ كنقله تعاىل األمر بالصالة 



  إىل بيت املقدس إىل أن حيل ذلك اليوم أصال بالعمد لغري ضرورة 
قنا بني النسخ وبني نقل األمر عن الوجوب إىل الندب أو غريه وإن كان كل ذلك نقال ألن النسخ قال علي وإمنا فر

كان األمر املنسوخ مرادا منا العمل به قبل أن ينسخ وأما احملمول على الندب فلم يرد قط منا إلزامنا العمل به 
  وهذا فرق ظاهر 

نه كما ترى أنواع جيمعها جنس النقل لألمساء على قال علي وكل ما ذكرنا فال حيل أن يتعدى به موضوعه أل
مراتبها فمن استجاز منها واحدا بغري برهان لزمه أن جييز مجيعها ويف ذلك القضاء بالنسخ على كل شريعة وبأنه ال 
يفهم عن اهللا تعاىل وال عن رسوله صلى اهللا عليه و سلم لفظ أصال إذ لعله قد نقل إىل معىن آخر وهذا خروج عن 

  سالم اإل
قال علي وإذا قد ذكرنا وجود النقل لألمساء عن معانيها ومثلنا منها أمثلة تدل عليها وتنبه على أمثاهلا مما مل نذكره 
حبول اهللا تعاىل وقوته فنذكر إن شاء اهللا تعاىل بتوفيقه لنا وعونه إيانا الدالئل اليت هبا تعلم صحة الوجوه اليت ذكرنا 

قد نقل إىل بعض الوجوه اليت ذكرنا واليت مىت مل توجد مل حيل ملسلم أن يقول إن هذا وهبا يثبت عندنا أن االسم 
اللفظ على غري موجبه وباهللا تعاىل التوفيق فلنقل وباهللا نعتصم إن الربهان الدال على النقل الذي ذكرنا ينقسم 

  قسمني ال ثالث هلما إما طبيعة وإما شريعة 
لى أن اللفظ منقول من موضوعه إىل أحد وجوه النقل الذي قدمنا مثل قوله تعاىل فالطبيعة هو ما دل العقل مبوجبه ع

فصح بضرورة } لذين قال هلم لناس إن لناس قد مجعوا لكم فخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا هللا ونعم لوكيل { 
عيد واحد ليخربوا العقل أن املراد بذلك بعض الناس ألن العقل يوجب ضرورة أن الناس كلهم مل حيشروا يف ص

هؤالء مبا أخربهم به وألن العقل يوجب ضرورة أن املخربين هلم بأن الناس قد مجعوا هلم غري اجلامعني هلم وغري 
قل كونوا { اجملموع هلم بال شك وأن اجلامعني غري املخربين باجلمع وغري اجملموع هلم بال شك ومثل قوله تعاىل 

علمنا بضرورة العقل أنه أمر تعجيز ألنه ال يقدر )  ٥٠اإلسراء ( } و سلم صلى اهللا عليه } { حجارة أو حديدا 
  أحد على أن يصري حجارة أو حديدا ولو كان أمر تكوين لكانوا كذلك 

فلما وجدهم العقل مل يكونوا حجارة وال حديدا علم أنه تعجيز وأما الشريعة فهي أن يأيت نص قرآن أو سنة أو نص 
إقرار منه عليه السالم أو إمجاع على أحد وجوه النقل الذي ذكرنا كما دل اإلمجاع على  فعل منه عليه السالم أو

وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من لنسآء إال ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وسآء { أن اسم أب يف قوله تعاىل 
اآلباء من الرضاعة واألجداد منقول عن االقتصار على األب وعلى األجداد من األب واألم وإن بعدوا إىل } سبيال 

من الرضاعة لقوله عليه السالم حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب كما دل نص أيضا على نقل اسم األب إىل 
أم كنتم شهدآء إذ حضر يعقوب ملوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا { العم يف قوله حاكيا عن القائلني 
وإمنا كان إمساعيل عما ال أبا ومل } إمساعيل وإسحاق إهلا واحدا وحنن له مسلمون نعبد إهلك وإله آبائك إبراهيم و

جيب من أجل هذا أن ننقل اسم أب يف املواريث إىل اجلد من األم أصال وكما دل النقل املتواتر أيضا على نقل اسم 
ات ألخ وبنات ألخت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبن{ ابن يف قوله تعاىل 

وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم من نسآئكم لاليت 
دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم لذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني الختني 

عن االقتصار على االبن وبين البنني وبين البنات وإن بعدوا إىل البنني من  }إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما 
الرضاعة أيضا ومل جيب من ذلك أن ننقل اسم االبن يف املواريث إىل ابن الرضاعة وبين البنات وال حيجب بابن 



س والربع والثمن الرضاعة وال ببين البنات األم عن الثلث وال الزوج عن النصف وال الزوجة عن الربع إىل السد
ومل يوجب شيء مما ذكرنا أن ننقل اسم األم عن الوالدات الاليت محلن اإلنسان يف بطوهنن يف كل حكم إىل أمهات 

الرضاعة ألن العلم واجب ضرورة بأن الناس ماتوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهلم بنو البنات 
ة فلم يرث أحد منهم شيئا بالنقل عن الكواف عصرا عصرا وكم واألجداد من قبل األمهات وكذلك من الرضاع

جيب إذا خص اجلد من األب واالبن من الوالدة واألم من الوالدة باملرياث أن يتعدى ذلك فيخص بعض الوالدات 
 وبعض األبناء وبعض األجداد بال دليل ولذلك ورثنا اجلد لألب إذا مل يكن هنالك أب دون اإلخوة وألنه متفق على

أنه يف تلك الفرائض واإلخوة خمتلف فيهم وال نص يف ذلك فلزم أال نورث أحدا بال نص وال إمجاع وهم اإلخوة 
ولزم أن يورث اجلد ألنه متفق على أنه يرث يف تلك الفرائض مع النص على أنه أب وكان يلزم من يقول 

  على اإلمجاع يف باخلصوص أن خيرج بعض النبيني على أن يورثهم مع سائر النبيني قياسا 

أال يورث بنو البنات ألهنم بنون وال حيرم على آباء أمهاهتم نكاح حالئلهم ومن قال إن اجلدة قيست على األم يف 
  التحرمي لزمه أن يقيسها عليها يف التوريث وإال كان متناقضا وباهللا تعاىل التوفيق 

األدلة اليت ذكرنا واجب ألنه أخذ يف كل ذلك  فصح مبا ذكرنا أن إخراج األمساء عن مواضعها إذا قام دليل من
بالظاهر الوارد وبالنص الزائد فلم خيرج عن الظاهر يف كل ذلك ووجب إذا عدم دليل منها أال ينقل شيء من 

اخلطاب عن ظاهره يف اللغة وأما من خصص الظاهر أو العموم بقياس أو بدليل خطاب أو بقول صاحبه فذلك باطل 
  واب املذكورة إن شاء اهللا تعاىل وسنبني ذلك يف األب

فالح أن ال بيان إال } بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون { وقد قال تعاىل 
بنص أو بضرورة عقل كما قدمنا ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو التايل علينا القرآن فهو املبني به وهو 

السنن املبينة علينا وهو اآلمر باتباع القرآن والسنن واإلمجاع وهو عليه السالم الذي نص علينا يف القرآن اآلمر لنا ب
  إجياب استعمال العقل واحلس 

  وقد ذكرنا يف باب األخبار من هذا الكتاب كيف التخصيص باآلية لآلي وللحديث وباحلديث لآلي وللحديث 
قاتلوا لذين ال يؤمنون بلله وال بليوم آلخر وال حيرمون ما حرم هللا { عاىل قال علي ومن التخصيص باإلمجاع قوله ت

فلما أمجعت األمة بال } ورسوله وال يدينون دين حلق من لذين أوتوا لكتاب حىت يعطوا جلزية عن يد وهم صاغرون 
وحىت لو كثر  هم إن بذلوا فلسا أو فلسني مل جيز بذلك حقن دمائهم وال خرجوا عن إجياب قتلهم ٩خالف أن 

{ القائلون بذلك واشتهر فضلهم ما وجب أن يعتد هبذا القول ألنه مل يأت به قرآن وال سنة ولكن ملا قال تعاىل 
قاتلوا لذين ال يؤمنون بلله وال بليوم آلخر وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله وال يدينون دين حلق من لذين أوتوا 

باأللف والالم ومها يف اللغة اليت هبا نزل القرآن للعهد والتعريف } ن لكتاب حىت يعطوا جلزية عن يد وهم صاغرو
قاتلوا لذين ال يؤمنون بلله وال بليوم آلخر وال { علمنا أنه أراد تعاىل جزية معلومة معهودة وبني ذلك بقوله تعاىل 

} عن يد وهم صاغرون حيرمون ما حرم هللا ورسوله وال يدينون دين حلق من لذين أوتوا لكتاب حىت يعطوا جلزية 
باأللف والالم واأللف والالم يف لغة العرب ال يقع إال على معهود وصح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا أمر بأخذ 
دينار من كل حمتلم منهم وحمتلمة علمنا أن ما دون الدينار ليس هو اجلزية احملرمة لدمائهم وأمواهلم ومل يكن ألقصى 

ف عنده فيدعى فيه وجوبه باإلمجاع فإن حيىي بن آدم وعطاء بن رباح وعمرو بن دينار اجلزية وأكثرها حد يوق
  وسفيان الثوري كلهم يقول ليس ألكثر اجلزية حد 



وإمنا هو ما ترضوا به فلما كان اسم اجلزية يقع على الدينار وجب قبوله ممن ال يقدر على أكثر منه ولزم املصاحلني 
لدينار ووجب أن يفرض على من يطيق أكثر من دينار من أهل العنوة ما أطاق ما ال ما صاحلوا عنه وهو أكثر من ا

  جيحف به 
وأما نقل األمر عن الوجوب إىل الندب فإنه ال مدخل للعقل فيه وإمنا يؤخذ من نص آخر أو إمجاع فقط كما قلنا 

هلدي وال لقالئد وال آمني لبيت حلرام  يا أيها لذين آمنوا ال حتلوا شعآئر هللا وال لشهر حلرام وال{ يف قوله تعاىل 
يبتغون فضال من رهبم ورضوانا وإذا حللتم فصطادوا وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن ملسجد حلرام أن 

أنه إباحة ملا ذكرنا } تعتدوا وتعاونوا على لرب ولتقوى وال تعاونوا على إلمث ولعدوان وتقوا هللا إن هللا شديد آلعقاب 
ع على ذلك وقلنا يف الوتر إنه ندب لقول اهللا تعاىل له ليلة أسري به هن مخس وهن مخسون ال يبدل يف ذلك لإلمجا

  القول لدي وألنه عليه السالم كان ينتقل على البعري فإذا أراد الفريضة نزل وكان يوتر على البعري 
يون واالنتشار بعد الصالة للنوم وأما النهي عن القران بني التمرتني يف األكل واإلشهاد على التبايع وكتاب الد

واألكل وطلب الرزق واألكل من اهلدي واإلطعام منه ومن األضحية واملكاتبة ملن طلبها ممن فيه خري من الرقيق 
وإيتاؤهم من مالنا ففرائض كلها ألنه ال نص يف إخراجها عن الوجوب وال إمجاع وأما أمره تعاىل ألهل النار 

بصليها فأمر اضطرار ال حميد هلم عنه وأما أمره تعاىل ألهل اجلنة باألكل وبالشرب بالدخول فيها وأن خيسؤوا و
  وقبول النعيم فأمر إجياب ال بد هلم من قبوله خمتارين مغتبطني كما تفعل املالئكة فيما يؤمرون به وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل يف النص خيص بعضه هل الباقي على عمومه أم ال

علي وأما النص الذي يصح الربهان على أنه ليس على عمومه فقد قال قوم الباقي على عمومه حيل على عمومه قال 
  وقال بعضهم وهو عيسى بن أبان احلنفي قاضي البصرة ال نأخذ منه إال ما اتفق عليه 

نها إال قال علي والصحيح من ذلك أنه كان من النصوص اليت لو تركنا وظاهرها مل يفهم منه املراد فإننا ال نأخذ م
ما يبينه نص آخر أو إمجاع وذلك مثل أقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأيضا فإن اهللا تعاىل نص لنا على الصالة والزكاة 

  باأللف والالم 

واأللف والالم إمنا يقعان على معهود وال يفهم من هذا الظاهر كيفية الصالة والزكاة الواجبني علينا فوجب أن 
ر أو إمجاع وقد أخربنا تعاىل أنه ال يكلف نفسا إال وسعها وليس يف وسعنا أن نفهم يطلب بياهنما من نصوص أخ

وأقيموا { استقبال الكعبة واإلتيان بأربع ركعات للظهر يف كل ركعة سجدتان وثالث للمغرب من قوله تعاىل 
بل وما جيب من الزكاة وال يف وسعنا أن نفهم إعطاء شاة من مخس من اإل} لصالة وآتوا لزكاة وركعوا مع لراكعني 

وألجل هذا النص منعنا من أن } وأقيموا لصالة وآتوا لزكاة وركعوا مع لراكعني { من البقر والغنم من قوله تعاىل 
يكون تعاىل يكلفنا ما ال نطيق وأما لو شاء ذلك تعاىل لكان حسنا يف العقل ولو أنه تعاىل كلفنا شرب ماء البحر يف 

عل لكان ذلك عدال وحقا ولكنه تعاىل قد تفضل علينا وآمننا من ذلك ومل يكلفنا ما ال نطيق جرعة مث يعذبنا إن مل نف
  فله احلمد والشكر ال إله إال هو 

خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صلواتك سكن هلم وهللا مسيع { وكذلك قوله تعاىل 
تؤخذ أيف كل يوم أم يف كل شهر أم يف كل عام أم مرة يف الدهر  ليس فيها بيان كيفية تلك الصدقة وال مىت} عليم 

خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن { وال مقدار ما يؤخذ وال من أي مال ففي قوله تعاىل 



ال فأما عمومان اثنان أحدمها األموال والثاين الضمري الراجع إىل أرباب األمو} صلواتك سكن هلم وهللا مسيع عليم 
عموم األموال فقد صح اإلمجاع املنقول جيال جيال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه مل يوجب الزكاة إال يف 

خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم { بعض األموال دون بعض مع أن نص اآلية يوجب ذلك ألنه إمنا قال تعاىل 
فالظاهر يقتضي أن ما أخذ مما قل أو كثر فقد } عليم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صلواتك سكن هلم وهللا مسيع 

أخذ من أمواهلم كما أمر وقوله عليه السالم إذ سئل عن احلمري أفيها زكاة أم ال على أن هذا اللفظ ليس مرادا به 
مجيع األموال وقد قال عليه السالم إن أموالكم عليكم حرام وقال عليه السالم كل املسلم على املسلم حرام دمه 
وماله وعرضه ونص عليه السالم على أنه ال حيل له أخذ مال أحد إال بطيب نفسه وليست الزكاة كذلك بل هم 

  مقاتلون إن منعوها 
خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صلواتك سكن هلم وهللا مسيع عليم { وأيضا فإن لفظة 

} وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صلواتك سكن هلم وهللا مسيع عليم  خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم{ يف قوله تعاىل } 
  إمنا هي 

للتبعيض وأيضا فلو كانت األموال مرادة على عمومها لكان ذلك ممتنعا ألن ذلك كان يوجب األخذ من كل برة 
ب ومن كل خردلة ومن كل مسة ألن كل ذلك أموال فلما صح بكل ما ذكرنا أنه تعاىل مل يرد كل مال وجب طل

معرفة األموال اليت جتب فيها الزكاة ومقدار ما يؤخذ منها ومىت يؤخذ من نص آخر أو من اإلمجاع إذ قد ثبت أن 
املأخوذ هو شيء من بعض ما ميلكونه فال بد من بيان ذلك الشيء املراد فإنه إذا أخذ شيء يقع عليه اسم شيء 

موافقا للظاهر وغري خمالف له البتة وليس إال هذا الوجه  واحد من مجيع أمواهلم فقد أخذ من أمواهلم وكان هذا أيضا
إال أن يوجب أكثر منه نص أو إمجاع ألنه قد تعذر الوجه الثاين وهو أن يؤخذ من كل مال جزء وإذا مل يكن لشيء 

إال قسمان فسقط أحدمها ثبت اآلخر فلو مل تأت نصوص وإمجاع على األخذ من املواشي والذهب والفضة والرب 
عري والتمر ملا وجب إال ما يقع عليه اسم أخذ ألجزأ إعطاء برة واحدة أو شعرية واحدة أو أي شيء أعطاه والش

  املرء ولكن النصوص واإلمجاع على ما ذكرنا فرض الوقوف عندمها 
وأما العموم الثاين وهو عموم أرباب األموال فبني واضح وهو من كل إنسان ذي مال فوجب استعماله على عمومه 

عرف مقدار ما يؤخذ ومىت يؤخذ ومما يؤخذ فال خمرج من ذلك إال ما أخرجه نص أو إمجاع على ما نذكر بعد  إذ
  هذا إن شاء اهللا تعاىل 

وأما النص املفسر الذي يفهم معناه من لفظه وكان ميكننا استعماله على عمومه ولو مل يأتنا غريه فأتى نص آخر أو 
سم فإنه ال خيرج منه إال ما أخرج النص واإلمجاع واحلجة يف ذلك هي احلجج إمجاع فخص منه بعض ما يقع عليه اال

اليت أثبتنا هبا القول بالعموم يف أول هذا الباب الذي حنن اآلن يف فصوله ويلزم من قال ال أبقي منه إال ما جاء نص 
عليه السالم دماؤكم وأموالكم أو إمجاع يف بقائه أن يبيح دماء مجيع األمة إال ما اتفق على حترمي دمه ألن قوله 

عليكم حرام لقد اتفق على أنه ليس على عمومه بل خلص منه كثري كالزناة احملصنني وقتلة األنفس وغريهم فيلزمهم 
أن يقتلوا شارب اخلمر يف الرابعة هذا لو مل يأت فيه نص ولكن على أصلهم الفاسد وأن يقتل الساحر إن كان حنفيا 

سيد بعبده واملؤمن بالكافر إن كان مالكيا وإال فقد تناقضوا وأقروا بأن العموم الذي قد خص أو شافعيا وأن يقتل ال
  بعضه فإن باقيه 



على العموم أيضا إال أن خيصه نص أو إمجاع وحنن نرى إن شاء اهللا تعاىل مسألة فيها ختصيص مترادف مرآة لكيفية 
هو لذي خلق لكم ما يف ألرض مجيعا مث ستوى إىل {  عز و جل العمل فيما ذكرنا وباهللا تعاىل التوفيق فنقول قال اهللا
فال نص أكثر معاين وال أعلم من هذا وفيه إباحة النساء } لسمآء فسواهن سبع مساوات وهو بكل شيء عليم 

  واملآكل كلها وكل ما يف األرض 
فال شيء }  خبري مبا يصنعون قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن هللا{ وقال تعاىل 

  بعد النص املذكور آنفا أعم وال أكثر معاين من هذا النص الثاين 
فلو مل يرد غريمها حلرم النكاح مجلة والوطء بالبتة ولكان النساء كلهن مستثنيات مما أبيح النص األكثر املذكور آنفا 

  فلو مل يرد غري هذين النصني حلرم النساء مجلة 
وإن خفتم أال تقسطوا يف ليتامى فنكحوا ما طاب لكم من لنسآء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أال  {وقال تعاىل 

فكان هذا مبيحا ملا حظر النص املذكور الذي فيه حفظ } تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا 
يت فيها إباحة النكاح موافقة للنص األكثر الفروج لو مل يرد غري هذه النصوص لوجب األخذ بالتحرمي ألن اآلية ال

الذي فيه إباحة كل ما يف العامل وإمنا هي تأكيد وتكرار كسائر ما يف القرآن من التكرار والتأكيد الذي أورده اهللا 
وأقيموا لصالة { كما كرر تعاىل أخبار األنبياء عليهم السالم } ال يسأل عما يفعل وهم يسألون { تعاىل كما شاء 

يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم { و } ا لزكاة وركعوا مع لراكعني وآتو
فكرر إباحة نكاح } يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

  النساء كما شاء 
ل شيء وال أن شيئا منها بعد شيء وسواء نزل بعضها قبل بعض أو ولسنا نقول إن شيئا من هذه النصوص قبل ك

نزلت معا ال فرق عندنا بني شيء من ذلك وليس شيء مما نزل بعد رافعا لشيء نزل قبل إال بنص جلي يف أنه رافع 
  له أو بإمجاع على ذلك وإال فهو مضاف إليه ومعمول به معه ضرورة ال بد من ذلك فلما 

ناء حترمي النكاح مجلة مما أباح تعاىل لنا ووجدناه تعاىل قد استثىن إباحة النكاح من حفظ الفروج صح ما قلنا من استث
ولذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني فمن { استثناء تاما بقوله تعاىل 

  اليمني مستثىن مما حرم من إمهال الفروج  فصح يقينا أن الزواج وملك} بتغى ورآء ذلك فأولئك هم لعادون 
مث وجدها هذا االستثناء حيتمل أن يؤخذ به على عمومه فيخص به من آية التحرمي أشياء كثرية منها األختان مبلك 
اليمني واألم واالبنة مبلك اليمني والكتابية مبلك اليمني واحلائض واحملرمة والصائمة فرضا واحلرمية بصهر أو رضاع 

ل أال خيرج من النص الذي فيه حترمي إمهال الفروج مجلة إال ما خص نص جلي أو إمجاع متيقن على إخراجه وحيتم
منه فلو أخرجنا من النص الذي فيه حترمي إمهال الفروج كل ما حيتمل إخراجه لكنا قد أسقطنا ما تيقنا وجوبه مبا 

إمجاع بإخراجه منه كنا قد علمنا مبا تيقنا لزومه لنا  شككنا يف إباحته وحنن إذا مل خنرج منه إال ما جاء نص جلي أو
من النص املبيح للوطء وعلمنا أيضا مبا تيقنا وجوبه من النص الذي فيه التحرمي إذ يف استعمالنا ما يف إية إباحة 

  الوطء كله رجوع إىل األصل األول الذي فيه إباحة كل ما يف األرض وترك ما قد لزم إخراجه منه بيقني 
فعلنا ذلك لكنا متناقضني ألهنا ثالثة نصوص كما ترى نص عام مث آخر دوهنما يف العموم مث ثالث دوهنم معا يف فلو 

  العموم 
فإن قال قائل بل نأخذ بالنص األخص قلنا له وباهللا التوفيق إنك إن فعلت ذلك رجعت إىل قولنا ألننا نوجد ال نصا 

تغلب هذا األخص الذي هو نص رابع وإال نقضت قولك وهو  أخص من النص الذي فيه إباحة الوطء فيلزمك أن



وال تنكحوا ملشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا ملشركني { قول اهللا تعاىل 
 حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إىل لنار وهللا يدعو إىل جلنة وملغفرة بإذنه ويبني

  واملشركات من الكتابيات هن بعض من متلك أمياننا وكذلك األختان إذ ملكنامها } آياته للناس لعلهم يتذكرون 
حرمت عليكم { وأما أصحابنا القياسيون فتناقضوا تناقضا فاحشا ظاهر اخلطأ ألهنم عمدوا إىل قوله عز و جل 

ت ألخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات ألخ وبنا
من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم من نسآئكم لاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن 

فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم لذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني الختني إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا 
  } رحيما 

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات ألخ وبنات ألخت { تعاىل إىل قوله 
وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم من نسآئكم لاليت 

بكم وأن جتمعوا بني الختني دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم لذين من أصال
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم { وإىل قوله سبحانه وتعاىل } إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما 

وعماتكم وخاالتكم وبنات ألخ وبنات ألخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم 
لاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل  وربائبكم لاليت يف حجوركم من نسآئكم

وهذه كما ترى آيات } أبنائكم لذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني الختني إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما 
} ملومني إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري { حمرمات لنساء موصوفات وعمدوا إىل قوله تعاىل 

فاستثنوا األختني مبلك اليمني واألم وابنتها مبلك اليمني والعمة وبنت أخيها مبلك اليمني واخلالة وبنت اخلالة مبلك 
  اليمني من اآلية اليت فيها إباحة ملك اليمني 

اء الكتابيات إال أن يكون أختان معا أو أم وابنة أو عمة وبنت أخيها فإن أولئك ال حيل وطؤهن مث إن يستثنوا اإلم
مبا أباحوه من ملك اليمني فلو أن عاكسا عكس فأباح األختني واألم واالبنة مبلك اليمني وحرم األمة الكتابية بقوله 

وال تنكحوا ملشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا ملشركني حىت { تعاىل 
م أولئك يدعون إىل لنار وهللا يدعو إىل جلنة وملغفرة بإذنه ويبني آياته يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبك

  أي فرق كان يكون بينهم إال التحكم بال دليل } للناس لعلهم يتذكرون 
ليوم أحل لكم لطيبات وطعام لذين { فإن قالوا قد أبيحت الكتابية قيل هلم أخطأمت إمنا أبيحت بالزواج لقوله تعاىل 

كم وطعامكم حل هلم وحملصنات من ملؤمنات وحملصنات من لذين أوتوا لكتاب من قبلكم إذآ أوتوا لكتاب حل ل
آتيتموهن أجورهن حمصنني غري مسافحني وال متخذي أخدان ومن يكفر بإلميان فقد حبط عمله وهو يف آلخرة من 

يكون إال يف الزواج ال يف فإمنا أباح احملصنات الكتابيات بشرط إيتائهن األجور وإيتاؤهن األجور ال } خلاسرين 
ملك اليمني وهذا ما ال شك فيه عند أحد فبطل أن يكون املراد باإلباحة املذكورة اإلماء الكتابيات فبقني على أصل 

  التحرمي 
وال تنكحوا ملشركات حىت { ولو أننا رضينا ألنفسنا من احلجة بنحو ما يرضون به ألنفسهم لقلنا هلم إن قوله تعاىل 

مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا ملشركني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو  يؤمن وألمة
إمنا قصد به } أعجبكم أولئك يدعون إىل لنار وهللا يدعو إىل جلنة وملغفرة بإذنه ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون 

وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم وال وال تنكحوا ملشركات حىت يؤمن { اإلماء لقوله تعاىل يف أثر ذلك 



تنكحوا ملشركني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إىل لنار وهللا يدعو إىل جلنة 
ولكنا يف ذلك نبني بأقوى مما حيتاجون به يف أكثر مسائلهم مثل } وملغفرة بإذنه ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون 

وإذا رأوا جتارة أو هلوا نفضوا إليها وتركوك قآئما قل ما عند هللا خري من { يف إجياب اخلطبة بقوله تعاىل  احتجاجهم
قال رب إين ال أملك إال نفسي { ومثل احتجاجهم يف عتق األخ بقوله تعاىل } للهو ومن لتجارة وهللا خري لرازقني 

وقضى ربك أال { املنع من النفخ يف الصالة بقوله تعاىل  ومثل احتجاجهم يف} وأخي ففرق بيننا وبني لقوم لفاسقني 
تعبدوا إال إياه وبلوالدين إحسانا إما يبلغن عندك لكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلمآ أف وال تنهرمها وقل هلما قوال 

  ومثل احتجاجهم يف القسامة } كرميا 
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  ببقرة بين إسرائيل 
ومثل هذا من التمويه البارد الفاسد الداخل يف حدود هذيان املربمسني ولكن اهللا عز و جل قد أغنانا بالنصوص 

رق وادعاء ما ال يصح ومن أمكنته الظاهرة اليت ال جمال للتأويل فيها وبنصره تعاىل لنا عن تكلف بنيات الط
السيوف مل يفتقر إىل احملاربة حبطام التنب وال سيما من قال منهم إن النص إذا خص بعضه مل يؤخذ من باقيه إال ما 
أمجع عليه فإنه يقال له يف هذا املكان إباحة ملك اليمني قد خرج منه بالنص باإلمجاع أشياء كثرية فمنها الذكور 

من الرضاع واألخت من الرضاع وكل حرمية بصهر ورضاع وكل حائض وكل صائمة فرض  والبهائم واألم
وأخرجت أنت منه األختني واألم واالبنة والعمة واخلالة فيلزمك أال تبيح مما بقي إال ما اتفق عليه ومل يتفق على 

  إباحة األمة الكتابية مبلك اليمني وال جاء هبا نص 
  فواجب عليك القول بتحرميها 

قول لسائرهم أنتم أهل القياس فقيسوا ما اختلفنا فيه من وطء األمة الكتابية مبلك اليمني على ما اتفقنا عليه من وي
حترمي األختني مبلك اليمني وسائر ما ذكرنا ويقال للمالكيني منهم أنتم تدخلون التحرمي بأدق سبب وال تدخلون 

ة إذ ال سبب معكم يف حتليلها ال دقيق وال جليل ولكم يف حترميها التحليل إال بأبني وجه فحرموا الوطء لألمة الكتابي
  أبني سبب فإن ادعوا إمجاعا أكذهبم ابن عمر فقد صح عنه حترمي الكتابيات مجلة وتال اآلية اليت ذكرنا 

فجعلوا قال علي وأما مجهور أصحابنا الظاهريني فإهنم سلكوا طريقة هلم يف ترك ما ظاهره التعارض قد بينا بطالهنا 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات ألخ وبنات ألخت وأمهاتكم { قوله تعاىل 

الاليت أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم من نسآئكم لاليت دخلتم هبن 
لذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني الختني إال ما قد فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم 

وال تنكحوا ملشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم } { سلف إن هللا كان غفورا رحيما 
وال تنكحوا ملشركني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إىل لنار وهللا يدعو إىل 

وال تنكحوا ملشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من } { بإذنه ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون جلنة وملغفرة 
مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا ملشركني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إىل 

وحملصنات من لنسآء { معارضا لقوله تعاىل }  لنار وهللا يدعو إىل جلنة وملغفرة بإذنه ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون
إال ما ملكت أميانكم كتاب هللا عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني فما 
ستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد لفريضة إن هللا كان عليما 

   األصل باإلباحة ورجعوا إىل} حكيما 
  قال علي وهذا خطأ شديد من كل وجه وحىت لو كان التعارض موجودا وكان 

يريد هللا أن خيفف عنكم وخلق إلنسان { العمل صحيحا لكان ههنا باطال فكيف والتعارض غري موجود لقوله تعاىل 
  الطاعة له  ولقوله تعاىل والعمل املذكور عنهم فاسد بترك ما قد ثبت اليقني بوجوب} ضعيفا 

قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا { قال علي ولو كان العمل املذكور صحيحا لكان الرجوع إىل قوله تعاىل 



أوىل منه إىل إباحة قد خص منها حفظ الفروج ولكن الصواب ما } فروجهم ذلك أزكى هلم إن هللا خبري مبا يصنعون 
عجب كل العجب من حترميهم األمة الوثنية مبلك اليمني بال خالف منهم بينا من استثناء األقل معاين من األكثر وال

وال تنكحوا ملشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا ملشركني { بقوله تعاىل 
إذنه ويبني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إىل لنار وهللا يدعو إىل جلنة وملغفرة ب

وإباحتهم ألمة الكتابية مبلك اليمني بال نص فيها أصال وال إمجاع فخصوا قوله تعاىل } آياته للناس لعلهم يتذكرون 
وال تنكحوا ملشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا ملشركني حىت يؤمنوا { 

دعون إىل لنار وهللا يدعو إىل جلنة وملغفرة بإذنه ويبني آياته للناس ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم أولئك ي
  بال دليل وفرقوا بني األمة الوثنية والكتابية بال دليل } لعلهم يتذكرون 

وال تنكحوا ملشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا { فإن قالوا إن قوله تعاىل 
ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إىل لنار وهللا يدعو إىل جلنة وملغفرة ملشركني حىت يؤمنوا 

إمنا قصد به الزواج اخطؤوا من وجهني أحدمها ختصيص العموم بال دليل } بإذنه ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون 
ة من الكتابيات بالزواج فقط فحرام أن والثاين تناقضهم وحترميهم األمة الوثنية مبلك اليمني وإمنا جاء نص اإلباح

يستثىن من حترمي املشركات بشيء غري الزواج وحده الذي استثين بالنص وال سيما وهم يبطلون القياس إمنا أباح 
اإلماء مبلك اليمني من أباحهن قياسا على احلرائر منهن يف الزواج والقياس باطل فلم يبق إال أن يقولوا إن 

{ على الكتابيات فإن قالوا هذا وكان القائل مالكيا أو شافعيا تناقض يف أهنم محلوا قوله تعاىل  املشركات اسم ال يقع
يأيها لذين آمنوا إمنا ملشركون جنس فال يقربوا ملسجد حلرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم هللا من 

  ين على الكتايب كما محلوه على الوث} فضله إن شآء إن هللا عليم حكيم 
فإذا نسلخ ألشهر حلرم فقتلوا ملشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم { وإن كان حنفيا تناقض يف محله قوله تعاىل 

اآلية } وحصروهم وقعدوا هلم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا لصالة وآتوا لزكاة فخلوا سبيلهم إن هللا غفور رحيم 
  على الكتايب كحملهم إياها على الوثين 

قاتلوا لذين ال يؤمنون بلله وال بليوم { إسالمهم إن أسلم وليس يف آية حرب أهل الكتاب إال  وبرهان ذلك قبوهلم
آلخر وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله وال يدينون دين حلق من لذين أوتوا لكتاب حىت يعطوا جلزية عن يد وهم 

  فقط } صاغرون 
  وباهللا التوفيق 

ص إذا خص منه شيء وجب محل سائره على اخلصوص أن قال إن ذلك ومما احتج به عيسى بن أبان يف قوله إن الن
  مثل شاهدين جرحا بقصة ما فوجب على سائر شهادهتما يف كل شيء 

قال علي بن أمحد وهذا القول فمع ما فيه من االضطراب وتشبيهه بشيء ال يشبهه إقدام عظيم على اهللا عز و جل 
ياس حقا وقد أعاذ اهللا تعاىل من ذلك لكان هذا القياس أمحق قياس وعلى رسوله صلى اهللا عليه و سلم ولو كان الق

  يف األرض فكيف والقياس كله باطل 
  وهللا تعاىل احلمد 

فيقال لعيسى ليت شعري ما الذي شبه كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله صلى اهللا عليه و سلم الذي ألزمنا اهللا تعاىل 
  فاسقني قد ثبت جرحتهما وقد أمرنا تعاىل أال نقبل خربمها  توقريه والطاعة له وحرم علينا معصيته بكالم

بل لقائل هذا القول املردود مثل السوء وهللا تعاىل ولرسوله املثل األعلى وهال قال إذ مل يوفقه اهللا تعاىل لقبول احلق 



ن ذلك موجبا إن النص الذي خص بعضه مبنزلة شاهدين عدلني شهدا ألبيهما فلم يقبال على مذهبه الفاسد فال يكو
لرد شهادهتما يف سائر ما شهدا به لغري أبيهما فهذا قياس أصح من قياسه لو كان القياس حقا فكيف والقياس باطل 

كله فاسد إال أن الذي علمناهم أمثل ألننا مأمورون بقبول شهادة العدلني كما حنن مأمورون بقبول النص الوارد من 
م والعمل به فإذا سقط عنا قبول ما شهدا به لدليل قام على ذلك يف بعض اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سل

املواضع مل يوجب ذلك سقوط سائر شهادهتما يف سائر املواضع وكذلك النص الالزم لنا قبوله إذا قام دليل على 
  سقوط بعضه يف بعض املواضع مل يكن ذلك موجبا لسقوط باقيه وسائره 

  الذي نظر به مسقط العدالة باجلملة وليس خصوص النص مبسقط للعمل به مجلة فهذا أشبه مما قال ألن اجلرح 
ولو شبه الشاهد اجملرح عدالته باملنسوخ من امللك والشرائع فأوجب بذلك سقوط مجيعها عنا لكان أدخل يف 

  التمويه وألطف يف التشبيه ولكنهم مع قوهلم بالقياس 

اهللا عليه و سلم فإنك جتدهم أجهل اخللق بترتيب باطلهم وأشدهم  وتركهم له كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله صلى
  اضطرابا فيه وهكذا يكون ما كان من عند غري اهللا 

  وهللا احلمد على ما وفق مبنه 
قال علي ونسي عيسى نفسه إذ قال مبا ذكرنا من أن النص إذا خص بعضه مل يؤخذ من باقيه إال ما اتفق على األخذ 

ى هذا األصل إذ قال يف هنيه صلى اهللا عليه و سلم عن قتل النساء إن املرتدة ال تقتل وهذا نص به منه فهال تذكر عل
قد خص منه الزانية احملصنة والقاتلة فهال أسقط أيضا منه املرتدة ومل يأخذ منه إال ما اتفق عليه من املنع من قتل 

ائلهم ال يبالون مبا أصلوا يف ذلك وال مبا احلربيات املأسورات ولكن القوم إمنا هم ناصرون ملا حضرهم من مس
احتجوا وال يستحيون من نقضه بعد ساعة وإبطاله بأصل مضاد لألصل األول على حسب ما يرد عليهم من املسائل 

كل ذلك طاعة ملالك وأبو حنيفة وأيب يوسف وحممد بن احلسن وقلة مباالة ملخالفة القرآن وترك كالم النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم 

  وباهللا تعاىل نستعني من اخلذالن ونسأل املزيد من التوفيق 
قال علي وال فرق بني ختصيص بعض آية أو حديث مل يرد يف ذلك البعض ختصيص لكن ألنه قد خص بعض آخر 
منهما وبني من أراد من ذلك أن خيص كل آية وكل حديث ألنه قد وجد آيات خمصوصات وأحاديث خمصوصة 

  يل أو بدليل فاسد وكل هذا حتكم بال دل
ويف هذا إبطال الشريعة ومن استجاز ما ذكرنا وصوبه لزمه أن يقول بنسخ كل آية ألنه قد وردت آيات 

  منسوخات 
وهذا خيرج إىل إبطال اإلسالم ويقال هلم ما الفرق بينكم وبني من خص سورة بكماهلا أو قال بنسخ كل ما فيها ألنه 

  وجد بعضها منسوخا وخمصوصا 
  ال يقولونه وهو موجب قوهلم الفاسد  وهذا ما

قال علي واحتج بعض من ذهب هذا املذهب فقال من حلف أن هذه اآلية أو احلديث خمصوصا فيما قد قام الدليل 
  على ختصيص بعضهما مل حينث 

  قال علي يقال له صدقت 
خصوص بعضه ولكن  ومن نازعك يف هذا حىت تلحقه وحنن نقر لك بأن هذا النص خمصوص إذا قام الدليل على



الباقي بعد ما خص مأخوذ على موجبه وعلى كل ما اقتضاه لفظه بعد ما خرج منه وحنن على ما لزمنا من وجوب 
  الطاعة له 

قال علي ويلزم من قال هبذا أن يقول مىت وجدت عددا قد استثين منه شيء وجب أن أسقطه كله ومىت وجدت 
{ أخذ باقته إال أن مينعين منه إمجاع ومن قال هذا لزمه يف قول اهللا تعاىل إنسانا قد وجب أخذ بعض ماله مل أمتنع من 

أن يقول لعله قد } ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما فأخذهم لطوفان وهم ظاملون 
العقل وكفر يف خصت منها مخسون أخر باالستثناء فيكون مقامه فيهم تسعمائة عام فقط أو أقل وهذا فساد يف 

  اإلسالم 
فإن قال قائل قد رخص للزبري وعبد الرمحن يف احلرير حلكة كانت هبما فقلتم أنتم هو عام لكل من كان يف مثل 

  حاهلما 
وما لكم أال تأكلوا مما ذكر سم هللا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما { قيل له هذا هو نص قوله تعاىل 

فكل مضطر إىل حمرم فهو له } ضلون بأهوائهم بغري علم إن ربك هو أعلم بلمعتدين ضطررمت إليه وإن كثريا لي
حالل وهذا احلديث الذي فيه إباحة احلرير لعبد الرمحن والزبري هو بعض اآلية املذكورة وهو مبنزلة مفت مسع أن 

ى عليهم فأصاب يف اليمني على من ادعي عليه فأوجب اليمني بذلك على زيد وعلى عمرو وعلى خالد ألهنم مدع
  ذلك وكل هؤالء قد اقتضاهم احلديث املذكور 

وما لكم أال تأكلوا مما ذكر سم هللا عليه وقد فصل لكم ما { فإن قال قائل فهال عممتم اآلية اليت ذكرمت يف قوله 
تم به أكل فأحب} حرم عليكم إال ما ضطررمت إليه وإن كثريا ليضلون بأهوائهم بغري علم إن ربك هو أعلم بلمعتدين 

امليتة للباغي إذا اضطر إليها وأنتم ال تفعلون ذلك قيل له وباهللا تعاىل التوفيق إمنا منعناه لوجهني أحدمها أن الباغي 
  مستثىن من مجلة املضطرين وقد قلنا إنه جيب استثناء األقل معاين من األكثر معان 

ضرورته من أجله فهو خمتار حلاله غري مضطر إىل امليتة والوجه الثاين أن الباغي مضطر ألنه لو ترك البغي الرتفعت 
ألنه لو أراد ترك البغي لكان قادرا على ذلك وحللت له امليتة حينئذ لضرورة إن كانت به إمنا املضطر الذي ال يقدر 
على دفع ضرورته ومن سلك طريقا وهو باغ وحتصن يف حصن وهو باغ فهو املختار لعدم التصرف فليس مضطرا 

  له دخول يف مجلة من أبيحت له امليتة فليس 
  وباهللا تعاىل التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 

  فصل يف مسائل من العموم واخلصوص

ولذين يتوفون منكم { قال علي ومما تناقض فيه القائلون بتخصيص النصوص بالقياس أن قالوا بعموم قوله تعاىل 
فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن  ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

فقالوا املدخول هبا وغري املدخول هبا سواء ومل يقيسوا غري املدخول هبا يف الوفاة } بلمعروف وهللا مبا تعملون خبري 
نها زوجها على غري املدخول هبا يف الطالق كما قاس بعضهم اإلحداد على املطلقة ثالثا على اإلحداد على املتوىف ع

  فإن كان القياس حقا فليستعملوه يف كل مشتبهني وإن كان باطال فليجتنبوه 
يوصيكم هللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ ألنثيني فإن كن نسآء فوق ثنتني فلهن { قال ومما خص باإلمجاع قوله تعاىل 

إن كان له ولد فإن مل يكن له ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها لنصف وألبويه لكل واحد منهما لسدس مما ترك 



ولد وورثه أبواه فألمه لثلث فإن كان له إخوة فألمه لسدس من بعد وصية يوصي هبآ أو دين آبآؤكم وأبناؤكم ال 
فخص بنص السنة العبد بأنه ال يرث وخصت } تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من هللا إن هللا كان عليما حكيما 

  رث املسلم وال املسلم الكافر السنة أيضا الكافر بأنه ال ي
دعوهم آلبآئهم هو أقسط عند هللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف لدين ومواليكم وليس عليكم { وقال تعاىل 

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رفع } جناح فيمآ أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان هللا غفورا رحيما 
فخص الكتاب قائل اخلطأ بوجوب الكفارة عليه وخص اإلمجاع املنقول من أحدث ناسيا عن أميت اخلطأ والنسيان 

  أنه منتقض الوضوء وقد ادعى قوم أن حد العبد خمصوص بالقياس على حد األمة 
قال علي وقد أفكوا يف ذلك بل جاء النص بأن حد العبد خمالف حلد احلر يف حديث دية املكاتب من طريق علي 

  ابن عباس رضي اهللا عنهما رضي اهللا عنه و
ولبدن جعلناها لكم من شعائر هللا لكم فيها خري فذكروا سم هللا عليها صوآف فإذا { وقالوا أيضا يف قوله تعاىل 

أنه خص منها جزاء الصيد } وجبت جنوهبا فكلوا منها وأطعموا لقانع وملعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 
  دي املتعة قيس عليه يف أنه ال يؤكل منه باإلمجاع وه

  قال علي هذا خطأ إمنا أمر تعاىل باألكل من التطوع ما مل يعطب قبل حمله 

يا أيها لذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بلباطل إال أن تكون جتارة عن { وأما كل هدي واجب فقد قال تعاىل 
ه الواجبات كلها مأمورا بإخراجها من فلما كانت هذ} تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيما 

أموالنا وكان ذلك مسقطا مللكنا عنها كانت قد انتقلت إما إىل ملك املساكني وإما إىل ملك اهللا عز و جل ال بد من 
أحد الوجهني املذكورين وما خرج عن ملكنا فال حيل لنا أن ننصرف فيه إال بنص مبيح أو إمجاع والعجب من محلهم 

 باألكل منها واإلطعام على أن ذلك غري واجب مث أرادوا أن خيصموا منها بقياس ال يشبه ما أرادوا أمر اهللا تعاىل
تشبيهه به نعين هدي املتعة هبدي اجلزاء فهال إذ قاسوا هدي املتعة على هدي اجلزاء قاسوا صيام اجلزاء على صيام 

 األكل من جزاء الصيد وقد روينا عن بعض املتعة ولكن هذا يف تناقضهم يسري جدا وأيضا فال إمجاع يف حترمي
  التابعني إباحة األكل منه 

قال علي وقال بعضهم كيف تتركون ظاهر القرآن الذي من أنكره أو شك فيه كفر خلرب واحد ال تكفرون ما 
د بالدالئل خالفكم فيه وال تفسقونه قال علي فيقال هلم وباهللا تعاىل التوفيق القطع على وجوب االئتمار هلما معا واح

اليت قد ذكرناها يف باب إثبات العمل خبرب الواحد من هذا الكتاب وكالهم وحي من عند اهللا تعاىل والقطع يف املراد 
منهما باملغيب منهما معا إمنا هو على حسب الظاهر منهما وإمنا يكفر من أنكر تنزيل القرآن أو تنزيل بعضه فقط 

آياته تأويالت ال خيرج هبا عن اإلمجاع فإننا ال نكفره ما مل تقم احلجة عليه وأما إن أنكر األخذ بظاهره وتأول يف 
كما ال نكفر من خالفنا يف قبول خرب الواحد ما مل تقم احلجة عليه وكال األمرين سواء ولو أن امرأ يقول ال أقبل ما 

ه وال فرق وباهللا تعاىل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكان كافرا مشركا كمن أنكر القرآن أو شك في
  التوفيق 

  فصل من الكالم يف العموم



قال علي وإذا ورد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل فعال كذا نظرنا فإن كان عرضا منتهكا أو دما مسفوحا 
خذ عليه أو ماال مأخوذا علمنا أن ذلك واجب ألنه عليه السالم حرم الدماء واألموال واألعراض مجلة إال حبق فما أ

السالم من ذلك علمنا أنه فرض أخذه وأنه مستثىن من التحرمي املذكور من ذلك جلد الشارب ومهه عليه السالم 
بإحراق بيوت املتخلفني عن الصالة وهو عليه السالم ال يهم إال حلق واجب لو أصر عليه املهموم فيهم ألنفذه 

السالم يتوعد مبا ال يفعل فقد نسب إليه الكذب وناسب  عليهم ال حيل ألحد أن يظن غري ذلك ومن قال إنه عليه
  ذلك إليه كافر ومثل ذلك القضاء باليمني مع الشاهدين وغري ذلك كثري 

  فصل من العموم

قال علي العموم قسمان منه مفسر ومنه جممل فاجململ هو الذي ال يفهم من ظاهره معناه واملفسر قد ذكرناه وأما 
راد فيه من أحد موضعني إما من نص آخر وإما من إمجاع فإذا وجدنا تفسري تلك الكلمة اجململ فال بد من طلب امل

يف نص آخر قلنا به وصرنا إليه ومل نبال من خالفنا فيه وال استوحشنا منه كثروا أو قلوا صغروا أو جلوا ومل نتكثر 
معه اهللا ورسوله صلى اهللا عليه و  مبن وافقنا فيه كائنا من كان من قدمي أو من حديث وقليل وكثري وليس ممن كان

سلم قلة وال ذلة وال وحشة إىل أحد وال فاقة إىل وفور عدد فإذا مل جند نصا آخر نفسر هذا اجململ وجب علينا 
يا { ضرورة فرض طلب املراد من ذلك اجململ يف اإلمجاع املتيقن املنقول عن مجيع علماء األمة الذين قال تعاىل فيهم 

ا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم أيها لذين آمنو
  وكيفية العمل يف ذلك أن نأخذ مبا أمجعوا عليه من } تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

من األخذ باإلمجاع وترك كل قول مل يقم املراد مبعىن ذلك اجململ ونترك ما اختلفوا فيه فهذا هو حقيقة ما أمرنا به 
  عليه دليل 

وهذا الذي نسميه استصحاب احلال وأقل ما قيل فإن قال قائل إن هذان امسان خمتلفان يف املعىن فما الفرق بينهما 
ومل صرمت إىل أحدمها يف بعض األمكنة وإىل اآلخر يف أمكنة أخرى وما حد املواضع اليت تأخذون فيها باستصحاب 

ال وما حد املواضع اليت تأخذون فيها بأقل ما قيل وأنتم تسمون فعلكم يف كال املوضعني اتباعا لإلمجاع وإمجاعا احل
صحيحا وأنتم ال تسمون من أنفسكم بإمجال ال تستطيعون تفسريه وتعيبون بذلك أصحاب القياس أشد عيب قيل 

  له وباهللا تعاىل التوفيق 
واب عما سألت عنه إن الذي عملنا فيه بأن مسيناه أقل ما قيل فإمنا صدقت يف صفتك وأحسنت يف سؤالك واجل

ذلك يف حكم أوجب غرامة مال أو عمال بعدد مل يأت يف بيان مقدار ذلك نص فوجب فرضا أال حنكم على أحد مل 
مجاع يف يرد ناقض يف احلكم عليه إال بإمجاع على احلكم عليه وكان العدد الذي قد اتفقوا على وجوبه وقد صح اإل

احلكم به وكان ما زاد على ذلك قوال بال دليل ال من نص وال إمجاع فحرام على كل مسلم األخذ به وأما الذي 
عملنا فيه بأن مسيناه استصحاب احلال فكل أمر ثبت إما بنص أو إمجاع فيه حترمي أو حتليل أو إجياب مث جاء نص 

النص فإذا اختلفوا ومل يأت نص بربهان على أحد الوجوه اليت  جممل ينقله عن حاله فإمنا ننتقل منه إىل ما نقلنا
اختلفوا عليه وكانت كلها دعاوى فإذا ثبت على ما قد صح اإلمجاع أو النص عليه ونستصحب تلك احلال وال 
ننتقل عنها إىل دعاوى ال دليل عليها وهذا القسم موجود كثريا فهذا اجلواب مستوعب لبيان مجيع الوجوه اليت 

عنها ومبني للحد الذي سألت عنه وللفرق الذي سألت عنه ولوجوب املصري إىل ما سألت عن دليل وجوب  سألت



  املصري إليه وبيان كون كال الوجهني إمجاعا وباهللا تعاىل التوفيق 
ل قال علي ومن خالف الطريق اليت ذكرنا فال بد له ضرورة من أحد وجهني ال ثالث هلما إما أن يقول برأيه بال دلي

  يف دين اهللا عز و جل وإما أن يقلد وكل ذلك 

  باطل فال بد له من الباطل 
قاتلوا { قال علي وحنن منثل من ذلك أمثله لتكون أبني للطالب فنقول وباهللا تعاىل التوفيق إن ذلك مثل قوله تعاىل 

حلق من لذين أوتوا لكتاب لذين ال يؤمنون بلله وال بليوم آلخر وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله وال يدينون دين 
  } حىت يعطوا جلزية عن يد وهم صاغرون 

وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية { ومثل ذلك قوله تعاىل 
ينكم مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم ب

وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من هللا وكان هللا عليما 
وأمتوا حلج ولعمرة هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ { وقوله تعاىل } حكيما 

رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع  هلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من
بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من هلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك 

يام فمن مل جيد فص{ وقوله تعاىل } ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا وعلموا أن هللا شديد لعقاب 
شهرين متتابعني من قبل أن يتمآسا فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا ذلك لتؤمنوا بلله ورسوله وتلك حدود هللا 

خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صلواتك سكن { وقوله تعاىل } وللكافرين عذاب أليم 
} آئهم تربص أربعة أشهر فإن فآءوا فإن هللا غفور رحيم للذين يؤلون من نس{ وقوله تعاىل } هلم وهللا مسيع عليم 

وليستعفف لذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم هللا من فضله ولذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم { وقوله تعاىل 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا وآتوهم من مال هللا لذي آتاكم وال تكرهوا فتياتكم على لبغآء إن أردن حتصنا 

يأيها لذين آمنوا ال { وقوله تعاىل } تغوا عرض حلياة لدنيا ومن يكرههن فإن هللا من بعد إكراههن غفور رحيم لتب
تقتلوا لصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من لنعم حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 

مره عفا هللا عما سلف ومن عاد فينتقم هللا منه وهللا لكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أ
وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من صاحب إبل ال يؤدي حقها وما من صاحب بقر ال } عزيز ذو نتقام 

يؤدي حقها وما من صاحب فضة أو ذهب ال يؤدي حقها إال فعل به يوم القيامة كذا وكذا وجاء النص بإجياب 
  جات وذوي الرحم وملك اليمني النفقة على الزو
قاتلوا لذين ال يؤمنون بلله وال بليوم آلخر وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله وال يدينون دين حلق { فأما قوله تعاىل 

فإنه حكم يف مشركني قد أمرنا بقتلهم وأخذ } من لذين أوتوا لكتاب حىت يعطوا جلزية عن يد وهم صاغرون 
هلم وأوجب كل ذلك علينا وصح بالنص إجياب دينار على الواحد منهم فصح أن من أمواهلم وسيب نسائهم وأطفا

بذل منهم أقل من دينار مل جيز حقن دمائهم بذلك فكان الدينار أقل ما قال قائلون إنه جزية يلزم قبوهلا بالنص وليس 
قف عنده ملا وقع عقد ذمته يف أكثر من ذلك حد ووقف عنده فيقول القائل هو أكثر ما قيل فلو مل يكن ههنا حد يو

أبدا ألهنم كانوا يكونون إمنا بذلوا شيئا طلب منهم أكثر وهذا ال هناية له وليس من حد حدا بأوىل ممن حد حدا 
  آخر فهذا ال ينضبط أبدا فصح أن احلد األول هو الواجب أخذه وهو الدينار 



  ينار ممن أطاقه وباهللا تعاىل التوفيق إذا بذلوه ومل يطيقوا أكثر منه وليس يف النص ألخذ أكثر من الد
وأما زكاة البقر فقد قدمنا ذكر خرب معاذ رضي اهللا عنه وأن مسروقا أدركه وحضر حكمه وشاهده هذا ما ال شك 

فيه ومل يكن أخذ زكاة البقر من عمل معاذ نادرا وال خفيا بل كان فاشيا ظاهرا معلنا مرددا كل عام كثريا فهذا 
وجب للعلم والعمل وكذلك عمله ونقله يف اجلزية فصح أن زكاة البقر واجلزية مسندان غاية صحة النقل امل

  صحيحان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من طريق معاذ 
وأما عدد اجلزية ومقدارها فقد ذكرناه آنفا فهو الالزم إال أن يتفقوا معنا باختيارهم على أكثر أو يتملكوا دون 

  ون وحيرم بذلك دماؤهم وسبيهم عهد فيلزموا ما يطيق
وأما الصغار عليهم فإن النص قد ورد بإلزامه إياهم فكل ما وقع عليه اسم صغار فنحن نأتيه فيهم إال ما منعنا منه 
نص أو إمجاع فقط ولذلك أحبنا دماءهم إن ركبوا فرسا أو محلوا سالحا أو تكنوا بكىن املسلمني أو تشبهوا هبم أو 

نوه أو خالفوا شيئا من الشروط اليت قد مجعناها يف كتاب ذي القواعد ألنه عموم واجب أخذه سبوا مسلما أو أها
كله ومحله على كل ما اقتضاه امسه وهذا خبالف ما جاء عن املسلمني فإن املسلمني قد جاء النص فيهم بتحرمي 

نا عن التحاسد والتنازع وأن دمائهم وأمواهلم وأعراضهم واإلضرار هبم وأوجب اهللا علينا كرامة كل مسلم بنهي
حيقر أحدنا أخاه املسلم وأمرنا بالتراحم والتعاطف وهذا خبالف ما أمرنا به يف املشركني فال حيل من مال مسلم وال 

  من عرضه وال من دمه وال من أذاه إال ما صح بإجيابه فلذلك قلنا يف الدية املأخوذة من املسلمني بأقل ما قيل 
أهل الذمة باجلزية املتفق على قبوهلا وجب أيضا أال حنكم عليهم بعد تيقنا حترمي دمائهم  وملا صح حترمي أموال

وأمواهلم وسبيهم إال بأقل ما قيل عليهم واستصحابا للحال اليت قد تيقنا وجوهبا علينا فيهم وإمنا حرم بعد اجلزية 
نقل أيضا يف الدية املأخوذة منهم يف قتل  مال الذمي استصحابا للحال اليت قد تيقنا وجوهبا عليهم فيها فلذلك مل

  بعضهم بعضا إال بأقل ما قيل وذلك ثلثا عشر دية املسلم إما مثامنائة درهم وإما 

  ستة أبعرة وثلثا بعري ما مل ينقضوا ذمتهم فيعودوا بنقضها إىل ما كانوا عليه قبل الذمة باإلمجاع والنص وباهللا التوفيق 
ج ولعمرة هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله وأمتوا حل{ وأما قوله تعاىل 

فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج 
رة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله فما ستيسر من هلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك عش

فقد بني ذلك نص عن النيب صلى اهللا عليه و سلم } حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا وعلموا أن هللا شديد لعقاب 
  جلي 

فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتمآسا فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا ذلك { وأما قوله تعاىل 
فإننا صرنا يف تفسري مقدار هذا اإلطعام إىل نص ورد } وتلك حدود هللا وللكافرين عذاب أليم لتؤمنوا بلله ورسوله 

  يف الواطىء خاصة وصرنا يف كفارة الظهار إىل أقل ما قيل يف ذلك وهو موافق للنص الوارد يف كفارة الواطىء 
} واتك سكن هلم وهللا مسيع عليم خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صل{ وأما قوله تعاىل 

فإننا صرنا يف ذلك إىل بيان نصوص وردت يف ذلك وتركنا ما مل يأت فيه نص من األموال فلم نأخذ منه شيئا ملا 
ذكرنا من حترمي أخذ مال مسلم بغري طيب نفسه فحرم أن يؤخذ من مال مسلم شيء أصال إال بنص بني جلي أو 

مواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صلواتك سكن هلم وهللا مسيع خذ من أ{ إمجاع ألن قوله تعاىل 
  هو مستثىن من مجلة حترمي أمواهلم فال خيرج من ذلك النص األكثر األعم إال ما بينه نص أو إمجاع } عليم 

لى ملوسع قدره ال جناح عليكم إن طلقتم لنسآء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن ع{ وأما قوله تعاىل 



فإمنا نأخذ يف مقدار متعة املطلقة مبا أوجبه الربهان قبل } وعلى ملقتر قدره متاعا بلمعروف حقا على حملسنني 
  استصحابا ملا قلنا من حترمي مال املسلم مجلة 

انكم وليستعفف لذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم هللا من فضله ولذين يبتغون الكتاب مما ملكت أمي{ وأما قوله 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا وآتوهم من مال هللا لذي آتاكم وال تكرهوا فتياتكم على لبغآء إن أردن حتصنا 

فإنا ال جنرب السيد على قبول أقل من } لتبتغوا عرض حلياة لدنيا ومن يكرههن فإن هللا من بعد إكراههن غفور رحيم 
ق إلمجاع القائلني بإجياب ذلك وهم أهل احلق على إجياب املقدار قيمة املكاتب وال جنرب املكاتب على أكثر مما يطي

  الذي ذكرناه 
يأيها لذين آمنوا ال تقتلوا لصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من لنعم { وأما قوله تعاىل 

ذوق وبال أمره عفا هللا عما حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ لكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما لي
فإنا صرنا يف ذلك إىل مقتضى ظاهر اآلية على ما بيناه يف كتابنا } سلف ومن عاد فينتقم هللا منه وهللا عزيز ذو نتقام 

يف املسائل ألن األصل ما قد ذكرنا من حترمي مال املسلم مجلة ومن أنه ال حيل ألحد أن يفرض شريعة على أحد ال 
ه إال ما أوجبه نص وأما قوله عليه السالم ما من صاحب إبل وما من صاحب غنم وما من من صيام وال من غري

  صاحب بقر وما من صاحب ذهب 

فإنا صرنا يف بيان مقدار اإلبل والغنم والبقر املأخوذ منها ومقدار احلق املأخوذ منها إىل نصوص واردة يف ذلك مبينة 
  رضا بيانا جليا ولذلك أوجبنا حلبها يوما وردها ف

وأما الذهب فإنه ال نص يف مقدار ما يؤخذ منه احلق منها وال يف مقدار احلق املأخوذ منها فصرنا يف ذلك إىل اإلمجاع 
ضرورة وقد قدمنا أنه ال حيل من مال مسلم إال ما أوجبه نص أو إمجاع فلم نوجب يف الذهب إال أقل ما قيل فلم 

لزيادة حىت يبلغ أربعني دينارا أبدا خبالف الفضة ألن الفضة ورد فيها نأخذ أقل من أربعني دينارا من ذهب وال من ا
  نص فوجب محله على عمومه خبالف الذهب الذي مل يرد يف مقدار ما يؤخذ منه نص يصح البتة وباهللا تعاىل التوفيق 

قدار الذي وأما حلي الذهب فإنه قد أمجعت األمة على وجوب الزكاة يف الذهب قبل أن يصاغ حليا إذا بلغ امل
ذكرنا مث اختلفوا يف سقوطها إذا صيغ فاستصحبنا احلال الذي أمجعنا عليها ومل نسقط االختالف ما قد وجب باليقني 

  واإلمجاع 
وأما النفقات الواجبات فقد أوجبها تعاىل باملعروف وأمرنا باإلحسان يف ذلك وهذا يقتضي الشبع والسكن والكفاية 

رة وال مثلة فقد رأينا يف هذا كله وجه العمل الذي من حفظه ووقف عليه كفي تعبا وستر العورة مبا ال يكون شه
  عظيما والح له احلق دون ختطيط وال إشكال حبول اهللا وقوته 

قال علي وأما إذا ورد لفظ لغوي فواجب أن حيمل على عمومه وعلى كل ما يقع يف اللغة حتته وواجب أال ندخل 
وليستعفف لذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم هللا من فضله ولذين يبتغون { له تعاىل فيه ما ال يفيده لفظه مثل قو

الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا وآتوهم من مال هللا لذي آتاكم وال تكرهوا فتياتكم على 
فاخلري يف اللغة } غفور رحيم  لبغآء إن أردن حتصنا لتبتغوا عرض حلياة لدنيا ومن يكرههن فإن هللا من بعد إكراههن

يقع على الصالح يف الدين وعلى املال فال جيوز أن خنص هبذا النص بعض ما يقع عليه دون بعض إال بنص فلما قال 
وليستعفف لذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم هللا من فضله ولذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم { تعاىل 

وآتوهم من مال هللا لذي آتاكم وال تكرهوا فتياتكم على لبغآء إن أردن حتصنا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا 
ومل يقل معهم وال قال تعاىل } } لتبتغوا عرض حلياة لدنيا ومن يكرههن فإن هللا من بعد إكراههن غفور رحيم 



وأما املسلم فقوله ال إله إال  عندهم أنه إمنا أراد الدين فقط فلذلك قلنا إنه ال جيوز مكاتبة كافر ألنه ال خري فيه البتة
  اهللا حممد رسول اهللا خري كثري ففيه خري على كل حال ومل يقل تعاىل خري وبعض اخلري خري وباهللا تعاىل التوفيق 

  ومن ذلك قوله عليه السالم ليس فيما دون مخسة أوسق من حب أو متر صدقة 

الزكاة عن اخلضراوات كلها والقطاين فوجب محل دون على كل ما يقتضيه من أقل ومن غري فسقت بذلك 
والفاكهة وسائر الثمار كلها ألهنا غري احلب والتمر ووجب محل احلب على ما يقع عليه يف اللغة ال يقع على القمح 

  والشعري فقط ذكر ذلك الكسائي وغريه من ثقات أهل اللغة يف علمهم ودينهم 
 الكراع والسالح فوجب وضعه يف كل ما يسمى كراعا ومثل ما جاء أنه عليه السالم كان جيعل فضل املال يف

وسالحا ولذلك مل جيز حتبيس شيء من األموال إال ما جاء فيه نص ألنه شرع شريعة فال حيل احلكم هبا إال بنص 
وأجزنا أن حيبس املرء على نفسه ألنه داخل يف عموم قوله عليه السالم إن شئت حبست األصل وتصدقت بالثمرة 

أن يتصدق على نفسه وعلى غريه ألنه كله تصدق وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قوله ابدأ  فجائز للمرء
  بنفسك فتصدق عليها 

قال أبو حممد وذكر بعض أهل الكالم يف هذا الباب حديثا رواه أبو عبيد يف غريب احلديث وهو أمره عليه السالم 
  فاء يف لغتهم القتل فقتلوه قوما من جهينة بإدفاء رجل كان أصابه الربد واإلد

قال علي وهذا حديث مكذوب ال يصح البتة بل حنن على يقني من كذب مفتري ألنه عليه السالم أفصح العرب 
وأعرفهم يف لغتهم ومأمور بالبيان وليس من البيان أن يأمرهم بكالم يقتضي عندهم غري مراده صلى اهللا عليه و سلم 

أحل لكم { طني ألن عديا من قبله أتى سوء الفهم وقد كان لعدي يف قوله تعاىل وال حجة هلم يف قصة عدي يف اخلي
ليلة لصيام لرفث إىل نسآئكم هن لباس لكم وأنتم لباس هلن علم هللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا 

خليط ألسود من لفجر عنكم فآلن باشروهن وبتغوا ما كتب هللا لكم وكلوا وشربوا حىت يتبني لكم خليط ألبيض من 
مث أمتوا لصيام إىل لليل وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف ملساجد تلك حدود هللا فال تقربوها كذلك يبني هللا آياته 

دد وقد فعل فعل عدي { كفاية يف أن املراد خيط الفجر من خيط الليل وقد كان نزل بعد } للناس لعلهم يتقون 
  أهل اللغة  سائر الصحابة رضوان اهللا عليهم وهم

لل وانتقلوا عن الظاهر األول إىل الظاهر النازل بعده وهذا هو الذي ال جيوز ألحد { وأصابوا يف ذلك حىت نزل 
  تعديه وباهللا تعاىل التوفيق وهو املوفق للصواب 

  الباب الرابع عشر يف أقل اجلمع

ا وهو قول مجهور أصحابنا وقالت طائفة قال علي اختلف الناس يف أقل اجلمع فقالت طائفة أقل اجلمع اثنان فصاعد
أقل اجلمع ثالثة وهو قول الشافعي وبه نأخذ واحتج أصحابنا لقوهلم بأن قالوا اجلمع يف اللغة ضم شيء إىل شيء 

  آخر فلما ضم الواحد إىل الواحد كان ذلك مجعا صحيحا 
خمربا عنه باخلرب عن اجلمع واقعا  قال علي هذا خطأ وال حجة فيه ألنه يلزمهم على ذلك أن يكون اجلسم الواحد

عليه اسم اجلمع ألنه مجع جزء إىل جزء وعضو إىل عضو وليس املراد باسم اجلمع الذي اختلفنا فيه هذا املعىن من 
معاين الضم وإمنا املقصود به ما عدا اإلفراد والتثنية وليس ذلك إال ثالثة أشخاص متغايرة فصاعدا بال خالف من 

  ألفاظها وضباط إعراهبا أهل اللغة وحفاظ 



  واحتجوا أيضا بأن قالوا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم االثنان فما فوقهما مجاعة 
قال علي ال حجة هلم فيه ألنه حديث مل يصح حدثين أمحد بن عمر بن أنس بن عبد اهللا بن حسني بن عقال ثنا 

بشري بن موسى ثنا حيىي بن إسحاق ثنا عليلة بن بدر هو  إبراهيم بن حممد الدينوري ثنا حممد بن أمحد بن اجلهم ثنا
الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أيب موسى األشعري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم االثنان فما 
ارث فوقهما مجاعة وبه إىل ابن اجلهم قال ثنا عبد الكرمي بن اهليثم حدثنا أبو توبة ثنا مسلمة بن علي عن حيىي بن احل

  عن القاسم عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اثنان فما فوقهما مجاعة 
وقال أبو حممد رمحه اهللا عليلة ساقط بإمجاع وأبوه جمهول ومسلمة بن علي ضعيف بال خالف وكذلك القاسم عن 

سالم ملالك بن احلويرث وابن عمه فأذنا أيب أمامة فسقط احلديثان وإمنا املعتمد عليه يف حكم الصالة قوله عليه ال
  وأقيما وليؤمكما أكربكما وبإمامته يف النافلة صلى اهللا عليه و سلم ابن عباس وحده 

واحتجوا أيضا بأن قالوا خرب االثنني عن أنفسهما كخرب الكثري عن أنفسهم وال فرق فيقول االثنان فعلنا وصنعنا 
  كما يقول اجلماعة سواء بسواء 

ال حجة هلم يف ذلك يف إجياهبم هبذا أن يكون اخلرب عن االثنني كاخلرب عن اجلماعة ألن ذلك قياس والقياس قال علي 
فاسد وأيضا فإن اخلرب عن االثنني خبالف اخلرب عن اجلماعة فنقول عن االثنني فعال وعن اجلماعة فعلوا وأيضا فإن 

ا فتقول املرأتان فعلنا وصنعنا وليس ذلك مبوجب أن خيرب املرأتني ختربان عن أنفسهما كما خيرب الرجالن عن أنفسهم
عنهما كما خيرب عن الرجلني فيقال فعال مبنزلة فعلنا وال جيوز يف اللغة قياس بإمجاع عن أهلها وإمنا هي مسموعة 
أيضا يف  والضمائر خمتلفة عن الغائب واحلاضر واملخرب عن نفسه والتثنية واجلمع واملؤنث واملذكر وقد تتفق الضمائر

مواضع فليس اتفاقها فيها مبوجب التفاقها يف كل موضع وال اختالفها يف بعض املواضع مبوجب اختالفها يف كل 
موضع بل كل ذلك مأخوذ عن أهل اللغة كما مسعوه عن العرب وقد خيرب الواحد عن نفسه كما خيرب االثنان وكما 

نقول وهذا عندنا وليس ذلك مبوجب أن يكون الواحد مجعا خيرب اجلماعة فيقول فعلنا وصنعنا ونفعل ونصنع وحنن 
  فبطل احتجاجهم بأن خرب االثنني عن أنفسهما كخرب اجلمع وهو حجة يف كون االثنني مجعا 

إن تتوبآ إىل اهللا فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو مواله وجربيل وصاحل { واحتجوا أيضا بقوله تعاىل 
  وإمنا كان هلما قلبان } كة بعد ذلك ظهري املؤمنني واملالئ

قال علي وال حجة هلم يف هذا ألن هذا باب حمفوظ يف اجلوارح خاصة وقد نقل النحويون هذا الباب وقالوا إن كل 
اثنني من اثنني فإنه خيرب عنهما كما خيرب عن اجلمع كأن العرب عدت الشيئني املخرب عنهما مث أضافتهما إىل الشيئني 

مها منهما فصارت أربعة فصح اجلمع وأنشدوا يف ذلك ومهمهني فدفدين مرتني ظهرامها مثل ظهور الترسني اللذين 
{ وهذا باب ال يتعدى فيه مسموعه من العرب فقط وال جيوز أن يقاس عليه واحتجوا أيضا بقوله عز و جل 

  } هدين وداوود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شا

قال علي وهذا ال حجة هلم فيه ألن الضمري يف حكم العربية أن يكون راجعا إىل أقرب مذكور إليه وأقرب مذكور 
} وداوود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين { إىل الضمري قوله تعاىل 

ال وكنا حلكم القوم يف ذلك أي للحكم عليهم كما تقول هذا فالقوم وداود وسليمان مجاعة بال شك فكأنه تعاىل ق
  حكم أمر كذا أي احلكم فيه وعليه 

وهل أتاك نبأ اخلصم إذ تسوروا احملراب إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا ال { واحتجوا أيضا بقوله تعاىل 



وبني تعاىل أهنما } آء الصراط ختف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا باحلق وال تشطط واهدنآ إىل سو
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه وإن كثريا من اخللطآء ليبغي بعضهم على بعض إال الذين { اثنان بقوله 

إن { ويقول أحدمها } آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم وظن داوود أمنا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب 
  } جة ويل نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزين يف اخلطاب هذآ أخي له تسع وتسعون نع

قال علي ال حجة هلم فيه ألن اخلصم يقع على الواحد واالثنني واجلماعة وقوعا مستويا وكذلك الزور على الزائر 
الواحد واالثنني واجلماعة وكذلك اإللب واحلرب تقول هو إلب علي وهو حرب علي ومها حرب علي وإلب علي 

لي وإلب علي فال يسوغ ألحد أن يقول إن املتسورين على داود صلى اهللا عليه و سلم كانا اثنني وهم حرب ع
هذان خصمان اختصموا يف رهبم فالذين { دون أن يقول بل كانوا مجاعة وقد قال ذلك بعض املفسرين وقال تعاىل 

ة نفر علي ومحزة وعبيد بن وإمنا نزلت يف ست} كفروا قطعت هلم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم احلميم 
احلارث رضي اهللا عنهم ويف عتبة وشيبة والوليد بن عتبة إذ تبارزوا يوم بدر وقد أخرب تعاىل يف آخر اآلية مبا يبني 

هذان خصمان اختصموا يف رهبم فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار يصب من فوق { أهنم مجاعة يقول تعاىل 
إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األهنار { وله إىل منتهى ق} رءوسهم احلميم 

  } حيلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 
  حدثنا عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن 

عمرو بن زرارة ثنا هشام عن أيب هاشم حممد بن عيسى عن إبراهيم بن حممد بن سفيان عن مسلم بن احلجاج ثنا 
إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات { عن أيب جملز عن قيس بن عباد قال مسعت أبا ذر يقسم قسما 

إهنا نزلت يف الذين برزوا يوم } جتري من حتتها األهنار حيلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 
عبيدة رضي اهللا عنهم وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة وإذا مل يأت نص بني يف أن اخلصمني بدر علي ومحزة و

املختصمني إىل داود صلى اهللا عليه و سلم كان إذ تسورا اثنني فقط ال ثالث هلما فليس ألحد أن حيتج بذلك يف 
  إبطال ما قد صح يف اللغة وال يف إثبات أمر مل يثبت بعد 

  } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزآء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم { يضا بقوله تعاىل واحتجوا أ
قال علي وال حجة هلم يف ذلك وليس كما ظنوا بل هذا مجع صحيح ألن لكل واحد من السارقني يدان فهي أربع 

  عد سرقة بنص القرآن أيد بيقني وقطع يدي السارق مجيعا واجب يدا بعد يد إذا سرق سرقة ب
يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فإن كن نسآء فوق اثنتني فلهن ثلثا { واحتجوا أيضا بقوله تعاىل 

ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن مل يكن له ولد 
ان له إخوة فألمه السدس من بعد وصية يوصي هبآ أو دين آبآؤكم وأبناؤكم ال وورثه أبواه فألمه الثلث فإن ك

  } تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من اهللا إن اهللا كان عليما حكيما 
قال علي وهذا عليهم ال هلم أنه ال جيوز أن حتط األم عن الثلث إىل السدس عندنا إال بثالثة من اإلخوة ال باثنني 

هو قول ابن عباس وهو يف اللغة حبيث ال جيهل حمله إال جاهل وإمنا حكم من حكم برد األم إىل وقولنا يف ذلك 
السدس باثنني من اإلخوة إما بقياس وإما بتقليد وكل ذلك فاسد فإن قيل قد قال بذلك عثمان قيل له قد خالفه ابن 

مان على إنكار ذلك ومل نرد على أن قال عباس وأنكر عليه ذلك وبني عليه أن اللغة خالف ما حيكم به فلم يقدر عث
  ال أقدر أن أرد ما قد توارث به الناس 

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصرب مجيل عسى { واحتجوا بقوله تعاىل حاكيا عن يعقوب عليه السالم يف قوله 



  قالوا وإمنا كان يوسف وأخاه } اهللا أن يأتيين هبم مجيعا إنه هو العليم احلكيم 
  هذا خطأ بل ما كانوا إال ثالثة يوسف وأخاه الذي حبس من أجل  قال علي

فلما استيأسوا منه خلصوا جنيا قال كبريهم أمل تعلموا أن { الصواع الذي وجد يف رحله واألخ الكبري الذي قال 
م اهللا يل أباكم قد أخذ عليكم موثقا من اهللا ومن قبل ما فرطتم يف يوسف فلن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب أو حيك

} وهو خري احلاكمني ارجعوا إىل أبيكم فقولوا يأبانا إن ابنك سرق وما شهدنآ إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني 
  فلما فقد يعقوب ثالثة من بنيه متىن رجوعهم كلهم 

ى األخرى وإن طآئفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها عل{ واحتجوا أيضا بقوله تعاىل 
} فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا فإن فآءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اهللا حيب املقسطني 

وإن { والطائفة تقع على الواحد وعلى االثنني وعلى األكثر فأخرب تعاىل عن الطائفتني مرة بلفظ اجلمع بقوله 
إن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا طآئفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما ف

وإن طآئفتان من املؤمنني { ومرة بلفظ االثنني } فإن فآءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اهللا حيب املقسطني 
اهللا فإن فآءت فأصلحوا  اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر

إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني { وقال تعاىل يف اآلية التالية هلا } بينهما بالعدل وأقسطوا إن اهللا حيب املقسطني 
  فأمر باإلصالح بني االثنني كما أمر باإلصالح بني اجلماعة ) } أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترمحون 
الطائفة كما ذكروا تقع على الواحد واالثنني واألكثر فإذا أخرب عنهما بلفظ  قال علي وهذا ال حجة هلم فيه ألن

إمنا املؤمنون إخوة { اجلمع فاملراد هبما اجلمع واملراد بالطائفتني يف أول اآلية املذكورة الكثري منهم ومعىن قوله تعاىل 
تلتني مث علمنا تعاىل وجوب اإلصالح بني أي بني اجلماعتني املقت} فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترمحون 

) } إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترمحون { االثنني كوجوبه بني الكثريين بقوله تعاىل 
ومحل اآلية على ما نقول هو الذي ال جيوز غريه ألنه عموم لكيفية اإلصالح بني الكثري والقليل ولو كان ما ظن 

  ملا علمنا فيها اإلصالح بني االثنني فقط وهذا خطأ  خمالفنا
  ومل يقل معكما } قال كال فاذهبا بآياتنآ إنا معكم مستمعون { واحتجوا بقوله تعاىل ملوسى وهارون عليهما السالم 

  يقني قال علي وهذا ال حجة هلم فيه ألهنم ثالثة بال شك املرسالن وفرعون املكلم املرسل إليه فاملستمعون ثالثة ب
  قال علي فإن قد بطل احتجاجهم بكل ما احتجوا به فلنقل يف بيان صحة مذهبنا وباهللا تعاىل التوفيق 

فنقول إن األلفاظ يف اللغة إمنا هي عبارات عن املعاين وال خالف بني القرب يف أن االثنني هلما صيغة يف اإلخبار 
عدا إىل ما ال هناية له من العدد صيغة غري صيغة اخلرب عن عنهما غري الصيغة اليت للثالثة فصاعدا وإن للثالثة فصا

  االثنني وهي صيغة اجلمع وال خالف بني أحد من أهل اللسان يف أنه ال جيوز أن يقال قام الزيدون وأنت تريد اثنني 
م وال جاءين اهلندات وأنت تريد اثنتني وضمري الغائب موضوع بال خالف بني أحد من أهل اللسان يف موضع اس

الغائب ومبدل منه فال جيوز أن يبدل ضمري اجلماعة إال من اجلماعة وال ضمري االثنني إال من االثنني ولو كان ذلك 
لوقع اإلشكال وارتفع البيان وكذلك املخاطبات ال جيوز البتة أن نقول الثنني قمتم وقعدمت وإمنا يقال قمتما وقعدمتا 

تما وإمنا قال قمنت فصح ما قلنا حبكم ظاهر اللغة اليت هبا نزل القرآن وهبا وال يقال الثنني قمنت وال يقال للنساء قم
تكلم النيب صلى اهللا عليه و سلم وإىل مفهومها نرجع يف أحكام الديانة إال ما نقلنا عنه نص جلي وباهللا تعاىل التوفيق 

  وهذا ما ال جيوز خالفه واهللا املوفق للصواب 



  عفصل من اخلطاب الوارد بلفظ اجلم

قال علي وإذا ورد لفظ بصورة مجع وقدر على استيعابه فال بد من استيعابه ضرورة وإال فقد صحت املعصية 
وخالف األمر فإن مل يقدر على ذلك ومل يكن إىل استيعابه سبيل فللناس قوالن أحدمها أنه واجب أن يؤدي من ذلك 

أو ما قام نص أو إمجاع بسقوطه وهبذا نأخذ وقالت ما أمكن وما انتهى إليه الوسع وال يسقط عنه إال ما عجز عنه 
  طائفة ال يلزم من ذلك إال أقل ما يقع عليه اسم ذلك اجلمع وهو ثالثة فصاعدا وما زاد على ذلك فليس فرضا 

قال علي واحلجة للقول األول هي حجتنا على القائلني باخلصوص أو الوقف وقد لزم عموم ذلك اجلمع بيقني فال 
بدعوى فأما ما عجز عنه فساقط وأما ما مل يعجز عنه فباق على وجوب الطاعة له ويبني ذلك قول  يسقط بشك وال

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

 إمنا الصدقات للفقرآء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف{ قال علي فمن ذلك قول اهللا عز و جل 
كتب عليكم إذا { اآلية وقوله تعاىل } الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم 

فنقول إن اإلمام القادر } حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقا على املتقني 
وغازيتهم وسائر األصناف املسماة ففرض عليه استيعاهبم وأما من  على استيعاب مجيع مساكني املسلمني وفقرائهم

عجز عن ذلك فمن دونه فقد أمجعت األمة بال خالف على أن له أن يقتصر على بعض دون بعض ودل على ذلك 
قوله صلى اهللا عليه و سلم لزينب امرأة عبد اهللا بن مسعود إذ سألته أجيزي عين أن أتصدق على زوجي وولدي منه 

  الصدقة فقال عليه السالم نعم  من
قال علي فبهذه النصوص صرنا إىل هذا احلكم واالستيعاب والعموم معنامها واحد وهذا كله من باب استعمال 
الظاهر والوجوب وقد رام قوم أن يفرقوا بني االستيعاب والعموم وهذا خطأ وال يقدرون على ذلك أبدا وقال 

  يه االسم عموم ذلك اجلزء الذي عم به هؤالء القوم العموم لبعض ما يقع عل
  قال علي فيقال هلم وكذلك االستيعاب لبعض ما يقع عليه االسم استيعاب لذلك اجلزء الذي استوعب به وال فرق 

قل انظروا ماذا يف السماوات { قال علي واجلمع بلفظ املعرفة والنكرة سواء يف اقتضاء االستيعاب كقوله تعاىل 
فهذا عموم لكل قوم ال يؤمنون وهو بلفظ النكرة كما ترى } يات والنذر عن قوم ال يؤمنون واألرض وما تغين اآل

وقد ظن قوم أن اجلمع إذا جاء بلفظ النكرة فإنه ال يوجب العموم فقالوا قولك جاء رجال ال يفهم منه العموم كما 
  يفهم من قولك جاء الرجال 

لفه ملا وقع يف أنفسهم يف عادات سواء استعملوها يف ختاطبهم قال علي وهذا ظن فاسد ال دليل عليه وإمنا هو أ
  وخبالف معهود اللغة يف احلقيقة وقد أبطلنا ذلك باآلية اليت ذكرنا آنفا وباهللا تعاىل التوفيق 

  الباب اخلامس عشر يف االستثناء

متكلمون إن شاء اهللا عز و  قال علي قد بينا يف باب األخبار ويف باب العموم واخلصوص كيفية االستثناء وحنن اآلن
جل بتأييده لنا يف ماهية االستثناء وأنواعه فنقول وباهللا تعاىل التوفيق إن االستثناء هو ختصيص بعض الشيء من مجلته 

أو إخراج شيء ما مما أدخلت فيه شيء آخر إال أن النحويني اعتادوا أن يسموا باالستثناء ما كان من ذلك بلفظ 
مل يكن وما عدا وما سوى وأن جيعلوا ما كان خربا من خرب كقولك اقتل القوم ودع زيدا حاشا وخال وإال وما 

  مسمى باسم التخصيص ال استثناء ومها يف احلقيقة سواء على ما قدمنا 



قال علي واختلفوا يف حنو من أحناء االستثناء فقالت طائفة ال جيوز أن يستثىن الشيء من غري جنسه أو نوعه املخرب 
لت طائفة جائز أن يستثىن الشيء من غري جنس أو املخرب عنه وبكال هذين القولني قالت طوائف من عنه وقا

  أصحابنا الظاهرين ومن إخواننا القياسيني 
قال علي وحنن نقول إن استثناء الشيء من غري جنسه ونوعه املخرب عنه جائز وامسه يف العربية عند النحويني 

بتداء خرب آخر كقائل قال أتاين املسلمون إال اليهود فهذا جائز كأنه قال إال اليهود االستثناء املنقطع وهو حينئذ ا
  فإهنم مل يأتوين وهذا ال ينكره حنوي وال لغوي أصال إذا كان على الوجه الذي ذكرناه 

} فرين فسجد ملالئكة كلهم أمجعون إال إبليس ستكرب وكان من لكا{ قال علي والربهان القاطع يف ذلك قوله تعاىل 
وإذا قلنا للمالئكة سجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من جلن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه { وقال تعاىل 

فلم يدع تعاىل للشك ههنا جماال إال بينه وأخرب أن } وذريته أوليآء من دوين وهم لكم عدو بئس للظاملني بدال 
  هبهم ههنا فقالوا إن املالئكة يسمون جنا الجتناهنم إبليس كان من اجلن وقد محل التهور قوما راموا نصر مذ

ويوم حيشرهم مجيعا مث { قال علي وهذا قول فاحش من وجوه أحدها وأوضحها قول اهللا عز و جل إذ سأل املالئكة 
قالوا سبحانك أنت ولينا من دوهنم بل كانوا { فقالت املالئكة } يقول للمالئكة أهؤالء إياكم كانوا يعبدون 

ففرق تعاىل بني املالئكة واجلن فرقا كما ترى والوجه الثاين إخباره عليه السالم } جلن أكثرهم هبم مؤمنون  يعبدون
  إن املالئكة خلقت من نور واجلن خلقت من نار ففرق بني النوعني فرقا من خالفه كفر 

ن أمحد بن علي عن حدثنا عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد ع
مسلم بن احلجاج عن عبد اهللا بن محيد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلقت املالئكة من نور وخلق اجلان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم 
ئيل جنيا فقد كفر فقد ظهر بطالن هذا القول الفاسد وكان والثالث إمجاع األمة على أن من مسى جربيل أو ميكا

أقصى ما احتج له القائلون به أن قالوا االجتنان هو االستتار ومن ذلك يسمى اجملن جمنا واجلنة جنة فاملالئكة واجلن 
  مستترون عنا فهم جن 

قال ما اشتق االجتنان قال علي وهذا هذيان لبعض أهل اللغة ويف كل قوم جنون فلو أن عاكسا عكس عليهم ف
الذي هو االستتار إال من اجلن مباذا كانوا ينفصلون وأيضا فيقال هلم حىت لو صح قولكم إن اجلن اشتقوا من 

االجتنان فمن أي شيء اشتق االجتنان فإن جروا هكذا إىل غري غاية وهذا يوجب أشياء موجودات ال أوائل هلا وال 
قة أهل الكفر وإن قالوا ليس للفظ الذي اشتق منه اشتقاق قيل هلم فما الذي هناية لعددها وهذا حمال ممتنع ومواف

  جعل تلك اللفظة بأن تكون مبتدأة أوىل من هذه الثانية 
وقد سقط يف هذا كبار النحويني منهم أبو جعفر النحاس فإنه ألف كتابا يف اشتقاق أمساء اهللا عز و جل تعاىل اهللا عن 

القول حبدوث أمساء اهللا عز و جل ألن كل شيء مشتق فهو مأخوذ مما اشتق منه  ذلك علوا كبريا وهذا يلزمهم
  وكل مأخوذ فقد كان قبل أن يوجد غري مأخوذ فقد كانت األمساء على أصلهم غري موجودة 

والكالم ههنا يطول ويتشعب وخيرجنا عن غرض كتابنا وأمساء اهللا عز و جل إمنا هي أمساء أعالم كقولك زيد 
راد هبا اهللا تعاىل الذي مل يزل وحده ال شريك له وال يزال خالق كل شيء ال إله إال هو رب العرش وعمرو وامل

  العظيم وأما األصوات املسموعة املعرب هبا فمخلوقة مل تكن مث كانت 
 ومنهم أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي فإنه قال يف نوادره العشقة نبت خيضر مث يصفر مث يهيج ومنه



مسي العاشق عاشقا أو ما علم هذا الرجل أن كل نبت يف األرض فهذه صفته فهال يسمى العاشق باقال مشتقا من 
البقل الذي خيضر مث يصفر مث يهيج فإن ركب هذا الطريق اتسع له جدا وأخرجه ذلك إىل بعض خرق من أدركناه 

  من أهل اجلنون وأدخله يف باب املضاحك واملطايب واجملون 
نعتقد ونقول ونقطع على صحته أن االشتقاق كله باطل حاشا أمساء الفاعلني من أفعاهلم فقط وأمساء والذي 

املوصوفني املأخوذة من صفاهتم اجلسمانية والنفسانية وهذا أيضا ال ندري هل أخذت األمساء من الصفات أو أخذت 
من الضرب ومثل آكل من األكل ومثل الصفات من األمساء إال أننا نوقن أن أحدمها أخذ من صاحبه مثل ضارب 

  أبيض من البياض وغضبان من الغضب وما أشبه ذلك 
وأما سائر األمساء الواقعة على األجناس واألنواع كلها فال اشتقاق هلا أصال وليس بعضها قبل بعض بل كلها معا 

ينا للغة مع شدة عنايته هبا وقد كنت أجري يف هذا مع شيخنا أيب عبده حسان بن مالك رمحه اهللا وكان أذكر من لق
وثقته وحتريه يف نقلها فكان يقول يل قد قال هبذا الذي تذهب إليه كثري من أهل اللغة قدمي ومساه يل وشككت اآلن 

  يف امسه لبعد العهد وأظن أنه نفطويه 
س هداها ولو شئنا آلتينا كل نف{ وكيف يسوغ لذي عقل أن يسمي املالئكة جنا وهو يسمع قول اهللا عز و جل 

وما علمنا مسلما يقول إن أحدا من املالئكة يدخل } ولكن حق لقول مين ألمألن جهنم من جلنة ولناس أمجعني 
قل أعوذ برب لناس ملك لناس إله لناس من شر لوسواس خلناس لذى يوسوس يف صدور { جهنم وقد قال تعاىل 
  و سلم بأن يستعيذ أفتراه تعاىل أمر نبيه صلى اهللا عليه } لناس من جلنة ولناس 

وجعلوا بينه { من شر املالئكة هذا ما ال يظنه ذو عقل وقد اعترض على بعض من كلمين يف هذا املعىن بقوله تعاىل 
  وقال إهنم كانوا يقولون املالئكة بنات الرمحن } وبني جلنة نسبا ولقد علمت جلنة إهنم حملضرون 

أن قريشا كانت تقول سروات اجلن هم بنات الرمحن فإمنا  قال علي وهذا ليس بشي ألنه قد روي عن ابن عباس
عىن تعاىل اجلن على احلقيقة يف هذا املكان ال املالئكة ونسأل من ذهب إىل هذا أجيوز أن يقول قائل واجلن حافون 

من حول العرش وهذا ما ال جييزه مسلم وقد أخرب تعاىل أن اجلن عن السمع ملعزولون ودون السماء بالشهب 
فون وأن املالئكة خبالف ذلك ويلزم من مسى اجلن جنا من أجل اجتناهنم أن يسمي دماغه جنيا ويسمي مصريه مقذو

جنيا ألن كل ذلك جمنت وقد اعترض بعضهم بأن إبليس دخل مع املالئكة يف األمر بالسجود آلدم صلى اهللا عليه و 
  سلم 

وال تدخل اجلن مع املالئكة فيما خصت به املالئكة فال بد قال علي وهذا باطل ألن اهللا تعاىل أخرب أنه كان من اجلن 
قال يإبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت { أنه تعاىل أمر إبليس أيضا بالسجود وقد جاء النص بذلك فقال تعاىل 

عاىل فقد أيقنا أن اهللا تعاىل أمره بالسجود كما أمر املالئكة فقد وجدنا اهللا ت} بيدي أستكربت أم كنت من لعالني 
وما كان ملؤمن أن { استثىن إبليس من غري نوعه فال جمال للشك يف هذا املعىن بعد هذا ووجدناه تعاىل قد قال أيضا 

يقتل مؤمنا إال خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا فإن كان من قوم 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 

يا أيها { أي لكن خطأ وقال تعاىل } مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من هللا وكان هللا عليما حكيما 
م إن هللا كان بكم لذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بلباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسك

  } رحيما 
فاستثىن عز و جل املوتة األوىل وليست } ال يذوقون فيها ملوت إال ملوتة ألوىل ووقاهم عذاب جلحيم { وقال تعاىل 



املوتة فيما يذاق أصال يف اجلنة واستثىن تعاىل التجارة وهي حق من الباطل واستثىن تعاىل اخلطأ من القتل احملرم وليس 
  من املخطىء قاتال 

العمد احلرم واستثىن تعاىل القول الطيب سالما سالما من قول اإلمث ومن هذا الباب ال إله إال اهللا واستثىن اهللا تعاىل 
من مجلة اآلهلة اليت عبدها من سوانا وليس تعاىل من جنسها وال نوعها وال له عز و جل نوع وال جنس أصال وقد 

وقال النابغة الذبياين وال عيب فيهم غري أن } إال بتغآء وجه ربه ألعلى وما ألحد عنده من نعمة جتزى { قال تعاىل 
سيوفهم هبن فلول من قراع الكتائب فاستثىن الفخر من املعائب وقال أيضا وقفت فيها أصيالنا أسائلها عيت جوابا 

ثايف والنؤى من األحدين وما بالربع من أحد إال األواري أليا ما أبينها والنؤى كاحلوض باملظلومة اجللد فاستثىن األ
ولئن شئنا لنذهنب بلذي أوحينا إليك مث ال جتد { وقال آخر وبلدة ليس هبا أنيس إال اليعافري وإال العيس وقال تعاىل 
فاستثىن عز و جل رمحته من الوكيل عليه الذي } لك به علينا وكيال إال رمحة من ربك إن فضله كان عليك كبريا 

اله من أىب استثناء الشيء من غري جنسه يف هذه اآليات ويف هذه اآلي فهو قولنا وهو أنه ال سبيل إليه فأي شيء ق
استثناء منقطع وعطف خرب على خرب مبعىن لكن أو حىت وقد صح بال ضرورة أن خيرب خبرب إجياب عن واحد وخبرب 

رف االستثناء وقد جاء كل نفي عن آخر وال فرق بني أن يرد أحد اخلربين على اآلخر حبرف العطف وبني أن يرد حب
  ذلك كما ذكرنا وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل من االستثناء

قال علي واختلفوا يف نوع من أنواع االستثناء وهو أن يستثىن من اجلملة أكثرها ويبقى األقل فأجازه قوم وهو قول 
ل مجهور املالكيني وال نعلم هلؤالء مجيع أصحابنا أهل الظاهر وبه نأخذ وبه قال مجهور الشافعيني وأباه قوم وهو قو

القوم حجة أصال يف املنع من ذلك إال أن يقول بعضهم إنكم قد وافقتمونا على جواز استثناء وال نوافقكم على 
  جواز استثناء األكثر 

رعي قال علي وهذه حجة إمنا تصح فيما ال نص فيه أو فيما مل يقم عليه برهان وأما كل ما قام فيه برهان عقلي أو ش
فال نبايل من وافقنا فيه وال من خالفنا وقد قامت الرباهني على جواز استثناء األكثر من مجلة ال يبقى منها بعد ذلك 

فأبدل } قم لليل إال قليال نصفه أو نقص منه قليال أو زد عليه ورتل لقرآن ترتيال { إال األقل قال اهللا عز و جل 
ومل خيتلف قط أحد أنه مل يفرض عليه قيام الليل كله وإمنا فرض عليه القيام تعاىل النصف من القليل وهو بدل البيان 

يف الليل وهذا البدل حيل حمل املبدل منه فاملفهوم أنه قال تعاىل قم الليل إال نصفه مث زادنا اهللا تعاىل فائدة عظيمة 
  وهي أن النصف قليل باإلضافة إىل الكل 
وأنتم تقولون إن قيام أكثر من ثلث الليل ال جيوز لقول النيب صلى اهللا  قال علي فإن قال قائل كيف حتتجون هبذا

عليه و سلم إنه ال قيام فوق داود وكان يقوم ثلث الليل بعد أن ينام نصفه مث ينام سدسه قيل له وباهللا تعاىل التوفيق 
واهللا أعلم إعالم بوقت القيام ال  إمنا هو} نصفه أو نقص منه قليال أو زد عليه ورتل لقرآن ترتيال { معىن قوله تعاىل 

  مبقدار القيام ليتفق معىن اآلية واحلديث فكل من عند اهللا تعاىل وما كان من عنده تعاىل فال اختالف فيه 

فصح أن معىن قوله } أفال يتدبرون لقرآن ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه ختالفا كثريا { قال اهللا عز و جل 
  قم يف الليل إال يف قليل يف نصفه } قليال قم لليل إال { تعاىل 

إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي لليل ونصفه وثلثه وطآئفة من لذين معك وهللا يقدر لليل { وهكذا قوله تعاىل 



ولنهار علم ألن حتصوه فتاب عليكم فقرءوا ما تيسر من لقرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون يف 
فضل هللا وآخرون يقاتلون يف سبيل هللا فقرءوا ما تيسر منه وأقيموا لصالة وآتوا لزكاة وأقرضوا ألرض يبتغون من 

} هللا قرضا حسنا وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند هللا هو خريا وأعظم أجرا وستغفروا هللا إن هللا غفور رحيم 
مع هنيه على لسان نبيه عن قيام أكثر من ثلث } كانوا قليال من لليل ما يهجعون { إمنا معناه يف أدىن وقوله تعاىل 

  الليل بيان أن الثلثني قبل اإلضافة إىل الكل ألهنم كانوا يهجعون قليال وهو الثلثان 
وخيرج أيضا على أن ما ههنا جحد حمقق فيكون معناه كانوا ما يهجعون قليال من الليل وهو الثلث فأقل فيكون هذا 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم يف قيام الثلث وكال القولني متفق ألنه إذا هجع الثلثني أيضا حسنا موافقا ملا صح عن ا
  وقام الثلث فإن الثلثني قليل باإلضافة إىل الكل والثلث أيضا كذلك وباهللا تعاىل التوفيق 

ليه و فإن اعترض معترض بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الثلث كثري قيل له صدق رسول اهللا صلى اهللا ع
سلم الثلث كثري باإلضافة إىل ما هو أقل منه وهكذا كل عدد من العامل فألف ألف كثريا باإلضافة إىل عشرة آالف 

  وألف ألف قليل باإلضافة إىل عشرة آالف ألف 
قال علي ونقدر أن الذي أقحم هؤالء القوم يف هذه الورطة جتويزهم للمحتبس استثناء أقل من الثلث ومل جيوزوا له 

ستثناء األكثر من ذلك فقادهم اخلطأ إىل ما هو أشد خطأ منه وإن أوىل الناس بالتقنع إذا ذكر هذا احلديث الذي ا
اعترضوا به من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الثلث كثري فاملالكيون ألهنم جيعلون الثلث كثريا يف االستثناء 

  من احلبس كما ذكرنا 
ذات الزوج يف ماهلا قليال فيجوزون هلا الثلث دون رأي زوجها ومينعوهنا من أكثر من مث جيعلونه يف حكم املرأة 

الثلث إال برأيه مث جيعلون الثلث كثريا يف اجلائحة إذا أصابت من الثمرة ثلثها فصاعدا وجيعلون ما دون الثلث قليال 
زرعه املبيع مكيلة تبلغ الثلث فأقل وجيعلون ال حكم له مث جيعلون الثلث قليال يف استثناء البائع من حائطه املبيع أو 

  ما زاد على الثلث يف ذلك كثريا ممنوعا 

مث جيعلون الثلث كثريا يف الشاة تباع ويستثىن منها أرطال فمنعوا من ذلك إن كانت األرطال مقدار الثلث وأجازوه 
يظهر بعد فيه مثرة أو ظهرت ومل يبد إن كانت أقل من الثلث مث جيعلون الثلث قليال يف الدار تكترى وفيها خنل مل 

  صالحها فأجازوا دخول تلك الثمرة يف الكراء 
قالوا فإن كانت أكثر من الثلث مل جيز ذلك وجيعلون العشر قليال وما زاد عليه كثريا فيمن أمر آخر أن يشتري له 

  جارية بثالثني فاشترى له جارية بثالثة وثالثني قالوا هي الزمة لآلمر 
كثر فهي غري الزمة لآلمر وقد قالوا أيضا إن ما زاد على نصف العشر كثري فيمن أمر آخر أن يشتري له فإن كان أ

عبدا مبائة دينار فاشتراه له مبائة ومخسة دنانري أنه يلزمه وال يلزمه إن اشتراه بأكثر ومرة جيعلون النصف قليال فيمن 
لنصف الثاين طعاما أن ذلك جائز فإن صارفه بأكثر من كان له عند آخر دينارا فصارفه يف نصفه بدراهم فأخذ با

  النصف وأخذ بالباقي مل جيز ذلك ألنه كثري 
وقالوا من ابتاع سلعا فوجد بعضها فاسدة ال جيوز بيعها كشاة ميتة بني مذكيات وحنو ذلك فإن كان وجه الصفقة 

ام ونفذ العقد يف احلالل وحدوا والذي يرجى فيه الربح فسخت الصفقة كلها وإن كان أقل من ذلك فسخ احلر
الكثري يف ذلك بالسبعني من املائة فجعلوا ما دون الثالثة األرباع قليال وجعلوا نقص النصف من األذن والذنب 

  مانعا من جواز التضحية 
ونرجح يف الثلث فما فوقه إىل النصف مث جيعلون الثلث قليال يف احللي والسيف واملصحف يكون فيه فضة تقع يف 



  لك قيمته ما هي فيه فيجيزون بيعه كله أو بعضه أو يكون فيه ذهب يقع يف ثلث قيمة ما هو فيه فيباع بالذهب ذ
قالوا فإن كان مقدار ذلك أكثر من الثلث مما هو فيه مل جيز بيعه إن كان فضة بفضة أصال وإن كان ذهبا بذهب 

  أصال قالوا والسكني خبالف احللي والسيف املصحف يف ذلك 
علي فمرة كما ترى جيعلونه الثلث قليال ومرة جيعلونه كثريا ومرة جيعلون النصف قليال ومرة جيعلون ما زاد  قال

على العشر كثريا حتكما بآرائهم الفاسدة بال دليل وإن مساع هذه القضايا الفاسدة اليت مل يأذن هبا اهللا عز و جل 
  لعربة ملن اعترب 

م قبلوا ذلك ودانوا به كما ترى وتركوا له دالئل القرآن والسنة وآية ملن تفكر والعجب يتضاعف من قو
  ونصوصهما وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

قال علي وقد جاء يف نص القرآن استثناء األكثر من مجلة يبقى منها األقل بعد ذلك فبطل كالم كل من خالفه قال 
وقد أخرب رسول اهللا صلى } ك من لغاوين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من تبع{ اهللا عز و جل إلبليس 

اهللا عليه و سلم أنا يف األمم اليت تدخل النار كالشعرة السوداء يف الثور األبيض وأنه عليه السالم يرجو أن يكون 
نصف أهل اجلنة وأن بعث أهل النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون للنار واحد إىل اجلنة هذا حكم مجيع 

فقد استثىن الغاوين من } ومآ أكثر لناس ولو حرصت مبؤمنني { سالم ويكفي من ذلك قوله تعاىل ولد آدم عليه ال
  مجلة الناس وهم أكثر الناس فاستثىن كما ترى ألفا غري واحد من ألف 

ق بني قال علي وأيضا فإن االستثناء إمنا هو إخراج للشيء املستثىن مما أخرب به املخرب عن اجلملة املستثىن منها وال فر
إخراجك من ذلك األكثر وبني إخراجك األقل وكل ذلك خرب خيرب به فاخلرب جائز عن األكثر كجوازه عن األقل 

وال مينع من ذلك إال وقاح معاند أو جاهل وأيضا فال شك بضرورة التمييز أن عشرة آالف أكثر من عشرة آالف 
فة إىل عشرة آالف كاملة وإذا كان ذلك فاستثناء حاشا واحدا فإذا كان ذلك فعشرة آالف غري واحد قليل باإلضا

  القليل من الكثري جائز ال متانع فيه 
وأيضا فإنه ال فرق بني قول القائل ألف غري تسعمائة وتسعة وتسعني وبني قوله واحد وال فرق بني قول القائل 

اها واحد وإذا كان ذلك فال فرق سبعمائة وثالمثائة وبني قوله ألف وهذا كله من املتالئمات وهي ألفاظ خمتلفة معن
بني استثناء ثالمثائة من ألف ألهنا بعض األلف وبني استثناء تسعة وتسعمائة وتسعني من األلف أيضا ألهنا بعض 

  األلف وال فرق 
فإن قال قائل إن ربك ألف غري تسعمائة وتسعة وتسعني إذا كان ذلك مبعىن واحد قيل له وباهللا تعاىل التوفيق لو 

عىن تسمية ربك تعاىل مل تسمنا هذا وحنن ال حيل عندنا أن نقول إن اهللا تعاىل فرد وال أنه فذ وال نقول إال عقلت م
  واحد وتر 

كما جاء النص فقط ألن كل ذلك تسمية وال حيل تسمية الباري تعاىل بغري ما مسى به نفسه ومن فعل ذلك فقد أحلد 
دونه واحدا على اجملاز وإال فليس يف العامل واحد أصال ألن الواحد يف أمسائه وهو تعاىل ليس عددا وإمنا يسمى ما 

  الذي ال يتكثر البتة وليس هذا يف العامل البتة حاشا اهللا تعاىل وحده وباهللا تعاىل التوفيق 
 فإن قال قائل فأخر استثناء اجلملة كلها قيل له هذا ال جيوز ألنه كان يتكون أحد اخلربين مبطال لآلخر ومكذبا له

كله ألنه إذا قال أتاين إخوتك إال إخوتك كأن قد قال إتاين إخوتك مل يأتين إخوتك وهذا تناقض وتكاذب وخلف 
من الكالم وحمال ال جيوز أصال وليس هذا احملال موجودا يف استثناء األكثر من مجلة يبقى منها األقل وال يف استثناء 



وتك ومل يأتين بنو عمك وأتاين إخوتك ومل يأتوين كلهم لكن الشيء من غري جنسه أال ترى أنك إذا قلت أتاين إخ
بعضهم فهذان اخلربان صدق إذا صدق فيهما واإلخبار هبما صحيح حسن فهذا فرق ما بني استثناء اجلملة كلها 

  وبني استثناء أكثرها واستثناء الشيء من غري جنسه 
إن استثىن من جنس تلك اجلملة ما يقع عليه اسم  وقد قال قائلون إن من لفظ بعموم يف خربه فال بد له أن يبقي

عموم ومل جيوزوا أن يقول القائل أتاين إخوتك مل يأتين كلهم ولكن أتاين واحد منهم وقالوا إن اآليت ليس إخوة 
  ولكنه أخ فال يستثىن إال بأن يبقى ثالثة فصاعدا 

ال هو مطابق لتسعمائة ومخسني قيل له وجميء قال علي وهذا ال معىن له ألن ألف سنة ليس مطابقا لتسعمائة فإن ق
األخ الواحد مطابق لعدم جميء مجيعهم حاشاه وال فرق فإن قال قائل فإذا ال جتوزون استثناء اجلملة كلها فكيف 

  قلتم إن من قال لفالن عندي مائة دينار إال عبدا قيمته مائة دينار أو قال لفالن عندي مائة دينار إال مائة دينار 
ا اإلقرار ال حيكم عليه بشيء منه وال يقضى لذلك لفالن عليه بشيء قيل له وباهللا تعاىل التوفيق وهذا موافق إن هذ

ألصلنا ألنه ملا كان استثناء مجيع اجلملة حماال وكان الناطق بذلك ناطقا مبحال ال جيوز فكان كالمه ذلك باطال 
ل ما يبطله فلذلك مل حنكم عليه هبذا اإلقرار ألنه متناقض وإقراره فاسدا واإلقرار ال جيوز إال صحيحا جمردا من ك

  وقد وافقنا خصومنا يف ذلك على أن رجال لو قال حبضرة عدول إين زنيت الساعة أمامكم بامرأة كانت معنا وقتلت 

الساعة حبضرتكم رجال مسلما حرام الدم بال سبب وكذلك لو قال رفعت رجال مسلما إىل السحاب مث أرسلته 
يف البحر فمات أو قال أخذت عصا موسى عليه السالم وطعنت هبا رجال فقتلته فإنه ال يؤخذ بشيء من فسقط 

ذلك وال حيكم عليه إال باهلوس واجلنون وال فرق بني ما ذكرنا وبني ما حكمنا حنن به من إسقاط كل إقرار فاسد 
هبا االستثناء وبني إسقاط مجيعها بالتناقض متناقض يسقط آخره أوله ويبطله وال فرق بني إسقاط بعض اجلملة املقر 

  أو بذكر الرباء منها وباهللا تعاىل التوفيق 
  فصل من االستثناء 

قال علي وإذا وردت أشياء معطوفات بعضها على بعض مث جاء االستثناء يف آخرها فإن مل يكن يف الكالم نص بيان 
ه على أنه مردود على مجيعها والربهان على ذلك على أن ذلك االستثناء مردود على بعضها دون بعض فواجب حمل

أنه ليس بعضها أوىل هبا من بعض فإن قال قائل فهال قلتم إنه مردود عن أقرهبا منه ألن األلفاظ اليت تقدمت قد 
حصلت على عمومها فواجب أال ينتقل عنه إال بنص أو إمجاع فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق إن كل ألفاظ مجعت يف 

د فلم يكمل بعد أمرها حىت ينقضي الكالم فإذا جاء بعقبها استثناء فقد صح االستثناء يقينا وإذا صح حكم واح
يقينا فقد حصل التخصيص بالنص وصار االقتصار به على بعض ما قبله دون بعض دعوى جمردة ال دليل عليه فإن 

له وباهللا تعاىل التوفيق ليس شكا إذا قام قال قائل فإن رده على أقرب ما يليه يقني ورده على كل ما قبله شك قيل 
  الدليل على صحته بل هو يقني وأيضا فظاهر اللفظ رده على كل ما قبله وختصيص الظاهر بال دليل ال جيوز 

ولذين يرمون حملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهدآء فجلدوهم { قال علي وكذلك نقول يف آية القذف يف قوله تعاىل 
لوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم لفاسقون إال لذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن هللا غفور مثانني جلدة وال تقب

راجع إىل كل ما تقدم ومسقط للفسق عنهم وموجب لقبول شهادهتم فإن قال قائل فهال أسقطتم به احلد } رحيم 
  يف ظهرك ألنه عليه السالم قلنا منع من ذلك قول النيب صلى اهللا عليه و سلم لقاذف امرأته البينة وإال فحد 



مل يسقط احلد إال ببينة ال بالتوبة وقد حد محله ومسطحا يف قذفهم عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها وال شك يف 
  توبتهم حني نزول اآلية برباءهتا ولو مل يتوبوا الرتدوا وكفروا وحللت دماؤهم فصح أهنم حدوا بعد يقني توبتهم 

وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية { ىل وكذلك قلنا يف قوله تعا
مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم 

ن متتابعني توبة من هللا وكان هللا عليما وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهري
  } حكيما 

فلوال بيان االستثناء أنه مردود إىل األهل فقط لسقطت به الرقبة ولكن ال حق لألهل يف الرقبة وال صدقة هلم فيها 
قل أغري هللا أبغي ربا وهو رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى { وقد قال تعاىل 

  } إىل ربكم مرجعكم فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون مث 
وإذا جآءهم أمر من ألمن أو خلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل لرسول وإىل أويل { وكذلك قلنا يف قوله عز و جل 

فهذا االستثناء } ألمر منهم لعلمه لذين يستنبطونه منهم ولوال فضل هللا عليكم ورمحته التبعتم لشيطان إال قليال 
د على املخاطبني أنفسهم وهذا القليل عندنا مستثىن من الفضل والرمحة ال من اتباع الشيطان واآلية على مردو

ظاهرها دون تكلف تأويل ومعناها أن اهللا رمحكم وتفضل عليكم حاشا قليال منكم مل يرمحهم وال تفضل عليهم وهم 
هللا تعاىل ورمحته وأما الذين مل يتفضل اهللا عليهم وال الكفار منكم واملنافقون الذين فيكم فلم تتبعوا الشيطان بفضل ا

رمحهم فاتبعوا الشيطان وهذا الذي قلنا هو العيان املشهود والنص املسموع فإن األقل من املخاطبني احلاضرين مع 
ه الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا منافقني خارجني عن الفضل والرمحة متبعني الشيطان فهم القليل املستثنون بقول

وإذا جآءهم أمر من ألمن أو خلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل لرسول وإىل أويل ألمر منهم لعلمه لذين { تعاىل 
واستثنوا من مجلة املتفضل عليهم } يستنبطونه منهم ولوال فضل هللا عليكم ورمحته التبعتم لشيطان إال قليال 

  ى كل من ذكر يف اآلية وباهللا تعاىل التوفيق واملرجومني واملمتنعني بذلك من اتباع الشيطان فهو راجع عل
وإذا جآءهم أمر من ألمن أو خلوف { وللناس يف هذه اآلية أقوال فقوم قالوا هذا االستثناء راجع إىل قوله تعاىل 

أذاعوا به ولو ردوه إىل لرسول وإىل أويل ألمر منهم لعلمه لذين يستنبطونه منهم ولوال فضل هللا عليكم ورمحته 
وإذا جآءهم أمر من ألمن أو خلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل لرسول وإىل أويل ألمر } { لشيطان إال قليال  التبعتم

  } منهم لعلمه لذين يستنبطونه منهم ولوال فضل هللا عليكم ورمحته التبعتم لشيطان إال قليال 
هبا قط أحد من النحويني وأهل قال علي وهذا خطأ ألن رد االستثناء إىل أبعد مذكور دعوى ساقطة فاسدة مل يقل 

اللغة الذين إليهم يرجع يف مثل هذا وإمنا الناس على قولني كما قدمنا قوم قالوا االستثناء مردود إىل أقرب مذكور 
وقوم قالوا إىل اجلملة كلها فإن وجد استثناء راجع إىل أبعد مذكور فال حيمل غريه على حكمه ألنه مبنزلة ما خرج 

  عن 

وإذا جآءهم أمر من ألمن أو خلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل { كلفظ نقل عن موضوعه وقال بعضهم معهود أصله و
} لرسول وإىل أويل ألمر منهم لعلمه لذين يستنبطونه منهم ولوال فضل هللا عليكم ورمحته التبعتم لشيطان إال قليال 

لو ردوه إىل لرسول وإىل أويل ألمر منهم وإذا جآءهم أمر من ألمن أو خلوف أذاعوا به و{ راجع إىل قوله تعاىل 
  أي أذاعوا به إال قليال } لعلمه لذين يستنبطونه منهم ولوال فضل هللا عليكم ورمحته التبعتم لشيطان إال قليال 

قال علي ويبطل قول هؤالء مبا بطل به قول من ذكرنا قبلهم وال فرق وقال بعضهم فضل اهللا ورمحته املذكوران يف 
مد صلى اهللا عليه و سلم والقرآن أي لوالمها لكنتم كفارا متبعني الشيطان إال قليال ممن هديناه قبل ذلك اآلية مها حم



  كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة 
قال علي وهذا تأويل فاسد النية ألن زيدا وقسا لوال فضل اهللا ورمحته هلما التبعا الشيطان واالستثناء إمنا هو خمرج 

مجلة ما استثىن منه فال جيوز أن يكون هذا االستثناء إال من الفضل والرمحة واالمتناع من اتباع ملا استثىن من 
  الشيطان الذي ذكر كل ذلك يف اآلية وباهللا تعاىل التوفيق 

قال علي وحىت لو مل جيز يف االستثناء إال رده إىل أقرب مذكور ملا كان يف ذلك ما يوجب أال نقبل شهادة القاذف 
ألن الفسق مرتفع عنه بالتوبة بنص اآلية بإمجاع األمة وإذا ارتفع الفسق ثبتت العدالة ضرورة ألنه ليس يف  إذا تاب

جزآؤهم عند رهبم { العامل من املخاطبني إال فاسق أو عدل وإذا ثبتت العدالة وجب قبول الشهادة لقوله تعاىل 
فحرام علينا } عنهم ورضوا عنه ذلك ملن خشي ربه جنات عدن جترى من حتتها ألهنار خالدين فيهآ أبدا رضى هللا 

أال نرضى عمن رضي اهللا عنه وإذا كان حراما علينا ففرضنا الرضا عنه وإذا كان الرضا عنه فرضا ففرض علينا 
يأيها لذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل { قبول شهادته ألنه ممن نرضى من الشهداء بنص القرآن يف إجياب شهادة 

فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بلعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه هللا فليكتب وليملل لذي عليه أجل مسمى 
حلق وليتق هللا ربه وال يبخس منه شيئا فإن كان لذي عليه حلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل 

ان ممن ترضون من لشهدآء أن تضل وليه بلعدل وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل ومرأت
إحدامها فتذكر إحدامها ألخرى وال يأب لشهدآء إذا ما دعوا وال تسأموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل أجله ذلكم 

أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدىن أال ترتابوا إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أال 
ذا تبايعتم وال يضآر كاتب وال شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وتقوا هللا ويعلمكم هللا وهللا بكل تكتبوها وأشهدوا إ

  فقد صح أن سقوط الفسق عنه موجب لقبول شهادته } شيء عليم 
والعجب من أصحاب أيب حنيفة يف تركهم ظاهر اآلية وميلهم إىل رأيهم الفاسد فإن نص اآلية إمنا يوجب أال تقبل 

ص القذف وليس يف ذلك أن شهادته ال تسقط إال بعد أن حيد وقالوا هم إن شهادته ال تسقط إال أن حيد شهادته بن
فزادوا يف رأيهم ما ليس يف القرآن وخالفوا اآلية يف كل حال فقبلوا شهادته أفسق ما كان قبل أن حيد وردوها بعد 

  ها كفارة أن ظهر احلد وقد أخرب عليه السالم يف كثري من احلدود أن إقامت

لفاعليها وهم أهل القياس بزعمهم فهال قاسوا احملدود يف القذف على احملدود يف السرقة والزىن وقد شاركهم 
املالكيون يف بعض ذلك فردوا شهادة احملدود فيما حد فيه وأجازوها فيما مل حيد فيه وهذا كله افتراء على اهللا مل 

  يأذن به وحكم يف الدين بغري نص 
  ىل التوفيق وباهللا تعا

ولذين ال يدعون مع هللا إهلا آخر وال يقتلون لنفس ليت حرم هللا إال بلحق وال { قال علي وكذلك قوله عز و جل 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له لعذاب يوم لقيامة وخيلد فيه مهانا إال من تاب وآمن وعمل عمال صاحلا 

إىل قوله تعاىل فإن االستثناء الذي يف آخرها راجع } فورا رحيما فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات وكان هللا غ
  بإمجاع إىل كل ما تقدم 

ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح { قال علي واالشتراط هو معىن االستثناء يف كل ما قلنا من ذلك قوله تعاىل 
كم بعضكم من بعض فنكحوهن بإذن حملصنات ملؤمنات فمن ما ملكت أميانكم من فتياتكم ملؤمنات وهللا أعلم بإميان

أهلهن وآتوهن أجورهن بلمعروف حمصنات غري مسافحات وال متخذات أخدان فإذآ أحصن فإن أتني بفاحشة 
} فعليهن نصف ما على حملصنات من لعذاب ذلك ملن خشي لعنت منكم وأن تصربوا خري لكم وهللا غفور رحيم 



كل ما تقدم من الشروط دون ذكر من مل خيش العنت وكذلك فهذا كما تراه استثناء صحيح ملن خشي العنت مع 
وأمتوا حلج ولعمرة هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن { قوله تعاىل 

 كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما
ستيسر من هلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله 

يف كفارات األميان فكان هذا الشرط عن عدم كل } حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا وعلموا أن هللا شديد لعقاب 
  ا مذكور يف اآلية من رقبة وكسوة وإطعام ال على أقرب مذكور فيه

فكان ذلك } إال لذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن هللا غفور رحيم { وكذلك قوله تعاىل يف آية احملاربة 
راجعا على سقوط كل ما ذكر يف اآلية من قتل وصلب ونفي وقطع وخزي وعذاب ال على بعض ذلك دون بعض 

  بإمجاع 
م وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات ألخ حرمت عليكم أمهاتك{ فإن اعترض معترض بقوله تعاىل 

وبنات ألخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم من 
نسآئكم لاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم لذين من أصالبكم وأن جتمعوا 

  وأننا نقول إنه راجع إىل أقرب مذكور } إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما  بني الختني
قال علي وإمنا وجب ذلك لضرورة بينة يف تلك اآلية فإنه ال جيوز البتة يف نصها أن يرد الشرط على كل مذكور 

ألخ وبنات ألخت  حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات{ فيها ألنه تعاىل قال 
وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم من نسآئكم لاليت 
دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم لذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني الختني 

كان ذكر الدخول من صلة وصف النساء اللوايت هن أمهات الربائب ف} إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما 
  ال بوصف 

أمهات النساء إذ من احملال املمتنع أن يقول تعاىل وأمهات نسائكم من نسائكم الاليت دخلتم هبن ألنه كالم فاسد 
لة الاليت والاليت صفة البتة ال يفهم فلما صح أن الدخول املذكور إمنا هو مراد به أمهات ربائبنا ضرورة ألنه من ص

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم { للنساء اللوايت هن أمهات ربائبنا ضرورة كان قوله تعاىل 
وخاالتكم وبنات ألخ وبنات ألخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم 

ن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم لذين لاليت يف حجوركم من نسآئكم لاليت دخلتم هب
مردودا إليهن ضرورة أيضا ألنه } من أصالبكم وأن جتمعوا بني الختني إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما 

  أحد قسميهن اللذين مها دخول وال دخول وهو صلة الكالم املتصل به ال مما قبله 
يزون أن يستثىن الشيء من خري جنسه فكيف تقولون فيمن باع بدينار إال درمها أو إال قفيز فإن قال قائل أنتم جت

قمح أو ما أشبه هذا قلنا له وباهللا تعاىل التوفيق هذا عندنا ممتنع يف البيع حرام ألنه يرجع إىل بيعتني يف بيعة ألن 
ناء املنقطع كما بينا يف أول هذا الباب فإن كان الدرهم والعرض ال يستثىن من غري جنسه عندنا إال على معىن االستث

ذلك فإمنا مرجعه إىل القيمة فإن كان ذلك يف البيع فقد وجب أنه باعه بدينار إال ما قابل صرف الدرهم من الدينار 
ا وهذه بيعة أو مثن جمهول وكالمها حرام يف البيوع وهو جائز يف اإلقرار ألنه أقر له بدينار وذكر أن له عنده درمه

  فخرج الدرهم أو قيمته مما أقر به 



وكذلك لو قال مقر له عندي دينار ويل عنده ديناران أو إال دينارين يل عنده مل حيكم عليه بشيء أصال ألنه بعد أن 
  أقر له أتى مبا سقط به عند اإلقرار مجلة ولو كان ذلك يف البيع مل جيز عند أحد من املسلمني وباهللا تعاىل التوفيق 

  السادس عشر يف الكناية بالضمري الباب

قال علي والضمري راجع إىل أقرب مذكور ال جيوز غري ذلك ألنه مبدل من خمرب عنه أو مأمور فيه فلو رجع إىل 
أقرب مذكور لكان ذلك إشكاال رافعا للفهم وإمنا وضعت اللغات للبيان فإذا كانت األشياء احملكوم فيها أو املخرب 

 يعقبها ضمري مجع فهو راجع إىل مجيعها كما قلنا يف االستثناء وال فرق أال ترى أنك لو عنها كثرية وجاء الضمري
قلت أتاين زيد وعمرو وخالد فقتلته أنه ال خالف بني أحد من أهل اللغة يف أن الضمري راجع إىل خالد وأنه ال جيوز 

إىل أبعد مذكور فهو مبنزلة ما ذكرنا رده إىل زيد أو إىل عمرو فإن وجد يوما ما يف شيء من النصوص رجوع ضمري 
من نقل اللفظ عن موضوعه يف اللغة ولو قال أتاين زيد وعمرو وخالد وعبد اهللا ويزيد فقتلتهم لكان راجعا بال 

  خالف بني أحد من أهل اللغة إىل مجيعهم وكلهم 
اء ما ذكرنا من أن الضمري راجع قال علي وما يبني أن الشرط يف آية التحرمي إمنا هو يف الربائب ال يف أمهات النس

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم { إىل أقرب مذكور والضمري جبمع املؤنث يف قوله تعاىل 
وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآئكم 

 دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسآئكم الاليت
راجع ملا قدمنا إىل } أبنائكم الذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني االختني إال ما قد سلف إن اهللا كان غفورا رحيما 

ما قدمنا  أقرب مذكور إليه ال جيوز غري ذلك وأقرب مذكور إليه أمهات ربائبنا فوجب أن يكون راجعا إليهن على
  وباهللا تعاىل التوفيق 

  الباب السابع عشر يف اإلشارة

قال علي واإلشارة خبالف الضمري وهي عائدة إىل أبعد مذكور وهذا حكمها يف اللغة إذا كانت اإلشارة بذلك أو 
ال  تلك أو هو أو أولئك أو هم أو هي أو مها فإن كانت هبذا أو هذه فهي راجعة إىل حاضر قريب ضرورة وهذا ما

خالف فيه بني أحد من أهل اللغة وال يعرف حنوي أصال غري ما ذكرنا ولذلك أوجبنا أن يكون القرء يف حكم العدة 
هو الطهر خاصة دون احليض وإن كان القرء يف اللغة واقعا على احليض كوقوعه على الطهر وال فرق ولكن ملا قال 

طهر مث حتيض مث تطهر فتلك العدة اليت أمر اهللا تعاىل أن تطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مره فلرياجعها حىت ت
هلا النساء فكان قوله عليه السالم تلك إشارة تقتضي بعيدا وأبعد مذكور يف احلديث قوله عليه السالم تطهر فلما 

كمال العدة صح أن الطهر هبذا احلديث هو العدة املأمور أن تطلق هلا النساء صح أنه هو العدة املأمور حبفظها إل
  وباهللا تعاىل التوفيق 

  الباب الثامن عشر يف اجملاز والتشبيه

قال علي اختلف الناس يف اجملاز فقوم أجازوه يف القرآن والسنة وقوم منعوا منه والذي نقول به وباهللا تعاىل التوفيق 
معىن آخر وجب الوقوف  أن االسم إذا تيقنا بدليل نص أو إمجاع أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه يف اللغة إىل



  عنده فإن اهللا تعاىل هو الذي علم آدم األمساء كلها وله تعاىل أن يسمي ما شاء مبا شاء 
وأما ما دمنا ال جند دليال على نقل االسم عن موضوعه يف اللغة فال حيل ملسلم أن يقول إنه منقول ألن اهللا تعاىل قال 

فكل } هلم فيضل هللا من يشآء ويهدي من يشآء وهو لعزيز حلكيم ومآ أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني { 
خطاب خاطبنا اهللا تعاىل به أو رسوله صلى اهللا عليه و سلم فهو على موضوعه يف اللغة ومعهوده فيها إال بنص أو 

عىن إمجاع أو ضرورة حس نشهد بأن االسم قد نقله اهللا تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليه و سلم عن موضوعه إىل م
  آخر فإن وجد ذلك أخذناه على ما نقل إليه 

قال علي وهذا الذي ال جيوز غريه ومن ضبط هذا الفضل وجعله نصب عينيه ومل ينسه عظمت منفعته به جدا وسلم 
  من عظائم وقع فيها كثري من الناس 

ا هبا قوال وعمال كالصالة قال علي فكل كلمة نقلها تعاىل عن موضوعها يف اللغة إىل معىن آخر فإن كان تعاىل تعبدن
والزكاة واحلج والصيام والربا وغري ذلك فليس شيء من هذا جمازا بل هي تسمية صحيحة واسم حقيقي الزم 
مرتب من حيث وضعه اهللا تعاىل وأما ما نقله اهللا تعاىل عن موضوعه يف اللغة إىل معىن تعبدنا بالعمل به دون أن 

وخفض هلما جناح لذل من لرمحة وقل رب رمحهما كما ربياين { قوله تعاىل يسميه بذلك االسم فهذا هو اجملاز ك
فإمنا تعبدنا تعاىل بأن نذل لألبوين ونرمحهما ومل يلزمنا تعاىل قط أن ننطق وال بد فيما بيننا بأن للذل جناحا } صغريا 

  وهذا ال خالف فيه وليس 

ينا أن ندعو إىل هذه األعمال هبذه األمساء بأعياهنا وال كذلك الصالة والزكاة والصيام ألنه ال خالف يف أن فرضا عل
  بد وباهللا تعاىل التوفيق 

  واحتج من منع من اجملاز بأن قال إن اجملاز كذب واهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم يبعدان عن الكذب 
إىل موضع آخر كذبا بل هو  قال علي فيقال له صدقت وليس نقل اهللا تعاىل االسم عما كان علقه عليه يف موضع ما

احلق بعينه ألن احلق هو ما فعله تعاىل والباطل هو ما مل يأمر به أو مل يفعله ومن ظن أن هنا حقا هو عيار على اهللا 
تعاىل وزمام على أفعاله يلزمه عز و جل أن جيري أفعاله عليه فقد كفر وقد تكلمنا يف هذا يف باب إثبات حجج 

فيه إن شاء اهللا تعاىل يف باب إبطال العلل من كتابنا هذا وقد تكلمنا على ذلك أيضا يف العقول ونستوعب الكالم 
  كتابينا املوسومني بالتقريب والفصل كالما كافيا وباهللا تعاىل التوفيق 

وليست األمساء موضوعة على املسميات إال إما بتوقيف وإما باصطالح وال موقف إال اهللا عز و جل فإذا أوقع 
ألول جل وعز امسا ما على مسمى ما يف مدة ما أو يف معىن ما مث نقل ذلك االسم إىل معىن آخر يف مكان املوقف ا

آخر فال كذب يف ذلك وال للكذب ههنا مدخل وإمنا يكون كاذبا من نقل منا امسا عن موضوعه يف اللغة إىل معىن 
لح اثنان على أن يسميا شيئا ما امسا ما آخر يلبس به بال برهان فهذا هو الكاذب اآلفك األثيم وكذلك لو اصط

خمترع من عندمها أو منقول عن شيء آخر يتفامها به ال ليلبسا به فال كذب يف ذلك فإذا جاز هذا فيما بيننا فهو 
  للذي يلزم للجميع أن يعبدوه ويطيعوه ما أمكن وهو بذلك تعاىل أوىل 

اة عسل فهو حالل فهذا كاذب فإنه أتى إىل عني مساها والتلبيس يف هذا هو من قال العسل حالل واملسكر من مصر
اهللا عز و جل مخرا واخلمر حرام فسماها بغري امسها ليستحلها بذلك وقد أنذر بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم 
حدثنا عبد اهللا بن ربيع التميمي عن حممد بن إسحاق القاضي عن ابن األعرايب عن سليمان بن أشعث عن أمحد بن 
حنبل ثنا زيد بن احلباب ثنا معاوية بن صاحل عن حامت بن حريث عن مالك بن أيب مرمي ثنا عبد الرمحن بن غنم قال 



أنبأ أبو مالك األشعري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليشربن ناس من أميت اخلمر يسموهنا بغري 
  رواين امسها ثنا عبد اهللا بن ربيع عن حممد بن معاوية امل

عن أمحد بن شعيب ثنا حممد بن عبد األعلى ثنا خالد هو ابن احلارث عن شعبة مسعت أبا بكر بن حفص يقول 
  مسعت ابن حمرييز حيدث عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثله 

تعاىل طرفا من اآلي اليت تنازعوا فيها فإن الشيء إذا مثل  قال علي فقد بينا وجه احلقيقة يف هذا مث نذكر إن شاء اهللا
  سهل فهمه 

فقال قوم معناه واسأل } وسأل لقرية ليت كنا فيها ولعري ليت أقبلنا فيها وإنا لصادقون { فمن ذلك قوله عز و جل 
  جابته أهل القرية واسأل أهل العري وقال آخرون يعقوب نيب فلو سأل العري أنفسها والقرية نفسها أل

فنطلقا حىت إذآ أتيآ أهل قرية ستطعمآ أهلها فأبوا أن يضيفومها { قال علي وكال األمرين ممكن ومنه قوله تعاىل 
فقد علمنا بضرورة العقل أن اجلدار ال } فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت الختذت عليه أجرا 

ه هي اإلرادة املعهودة اليت ال يقع اسم إرادة يف اللغة على سواها ضمري له واإلرادة ال تكون إال بضمري احلي هذ
فلما وجدنا اهللا تعاىل وقد أوقع هذه الصفة على اجلدار الذي ليس فيه ما يوجب هذه التسمية علمنا يقينا أن اهللا عز 

اهللا تعاىل يسمي ما شاء و جل قد نقل اسم اإلرادة يف هذا املكان إىل ميالن احلائط فسمى امليل إرادة وقد قدمنا أن 
مبا شاء إال أن ذلك ال يوجب نقل احلقائق اليت رتب تعاىل يف عامله عن مراتبها وال نقل ذلك االسم يف غري املكان 
الذي نقله فيه اخلالق عز و جل ولوال الضرورة اليت ذكرنا ما استجزنا أن حنكم على اسم بأنه منقول عن مسماه 

بن حيىي الصويل يف نقل اسم اإلرادة عن موضوعها يف اللغة إىل غريه قول الراعي قلق  أصال وقد أنشد أبو بكر حممد
الفؤوس إذا أردن نضوال وذكر أبو بكر الصويل رمحه اهللا أن ابن فراس الكاتب وكان دهريا سأله يف هذه اآلية 

دة وبلى هو قادر على ما يشاء فأجاب أبو بكر هبذا البيت وقد قال قوم إنه تعاىل قادر على أن حيدث يف اجلدار إرا
وكل ما يتشكل يف الفكر ولكن كل ما مل يأتنا نص أنه خرق تعاىل فيه ما قد متت به كلماته من املعهودات فهو 

وهي جتري هبم يف موج كلجبال ونادى { مكذب كما أن لكل مدع ما مل يأت بدليل فهو مبطل وكذلك قوله تعاىل 
  } عنا وال تكن مع لكافرين نوح بنه وكان يف معزل يبين ركب م

فإنه تعاىل مسى حركة السفينة جريا وحركة السفينة اضطرارية وهذا مما قلنا من أنه تعاىل يسمي ما شاء مبا شاء فهو 
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم لطور خذوا { خالق األمساء واملسميات كلها حاشاه ال إله إال هو وأما قوله تعاىل 

ومسعوا قالوا مسعنا وعصينا وأشربوا يف قلوهبم لعجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إميانكم إن كنتم مآ آتيناكم بقوة 
يوم { فإمنا عىن تعاىل حب العجل على ما ذكرنا من احلذف الذي أقيم لفظ غريه مقامه وأما قوله تعاىل } مؤمنني 

  هلا وهو عندنا حقيقة وإنطاق } نقول جلهنم هل متألت وتقول هل من مزيد 
إنا عرضنا ألمانة على لسماوات وألرض وجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن { وقد احتج علينا قوم بقول اهللا تعاىل 

  } منها ومحلها إلنسان إنه كان ظلوما جهوال 
قال علي وهذا أيضا عندنا على احلقيقة وأن اهللا تعاىل وضع فيها التمييز إذ خريها فلما أبت محل الشرائع وأشفقت 

ن حتمل األمانة سلبها إياه وسقطت الكلف عنها وممكن أن يكون على نقل اللفظ أيضا واملراد بذلك أهنا مل حيملها م
  إذا مل يركب تعاىل فيها قوة الفهم والعقل وال النفس املختارة املميزة 

ا أرادت الذم وهذا موجود يف كالم العرب وأشعارها فإن العرب تقول إذا أرادت أن متدح أىب ذلك سؤددك وإذ



أىب ذلك لؤمك أي إن سؤددك غري قابل هلذه الفعلة ملضادهتا له وكذلك يف الذم أي إن لؤمك غري قابل هلذه املكرمة 
  ملضادهتا له فعلى هذا كانت إباية السموات واألرض ال على ما سواه إال أن األول أصح وبه نقول 

ا يف إنطاق جهنم ألن كالم اهللا عز و جل كله عندنا بيان لنا وجار وإمنا فرقنا بني هذا يف هذا الوجه وبني ما قلنا آنف
مث سواه ونفخ فيه من { على معهود ما أوجبه فهمنا بإدراك عقولنا وحواسنا وإمنا قلنا ذلك لقول اهللا عز و جل 

وأخربنا وحضنا تعاىل على التفكري والتدبر للقرآن } روحه وجعل لكم لسمع وألبصار وألفئدة قليال ما تشكرون 
بأنه بيان لنا وكل ذلك يكون إال مبا متيزه عقولنا ال مبا يضادها فلما صح ذلك كله وأدانا التدبري والبصر والسمع 

  والعقل إىل أن السموات مجادات ال تعقل 

وأن األرض كذلك وأن حد النطق هو التمييز لألشياء وأن التمييز ال يكون إال يف حي وأن احلي هو احلساس 
بإرادة وأن املميز هو بعض احلي ال كله وأن حد التمييز هو إمكان معرفة األشياء على ما هي عليه وإمكان  املتحرك

التصرف يف الصناعات واألعمال املختلفة بإرادة وأيقنا أن كل هذه الصفات ليست األرض وال األفالك وال اجلبال 
ه اليت ليست أحياء لفظة منقولة عن معهودها عندنا إىل له حاملة علمنا أن هذه اللفظة اليت أخربنا هبا تعاىل عن هذ

معان أخر من صفات هذه األشياء املخرب عنها املوجودة فيها على احلقيقة ومن تعدى هذه الطريقة فقد لبس األشياء 
  ورام إطفاء نور اهللا تعاىل املوضوع فينا 

قائقها يف املعاهد فينبغي أن يتهم يف دينه وسوء وباجلملة فمن أراد إخراج األمور عن حقائقها يف املبادىء مث عن ح
أغراضه فإن سلم من ذلك فال بد من وصمة يف عقله أو قوة يف جهله إال أن هذا كله ال يعترض على الوجه األول 
ألن اإلنطاق الذي كان وضعه اهللا تعاىل فيها حينئذ قد سلبها إياه إذ أبت قبول األمانة وإمنا يعترض هبذا كله على 

  يقول إهنا باقية على نطقها إىل اليوم فهذا باطل ال شك فيه مبا ذكرنا وباهللا تعاىل التوفيق من 
وقد ذكر رجل من املالكيني يلقب خويز منداذ أن للحجارة عقال ولعل متييزه يقرب من متييزها وقد شبه اهللا قوما 

األنعام ال تعدوا ما رتبها رهبا هلا من طلب زاغوا عن احلق باألنعام وصدق تعاىل إذ قضى أهنم أضل سبيال منها فإن 
الغذاء وإرادة بقاء النوع وكراهة فسادها بعد كوهنا وهؤالء رتبهم خالقهم عز و جل ليعرفوا قدرته وإهنا خبالف 

قدرة من خلق وليعرفوا رتبة ما خلق على ما هي عليه فبعدوا ذلك فمن مشبه قدرة ربه تعاىل حكم عقله فيصرفه به 
   عما يقول أهل الظلم علوا كبريا تعاىل اهللا

من لذين فرقوا دينهم { ومن مفسد رتب املخلوقات وساع يف إبطال حدودها وإفساد االستدالل هبا على التوحيد 
وسريد اجلميع إىل عامل الغيب والشهادة فيحكم بيننا فيما فيه خنتلف } وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون 

  وتاهللا لتطولن ندامة من 

مل جيعل حظه من الدين والعلم إال نصر قول فالن بعينه وال يبايل ما أفسد من احلقائق يف تلك السبيل العضلة وباهللا 
مث قست قلوبكم من بعد { تعاىل نعوذ من اخلذالن فقال هذا اجلاهل إن من الدليل على أن احلجارة تعقل قوله تعاىل 

ملا يتفجر منه ألهنار وإن منها ملا يشقق فيخرج منه ملآء وإن منها ذلك فهي كلحجارة أو أشد قسوة وإن من حلجارة 
قال فقد أخرب تعاىل أن منها ما يهبط من خشية اهللا فدل ذلك } ملا يهبط من خشية هللا وما هللا بغافل عما تعملون 

  على أن هلا عقال أو كالما هذا معناه 
ل بعقله على أنه ال خيشى اهللا تعاىل إال ذو عقل فهال قال علي وحنن نقول إن من العجب العجيب استدالل هذا الرج

استدل بذلك العقل نفسه على ما شاهد حبسه من أن احلجارة ال عقل هلا وكيف يكون هلا متييز وعقل واهللا تعاىل قد 



تعاىل يف شبه قلوب الكفار اليت مل تنقد إىل معرفته عز و جل باحلجارة يف أهنا ال تذعن للحق الوارد عليها فكذب اهللا 
نفيه املعرفة عن احلجارة نصا إذ جعلها تعاىل مبنزلة قلوب الكفار يف عنود تلك القلوب عن الطاعة له عز و جل 

  فكيف يكون للحجارة عقل أو متييز بعد هذا 
مساء على فإن قال قائل فما وجه إضافة اخلشية إىل احلجارة قلنا له وباهللا تعاىل التوفيق قد قدمنا أن اهللا تعاىل رتب األ

املسميات وجعل ذلك سببا للتفاهم ولوال ذلك ما كان تفاهم أبدا وال فهمنا عنه تعاىل شريعة وال علمنا مراده عز و 
جل يف أمر وال هني وال يف خرب أخربنا به وعرفنا تعاىل بذلك التمييز الذي وضع فينا من صفات املخلوقات ما قد 

  عنها ونفاهم هبا األخبار عنها  عرفناه وجعل لتلك الصفات أمساء نعرب هبا
فكان مما رتب لنا من ذلك يف اللغة العربية إن مسينا متييزا حال من رأيناه يفهم ويتكلم ويسأل عن وجوه األشياء 

املشكلة فيجاب فيفهم ويسأل عما علم منها فيجب وحيدث مبا رأى وشاهد ومسع ويؤمر بالكالم وينهى عن 
  م ما يزاد منه كل ذلك ضروب خمتلفة من األفاعيل فيفه

  وكان مما رتب لنا أيضا عز و جل أن مل تكن فيه هذه الصفات مسيناه غري مميز فإن 

كان من احليوان مما سوى املالئكة واجلن واإلنس مسيناه حيا غري مميز وإن كان من غري احليوان مسيناه مجادا غري حي 
  نار أو اهلواء أو غري ذلك إن كان من الشجر أو احلجارة أو األرض أو املاء أو ال

وأقر تعاىل هذه الرتب يف أنفسنا مبا وضع فيها من التمييز إقرارا صار من أنكر شيئا منه رمبا آل به إىل أن نسقط عنه 
  احلدود وال يقتص منه إن قتل 

ويداوي  وتسقط عنه الشرائع ويصري يف حمل من ال خياطب لعدم عقله ومتييزه فإن زاد ذلك مل يؤمن عليه أن يغل
  دماغه الذي هو منبعث احلس واحلركة بأنواع كريهة من العالج 

  فلما أيقنا أن تلك الصفات املسماة برتبة اهللا تعاىل متييزا ليست يف احلجارة وجب ضرورة أن تسمى مميزة 
 يسمع وال يبصر إذ قال البيه يأبت مل تعبد ما ال{ وأيضا فقد قال تعاىل مصدقا إلبراهيم خليله عليه السالم يف قوله 

  وإمنا كان يعبد احلجارة } وال يغين عنك شيئا 
  فصح بالنص أهنا ال تفهم وال تعقل 

فلما رأيناه تعاىل قد أوقع عليها خشية له علمنا أن هذه اللفظة هنالك منقولة عن موضعها عندنا إىل صفة أخرى من 
  ية عن هذه اجلملة اليت فسرنا البتة صفات احلجارة وهي تصريفه هلا تعاىل كيف شاء ال خترج تلك اخلش

فهذا وجه إضافة اخلشية إىل احلجارة إذ اخلشية املعهودة عندنا هي اخلوف من وعيد اهللا عز و جل واالئتمار ألمره 
تعاىل واحلجارة خالية بيقني من كل ذلك وكيف خيشى من مل يؤمر وال ينهى وال كلف وال وعد أم أي شيء خيشى 

ب إال على عاص وال عاصي إال مأمور واحلجارة ليست مبأمورة فليست عاصية فال عقاب غري العقاب وال عقا
  عليها وال خشية عليها نعين اخلشية املعهودة فيما بيننا وال مميز إال حي واحلجارة ليست حية فليست مميزة 

يف الفرس إن وجدناه لبحرا ومما ذكرنا من نقل بعض األمساء إىل غري معهودها قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فأوقع عليه السالم لفظة حبر على الفرس اجلواد وكذلك ملا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارفق بالقوارير 

{ يعين النساء كان ذلك نقال السم القوارير عن موضوعه يف اللغة عن الزجاج إىل النساء وكذلك قوله تعاىل 
   }قواريرا من فضة قدروها تقديرا 



هو نقل أيضا للقوارير عن موضوعه يف اللغة عن الزجاج إىل الفضة إال أنه ال حيل ملسلم أن يقول يف لفظه مل يأت 
نص وال ضرورة حس بأهنا منقولة عن موضوعها إهنا منقولة وال يتعدى بكل ذلك ما جاء يف نص أو ضرورة حس 

اقية يف مرتبتها يف اللغة وليس ألحد أن يصرف وال يصرف لفظ عن موضوعه إال بأحد هذين الوجهني وإال فهي ب
عنه وجهه إذ مل يصرفه اهللا تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم وإن العجب ليكثر ممن يقول إن الشحم يسمى 

ندى فإذا سئل من أين قلت ذلك أنشد قول أعرايب جلف كثوب العداب الفرد يضربه الندى تعلى الندى يف متنه 
ك قاطعا خلصمه يستشهد أن اجلواري يسمني القوارير وأن الفرس اجلواد يسمى حبرا وأن اخلشية وحتدرا فيكون ذل

قد يسمى هبا الوقوع حتت التدبري بأن خالق اللغات واملتكلمني أوقع هذا االسم على هذا املعىن وبأن أفصح العرب 
  مسى النساء قوارير والفرس حبرا 

بل بلوغه أربعني عاما وقبل أن ينبأ لكان قوله أعظم حجة لفصاحته وعلمه ولعمري لو أنه عليه السالم يقول ذلك ق
بلغة قومه وأنه من وسيطة قريش ومسترضع يف بين سعد بن أيب بكر بن هوازن فجمع فصاحة احليني خندف وقيس 

فيه فهو أنه عليه  أهل هتامة واحلجارة العالية الذين إليهم انتهت الفصاحة يف اللغة العربية اإلمساعيلية والذي ال شك
السالم أفصح من امرىء القيس ومن الشماخ ومن حسن البصري وأعلم بلغة قومه من األصمعي وأيب عبيدة وأيب 

  عبيد 
فما يف الضالل أبعد من أن حيتج يف اللغة بألفاظ هؤالء وال حيتج بلفظة فيها عليه السالم فكيف وقد أضاف ربه 

فيها القول والتأييد اإلهلي والنبوة والصدق املقطوع على غيبه الذي صحبه  تعاىل فيه إىل ذلك العصمة ومن اخلطأ
خرق العادات واآليات واملعجزات ويف أقل من هذا كفاية ملن كانت فيه حشاشة فكيف أن يظن به عليه السالم أن 

ه صلى اهللا عليه و خيرب عن ربه تعاىل خربا يكلفنا فهمه وهو خبالف ما يفهم ويعقل ويشاهد وحيس ما ينسب هذا إلي
  سلم إال ملحد يف الدين كائد 

وأعجب العجب أن هؤالء القوم يأتون إىل األلفاظ اللغوية فينقلوهنا عن موضوعها بغري دليل فيقولون معىن قوله 
  ليس للثياب املعهودة وإمنا هو القلب } وثيابك فطهر { تعاىل 

منقولة عن موضعها يف اللغة إىل معىن آخر وهو إيقاع اخلشية  مث يأتون إىل ألفاظ قد قام الربهان الضروري على أهنا
  على احلجارة 

فيقولون ليس هذا اللفظ ههنا منقوال عن موضوعه مكابرة للعيان وسعيا يف طمس نور احلق وإقرارا لعيون امللحدين 
  الكائدين هلذا الدين ويأىب اهللا إال أن يتم نوره وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل يف التشبيه

قال علي التشبيه بني األشياء املشتبهة حق مشاهد فإذا شبه اهللا عز و جل أو رسوله صلى اهللا عليه و سلم شيئا 
بشيء فهو صدق وحق وتنبيه على قدرة عظيمة ألنه ليس يف العامل شيئان إال ومها مشتبهان من وجه ما وغري 

ت طباقا ما ترى يف خلق لرمحن من تفاوت فرجع لذي خلق سبع مساوا{ مشتبهني من وجه آخر وقد قال اهللا تعاىل 
فهذا الذي قلنا هو ارتفاع التفاوت ألن التماثل هو ضد التفاوت وإذا بطل التفاوت } لبصر هل ترى من فطور 

صح التماثل ولذلك افتقر الناس إىل معرفة حدود الكالم وضبط الصفات اليت تتفق فيها املوصوفات اليت سعى قوم 
  طاهلا وهيهات من إبطال احلقائق من النوكى يف إب



فإن قال قائل إنه عليه السالم قد شبه ديون اهللا تعاىل بديون الناس يف وجوب قضائها وأنتم ال تقولون بقضاء الصالة 
  عن امليت 

من  فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق إننا بتوفيق اهللا عز و جل لنا أهل الطاعة هلذا احلديث وغريه وقد نسب إلينا الباطل
ظن أننا خنص هذا احلديث أو غريه بال نص فنقول يقضى الصوم واحلج والصالة املنذورة واملنسية واليت نيم عنها 
وأما الصالة املفروضة املتروكة عمدا والصوم املفروض يف رمضان املتروك عمدا فإن الذي فرط فيها ال يقدر على 

وإمنا عليه إمث أمره فيه إىل ربه تعاىل فال يقضى عنه ذلك  قضائها أبدا وليس عليه صيام يقضيه وال صالة يقضيها
  وباهللا تعاىل التوفيق 

قال علي وهذه أيضا من عجائب هؤالء القوم فإهنم يأتون إىل أشياء مل يشبه اهللا تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و 
للنكاح بأقل مما يقطع يف اليد يف  سلم بعضها ببعض فيحكون هلا حبكم واحد الدعائهم أهنا مشتبهة فيقولون ال جيوز

السرقة وقد علم كل ذي عقل أنه ال شبه بني السرقة والنكاح مث يأتون إىل ما أكد اهللا تعاىل شبهه وساوى بينهما 
فيبطلون التساوي فيهما فيقولون إن ديون الناس تقضى عن امليت وديون اهللا تعاىل ال تقضى عنه فهل يف تقحم 

ال علي وهذا الذي قلنا يف اجملاوز والتشبيه هو عني احلقيقة بالرباهني اليت ذكرنا مل نترك فيه الباطل أعظم من هذا ق
علقة ملتعقب منصف وباهللا تعاىل التوفيق فأما أهل الشغب فهم مبنزلة التائه يف الفلوات وإمنا علينا بعون اهللا تعاىل هنج 

ته طريق أهنج وال أخصر منه واحلمد هللا رب العاملني ويوفق الطريق القصد وإيضاحه حىت ال يوجد حبول اهللا تعاىل وقو
  اهللا تعاىل من يشاء مبا يشاء وباهللا تعاىل التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 

  الباب التاسع عشريف أفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عنه ويف الشيء يراه عليه السالم أو يبلغه فيقره صامتا عليه ال يأمر به وال ينهى 

قال علي بن أمحد رمحه اهللا قال قوم من املالكيني أفعاله عليه السالم على الوجوب وهي آكد من أوامره وقال 
آخرون منهم من احلنفيني األفعال كاألوامر وقال آخرون من كلتا الطائفتني ومن الشافعيني األفعال موقوفة على 

دليل أنه منها ندب أو إباحة صري إليه وممن قال هبذا من  دليلها فما قام منها على أنه واجب صري إليه وما قام
الشافعيني أبو بكر الصرييف وابن فورك وقال سائر الشافعيني ومجيع أصحاب الظاهر ليس شيء من أفعاله عليه 
نترك السالم واجبا وإمنا ندبنا إىل أن نتأسى به عليه السالم فيها فقط وأال نتركها على معىن الرغبة عنها ولكن كما 

سائر ما ندبنا إليه مما إن فعلناه أجرنا وإن تركناه مل نأمث ومل نؤجر إال ما كان من أفعاله بيانا ألمر أو تنفيذا حلكم فهي 
  حينئذ فرض ألن األمر قد تقدمها فهي تفسري األمر 

  قال علي وهذا هو القول الصحيح الذي ال جيوز غريه 
د من األوامر مبا حدثنا سعيد اجلعفري قال ثنا أبو بكر بن األدفوي ثنا واحتج من قال إهنا على الوجوب وإهنا أوك

أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل بن النحاس النحوي عن أمحد بن شعيب النسائي عن سعيد بن عبد الرمحن 
خمرمة  حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري قال وثبتين معمر بعد عن الزهري عن عروة بن الزبري أن مسور بن

ومروان بن احلكم يزيد أحدمها على صاحبه قاال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام احلديبية فذكر احلديث 
وفيه طول فلما فرغ من قصة الكتاب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه قوموا فاحنروا مث احلقوا قال 

فلما مل يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر هلا ما لقي فواهللا ما قام منهم رجل حىت قال ذلك ثالث مرات 



من الناس فقالت أم سلمة يا رسول اهللا أحتب ذلك اخرج مث ال تكلم منهم أحدا حىت تنحر وحتلق فخرج عليه 
  السالم 

  غما فنحر بدنة ودعا حبالقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم حيلق بعضا حىت كاد بعضهم يقتل بعضا 
قال علي وما نعلم حجة أشنع عليهم من هذا احلديث الذي احتجوا به ألن الذي أوجب اهللا علينا طاعته وأمرنا 
باتباعه هو النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي أنكر عليهم التأخر عما أمرهم به ومل يأمر باتباع الذين خالفوه حىت 

  ما لقي منهم فعل ما أمرهم به والذين أومهوه حىت جعلوه يشكوا 
ومن أخذ بفعل الناس وترك أمر نبيه صلى اهللا عليه و سلم وعمل مبا أنكره عليه السالم ومل يلتفت إىل أمر نبيه صلى 

  اهللا عليه و سلم وصوب فعل من أغضبه وتعمد ذلك فقد ضل ضالال ومل نأمن عليه مفارقة اإلسالم 
اهللا عنهم خطأ ومعصية ولكنهم مغفور هلم بيقني النص يف وليعلم كل ذي لب أن ذلك الفعل من أهل احلديبية رضي 

أنه ال يدخل النار أحد شهد بدرا واحلديبية وليس غريهم كذلك وال حيل ملسلم أن يقتدي هبم يف ذلك فال بد لكل 
  فاضل من زلة 

عله إال أن وكل عامل من وهلة وكل أحد من اخليار فإنه يؤخذ من قوله وفعله ويترك ويرغب من كثري من قوله وف
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومن اقتدى بأهل احلديبية يف هذا الفعل الذي أنكره رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم فقد هلك رضي اهللا عنهم مضمون هلم املغفرة يف ذلك وغريه ومل يضمن ذلك لغريهم 
كما حدثنا عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن وقد أقر بعضهم رضي اهللا عنهم على نفسه اخلطأ العظيم يف هذا الباب 

فتح قال ثنا عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد عن أمحد بن علي عن مسلم ثنا أبو كريب حممد بن العالء 
وحممد بن عبد اهللا بن منري قاال أنبأنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب وائل شقيق بن سلمة قال مسعت سهل بن حنيف 

وا رأيكم على دينكم فلقد رأيتين يوم أيب جندل ولو أستطيع رد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و بصفني يقول اهتم
  سلم قال األعمش عن أيب وائل عن سهل لرددته 

قال علي ويوم أيب جندل هو يوم احلديبية فقد أقر سهل رضي اهللا عنهم أهنم أساؤوا الرأي يوم احلديبية حىت لو 
   صلى اهللا عليه و سلم لردوه استطاعوا رد أمر رسول اهللا

حدثنا أبو سعيد اجلعفري حدثنا ابن األدفوي ثنا أبو جعفر بن الصفار عن النسائي عن سعيد بن عبد الرمحن حدثنا 
  سفيان بن عيينة عن الزهري قال وثبتين 

وفيه أن عمر  معمر عن الزهري عن عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم فذكرا حديث احلديبية
بن اخلطاب قال واهللا ما شككت مذ أسلمت إال يومئذ فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت ألست نيب اهللا حقا 

قال بلى قلت ألسنا على احلق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطى الدنية يف ديننا إذا قال إين رسول اهللا 
ا أنا سنأيت البيت فنطوف به قال بلى أفأخربتك أنك تأتيه العام قلت ولست أعصيه وهو ناصري قلت أو ليس وعدتن

ال قال إنك تأتيه وتطوف به قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نيب اهللا حقا قال بلى قلت ألسنا على 
يعصي ربه وهو  احلق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطى الدنية إذا قال أيها الرجل إنه رسول اهللا وليس

  ناصره فاستمسك بغرزه حىت متوت فواهللا إنه لعلى احلق 
  قلت أو ليس كان حيدثنا أنا سنأيت البيت ونطوف به قال بلى أفأخربك أنك تأتيه العام قلت ال 

  قال إنك ستأتيه وتطوف به 



  قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعماال 
حممد صلى اهللا عليه و سلم ومعاذ اهللا من أن يظن ذلك به ذو  قال علي مل يشك عمر قط مذ أسلم يف صحة نبوة

مسكة ولكنه شك يف وجوب اتباع ما أمرهم به من احللق والنحر وإمضاء القضية بينه وبني قريش مث ندم على ذلك 
لفاسد كما ترى وعمل لذلك أعماال مستغفرا مما سلف منه من األمر الذي ينصره اآلن من أضله اهللا تعاىل بالتقليل ا

ومثل هذا من غري أهل احلديبية فسق شديد ولكنهم بشهادته صلى اهللا عليه و سلم مغفور هلم ال يدخله النار منهم 
  أحد إال صاحب اجلمل األمحر وحده 

قال علي وقد بني النيب صلى اهللا عليه و سلم دينهم يف هذا الباب كما ثنا حيىي بن عبد الرمحن ثنا ابن دحيم ثنا 
محاد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا نصر بن علي ثنا وهب بن جرير ثنا أيب عن ابن إسحاق قال ثنا عبد اهللا  إبراهيم بن

بن أيب جنيح عن جماهد عن ابن عباس قال حلق يوم احلديبية رجال وقصر آخرون فذكر ابن عباس أنه صلى اهللا عليه 
كر هبم ثالث مرات فقالوا ما بال احمللقني ظاهرت و سلم ترحم على احمللقني ثالثا وعلى املقصرين واحدة بعد أن ذ

  هلم الترحم فقال صلى اهللا عليه و سلم إهنم مل يشكوا 
  قال علي مل يشكوا يف وجوب تنفيذ أمره وشك املترددون فعوقبوا كما ترى وإن 

يطان ببعض ما كانوا مغفورا هلم كلهم وكذلك الذين فروا من الزحف يوم أحد فأخرب تعاىل أنه إمنا استفزهم الش
كسبوا مث أخرب تعاىل أنه عفا عنهم فمن اقتدى هبم يف الفرار من الزحف فهو غري حاصل على ما حصلوا عليه من 

  العفو بل يبوء بغضب من اهللا تعاىل 
وال عجب أعجب ممن يقتدي بأهل احلديبية يف خطيئة وقعت منهم قد ندموا عليها واعترفوا هبا وينهى عن االقتداء 

فعل فعلوه كلهم موافق لرضا اهللا عز و جل ورضا رسوله صلى اهللا عليه و سلم يف حنرهم البدنة يف ذلك هبم يف 
اليوم عن سبعة والبقرة عن سبعة بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأهنم حنروا سبعني بدنة عن سبعمائة إنسان 

ا ملا مث حيض على االقتداء هبم يف خطيئة أخطؤوها قد ما سوى البقر فيقول هؤالء ال جيوز االقتداء هبم يف ذلك تقليد
  تابوا منها فهل يف عكس احلقائق واجملاهرة بالباطل أشنع من هذين املذهبني وباهللا تعاىل نعوذ من اخلذالن 

ومن العجائب اليت ال يفهم منها إال االستخفاف بالدين واخلنا احتجاج ابن خويز منداذ املالكي إجياب أفعال رسول 
هللا صلى اهللا عليه و سلم فرضا حبديث األنصاري الذي قبل امرأته وهو صائم فأمرها أن تستفيت يف ذلك أم سلمة ا

فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فوجد املرأة فسأل عنها فأخربته أم سلمة خبربها فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
زاده ذلك شرا وقال حيل اهللا لرسوله ما شاء فغضب رسول اهللا و سلم أال أخربهتا أين أفعل ذلك فقالت قد فعلت ف

  صلى اهللا عليه و سلم وقال أما واهللا إين ألتقاكم هللا وأعلمكم مبا أتقي 
قال أبو حممد وإن احتجاج ابن خويز منداذ هبذا احلديث وهو ال يقول به وال يستحبه وال يبيحه بل يكره القبلة 

اهللا عليه و سلم يف ذلك ويسخط اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم  للصائم ويرغب عن فعل النيب صلى
لرغبته عما كان عليه السالم يفعله آلية من اآليات الشنيعة وهو ال يرى هذا الفعل واجبا وال مستحبا وال مطلقا مث 

نا فإنه قد عدم الرقبة حيتج به يف إجياب أفعاله صلى اهللا عليه و سلم وليس العجب ممن يطلق لسانه مبثل هذا اخل
واحلياء واخلوف وال يبايل باإلمث وال بالعار وإمنا العجب ممن يسمعه مث يقبله ويكتبه مصدقا له مستحسنا وإنا هللا وإنا 

  إليه راجعون على دروس العلم وذهابه 
ندوب إليها وهذا احلديث الذي ذكر أعظم حجة يف أن أفعاله عليه السالم ليست على الوجوب ولكنها مستحبة م

  يأيت من تركها راغبا عنها كما يأمث ابن خويز 



منداذ ونظراؤه يف رغبتهم عن فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف التقبيل وهو صائم وال يأمث من تركها مستحبا هلا 
مد هللا رب غري راغب عنها وال يؤجر أيضا وأما من فعلها مؤتسيا فيها بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فهو مأجور واحل

  العاملني 
قل يأيها لناس إين { واحتج من قال إن أفعاله عليه السالم كأوامره بأن قال قد أمرنا باتباعه عليه السالم بقوله تعاىل 

رسول هللا إليكم مجيعا لذي له ملك لسماوات وألرض ال إله إال هو حييي ومييت فآمنوا بلله ورسوله لنيب ألمي لذي 
  قالوا وهذا إجياب علينا اتباعه يف فعله وأمره سواء } بعوه لعلكم هتتدون يؤمن بلله وكلماته وت

قال علي االتباع ال يفهم منه حماكاة الفعل يف اللغة أصال وإمنا يقتضي االمتثال ألمره عليه السالم والطاعة ملا علم 
و رد وبقوله صلى اهللا عليه عن ربه عز و جل وقد بني ذلك عليه السالم يف قوله من عمل عمال ليس عليه أمرنا فه

  و سلم كل أحد يدخل اجلنة إال من أىب قيل ومن يأىب يا رسول اهللا قال من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب 
قال علي واملعصية إمنا هي خمالفة األمر ال ترك حماكاة الفعل وما فهم قط من اللغة أن يسمى تارك حماكاة الفعل 

مبحاكاته فإمنا استثىن عليه السالم من دخول اجلنة من خالف األمر فقط وبقي من ال حياكي عاصيا إال بعد أن يؤمر 
الفعل غري راغب عنه على دخول اجلنة فقد صح أنه ليس عاصيا وإذا مل يكن عاصيا فلم جيتنب فرضا فقد صح أن 

أنه أراد افعلوا ما يفعل وإمنا حماكاة الفعل ليست فرضا وأيضا فما فهم عريب قط من خليفة يقول اتبعوا أمري هذا 
يفهم من هذا امتثال أمره فقط وأيضا فإن أفعال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال خيتلف أحد يف أهنا غري فرض عليه 
مبجردها ومن احملال أن يكون كذلك ويكون فرضا علينا وهذا هو خالف االتباع حقا وقد هذر قوم بأن قالوا من 

مآ أفآء هللا على رسوله من أهل لقرى فلله وللرسول ولذي لقرىب وليتامى { ز و جل احلجة يف ذلك قول اهللا ع
وملساكني وبن لسبيل كي ال يكون دولة بني ألغنيآء منكم ومآ آتاكم لرسول فخذوه وما هناكم عنه فنتهوا وتقوا هللا 

  } إن هللا شديد لعقاب 
والفعل ال يعطى وإمنا يعطينا أوامره فقط وال سيما وقد  قال علي وهذا ختليط ألن اإليتاء يف اللغة إمنا هو اإلعطاء

  اتبع ذلك النهي وإمنا توعد اهللا على خمالفة األمر 

ال جتعلوا دعآء لرسول بينكم كدعآء بعضكم بعضا قد يعلم هللا لذين يتسللون منكم لواذا فليحذر { بقوله تعاىل 
وقال بعضهم الضمري يف أمره راجع إىل اهللا عز و } يم لذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أل

  جل 
وما { قال علي فيقال هلم ال عليكم أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو أمر من اهللا عز و جل نفسه بقوله تعاىل 

  فنطقه كله أمر اهللا عز و جل } ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى 
إمنا هو األمر فقط ال الفعل ألن اهللا عز و جل إمنا أخرب أن الوحي من قبله تعاىل قال علي اآلية كافية يف أن الالزم 

هو النطق والنطق إمنا هو األمر وأما الفعل فال يسمى نطقا البتة فصح أن فعله عليه السالم كله إباحة وندب ال 
  إجياب إال ما كان منه بيانا ألمر 

  تقول أمر فالن اليوم على إقامة أو أمره على عوج يعين حاله قال علي وقال بعضهم معىن أمره ههنا حاله كما 
{ قال علي وهذا يبطل بأن هذه اآلية إمنا جاءت بإجياب ما ذكر قبلها من األمر الذي هو النطق قال اهللا عز و جل 

لفون عن ال جتعلوا دعآء لرسول بينكم كدعآء بعضكم بعضا قد يعلم هللا لذين يتسللون منكم لواذا فليحذر لذين خيا
فصح أن هذا الوعيد يف أمره هلم بالبقاء معه وكذلك كان عليه } أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 

السالم ال يؤذن لشيء من صلوات التنفل كالعيدين والكسوف تفريقا بني الفعل واألمر إذ لو دعوا إىل الصالة 



  لكان أمرا واألمر فرض 
نا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثنا أمحد بن علي ثنا وقد حدثنا عبد اهللا بن يوسف ث

مسلم ثنا زهري بن حرب ثنا جرير عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة أم املؤمنني قالت صنع 
عنه فبلغه  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرا نترخص فيه فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأهنم كرهوه وتنزهوا

ذلك فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عين أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه فواهللا ألنا أعلمهم باهللا 
  وأشدهم له خشية 

قال علي فهذا نص جلي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل ينكر عليهم ترك فعل ما فعل فصح أنه ليس ذلك 
وإمنا أنكر عليهم إنكاره والتنزه عنه وهذا منكر جدا وقد أنكر عليهم ترك أمره واجبا ولو كان واجبا ألنكر تركه 

  فوضح الفرق بني الفعل واألمر ملن عقل وباهللا تعاىل التوفيق 
وبه إىل مسلم حدثنا حممد بن رافع وعبيد اهللا بن معاذ وابن أيب عمر وقتيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري وأبو كريب 

يبة قال ابن رافع ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن مهام بن منبه وقال ابن معاذ ثنا أيب ثنا شعبة عن وأبو بكر بن أيب ش
حممد بن زياد وقال ابن أيب عمر ثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج وقال قتيبة ثنا املغرية اخلرامي 

  عن أيب صاحل السمان عن أيب الزناد عن األعرج وقال ابن منري ثنا أيب عن األعمش 
وقال ابن أيب شيبة وأبو كريب ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل مث اتفق مهام وحممد بن زياد واألعرج وأبو 

صاحل كلهم عن أيب هريرة أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذروين ما تركتكم فإمنا هلك الذين من 
  ن أنبيائهم ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم قبلكم بكثرة مسائلهم واختالفهم ع

  وهذه رواية كل من ذكرنا ومل خيالفهم مهام يف شيء إال أنه قال ما تركتكم 
قال أبو حممد وهذا خرب منقول نقل التواتر عن أيب هريرة فلم يوجب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أحد إال 

مما أمر به واجتناب ما هنى عنه فقط وال جيوز البتة يف اللغة العربية أن يقال أمرتكم مبا فعلته وأسقط عليه ما استطاع 
  السالم ما عدا ذلك وأمرهم بتركه ما تركهم 

وقد علمنا بضرورة احلس واملشاهدة أنه عليه السالم وكل حي يف األرض ال خيلو طرفة عني من فعل إما جلوس أو 
و اضطجاع أو نوم أو اتكاء أو غري ذلك من األفعال فأسقط عليه السالم عنا كل هذا وأمرنا مشي أو وقوف أ

بتركه فيه حاشا ما أمر به أو هنى عنه فقط فوضح يقينا أن األفعال كلها منه عليه السالم ال تلزم أحدا وإمنا فيها 
  االئتساء املتقدمة فقط 

 حجة يف فعل أحد من الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني وال يف قال أبو حممد وصح باحلديث الذي قبل هذا أنه ال
  قوله ألن أولئك الذين كرهوا ما فعله عليه 

السالم قصدوا بذلك اخلري يف اجتهادهم وقد أنكر عليه السالم ذلك فصح أنه ال حجة إال فيما جاء عنه عليه 
  السالم فقط واحلمد هللا رب العاملني 

لقد كان لكم يف رسول هللا {  تعاىل يف أفعاله عليه السالم على االئتساء به بقوله تعاىل قال أبو حممد وإمنا حضنا اهللا
وما كان لنا فهو إباحة فقط ألن لفظ اإلجياب إمنا هو } أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا وليوم آلخر وذكر هللا كثريا 

اء وتتصدق تطوعا وال جيوز أن علينا ال لنا نقول عليك أن تصلي اخلمس وتصوم رمضان ولك أن تصوم عاشور
يقول أحد يف اللغة العربية عليك أن تصوم عاشوراء وتتصدق تطوعا ولك أن تصلي اخلمس وتصوم رمضان هذا 



  الذي ال يفهم سواه يف اللغة اليت هبا خاطبنا اهللا تعاىل مبا ألزمنا من شرائعه 
قد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو ل{ قال أبو حممد وقال بعضهم قوله تعاىل بعقب اآلية املذكورة 

  بيان أن ذلك إجياب ألن هذا وعيد } هللا وليوم آلخر وذكر هللا كثريا 
قال أبو حممد التأويل خطأ ألن االئتساء املندوب إليه يف اآلية املذكورة إمنا هو للمؤمنني الذين يرجون اهللا واليوم 

ون اهللا واليوم اآلخر وأما الكفار الذين ال يرجون اهللا واليوم اآلخر فراغبون اآلخر ومل يقل تعاىل هو على الذين يرج
عن االئتساء به عليه السالم وكذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم إين أصوم وأفطر وأنكح النساء فمن رغب عن 

ركها غري راغب سنيت فليس مين وصدق عليه السالم أن من ترك شيئا من أفعاله راغبا عنها فهو كافر وأما من ت
عنها لكن اقتصارا على الفرض وختفيفا من التطوع عاملا بأنه يترك فضال كثريا فقد أفلح كما قال عليه السالم 

  لألعرايب الذي حلف ال يزيد على األوامر الواجبات شيئا فقال عليه السالم أفلح واهللا إن صدق دخل اجلنة 
األوامر هي الفروض وأن أفعاله عليه السالم ليست فرضا ألن قال أبو حممد ويف هذا احلديث بيان كاف يف أن 

األعرايب إمنا سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عما أمر به ال عما يفعل مث حلف أال يفعل غري ذلك فصوب 
ذا ما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوله وحسن فعله وهذا كاف ملن عقل إذ مل يلزمه عليه السالم اتباع أفعاله وه

  ال إشكال فيه 
قال أبو حممد بل أنكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أصحابه رضي اهللا عنهم التزام املماثلة ألفعاله كما 

  حدث عبد اهللا بن ربيع ثنا حممد بن معاوية القرشي ثنا أبو خليفة 

السعدي عن أيب نضرة عن أيب سعيد  ثنا أبو داود الطيالسي هو هشام بن عبد امللك عن محاد بن سلمة عن أيب نضلة
اخلدري قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما صلى خلع نعليه فوضعهما يساره فخلع القوم نعاهلم 
فلما قضى صالته قال ما لكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال إين مل أضعهما من بأس ولكن جربيل 

  ى فإذا أتى أحدكم املسجد فلينظر يف نعليه فإن كان فيهما أذى فليمسحه أخربين أن فيهما قذرا وأذ
قال أبو حممد فهذا عدل من الصحابة أبو سعيد اخلدري شهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنكر عليهم 

  التزام مماثلة أفعاله فبطل كل تعلل بعد هذا وصح أال يلزم إال أمره عليه السالم فقط 
د وإمنا تعلق مبا ذكرنا قوم من أصحاب مالك على أهنم أترك خلق اهللا ألفعاله عليه السالم فقد تركوا قال أبو حمم

فعله عليه السالم يف صالته بالناس وهم وراءه قيام أو جلوس وتركوا فعله عليه السالم يف دخوله وإمامته بالناس 
ف حيث مل يأت به نص وال إمجاع ورغبوا عن فعله بعد ابتداء أيب بكر بالتكبري هبم والصالة وجوزوه يف االستخال

عليه السالم يف الصب على بول الصيب واختاروا الصوم يف رمضان يف السفر ورغبوا عن فعله عليه السالم يف 
الفطر ورغبوا عن فعله عليه السالم يف التقبيل وهو صائم وقد غضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على من 

يف } والطور { ه عنه وخطب الناس ناهيا عن ذلك ورغبوا عن فعله عليه السالم يف قراءته رغب عن ذلك أو تنز
املغرب وتركوا فعله عليه السالم يف تطيبه يف حجة الوداع وأخذوا بأمر له متقدم لو كان على ما ظنوه كان 

ا فعله عليه السالم يف منسوخا بآخر فعله عليه السالم وتركوا فعله عليه السالم حكمه بالسلب للقاتل وتركو
وتركوا فعل مجيع الصحابة يف هذين املوضعني وكل من } إذا السماء انشقت { ويف } والنجم { سجوده يف سورة 

  أسلم من اجلن واإلنس 
قال أبو حممد فأما ما كان من أفعاله عليه السالم تنفيذا ألمر فهو واجب فمن ذلك قوله عليه السالم صلوا كما 



وخذوا عين مناسككم ومهه بإحراق منازل املتخلفني عن الصالة يف اجلماعة وجلده شارب اخلمر  رأيتموين أصلي
  ألنه عليه السالم ملا أخرب أن األموال واألعراض حرام مث أن ينتهك شر منها أو بأنه يريد 

ر حق وقد أمر جبلد انتهاكها علمنا أن ذلك حق وأما بعد األمر فواجب ال إباحة ألنه عليه السالم ال يهم إال بأم
  الشارب مث كان فعله بيانا للجلد الذي أمر به 

وكذلك ما كان من أفعاله عليه السالم هنيا عن شيء أو أمرا بشيء فهو على الوجوب كإزالته صلى اهللا عليه و 
ه عن سلم ابن عباس عن يساره ورده إىل ميينه فهذا وإن كان فعال فهو أمر البن عباس للوقوف عن ميينه وهني ل

  الوقوف عن يساره وإمنا الفعل اجملرد هو الذي ليس فيه معىن األمر 
فإن قال قائل فهال قلتم إن مهه عليه السالم بإحراق بيوت املتخلفني عن الصالة إباحة ال فرض على أصلكم يف 

كذلك نقول ما مل يأت انتقال الشيء إذا نسخ إىل أقرب املراتب منه ال إىل أبعدها عنه قيل له وباهللا تعاىل التوفيق 
دليل على أنه منقول إىل أبعد املراتب عنه ولكن ملا قال عليه السالم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا 

فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا مث أخرب عليه السالم أنه قد هم حبرق بيوت 
نص املذكور أن ذلك حق واجب إنفاذه إذ قد نص أنه ال يستبيح دما وال ماال إال حبق واحلق املتخلفني علمنا بال

  فرض ما مل يأت دليل على أنه إباحة 
قال أبو حممد قد قلنا إن القائلني بأن أفعاله عليه السالم على الوجوب هم أشد الناس خالفا هلذا األصل الفاسد فإن 

يوم اجلمعة خطبتني قائما جيلس بينهما ليست فرضا وإمنا الفرض خطبة واحدة وما  املالكيني يقولون إن خطبة اإلمام
روي قط أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب إال خطبتني قائما جيلس بينهما فلم يروا فعله عليه السالم ههنا على 

  الوجوب 
م كان يرتب وضوءه وال ينكسه ويقولون إن ترتيب الوضوء ليس فرضا وال شك يف أن النيب صلى اهللا عليه و سل

  ال يشك مسلم يف ذلك 
ويرون أن الصالة للصبح مبزدلفة ليس فرضا وال يبطل حج من تركه ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالها 
هناك وآذن أن من مل يدركها هنالك فال حج له ويرون أن من صلى املغرب قبل مزدلفة ليلة النحر فصالته تامة 

اهللا عليه و سلم أخرها إىل املزدلفة فلم يصلها إال فيها وال يرون رمي مجرة العقبة فرضا ورسول  ورسول اهللا صلى
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد رماها وال يرون الضجعة بعد ركعيت الفجر قبل صالة الصبح فرضا ورسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم كان 

ملدينة السبعة وأهل املدينة وكل هذه املسائل فجماهري الصحابة يفعلها دائما عليها مواظبا هلا وكذلك فقهاء ا
والتابعني والفقهاء يروهنا فرضا وإمنا أتينا هبذه املسائل لئال يدعو إمجاعا على أهنا ليست فرضا ومثل هذا لو تتبع كثري 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
مث يفعله فإن هذا إن علمنا أن الفعل كان بعد قال أبو حممد فإن تعارض فعل وقول مثل أن حيرم عليه السالم شيئا 

القول فهو نسخ له وبيان أن حكم ذلك القول قد ارتفع ألنه عليه السالم ال يفعل شيئا حمرما وال جيوز أن يقال يف 
شيء فعله عليه السالم أنه خصوص له إال بنص يف ذلك ألنه عليه السالم قد غضب على من قال ذلك وكل شيء 

 صلى اهللا عليه و سلم فهو حرام وذلك مذكور يف حديث األنصاري الذي سأله عن قبلة الصائم أغضب رسول اهللا
فأخربه عليه السالم أنه يفعل ذلك فقال األنصاري يا رسول اهللا إنك لست مثلنا قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك 



 وأعلمكم مبا آيت وما أذر أو كما قال وما تأخر فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال واهللا إين ألتقاكم هللا
  عليه السالم 

فال حيل ألحد بعد هذا أن يقول يف شيء فعله عليه السالم إنه خصوص له إال بنص مثل النص الوارد يف املوهبة 
يأيها لنيب إنآ أحللنا لك أزواجك لاليت آتيت أجورهن وما ملكت ميينك ممآ أفآء هللا عليك وبنات { بقوله تعاىل 

ك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك لاليت هاجرن معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن أراد عم
لنيب أن يستنكحها خالصة لك من دون ملؤمنني قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم وما ملكت أمياهنم لكيال 

الصوم وقوله ناهيا هلم إين لست كهيئتكم ومثل وصاله عليه السالم يف } يكون عليك حرج وكان هللا غفورا رحيما 
ومثل نومه عليه السالم وصالته دون جتديد وضوء فسئل عليه السالم عن ذلك فقال عيناي تنامان وال ينام قليب 

فما جاء فيه بيان كما ذكرنا فهو خصوص وما مل يأت فيه نص كما قلنا فلنا أن نتأسى به عليه السالم ولنا يف ذلك 
  لنا أن نترك غري راغبني عن ذلك فال نأمث وال نؤجر األجر اجلزيل و

فمما جاء كما ذكرنا هنيه عليه السالم عن الصالة قائما إذا صلى اإلمام جالسا مث هو عليه السالم صلى جالسا يف 
مرضه الذي مات فيه وصلى أبو بكر مذكرا إىل جانبه قائما فأقر فعلمنا أن ذلك نسخ إلجياب اجللوس عن املذكر 

  ة فإن شاء صلى جالسا وذلك أفضل عندنا وإن شاء قائما كل ذلك جائز حسن خاص

وكذلك قلنا يف حضه عليه السالم على صيام يوم عرفة مث أفطر عليه السالم فيه فقلنا صيامه أفضل للحاج وغريه 
اس فيفرض وإفطاره مباح حسن وقد روت عائشة أنه عليه السالم كان يترك الفعل وهو حيبه خشية أن يفعله الن

  عليهم كما فعل عليه السالم يف قيام الليل يف رمضان قام مث ترك خوفا أن يفرض علينا 
وإمنا قلنا هذا لئال يقول جاهل أجيوز أن يترك عليه السالم األفضل ويفعل األقل فضال فأعلمناه عليه السالم يفعل 

يتخلفون عنه أصال وأنه ال جيد ما حيملهم عليه ذلك رفقا منه كما أخرب عليه السالم أنه لوال رجال من أصحابه ال 
ما ختلف عن سرية يوجهها يف سبيل اهللا فأخرب عليه السالم أنه يتخلف عن اجلهاد وهو أفضل خوفا أن يشق على 

  أمته وهذا كثري 
ليه السالم عن قال أبو حممد وأما إذا مل يعلم أي احلكمني قبل األمر أم الفعل فإنا نأخذ بالزائد كما فعلنا يف هنيه ع

الشرب قائما وروي عنه عليه السالم أنه شرب قائما ويف هنيه عليه السالم عن االستلقاء ووضع رجل على رجل 
وروي عنه أنه عليه السالم رئي مضطجعا يف املسجد كذلك فأخذنا ههنا بالزائد وهو النهي يف كال املوضوعني ألن 

كما يشاء وإباحة الشرب على كل حال فقد تيقنا أننا نقلنا عن  األصل إباحة االضطجاع على كل حال واالستلقاء
هذه اإلباحة إىل هني عن كال األمرين بال شك يف ذلك مث ال ندري هل نسخ ذلك النهي أو ال وال حيل ملسلم أن 
ين من يترك شيئا هو على يقني من أنه قد لزمه لشيء ال يدري أهو ناسخ أم ال واليقني ال يبطل بالشك والظن ال يغ

احلق شيئا فنحن على ما صح لدينا أنه قد لزمنا حىت يقيم املدعي لبطالنه علينا الربهان يف صحة دعواه وإال فهي 
  ساقطة وباهللا تعاىل التوفيق 

وهكذا قلنا يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مما يليك مع ما قد صح من تتبعه الدباء من نواحي 
ن هذا اخلرب ليس فيه أنه عليه السالم تناول الدباء مما ال يليه بل ميكن تتبعه من نواحي القصعة وال فرق على أ

الصحفة مما يليه وليس هكذا األقوال فإنه صلى اهللا عليه و سلم إذا قال قوال فيه إباحة مث جاء بعد عموم حترمي إال 
ناء األقل من األكثر ألن القول بيان جلي أنه ممكن استثناء إباحة قبل فواجب ضم القولني مجيعا إىل واحد واستث

  وليس يف الفعل بيان املراد ال بتخصيص وال بغريه 



قال أبو حممد فاحلاصل من هذا أن القولني إذا تعارضا وأمكن أن يستثىن أحدمها من اآلخر فيستعمالن مجيعا مل جيز 
ذلك إال بربهان جلي من نص أو إمجاع أو  غري ذلك وسواء أيقنا أيهما أول أو مل نوقن وال جيوز القول بالنسخ يف

تعارض ال ميكن معه استثناء أحدمها من اآلخر وأما القول والفعل إذا تعارضا فإن كان الفعل قبل القول أو مل يعلم 
أقبله أم بعده فاحلكم القول ويكون الفعل حينئذ منسوخا وال جيوز أن يستثىن منه الفعل ألننا ال ندري أحاله خنص 

ه أم مكانه إذ ليس يف الفعل بيان عموم وال تفسري حد وإن كان الفعل بعد القول فحينئذ خنص تلك احلال أم زمان
بيقني فقط ألننا من ذلك على يقني ولسنا من ختصيص الزمان واملكان على يقني وال جيوز أن حنكم يف الدين بالشك 

  كما فعلنا فيما قد صح من أن املرأة تقطع الصالة 
ئشة ذكرت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي وهي بني يديه معترضة كاعتراض اجلنازة مث صح أن عا

فتكره أن تقعد فتؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتمسك كما هي فصح هبذا النص أن هذا الفعل كان بعد 
ودل أيضا هذا اخلرب على املداومة النهي ألهنا أخربت أهنا لو قعدت آلذت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذلك 

  على ذلك فاستثناء حال االضطجاع من قطع املرأة الصالة على سائر أحواهلا وباهللا تعاىل التوفيق 
قال أبو حممد لو كانت األفعال على الوجوب لكان ذلك تكليفا ملا ال يطلق من وجهني ضروريني أحدمها أنه كان 

هللا عليه و سلم يده وأن نضع أرجلنا حيث وضع عليه السالم رجله وأن يلزمنا أن نضع أيدينا حيث وضع صلى ا
  منشي حيث مشى وننظر إىل ما نظر إليه وهذا كله خروج عن املعقول 

والوجه الثاين أن أكثر هذه األشياء اليت تصرف عليه السالم بأفعاله فيها فقد ثبت فكنا من ذلك مكلفني ما ال نطيق 
  حاشا فبطل كل قول يف هذا الباب 

ما ذكرنا من االئتساء به عليه السالم يف أفعاله وأما من قال نطلب الدليل فإن وجدنا دليال على وجوب الفعل 
صرنا إليه وإن مل جند دليال محلنا األفعال على االئتساء فقط فهي نفس قولنا إال أننا حنملها على االئتساء أبدا ما مل 

  إليه وباهللا تعاىل التوفيق جند دليال على الوجوب فإن وجدناه صرنا 
قال أبو حممد وأما الشيء يراه عليه السالم أو يبلغه أو يسمعه فال ينكره وال يأمر به فمباح ألن اهللا عز و جل 

لذين يتبعون لرسول لنيب ألمي لذي جيدونه مكتوبا عندهم يف لتوراة وإلجنيل يأمرهم { وصفه عليه السالم فقال 
وحيل هلم لطيبات وحيرم عليهم خلبآئث ويضع عنهم إصرهم وألغالل ليت كانت عليهم  بلمعروف وينهاهم عن ملنكر

فلو كان ذلك الشيء منكرا } فلذين آمنوا به وعزروه ونصروه وتبعوا لنور لذي أنزل معه أولئك هم ملفلحون 
رفه عليه السالم فهو لنهى عنه عليه السالم بال شك فلما مل ينه عنه مل يكن منكرا فهو مباح املباح معروف وما ع

معروف وال معروف إال ما عرف وال منكر إال ما أنكر فمن ذلك غناء اجلاريتني يف بيته وهو عليه السالم يسمع وال 
ينكر فأنكر ذلك أبو بكر فأنكر النيب صلى اهللا عليه و سلم على أيب بكر إنكاره فصح بذلك ما ذكرنا نصا ووجب 

  عليه السالم فأقره اإلنكار على كل ما أنكر ما علمه 
ومن ذلك زفن السودان فنهاهم عمر فأنكر عليه السالم على عمر إنكاره عليهم ومن ذلك اللعب اليت رأى عليه 
السالم عند عائشة وفيها فرس ذو أجنحة مع هنيه عليه السالم عن الصور فكان ذلك إذا مستثىن مما هنى عنه ومثل 

إباحته لذلك إذا كان رقما يف ثوب واستثناءه إياه من مجلة ما هنى عنه من إنكاره عليه السالم الصور يف الستر مع 
الصور فلما قطعت عائشة الستر وسادتني اتكأ عليه السالم عليهما ومل ينكرمها فصح من ذلك أن املعلق من الثياب 

تار ههنا عليه السالم اليت فيها الصور مكروه ليس حراما وال مستحبا لكن من تركها أجر ومن استعملها مل يأمث واخ
األفضل واختاره لعائشة وفاطمة رضي اهللا عنهما وصح بذلك أن الثياب اليت فيها الصور وإذا كانت وسائد فذلك 



  حسن مباح وال مستحب ال نكرهه أصال بل حنبه 
فعله مل يأمث  وكذلك الشيء إذا تركه عليه السالم ومل ينه عنه وال أمر به فهو عندنا مباح مكروه ومن تركه أجر ومن

  ومل يؤجر كمن أكل متكئا ومن استمع زمارة 

الراعي فلو كان ذلك حراما ملا أباحه عليه السالم لغريه ولو كان مستحبا لفعله عليه السالم فلما تركه كارها له 
  كرهناه ومل حنرمه 

إعادة الوضوء وأنتم ال ترون فإن قال قائل فقد ناموا حبضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث صلوا ومل يأمرهم ب
ذلك قيل له وباهللا التوفيق ما روى أحد قط أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رآهم نياما وال أعلم أهنم ناموا وإمنا 
  جاء احلديث أنه عليه السالم أبطأ بالعشاء اآلخرة حىت نام الناس ومسع هلم غطيط وصاح عمر نام النساء والصبيان 

مع بني يف أهنم ناموا وهو عليه السالم غائب غري حاضر وإمنا أعلمه عمر بنوم النساء والصبيان فاحلديث كما تس
وهذان الصنفان ليس عليهم حضور الصالة يف اجلماعة فرضا وأيضا فمن أين للمحتج هبذا أن يقول ناموا قعودا 

أو إىل احلائط أو مضطجعا نوما طويال نوما قليال بال أن يرد ذلك يف احلديث ولعل فيهم من نام مستندا إىل صاحبه 
  ما يدري من مل حيضر نومهم كيف كان نومهم ومثل هذا من الدعاوى ال يستجيزها ذو دين متهم بالصدق 

فلما صح أنه عليه السالم كان غائبا ومل يأتنا نص يف أنه عليه السالم علم نومهم وصح أمره عليه السالم يف حديث 
وضوء من النوم مجلة لزمنا أال نزول عما أمرنا ألمر ال ندري أعلمه عليه السالم أم مل صفوان بن عسال املرادي بال

يعلمه ولو صح عندنا أنه عليه السالم علم أهنم ناموا وأقرهم على ذلك لقلنا به وألسقطنا الوضوء عمن نام مجلة 
متعلق ألنه كان يكون معناه نام على أي حال نام ولو صح يف ذلك اخلرب أن عمر قال نام الناس ملا كان هلم فيه 

الناس الذين ينتظرونه عليه السالم وكيف وكل طائفة منهم ختالف هذا اخلرب ألهنم خيصون بعض أحوال النوم دون 
  بعض وليس بيننا يف اخلرب أصال 

 فإن قال قائل أجيوز أن خيفى ذلك على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قيل له نعم كما جاز عندكم معاشر
  الشافعيني واملالكيني واحلنفيني قول جابر كنا نبيع أمهات األوالد على عهد رسول اهللا 

  على أن بيع أمهات األوالد أشهر من نوم قوم يف الليل والقوم يف عوزة من املصابيح بركن املسجد 
ع من نوم قوم يف ركن وكما يقول املالكيون إنه خفي عليه ذبح آل أيب بكر الفرس وأكلهم إياه باملدينة وهذا أشي

  املسجد لقلة اخليل عندهم باملدينة يف أيامه صلى اهللا عليه و سلم 

ولشدة العيش عندهم وقلة اإلدام وشدة امتزاج أهل بيت أيب بكر مع النيب صلى اهللا عليه و سلم وجماورهتم له 
وهو غائب عنهم ولو صح أنه  فكيف خيفى عليه أهنم ذحبوا فرسا فأكلوه وال خيفى عليه نوم قوم يف ركن املسجد

عليه السالم كان حاضرا يف املسجد ألمكن أن خيتفي نوم من يف ركن املسجد عنه فكيف وقد صح أنه عليه السالم 
كان غائبا عنهم مع أن ختصيص نومهم بأهنم كانوا قعودا ال مستندين وال مضطجعني وال متكئني كذب من أقدم 

  عليه وباهللا التوفيق 
ويف باب القول باألخبار من كتابنا يف أول الباب املذكور أشياء قاطعة من الكالم يف أفعال النيب صلى  قال أبو حممد

اهللا عليه و سلم ويف الشيء يعلمه فيقر عليه إذا استضافت إىل ما ههنا مت الكالم يف ذلك وكرهنا تكرارها وباهللا 
  تعاىل التوفيق 



  الباب العشرون الكالم يف النسخ

مد علي بن أمحد حد النسخ أنه بيان انتهاء زمان األمر األول فيما ال يتكرر وأما ما علق بوقت ما فإذا قال أبو حم
خرج ذلك الوقت أو أدى ذلك الفعل سقط األمر به فليس هذا نسخا فلو كان هذا نسخا لكانت الصالة املنسوخة 

خا وهذا ما ال يقوله أحد باإلمجاع إذا خرج وقتها والصيام منسوخا باإلحراج واحليض والصيام واحلج منسو
املقطوع به على أال يسمى نسخا يكفي من اإلطالة فيه وباهللا تعاىل التوفيق مع من مسى هذا نسخا فعليه الربهان على 

وقالوا لن يدخل جلنة إال من كان هودا أو { وجوب تسميته نسخا وال سبيل إىل وجوبه فهو باطل قال تعاىل 
  } هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني  نصارى تلك أمانيهم قل

  قال أبو حممد وقد قال بعض من تقدم إن النسخ هو تأخري البيان نفسه 
قال أبو حممد والنسخ على ما فسرناه قبل نوع من أنواع تأخري البيان ألن تأخري البيان ينقسم قسمني أحدمها مجاعة 

ة وآتوا لزكاة وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند هللا وأقيموا لصال{ غري مفهومة املراد بذاهتا مثل قوله تعاىل 
  إذا جاء وقت تكليف ذلك بني لنا احلكم املراد منا يف ذلك اللفظ اجململ بلفظ آخر مفسر } إن هللا مبا تعملون بصري 

قت آخر والقسم الثاين عمل مأمور به يف وقت ما وقد سبق يف علم اهللا عز و جل أنه سيحيلنا عنه إىل غريه يف و
فإذا جاء ذلك الوقت بني لنا تعاىل ما كان مستورا عنا من النقل عن ذلك العمل إىل غريه وباجلملة فإن اسم البيان 

  يعم مجيع أحكام الشريعة كلها ألهنا كلها إعالم من اهللا تعاىل لنا وبيان املراد منا 

فإن قال قائل ليس النسخ من البيان ألن البيان يقع يف األخبار والنسخ ال يقع يف األخبار قيل له وباهللا تعاىل التوفيق 
إننا مل نقل إن النسخ هو البيان وإمنا قلنا هو نوع من أنواع البيان فكل نسخ بيان وليس كل بيان نسخا فمن البيان 

يقع يف األوامر فقط فمن هذا النوع الواقع يف األوامر النسخ هو رفع ألمر  ما يقع يف األخبار ويف األوامر ومنه ما
متقدم وقد يكون أيضا بيان يقع يف األوامر ليس نسخا لكنه تفسري جللة إال أنه ال جيوز ألحد أن حيمل شيئا من 

نذكر بعد هذا إن  البيان على أنه نسخ رافع ألمر متقدم إال بنص جلي يف ذلك أو إمجاع أو برهان ضروري على ما
  شاء اهللا تعاىل يف باب كيفية معرفة املنسوخ من احملكم 

فإذا نسلخ ألشهر حلرم فقتلوا ملشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا هلم { أال ترى أن قوله تعاىل 
إنه نسخ أهل فلسنا نقول } كل مرصد فإن تابوا وأقاموا لصالة وآتوا لزكاة فخلوا سبيلهم إن هللا غفور رحيم 

فإذا نسلخ ألشهر حلرم فقتلوا ملشركني حيث { الكتاب من هذا احلكم لكنا نقول إن املراد بقوله تعاىل يف هذه اآلية 
وجدمتوهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا هلم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا لصالة وآتوا لزكاة فخلوا سبيلهم إن هللا 

  تاب وبني ذلك تعاىل يف استثنائه أهل الكتاب يف اآلية األخرى هللا إمنا هم من عدا أهل الك} غفور رحيم 
ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فلبث فيهم ألف سنة إال { وهكذا قولنا يف آية الرضاع وآية قطع السارق وقوله تعاىل 

سارق مث فنقول بال شك إن اهللا تعاىل مل يرد بذلك كل رضاعة وال كل } مخسني عاما فأخذهم لطوفان وهم ظاملون 
لزانية ولزاين فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وال تأخذكم هبما { نسخ ذلك عن بعضهم وكذلك قوله تعاىل 

فإنه تعاىل مل يرد بذلك العبيد } رأفة يف دين هللا إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر وليشهد عذاهبما طآئفة من ملؤمنني 
لة مث استدرك تعاىل إسقاط اخلمسني عاما لكنه تعاىل أراد يف كل ما واإلماء مث نسخ مخسني عنهم وال ألف سنة كام

وأمتوا حلج ولعمرة هللا { ذكرناه ما بقي عندما استثىن عز و جل وخص من كل ذلك وكذلك قولنا يف قوله تعاىل 
من  فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى



رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من هلدي فمن مل جيد 
فصيام ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا 

قع عليه اسم نسك أو صدقة أو صيام لكن أراد ما بينه النيب أنه تعاىل مل يرد كل ما ي} وعلموا أن هللا شديد لعقاب 
  صلى اهللا عليه و سلم يف حديث لكعب بن عجرة 

  فإن قال قائل إن البيان يقع موصوال بعضه ببعض والنسخ ال يقع موصوال 

ن البيان نسخا مل فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق إننا قد قلنا يف هذا ما يقع فيه من أنه ليس كل بيان نسخا فما كان م
يقع موصوال وما كان منه غري نسخ لكن تفسريا ملراده تعاىل يف مجلة ما فجائز أن يقع موصوال وجائز أن يقع يف 

  مكان آخر من القرآن والسنة وباهللا تعاىل التوفيق 
أي عفته مجلة  والنسخ ينقسم يف اللغة إىل قسمني أحدمها التعفية تقول انتسخت دولة فالن ونسخت الربح أو القوم

والقسم الثاين جتديد الشيء وتكثري أمثاله تقول نسخت الكتاب نسخا كثرية فالقسم األول الذي هو التعفية هو 
الذي قصدناه بالكالم يف هذا الباب ومل نقصد القسم الثاين وإمنا ذكرناه ليوقف عليه وليعلم أنا ال نقصده بالكالم يف 

  ل إن شاء اهللا تعاىل هذا الباب فريتفع التخليط واإلشكا

  فصل يف األوامر يف نسخها وإثباهتا

قال أبو حممد األوامر نسخها وإثباهتا تنقسم أقساما أربعة ال خامس هلا فقسم ثبت لفظه وحكمه وقسم ارتفع حكمه 
 ولفظه وقسم ارتفع لفظه وبقي حكمه وقسم ارتفع حكمه وبقي لفظه ففي هذه األقسام الثالثة األواخر يقع النسخ

  وأما القسم الذي صدرنا به فال نسخ فيه أصال وأما القسم الذي ارتفع حكمه ولفظه 
فقد روينا أن رجال قرأ آية وحفظها مث أراد قراءهتا فلم يقدر فشكا ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخرب 

ذكر أبو موسى األشعري أهنم  عليه السالم أهنا رفعت ومن ذلك العشر الرضعات احملرمات ومن ذلك السورة اليت
كانوا يقرؤوهنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكانت يف طول سورة براءة وأهنا نسيت فارتفعت من 
احلفاظ إال آية منها وهي لو كان البن آدم واديان من مال البتغى واديا ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب 

  ويتوب اهللا على من تاب 
  لسورة اليت ذكرها أيضا أبو موسى أهنا كانت تشبه إحدى املسبحات فنسيت وا

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو { ومل حيفظ منها إال آية ذكرها وقد نص اهللا تعاىل على ذلك إذ يقول 
رأ سورة فأسقط منها آية وقد روينا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق} مثلها أمل تعلم أن هللا على كل شيء قدير 

فلما سلم قال أمث أيب أو كما قال عليه السالم فأجابه فسأله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عما منعه أن يلقنه 
  اآلية فقال أيب ظننت أهنا رفعت فقال عليه السالم مل ترفع فهذا بيان صحة ما ذكرنا من أنه يرفع لفظ اآلية مجلة 

ظه وبقي حكمه فآية الرجم وآية اخلمس رضعات احملرمات وقد تعلل قوم يف رد هذا وأما القسم الذي رفع لف
  احلديث بقول عائشة رضي اهللا عنها فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأهنما ملما يقرأ من القرآن 

ملصحف ومل تقل قط قال أبو حممد وهذا ال تعلل فيه وإمنا معناه أنه يقرأ من القرآن الذي سقط رمسه وإثباته يف ا
ولاليت { عائشة إنه من القرآن املتلو يف املصحف فبطل تعللهم وأما القسم الذي رفع حكمه وبقي لفظه فقوله تعاىل 

يأتني لفاحشة من نسآئكم فستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن يف لبيوت حىت يتوفاهن ملوت أو 



اما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى أي{ وقوله تعاىل } جيعل هللا هلن سبيال 
وآيات } لذين يطيقونه فدية طعام مسكني فمن تطوع خريا فهو خري له وأن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون 

  كثرية جدا وأما الذي ثبت لفظه وحكمه فسائر اآليات احملكمات 
 عليه و سلم منقسمة على األقسام األربعة اليت ذكرنا أيضا وال يظن ظان واألوامر الواردة بأمر رسول اهللا صلى اهللا

أن قولنا هذا معارض لقولنا إنه ليس له عليه السالم لفظ إال قد بلغ إلينا فإننا إمنا نفينا بقولنا هذا أن يكون له عليه 
  السالم لفظ مل ينسخ حكمه فيسقط فال يبلغ إلينا ال لفظه وال حكمه 

حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة { نفينا مجلة بقوله تعاىل فهذا الذي 
وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس 

متمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم لذين كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأ
وما ينطق عن هلوى إن هو إال { وبقوله تعاىل } دينا فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 

  واحلفظ يكون بتبليغ املعىن } إنا حنن نزلنا لذكر وإنا له حلافظون { وبقوله } وحي يوحى 

عليه و سلم فيه وصفة حكمه ومل ينقل إلينا نص لفظه يف ذلك فهو مما فكل حكم نقل إلينا كيفية فعله صلى اهللا 
ارتفع لفظه وبقي حكمه وذلك حنو ما روي من قسمه عليه السالم مال البحرين وحكمه بالتمييز مع الشاهد 
احلكم  ومساقاته ومزارعته أهل خيرب وما أشبه ذلك فهذا ال بد من أنه قد كان له من ذلك لفظ إال أنه مل ينقل ونقل

فهم مبنزلة ما ذكرنا أنه رفع لفظه من التالوة وبقي حكمه وال فرق وكل ذلك وحي من اهللا تعاىل وأما املنسوخ 
  لفظه وحكمه فمرفوع عنا علمه وتتبعه وطلبه 

  فصل يف رد املؤلف على القائلني

جه من وجوه احلكمة جيوز قال أبو حممد قال بعض القائلني وقد ذكر النسخ وارتفاع اللفظ املنسوخ فقال وهذا و
أن يكون علم اهللا تعاىل أن يرفع هذا اللفظ يصلح ما ال يصلح ببقائه وذلك أنه إذا رفع تعاىل الكل فقد علم أننا 
سنقبل على األمر الناسخ وال تتداخلنا فيه الشكوك ألن اهللا تعاىل علم أن سيكون قوم من خلقه يبطلون النسخ 

  نسوخ فرفعه هلذا املعىن فكانوا يضلون ببقاء اللفظ امل
قال أبو حممد وهذا من أفسد قول يف األرض وأسقطه ويقال ملن قال هبذا اهلجر أكان اهللا تعاىل غري قادر من وجوه 
الصالح على أكثر من أن يرفع بعض كالمه لئال يضل به قوم من خلقه أو كان قادرا على أن يكفيهم هذه املؤنة 

نسوخ بيانا جليا يرفع به عنهم الشكوك واحلرية فإن قال مل يقدر اهللا تعاىل على أكثر كلها ويهديهم بأن يبني هلم امل
كفر ووصف نفسه من القدرة بأكثر مما وصف به خالقه عز و جل ألنه دائبا يشرح بزعمه ويبني ليهدي الناس فيما 

  نه وهذا ضد مذهبك الفاسد يدعي وإن قال بل إنه تعاىل قادر على ما ذكرت قيل له فقد فعل ما غريه أصلح هلم م
ويقال له أيضا إذا كانت احلكمة عندك رفع لفظ بعض املنسوخ مجلة لئال يضل به قوم فألي شيء أبقى تعاىل لفظا 
آخر منسوخا حىت ضل به مجاعة أنت أحدهم يف أشياء كثرية تدعي أنت فيها النسخ وخيالفك فيها غريك وأشياء 

دعي غريك فيها النسخ فأين تلك احلكمة اليت تطالب هبا ربك تعاىل وما الذي كثرية تدعي أنت أهنا غري منسوخة وي
  جعل رفع ما رفع أوىل بالرفع من املنسوخ الذي أبقي لفظه 



حىت حتريت فيه طوائف من أهل امللة وما الذي جعل إبقاء ما أبقي لفظه املنسوخ أوىل باإلبقاء مما رفع لفظه من 
كم مبا كان أمس فرضا مث حرم اليوم أو ما كان حراما أمس مث أبيح اليوم وهل املنسوخ وما الذي أوجب نقض احل

هذا هنا حال استحالت أو طبيعة انتقضت فأوجب ذلك تبديل الشرائع إن هذا هلو الضالل البعيد والغناء الشديد 
عض ما خلق مدة ما مث أراد واجلهل املظلم والقحة الزائدة وما ههنا شيء أصال إال أن اهللا تعاىل أراد أن حيرم علينا ب

تعاىل أن حيرمه علينا وال علة لشيء من ذلك كما ال علة لبعثه حممدا عليه الصالة و السالم يف العصر الذي بعثه 
  دون أن يبعثه يف العصر الذي كان قبله وكما ال علة لكون الصلوات مخسا دون أن تكون ثالثا أو سبعا 

  }آية  ما ننسخ من{ فصل يف قول اهللا تعاىل 

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن هللا على كل شيء قدير { قال أبو حممد قال اهللا تعاىل 
وقد قرىء أو ننسها ومعىن اللفظني خمتلف فالنسخ قد بينا معناه وهو رفع احلكم وأما ننسها فمعناه من النسيان } 

ن التأخري ومعناه أن يؤخر العمل هبا إىل مدة معلومة ويفعل اهللا من كل ذلك وهو رفع اللفظ مجلة وأما ننسأها فهو م
  ما شاء ال معقب حلكمه 

  فصل يف اختالف الناس على النسخ

اختلف الناس يف النسخ على ما يقع أعلى األمر أم على املأمور به قال أبو حممد والصحيح من ذلك أن النسخ إمنا 
على املأمور به أصال ألن املأمور به هو فعلنا وفعلنا ال خيلو من أحد وجهني إما أن يقع على األمر وال جيوز أن يقع 

  يكون قد وقع منا بعد وإما أن يكون مل يقع منا بعد فإن كان قد وقع منا بعد فقد 

  فين ألن أفعالنا أعراض فانية وال جيوز أن ينهى عما قد فين إذ ال سبيل إىل عودته أبدا 
ؤمر أيضا مبا قد فين ألنه ال جيوز أن يعود أيضا وال أن يباح لنا ما قد فين أيضا ألن كل هذا وكذلك ال جيوز أن ي

حمال وإن كان مل يقع منا فكيف ينسخ شيء مل يكن بعد فصح أن املرفوع إمنا هو األمر املتقدم ال الفعل الذي مل 
  يقع يف اآلمر ال يف األمر وال يف املأمور به تفعله بعد فإذا قد صح أن األمر هو املرفوع فهو املنسوخ والنسخ إمنا 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن هللا على كل شيء قدير { وبرهان ما ذكرناه قوله تعاىل 

األمر الوارد من قبله تعاىل بإجياب فأخرب تعاىل أن اآلية هي املنسوخة ال أفعالنا املأمور هبا واملنهي عنها واآلية هي } 
  ما أوجب أو حترمي ما حرم 

وأما املأمور به فهي حركاتنا وأعمالنا من صالة وصيام وإقامة حد وغري ذلك فصح ما ذكرنا نصا وباهللا تعاىل 
  التوفيق 

  فصل يف تشكيك قوم يف معاين النسخ

  وها كلها نوعا واحدا وقد تشكك قوم يف معاين النسخ والتخصيص واالستثناء فقوم جعل
قال أبو حممد وهذا خطأ ألن النسخ هو رفع حكم قد كان حقا وسواء عرفنا أنه سريفع عنها أو مل نعرف بذلك وقد 



أعلم اهللا تعاىل موسى وعيسى عليهما السالم أنه سيبعث نبيا يسمى حممدا بشرائع خمالفة لشرائعهما فهذا نسخ قد 
ص شخص أو أشخاص من سائر النوع كما خص عليه السالم بفرض التهجد علمنا به وأما التخصيص فهو أن خي

  وإباحة تسع نسوة وكما خص أبو هاشم وبنو املطلب بتحرمي الصدقة وأبو بردة جتزىء عنه اجلزعة يف األضحية 
  وأما االستثناء فهو ما جاء بلفظ عام مث استثين منه بعض ما يقع عليه ذلك اللفظ 

  وما أشبه ذلك } أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني إال على { كقوله تعاىل 
  إال أن 

التخصيص إذا حقق فيه النظر فهو استثناء صحيح والفرق بني النسخ واالستثناء هو أن اجلملة املستثىن منها بعضها 
  ومل يرد قط تعاىل إلزامنا إياها بعمومها وال أراد إال ما بقي منها بعد االستثناء 

  النسخ فالذي هنينا عنه اليوم قد كان مراد منا باألمس خبالف االستثناء وأما 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

فإن قال قائل إن النسخ استثناء الزمان الثاين من إطالق الفعل على التأييد قيل له وباهللا تعاىل التوفيق ليس هذا مما 
ستثىن مل يرد قط منا بوجه من الوجوه وأن املنسوخ قد جنعله مع االستثناء املطلق نوعا واحدا ملا ذكرنا من أن امل

كلفناه هذا فرق ظاهر بني فإن كان هذا املخالف يريد أن يقول إن النسخ نوع من أنواع االستثناء ألن استثناء 
زمان ختصيصه بالعمل سائر األزمان مل نأب عليه ذلك ويكون حينئذ صواب القول إن كل نسخ استثناء وليس كل 

  نسخا  استثناء
  وهذا صحيح 

  فصل يف إمكان النسخ مث إجيابه مث امتناعه

قال أبو حممد أنكر بعض اليهود النسخ مجلة وقد تكلمنا يف هذا يف كتابنا املوسوم بالفصل ونعيد ههنا منا ما يليق 
  بغرض كتابنا هذا إن شاء اهللا تعاىل 

كمة أن يأمر اهللا تعاىل بشيء أمس مث ينهى عن مثله فنقول وباهللا تعاىل التوفيق إن منكري النسخ قالوا ليس من احل
اليوم وهذا من نظائر قول أصحابنا بالعلل وهؤالء قوم يتعقبون على رهبم تعاىل فيقال هلم أخربونا أي حكمة وجبت 

مر به عليه تعاىل أن يأمر أمس مبا أمر به أترى لو مل يأمر تعاىل مبا أمر به لكانت تبطل حكمته أو لو أمر بغري ما أ
لكانت تبطل حكمته أو ترون إذ قدس األرض املقدسة ولعن أرحيا ولعن أورشليم أكان ذلك مفسدا حلكمته وإذ 
حظر العمل يف السبت وأباحه يف األحد أرأيتم لو عكس األمر أكان ذلك مبطال حلكمته فإن راموا فرقا بني شيء 

  طالنه من ذلك حلقوا باجملانني وجاهروا مبا ال يفهم ومبا يعلم ب

مث يقال هلم أليس اهللا تعاىل قد ملك قوما من الكفار العصاة الظلمة ومكنهم وأذل قوما من الكفار العصاة الظلمة 
وملك غريهم رقاهبم وملك قوما صاحلني فضالء مؤمنني ومكنهم وبسط أيديهم وأذل قوما صاحلني فضالء مؤمنني 

م آخرين منهم قبل بلوغ االكتهال وفعل مثل ذلك بقوم وملك غريهم رقاهبم ومد أعمار قوم كفار طغاة واختر
مؤمنني أفاضل ومكن قوما عصاة مردة من البيان والكالم يف العلوم حىت أضلوا أمما من اخللق وجعل آخرين منهم 

بلداء أغبياء وفعل مثل ذلك أيضا باملؤمنني سواء بسواء فما الذي جعل هذا حكمه دون عكس كل ذلك وما الفرق 
من أفعاله تعاىل وبني أن يأمر اليوم بأمر مث ينهى عن مثله غدا وما يفرق بني كل ما ذكر إال عدمي عقل أو  بني هذا



  وقح سخيف 
فإن قالوا إن هذا هو البداء لزمهم مثل ذلك يف كل ما ذكرنا آنفا ويف إحيائه من حييي مث إماتته ويف إغنائه من يغين 

  افية مث ميرضه ويف اهلرم بعد الفتوة مث إفقاره ويف تصحيحه جسم من يرزقه الع
  فإن قال قائل ما الفرق بني البداء والنسخ 

قيل له وباهللا تعاىل التوفيق الفرق بينهما الئح وهو أن البداء هو أن يأمر باألمر واألمر ال يدري ما يؤول إليه احلال 
د سبق ذلك يف عمله وحتمه من قضائه والنسخ هو أن يأمر باألمر واألمر يدري أنه سيحيله يف وقت كذا وال بد ق

فلما كان هذان الوجهان معنيني متغايرين خمتلفني وجب ضرورة أن يعلق على كل واحد منها اسم يعرب به عنه غري 
اسم اآلخر ليقع التفاهم ويلوح احلق فالبداء ليس من صفات الباري تعاىل ولسنا نعين الباء والدال واأللف وإمنا 

كرنا من أن يأمر باألمر ال يدري ما عاقبته فهذا مبعد من اهللا عز و جل وسواء مسوه نسخا أو نعين املعىن الذي ذ
بداء أو ما أحبوا وأما النسخ فمن صفات اهللا تعاىل من جهة أفعاله كلها وهو القضاء باألمر قد علم أنه سيحيله بعد 

  مدة معلومة عنده عز و جل كما سبق يف علمه تعاىل 
النون والسني واخلاء وإمنا نعين املعىن الذي بينا وسواء مسوه نسخا أو بداء أو ما أحبوا من األمساء ولسنا نكابر على 

ولكن امسه عند النسخ وهبذه العبارة نعرب عن هذا املعىن الذي ال خيلو اهللا تعاىل فعل منه أصال يف دار االبتالء وكل 
  لكون والفساد اجلاريني يف طبيعة العامل شيء منها كائن فاسد وهذا هو النسخ وهو نوع من أنواع ا

  بتقدير خالقه وخمترعه ومدبره ومتممه ال إله إال هو 
واسم الصفة األوىل عندنا البداء فيها يعرب عن هذا املعىن الذي هو من صفات املختارين من اإلنس واجلن وسائر 

ق منفية عن املالئكة بنص القرآن فكيف عن احليوان وهو خلق مذموم ألنه نتيجة امللل والندم والسآمة وهذه األخال
  الباري تعاىل فهذا فرق ما بني البداء والنسخ قد الح واحلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم 

قال أبو حممد والنسخ قبل حلول الوقت الذي علم اهللا عز و جل أنه حييل فيه احلال ممتنع يف الوجود ال يف قدرته 
   ظاهر األمر ممكن تعاىل على ذلك وهو عندنا يف

قال أبو حممد وهو يف وقت حلوله وبلوغ أمده الذي قدره تعاىل كائنا فيه واجب وهو بعد أن علمنا اهللا عز و جل 
أنه ال نيب بعد حممد صلى اهللا عليه و سلم ممتنع ال سبيل إليه يف الوجود ال على معىن أنه تعاىل ال يوصف بالقدرة 

كر يف هذا أو التشكيك بل هو عز و جل قادر اآلن وأبدا على أن يبعث نبيا آخر على ذلك بل نعوذ باهللا من الف
بدين آخر ولكنه أخربنا أنه ال يفعل ذلك مريدا لتركه وقوله احلق فعلمنا أن كون ما ال يريد تعاىل كونه ممتنع أن 

  يكون أبدا 
نه لنا ويعلمنا أنه إذا أتى وقت كذا وجب ويقال ملن أىب النسخ ما الفرق بني أن يأمرنا اهللا بشيء يف وقت ما ويبي

االنتقال إىل شيء آخر وبني أن يأمرنا وال يعلمنا أنه سينقلنا إىل شيء آخر وهذا ما ال سبيل إىل وجود فرق فيه أبدا 
لذي متييز وعقل ألنه ليس لنا على اهللا تعاىل شرط وال عليه أن يطلعنا على علمه وال يتقمن مسارنا وال أن يأخذ 

{ نا يف شيء ومدعي هذا ملحد يف دين اهللا عز و جل كافر به مفتر عليه وقد نص تعاىل على ذلك بقوله تعاىل آراء
هللا ال إله إال هو حلي لقيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف لسماوات وما يف ألرض من ذا لذي يشفع عنده إال بإذنه 

مه إال مبا شآء وسع كرسيه لسماوات وألرض وال يؤوده يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون بشيء من عل
عامل لغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من رتضى من رسول فإنه { وبقوله عز و جل } حفظهما وهو لعلي لعظيم 

  وهذا ما ال خيالفنا فيه إال بعض اليهود وأما أهل } يسلك من بني يديه ومن خلفه رصدا 



إال بعض من منع من هذه اللفظة وأجاز املعىن وهذا ما ال ننازعه فيه إذا سلم لنا اإلسالم فكلهم جييزون النسخ 
  الصفة املسماة فلسنا ممن يشتغل باالسم إال حيث أوجب ذلك النص 

وأما اليهود فغري منكر من شدة جهلهم وضعف عقوهلم وعظيم هبتهم وكذهبم وتناقض أقواهلم وصالبة وجوههم 
على رهبم عز و جل إذا أحل هبم من البالء والذل واملهانة واخلسة ما أحل أن يدعوا ورخاوة قلوهبم وفرط غيظهم 

أن هلم على رهبم شروطا أكثر من هذا فهم يدعون لكلب من أخبارهم يسمى إمشاعيل لعنة اهللا عليه وعليهم أن اهللا 
يل وهو يعنون رهبم يبكي ويئن تعاىل عما يقول اليهود املشركون علوا كبريا تعلق يف خرب بيت املقدس بثياب إمشاع

  كما تئن احلمامة وأهنم يعنون رهبم رغب إىل إمشاعيل هذا الرذل أن يبارك عليه 
مبعىن أن رهبم طلب من إمشاعيل الربكة فمن كان ربه عنده يف نصاب من يطلب بركة إمشاعيل لنفسه غري منكر أن 

 صفة الباري تعاىل عز و جل على أنه قد بني هلم يسفهوه فيما أحبوا وهذه صفة جين لعب بعقوهلم وسخر منهم ال
  يف التوراة أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنذروا به 

فصح بذلك أن شريعتهم إمنا علقت هلم بشرط ما مل يأت النيب صلى اهللا عليه و سلم املنتظر الذي هو رجاء األمم 
لذي جيعل اهللا تعاىل كالمه يف فمه ومن عصاه انتقم منه والذي يستعلي من جبار فاران ومعه ألوف من الصاحلني وا

فصار ذلك مبنزلة ما أمروا به من العمل يف التيه بأوامر ما ويف البيت والشام بأوامر أخر ومثله ما أمروا به من العمل 
طء يف وقت يف غري السبت مث حترمي العمل يف السبت ومبنزلة صيام وقت ما واملنع منه يف وقت آخر ومثل إباحة الو

ما وحترميه يف وقت احليض وسائر الشرائع املرتبطة بأوقات ما فإذا عدمت تلك األوقات انتقل حكم تلك الشرائع 
وكل ذلك ال علة له وال شيء يوجبه أصال ال مصلحة وال غريها إال أنه تعاىل أراد ذلك كما أراد خلق ما خلق من 

  اخلالئق املختلفات فقط وباهللا تعاىل التوفيق 
فكيف ويف توراهتم أن اهللا تعاىل أباح آلدم وبنيه أكل حيوان حاشا الدم وهذا خالف شريعة موسى عليه السالم فقد 

  صح النسخ عندهم 

  فصل فيما جيوز النسخ فيه وفيما ال جيوز فيه

ملوسوم بكتاب النسخ قال أبو حممد النسخ ال جيوز إال يف الكالم الذي معناه األمر أو النهي وقد بينا يف كتابنا ا
التقريب حلدود املنطق أن الكالم كله ينقسم أربعة أقسام أمر ورغبة وخرب واستفهام فاالستفهام واخلرب والرغبة ال 

يقع فيها نسخ وإمنا يسمى الرجوع عن اخلرب وعن االستفهام استدراكا فكل ذلك منفي عن اهللا عز و جل ألن 
عنه ومعرفة وكراهية ملا رجع عن االستفهام عنه لعرض حدث أو الرجوع عنهما إمنا هو تكذيب للخرب املرجوع 

  لعلم بشيء كان جيهل 
وأما الرجوع عن الرغبة فإمنا يسمى استقالة أو تنزها عما احنط إليه قبل ذلك وقد قدمنا أن املعاين إذا اختلفت 

م فبقي الرجوع عن األمر فواجب أن خيالف بني أمسائها لئال يقع اإلشكال وليلوح البيان ويصح الفهم واإلفها
  بإحداث أمر غريه فيسمى نسخا وهو فعل من علم أن سريفع أمره وحييله 

ولذين يتوفون منكم ويذرون { فإذا ورد الكالم لفظه لفظ اخلرب ومعناه معىن األمر جاز النسخ فيه مثل قوله تعاىل 
عليكم يف ما فعلن يف أنفسهن من أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل حلول غري إخراج فإن خرجن فال جناح 

فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله { ويف هذا توجد منا املعصية مثل قوله تعاىل } معروف وهللا عزيز حكيم 
فإمنا هذا أمر لنا بأن } كان آمنا وهللا على لناس حج لبيت من ستطاع إليه سبيال ومن كفر فإن هللا غين عن لعاملني 



  م إبراهيم وليس هذا خربا ولو كان خربا لكان كذبا ألنه قد قتل الناس حوله ظلما وعدوانا نؤمن كل من دخل مقا
قال أبو حممد وموجود يف كل لغة أن يرد األمر بلفظ اخلرب وبلفظ االستفهام كقول القائل لعبده أتفعل أمر كذا أو 

مر إجياب لفعل املأمور به فهذا اشتراك بني ترى ما حيل بك وإمنا ذلك أن اخلرب عن الشيء إجياب ملا خيرب به عنه واأل
  صيغة اخلرب وصيغة األمر فإذا قال قائل حق عليك القيام إىل زيد فهذا خرب صحيح البنية معناه قم إىل زيد 

فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على لناس حج لبيت من ستطاع إليه { وكذلك قوله تعاىل 
  معناه ليحج الناس منكم من استطاع وكذلك إذا قال القائل قد } فإن هللا غين عن لعاملني سبيال ومن كفر 

يأيها لذين آمنوا كتب { أوجبت عليك القيام إىل زيد فهذا خرب صحيح البنية معناه قم إىل زيد وكذلك قوله تعاىل 
ن من األخبار هكذا فالنسخ فيها معناه صوموا فما كا} عليكم لصيام كما كتب على لذين من قبلكم لعلكم تتقون 

جائز وأما ما كان خربا جمردا مثل قام زيد وهذا عمرو ووقع أمس خطب كذا وزيد اآلن قائم وغدا يكون أمر كذا 
فهو ال جيوز النسخ فيه البتة ألنه تكذيب هلذا اخلرب واهللا تعاىل منزه عن الكذب بإخباره تعاىل أن قوله احلق وبقوله 

ميحو هللا ما يشآء { وهو موصوف بأنه ينسخ وحييل ويبدل األمور بقوله تعاىل } وحلق أقول  قال فلحق{ تعاىل 
قل للهم مالك مللك تؤيت مللك من تشآء وتنزع مللك ممن تشآء وتعز من { وبقوله تعاىل } ويثبت وعنده أم لكتاب 

م مالك مللك تؤيت مللك من تشآء قل لله{ وبقوله تعاىل } تشآء وتذل من تشآء بيدك خلري إنك على كل شيء قدير 
بإخباره تعاىل أنه كل } وتنزع مللك ممن تشآء وتعز من تشآء وتذل من تشآء بيدك خلري إنك على كل شيء قدير 

يوم يف شأن وقد اختلف أصحابنا يف بعض األوامر أجيوز فيها النسخ أم ال فقالوا كل ما علم بالعقل فال جيوز أن 
  ينسخ مثل التوحيد وشبهه 

قال أبو حممد وهذا فاسد من القول ألنه جممل ملا ال جيوز مع ما ال جيوز ولكن يسأل قائل هذا القول فيقال ما أردت 
بقولك ال جيوز نسخ التوحيد فإن كنت تريد أنه بعد أن أعلمنا اهللا تعاىل أنه ال ينسخ هذا الدين أبدا ال جيوز تبديله 

 تعاىل أنه ال ينسخه أبدا علمنا أنه ال جيوز نسخه فنعم هذا قوله وإن كنت تريد أنه ملا سلف يف سابق علم اهللا
صحيح وهكذا إباحة الكبش وحترمي اخلنزير ومجيع شرائع امللة احلنيفة املستقرة ال جيوز نسخ شيء منها أبدا وال 

  فرق بني التوحيد وسائر الشرائع يف ذلك البتة 
يد أو أنه تعاىل قادر على نسخه واألمر بالتثنية أو التثليث إال أنه وإن كنت تريد أنه تعاىل غري قادر على نسخ التوح

لو فعل ذلك لكان ظلما وعبثا فاعلم أنك خمطىء ومفتر على اهللا تعاىل ألنك معجز له متحكم عليه وقاض بأنك 
  مدبر خلالقك عز و جل وموقع له حتت رتب وقوانني بعقلك إن خالفها عبث وظلم 

  فر اجملرد والشرك احملض مع عظيم ما فيه من اجلهل واجلنون وهذا كالم يؤول إىل الك
بل نقول إن اهللا عز و جل قادر على أن ينسخ التوحيد وعلى أن يأمر بالتثنية والتثليث وعبادة األوثان وأنه تعاىل لو 

نه قد أخربنا فعل ذلك لكان حكمة وعدال وحقا ولكان التوحيد كفرا وظلما وعبثا ولكنه تعاىل ال يفعل ذلك أبدا أل
أن ال حييل دينه الذي أمرنا به فلما أمنا ذلك صار ما تربأ اهللا منه كفرا وظلما وعبثا وصار ما أمر به حقا وعدال 

  وحكمة فقط 
وليس اعتقادنا التوحيد حقا وال حكمة بذاته دون أن يكون هللا فيه أمر ولكن إمنا صار حقا وعدال وحكمة ألن اهللا 

  اه حقا وعدال وحكمة فقط تعاىل أمر به ورضيه ومس
وأنه لو أراد } ال يسأل عما يفعل وهم يسألون { فهذا دين اهللا عز و جل الذي نص عليه بأن يفعل ما يشاء وأنه 



أن يتخذ ولدا الصطفى مما خيلق ما يشاء وهذا هو القول الذي دلت العقول على صحته وبطالن ما عداه ألن العقل 
كان تعاىل حقا واحدا أوال إذ ال نفس حيوانية وال عقل مركب فيها وال يف غريها وال  يشهد أن اهللا تعاىل خلقه وأنه

جوهر وال عرض وال عدد وال معدود وال رتبة من الرتب وأنه تعاىل خلق النفوس بعد أن مل تكن وخلق العقول على 
ها وأنه لو شاء أن خيلق ما هي عليه بعد أن مل تكن ورتب فيها الرتب على ما هي عليه بعد أن مل يكن شيء من

العقول على غري ما هي عليه وأن يرتب األمور فيها على خالف ما رتبها لفعله وملا تعذر ذلك عليه ولكان حينئذ 
  هو احلق والعدل واحلكمة وما عداه الظلم واجلور والعبث ال معقب حلكمه 
جودة إذ ال عقل وال نفس وهذا عني ومن ادعى غري هذا فقد ادعى أن رتبة العقل اجملهول يف النفس كانت مو

التناقض واخلبال واخللف واحملال ومن أنار اهللا تعاىل عقله وسريه ألن يستضيء به وتصور له حدوث العامل بعد أن مل 
  يكن أشرف على 

صحة ما ذكرناه وأيقنه وشاهده وعلمه ضرورة ومل يكن عنه له حميد أصال ومن أصحب اهللا تعاىل نفسه واحلرية 
زه الضعف حتري وتصور األمور خبالف ما هي عليه ومل خيرج إىل طرف وظن الظنون املردية وهللا تعاىل احلمد على ومتيي

  ما علم وهدى ال إله إال هو الرمحن الرحيم 
قال أبو حممد ومن بديع ما قطع أصحابنا على أنه ال جيوز نسخه شكر املنعم وأن كفر املنعم ال سبيل إىل إباحته يف 

  ال العقل أص
قال أبو حممد فنسأل قائل هذا القول الفاسد فنقول له ما تقول يف رجل استنقذ طفال قد أشرف األسد على افتراسه 

فرباه وال أب له وال أم وال مال فأحسن تربيته مث علمه العلوم وأكرمه وبره ومل يذله وال استخدمه وموله وزوجه 
وقذف مث تاب من كل ذلك وتعبد مث قامت عليه بذلك بينة  وخوله مث إن ذلك احملسن إليه زىن وهو حمصن وسرق

عدل وقدم إىل يتيمه وهو بعد حاكم من حكام املسلمني فما ترى أن يفعل فيه أيشكر فيعفو عنه وال سيما وقد تاب 
ه أو يأمر بأن يوجع متناه بالسياط مث يقطع يده مث يأمر بشدخ هامته باحلجارة حىت ميوت فإن قال أرى أن يعفو عن

كفر إن اعتقد ذلك أو فسق إن أشار بذلك غري معتقد له وإن قال أرى أن يوقع به أنواع العذاب الذي ذكرنا فقد 
  ترك مذهبه الفاسد يف أال يكفر إحسان املنعم 
  فإن قال إن هذا الفعل هو شكره على احلقيقة 

أن يقول إمنا حيسن يف العقول شكر  قال خالف ما ادعى أن العقل يوجبه ومسى غاية اإلساءة إحسانا فإن رجع إىل
املنعم الذي أمر اهللا تعاىل بشكره ال شكر املنعم الذي أمر اهللا تعاىل باإلضرار به وأال يقارض على إحسانه رجع إىل 

  احلق وإىل أنه ال حسن إال ما فعل اهللا تعاىل وال قبيح إال ما هنى اهللا عنه وهذا الذي ال جيوز غريه 
ال جتد قوما يؤمنون { ء القوم عن نور احلق يف هذه املسألة وهم يسمعون اهللا تعاىل يقول والعجب من ذهاب هؤال

بلله وليوم آلخر يوآدون من حآد هللا ورسوله ولو كانوا آبآءهم أو أبنآءهم أو إخواهنم أو عشريهتم أولئك كتب يف 
ين فيها رضي هللا عنهم ورضوا عنه قلوهبم إلميان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات جتري من حتتها ألهنار خالد

  } أولئك حزب هللا أال إن حزب هللا هم ملفلحون 

يا أيها لذين آمنوا كونوا قوامني بلقسط شهدآء هللا ولو على أنفسكم أو لوالدين وألقربني إن يكن { وقوله تعاىل 
فأوجب } هللا كان مبا تعملون خبريا  غنيا أو فقريا فلله أوىل هبما فال تتبعوا هلوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن

تعاىل القيام عليهم مبر احلق وإن أدى إىل صلبهم وقتلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وأعضائهم وضرهبم بالسياط 



وشدخهم باحلجارة وهتك أستارهم وسيب نسائهم وذراريهم وبيع أمالكهم وبيعهم مماليك وأخذ أمواهلم وإن كانوا 
  كفروا فأين شكر املنعم وبر األب على اإلطالق وهذا كله حمال  آباءنا احملسنني إلينا إذا

وإمنا الذي جيب فهو بر الوالدين األبوين الذين أوجب اهللا برمها وإمنا الذي جيب أيضا فهو شكر املنعم الذي أمر اهللا 
ملنعم ملا لزم شكره وال بشكره ومل يأمرنا اهللا تعاىل برب الوالدين ملا وجب برمها وال عقوقهما ولو مل يأمرنا بشكر ا

كفره كما ال يلزم بر الوالدين احلربيني أو احملاربني وكذلك املنعم احلريب أو احملارب ولو مل يأمرنا بالرمحة ملا وجبت 
  أيضا 

كما أننا نضجع اخلروف الصغري ونذحبه ونطبخ حلمه ونأكله ونفعل ذلك أيضا بالفصيل الصغري ونثكل أمه إياه 
حلنني والوله أمرا ترق قلوب سامعيه له وتؤمل نفوس مشاهديها وقد شاهدنا كيف خوار البقر ونولد عليها من ا

وفعلها إذا وجدت دم ثور قد ذبح وكل هذا حالل بال مأمور به ويكفر من مل يستحله وجيب بذلك سفك دمه فأي 
ئع أن موسى عليه السالم فرق يف العقول بني هذا وبني ذبح صيب آدمي لو أبيح لنا ذلك وقد جاء يف بعض الشرا

أمر يف أهل مدين إذا حارهبم بقتل مجيع أطفاهلم أوهلم عن آخرهم من الذكور وقد سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم عن أطفال املشركني يصابون يف البيات فقال هم من آبائهم فهل يف هذا كله شيء غري األمور الواردة من اهللا 

  عز و جل 
اء أمر بشريعة ما وجاء على فعلها وعد وعلى تركها وعيد مث نسخ ذلك األمر فقد نسخ الوعد وقد قال قوم إذا ج

  والوعيد عليه 
  قال أبو حممد فيقال له وباهللا تعاىل التوفيق مل ينسخ الوعد وال الوعيد ألهنما إمنا 

مر حببسه مث يأيت خرب بإسقاط كانا متعلقني بثبات ذلك األمر ال على اإلطالق وإمنا يصح النسخ فيها لو بقي ذلك األ
  ذلك الوعيد وهذا ما ال سبيل إليه بعد ورود اخلرب به 

وال نسخ يف الوعد وال يف الوعيد البتة ألنه كان يكون كذبا وإخالفا وقد تنزه اهللا تعاىل عن ذلك ولكن اآليات 
عض دون بعض على ما بينا يف واألحاديث الواردة يف ذلك مضموم بعضها إىل بعض وال جيوز أن نقتصر منها على ب

  كتاب الفصل وباهللا تعاىل التوفيق 
قال أبو حممد وقد غلط قوم غلطا شديدا وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون وامللحدون منها أن الداجن أكل صحيفة فيها 

على  آية متلوة فذهب البتة ومنها أن قرآنا أخذه عثمان بشهادة رجلني وشهادة واحدة ومنها أن قراءات كانت
  عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسقطها عثمان ومجع الناس على قراءة واحدة 

إنا { قال أبو حممد وهذا كله ضالل نعوذ باهللا منه ومن اعتقاده وأما الذي ال حيل اعتقاد سواه فهو قول اهللا تعاىل 
على أمهات املؤمنني ووصفهن بتضييع ما فمن شك يف هذا كفر ولقد أساء الثناء } حنن نزلنا لذكر وإنا له حلافظون 

يتلى يف بيوهتن حىت تأكله الشاة فيتلف مع أن هذا كذب ظاهر وحمال ممتنع ألن الذي أكل الداجن ال خيلو من أحد 
وجهني إما أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حافظا له أو كان قد أنسيه فإن كان يف حفظه فسواء أكل 

تركها وإن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أنسيه فسواء أكله الداجن أو تركه قد  الدواجن الصحيفة أو
  } سنقرئك فال تنسى إال ما شآء هللا إنه يعلم جلهر وما خيفى { رفع من القرآن فال حيل إثباته فيه كما قال تعاىل 

  ه بإنسائه فنص تعاىل على أنه ال ينسى أصال شيئا من القرآن إال ما أراد تعاىل رفع
فصح أن حديث الداجن إفك وكذب وفرية ولعن اهللا من جوز هذا أو صدق به بل كل ما رفعه اهللا تعاىل من 

القرآن فإمنا رفعه يف حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم قاصدا إىل رفعه ناهيا عن تالوته إن كان غري منسي أو ممحوا 



عد موت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال جييز هذا مسلم من الصدور كلها وال سبيل إىل كون شيء من ذلك ب
  ولكان } إنا حنن نزلنا لذكر وإنا له حلافظون { ألنه تكذيب لقوله تعاىل 

حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية { ذلك أيضا تكذيبا لقوله تعاىل 
إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين ولنطيحة ومآ أكل لسبع 

كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا 
صلى اهللا  ولكان ما يرفع منه بعد موت رسول اهللا} فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 

عليه و سلم خرما يف الدين ونقصا منه وإبطاال للكمال املضمون ولكان ذلك مبطال هلذه الفضيلة اليت خصصنا هبا 
  والفضائل ال تنسخ واحلمد هللا رب العاملني 

 وأما فعل عثمان رضي اهللا عنه فلم ميت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال والقرآن جمموع كما هو مرتب ال مزيد
فيه وال نقص وال تبديل والقراءات اليت كانت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باقية كلها كما كانت مل 

  يسقط منها شيء وال حيل حظر شيء منها قل أو كثر 
فيه مكانه ولبيانه هذا وتقصي الكالم } إن علينا مجعه وقرآنه فإذا قرأناه فتبع قرآنه مث إن علينا بيانه { قال اهللا تعاىل 

  من باب اإلمجاع من كتابنا هذا إن شاء اهللا تعاىل 
  قال أبو حممد وقد قال قوم يف آية الرجم إهنا مل تكن قرآنا ويف آيات الرضعات كذلك 

قال أبو حممد وحنن ال نأىب هذا وال نقطع أهنا كانت قرآنا متلوا يف الصلوات ولكنا نقول إهنا كانت وحيا أوحاه اهللا 
نبيه صلى اهللا عليه و سلم مع ما أوحى إليه من القرآن فقرىء املتلو مثبوتا يف املصاحف والصلوات وقرىء تعاىل إىل 

سائر الوحي منقوال حمفوظا معموال به كسائر كالمه الذي هو وحي فقط ولسنا ننكر رفع آيات يف عهد رسول اهللا 
آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن  ما ننسخ من{ صلى اهللا عليه و سلم من الصدور مجلة لقوله تعاىل 

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها أمل { وال جنيز ذلك بعد موته لقوله تعاىل } هللا على كل شيء قدير 
وهذا ما ال سبيل  فإمنا اشترط اهللا تعاىل لنا رفعها معلقا بأن يأتينا خبري منها أو مثلها} تعلم أن هللا على كل شيء قدير 

إليه بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن اإلتيان بآية بعده ال سبيل إليه إذ قد انقطع الوحي مبوته ومن 
أجاز ذلك فقد أجاز كون النبوة بعده ومن أجاز ذلك فقد كفر وحل دمه وماله وال سبيل إىل أن ينسى عليه السالم 

ذا بلغه وحفظه للناس فلسنا ننكر أن ينساه عليه السالم ألنه بعد حمفوظ مثبت وقد شيئا من القرآن قبل أن يبلغه فإ
  جاء مثل ذلك يف خرب صحيح أنه مسع رجال يتلو القرآن فدعا له 

  بالرمحة وأخرب عليه السالم أنه أذكره آية كان نسيها وألنه قد بلغه كما أمر 
الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد عن أمحد بن علي عن كما حدثنا عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن عبد 

مسلم ثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب قاال ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى 
اهللا عليه و سلم مسع رجال يقرأ من الليل فقال رمحه اهللا لقد أذكرين كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا 

  كذا ورواه عبدة وأبو معاوية عن هشام أذكرين آية كنت أنسيتها و

  فصل هل جيوز نسخ الناسخ



قال أبو حممد وال فرق بني أن ينسخ تعاىل حكما بغريه وبني أن ينسخ ذلك الثاين بثالث وذلك الثالث برابع وهكذا 
لت الصالة ثالثة أحوال وأحيل كل ما زاد كل ذلك ممكن إذا وجد برهان على صحته وقد جاء يف بعض اآلثار أحي

الصيام ثالثة أحوال فكان عاشوراء فرضا مث نسخ فرضه بصيام رمضان بشرط أن من شاء صام ومن شاء أطعم 
مسكينا وأفطر هو مث نسخ ذلك بإجياب الصيام على احلاضر املطيق الصحيح البالغ العاقل وكان من نام ال حيل له 

كل ذلك يف الليل واحلظر لصيام الليل إىل الفجر وقد أوردنا يف كتاب  األكل وال الوطء مث نسخ ذلك بإباحة
النكاح من ديواننا الكبري املسمى باإليصال بأصح أسانيد أن نكاح املتعة أباحه اهللا تعاىل مث نسخه مث أباحه مث نسخه 

  مث أباحه مث نسخه إىل يوم القيامة 

  فصل يف مناقل النسخ

 الشريعة كلها مخسة ال سادس هلا وهي حرام وهو الطرف الواحد وفرض وهو قال أبو حممد مراتب األوامر يف
الطرف الثاين وبني هذين الطرفني ثالث مراتب فيلي احلرام مرتبة الكراهة وهي األشياء اليت تركها خري من فعلها 

  د إال أن من تركها أجر ومن فعلها مل يأمث وذلك حنو األكل متكئا والتمسح من الغسل يف ثوب مع

  لذلك وما أشبه ذلك 
ويلي مرتبة الفرض مرتبة الندب وهي األشياء اليت فعلها خري من تركها إال أن من فعلها أجر ومن تركها غري راغب 

عنها مل يأمث ويف هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال اخلري وبني هاتني املرتبتني مرتبة املباح املطلق وهو ما تركه 
يؤجر ومل يأمث وإن تركه مل يؤجر ومل يأمث كجلوس اإلنسان مربعا أو مرفوع الركبة الواحدة  وفعله سواء إن فعله مل

وصباغة ثوبه أخضر أو أسود وحسه الشيء بيده وما أشبه ذلك فإذا نسخ الفرض نظر فإن كان بلفظ ال تفعل بعد 
  أن أمرنا بفعله فهو منتقل إىل التحرمي ألن هذه صيغة للتحرمي 

يأيها لذين آمنوا إذا جآءكم ملؤمنات مهاجرات فمتحنوهن هللا أعلم بإمياهنن فإن علمتموهن { ل وإن نسخ بأن قا
مؤمنات فال ترجعوهن إىل لكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن وآتوهم مآ أنفقوا وال جناح عليكم أن تنكحوهن 

وا مآ أنفقوا ذلكم حكم هللا حيكم بينكم إذآ آتيتموهن أجورهن وال متسكوا بعصم لكوافر واسألوا مآ أنفقتم وليسأل
أو بلفظ ختفيف أو بترك أو بفعل مل ينتقل إال إىل أقرب املراتب وهو الندب وذلك مثل صيام } وهللا عليم حكيم 

عاشوراء فإنه ملا نسخ وجوبه انتقل إىل الندب وكذلك إن نسخ التحرمي فإن كان نسخه بلفظ افعل انتقل إىل 
فرض وإن نسخ بال جناح أو بتخفيف انتقل إىل أقرب املراتب إليه وهي الكراهة وإذا الفرض ألن هذه صيغة ال

نسخت الكراهة أو الندب بلفظ افعل انتقل إىل أقرب املراتب إليه وهي الكراهة وإذا نسخت الكراهة أو الندب 
يف انتقال إىل اإلباحة املطلقة بلفظ افعل انتقال إىل الفرض فإن نسخا بلفظ ال تفعل انتقال إىل التحرمي فإن نسخا بتخف

ألن اإلباحة أقرب إليهما من الفرض والتحرمي ألن املكروه واملندوب إليه مباحان ولكنهما معلقان بشرط كما ترى 
وقد نسخ حترمي وطء النساء بعد النوم يف ليايل الصوم إال اإلباحة بالندب ونسخ املنع من القتال بإجيابه ونسخ فرض 

دس بالتحرمي وقد نسخ فرض بفرض آخر كنسخ حبس الزواين إىل اجللد والرجم أو اجللد استقبال بيت املق
  والتغريب 

  فصل يف آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها



قال أبو حممد إذا مجعت اآلية أو احلديث حكمني فصاعدا فجاء نص أو إمجاع بنسخ أحد احلكمني أو ختصيصه أو 
سلم أن يقول إن احلكم اآلخر منسوخ من أجل هذا احلكم املذكور معه يف إخراجه إىل الندب وقف عنده ومل حيل مل

  اآلية 

أو احلديث وال أنه خمصوص وال أنه ندب بل يبقى على حكمه كما كان وعلى ما يوجبه ظاهره لقول اهللا عز و جل 
  } وال تقف ما ليس لك به علم إن لسمع ولبصر ولفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال { 

ن هذا احلكم مرتبط بيانه أو نسخه حبكم آخر فقد افترى على اهللا عز و جل وادعى ما ال دليل عليه ومن ادعى أ
ولزمه أن مىت وجد يف سورة واحدة آية منسوخة أن يقول إن تلك السورة منسوخة كلها من أجل اآلية املنسوخة 

  وجوده فيه أحكاما كثرية منسوخة منها ولزمه ما هو أفحش من هذا وهو أن يقول إن القرآن كله منسوخ من أجل 
وال فرق بني عطف حكم على حكم وبني عطف آية على آية وال فرق بني ذكر حكمني يف آية وبني ذكرمها يف 
سورة فإذا وجب أن يكون أحد احلكمني املذكورين يف اآلية منسوخا لزم مثل ذلك يف أحكام السورة كلها ألن 

رق وهذا إبطال للشريعة مجلة وخروج عن اإلسالم ومن اهللا تعاىل العافية احلكم املذكور معها منسوخ أيضا وال ف
  علينا من ذلك وباهللا تعاىل التوفيق 

ولاليت يأتني لفاحشة من نسآئكم فستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا { قال أبو حممد مثال ذلك قوله تعاىل 
مث نسخ تعاىل اإلمساك يف البيوت وأثبت استشهاد } يال فأمسكوهن يف لبيوت حىت يتوفاهن ملوت أو جيعل هللا هلن سب

  األربعة 
وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن وكسب احلجام ومثن الكلب فخرج 

كسب احلجام عن التحرمي حبديثه عليه السالم أطعمه رقيقك وناضحك فيلزم من خالفنا أن يبيح من أجل ذلك مهر 
ي وحلوان الكاهن وهذا ما ال يقوله مسلم وقد قال الطحاوي إن النهي عن مثن الكلب منسوخ بنسخ إجياب البغ

  قتل الكالب 
قال أبو حممد وال أدري يف أي عقل أم يف أي نص وجد هذا الرجل أنه إذا حرم قتل حيوان حل بيعه أتراه جهل أن 

  دمه إن هذه لغباوة شديدة وعصبية ملذهبه الفاسد قبيحة  يبيعه وبيع كل حر حرام وقتله حرام ما مل يقترف ما حل

ونعوذ باهللا من التقليد املؤدي إىل القول على اهللا تعاىل مبثل هذا بغري علم وال هدي وال كتاب منري وليت شعري ما 
  الفرق بينه وبني من عارضه فقال بل ملا حرم اهللا أكلها حرم بيعها 

  مما ليس منسوخافصل يف كيف يعلم املنسوخ والناسخ 

قال أبو حممد ال حيل ملسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يقول يف شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إال بيقني ألن 
ومآ أرسلنا من رسول أال ليطاع بإذن هللا ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جآءوك فستغفروا هللا { اهللا عز و جل يقول 

قل من حرم زينة هللا ليت أخرج لعباده والطيبات من { وقال تعاىل } رحيما  وستغفر هلم لرسول لوجدوا هللا توابا
فكل ما أنزل اهللا } لرزق قل هي للذين آمنوا يف حلياة لدنيا خالصة يوم لقيامة كذلك نفصل آليات لقوم يعلمون 

  تعاىل يف القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه فمن قال يف شيء من ذلك إنه منسوخ 
ب أال يطاع ذلك األمر وأسقط لزوم اتباعه وهذه معصية هللا تعاىل جمردة وخالف مكشوف إال أن يقوم فقد أوج

  برهان على صحة قوله وإال فهو مفتر مبطل 



ومن استجاز خالف ما قلنا فقوله يؤول إىل إبطال الشريعة كلها ألنه ال فرق بني دعواه النسخ يف آية ما أو حديث 
خ يف آية ما أو حديث ما وبني دعوى غريه النسخ يف آية أخرى وحديث آخر فعلى هذا ما وبني دعوى غريه والنس

ال يصح شيء من القرآن والسنة وهذا خروج عن اإلسالم وكل ما ثبت بيقني فال يبطل بالظنون وال جيوز أن 
لنقل يف الوجوه تسقط طاعة أمر أمرنا به اهللا تعاىل ورسوله إال بيقني نسخ ال شك فيه فإذا قد صح ذلك وثبت ف

اليت هبا يصح نسخ اآلية أو احلديث فإذا عدم شيء من تلك الوجوه فقد بطلت دعوى من ادعى النسخ يف شيء من 
  اآليات أو األحاديث 

قال أبو حممد فإذا اجتمعت علماء األمة كلهم بال خالف من واحد منهم على نسخ آية أو حديث فقد صح النسخ 
ن وجدنا األمرين ال ميكن استعماهلما معا أو وجدنا أحدمها كان بعد اآلخر بال شك أو حينئذ فإن اختلفوا نظرنا فإ

  وجدنا نصا جليا على منسوخ ووجدنا نصا يف ذلك من هني بعد أمر أو أمر بعد هني 

روها أو نقل من مرتبة إىل مرتبة على ما قدمنا فقد أيقنا بالنسخ مثل قوله عليه السالم هنيتكم عن زيارة القبور فزو
وهنيتكم عن االنتباذ يف األسقية فانتبذوا وأباح االنتباذ يف كل ظرف ومثل قول جابر كان آخر األمرين من رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار ومثل ما روي أنه رخص يف احلجامة للصائم والترخيص ال 

  جوم معا فهذان وجهان يكون إال بعد النهي واحلجامة هكذا فعل احلاجم واحمل
أو جند حاال قد أيقنا بإبطاهلا وارتفاعها وحاال أخرى قد أيقنا بنزوهلا ووجوهبا ورفعها للحال األوىل مث جاء نص من 

قرآن أو حديث موافق للحال املرفوعة اليت قد سقطت بيقني إال أننا ال ندري هل جاء هذا النص املوافق لتلك احلال 
ال الرافعة أو بعدها فإذا كان مثل هذا ففرض أال يترك ما أيقنا بوجوبه علينا وصح عندنا املرفوعة قبل جميء احل

لزومه لنا وحرم علينا أن نرجع إىل حال قد أيقنا بارتفاعها عنا وصح عندنا بطالهنا إال بنص جلي راد لنا إىل احلالة 
  األوىل ورافع عنا احلالة الثانية 

له به وترك احلق واليقني واستعمل الشك والظنون وذلك ما ال حيل أصال فكيف  ومن تعدى هذا فقد قفا ما ال علم
ال إكراه يف لدين قد تبني لرشد من لغي فمن { وقوله تعاىل } إنا حنن نزلنا لذكر وإنا له حلافظون { وقول اهللا تعاىل 

حرمت عليكم { وقوله تعاىل } يكفر بلطاغوت ويؤمن بلله فقد ستمسك بلعروة لوثقى ال نفصام هلا وهللا مسيع عليم 
مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح 

على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم 
م نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا أكملت لكم دينكم وأمتمت عليك

شواهد قاطعة بأنه ال جيوز البتة أن يكون اهللا تعاىل تركنا يف عمياء وضاللة ال ندري معها أبدا هل } غفور رحيم 
قد بطل أكثره ولكننا  هذا احلكم منسوخ أو غري منسوخ هذا أمر قد أمنا وقوعه أبدا إذ لو كان ذلك لكان الدين

يف شك متصل ال ندري أنعمل بالباطل يف نصوص كثرية من القرآن والسنن أم نعمل باحلق وهل حنن يف طاعات 
  كثرية هللا تعاىل ولرسوله صلى اهللا عليه و سلم على ضالل أو على هدى حاشا هللا من هذا 

نص ثابت بأنه قد عاد بعد بطالنه هكذا وال بد  فصح يقينا أن حكم تيقنا بطالنه فهو باطل أبدا بال شك حىت يأيت
  وإال فال واحلمد هللا رب العاملني 

فمن هذا الباب ما قد أيقنا من أن إباحة زواج أكثر من أربع نسوة قد ارتفعت وأن نكاح أكثر من أربع حرام على 
نده أكثر من أربع فكان كل أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيقني وقد جاء حديث بتخيري من أسلم وع



هذا احلديث موافقا حلال ما نسخ من ترك التحرمي لزواج أكثر من أربع وما كان عليه من أسلم وعنده أكثر من 
أربع ألهنم نكحوهن وذلك غري حمظور عليهم فلما نزل التحرمي خريوا يف أربع منهن وكان من ابتدأ نكح خامسا 

أم وابنتها بعد نزول حترمي كل ذلك عاصيا هللا عز و جل وعامال عمال ليس  فصاعدا وأكثر من أربع معا أو أختني أو
  عليه أمره فهو رد ففعله ذلك كله مردود 

وعقده ذلك فاسد مفسوخ حملول غري ماض أصال فصح بذلك ارتفاع التخيري وأنه إمنا كان ذلك للذين نكحوا 
نكاح مخس يف كفر بعد ورود النهي عن ذلك ملا  أكثر من أربع قبل أن حيظر ذلك وأيضا فلو صح ختيري من ابتدأ

كان يف ذلك إباحة ختيري من أسلم وعنده أختان أو حرميتان ومع ذلك أيضا أننا قد أيقنا أنه قد كان يف صدر 
اإلسالم إذا نام الرجل يف ليل رمضان حرم عليه الوطء واألكل والشرب مث نسخ ذلك وجاء حديث أيب هريرة عن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن من أدركه الصبح وهو جنب فقد أفطر فكان هذه احلديث  الفضل بن عباس عن
موافقا لتلك احلال املنسوخة وقد أيقنا برفعها وبإباحة الوطء إىل تبني طلوع الفجر فال سبيل إىل الرجوع إىل حظر 

  الوطء إال ببيان جلي 
اإلسالم فرضا مث أيقنا نزول وجوب الوصية للوالدين  ومن ذلك أننا قد أيقنا بأن الوصية مل تكن مدة من صدر

واألقربني مث جاء حديث عمران بن احلصني يف الستة األعبد فكان هذا احلديث موافقا للحال املرفوعة من أال يلزم 
از لنا أن املرء أن يوصي لوالديه وأقربيه فلم جيز لنا أن نرفع به حكم اآلية اليت أيقنا أهنا ناسخة للحال األوىل وال ج

  نرجع إىل حالة قد أيقنا أهنا حظرت علينا إال بنص جلي 
إن هذا احلديث كان بعد نزول اآلية وبأن أولئك األعبد مل يكونوا أقارب املوصي بعتقهم وال سبيل إىل وجود بيان 

  بذلك أبدا وباهللا تعاىل التوفيق 
ة للوالدين واألقربني منسوخ بيقني ومل يصح أنه فصح أن كل ما كان يف معىن احلال املتقدمة من إباحة ترك الوصي

  عاد بعد أن نسخ وال حيل احلكم بالظنون 

وأيضا فقد ملك قوم من العرب أقارهبم وقد كان هراسة أخا عنترة واستلحف شداد عنترة وكان هراسة عبدا 
  أيب اليسر األنصاري ألخيه وقد كان يف نساء الصحابة رضي اهللا عنهم من باعها عمها أخو أبيها وهي أم ولد 

قال أبو حممد ومن استجاز أن يترك اليقني من اآلية املذكورة بأن يقول لعل حديث عمران يف األعبد الستة نسخها 
فليقنعوا من أصحاب أيب حنيفة بقوهلم لعل حكم العرايا نسخ بالنهي عن املزابنة وبقوهلم لعل القصاص بغري نسخ 

من منع أن ميسح على اخلفني وقال لعل ذلك نسخ بآية الوضوء اليت باملائدة بالنهي عن املثلة وليقولوا بقول 
وليأخذوا بقول ابن عباس يف إباحة الدرهم بالدرمهني ويقولوا لعل النهي عن ذلك نسخ بقوله عليه السالم إمنا الربا 

قل أغري هللا { خ بقوله تعاىل يف النسيئة وليأخذوا بقول عثمان البيت يف إبطال العاقلة ويقولوا لعل حكم العاقلة نس
أبغي ربا وهو رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى مث إىل ربكم مرجعكم 

قل أغري هللا أبغي ربا وهو رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال عليها وال تزر } { فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون 
وليبطلوا السلم ويقولوا لعله نسخ بنهيه } ينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون وازرة وزر أخرى مث إىل ربكم مرجعكم ف

{ عليه السالم عن بيع ما ليس عندك ويستحلوا أكل احلمري والسباع ويقولوا لعل النهي عنها منسوخ بقوله تعاىل 
إىل ربكم  قل أغري هللا أبغي ربا وهو رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى مث

  } مرجعكم فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون 
فإن أبوا من كل ما ذكرنا وقالوا ال نقول يف شيء من ذلك إنه منسوخ إال بيقني فكذلك يلزمهم أن يقولوا أيضا 



بقول ابن عباس إن اآلية القصرى نسخت اآلية الطوىل فيوجبوا خلود القاتل من املسلمني يف نار جهنم أبدا فإن أبوا 
  ألزمهم مثل ذلك يف آية الوصية وال فرق 

وكذلك القول فيمن قال يف رضاع سامل فإنه ملا كان مرتبطا بالتبين وكان التبين منسوخا بطل حكم التعلق به 
لبطالنه وكل سبب بطل فإن مسببه يبطل بال شك فإن هذا أيضا خطأ ألنه مل يأت نص وال إمجاع وال ضرورة 

ص به التبين فقط بل هو عموم على ظاهره وال جيوز ختصيصه بالدعوى بال نص وال مشاهدة بأن هذا احلكم خمصو
  إمجاع 

  فهذه الوجوه األربعة ال سبيل إىل أن يعلم نسخ آية أو حديث بغريها أبدا إما 

 إمجاع متيقن وإما تاريخ بتأخر أحد األمرين عن اآلخر مع عدم القوة على استعمال األمرين وإما نص بأن هذا األمر
  ناسخ لألول وأمر نتركه وإما يقني لنقل حال ما فهو نقلي لكل ما وافق تلك احلال أبدا بال شك 

  فمن ادعى نسخا بوجه غري هذه الوجوه األربعة فقد افترى إمثا عظيما وعصى عصيانا ظاهرا وباهللا تعاىل التوفيق 
كونوا شهدآء على لناس ويكون لرسول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لت{ فمما تبني بالنص أنه منسوخ قوله تعاىل 

عليكم شهيدا وما جعلنا لقبلة ليت كنت عليهآ إال لنعلم من يتبع لرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبرية 
قد نرى تقلب { مث قال تعاىل } إال على لذين هدى هللا وما كان هللا ليضيع إميانكم إن هللا بلناس لرءوف رحيم 

ك قبلة ترضاها فول وجهك شطر ملسجد حلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وجهك يف لسمآء فلنولين
فهذا تأخري الئح أن القبلة اليت كانت } وإن لذين أوتوا لكتاب ليعلمون أنه حلق من رهبم وما هللا بغافل عما يعملون 

  قبل هذه منسوخة وأن التوجه إىل الكعبة كان بعد تلك القبلة 
} فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن هللا يتوب عليه إن هللا غفور رحيم { ثل قوله تعاىل وهذا أيضا له إمجاع وم

شهر رمضان لذي أنزل فيه لقرآن هدى للناس { فنسخ بذلك النهي عن الوطء يف ليل رمضان ومثل قوله تعاىل 
أيام أخر يريد هللا وبينات من هلدى ولفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 

نسخ به قوله تعاىل } بكم ليسر وال يريد بكم لعسر ولتكملوا لعدة ولتكربوا هللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون 
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى لذين يطيقونه فدية طعام مسكني { 

وهذا نقل مسند إىل النيب صلى اهللا عليه و } لكم إن كنتم تعلمون فمن تطوع خريا فهو خري له وأن تصوموا خري 
سلم بإمجاع يعين نسخ إباحة الفطر واإلطعام من ندب إىل فرض ومثل نسخ قيام الليل فإنه نسخ بالنص املنقول 

  بإمجاع من فرض إىل ندب 
عفا فإن يكن منكم مئة صابرة آلن خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم ض{ قال أبو حممد وقد ادعى قوم يف قوله تعاىل 

يأيها لنيب حرض { إنه نسخ لقوله تعاىل } يغلبوا مئتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن هللا وهللا مع لصابرين 
ملؤمنني على لقتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتني وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من لذين كفروا بأهنم 

  } قوم ال يفقهون 
قال أبو حممد وهذا خطأ ألنه ليس إمجاعا وال فيه بيان نسخ وال نسخ عندنا يف هذه اآليات أصال وإمنا هي فرض 

  الرباز للمشركني وأما بعد اللقاء فال حيل لواحد 

منا أن يويل دبره مجيع من على وجه األرض من املشركني إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة على ما نبني يف موضعه 
ليس على لضعفآء وال على ملرضى وال على لذين ال { ن شاء اهللا تعاىل أو من كان مريضا أو زمنا بقوله تعاىل إ



  } جيدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا هللا ورسوله ما على حملسنني من سبيل وهللا غفور رحيم 
ن من رضي أن يكون مع فإن قالوا إن الضعيف القلب معذور ألنه دخل يف مجلة الضعفاء قيل هلم هذا خطأ أل

وال هتنوا وال { اخلوالف لضعف قلبه ملوم بالنص غري معذور وأيضا فإن ضعف القلب قد هنينا عنه بقوله تعاىل 
وال جيوز أن يكون تعاىل أراد وهن البدن ألنه ال يستطاع دفعه أصال واهللا } حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني 

عف القلب مقدور على دفعه ولو أراد اجلبان أن يثبت لثبت ولكنه آثر هواه والفرار تعاىل ال يكلف إال ما نطيق وض
  على ما ال بد له من إدراكه من املوت الذي ال يعدو وقعه وال يتقدم وال يتأخر وهذا بني وباهللا تعاىل التوفيق 

ع هلم ذلك وهل يف اآلية والعجب ممن يقول إن هذه اآلية مبيحة هلروب واحد أمام ثالثة فليت شعري من أين وق
اليت ذكروا فرارا أو تولية دبر بوجه من الوجوه أو إشارة إليه ودليل عليه ما يف اآلية شيء من ذلك البتة وإمنا فيها 

  أخبار عن الغلبة فقط بشرط الصرب وتبشري بالنصر مع الثبات 
احة الفرار عن ثالثة أصحاب القياس ولقد كان ينبغي أن يكون أشد الناس حياء من االحتجاج هبذه اآليات يف إب

ومن أهل لكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده { احملتجني علينا بقول اهللا تعاىل 
} إليك إال ما دمت عليه قآئما ذلك بأهنم قالوا ليس علينا يف ألميني سبيل ويقولون على اهللا لكذب وهم يعلمون 

ن ما فوق القنطار مبنزلة القنطار فهال جعلوا ههنا ما فوق االثنني مبنزلة االثنني ولكن هكذا يفعل اهللا مبن ويقول لنا إ
  ركب ردعه واتبع هواه وأضرب عن احلقيقة جانبا 

ر وأما حنن فلو رأينا يف اآليات املذكورة ذكر إباحة فرار لقلنا به ولسلمنا ألمر ربنا ولكنا مل جند فيها إلباحة الفرا
أثرا وال دليال بوجه من الوجوه وإمنا وجدنا فيها أننا إن صربنا غلب املائة منا املائتني وصدق اهللا عز و جل فليس يف 

  ذلك ما مينع أن يكون 

فلما فصل طالوت بلجنود { أقل من مائة أو أكثر من مائة يغلبون العشرة آالف منهم وأقل وأكثر كما قال تعاىل 
هر فمن شرب منه فليس مين ومن مل يطعمه فإنه مين إال من غترف غرفة بيده فشربوا منه إال قال إن هللا مبتليكم بن

قليال منهم فلما جاوزه هو ولذين آمنوا معه قالوا ال طاقة لنا ليوم جبالوت وجنوده قال لذين يظنون أهنم مالقوا هللا 
كله إخبار عن فعل اهللا تعاىل ونصره عز و جل وهكذا } كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن هللا وهللا مع لصابرين 

ملن صرب منا فتلك اآلية اليت فيها أن املائة منا تغلب املائتني وهي إخبار عن بعض ما يف اآلية اليت فيها أن املائة منا 
هللا فلما فصل طالوت بلجنود قال إن { تغلب األلف وهاتان اآليتان معا مها إخبار عن بعض ما يف اآلية اليت فيها 

مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مين ومن مل يطعمه فإنه مين إال من غترف غرفة بيده فشربوا منه إال قليال منهم 
فلما جاوزه هو ولذين آمنوا معه قالوا ال طاقة لنا ليوم جبالوت وجنوده قال لذين يظنون أهنم مالقوا هللا كم من فئة 

  فلم خيص يف هذه اآلية عددا من عدد بل عم عموما تاما } ابرين قليلة غلبت فئة كثرية بإذن هللا وهللا مع لص
  فإن قال قليل التحصيل فأي معىن لتكرار ذلك وما فائدته 

قيل له قد ذكرنا اجلواب عن هذا الفضول من السؤال السخيف يف باب دليل اخلطاب من ديواننا هذا ولكن ال بد 
   تعاىل التوفيق هذا اعتراض منك على اهللا عز و جل من إيراد بعض ذلك لورود هذا السؤال فيقول وباهللا

واملعىن يف ذلك والفائدة كاملعىن والفائدة يف تكرار قصة موسى عليه السالم يف عدة مواضع بعضها أمت يف اخلرب من 
بعض وبعضها مساو لبعض وكما كرر تعاىل العنب والرمان والنخل بعد ذكر الفاكهة وكما كرر تعاىل وأقيموا 

  ة والصالة الوسطى بعد ذكر احملافظة على مجيع الصلوات الصال
يف سورة واحدة إحدى وثالثني مرة ومل يكررها ثالثني مرة ال مثانية } فبأي آالء ربكما تكذبان { وكما كرر تعاىل 



  وعشرين مرة 
هما يف مكان وال كررها أيضا يف غري تلك السورة وكما أخرب تعاىل يف مكان بأنه رب السموات واألرض وما بين

  آخر بأنه رب الشعرى ومل يذكر معها غريها 
وال يسأل رب العاملني عما قال وال ما فعل وإمنا علينا اإلميان بكل ما أتى من عند اهللا وقبوله كما هو واعتقاده يف 

  موجبه وال نتعداه ولنا األجر على اإلقرار به وعلى تالوته وعلى قبوله كما ذكرنا 
احلظ املؤدي إىل اجلنة وفوز األبد وهل يبتغي أكثر من هذا األمر إال من ال عقل له وال  فأي حظ أعظم من هذا

  يسأل اهللا عما يفعل إال ملحد أو جاهل أو سخيف أو فاسق ال بد من أحد هذه وما فيها حظ ملختار 
كم مئة صابرة يغلبوا آلن خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن من{ فإن قال قائل فما معىن قول اهللا تعاىل 

  يف } مئتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن هللا وهللا مع لصابرين 

  اآليات املذكورات 
وما هذا التخفيف وهو شيء قد خاطبنا اهللا تعاىل به وامنت به علينا فال بد من طلب معناه والوقوف على مقدار 

  مد اهللا تعاىل عليه ونعرف وجه الفضل علينا فيه النعمة علينا يف ذلك وما هذا الشيء الذي خفف عنا لنح
فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق إن هذا السؤال صحيح حسن ووجه ذلك أن أول اآلية يبني وجه النعمة عليه وموضع 

يأيها لنيب حرض ملؤمنني على لقتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتني وإن { التخفيف وهو قوله تعاىل 
فكان يف هذه اآلية التحريض لنا على قتاهلم } مئة يغلبوا ألفا من لذين كفروا بأهنم قوم ال يفقهون يكن منكم 

وإجياب هنوضنا إليهم وهجومنا على ديارهم وحنن يف عشر عددهم هذا هو ظاهر اآلية ومفهومها الذي ال يفهم منها 
للقصد إىل حماهلم إذا كان املقاتلون من اجلهة أحد غري ذلك مث خفف عنا تعاىل ذلك وجعلنا يف سنة من ترك التعرض 

املقصودة أكثر من ضعيفنا وكنا باآلية األوىل يف حرج إن مل نغزهم وحنن يف عشر عددهم فنحن اآلن يف حرج إن مل 
نقصدهم إذا كان املقاتلون من اجلهة املقصودة مثلينا فأقل فإن كانوا ثالثة أمثالنا فصاعدا فنحن يف سعة من أن ال 

  صدهم ما مل ينزلوا بنا وما مل يستنفر اإلمام أو أمريه إال أن خنتار النهوض إليهم وهم يف أضعاف عددنا نق
فأي هذه الوجوه الثالثة كان قد حرم علينا الفرار مجلة ولو أهنم مجيع أهل األرض واملالقي هلم مسلم واحد فصاعدا 

  فهذا هو وجه التخفيف 
ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة فقد بآء { قوله تعاىل وهبذا تتآلف اآليات املذكورة مع 

ومع قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا استنفرمت فانفروا ومع } بغضب من هللا ومأواه جهنم وبئس ملصري 
  إمجاع األمة على أنه إذا نزل العدو ساحتنا ففرض علينا الكفاح والدفاع 

آلن خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتني وإن { اهللا عز و جل  وأيضا فقول
يبني وجه التخفيف وإمنا هو عمن فيه ضعف فقط فصار } يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن هللا وهللا مع لصابرين 

من ملؤمنني غري أويل لضرر وجملاهدون يف  ال يستوي لقاعدون{ هذا التخفيف إمنا هو عن الضعفاء فقط كقوله تعاىل 
سبيل هللا بأمواهلم وأنفسهم فضل هللا جملاهدين بأمواهلم وأنفسهم على لقاعدين درجة وكال وعد هللا حلسىن وفضل هللا 

ليس على لضعفآء وال على ملرضى وال على لذين ال جيدون { وكقوله تعاىل } جملاهدين على لقاعدين أجرا عظيما 
  } ج إذا نصحوا هللا ورسوله ما على حملسنني من سبيل وهللا غفور رحيم ما ينفقون حر



ومن النسخ الذي بينه النص قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املنقول باإلمجاع ال وصية لوارث فنسخ بذلك 
  صية هلم الوصية للوالدين واألقربني الذين يرثون وبقي الولدان واألقربون الذين ال يرثون على وجوب فرض الو

قال أبو حممد وقد بينا يف كتابنا هذا يف باب الكالم يف األخبار املأثورة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف فصل 
أفردناه للكالم فيما ادعاه قوم من تعارض األخبار كالما استغنينا عن تكراره ههنا فيه بيان غلط قوم فيما ظنوه 

  عليه ههنا ألنه ال غىن مبزيد معرفة فقه النسخ عنه وباهللا تعاىل التوفيق  نسخا وليس بنسخ ولكن اكتفينا بأن نبهنا

  فصل ال يضر كون اآلية املنسوخة متقدمة يف الترتيب

قال أبو حممد وال يضر كون اآلية املنسوخة يف ترتيب املصحف يف اخلط والتالوة متقدمة يف أول السورة أو يف 
  سورة متقدمة يف الترتيب 

هلا يف السورة أو يف سورة متأخرة يف الترتيب ألن القرآن مل ترتب آياته وسوره على حسب نزول  وتكون الناسخة
  ذلك لكن كما شاء ذو اجلالل واإلكرام منزله 

  ال إله إال اهللا 
  ومرتبه الذي مل يكل ترتيبه إىل أحد دونه 

متأخرتان قرب آخر املصحف يف  ومها} يأيها ملدثر { قرأ بسم ربك لذي خلق مث { } فأول ما نزل من القرآن 
اخلط والتالوة وآخر ما نزل آية الكاللة يف سورة النساء وسورة براءة ومها يف صدر املصحف يف اخلط والتالوة فال 

  جيوز مراعاة رتبة التأليف يف معرفة الناسخ واملنسوخ البتة 
واجهم متاعا إىل حلول غري إخراج فإن ولذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألز{ وقد نسخ اهللا قوله تعاىل 

ولذين يتوفون منكم { بقوله تعاىل } خرجن فال جناح عليكم يف ما فعلن يف أنفسهن من معروف وهللا عزيز حكيم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن 

  ) } بري بلمعروف وهللا مبا تعملون خ

بإمجاع األمة كلها والناسخة يف املصحف يف اخلط والتالوة والترتيب والتأليف قبل املنسوخة ويف هذا كفاية وباهللا 
  تعاىل التوفيق 

  فصل يف نسخ األخف باألثقل واألثقل باألخف

  قال قوم من أصحابنا ومن غريهم ال جيوز نسخ األخف باألثقل 
  قائلون قال أبو حممد وقد أخطأ هؤالء ال

وجائز نسخ األخف باألثقل واألثقل باألخف والشيء مبثله ويفعل اهللا ما يشاء وال يسأل عما يفعل وإن احتج حمتج 
شهر رمضان لذي أنزل فيه لقرآن هدى للناس وبينات من هلدى ولفرقان فمن شهد منكم الشهر { بقوله اهللا تعاىل 

أخر يريد هللا بكم ليسر وال يريد بكم لعسر ولتكملوا لعدة فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
} يريد هللا أن خيفف عنكم وخلق إلنسان ضعيفا { وبقوله تعاىل } ولتكربوا هللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون 

وجاهدوا يف هللا حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم يف لدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو { وبقوله تعاىل 
م ملسلمني من قبل ويف هذا ليكون لرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهدآء على لناس فأقيموا لصالة وآتوا مساك



شهر رمضان لذي أنزل فيه لقرآن هدى { وبقوله تعاىل } لزكاة وعتصموا بلله هو موالكم فنعم ملوىل ونعم لنصري 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر للناس وبينات من هلدى ولفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان 

فال حجة } يريد هللا بكم ليسر وال يريد بكم لعسر ولتكملوا لعدة ولتكربوا هللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون 
  هلم يف شيء من ذلك 

شهر رمضان لذي أنزل فيه لقرآن هدى للناس وبينات من هلدى ولفرقان فمن شهد منكم الشهر { أما قوله تعاىل 
ه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد هللا بكم ليسر وال يريد بكم لعسر ولتكملوا لعدة فليصم

وجاهدوا يف هللا حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم يف لدين } { ولتكربوا هللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون 
لرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهدآء على  من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو مساكم ملسلمني من قبل ويف هذا ليكون

فنعم دين اهللا كله يسر } لناس فأقيموا لصالة وآتوا لزكاة وعتصموا بلله هو موالكم فنعم ملوىل ونعم لنصري 
  والعسر واحلرج وهو ما ال يستطاع إما ما استطيع فهو يسر 

وال خفيف يف العامل إال وهو ثقيل باإلضافة فنعم } يريد هللا أن خيفف عنكم وخلق إلنسان ضعيفا { وأما قوله تعاىل 
  إىل ما هو أخف منه وال ثقيل البتة إال وهو خفيف باإلضافة 

إىل ما هو أثقل منه هذا أمر يعلم حسا ومشاهدة وال يشك ذو عقل أن الصلوات اخلمس املفروضة علينا أخف من 
قد خفف اهللا تعاىل عن املسافر فجعلها مخسني صالة وأهنا لو كانت صالة واحدة كانت أخف علينا من اخلمس و

  ركعتني وعن اخلائف فجعلها ركعة واحدة ولو شاء أال يكلفنا صالة أصال لكان أخف بال شك 
وقد نص اهللا تعاىل يف الصالة على أهنا كبرية إال على اخلاشعني وال يشك ذو عقل وحس أن صيام شهر أخف من 

كل ما كلفنا اهللا تعاىل فهو يسر وختفيف باإلضافة إىل ما هو أشد مما صيام عام وأن صيام ساعة أخف من صيام يوم ف
بلنا كما قال اهللا تعاىل آمرا لنا أن ندعوه فنقول  ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها { محله من كان ق

لذين من قبلنا ربنا وال  ما كتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينآ إصرا كما محلته على
  } حتملنا ما ال طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورمحنآ أنت موالنا فنصرنا على لقوم لكافرين 

وكما نص تعاىل أنه وضع بنبيه صلى اهللا عليه و سلم اإلصر الذي كان عليهم واألغالل اليت كانوا يطوقوهنا إذ 
جيدونه مكتوبا عندهم يف لتوراة وإلجنيل يأمرهم بلمعروف  لذين يتبعون لرسول لنيب ألمي لذي{ يقول تعاىل 

وينهاهم عن ملنكر وحيل هلم لطيبات وحيرم عليهم خلبآئث ويضع عنهم إصرهم وألغالل ليت كانت عليهم فلذين 
فهذا هو عني اليسر وعني التخفيف } آمنوا به وعزروه ونصروه وتبعوا لنور لذي أنزل معه أولئك هم ملفلحون 

احلرج وأين يقع ما كلفناه حنن مما كلفه بعض قوم موسى من قتل أنفسهم بأيديهم فكل شيء كلفناه يهون وإسقاط 
عند هذا وكذلك ما يف شرائع اليهود من أنه من خطر على ميت تنجس يوما إىل الليل وسائر الثقائل اليت كلفوا 

  وحرم عليهم وخفف عنا ذلك كله 
  وهللا احلمد واملنة 
فإمنا معناه } ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن هللا على كل شيء قدير {  وأما قوله تعاىل

  خبري منها لكم وكالم اهللا ال يتفاضل يف ذاته فمعناه أكثر أجرا 
  ولو احتج هبذه اآلية من يستجيز أن يقول ال ننسخ األخف إال باألثقل لكنا أقوى 



الف أن األثقل فاعله أعظم أجرا وقد قال عليه السالم لعائشة يف العمرة هي على قدر شغبا ممن خالفه ألنه ال خ
نصبك ونفقتك كانت الناسخة أعظم أجرا فال يكون ذلك إال لثقلها فهذه اآلية عليهم ال هلم فسقط احتجاجهم 

  بكل ما شغبوا به 
مه إسقاط الشرائع كلها ألهنا كلها ثقال باإلضافة مث نقول إن من قال إن اهللا تعاىل إمنا يلزمنا أخف األشياء فإنه يلز

  إىل ترك عملها واالقتصار على عمل جزء من كل عمل منها وهذا شيء يعلم باحلس واملشاهدة 
  فصار قول من خالفنا مؤديا إىل اخلروج عن اإلسالم مجلة وال عمل يف الدنيا إال وفيه كلفة ومشقة 

تعلة وهل خلوة احلسناء إال أذى البعل ويف األكل والشرب مشقة فلو أن وقد قال الشاعر هل الولد احملبوب إال 
اإلنسان يصل إىل ذوق الطعوم املستطابة والشبع دون تكلف تناول ومضغ وبلع لكان أخف عليه وأقل مشقة 

  وأيسر غررا فرب خمتنق بأكله كان يف ذلك حتفه أو اإلشراف على احلتف 
ومبا يدخل بني أضراسه ومغث ملعدته فيتقيأ فيأمل لذلك ومن ملوث لثوبه مبا ورب متأذ مبا يدخل من ذلك يف جوفه 

  يسقط من يده ولو تتبعنا ما يف اللذات من عسر ومشقة لطال ذلك جدا فكيف باألعمال املكلفة 
فيفا ولكن العسر واملشقة تتفاضل فإمنا رفع اهللا عز و جل عنا يف بعض املواضع ما ال نطيق وخفف تعاىل يف بعضها خت

  أكثر من ختفيف آخر 
  وقد جاء يف األثر حفت اجلنة باملكاره فبطل هبذا احلديث نصا قول من قال إن اهللا تعاىل ال ينسخ األخف باألثقل 

وصح أن اهللا تعاىل يفعل ما يشاء فينسخ األخف باألثقل واألثقل باألخف والشيء مبثله والشيء بإسقاطه مجلة 
  عنا أخرى ال معقب حلكمه وال يسأل عما يفعل  ويزيدنا شريعة من غري أن خيفف

آلن خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتني وإن { فإن اعترضوا بقوله تعاىل 
فهذه حجة عليهم بينة ال حميد عنها ألن التخفيف ال يكون } يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن هللا وهللا مع لصابرين 

  د تثقيل فإذا ثقل علينا تعاىل أوال فما الذي مينع من أن يثقل علينا آخرا إن شاء إال بع
وقد كنا برهة خالني من ذلك التثقيل األول مث ثقلنا به فما املانع من أن يعود علينا ثانية كما كان أوال وأن نزاد 

  تثقيال آخر أشد منه ويكفي من هذا كله وجودنا 

  ه تعاىل أشياء خفافا بأشياء ثقال ما ال سبيل هلم إىل دفع نسخ
فمن ذلك نسخه تعاىل صيام يوم عاشوراء بصيام شهر رمضان ونسخ إباحة اإلفطار يف رمضان وإطعام مساكني بدل 

ما يفطر من أيامه بوجوب صيامه فرضا على كل حاضر صحيح بالغ عاقل عامل بالشهر ولزوم الصيام فيه ونسخ 
ذاكر لطهارته بإجياب الغسل عليه ونسخ تعاىل إباحة الكالم للمصلي بعد أن كان سقوط الغسل عن املوجل العامد ال

حالال بتحرميه وقد كان الكالم فيها فيما ناب اإلنسان أخف بال شك ونسخ تعاىل سقوط فرض اجلهاد وبيعة 
{ هلا وقال تعاىل املسلمني لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بيعة النساء بإجياب القتال وحرم اخلمر بعد إحال

كل لطعام كان حال لبين إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل لتوراة قل فأتوا بلتوراة فتلوها إن 
فصح أنه تعاىل حرم عليهم أشياء كانت هلم حالال وقد كان املنسوخ من كل ما ذكرنا أخف من } كنتم صادقني 

  الناسخ باحلس واملشاهدة 
 تعاىل ذلك بإخباره أن يف اخلمر وامليسر منافع للناس فأبطل تعاىل علينا تلك املنافع وال يشك ذو عقل وقد بني اهللا

  أن عدم املنفعة أثقل من وجودها 
ونسخ تعاىل األذى واحلبس عن الزواين والزناة والرجم والتغريب وال شك عند من له عقل أن احلجارة والسياط 



  أثقل من السب والسجن 
رض بعض من خيالف قولنا يف هذه املسألة بأن قال يف نسخ احلبس عن الزواين إن احلبس مل يكن مطلقا وإمنا وقد اعت

ولاليت يأتني لفاحشة من نسآئكم فستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا { كان مقيدا بوقت منتظرا لقوله تعاىل 
  } فأمسكوهن يف لبيوت حىت يتوفاهن ملوت أو جيعل هللا هلن سبيال 

قال أبو حممد وهذا االعتراض ساقط من وجوه ثالثة أحدها أنه ال جيد مثل هذا الشرط يف أذى الزناة وتبكيتهم وال 
  يف سائر ما ذكرنا من اخلفائف املنسوخة بالثقائل 

ائشة والثاين أن كل نسخ يف الدنيا فهذه صفته وإمنا هو مقيد عند اهللا تعاىل بوقت حمدود يف علمه تعاىل كما قالت ع
  يف فرض قيام الليل إنه تعاىل أمسك خامتة اآلية يف السماء اثين عشر شهرا مث أنزهلا 

وال فرق بني أن يبدي إلينا ربنا تعاىل أنه سينسخ ما يأمرنا به بعد مدة وبني أال يبدي إلينا ذلك حىت ينسخه وكل 
  ذلك نسخ وال فرق بني معجل النسخ ومؤجله يف أن كل ذلك نسخ 

ن السبيل الذي انتظر هبن هو أثقل مما كان عليهن أوال ألنه شدخ باحلجارة حىت يقع املوت بعد اإليالم والثالث أ
بالسوط أو نفي يف األرض بعد اإليالم بالسوط فكانت السبيل احملمولة هلن سبيل اهلالك أو البالء وكل ذلك أشد 

  من احلبس 
  وهذا نفس ما اختلفنا فيه فأجزناه حنن وأبوه هم 

اعترض بعضهم يف نسخ البيعة على بيعة النساء بإجياب القتال بأن قال كان القتال أثقل علينا يف صدر اإلسالم  وقد
  لقلتنا فلما كثر عددنا صار تركه أثقل 

  قال أبو حممد ولو كان هلذا القائل علم بكيفيات األمساء وحدود الكالم مل يأت هبذا اهلذر 
  زول آية إجياب القتال زيادة قووا هبا قوة ثانية أكثر مما كانوا أم ال فإن قال ال ويقال له أخربنا أزاد الناس حني ن

نقص قوله وتربأ منه وأخرب أن احلال بعد نزول هذه اآلية املوجبة للقتال بعد أن كان غري واجب كاحلال اليت كانت 
  قبل نزول إجياب القتال 

اب القتال وإن قال نعم مجع أمرين أحدمها أنه يقفو ما ليس له وبطل ما قدر من التفاضل يف القوة املوجبة لنزول إجي
به علم ويكذب والثاين أنه مل يتخلص بعد من إلزامنا ويقال له ال بد أنه قد كان بني بلوغهم العدد الذي بلغوه حني 

  عليهم نزول آية إجياب القتال عليهم وبني نزول اآلية وقت ما ال بد منه فقد كان العدد موجودا وال قتال 
  مث نسخ بإجياب القتال 

وأيضا فإنه ليس يف املعقول أصال وال يف الوجود عدد إذا بلغته اجلماعة قويت على حماربة أهل األرض كلهم وقد 
ألزم اهللا تعاىل املسلمني إذا أمرهم بالقتال جماهدة كل من يسكن معمور العامل من الناس واملسلمون يومئذ مل يبلغوا 

  ذي عقل أنه ال فرق يف القوة على حماربة أهل األرض كلهم بني ألف وألفني وبني واحد واثنني  األلف وقد علم كل
وإمنا ههنا نزول النصر فإذا أنزل اهللا تعاىل على اإلنسان الواحد قوي ذلك الواحد على حماربة أهل األرض كلهم 

وأيقنا بذلك لو بارزوه كلهم )  ٦٧ملائدة ا( هههه { وعجزوا كلهم عنه كما قال تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم 
  لسقطوا أمامه ولقدر على مجيعهم 

  وقد قال بعض املخالفني لقولنا إن الصرب على القتال أثقل لذي النفس اآلنفة 



قال أبو حممد ويكفينا من الرد على هذه املقالة تكذيب اهللا عز و جل هلا فإنه تعاىل خاطب الصحابة رضي اهللا عنهم 
الناس نفوسا وأمحاهم قلوبا وأعزهم مهما أو خاطب أيضا كل مسلم يأيت إىل يوم القيامة وهم أعز األمم وهم آنف 

كتب عليكم لقتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم { نفوسا وأقرها على الضيم بأن قال تعاىل 
ا عز و جل الشغب والتعب وبني أن الكتاب وكفان} وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 

  مكروه عندنا 
  واملكروه أثقل شيء 

وأخربنا سبحانه وتعاىل أن املكروه الذي هو أثقل قد يكون لنا فيه خري أكثر مما يف األخف فقد حكم اهللا تعاىل لنا يف 
  الفة لقولنا واحلمد هللا رب العاملني هذه املسألة حكما جليا ال يسوغ ألحد أن يتكلم بعد مساعه يف هذا املعىن بكلمة خم

  واعترض بعضهم بأن قال مل تكن اخلمر مباحة بل كانت حراما بالعقل فلم ينسخ إباحتها 
قال أبو حممد فنقول وباهللا تعاىل التوفيق إذ هذا القائل لو اشتغل بقراءة حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم لكان 

النفقة فيه وقد روينا يف احلديث الصحيح حتليلها قبل أن حترم حدثنا عبد اهللا ذلك أوىل به من الكالم يف الدين قبل 
بن يوسف عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد عن أمحد بن علي عن مسلم بن احلجاج 

ن أيب سعيد اخلدري قال ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري ثنا أبو مهام عبد األعلى ثنا سعيد اجلريري عن أيب نضرة ع
قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا أيها الناس إن اهللا يعرض باخلمر ولعل اهللا سينزل فيها أمرا فمن 

  كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به 
ده شيء فال قال فما لبثنا إال يسريا حىت قال صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا حرم اخلمر فمن أدركته هذه اآلية وعن

  يشرب وال يبع 
وروينا من األطراف الصحاح شرهبا معلنا بعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر ذلك عن محزة وسعد وأيب 

  عبيدة بن اجلراح 

وسهيل بن بيضاء وعبد الرمحن بن عوف وأيب أيوب وأيب طلحة وأيب دجانة مساك بن خرشة وأيب بن كعب ومعاذ بن 
هاجرين واألنصار رضي اهللا عنهم فكيف يقول هذا اجلاهل إهنا مل تكن حالال وإن العقل حرمها جبل وغريهم من امل

وأين عقل هذا اجلنون العدمي العقل على احلقيقة من عقل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي كان يراهم 
  ن اخلمر مل حترم إال بعد أحد يشربوهنا وال ينكر ذلك عليهم أزيد من ستة عشر عاما بعد مبعثه عليه السالم فإ

وأحد كانت يف الثالث من اهلجرة وتنادم الصحابة يف املدينة حبضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما وقع 
لبعضهم من العربدة على بعض ومن اجلنايات يف شاريف علي ومن التخليط يف الصالة أشهر من أن جيهله من له علم 

ينكره عليه السالم وال حيل ملؤمن أن يقول إنه عليه السالم أقر على حرام أصال  باألخبار وكل ذلك يعلمه وال
ويكفي من هذا ما قدمنا من أمره عليه السالم يبيعها قبل أن حترم وبأن ينتفع هبا والشرب يدخل يف االنتفاع وباهللا 

  التوفيق 

  فصل يف نسخ الشيء قبل أن يعمل به

ا الفصل وما ندري أن لطالب الفقه حاجة ولكن ما تكلموا ألزمنا بيان احلق يف قال أبو حممد أكثر املتقدمون يف هذ
ذلك حبول اهللا وقوته والصحيح من ذلك أن النسخ بعد العمل به وقبل العمل به جائز كل ذلك وقد نسخ تعاىل عنا 



  إجيابه مخسة وأربعني صالة يف كل يوم وليلة قبل أن يعمل هبا أحد 
هذا بداء فقد جعل النسخ بداء وال فرق وكل ما دخلوه يف نسخ الشيء قبل أن يعمل به قال أبو حممد ومن جعل 

راجع عليهم يف نسخه بعد أن يعمل به وال فرق واهللا تعاىل يفعل ما يشاء والذي نقدر أن الذي حداهم إىل الكالم 
  هللا عز و جل يفعل يف هذه املسألة مذهبهم الفاسد يف املصاحل وحنن ال نقول هبا بل نفوض األمر إىل ا

  ما يشاء ليس عليه زمام وال له متعقب وسنبني ذلك يف باب العلل من هذا الديوان إن شاء اهللا تعاىل 
فإن قال قائل فماذا أراد اهللا عز و جل منا إذ قال مخسني صالة يف كل يوم وليلة مث نسخها وردها إىل مخس قبل أن 

إنه أراد منا الطاعة واالنقياد والعزمية على صالهتا واالعتقاد لوجوهبا علينا  نصلي اخلمسني قيل له وباهللا تعاىل التوفيق
فقط ومل يرد تعاىل قط منا كون تلك الصلوات وال أن نعملها وحنن ال ننكر أن يأمر تعاىل مبا مل يرد قط منا كونه بل 

  ه موجودا يوجب ذلك ونقول إنه تعاىل أمر أبا طالب باإلميان ومل يرد قط تعاىل كون إميان
يأيها لرسول ال حيزنك لذين يسارعون يف لكفر من لذين قالوا آمنا بأفواههم ومل { وقد نص تعاىل على ذلك بقوله 

تؤمن قلوهبم ومن لذين هادوا مساعون للكذب مساعون لقوم آخرين مل يأتوك حيرفون لكلم من بعد مواضعه يقولون 
يرد هللا فتنته فلن متلك له من هللا شيئا أولئك لذين مل يرد هللا أن  إن أوتيتم هذا فخذوه وإن مل تؤتوه فحذروا ومن

إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا { وقوله تعاىل } يطهر قلوهبم هلم يف لدنيا خزي وهلم يف آلخرة عذاب عظيم 
  } يهدي من يشآء وهو أعلم بلمهتدين 

ما وكلهم مأمور باالهتداء وقد بينا هذا يف كتاب فأخرب تعاىل أنه مل جيب هداية أيب طالب وأنه أراد أال يهدي قو
الفصل ولو أنه تعاىل مل ينسخها حىت نصليها لعلمنا حينئذ أنه تعاىل أراد كوهنا منا كما علمنا أنه تعاىل أراد إسالم أيب 

اهللا أعلم وهو بكر وعمر وسائر من أسلم وإمنا نعلم ما أراد تعاىل كونه بعد ظهوره أو أخربنا اهللا تعاىل بأنه سيكون و
  الذي أطلعنا عليه من غيبه وحنن كنا مأمورون بالصالة 

وقد ميوت كثري من الناس قبل أن يتأتى عليه وقت صالة بعد بلوغه إنه تعاىل إمنا أراد من هؤالء االنقياد والعزمية 
  فقط واهللا تعاىل مل يرد قط ممن مات قبل حلول وقت الصالة أن يصليها 

 إجازة نسخ الشيء قبل العمل به حبديث الزبري إذ خاصم األنصاري يف سيل مهزور واحتج بعض من تقدم يف
  ومذينب وجعل األمر اآلخر منه عليه السالم ناسخا لألول 

وأبطل قول من قال كان األمر األول على سبيل الصلح وترك الزبري بعض حقه وقال إن هذا ال حيل أن يقال ألن 
  حكمه عليه السالم كله حق واجب 

ال جتعلوا دعآء لرسول بينكم كدعآء بعضكم بعضا قد يعلم هللا لذين يتسللون منكم لواذا فليحذر { لقول اهللا تعاىل 
فلم خيص أمرا دون أمر ولو ساغ ذلك يف هذا } لذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 

 صلى اهللا عليه و سلم هذا على سبيل الصلح ال احلديث لساغ لكل أحد أن يقول يف أي حكم حكم به رسول اهللا
  على سبيل احلقيق وهذا كفر من قائله 

  قال أبو حممد وقد صدق هذا احملتج فيما قال 
  قال بعضهم لو جاز النسخ قبل العمل جلاز قبل االعتقاد 

لعقل موجبا لسقوط قال أبو حممد وهذا قياس والقياس باطل ولو كان القياس حقا لكان هذا فاسدا إذ ليس سقوط ا
االعتقاد وقد يعتقد وجوب الشيء وتصحيحه من ال يفعله من املسلمني العصاة وقد يفعله من ال يعتقده من املنافقني 



واملرائني وهذا أمر يعلم باملشاهدة فبطل أن يكون االعتقاد مرتبطا بالعمل وبطل ما موه به هذا املعترض من أنه لو 
ل االعتقاد فإن قالوا لو جاز نسخ الشيء قبل العمل به لكان اعتقاده حسنا وطاعة جاز النسخ قبل العمل جلاز قب

  وفعله قبيحا ومعصية وهذا حمال 
فاجلواب إن هذا شغب ضعيف ألهنم مجعوا بني حكم زمانني خمتلفني وإمنا يكون اعتقاد الشيء حقا إن فعل إذا مل 

ن فعل واعتقاد أنه قد كان طاعة يف وقت آخر وهذا ليس ينسخ فأما إذا نسخ فإمنا الواجب اعتقادا أنه معصية إ
حماال فإن قالوا االعتقاد فعل قيل هلم االعتقاد فعل النفس منفردة ال شركة للجسد معها فيه والعمل فعل النفس 

بتحريك اجلسد فهو شيء آخر غري االعتقاد وقد فرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما بقوله صلى اهللا عليه 
  و سلم العمل بالنيات فجعل النية وهي االعتقاد غري العمل 

قال أبو حممد وقد احتج القدماء من القائلني بقولنا يف هذه املسألة حبجج منها أمره تعاىل إبراهيم عليه السالم بذبح 
نسخ قبل أن  وقالوا هذا بيان جلي أن الذي أمر به} إن هذا هلو لبالء ملبني { ولده وقول إبراهيم عليه السالم 

إن هذا هلو { يكون ألن قوما قالوا إمنا أمر بتحريك السكني على حلق ولده فقط فأبطل تعاىل قوهلم بقول إبراهيم 
  ولو مل يؤمر بقتله ملا كان } لبالء ملبني 

نسخ  يف حتريك السكني على حلقه بالء فصح بقول إبراهيم عليه السالم أنه إمنا أمر بقتل ولده وإماتته بالذبح مث
  ذلك قبل فعله 

  قال أبو حممد وهذا احتجاج صحيح ال ينفك منه أصال 
فإن قال قائل عرفونا ما الذي أراد اهللا تعاىل منا إذا أمرنا بالشيء مث نسخه قبل فعله أراد العمل به مث بدا له قبل فعله 

قولكم إنه تعاىل يأمرنا مبا يكره أم أراد أال يعمل به والشيء إذا مل يرده تعاىل فقد سخطه وكرهه ومل يرضه فعلى 
  ويسخط ويلزمنا ما ال يرضى كونه منا 

قال أبو حممد فيقال وباهللا تعاىل التوفيق إنه تعاىل أمر مبا أمر من ذلك وال مراد له إال االنقياد يف املأمور فقط ومل يرد 
يأمرنا تعاىل اآلن بأمر قد علم أنه  قط وقوع الفعل وهنانا عنه قبل أن يكون منا وال يسأل عما يفعل ولسنا ننكر أن

  بعد مدة ينهى عنه ويسخطه وإمنا الذي ننكر أن يأمر تعاىل مبا هو ساخط له يف حني أمره فهذا ال سبيل إليه 
وأما أن يأمرنا بأمر قد علم أنه سينهانا عنه يف ثاين األمر ويسخطه بعد مرور وقت األمر به فهذا واجب وهذه صفة 

رتبط بكل وقت وباهللا تعاىل التوفيق وقد اعترض بعضهم يف أمره تعاىل خبمسني صالة مث جعلها كل نسخ وكل أمر م
تعاىل إىل مخس بأن قال إمنا يلزمنا األمر إذا بلغنا وكان ذلك األمر مل يبلغ بعد إىل املسلمني فأجاب بعض من سلف 

وإمامنا فكان اخلمسون الالزمة له لبلوغ األمر إليه القائلني بقولنا إنه تعاىل قد أبلغ أمره بذلك إىل رسوله فهو سيدنا 
  مث نسخت عنه قبل أن يعمل هبا 

قال أبو حممد فإن قالوا مل يرد اهللا تعاىل قط باخلمسني إال مخسا يعطي بكل واحدة عشر حسنات واحتجوا مبا يف آخر 
عاىل التوفيق إن هذا الكالم هو احلديث من قوله تعاىل هي مخس وهي مخسون ال يبدل القول لدي فاجلواب وباهللا ت

بيان قولنا ال قوهلم ألن اخلمس ال تكون مخسني يف العدد أصال وإمنا هي مخسون يف العدد ومخسون يف األجل وكنا 
ألزمنا أوال مخسني يف العدد وهي مخسون يف األجر فقط فأسقط عنا التعب وبقي لنا األجر فصح أن الساقط غري 

  حطه تعاىل إىل مخس وأربعني وإىل أربعني مث إىل مخس وثالثني مث ثالثني الالزم ضرورة وبرهان ذلك 



وهكذا مخسا مخسا حىت بقيت مخسا وهذا ال إشكال فيه يف أن امللزم غري املستقر آخرا فبطل اعتراضهم واحلمد هللا 
  رب العاملني 

بل نسخها أو لعل املالئكة ومن طريق ما اعترض به بعضهم أن قال لعله عليه السالم قد صلى اخلمسني صالة ق
  صلتها قبل نسخها 

قال أبو حممد وهذا جهل شديد ولو كان لقائل هذا أدىن علم باألخبار مل يقل هذا اهلجر ألن اإلسراء إمنا كان يف 
جوف الليل ومل يأت الصباح إال وهو صلى اهللا عليه و سلم قد رجع إىل مكة وكان هبا قبل مغيب الشفق وبعد 

  بل طلوع الشمس من تلك الليلة وإمنا لزمت اخلمسون يف يوم وليلة غروب الشمس وق
وأيضا فهو عليه السالم يذكر بلفظه يف احلديث أنه مل ينفك راجعا وآتيا من ربه تعاىل إىل موسى عليه السالم وأما 

ه وإمنا بعث إىل اجلن املالئكة فلم يبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليهم بل بعضهم هم الرسل من اهللا تعاىل إلي
واإلنس الساكنني دون مساء الدنيا وهذا ما ال خالف فيه بني املسلمني مع النصوص الواردة يف القرآن واحلديث يف 

خطاب هذين النوعني فقط وإمنا بعث إليهما فقط واملالئكة يف مكان ال ليل فيه وإمنا هي يف السموات اليت هي 
حوله والليل إمنا يبلغ إىل فلك القمر الذي هو مساء الدنيا فقط واجلن األفالك ويف الكرسي وحتت العرش و

ولقد زينا لسمآء لدنيا مبصابيح وجعلناها رجوما { مرجومون بالشهب إذا دنوا منها بنص القرآن بقوله تعاىل 
وال هنار وإمنا هو  فصح يقينا أن املالئكة ال تلزمهم صالتنا ألهنم ال ليل عندهم} للشياطني وأعتدنا هلم عذاب لسعري 

  أنوار بسيطة صافية وإمنا تلزم الصلوات يف أوقات الليل والنهار 
وقد احتج يف هذا بعض من تقدم بأن قال يقال ملن أىب ذلك ما الذي أنكرمت أنسخ ما قد فعل أم نسخ ما مل يفعل أن 

الوا وال سبيل إىل نسخ ما قد فعل نسخ األمر الوارد بالفعل وال سبيل إىل قسم رابع فإن قالوا نسخ ما قد فعل أح
ألنه قد فعل وفين فال سبيل إىل رده وإن قالوا نسخ ما مل يفعل فقد أثبتوا نسخ الشيء قبل فعله وهذا هو نفس ما 

  أبطلوا ألن الذي مل يفعل هو غري الذي فعل ضرورة 

ألمر وبني نسخه بعد أن يفعل فإن قالوا نسخ األمر فال فرق بني نسخ األمر قبل أن يفعل الناس ما أوجب ذلك ا
الناس ما أوجب ذلك األمر والفعل املأمور به على كل حال غري األمر به فال يتعلق األمر بالفعل ألنه غريه ألن األمر 

  هو فعل اهللا جمردا والفعل هو فعلنا حنن فبينهما فرق كما ترى 
  قال أبو حممد وهذه حجة ضرورة ال حميد عنها 

إن األمر إذا ورد ففعله فاعلون مث نسخ فال خالف يف جواز ذلك وال شك يف أنه قد بقي خلق واحتج أيضا بأن قال 
كثري مل يعملوا به ممن مل يأت بعد وقد كانوا خماطبني بذلك األمر حني نزوله فقد نسخ قبل أن يعمل به الذين مل 

  خه قبل أن يعمل به أحد منهم يعملوا به وال فرق بني أن جيوز نسخه قبل أن يعمل به بعض املأمور وبني نس
  قال أبو حممد وهذه أيضا حجة ضرورية ال حميد عنها 

قال أبو حممد وسألين سائل فقال لو أمر اهللا تعاىل بأمر فقال اعملوا هبذا األمر مثانية متصلة أو قال أبدا أجيوز نسخ 
به وال فرق بني أن يأمرنا خبمسني  هذا أم ال فقلت إن النسخ جائز يف هذه ألنه من باب نسخ الشيء قبل أن يعمل

صالة نصليها وبني أن يأمرنا بعمل ما أبدا أو مثانية أيام مث ينسخه عنا قبل أن يتم عمل ذلك وليس الكذب يف األمر 
والنهي مدخل وإمنا يدخل الكذب يف األخبار فلو أن األمر خرج هبذا التحديد بلفظ اخلرب مل جيز نسخه ألنه كان 

ا إذ يف األخبار يقع الكذب وهذا خبالف األمر إذا خرج بلفظ اخلرب غري مرتبط بتحديد وقت يكون كذبا جمرد
فالنسخ جائز فيه ألنه ليس يكون حينئذ كذبا وإمنا يكون النسخ حينئذ بيانا للوقت الذي لزمنا ذلك العمل فما جاء 



دل القول لدي فلو بدل لكان هذا بلفظ اخلرب على التأييد فال جيوز نسخه قول اهللا هي مخس وهي مخسون ال يب
القول كذبا ومنه ألبد األبد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة والقول يف املتعة فهي حرام حبرمة اهللا ورسوله إىل 
يوم القيامة فلو نسخ هذان األمران لكان هذان القوالن كذبا إذ كان يبطل وجوده ما أخربنا بوجوده إىل يوم القيامة 

  عاىل التوفيق وباهللا ت

  فصل يف نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن

قال أبو حممد اختلف الناس يف هذا بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن وجواز نسخ السنة بالسنة فقالت 
طائفة ال تنسخ السنة بالقرآن وال القرآن بالسنة وقالت طائفة جائز كل ذلك والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة 

  والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة 
قال أبو حممد وهبذا نقول وهو الصحيح وسواء عندنا السنة املنقولة بالتواتر والسنة املنقولة بأخبار اآلحاد كل ذلك 
ينسخ بعضه بعضا وينسخ اآليات من القرآن وينسخه اآليات من القرآن وبرهان ذلك ما بيناه يف باب األخبار من 

الطاعة ملا جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كوجوب الطاعة ملا جاء يف القرآن وال فرق هذا الكتاب من وجوب 
فإذا كان كالمه وحيا من عند اهللا } وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى { وأن كل ذلك من عند اهللا تعاىل 

  عز و جل والقرآن وحي فنسخ الوحي بالوحي جائز ألن كل ذلك سواء يف أنه وحي 
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال لذين ال يرجون لقآءنا ئت بقرآن غري هذآ أو { احتج من منع ذلك بقوله تعاىل و

  } بدله قل ما يكون يل أن أبدله من تلقآء نفسي إن أتبع إال ما يوحى إيل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدله من تلقاء نفسه وقائل هذا  قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألننا مل نقل إن

قل ال أقول لكم عندي { كافر وإمنا نقول إنه عليه السالم بدله بوحي من عند اهللا تعاىل كما قال آمرا له أن يقول 
صري أفال خزآئن هللا وال أعلم لغيب وال أقول لكم إين ملك إن أتبع إال ما يوحى إيل قل هل يستوي ألعمى ولب

  فصح هبذا نصا جواز نسخ الوحي بالوحي والسنة وحي فجائز نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن } تتفكرون 
  } ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن هللا على كل شيء قدير { واحتجوا أيضا بقوله تعاىل 

   قالوا والسنة ليست مثال للقرآن وال خريا منه
قال أبو حممد وهذا أيضا ال حجة هلم فيه ألن القرآن أيضا ليس بعضه خريا من بعض وإمنا املعىن نأت خبري منها لكم 

أو مثلها لكم وال شك أن العمل بالناسخ خري من العمل باملنسوخ قبل أن ينسخ وقد يكون األجر على العمل 
يكون أكثر منه إال أن فائدة اآلية أننا قد أمنا أن يكون  بالناسخ مثل األجر على العمل باملنسوخ قبل أن ينسخ وقد

العمل بالناسخ أقل أجرا من العمل باملنسوخ قبل أن ينسخ لكن إمنا يكون أكثر منه أو مثله وال بد من أحد الوجهني 
  تفضال من اهللا تعاىل ال إله إال هو علينا 

{ ن عند اهللا عز و جل على ما تلونا آنفا من قوله تعاىل وأيضا فإن السنة مثل القرآن يف وجهني أحدمها أن كالمها م
  } وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى 

من يطع لرسول فقد أطاع هللا ومن توىل فمآ أرسلناك عليهم { والثاين استواؤمها يف وجوب الطاعة بقوله تعاىل 
ول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرس{ وبقوله تعاىل } حفيظا 

وإمنا افترقا يف أال يكتب يف املصحف } إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 



  غري القرآن وال يتلى معه غريه خملوطا به ويف اإلعجاز فقط 
ن من آخر ال بد من ذلك ضرورة وال سبيل إىل أن خيتلفا وليس يف العامل شيئان إال ومها يشتبهان من وجه وخيتلفا

من كل وجه وال أن يتماثال من كل وجه وإذ قد صح هذا كله فالعمل باحلديث الناسخ أفضل وخري من العمل 
وال تنكحوا ملشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة { باآلية املنسوخة وأعظم أجرا كما قلنا قبل وال فرق وقد قال تعاىل 

مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا ملشركني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم أولئك خري من 
وقد تكون املشركة خريا منها } يدعون إىل لنار وهللا يدعو إىل جلنة وملغفرة بإذنه ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون 

عند اهللا تعاىل وهذا شيء يعلم حسا ومشاهدة  يف اجلمال ويف أشياء من األخالق وحنوها وإن كانت املؤمنة خريا
  وباهللا تعاىل التوفيق 

  } ميحو هللا ما يشآء ويثبت وعنده أم لكتاب { واحتجوا أيضا بقوله تعاىل 
قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألنه كل ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فاهللا عز و جل هو املثبت له 

ملا شاء أن ميحو من أوامره وكل من عند اهللا وهذه اآلية حجة لنا عليهم يف أنه تعاىل ميحو ما وهو تعاىل املاحي به 
  شاء مبا شاء عن العموم ويدخل يف ذلك السنة والقرآن 

قالوا } بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون { واحتجوا أيضا بقوله تعاىل 
  يكون ناسخا واملبني ال 

قال أبو حممد وهذا خطأ من وجهني أحدمها ما قد بينا يف أول الكالم يف النسخ من أن النسخ نوع من أنواع البيان 
ألنه بيان ارتفاع األمر املنسوخ وبيان إثبات األمر الناسخ والثاين أن قوهلم إن املبني ال يكون ناسخا دعوى ال دليل 

  هي فاسدة ساقطة عليها وكل دعوى تعرت من برهان ف
  } وإذا بدلنآ آية مكان آية وهللا أعلم مبا ينزل قالوا إمنآ أنت مفتر بل أكثرهم ال يعلمون { واحتجوا بقوله تعاىل 

قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألنه مل يقل تعاىل إين ال أبدل آية إال مكان آية وإمنا قال لنا إنه يبدل آية مكان 
أثبتناه وقلنا إنه يبدل آية ويفعل أيضا غري ذلك وهو تبديل وحي غري ذلك متلو مكان آية آية وحنن مل ننكر بل 

  برباهني أخر وكل ما أبطلنا به أقواهلم الفاسدة يف دليل اخلطاب فهو مبطل الحتجاجهم هبذه اآلية 
} وقل رب زدين علما فتعاىل هللا مللك حلق وال تعجل بلقرآن من قبل إن يقضى إليك وحيه { واحتجوا بقوله تعاىل 

  قالوا فإذا منعه اهللا تعاىل من أن يبني القرآن من قبل أن يقضي إليه وحيه فهو من نسخه أشد منعا 

قال أبو حممد وهذا شغب ومتويه ألننا مل جنز قط أن يكون الرسول عليه السالم ينسخ اآليات من القرآن قبل أن 
ا قلنا إنه عليه السالم إذا قضى إليه ربه تعاىل وحيا غري متلو يقضى إليه وحي نسخها وقائل ذلك عندنا كافر وإمن

بنسخ آية أبداه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الناس حينئذ بكالمه فكان سنة مبلغة وشريعة الزمة ووحيا 
وال بيان  منقوال وال يضره أن يسمى قرآنا وال يكتب يف املصحف كما مل يضر ذلك سائر الشرائع اليت ثبتت بالسنة

هلا يف القرآن من عدد ركوع الصلوات ووجوه الزكوات وما حرم من البيوع وسائر األحكام وكل ذلك من عند 
  اهللا عز و جل 

} قل نزله روح لقدس من ربك بلحق ليثبت لذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمني { واحتج بعضهم بقوله تعاىل 
  قال وهذا ال يطلق إال على القرآن 

مد وهذا كله كذب من قائله وافتراء وكل وحي أتى إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم بشريعة من الشرائع قال أبو حم



فإذا نزل به الروح القدس من ربه وقد جاء نص احلديث بأن جربيل عليه السالم نزل فصلى فصلى رسول اهللا صلى 
ىت علمه الصلوات اخلمس وليس هذا يف اهللا عليه و سلم مث صلى فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هكذا ح

  القرآن وقد نزله روح القدس كما ترى 
  قال أبو حممد فبطل كل ما احتجوا به وباهللا تعاىل التوفيق 

وقد قال الشافعي رمحة اهللا عليه إذا أحدث اهللا تعاىل لنبيه عليه السالم أمرا برفع سنة تقدمت أحدث النيب عليه 
  السنة األوىل  السالم سنة تكون ناسخة لتلك

فأنكر عليه بعض أصحابه هذا القول فقال لو جاز أن يقال يف وحي نزل ناسخا لسنة تقدمت فعمل هبا النيب صلى 
اهللا عليه و سلم أن عمله هذا نسخ السنة األوىل لكان إذا عمل عليه السالم سنة فنسخ هبا سنة سالفة له فعمل هبا 

  هذا خطأ الناس إن عمل الناس نسخ السنة األوىل و
  قال أبو حممد وهذا اعتراض صحيح والرسول صلى اهللا عليه و سلم مفترض عليه االنقياد ألمر ربه عز و جل 

  فإمنا الناسخ هو األمر الوارد من اهللا عز و جل ال العمل الذي ال بد منه والذي إمنا يأيت انقيادا لذلك األمر املطاع 

سألة أيفعل الرسول صلى اهللا عليه و سلم أو يقول شيئا من قبل نفسه دون قال أبو حممد فيقال ملن خالفنا يف هذه امل
} وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى { أن يوحى إليه به فإن قال نعم كفر وكذبه ربه تعاىل بقوله عز و جل 

م إين ملك إن أتبع قل ال أقول لكم عندي خزآئن هللا وال أعلم لغيب وال أقول لك{ وبقوله تعاىل آمرا له أن يقول 
فلما بطل أن يكون فعله صلى اهللا عليه و سلم أو } إال ما يوحى إيل قل هل يستوي ألعمى ولبصري أفال تتفكرون 

  قوله إال وحيا وكان الوحي ينسخ بعضه بعضا كانت السنة والقرآن ينسخ بعضها بعضا 
ولاليت يأتني لفاحشة من نسآئكم { ه تعاىل قال أبو حممد ومما يبني نسخ القرآن بالسنة بيانا ال خفاء به قول

مث قال } فستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن يف لبيوت حىت يتوفاهن ملوت أو جيعل هللا هلن سبيال 
صلى اهللا عليه و سلم خذوا عين خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب 

  ة والرجم فكان كالمه صلى اهللا عليه و سلم الذي ليس قرآنا ناسخا للحبس الذي ورد به القرآن بالثيب جلد مائ
لزانية ولزاين فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وال تأخذكم هبما { فإن قال قائل ما نسخ احلبس إال قوله تعاىل 

قيل له أخطأت ألن هذا } ة من ملؤمنني رأفة يف دين هللا إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر وليشهد عذاهبما طآئف
احلديث يوجب بنصه أنه قبل نزول آية اجللد ألنه بيان السبيل الذي ذكر اهللا تعاىل وأمر هلم باستماع تلك السبيل 
وأيضا فإن يف احلديث التغريب واجللد وليس ذلك يف اآلية اليت ذكرت فاحلديث هو الناسخ على احلقيقة ال سيما 

من أصحاب أيب حنيفة والشافعي أو مالك فإهنم ال يرون على الثيب جلدا إمنا يرون الرجم فقط إذا كان خصمنا 
  فوجب على قوهلم الفاسد أال مدخل لآلية املذكورة أصل يف نسخ األذى واحلبس الذي كان حد الزناة والزواين 

والشيخة فارمجومها البتة قيل له  فإن قال قائل منهم ما نسخ األذى واحلبس إال ما روي مما كان نازال وهو الشيخ
وباهللا تعاىل التوفيق قد تركت قولك ووافقتنا على جواز نسخ القرآن املتلو مبا ليس مثله يف التالوة ومبا ليس مثله يف 

أن يكتب يف املصحف فإذا جوزت ذلك فكذلك كالمه صلى اهللا عليه و سلم بنص القرآن وحي غري متلو وليس 
  به  ذلك مبانع من أن ينسخ

لزانية ولزاين فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وال تأخذكم هبما رأفة { وقد بلح بعضهم ههنا فقال إمنا عىن بقوله 
غري احملصنني فقط وقال كما خرج } يف دين هللا إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر وليشهد عذاهبما طآئفة من ملؤمنني 



  صن واحملصنة منه العبد واألمة من هذا النص فكذلك خرج احمل
قال أبو حممد فيقال له إذا جوزت خروج حكم ما من أجل خروج حكم آخر بدليل فال ننكر على أيب حنيفة قوله 

من تزوج أمه وهو يعلم أهنا أمه فوطئها خارج عن حكم الزناة وال ننكر على مالك قوله إن من وطىء عمته وخالته 
خارج عن حكم الزناة وال تدخل أنت فيهم اللوطي وال ذكر له فيهم مبلك اليمني وهو يعلم أهنما حمرمتان عليه 

وهذا من غلطهم أن خيرجوا من الزناة من وقع عليه اسم زان وأن يدخلوا فيهم من ال يقع عليه اسم زان وهذا 
  جهار باملعصية هللا تعاىل وخالف أمره وحتكم يف الدين بال دليل نعوذ باهللا من ذلك 

يا أيها لذين آمنوا إذا قمتم إىل لصالة فغسلوا { خت فيه السنة القرآن قوله عز و جل قال أبو حممد ومما نس
وجوهكم وأيديكم إىل ملرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل لكعبني وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو 

يبا فمسحوا بوجوهكم على سفر أو جآء أحد منكم من لغائط أو المستم لنسآء فلم جتدوا مآء فتيمموا صعيدا ط
فإن ) } وأيديكم منه ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 

القراءة خبفض أرجلكم وفتحها كالمها ال جيوز إال أن يكون معطوفا على الرؤوس يف املسح وال بد ألنه ال جيوز البتة 
ليه خبرب غري اخلرب عن املعطوف عليه ألنه إشكال وتلبيس وإضالل ال بيان ال أن حيال بني املعطوف واملعطوف ع

تقول ضربت حممدا وزيدا ومررت خبالد وعمرا وأنت تريد أنك ضربت عمرا أصال فلما جاءت السنة بغسل 
  الرجلني صح أن املسح منسوخ عنهما 

حىت قال عليه السالم ويل لألعقاب وهكذا عمل الصحابة رضي اهللا عنهم فإهنم كانوا ميسحون على أرجلهم 
  والعراقيب من النار وكذلك قال ابن عباس نزل القرآن باملسح 

قال أبو حممد والنسخ ختصيص بعض األزمان باحلكم الوارد دون سائر األزمان وهم جييزون بالسنة ختصيص بعض 
لك فما الفرق بني جواز ختصيص بعض األعيان مثل قوله عليه السالم ال قطع إال يف ربع دينار فصاعدا وما أشبه ذ

  األعيان بالسنة وبني جواز ختصيص بعض األزمان هبا وما الذي أوجب أن يكون هذا 

  ممنوعا وذلك موجودا فإن قالوا ليس التخصيص كالنسخ ألن التخصيص ال يرفع النص والنسخ يرفع النص كله 
ق بني رفع بعض نص آخر هبا وكل ذلك سواء قيل هلم إذا جاز رفع بعض النص بالسنة وبعض النص نص فال فر

  وال فرق بني شيء منه 
قال أبو حممد وقد أقروا وثبت اخلرب بأن آيات كثرية رفع رمسها البتة وال جيوز أن ترفع بقرآن إذ لو رفعت بقرآن 

أن ما  لكان ذلك القرآن موجودا متلوا وليس يف شيء من املتلو ذكر رفع آلية كذا مما رفع البتة فوجب ضرورة
ارتفع وهذا نفس ما أجزنا من نسخ القرآن بالسنة فإن قالوا إمنا رفع باإلنساء قيل هلم اإلنساء ليس قرآنا وإمنا ذلك 

  هو فعل منه تعاىل وأمر بأال يتلى 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم ملوت إن ترك خريا لوصية { قال أبو حممد ومما نسخ من القرآن بالسنة قوله تعاىل 

نسخ بعضها قوله صلى اهللا عليه و سلم ال وصية لوارث وقد قال } وألقربني بلمعروف حقا على ملتقني  للوالدين
  قوم إن آيات املواريث نسخت هذه اآلية 

قال أبو حممد وهذا خطأ حمض ألن النسخ هو رفع حكم املنسوخ ومضاد له وليس يف آية املواريث ما مينع الوصية 
أن يرثوا ويوصى هلم مع ذلك من الثلث ومن بديع ما يقع ملن قال إن القرآن ال تنسخه للوالدين واألقربني إذ جائز 

السنة أهنم نسوا أنفسهم فجعلوا حديث عمران بن احلصني يف الستة األعبد ناسخا لوصية الوالدين واألقربني فأثبتوا 
بينهم يف دعواهم لذلك وبني من  ما نفوا وصححوا ما أبطلوا وقد تكلمنا يف بطالن ذلك فأغىن عن ترديده وال فرق



  قال بل اآلية نسخت حديث الستة األعبد 
ومما نسخ من السنة بالقرآن صلحه صلى اهللا عليه و سلم أهل احلديبية إىل املدة اليت كانت مث نسخ اهللا تعاىل ذلك 

جاز صلحهم على أداء يف سورة براءة ومل جيز لنا صلح مشرك إال على اإلسالم فقط حاشا أهل الكتاب فإنه تعاىل أ
  اجلزية مع الصغار وأبطل تعاىل تلك الشروط كلها وتلك املدة كلها وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل يف نسخ الفعل باألمر واألمر بالفعل

قال أبو حممد قد بينا أن كل ما فعله صلى اهللا عليه و سلم من أمور الديانة أو قاله منها فهو وحي من عند اهللا عز و 
قل ال أقول لكم عندي خزآئن هللا وال أعلم لغيب وال أقول لكم إين ملك إن أتبع إال ما يوحى { ه تعاىل جل بقول

} وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى { وبقوله تعاىل } إيل قل هل يستوي ألعمى ولبصري أفال تتفكرون 
قل وال يتلى ومرة بوحي يعمل به وال يتلى وال واهللا تعاىل يفعل ما يشاء فمرة ينزل أوامره بوحي يتلى ومرة بوحي ين

ينقل لكنه قد رفع رمسه وبقي حكمه ومرة أن يري نبيه صلى اهللا عليه و سلم يف منامه ما شاء ومرة يأتيه جربيل 
بالوحي ال معقب حلكمه فجائز نسخ أمره صلى اهللا عليه و سلم بفعله وفعله بأمره وجائز نسخ القرآن بكل ذلك 

  ذلك بالقرآن وكل ذلك سواء وال فرق  وجائز نسخ كل
وكذلك الشيء يراه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويقره وال ينكره وقد كان تقدم عنه حترمي جلي فإن ذلك 
نسخ لتحرميه ألنه مفترض عليه التبليغ وإنكار املنكر وإقرار املعروف وبيان اللوازم وهو معصوم من الناس ومن 

عاىل فلما صح كل ما ذكرنا أيقنا أنه إذا علم شيئا كان قد حرمه مث علمه ومل يغريه أن خالف ما أمره به ربه ت
  التحرمي قد نسخ وأن ذلك قد عاد حقا مباحا ومعروفا غري منكر 

وأما إن كان قد تقدم يف ذلك الشيء هني فقط مث رآه صلى اهللا عليه و سلم أو علمه فأقره فإمنا ذلك بني أن ذلك 
الكرامة فقط ألنه ال حيل ألحد أن يقول يف شيء من األوامر إن هذا منسوخ إال بربهان جلي إذ  النهي على سبيل

كلها على وجوب الطاعة هلا وما تيقنا وجوب طاعتنا له فحرام علينا خمالفته لقول قائل هذا منسوخ ولو جاز قبول 
مالك والشافعي وأيب حنيفة هذا ذلك ممن ادعاه بال برهان لسقطت الشرائع كلها ألنه ليس قول زيد وعمر و

  منسوخ بأوىل من قول كل من على ظهر األرض فيما يستعمله من ذكرنا هذا أيضا منسوخ 
وقالوا لن يدخل جلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم { وقد قال تعاىل 

  ومن قال يف } صادقني 

ر رسوله صلى اهللا عليه و سلم هذا منسوخ أو هذا متروك أو هذا خمصوص أو هذا شيء من أوامر اهللا تعاىل أو أوام
ليس عليه العمل فقد قال دعوا ما أمركم به ربكم أو نبيكم وال تعملوا به وخذوا قويل وأطيعوين يف خالف ما أمرمت 

  به 
ن نص أو إمجاع كما قدمنا يف قال أبو حممد فحق من قال ذلك أن يعصى وال يلتفت إىل كالمه إال أن يأيت بربهان م

  فصل كيفية معرفة املنسوخ من احملكم 
  قال أبو حممد ومما ذكرنا أنه هنى عنه صلى اهللا عليه و سلم مث رآه فلم ينكره هنيه املصلني خلف اجلالس عن القيام 

لك فصح أن ذلك مث صلى عليه السالم يف مرضه الذي مات فيه جالسا والناس وراءه قيام ومل ينكر عليه السالم ذ



النهي األول ندب إال من فعل ذلك إعظاما لإلمام فهو حرام على ما بني عليه السالم يوم صالته إذ ركب فرس أيب 
  طلحة فسقط 

  فصل يف مىت يقع النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحي

اهللا املتقدم ال أفعال  قال أبو حممد قال قوم النسخ يقع حني نزول الوحي ألن املنسوخ على ما بينا إمنا هو أمر
املأمورين إال أن الغائب ال يقع عليه املالمة وال الوعيد إال بعد بلوغ األمر الناسخ إليه وكذلك سائر األوامر اليت مل 
  تنسخ هي الزمة لكل من قرب وبعد ولكل من مل خيلق بعد لكن املالمة والوعيد مرفوعان عمن مل يبلغه حىت يبلغه 

د وأجر وإن عصى ليم واستحق الوعيد وأجره على فعل ما نسخ مما مل يبلغه نسخه أجر واحد فإذا بلغته فأطاع مح
  ألنه جمتهد خمطىء كما نص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك 
قل أي شيء أكرب شهادة قل هللا شهيد بيين { والذي نقول به إن النسخ ال يلزم إال إذا بلغ وبني ما قلنا قوله تعاىل 

م وأوحي إيل هذا لقرآن ألنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع هللا آهلة أخرى قل ال أشهد قل إمنا هو وبينك
  فإما أوجب احلكم بعد البلوغ } إله واحد وإنين بريء مما تشركون 

نسوخ فلو أن من بلغه املنسوخ ممن بعد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث مل يبلغه الناسخ أقدم على ترك امل
  الذي بلغه دون علم الناسخ وعمل بالناسخ كان عليه إمث املستسهل 

لترك الفرض ال إمث تارك الفرض إنه ال جيوز ملن علم نسخ احلكم أن ينفذ عليه حكم ما بلغه حترمي احلكم على 
  اجلاهل مل جيز له أن حيكم عليه حبكم العامل 

ذا بذلك املقتول هو قاتل والد الذي قتله أو وجده مشركا حماربا مثال ذلك رجل لقي رجال فقتله على نية احلرابة فإ
فهذا ليس عليه إمث قاتل مؤمن عمدا وال قود عليه وال دية ألنه مل يقتل مؤمنا حرم الدم عليه وإمنا عليه إمث مريد قتل 

لقي امرأة فظنها أجنبية  املؤمن عمدا ومل ينفذ ما أراد وبني اإلمثني بون كبري ألن أحدمها هام واآلخر فاعل وكإنسان
  فوطئها فإذا هبا زوجته فهذا ليس عليه إمث الزىن ومن قذفه حد حد القذف لكن عليه إمث مريد الزىن 

  وال حد عليه وال يقع عليه اسم فاسق بذلك 
 وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب عليه ولو أن رجال ممن بلغه فرض
استقبال بيت املقدس ومل يبلغه نسخ ذلك وصلى إىل الكعبة لكان مفسدا لصالته بعبثه فيها ال بصالته إىل غري القبلة 
وألن االئتمار إمنا يكون بعد العلم باألمر الالزم له ال قبل وال تكون طاعة أصال إال بنية وقصد إىل عمل بعدما أمر 

مى ذلك يف اللغة طائعا أصال ولكتب عليه اسم املستسهل للصالة إىل غري به علمه بأنه الزم له وإال فهو عبث ال يس
القبلة ومثاله اآلن بينما رجل يف صحراء أداه اجتهاده إىل جهة ما فخالفها متعمدا فوافق يف الوجهة اليت صلى إليها 

  إن كانت القبلة على حق فهذا عابث يف صالته فاسق وليس مصليا إىل غري القبلة 
مد كذلك كانت صالة أهل قباء ومن كان بأرض احلبشة إىل بيت املقدس صالة تامة وإن كان النسخ قد قال أبو حم

وقع بالقبلة إىل الكعبة على من بلغه ألهنم مل يعلموا ذلك ولكن أجرهم على صالهتم كذلك أجران وأما من بلغه 
تهدون أخطؤوا ما عند اهللا عز و جل ذلك مث نسيه أو تأول فيه فأجرهم على صالته كذلك أجرا واحدا ألهنم جم

وهم مأمورون باستقبال الكعبة ولكنهم غري ملومني وال آمثني يف ترك ذلك ألهنم معذورون باجلهل وهذا بني وباهللا 
تعاىل التوفيق وليس كذلك أهل قباء ومن كان بأرض احلبشة ألن فرضهم البقاء على ما بلغهم حىت ينتقل بلوغ 



  النسخ إليهم 
  حممد وقد تبني هبذا ما قلناه يف غري موضع من كتابنا أن املخطىء أفضل قال أبو 

عند اهللا من املقلد املصيب وكذلك قلنا يف مجيع العبادات فإن سأل سائل عن قولنا يف الوكيل يعزله موكله أو ميوت 
 يعلم مبوته قلنا له فينفذ الوكيل ما كان وكل عليه بعد عزله وهو يعلم أنه معزول أو بعد موت الذي وكله وهو ال

قل أغري هللا أبغي ربا وهو رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال عليها وال { وباهللا تعاىل التوفيق قال اهللا عز و جل 
  } تزر وازرة وزر أخرى مث إىل ربكم مرجعكم فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون 

عليكم حرام فكل أمر انفذه الوكيل بعد  صلى اهللا عليه و سلم دماؤكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم ٩وقال 
عزله وهو غري عامل فنافذ ألن عازله وال يعلمه مضار وقد قال صلى اهللا عليه و سلم من ضار أضر اهللا به فهو منهي 

  عن املضارة 
وأما ما أنفذ بعد موت موكله وهو عامل أو غري عامل فهو مردود منسوخ ألنه كاسب على غريه بغري نص وال إمجاع 
ال جيوز القياس أصال ولكل حكم حكمه وليست هذه األمور بابا واحدا فيستوي احلكم فيها إال أن يكون وكله 

على دفع وديعة أو دين أو حق آلخر فهذا نافذ عزله أو علم الوكيل أنه عزله أو أنه مات أو مل يعلم ألن الذي فعل 
عال واجبا على كل أحد أن يفعله أمر بذلك أو مل يؤمر حق للمدفوع إليه ال للدافع فليس كاسبا على غريه بل فعل ف

  ألنه قيام بالقسط 
يا أيها لذين آمنوا كونوا قوامني بلقسط شهدآء هللا ولو على أنفسكم أو لوالدين وألقربني إن يكن { قال اهللا تعاىل 

وقال }  كان مبا تعملون خبريا غنيا أو فقريا فلله أوىل هبما فال تتبعوا هلوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن هللا
يا أيها لذين آمنوا ال حتلوا شعآئر هللا وال لشهر حلرام وال هلدي وال لقالئد وال آمني لبيت حلرام يبتغون { تعاىل 

فضال من رهبم ورضوانا وإذا حللتم فصطادوا وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن ملسجد حلرام أن تعتدوا 
ومن الرب إيصال كل أحد } وال تعاونوا على إلمث ولعدوان وتقوا هللا إن هللا شديد آلعقاب  وتعاونوا على لرب ولتقوى

  حقه 
وأما القاضي واألمني يعزله األمري فليس لإلمام أن يضيع أمور املسلمني فيبقيهم دون من ينفذ أحكامهم لكن يكتب 

  أو يوصي إىل القاضي أو الوايل إذا أتاك عهدي فاعتزل عملنا 
يفعل كذلك فكل حكم أنفذه املعزول قبل أن يعلم العزل حبق فهو نافذ ألنه مل يكلف علم الغيب وقد ظلم فإن مل 

اإلمام إذ عزله دون تقدمي غريه والظلم مردود ومن باع مال غريه أو تأمر فحكم فوافق أن صاحب ذلك املال املبيع 
ق أن اإلمام قد كان واله ما تأمر عليه ومل يعلم هو قد كان وكله قبل أن يبيع ما باع ومل يعلم الوكيل بذلك أو واف

بذلك فكل ما فعل فمردود منسوخ ألهنما غري مطيعني مبا فعال بل مها عاصيان ألن الطاعة عمل من األعمال 
  واألعمال بالنيات وال نية هلذين فيما فعال ألهنما مل يفعال كما أمرا بل كما مل يؤمرا 

و

  ة وال يشك أهنا غري القبلة كما قلنا قبل فيمن صلى إىل جه
فوافق أهنا القبلة فصالته فاسدة ألنه مل ينو الطاعة املأمور هبا وكذلك من باع فوافق أنه ماله وال يعلم أو قد ورثه أو 

  استحقه فبيعه ذلك مردود أبدا وكذلك هبته وصدقته لو وهبه أو تصدق به 
  وكذلك لو كان عبدا فأعتقه 
  يعمل بالنية اليت أبيح له أن يعمله هبا وال عمل إال بنية ويرد كل ذلك ألنه عمل مل 



  وأما من لقي امرأة فظنها أجنبية فوطئها فإذا هي زوجته 
فإهنا تستحق بذلك مجيع املهر وحتل ملطلقها ثالثا ألن الوطء ال حيتاج فيه إىل نية وقد رجم النيب صلى اهللا عليه و 

 جن فوطأها يف حال جنونه الستحقت يف ماله مجيع الصداق بال سلم بوطء يف الكفر ولو تزوجها وهو عاقل مث
  خوف ويلحق به الولد بال خوف فصح أن الوطء ال حيتاج فيه إىل نية بإمجاع 

  وأما من صام رمضان وهو ال يدري فوافق رمضان فال جيزيه 
  وكذلك الصالة يصليها وهو ال يدري أدخل وقتها أم ال 

  تبطة هبا ال يصلح العمل إال هبا ألن هذه األعمال تقضي نية مر
  فإن امتزجت بغري تلك النية أو عدمت ارتباط النية هبا بطلت وكذلك الصالة خاصة 
  فإهنا قد دخل فيها عمل يبطلها وهو العبث وكذلك الزكاة يعطيها بغري نية أهنا زكاة 

  قال أبو حممد وموت املوكل عزل لوكيله البتة 
موته عزال لعماله حىت يعزهلم اإلمام الوايل بعده ألن مال املوكل قد انتقل إىل وراثة وموت اإلمام خبالف ذلك وليس 

  غريه 
قل أغري هللا أبغي ربا وهو رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى { وقد قال تعاىل 

اهللا عليه و سلم قد مات وله عمال وألن رسول اهللا صلى } مث إىل ربكم مرجعكم فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون 
باليمن والبحرين وغريمها فلم خيتلف مسلمان يف أن موته صلى اهللا عليه و سلم مل يكن عزال ملن وىل حىت عزل أبو 

  بكر من عزل منهم 
  والقياس باطل وهاتان مسألتان قد فرق بينهما النص واإلمجاع وال سبيل إىل اجلمع بينهما 

  عفصل يف النسخ باإلمجا

قال أبو حممد النسخ باإلمجاع املنقول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم جائز ألن اإلمجاع أصله التوقيف من النيب 
صلى اهللا عليه و سلم إما بنص قرآن أو برهان قائم من آي جمموعة منه أو بنص سنة أو برهان قائم منها كذلك أو 

  شيء علمه بفعل منه عليه السالم أو بإقرار منه عليه السالم ل
  فإذا كان اإلمجاع كذلك فالنسخ به جائز 

  قال أبو حممد وقد ادعى قوم أن اإلمجاع صح على أن القتل منسوخ على شارب اخلمر يف الرابعة 
قال أبو حممد وهذه دعوة كاذبة ألن عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عمرو يقوالن بقتله ويقوالن جيئونا به فإن مل 

   نقتله فنحن كاذبان
  قال أبو حممد وهبذا القول نقول وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل يف رد املؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس

  قال أبو حممد وقد أجاز قوم نسخ القرآن والسنة بالقياس 
اء اهللا تعاىل قال أبو حممد وهذا قول تقشعر منه اجللود والقياس باطل والكالم يف إبطاله مكان من هذا الديوان إن ش

ومن العجب العجيب أن القائلني هبذا األمر العظيم مينعون من نسخ القرآن بالسنة فهل يف عكس احلقائق أعظم من 
  هذا 



  وإذا كان القياس باطال فالباطل ال حيل استعماله وال ترك احلقائق له وقد أجاز قوم نسخ السنة بقول الصاحب 
أحل لكم ليلة لصيام لرفث إىل نسآئكم هن { وج عن اإلسالم لقوله تعاىل قال أبو حممد وهذا كفر من قائله وخر

لباس لكم وأنتم لباس هلن علم هللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فآلن باشروهن وبتغوا ما 
 لليل وال كتب هللا لكم وكلوا وشربوا حىت يتبني لكم خليط ألبيض من خليط ألسود من لفجر مث أمتوا لصيام إىل

ولقوله } تباشروهن وأنتم عاكفون يف ملساجد تلك حدود هللا فال تقربوها كذلك يبني هللا آياته للناس لعلهم يتقون 
حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل { تعاىل 

أن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب و
ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خممصة 

  فهذا تكذيب للباري تعاىل ومن كذب وأجاز ألحد أن يزيد يف الدين } غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 

دله أو ينقص منه فقد كفر فمن أضل ممن دان بأن غري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبطل برأيه وإرادته دينا أو يب
  أتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اهللا عز و جل وباهللا تعاىل التوفيق 

ال حيل ألحد أن يعارضه وأيضا فإن األمة جممعة بال خالف على أن خرب التواتر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بنظر وخرب الواحد إذا صح عند القائلني به كخرب التواتر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف وجوب الطاعة 

وال فرق فمن أجاز نسخه بنظر أو معارضته بقياس فقد تناقض وخرج عن اإلمجاع ويف هذا ما فيه وباهللا تعاىل 
  التوفيق 

  ملتشابه من القرآنالباب احلادي والعشرون يف ا

  والفرق بينه وبني املتشابه يف األحكام 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف { قال اهللا تعاىل 

علم يقولون آمنا قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف ال
  } به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب 

وأنبأنا عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد عن أمحد بن علي عن 
ة عن القاسم مسلم بن احلجاج ثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب ثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد اهللا بن أيب مليك

  بن حممد عن عائشة 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر { قالت تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا 
  } م يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب والراسخون يف العل

قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مساهم اهللا تعاىل 
عن النعمان بن  فاحذروهم وبه إىل مسلم قال ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري اهلمداين قال حدثنا زكريا عن الشعيب

بشري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول وأهوى النعمان بأصبعه إىل أذنيه إن احلالل بني وإن احلرام 
بني وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف الشبهات 

أفال يتدبرون { يوشك أن يرتع فيه أال وإن محى اهللا حمارمه وقال تعاىل وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى 



وما كان املؤمنون لينفروا كآفة فلوال { وقال تعاىل } القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا 
  } ذرون نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حي

قال أبو حممد فوجدناه تعاىل قد حض على تدبر القرآن وأوجب التفقه فيه والضرب يف البالد لذلك ووجدناه تعاىل 
قد هنى عن اتباع املتشابه منه ووجدناه صلى اهللا عليه و سلم قد أخرب بأن املتشاهبات اليت بني احلرام البني واحلالل 

ذلك فضال ملن علمها فأيقنا أن الذي هنى عز و جل عن تتبعه هو غري الذي أمر البني ال يعلمها كثري من الناس فكان 
بتتبعه وتدبره والتفقه فيه وأيقنا بال شك أن املشتبه الذي غبط صلى اهللا عليه و سلم عامله هو غري املتشابه الذي 

يء وينهانا عن طلبه يف وقت حذر من تتبعه هذا الذي ال يقوم يف املعقول سواه إذ ال جيوز أن يكلفنا تعاىل طلب ش
واحد فلما علمنا ذلك وجب علينا طلب املتشابه الذي أمرنا بطلبه لنتفقه فيه وأن نعرف أي األشياء هو املتشابه 

  الذي هنينا عن تتبعه فنمسك عن طلبه 
ا أمرنا باعتقاده فنظرنا يف القرآن وتدبرناه كما أمرنا تعاىل فوجدناه جاء بأشياء منها التوحيد وإلزامه فكان ذلك مم

والفكرة فيه فعلمنا أنه ليس من املتشابه الذي هنينا عن تتبعه ومنها صحة النبوة وإلزامنا اإلميان هبا فعلمنا أن ذلك 
ليس من املتشابه الذي هنينا عن تتبعه ومنها الشرائع املفترضة واحملرمة واملندوب إليها واملكروهة واملباحة وذلك كله 

} أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت { ه وطلبه فأيقنا أن ذلك مما أمرنا بالتفكري فيه بقوله تعاىل مفترض علينا تتبع
الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض ربنآ ما خلقت { وبقوله تعاىل 

  من املتشابه  مثنيا عليهم فأيقنا أنه ليس} هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار 
لقد كان يف قصصهم عربة { ومنها أخبار سالفة جاءت على معىن الوعظ لنا وهي مما أمرنا باالعتبار به بقوله تعاىل 

} ألويل األلباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون 
عن تتبعه ومنها وعد أمرنا وحضضنا على العمل الستحقاقه ووعيد  فأيقنا أن ذلك ليس من املتشابه الذي هنينا

حذرنا منه وكل ذلك مما أمرنا به بالفكرة فيه لنجتهد يف طلب اجلنة ونفر عن النار فأيقنا أن ذلك ليس من املتشابه 
  الذي هنينا عن تتبعه 

إال حمكم ومتشابه وأيقنا أن كل حمكم فلما علمنا أن كل ما ذكرنا ليس متشاهبا وعلمنا يقينا أنه ليس يف القرآن 
فلما أيقنا ذلك ضرورة علمنا يقينا أن ما عدا ما ذكرنا هو املتشابه فنظرنا لنعلم أي شيء هو فنجتنبه وال نتتبعه وإمنا 

  طلبناه 

ل بعض لنعلم ماهيته ال كيفيته وال معناه فلم جند يف القرآن شيئا غري ما ذكرنا حاشا احلروف املقطعة اليت يف أوائ
السور وحاشا األقسام اليت يف أوائل بعض السور أيضا فعلمنا يقينا أن هذين النوعني مها املتشابه الذي هنينا عن 
اتباعه وحذر النيب صلى اهللا عليه و سلم من املتبعني له وكذلك وجدنا عمر رضي اهللا عنه قد أوجع صبيا على 

  سؤاله عن تفسري والذاريات 
قسمني مها املتشابه الذي هنينا عن ابتغاء تأويله إذ مل يبق بعد ما ذكرنا مما أمرنا بتتبعه إال فصح ضرورة أن هذين ال

  هذان النوعان فلم يبق غريمها فحرام على كل مسلم أن يطلب معاين احلروف املقطعة اليت يف أوائل السور 
أيضا على كل مسلم أن وحرام } طسم { و } ص { و } امل { و } ن { و } حم عسق { و } كهيعص { مثل 

} { واملرسالت عرفا } { والطور } { الذاريات { و } والنجم { يطلب معاين األقسام اليت يف أوائل السور مثل 
  وما أشبه ذلك } والعاديات ضبحا 



  قال أبو حممد وقد قال قوم إن املتشابه هو ما اختلف فيه من أحكام القرآن 
القول دعوى ورأي من قائله ال برهان على صحته وأيضا فإن ما اختلف  قال أبو حممد وهذا خطأ فاحش ألن هذا

أفال يتدبرون القرآن { فيه فال بد من أن احلق يف بعض ما قيل فيه موجود واضح ملن طلبه برهان ذلك قوله تعاىل 
ليك الذكر لتبني للناس بالبينات والزبر وأنزلنا إ{ وقوله تعاىل } ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا 

فالبيان مضمون موجود فمن طلبه طلبا صحيحا وفقه اهللا تعاىل وأيضا فإن األحكام } ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 
املختلف فيها فرض علينا تتبعها وابتغاء تأويلها وطلب حكمها احلق فيها والعناية هبا والعمل هبا وأما املتشابه فحرام 

  طلب معناه فبطل بذلك أن يكون املختلف فيه متشاهبا علينا بالنص تتبعه و
  وإذا بطل ذلك صح أنه حمكم وال يضر احلق جهل من جهل وال اختالف من اختلف فيه 

  وقال آخرون املتشابه هو ما تقابلت فيه األدلة 
  قال أبو حممد وهذا خطأ فاحش ألنه دعوى من قائله بال برهان ورأي 

ل وشيء معدوم ال ميكن وجوده أبدا يف الشريعة وال يف شيء من األشياء واحلق ال فاسد وألن تقابل األدلة باط
  يتعارض أبدا 

وإمنا أتى من أتى يف ذلك جلهله بيان احلق وإلشكال متييز الربهان عليه مما ليس بربهان وليس جهل من جهل يف 
  إبطال احلق 

  ودليل احلق ثابت ال معارض له أصال 
يف كتابنا التقريب وكتابنا املوسوم بالفصل ويف كتابنا هذا وال سبيل إىل أن يأمرنا تعاىل  وقد بينا وجوه الرباهني

{ بطلب أدلة قد ساوى فيها بني احلق والباطل ومن نسب هذا إىل اهللا تعاىل فقد أحلد وأكذبه ربه تعاىل إذ يقول 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤآلء 

ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر { وإذ يقول تعاىل } وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني 
وما لكم أال { وبقوله تعاىل } بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهللا مسيع عليم 

 عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه وإن كثريا ليضلون بأهوائهم بغري تأكلوا مما ذكر اسم اهللا
فصح أن متشابه األحكام الذي ذكر صلى اهللا عليه و سلم أهنا ال يعلمها كثري من } علم إن ربك هو أعلم باملعتدين 

ء الذين أمر عز و جل بسؤاهلم إذ يقول تعاىل الناس مبينة بالقرآن والسنة يعلمها من وفقه اهللا تعاىل لفهمه من الفقها
  } ومآ أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون { 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما { وقد قال قوم إن قوله تعاىل 
شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما ت

  معطوف على اهللا عز و جل } يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب 
مات هن أم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمك{ قال أبو حممد وهذا غلط فاحش وإمنا هو ابتداء وخربه يف 

الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 
والواو لعطف مجلة على } إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب 

  مجلة 
رم تتبع ذلك املتشابه وأخرب أن متبعه وطالب تأويله زائغ القلب مبتغي فتنة وحذر النيب صلى وبرهان ذلك أن اهللا ح

اهللا عليه و سلم ممن اتبعه وال سبيل إىل علم معىن شيء دون تتبعه وطلب معناه فإذا كان التتبع حراما فالسبيل إىل 



خني ال يعلمونه أبدا وأيضا فإن فرضا علمه مسدود وإذا كانت مسدودة فال سبيل إىل علمه أصال فصح أن الراس
وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال { على العلماء بيان ما علموا الناس كلهم يقول اهللا تعاىل 

إن الذين يكتمون مآ { وبقوله عز و جل } تكتمونه فنبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به مثنا قليال فبئس ما يشترون 
  } ن البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون أنزلنا م

قال أبو حممد فلو علمه الراسخون يف العلم لكان فرضا عليهم أن يبينوه للناس ولو مل يبينوه لكانوا ملعونني ولو 
  بينوه لعلمه الناس ولو علمه الناس لكان حمكما ال متشاهبا 

فيه الراسخون وغريهم وهذا ضد ما قال تعاىل فبطل بذلك قول من ظن أن الراسخني يعلمونه وأما ذمه ولتساوى 
عليه السالم من جهل تلك املتشاهبات إن وقع حوهلا فإمنا ذلك بنص احلديث خوف مواقعة احلرام البني فصح أن 

ه إذ مل يبلغه تفصيل حترميها عليه تلك املتشاهبات ليست حراما يف ذاهتا على من جهلها خاصة ليست حراما علي
  ولكن الورع أن يتركها خوف وقوعه يف احلرام البني 

قال أبو حممد وبني صحة قولنا يف هذا الباب ما حدثناه عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن 
نا يزيد بن إبراهيم التستري عيسى بن أمحد بن حممد عن أمحد بن علي عن مسلم ثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب ث

هو الذي { عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه 

تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك } يذكر إال أولوا األلباب 

  الذين مسى اهللا فاحذروهم 
بع ما تشابه من القرآن وقد علمنا أن اتباع أحكامه كلها فرض فصح أن قال أبو حممد فقد حذر عليه السالم ممن ات

  املتشابه هو غري ما أمرنا بتدبريه والتفقه فيه كما ذكرنا 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما { وقد تأول قوم يف قوله تعاىل 

به منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشا
إن ذلك نزل يف قوم من املنافقني كانوا يعترضون } يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب 

  ى أنه مآله على التنازل من القرآن ويقولون لعله سينزل غدا نسخه فيحملون معىن تأويله عل
  أي ال يعلم النازل من القرآن أينسخ أم ال إله إال اهللا تعاىل 

  قال أبو حممد وهذا فاسد ألنه دعوى بال برهان وما كان هكذا هو باطل بيقني 
وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم { لقول اهللا تعاىل 

صيص ما يقتضيه كالم اهللا تعاىل ما مل يقل وكذب عليه نعوذ باهللا من هذا وليكن هذا ختصيصا لآلية وخت} صادقني 
  بال دليل 

وقد أبطلنا ختصيص الظواهر بال دليل فيما خال من كتابنا هذا ألننا اآلن قد علمنا ما لكل آية يف القرآن وغريها ما 
  قد نسخ منها وما مل ينسخ بعد أبدا 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما { إن معىن  وقال قوم أيضا
الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم 



  أي وما يعلم علة نزول اآليات إال اهللا  }يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب 
قال أبو حممد وهذا أيضا فاسد كالذي قبله ألنه دعوى بال برهان وتقويل هللا ما مل يقل وإخبار عنه تعاىل مبا مل خيرب به 

عن نفسه وألنه لو كان كما ذكروا لكان لنزول اآليات علل ال يعلمها إال اهللا عز و جل وقد أبطلنا قول من قال 
  اهللا تعاىل يفعل لعلة يف باب إبطال العلل من كتابنا هذا وباهللا تعاىل التوفيق إن 

  الباب الثاين والعشرون يف اإلمجاع

  وعن أي شيء يكون اإلمجاع وكيف ينقل اإلمجاع 
قال أبو حممد اتفقنا حنن ومجيع أهل اإلسالم جنهم وإنسهم يف كل زمان إمجاعا صحيحا متيقنا على أن القرآن الذي 

أنزله اهللا على حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكل ما قاله حممد صلى اهللا عليه و سلم فإنه حق الزم لكل 
  أحد وإنه دين اإلسالم 

مث اختلفوا يف الطريق املؤدية إىل رسوله صلى اهللا عليه و سلم فاعلموا رمحكم اهللا أن من اتبع نص القرآن وما أسند 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقد اتبع اإلمجاع يقينا وأن من عاج عن شيء من ذلك فلم من طريق الثقات إىل رسو

  يتبع اإلمجاع 
وكذلك إمجاع أهل اإلسالم كلهم جنهم وإنسهم يف كل زمان وكل مكان على أن السنة واجب اتباعها وأهنا ما 

ة فاعلموا رمحكم اهللا أن ما اتبع ما سنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكذلك اتفقوا على وجوب لزوم اجلماع
صح برواية الثقات مسندا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقد اتبع السنة يقينا ولزوم اجلماعة وهم الصحابة 

رضي اهللا عنهم والتابعون هلم بإحسان ومن أتى بعدهم من األئمة وأن من اتبع أحدا دون رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ع السنة وال اجلماعة وأنه كاذب يف ادعائه السنة واجلماعة فنحن معشر املتبعني للحديث املعتمدين و سلم فلم يتب

  عليه أهل السنة واجلماعة حقا بالربهان الضروري وأننا أهل اإلمجاع كذلك واحلمد هللا رب العاملني 
وحق مقطوع به يف دين اهللا عز و  مث اتفقنا حنن وأكثر املخالفني لنا على أن اإلمجاع من علماء أهل اإلسالم حجة

  جل 
مث اختلفنا فقالت طائفة هو شيء غري القرآن وغري ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم لكنه أن جيتمع علماء 

  املسلمني على حكم ال نص فيه لكن برأي منهم أو بقياس منهم عن منصوص 
اء األمة على غري نص من قرآن أو سنة عن رسول اهللا وقلنا حنن هذا باطل وال ميكن البتة أن يكون إمجاع من علم

  صلى اهللا عليه و سلم يبني يف أي قول 

املختلفني هو احلق ال بد من هذا فيكون من وافق ذلك النص هو صاحب احلق املأجور مرتني مرة على اجتهاده 
  وطلبه احلق ومرة ثانية على قوله باحلق واتباعه له 

مستجيز خلالفه لكن قاصدا إىل احلق خمطئا مأجورا أجرا واحدا على طلبه للحق  ويكون من خالف ذلك النص غري
  مرفوعا عنه اإلمث إذا مل يعمد له 

وقد تيقن أال خيتلف املسلمون يف بعض النصوص ولكن يوقع اهللا عز و جل هلم اإلمجاع عليه كما أوقع تعاىل بينهم 
  االختالف فيما شاء أن خيتلفوا فيه من النصوص 

يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل { جت الطائفة املخالفة لنا بأن قالت قال اهللا عز و جل واحت



  } ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
رسوله صلى اهللا عليه و سلم وكما افترض طاعة نفسه عز و قالوا فافترض اهللا طاعة أويل األمر كما افترض طاعة 

  جل أيضا وال فرق 
فلو كان عز و جل إمنا افترض طاعتهم فيما نقلوه إلينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا كان لتكرار األمر 

قولكم معىن واحد  بطاعتهم مبعىن ألنه يكتفي عز و جل بذكر طاعة رسوله صلى اهللا عليه و سلم فقط ألهنا على
فصح أنه إمنا افترض عز و جل طاعتهم فيما قالوه برأي أو قياس مما ليس فيه نص عن اهللا تعاىل وال عن رسوله صلى 

  اهللا عليه و سلم 
قال أبو حممد ومجعوا يف استدالهلم هبذه اآلية إىل تصحيح اإلمجاع تصحيح القول بالرأي والقياس فيما ظنوا وقالوا 

وإذا جآءهم أمر من ألمن أو خلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل لرسول وإىل أويل ألمر منهم { و جل أيضا قال عز 
قالوا وهذه كاليت قبلها وقالوا } لعلمه لذين يستنبطونه منهم ولوال فضل هللا عليكم ورمحته التبعتم لشيطان إال قليال 

دى ويتبع غري سبيل ملؤمنني نوله ما توىل ونصله ومن يشاقق لرسول من بعد ما تبني له هل{ أيضا قال اهللا عز و جل 
قالوا فتوعدوا على خمالفة سبيل املؤمنني أشد الوعيد فصح فرض اتباعهم فيما أمجعوا عليه } جهنم وسآءت مصريا 

  من أي وجه أمجعوا عليه ألنه سبيلهم الذي ال جيوز ترك اتباعه 

ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثنا أمحد بن علي  وذكروا ما حدثناه عبد اهللا بن يوسف ثنا أمحد بن فتح
ثنا مسلم بن احلجاج ثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة قالوا حدثنا محاد بن زيد عن أيوب السختياين 

من أميت عن أيب قالبة عن أيب أمساء الرحىب عن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تزال طائفة 
  ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا زاد العتكي وسعيد يف روايتهما وهم كذلك 

وبه إىل مسلم حدثنا منصور بن أيب مزاحم ثنا حيىي بن محزة عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر حدثين عمري بن هاين 
 عليه و سلم يقول ال تزال طائفة من أميت قائمة بأمر قال مسعت معاوية على املنرب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا

  اهللا ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم ظاهرون على الناس 
حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد اهلمداين ثنا إبراهيم بن أمحد ثنا الفريري ثنا البخاري ثنا احلميدي ثنا الوليد 

ا ابن جابر هو عبد الرمحن بن يزيد بن جابر حدثين عمري بن هاين قال مسعت معاوية يقول مسعت هو ابن مسلم ثن
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تزال طائفة من أميت قائمة بأمر اهللا ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت 

عليه و سلم على غري احلق أبدا ألنه صلى  يأيت أمر اهللا وهم على ذلك قالوا فصح أنه ال جتتمع أمة حممد صلى اهللا
  اهللا عليه و سلم قد أنذر بأنه ال يزال منهم قائم باحلق أبدا 

قال أبو حممد وقد روي أنه عليه السالم قال ال جتتمع أميت على ضاللة وهذا وإن مل يصح لفظه وال سنده فمعناه 
  صحيح باخلربين املذكورين آنفا 
  جوا به ما هلم حجة غري هذا أصال قال أبو حممد هذا كل ما احت

  قال أبو حممد وكل هذا حق ال ينكره مسلم وحنن مل خنالفهم يف صحة اإلمجاع وإمنا خالفناهم يف موضعني من قوهلم 
  أحدمها جتويزهم أن يكون اإلمجاع على غري نص 

  برهان والثاين دعواهم اإلمجاع يف مواضع ادعوا فيها الباطل حبيث ال يقطع أنه إمجاع بال 
  أما يف مكان قد صح فيه االختالف موجودا وإما يف مكان ال نعلم حنن فيه 



اختالفا إال أن وجود االختالف فيه ممكن نعم وقد خالفوا اإلمجاع املتيقن على ما تبني بعد هذا إن شاء اهللا تعاىل فإذا 
  األمر هكذا فال حجة هلم يف شيء من هذه النصوص أصال فيما أنكرناه عليهم 

إمنا األخبار اليت ذكرنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإمنا فيها أن أمته عليه السالم ال جتتمع وال ساعة 
واحدة من الدهر على باطل بل ال بد أن يكون فيهم قائل باحلق وقائم باحلق وقائم به وهكذا نقول وهذا اخلرب إمنا 

  ف فال بد فيهم من قائل باحلق فيه بنص لفظه وجود االختالف فقط وأن مع االختال
ومن يشاقق لرسول من بعد ما تبني له هلدى ويتبع غري سبيل ملؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم { وأما قوله تعاىل 
فإهنا حجة قائمة عليهم واحلمد هللا رب العاملني وذلك أن اهللا تعاىل مل يتوعد يف هذه اآلية متبع على } وسآءت مصريا 
نني فقط ال مع مشاقته لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد أن تبني اهلدى وهذا نص قولنا واحلمد غري سبيل املؤم
  هللا رب العاملني 

واعلم أنه ال سبيل للمؤمنني البتة إال طاعة القرآن والسنن الثابتة على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأما إحداث 
إمنا كان قول ملؤمنني إذا دعوا إىل هللا { هو سبيل الكفر قال اهللا تعاىل شرع مل يأت به نص فليس سبيل املؤمنني بل 

  } ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا وأولئك هم ملفلحون 
قال أبو حممد هذه سبيل املؤمنني بنص كالم اهللا تعاىل ال سبيل هلم غريها أصال فعادت هذه اآلية حجة لنا عليهم 

أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا  يا{ وأما قوله تعاىل 
وإذا جآءهم أمر من ألمن أو { وقوله تعاىل } ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
يستنبطونه منهم ولوال فضل هللا عليكم  خلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل لرسول وإىل أويل ألمر منهم لعلمه لذين

فإن هذا مكان قد اختلف الصدر األول فيه يف من هم أويل األمر كما حدثنا } ورمحته التبعتم لشيطان إال قليال 
أمحد بن حممد الطلمنكي ثنا حممد بن مفرج ثنا إبراهيم بن أمحد بن فراس ثنا حممد بن علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد 

يا أيها { أبو معاوية هو حممد بن خازم الضرير عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة يف قوله تعاىل  بن منصور ثنا
لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون 

  قال هم األمراء } بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

وروينا عن جماهد واحلسن وعكرمة وعطاء قال هم الفقهاء وروينا ذلك بالسند املذكور إىل سعيد بن منصور عن 
هشيم وسفيان بن عيينة قال هشيم أخربنا أبو معاوية ومنصور وعبد امللك بن معاوية عن األعمش عن جماهد 

  عن عكرمة ومنصور عن احلسن وعبد امللك عن عطاء وقال سفيان عن احلكم بن أبان 
قال أبو حممد فإذا مل يأت قرآن ببيان أهنم العلماء اجملمعون وال صح بذلك إمجاع فالواجب محل اآليتني على ظاهرمها 

وال حيل ختصيصهما بدعوى بال برهان ألنه مع ذلك تقويل هللا عز و جل ما مل يقل وحنن نقطع بأنه تعاىل لو أراد 
  يدعنا يف لبس فوجب ما قلناه من محل اآليتني على عمومهما  بعض أويل األمر دون بعض لبينه لنا ومل

فنقول إن أويل األمر منا وإذ هذا هو احلق فمن الباطل املتيقن أن يقول قائل إن اهللا تعاىل أمرنا بقبول طاعة األمراء 
راء إمنا جتب علينا فيما العلماء فيما مل يأمر به اهللا تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم فصح أن طاعة العلماء األم

  أمرنا به مما أمر اهللا به تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم فقط 
وأما قوهلم إن اهللا تبارك وتعاىل لو أراد هذا الكتفى باألمر بطاعة الرسول عليه السالم على أن يذكر تعاىل أوىل 

األمر منا فيما قالوا برأي أو قياس ال فيما نقلوه األمر فكالم فاسد ألنه يقال هلم إن قلتم إن ذكره تعاىل طاعة أويل 
إلينا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ قد أغىن أمره تعاىل بطاعة الرسول عن تكراره فيلزمكم سواء بسواء أن 



تقولوا أيضا إن أمره تعاىل بطاعة رسوله صلى اهللا عليه و سلم بعد أمره بطاعة نفسه عز و جل دليل على أنه عز و 
إمنا أمرنا بطاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما قاله من عند نفسه ال فيما أتانا به من عند ربه عز و جل  جل

  إذ قد أغىن أمر بطاعة نفسه عن تكراره ال فرق بني القولني 
م خمالفة فإن أبيتم من هذا ظهر تناقضكم وحتكمكم بالباطل بال برهان وإن جسرمت وقلتموه أيضا كنتم أتيتم بعظائ

للقرآن وللرسول عليه السالم ولإلمجاع املتيقن إذ جوزمت أن يأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشرائع مل يوح 
قل ال أقول لكم عندي خزآئن هللا { اهللا تعاىل بشيء منها إليه قط واهللا تعاىل قد أكذب هذا القول إذ أمره أن يقول 

  } إن أتبع إال ما يوحى إيل قل هل يستوي ألعمى ولبصري أفال تتفكرون وال أعلم لغيب وال أقول لكم إين ملك 
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فأخرب تعاىل عن } وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى { وإذ يقول عز و جل خمربا عنه صلى اهللا عليه و سلم 
ا يوحي اهللا تعاىل إليه فقط أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال ينطق البتة إال بوحي يوحى إليه وأنه ال يتبع البتة إال م

  فمن كذب ربه فلينظر أين مستقره 
وإذا جوزمت أن جيمع الناس على شرائع حيدثوهنا مل يوح هبا اهللا تعاىل إىل رسوله صلى اهللا عليه و سلم وال بينها 

نزير ومآ حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خل{ رسوله صلى اهللا عليه و سلم واهللا تعاىل يكذب من قال هذا إذ يقول 
أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن 

تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم 
} صة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خمم

  فالدين قد كمل وما كمل فال مزيد فيه أصال 
وأما تكرار اهللا تعاىل األمر بطاعة رسوله صلى اهللا عليه و سلم بعد أمره بطاعة نفسه تعاىل وتكراره األمر بطاعة أويل 

س فيه إال طاعة ما أمر اهللا به فقط ال ما األمر بعد أمره بطاعة الرسول صلى اهللا عليه و سلم وإن كان كل ذلك لي
مل يأت به الوحي منه عز و جل فوجه ذلك واضح وهو بيان زائد لوال جميئه اللتبس على بعض الناس فهم ذلك 

األمر وذلك أنه لو مل يأمرنا اهللا تعاىل إال على األمر بطاعته فقط لتوهم بعض اجلهال أنه ال يلزمنا إال ما قاله تعاىل يف 
آن فقط وأنه ال يلزمنا طاعة رسوله صلى اهللا عليه و سلم فيما جاءنا به مما ليس يف نص القرآن فلما أمر تعاىل القر

مع طاعته بطاعة رسوله صلى اهللا عليه و سلم ليظهر البيان ومل ميكن أن مينع من طاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم فيما أمرنا إال معاند له 

إال على األمر بطاعة أويل األمر منا ألمكن أن يهم جاهل فيقول ال يلزمنا طاعة رسول اهللا صلى  ولو مل يأمرنا تعاىل
  اهللا عليه و سلم إال فيما مسعنا منه مشافهة 

فلما أمرنا تعاىل بطاعة أويل األمر منا ظهر البيان يف وجوب طاعة ما نقله إلينا العلماء عن النيب صلى اهللا عليه و 
  يكون هلاتني اآليتني متعلق واحلمد هللا رب العاملني  سلم فقط فبطل أن

يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن { فإن قالوا لو كان هذا ملا كان قوله تعاىل 
ما معىن ألن } تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

جاءنا عن اهللا تعاىل وعن النيب صلى اهللا عليه و سلم فواجب قبوله اتفق عليه أو اختلف فيه فأي معىن للفرق وبني 
  أمره تعاىل بطاعة أويل األمر مث أمره بالرد عند الشارع إىل اهللا ورسوله 

ر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألم{ قلنا ليس يف قوله تعاىل 
خالف ألمره تعاىل بطاعة أويل } وأحسن تأويال  ٩إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري 

يا أيها لذين آمنوا { األمر بل كل ذلك ليس فيه إال طاعة القرآن والسنن املبلغة إلينا فقط ولكن يف قوله تعاىل 
رسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم أطيعوا هللا وأطيعوا ل

معىن زائد ليس فيما تقدم من اآلية وهو هنيه تعاىل عن تقليد أحد واتباعه واألمر } آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 



  باالقتصار على القرآن والسنة فقط وال مزيد 
متفقون على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرنا أن نصلي إىل بيت املقدس مدة مث  وأيضا والكل من املسلمني

أمرنا بترك تلك القبلة وبالصالة إىل مكة فوجب ذلك وأنه عليه السالم لو هنانا عن أن نصلي اخلمس وعن صوم 
و أمرنا بذلك بعد مجيع أهل  رمضان حلرم علينا أن نصليها أو نصومه وهكذا يف سائر الشرائع أفهكذا القول عندكم

  األرض فإن قالوا نعم كفروا وإن قالوا ال فرقوا بني طاعته عليه السالم وطاعة أويل األمر 
فإن قالوا هذا حمال ال جيوز أن جيمع الناس على ذلك ألنه كفر وضالل قلنا صدقتم وكذلك أيضا حمال ال جيوز أن 

وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم برأي أو بقياس وال فرق فبطل أن  جيمعوا على إحداث شرع مل يأمر اهللا تعاىل به
  يكون هلم يف شيء من النصوص املذكورة متعلق بوجه من الوجوه واحلمد هللا رب كثريا 

إنا حنن نزلنا { وقالوا لو كان اإلمجاع ال يكون إال عن نص وتوقيف لكان ذلك النص حمفوظا ألن اهللا تعاىل قال 
  فلما مل يوجد ذلك النص علمنا أن اإلمجاع ليس على نص } افظون لذكر وإنا له حل

  قال أبو حممد وهذا كالم أوله حق وآخره كذب 
وحنن نقول ال إمجاع إال عن نص وذلك النص إما كالم منه صلى اهللا عليه و سلم فهو منقول وال بد حمفوظ حاضر 

راره إذ علمه فأقره ومل ينكره فهي أيضا حال منقولة وإما عن فعل منه عليه السالم فهو منقول أيضا كذلك وإما إق
حمفوظة وكل من ادعى إمجاعا علمه على غري هذه الوجوه كلفناه تصحيح دعواه يف أنه إمجاع ال سبيل إىل برهان 

  على ذلك أبدا بأكثر من دعواه وما كان دعوى بال برهان فهو باطل فإن جلأ إىل ما ال يعرف فيه خالف 

له وهذا تدبري من الكذب والدعوى األفيكة بال برهان ومتام هذه املسألة إن شاء اهللا تعاىل يف باب  فهو إمجاع قلنا
بعد هذا مفرد لبعض قول من قال إن ما ال يعرف فيه خالف فهو إمجاع وال قوة إال باهللا العلي العظيم فكيف وفيما 

  ذكرنا ههنا من أهنا دعوى بال برهان كفاية 
قد بطل كل ما اعترضوا به فلنقل بعون اهللا تعاىل على إيراد الرباهني على صحة قولنا قال عز و قال أبو حممد وإذا 

فأمرنا تعاىل أن نتبع ما أنزل } تبعوا مآ أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أوليآء قليال ما تذكرون { جل 
وافق النص وبطل هبذا أن يكون إمجاع على غري وهنانا عن أن نتبع أحدا دونه قطعا فبطل هبذا أن يصح قول أحد ال ي

  نص ألن النص باطل واإلمجاع حق واحلق ال يوافق الباطل 
حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية { وقد ذكرنا قوله تعاىل 

قسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تست
كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا 

فصح أنه ال حيدث بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم } فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 
جيمع على شيء من الدين مل يأت به قرآن وال سنة ويصح بضرورة العقل أنه ال ميكن شيء من الدين وهذا باطل أن 

أن يعرف أحد ما كلفه اهللا تعاىل عباده إال خبرب من عنده عز و جل وإال فاخلرب عنه تعاىل بأنه أمر بكذا وهني عن كذا 
  ربه فقط كاذب على اهللا عز و جل إال أن خيرب بذلك عنه تعاىل من يأتيه الوحي من عند 

وصح أيضا بضرورة العقل أن من أدخل يف الدين حكما يقر بأنه مل يأت به وحي من عند اهللا تعاىل عن رسوله صلى 
أم { اهللا عليه و سلم فقد شرع من الدين ما مل يأذن به اهللا تعاىل وقد ذم اهللا تعاىل ذلك وأنكره يف نص القرآن فقال 

  } ذن به هللا ولوال كلمة لفصل لقضي بينهم وإن لظاملني هلم عذاب أليم هلم شركاء شرعوا هلم من لدين ما مل يأ
قال أبو حممد ومن طريق النظر الضروري الراجع إىل العقل واملشاهدة واحلس أننا نسأل من أجاز أن جيمع علماء 



عندك أن جيتمع  املسلمني على ما ال نص فيه فيكون حقا ال يسع خالفه فنقول له وباهللا تعاىل التوفيق أيف املمكن
  علماء مجيع اإلسالم يف موضع واحد حىت ال يشذ عنهم منهم أحد بعد افتراق الصحابة رضي اهللا عنهم يف 

األمصار أم هذا ممتنع غري ممكن البتة فإن قال هذا ممكن كابر العيان ألن علماء أهل اإلسالم قد افترق الصحابة 
ه و سلم إىل اليوم وهلم جرا مل جيتمعوا مذ أن افترقوا فصار رضي اهللا عنهم يف عصر رسول اهللا صلى اهللا علي

  بعضهم يف اليمن يف مدهنا وبعضهم يف عمان وبعضهم يف البحرين وبعض يف الطائف وبعض مبكة وبعض بنجد 
  وبعض جببل طىيء وكذلك يف سائر جزائر العرب 

ألندلس وسواحل بالد الرببر ومن سواحل مث اتسع األمر بعده عليه السالم فصاروا من السند وكابل إىل مغارب ا
  اليمن إىل ثغور أرمينية فما بني ذلك من البالد البعيدة واجتماع هؤالء ممتنع غري ممكن أصال لكثرهتم وتنائي أقطارهم 

  فإن قال ليس اجتماعهم ممكنا قلنا صدقت 
نت ال تدري أجيمع عليه سائرهم أم وأخربنا اآلن كيف األمر إذا قال بعضهم قوال ال نص فيه أتقطع على أنه حق وأ

ال أم تقف فيه فإن قال أقطع بأنه حق قلنا حكمت بالغيب ومبا ال تدري وحكمت بالباطل بال شك فإن قال بل 
أقف فيه حىت جيمع عليه سائرهم قلنا فإمنا يصح إذ قال به آخر قائل منهم فال بد من نعم فيقال هلم فلو خالفهم 

ن قوله نعم فيقال له فكيف يكون حقا ما ميكن أمس أن يكون باطال وهذا حكم على فعلى قولك ال يكون حقا فم
  اهللا تعاىل وليس هذا حكم اهللا وكفى هبذا بيانا 

وأيضا فإن اليقني قد صح بأن الناس خمتلفون يف مهمهم واختيارهم وآرائهم وطبائعهم الداعية إىل اختيار ما خيتارونه 
ذلك تباينا شديدا متفاوتا جدا فمنهم رقيق القلب مييل إىل الرفق بالناس ومنهم وينفرون عما سواه متباينون يف 

قاسي القلب شديد مييل إىل التشديد على الناس ومنهم قوي على العمل جمد إىل العزم والصرب والتفرد ومنهم 
 اخلشونة جمنح إىل ضعيف الطاقة مييل إىل التخفيف ومنهم جانح إىل لني العيش مييل إىل الترفيه ومنهم مائل إىل

الشدة ومنهم معتدل يف كل ذلك إىل التوسط ومنهم شديد الغضب مييل إىل شدة اإلنكار ومنهم حليم مييل إىل 
اإلغضاء ومن احملال اتفاق هؤالء كلهم على إجياب حكم برأيهم أصال الختالف دعاويهم ومذاهبهم فيما ذكرنا 

  وا فيه من اإلدراك حبواسهم وعلموه وإمنا جيمع ذو الطبائع املختلفة على ما استو

ببدائة عقوهلم فقط وليست أحكام الشريعة من هذين القسمني فبطل أن يصح فيها إمجاع على غري توقيف وهذا 
  برهان قاطع ضروري 

  وأما اإلمجاع على القياس فيبطل من قرب ألهنم مل جيمعوا على صحة القياس فكيف جيمعون على ما مل جيمعوا عليه 
بو حممد فاعترض فيها بعض املخالفني فقال قد اختلف الناس يف القول خبرب الواحد وقد أمجع على بعض ما جاء قال أ

  به خرب الواحد 
قال أبو حممد وهذا باطل وخمرقة ضعيفة ألن املسلمني مل خيتلفوا قط يف وجوب طاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  صلى اهللا عليه و سلم والذين ال يقولون خبرب الواحد  سلم وإمنا اختلفوا يف الطريق املؤدية إليه
  مث أمجعوا على حكم ما جاء من أخبار اآلحاد فإهنم يقولون إمنا قلنا به ألنه نقل كافة ال ألنه خرب واحد 

نتبع  فإن قلتم إن من القياس ما يوافق النص قلنا لكم املتبع حينئذ إمنا هو النص وال نبايل وافقه القياس أو خالفه فلم
القياس قط وافق النص أو خالفه وكذلك ال جيوز اإلمجاع على قول إنسان دون النيب صلى اهللا عليه و سلم ألنه ال 

  أحد بعده إال وقد خالفه طوائف من املسلمني يف كثري من قوله 



اب وأيضا فإن كان من بعده عليه السالم فممكن أن يصيب وأن خيطىء فاتباع خطأ من أخطأ باطل وأما صو
املصيب يف الدين فإمنا هو باتباع النص فالنص هو املتبع حينئذ ال قول الذي اتبع النص وإمنا جيب اتباع النص سواء 

  وافقه املوافق أو خالفه املخالف 
وأيضا فإنه يقال ملن أجاز اإلمجاع على غري نص من قرآن أو سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربونا عما 

إلمجاع بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على غري نص هل خيلو من أربعة أوجه ال خامس هلا إما أن جوزمت من ا
جيمعوا على حترمي شيء مات صلى اهللا عليه و سلم ومل حيرمه أو على حتليل شيء مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لم ومل يوجبه أو على إسقاط فرض مات سلم وقد حرمه أو على إجياب فرض مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أوجبه وكل هذه الوجوه كفر جمرد وإحداث دين بدل به دين اإلسالم وال فرق 

بني هذه الوجوه وبني من جوز اإلمجاع على إسقاط الصلوات اخلمس أو بعضها أو ركعة منها أو على إجياب 
  يها أو على إبطال صوم رمضان أو على إجياب صلوات غريها أو ركوع زائدة ف

صوم شهر رجب أو على إبطال احلج إىل مكة أو على إجيابه إىل الطائف أو على إباحة اخلنزير أو على حترمي الكبش 
  كل هذا كفر صراح ال خفاء به 

يه وإمنا هي شرائع فإن قالوا كل هذه نصوص وإمنا جوزنا اإلمجاع على ما ال نص فيه قلنا وكل ما ذكرنا ال نص ف
زائدة يف دين اهللا تعاىل أو ناقصة منه هذه صفة ما ال نص فيه ال سبيل إىل أن يكون حكم ال نص فيه خيرج من أحد 

  هذين الوجهني 
  فإن قالوا هذا ال جيوز رجعوا إىل قولنا من قرب ومن أجاز شيئا من هذا كفر وباهللا تعاىل التوفيق 

  ل القول بالقياس بالرأي واالستحسان ال خملص منه وهذا أيضا برهان قاطع يف إبطا
واعلموا أن قوهلم هذه املسألة ال نص فيها قول باطل وتدليس يف الدين وتطريق إىل هذه العظائم ألن كل ما حيرمه 

 هو لذي{ اهللا تعاىل على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم إىل أن مات صلى اهللا عليه و سلم فقد حلله بقوله تعاىل 
وما لكم { وقوله } خلق لكم ما يف ألرض مجيعا مث ستوى إىل لسمآء فسواهن سبع مساوات وهو بكل شيء عليم 

أال تأكلوا مما ذكر سم هللا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما ضطررمت إليه وإن كثريا ليضلون بأهوائهم بغري 
السالم فلم يوجبه وهذه ضرورة ال ميكن أن يقوم يف وكل ما مل يأمر به عليه } علم إن ربك هو أعلم بلمعتدين 

عقل أحد غريها وأما كل ما نص يأمر به صلى اهللا عليه و سلم باألمر به أو النهي عنه فقد حرمه أو أوجبه فال حيل 
ألحد خمالفته فصح أنه ال شيء إال وفيه نص جلي فصح أنه ال إمجاع إال على نص وال اختالف إال يف نص كما 

  ال قياس يوجب يف نص إال وهو زائد يف الدين أو ناقص منه وال بد ذكرنا و
مث نقول هلم أيضا أخربونا عن اإلمجاع مجلة هل خيلو من أحد ثالثة أوجه ال رابع هلا بضرورة العقل أما أن جيمع 

وجود الناس على ما ال نص فيه كما ادعيتم فقد أريناكم بطالن ذلك وأنه حمال ذلك وأنه حمال وجوده لصحة 
النصوص يف كل شيء من الدين أو يكون إمجاع الناس على خالف النص الوارد من غري نسخ أو ختصيص له وردا 

  قبل موت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذا كفر جمرد كما قدمنا 
  أو يكون إمجاع الناس على شيء منصوص فهذا قولنا هذه قسمة ضرورية ال حميد 

رنا فاتباع النص فرض سواء أمجع الناس عليه أو اختلفوا فيه ال يزيد النص مرتبة يف عنها أصال وإذ هو كما ذك
وجوب االتباع أن جيمع الناس عليه وال يوهن وجوب اتباع اختالف الناس فيه بل احلق حق وإن اختلف فيه وإن 



أمته ال يزال منهم من يقوم الباطل باطل وإن كثر القائلون به ولوال صحة النص عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن 
باحلق ويقول به فبطل بذلك أن جيمعوا على باطل لقلنا والباطل باطل وإن أمجع عليه لكن ال سبيل إىل اإلمجاع على 

  باطل 
قال أبو حممد فإذا األمر كذلك فإمنا علينا صلب أحكام القرآن والسنن الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ين سوامها أصال وال معىن لطلبنا هل أمجع على ذلك احلكم أو هل اختلف فيه ملا ذكرنا وباهللا تعاىل إذ ليس يف الد
  التوفيق 

فإن قيل فقد صححتم اإلمجاع آنفا مث توجبون اآلن أنه ال معىن له قلنا اإلمجاع موجود كما االختالف موجود إال 
ا اتباع القرآن وبيان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي أننا مل يكلفنا اهللا تعاىل معرفة شيء من ذلك إمنا كلفن

نقله إلينا األمر منا على ما بينا فقط وألن أحكام الدين كلها من القرآن والسنن ال ختلو من أحد وجهني ال ثالث 
عليه هلما إما وحي مثبت يف املصحف وهو القرآن وإما وحي غري مثبت يف املصحف وهو بيان رسول اهللا صلى اهللا 

{ وقال تعاىل } بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون { و سلم قال تعاىل 
  } وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى 

مث ينقسم كل ذلك ثالثة أقسام ال رابع هلا إما شيء نقلته األمة كلها عصرا بعد عصر كاإلميان والصلوات والصيام 
و ذلك وهذا هو اإلمجاع ليس من هذا القسم شيء مل جيمع عليه وإما شيء نقل نقل تواتر كافة عن كافة من وحن

عندنا كذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ككثري من السنن وقد جيمع على بعض ذلك وقد خيتلف فيه 
فعه خيرب إىل يهود بنصف ما خيرج منها كصالة النيب صلى اهللا عليه و سلم قاعدا جبميع احلاضرين من أصحابه وكد

من زرع أو متر خيرجهم إذا شاء وغري ذلك كثري وإما شيء نقله الثقة عن الثقة كذلك مبلغا إىل رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم فمنه ما أمجع على القول به ومنه ما اختلف فيه فهذا معىن اإلمجاع الذي ال إمجاع يف الديانة غريه البتة 

  دعى ومن ا

  غري هذا فإمنا خيبط فيما ال يدري ويقول ما ال علم له ويقول مبا ال يفهم ويدين مبا ال يعرف حقيقته 
  وباهللا تعاىل التوفيق وبه نعوذ من التخليط يف الدين مبا ال يعقل 

  فصل يف اختالف الناس يف وجوه من اإلمجاع

ا أن نذكرها إن شاء اهللا تعاىل وإن كنا قد بينا آنفا أنه ال قال أبو حممد مث اختلف الناس يف وجوه من اإلمجاع ال علين
حاجة بأحد إىل طلب إمجاع أو اختالف وإمنا الفرض على اجلميع والذي حيتاج إليه الكل فهو معرفة أحكام القرآن 

وا خالف وما ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقط كما بينا أن أهل العلم مالوا إىل معرفة اإلمجاع ليعظم
من خالفه ويزجروه عن خالفه فقط وكذلك مالوا إىل معرفة اختالف الناس لتكذيب من ال يبايل بادعاء اإلمجاع 

  جرأة على الكذب حيث االختالف موجود فريدعونه بإيراده عن اللجاج يف كذبه فقط وباهللا تعاىل التوفيق 
 عنهم فقط وأما إمجاع من بعدهم فليس إمجاعا وقالت قال أبو حممد فقالت طائفة اإلمجاع إمجاع الصحابة رضي اهللا

طائفة إمجاع أهل كل عصر إمجاع صحيح مث اختلف هؤالء فقالت طائفة منهم إذا صح إمجاع كل عصر ما فهو 
  إمجاع صحيح وليس هلم وال ألحد بعد أن يقول خبالفه 

 حيدثوا وال أحد منهم خالفا ملا أمجعوا وقالت طائفة منهم أخرى بل جيب مراعاة ذلك العصر فإن انقرضوا كلهم ومل



عليه فهو إمجاع قد انعقد ال جيوز ألحد خالفه وإن رجع أحد منهم عما أمجع مع أصحابه فله ذلك وال يكون ذلك 
  إمجاعا 

  وقالت طائفة إذا اختلف أهل عصر يف مسألة ما فقد ثبت االختالف وال ينعقد يف تلك املسألة إمجاع أبدا 
ل إذا اختلف أهل عصر ما يف مسألة ما مث أمجع أهل العصر الذي بعدهم على بعض قول أهل العصر وقالت طائفة ب

املاضي فهو إمجاع صحيح ال يسع أحدا خالفه أبدا وقالت طائفة إذا اختلف أهل العصر على عشرة أقوال مثال أو 
قولوا به من األقوال فال يسع أحدا أقل أو أكثر فهو اختالف فيما اختلفوا فيه وهو إمجاع صحيح على ترك ما مل ي

  اخلروج على تلك األقوال كلها له أن يتخري منها ما أداه إليه اجتهاده 

وقالت طائفة ما ال يعرف فيه خالف فهو إمجاع صحيح ال جيوز خالفه ألحد وقالت طائفة ليس إمجاعا وقالت طائفة 
فت إىل ذلك الواحد وقول اجلمهور هو إمجاع صحيح إذا اتفق اجلمهور على قول خالفهم واحد من العلماء فال يلت

  وهذا قول حممد بن جرير الطربي 
  وقالت طائفة ليس هذا إمجاعا 

  وقالت طائفة قول اجلمهور واألكثر إمجاع وإن خالفهم من هو أقل عددا منهم وقالت طائفة ليس هذا إمجاعا 
الكيني مث اختلفوا فقال ابن بكري منهم وطائفة معه وقالت طائفة إمجاع كل أهل املدينة هو اإلمجاع وهذا قول امل

  سواء كان عن رأي أو قياس أو نقال وقال حممد بن صاحل األهبري منهم وطائفة معه إمنا ذلك فيما كان نقال فقط 
  وقالت طائفة إمجاع أهل الكوفة وهذا قول بعض احلنفيني 

واحد من الصحابة ومل يعرف له خمالف منهم فهو وقالت طائفة إذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أكثر من 
  إمجاع وإن خالفه من بعد الصحابة رضي اهللا عنهم وهو قول بعض الشافعيني ومجهور احلنفيني واملالكيني 

وقال بعض الشافعيني إمنا يكون إمجاعا إذا اشتهر ذلك القول فيهم وانتشر ومل يعرف له منهم خمالف وأما إذا مل 
  فليس إمجاعا بل خالفه جائز  يشتهر وال انتشر

مث ههنا أقوال هي داخلة يف باب اهلوس إن سلم أصحاهبا من القصد إىل التالعب بالدين كقول بعض احلنفيني ليس 
ألحد أن خيتار بعد أيب حنيفة وزفر وأيب يوسف وحممد بن احلسن واحلسن بن زياد وأن اختيارات الشافعي وأمحد بن 

  يب ثور وداود بن علي وسائر العلماء شذوذ خرق اإلمجاع حنبل وإسحاق بن راهويه وأ
وكقول بكر بن العالء القشريي املالكي إن بعد سنة مائتني قد استقر األمر وليس ألحد أن خيتار وكقول إنسان 

ذكره أبو ثور يف رسالة ورد عليه وكان قوله إنه ليس ألحد أن خيرج عن اختيارات األوزاعي وسفيان الثوري وعبد 
   بن املبارك ووكيع بن اجلراح اهللا

قال أبو حممد أصناف احلمق أكثر من أصناف التمر ويكفي يف بطالن كل قول من الدين مل يأت به قرآن وال سنة 
لطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وال { ثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قول اهللا تعاىل 

يتموهن شيئا إال أن خيافآ أال يقيما حدود هللا فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح حيل لكم أن تأخذوا ممآ آت
وقالوا لن { وقوله تعاىل } عليهما فيما فتدت به تلك حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم لظاملون 

  } نتم صادقني يدخل جلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن ك

فصح أنه ال برهان يف الدين إال ما حده اهللا تعاىل وأن حدود اهللا ليست إال يف كالمه وبيان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم فقط وأن من مل يأت يف قوله يف الدين بربهان من القرآن وأن حكم مستند ثابت إىل رسول اهللا صلى اهللا 



و كاذب آفك ضال مضل وباهللا تعاىل التوفيق إال أنه ال بد حبول اهللا تعاىل من عليه و سلم فليس من الصادقني بل ه
بيان شبه هذه األقوال الفاسدة اليت قد عظم خطأ أهلها وكثر اتباعها لعل اهللا تعاىل يهدي هبداه لنا أحدا فيكون 

  هللا وهو حسيب ونعم الوكيل خريا لنا من محر النعم كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما توفيقنا إال با
واعلموا أن مجيع هذه الفرق متفقة على أن إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم إمجاع صحيح وقائلون بأن كل ما اشتهر 
فيهم رضي اهللا عنهم ومل يقع منهم نكري له فهو إمجاع صحيح فاعلموا أن إمجاع هذه الفرق على ما ذكرنا حاكم لنا 

تبعون لإلمجاع وأن خمالفينا كلهم خمالفون لإلمجاع بإقرارهم واحلمد هللا رب العاملني كما عليهم وموجب لنا أننا امل
  نذكر يف الباب املتصل هبذا إن شاء اهللا تعاىل 

  فصل ذكر الكالم يف اإلمجاع

إمجاع من هو إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم أم األعصار بعدهم وأي شيء هو اإلمجاع وبأي شيء يعرف أنه إمجاع 
ال أبو حممد قال سليمان وكثري من أصحابنا ال إمجاع إال إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم واحتج يف ذلك بأهنم ق

شهدوا التوقيف من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد صح أنه ال إمجاع إال عن توقيف وأيضا فإهنم رضي اهللا 
صفته فإمجاعهم هو إمجاع املؤمنني وهو اإلمجاع  عنهم كانوا مجيع املؤمنني ال مؤمن من الناس سواهم ومن هذه

  املقطوع به وأما كل عصر بعدهم فإمنا بعض املؤمنني ال كلهم وليس إمجاع بعض املؤمنني 

إمجاعا إمنا اإلمجاع إمجاع مجيعهم وأيضا فإهنم كانوا عددا حمصورا ميكن أن حياط هبم وتعرف أقواهلم وليس من 
  بعدهم كذلك 
قوله إهنم شهدوا التوقيف من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو كما قال وهذا إمنا هو حجة يف  قال أبو حممد أما

أنه ال إمجاع إال عن توقيف وال شك يف أن إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم إمجاع صحيح وإمنا الكالم يف األعصار 
على دليل نص قرآن أو سنة فهذا يدخل بعدهم وقد عارضه خمالفوه بأن قالوا قد جيوز أن حيمل أهل عصر بعدهم 

يف التوقيف وأما قوله إن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا مجيع املؤمنني وإن من بعدهم إمنا هو بعض املؤمنني فقول 
صحيح يعرف صدقه بالعيان واملشاهدة إال أنه قد عارض خمالفوه يف نكتة من هذه اجلملة وهو أنه قال إن كان 

دجية رضي اهللا عنها أو بعض قدماء الصحابة رضي اهللا عنهم فإن الباقني منهم إمنا هم بعض هكذا فإنه مذ ماتت خ
املؤمنني ال كلهم أيضا فقل إن اإلمجاع إمنا هو إمجاع من أسلم منهم مبكة قبل أن ميوت منهم أحد فعارضه بعض 

  من بقي من بعد من مات إمجاعا  أصحابنا بأن قال نعم هذا حق ما جاء قط نص قرآن وال سنة بتسمية ما اتفق عليه
قال بعض أصحابنا ال ولكن نقول إن كل من مات منهم رضي اهللا عنهم فنحن موقنون قاطعون بأنه لو كان حيا 
لسلم الوحي املنزل من القرآن أو البيان من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألنه مل ميت إال مؤمنا بكل ما ينزل 

يه و سلم بعده بال شك وليس كذلك من بعدهم ألنه حدث فيمن بعدهم من ال يقول على رسول اهللا صلى اهللا عل
خبرب الواحد الثقة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال نقطع عليهم بطاعة ما حكم به صلى اهللا عليه و سلم 

  خبالف الصحابة الذين من مات منهم فهو داخل يف اإلمجاع هبذه اجلملة 
ل إن األمر وإن كان كذلك فمع ذلك فقد كان ميكن أن خيالف الوحي متأوال باجتهاده كما فعارضه املخالف فقا

فعل عمر وخالد وأبو السنابل وغريهم فإن مل يعتد هذا خالفا ألنه وهم من صاحبه فال يعتد خبالف أحد من أهل 
قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه  اإلسالم للنص إذا خالفه متأوال باجتهاده ألن كل مسلم كان أو يكون فإنه مسلم ملا



و سلم وحكم به وإن خالف بعد ذلك متأوال باجتهاده خمطئا قاصدا إىل اخلري يف تقديره فقد صار على هذا القول 
  كل حكم إمجاعا وبطل االختالف 

  قال أبو حممد وهذا اعتراض غري صحيح وال مينع مما أوجبه أبو سليمان من أن 

ض املؤمنني ال كلهم ألن كل حكم نزل من اهللا تعاىل بعد موت من مات من الصحابة من بعد الصحابة إمنا هم بع
  رضي اهللا عنهم فلم يكلفوا قط أال خيالفوا ذلك احلكم ألنه مل يبلغهم وإمنا يلزمهم احلكم بعد بلوغه 

به ومن بلغ قل أي شيء أكرب شهادة قل هللا شهيد بيين وبينكم وأوحي إيل هذا لقرآن ألنذركم { قال عز و جل 
وإمنا كان يراعي } أئنكم لتشهدون أن مع هللا آهلة أخرى قل ال أشهد قل إمنا هو إله واحد وإنين بريء مما تشركون 

إمجاعهم عليه أو خالفهم له لو بلغهم وليس من بعدهم إذا بلغ احلكم كذلك بل إن اتبعوه لقد أمجعهم عليه ومن 
  لك احلكم خالفه منهم جمتهدا فقد وجب االختالف يف ذ

وأما قوله إن عدد الصحابة رضي اهللا عنهم كان حمصورا ممكنا مجعه وممكنا ضبط أقواهلم وليس كذلك من بعدهم 
فإمنا كان هذا إذا كانوا كلهم حبضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل تفرقهم يف البالد وأما بعد تفرقهم فاحلال 

  سواء وال فرق هذا أمر يعرف باملشاهدة والضرورة يف تعذر حصر أقواهلم كاحلال فيمن بعدهم 
قال أبو حممد وأما من قال إن إمجاع أهل كل عصر فهو إمجاع كل صحيح فقول الباطل ملا ذكرنا من أهنم بعض 

املسلمني ال كلهم لكنه حق ملا ذكرنا قبل من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه ال تزال طائفة من أميت على 
   أن يأيت أمر اهللا احلق إىل

  قال أبو حممد وحنن إن شاء اهللا مبينون كيفية اإلمجاع بيانا ظاهرا يشهد له احلس والضرورة وباهللا تعاىل التوفيق 
فنقول إن اإلمجاع الذي هو اإلمجاع املتيقن وال إمجاع غريه ال يصح تفسريه وال ادعاؤه بالدعوى لكن ينقسم 

أحد من أهل اإلسالم يف أن من مل يقل به فليس مسلما كشهادة أن ال إله إال اهللا قسمني أحدمها كل ما ال يشك فيه 
وأن حممدا رسول اهللا وكوجوب الصلوات اخلمس وكصوم شهر رمضان وكتحرمي امليتة والدم واخلنزير واإلقرار 

ال هبا فهو مسلم بالقرآن ومجلة الزكاة فهذه أمور من بلغته فلم يقر هبا فليس مسلما فإذا ذلك كذلك فكل من ق
  فقد صح أهنا إمجاع من مجيع أهل اإلسالم 

والقسم الثاين شيء شهده مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو تيقن أنه عرفه 
  ر كل من غاب عنه صلى اهللا عليه و سلم منهم كفعله يف خيرب إذ أعطاها يهود بنصف ما خيرج منها من زرع أو مت

  خيرجهم املسلمون إذا شاؤوا 
  فهذا ال شك عند كل أحد يف أنه مل يبق مسلم يف املدينة إال شهد األمر أو 

  وصل إليه يقع ذلك اجلماعة من النساء والصبيان الضعفاء 
  ومل يبق مبكة والبالد النائية مسلم إال عرفه وسر به 

صحابة رضي اهللا عنهم ومها منهم وقصدا إىل اخلري وخطأ على أن هذا القسم من اإلمجاع قد خالفه قوم بعد عصر ال
باجتهادهم فهذان قسمان لإلمجاع وال سبيل إىل أن يكون اإلمجاع خارجا عنهما وال أن يعرف إمجاع بغري نقل 

  صحيح إليهما 
  ذين النوعني وال ميكن أحدا إنكارمها وما عدامها فدعوى كاذبة وباهللا تعاىل ومن ادعى أنه يعرف إمجاعا خارجا من ه

  فقد كذب على مجيع أهل اإلسالم ونعوذ باهللا العظيم من مثل هذا 



قال أبو حممد نا حممد بن سعيد بن عمر بن نبات نا حممد بن أمحد بن مفرج نا ابن الورد نا أمحد بن محاد زغبة نا حيىي 
مالك أنه مسع عمر بن اخلطاب بن بكري نا الليث بن سعد حدثين عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخربين أنس بن 

الغد حني بايع املسلمون أبا بكر يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد استوى أبو بكر على املنرب مث 
استوى يعين عمر فتشهد قبل أيب بكر فقال أما بعد فإين قلت لكم أمس مقالة وإهنا مل تكن كما قلت وإين واهللا ما 

م يف كتاب أنزله اهللا تعاىل وال يف عهد عهده إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولكين وجدت املقالة اليت قلت لك
كنت أرجو أن يعيش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت يدبرنا فاختار اهللا لرسوله الذي عنده على الذي عندكم 

  صلى اهللا عليه و سلم  وهذا الكتاب الذي هدى اهللا به رسوله فخذوا به هتتدوا مبا هدي له رسول اهللا
قال أبو حممد فهذا عمر رضي اهللا عنه على املنرب حبضرة مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم يعلن ويعترف بأنه يقول 

  القول مل جيده يف قرآن وال يف سنة وأنه ليس كما قال 
قولنا بأال يتبع ما روي وال ينكر ذلك أحد من الصحابة ويأمر باتباع القرآن وال خيالفه يف ذلك أحد منهم فصح أن 

عن أحد من الصحابة إال أن يوجد يف قرآن أو سنة هو إمجاع الصحابة الصحيح وأن وجوب اتباع النصوص هو 
  اإلمجاع الصحيح وهو قولنا واحلمد هللا رب العاملني وأن من خالف هذين القولني فقد خالف اإلمجاع الصحيح 

  أو جهل وكده االحتجاج جبميع وكذلك من قلد إنسانا بعينه يف مجيع أقواله 

أقوال إنسان بعينه كما فعل احلنفيون واملالكيون والشافعيون خالف متيقن جلميع عصر الصحابة وجلميع عصر 
التابعني وجلميع عصر تابعي التابعني أوهلم عن آخرهم فنحن وهللا احلمد املتبعون لإلمجاع وهم املخالفون لإلمجاع 

  يفيء هبم إىل اهلدى وأن يثبتنا عليه  املتيقن نسأل اهللا تعاىل أن

  فصل يف من قال إن اإلمجاع ال جيوز ألحد خالفه

  وأما من قال إن اإلمجاع ال جيوز ألحد خالفه فقول صحيح 
وضعوه موضع تلبيس وأخرجوه خمرج تدليس وصارت كلمة حق أريد هبا باطل وذلك أهنم أومهوا أن ما ال إمجاع 

  جائز فيه فإن االختالف فيه سائغ 
قال أبو حممد وهذا باطل بل كل ما أمجع عليه أو اختلف فيه فهما سواء يف هذا الباب فهال حيل ألحد خالف احلق 
أصال سواء أمجع عليه أو اختلف فيه فإن قيل فهال عذرمت من خالف اإلمجاع كما عذرمت من خالف فيم فيه خالف 

ندنا فيما نسبتم إلينا الفرق بينه بل قولنا الذي ندين اهللا تعاىل به قلنا كال لعمري ما فعلنا شيئا مما تقولون وال فرق ع
هو أنه ال حق يف الدين فيما جاء به كالم اهللا تعاىل يف القرآن أو بيان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للوحي املنزل 

احلق وال فهمه فخالف  إليه وأنه ال حيل ألحد خالف شيء من ذلك فمن جهل وأخطأ قاصدا إىل اخلري مل يتبني له
شيئا من ذلك فسواء أمجع عليه أو اختلف فيه هو خمطىء معذور مأجور مرة كمن أسلم ومل يبلغه فرض الصالة أو 

كمن أخطأ يف القرآن الذي ال إمجاع كاإلمجاع عليه فأسقط آية أو بدل كلمة أو زادها غري عامد لكنه مقدر أنه 
  كذلك فهذا ال إمث عليه وال حرج 

ا يف كل شيء ومن عمد فخالف ما صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم غري مسلم بقلبه أو بلسانه أنه وهكذ
فال وربك ال يؤمنون حىت { كحكمه عليه السالم فهو كافر سواء كان فيما أمجع عليه أو فيما اختلف فيه قال تعاىل 

  } موا تسليما حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسل



وإن خالف ما صح عنده من ذلك بعلمه وسلم له بقلبه ولسانه فهو مؤمن فاسق كالزاين وشارب اخلمر وسائر 
  العصاة سواء كان مما أمجع عليه أو مما اختلف فيه 

  فهذه احلقائق اليت ال يقدر أحد على معارضتها ال األقوال املموهة وباهللا تعاىل التوفيق 

  راعاة انقراض العصر يف اإلمجاعفصل يف من قال مب

وأما من قال مبراعاة انقراض العصر يف اإلمجاع فمن أحسن قول قيل ألن عصر الصحابة رضي اهللا عنهم اتصل مائة 
عام وثالثة أعوام ألن مسية أم عمار رضي اهللا عنها ماتت يف أول اإلسالم مث مل يزالوا ميوت منهم من بلغ أجله كأيب 

  ان بن مظعون وقتلى بدر وأحد وأهل البعوث عاما عاما أمامة وخدجية وعثم
ومن مات يف خالل ذلك إىل أن مات أنس سنة إحدى وتسعني من اهلجرة وكان عصر التابعني مداخال لعصر 

الصحابة رضي اهللا عنهم ألنه ملا أسلم االثنا عشر رجال من األنصار رضي اهللا عنهم قبل اهلجرة بسنة وثالثة أشهر 
م أسلموا يف ذي احلجة يف أيام احلج ومحلوا مع أنفسهم مصعب بن عمري رضي اهللا عنه معلما هلم القرآن كاملة ألهن

والدين وبقوا كذلك متام عام مث حج منهم سبعون مسلما وثالث نسوة مسلمات كلهم يعرف امسه وحسبه وهم 
الرجال والنساء مث هاجر صلى اهللا عليه و  أهل بيعة العقبة وتركوا باملدينة إسالما كثريا فاشيا يتجاوز املائتني من

  سلم يف ربيع األول 
فال شك يف أنه قد مات يف تلك اخلمسة عشر شهرا منهم موتى من نساء ورجال ألهنم أعداد عظيمة وكلهم من 

  مجلة التابعني وهم اجلمهور إال من شاهد منهم النيب صلى اهللا عليه و سلم وهم األقل 
ومل يلق النيب صلى اهللا عليه و سلم من مجيع جزيرة العرب كبالد اليمن والبحرين  وهكذا كل مسلم ممن أسلم

  وعمان والطائف وبالد مصر وقضاعة وسائر ربيعة وجبلي طىيء والنجاشي 
  فكل من مل يلق منهم النيب صلى اهللا عليه و سلم فهو من التابعني فلم يزل التابعون ميوت منهم 

ملئون واآلالف من قبل اهلجرة بسنة وشهرين إىل أن مات آخرهم يف حدود مثانني الواحد واالثنان والعشرات وا
ومائة من اهلجرة كخلف بن خليفة الذي رأى عمرو بن حريث وكمن ذكر عنه أنه رأى أنس بن مالك رضي اهللا 

عصر آخر عنه فمن هذا الواهي دماغه الذي يتعاطى مراعاة انقراض أهل عصر مقدار مائة عام وثالثة أعوام مث 
مقدار مائة سنة ومثانني سنة ويضبط أنفاسهم وإمجاعهم هل اختلفوا بعد ذلك أم ال فكيف أن يوجب ذلك على 

الناس ال سيما وأهل ذينك العصرين متداخالن مضى كثري من أهل العصر الثاين قبل انقراض العصر األول بدهر 
مة ومسروق وشريح وسليمان وربيعة وغريهم ماتوا طويل أكثر من مائة عام وقد أفىت مجهورهم من الصحابة كعلق

  يف عصر الصحابة 
  وهكذا تتداخل األعصار إىل يوم القيامة 

وقد اعترض بعضهم يف هذا بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خريكم القرن الذي بعثت فيه مث الذين يلوهنم مث 
ألن الذي تباينت به األعصار املذكورة هو شفوف يف  الذين يلوهنم فقلت بني األمرين فرق كما بني النور والظلمة

  الفضل ال يلحقه اآلخرون معروف ملن تأخر من قرن الصحابة على من تقدم من قرن التابعني 
وليس كذلك جواز الفتيا ألنه إن مل جتز الفتيا لتابع حىت ينقرض عصر الصحابة مل جتز فتيا من ذكرنا ممن مات من 

ة وهذا باطل أو يقولون إنه يراعي انقراض عصر التابعني مع عصر الصحابة معا ففي هذا التابعني يف عصر الصحاب



مراعاة كل عصر إىل يوم القيامة مع عصر الصحابة لتداخل األعصار وهذا حمال والذي يدخل هذا القول من 
ان له ولغريه من التابعني اجلنون أكثر من هذا ألنه جيب على قوهلم أنه إذا مل يبق من الصحابة إال أنس وحده فإنه ك

  أن يرجعوا عما أمجعوا عليه قاهلا أنس 
  انسد عليهم هذا الباب وألقيت املعلقة فحرم عليهم من الرجوع ما كان مباحا هلم قبيل ذلك وكفى هبذا جنونا 

واحد ما يف وليت شعري مىت ميكنه التطوف عليهم يف آفاقهم بل أال يزايلهم إىل أن ميوتوا ومىت مجعوا له يف صعيد 
  الرعونة أكثر من هذا وال يف اهلزل والتدين بالباطل ما يفوق هذا ونعوذ باهللا العظيم من الضالل 

  فصل يف ما إذا اختلف أهل عصر ما يف مسألة

ما وأما من قال إذا اختلف أهل عصر ما يف مسألة ما فقد ثبت االختالف وال ينعقد يف تلك املسألة إمجاع أبدا فإنه 
د ألن االختالف ال حكم له إال اإلنكار له واملنع منه وإجياب القول على كل أحد مبا أمر اهللا تعاىل به يف كالم فاس

كتابه أو على لسان رسوله صلى اهللا عليه و سلم فقط وال مزيد فاالختالف ال حيل أن يثبت وال يسع أحدا خالف 
  ر أجرا واحدا كما ذكرنا آنفا احلق أصال لكن من خالفه جاهال متأوال فهو خمطىء معذور مأجو

وفرض على كل من بلغه احلق أن يرجع إليه فإن عانده بقلبه أو بلسانه عاملا باحلق فهو كافر وإن عانده بفعله عاملا 
  ففاسق كما قدمنا وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل يف اختالف أهل عصر ما مث إمجاع أهل عصر ثان

أمجع أهل عصر ثان على أحد األقوال اليت اختلف عليه أهل املاضي فليس وأما من قال إذا اختلف أهل عصر ما مث 
ألحد خالف ما أمجع عليه أهل العصر الثاين فقد قلنا يف تعذر علم هذا مبا قلنا آنفا وسنزيد يف ذلك بيانا ال حييل إن 

منا هو حق أو خطأ واحلق يف شاء اهللا تعاىل عن ذي لب وقد قلنا إنه ال معىن ملراعاة ما أمجع عليه مما اختلف فيه إ
  الدين ليس إال يف كالم اهللا تعاىل أو بيان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الثابت عنه بنقل الثقات مسندا فقط 

وهذا ال يسع أحدا خالفه وال يقويه وال يزيده رتبة يف أنه حق أن جيمع عليه وال يوهنه أن خيتلف فيه واخلطأ هو 
د أن خيطىء ألنه يعذر بتأوله وجهله كما قدمنا أو يكفر بعناده أو بقلبه أو بلسانه أو خالف النص وال حيل ألح

  يفسق مبخالفته بعمله فقط وباهللا تعاىل التوفيق 
وال سبيل إىل إمجاع أهل عصر ما على خالف نص ثابت ألن خالف النص باطل وال جيوز إمجاع األمة على باطل 

  تزال طائفة من أميت على احلق فصح أن هذا القول الذي صدرنا يف الباب فاسد  لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال

  فصل يف من قال إن افترق أهل عصر على أقوال كثرية

وأما قول من قال إن افترق أهل العصر على أقوال كثرية جدا أو أكثر من واحد فإن ما مل يقولوه قد صح اإلمجاع 
ة ذلك وحصره ونقول أيضا إن شاء اهللا تعاىل وقد قلنا إنه ال ميكن مع ذلك منهم على تركه فقد قلنا يف تعذر معرف

أن جيمع أهل عصر طرفة عني فما فوقها خطأ على خطأ إلخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم بأنه ال تزال طائفة من 
متناع وما كان أميت على احلق فهذه األقوال كلها متخاذلة غري موضوعة وضعا صحيحا خارجة عن اإلمكان إىل اال

  هكذا فال وجه لالشتغال به 



قال أبو حممد فموهوا ههنا بأن قالوا قد صح اإلمجاع من الصحابة رضي اهللا عنهم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم على املنع من بيع أمهات األوالد وكان بيعهم على عهده صلى اهللا عليه و سلم حالال وقد صح إمجاعهم على 

مر مثانني جلدة ومل يكن ذلك على عهده صلى اهللا عليه و سلم وقد صح إمجاعهم على إسقاط ستة جلد شارب اخل
  أحرف من مجلة األحرف السبعة اليت كانت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

من اهللا تعاىل قلنا كذبتم وأفكتم أما جلد شارب اخلمر مثانني فيعيذ اهللا تعاىل عمر من أن يشرع حدا مل يأت به وحي 
  ورسوله صلى اهللا عليه و سلم 

وحنن نسألكم ما الفرق بني ما تدعونه بالباطل من إحداث حد مل يشرعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اخلمر 
وبني إثبات حد يف اللياطة بقطع الذكر أو يف الزىن جبلد مائتني أو بقطع يد الغاصب أو بقلع أضراس آكل اخلنزير 

رق بني هذا كله وبني إسقاط صالة وزيادة أخرى وإبطال صوم رمضان وإحداث شهر آخر ومن أجاز هنا وما الف
فقد خرج عن اإلسالم وكفر كفرا صراحا وحلق بالباطنية وغالة الروافض واليهود والنصارى الذين بدلوا دينهم 

تتابع يف اخلمر جلده مثانني وإذا أيت مبن مل وإمنا جلد عمر األربعني الزائدة تعزيرا كما صح عنه أنه كان إذا أيت مبن 
  يكن له منه إال الوهلة وحنوها جلده أربعني 

  ويا معشر من ال يستحي من الكذب أين اإلمجاع الذي تدعونه وقد صح أن 

  عثمان وعليا وعبد اهللا بن جعفر حبضرة الصحابة جلدوا يف اخلمر أربعني بعد موت عمر 
ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن علي ثنا مسلم بن احلجاج ثنا كما حدثنا عبد اهللا بن يوسف 

إسحاق بن راهويه حدثنا حيىي بن محاد ثنا عبد العزيز بن املختار ثنا عبد اهللا بن الفريوز الداناج موىل ابن عامر ثنا 
أحدمها محران أنه شرب اخلمر والثاين حصني بن املنذر أبو ساسان قال شهدت عثمان أتى الوليد يشهد عليه رجالن 

أنه قاءها قال عثمان يا علي قم فاجلده فقال علي يا حسن قم فاجلده فقال احلسن ول حارها من توىل قارها فكأنه 
وجد عليه فقال علي يا عبد اهللا بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حىت بلغ أربعني فقال أمسك جلد رسول اهللا 

  سلم أربعني وأبو بكر أربعني وعمر مثانني وكل سنة صلى اهللا عليه و 
فإن كان ضرب الثمانني إمجاعا فعثمان وعلي وأيب جعفر واحلسن ومن حضرهم خالفوا اإلمجاع وخمالف اإلمجاع 

  عندهم كافر 
  فانظروا فيما تقحمهم آراؤهم 

  رع مل يأذن به اهللا تعاىل وحاشا لألئمة الصحابة رضي اهللا عنهم من الكفر ومن خمالفة احلق ومن إحداث ش
  فإن قيل فما معىن قول علي وكل سنة 

  قلبا 
  صدق ألن التعزير سنة فإن قيل إن التعزير عندكم ال يتجاوز عشر جلدات 

قلنا ميكن أن جيلده عمر لكل كأس عشر جلدات تعزيرا فهذا جائز وقد تعلل يف هذا اخلرب بعض من ال يبايل مبا 
له فإن ذكر ما حدثناه عبد الرمحن بن عبد اهللا اهلمداين حدثنا أبو إسحاق البلخي ثنا أطلق به لسانه يف نصر ضال

الفربري ثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب ثنا خالد بن احلارث حدثنا سفيان الثوري عن أيب حصني أنه حدث قال مسعت 
فأحد نفسي إال صاحب  ابن سعد النخعي قال مسعت علي بن أيب طالب قال ما كنت ألقيم حدا على أحد فيموت

  اخلمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يسنه 



قال أبو حممد فاعجبوا لعمى هذا اإلنسان يعلل حديثا صحيحا ال مغمز فيه حبديث مملوء علال أوهلا أن راويه خمتلف 
  فيه مرة عمري بن سعيد ومرة عمري بن سعد ومرة خنعي ومرة حنفي 

 الطامة الكربى كيف جيعل هذا املفتون حجة شيئا خيرب علي عن نفسه أنه جيد يف نفسه ما ال جيد من سائر احلدود مث
فإن كان حقا وسنة فلم جيد يف نفسه أذى حىت يؤدي ديته إن مات من ذلك اجللد وهال وجد يف نفسه ممن مات يف 

الدين ما مل يسنه عليه السالم مث لو صح لكان وجهه بينا  سائر احلدود ويف هذا كفاية مث معاذ اهللا أن يثبت علي يف
  وهو أنه إمنا جيد يف األربعني الزائدة اليت جلدوها تعزيرا 

مث نقول هلم لو ادعى عليكم ههنا خالف اإلمجاع لصدق مدعي ذلك عليكم ألنكم تقرون أن عمر أول من جلد يف 
ني فقد أقررمت على أنفسكم خبالف اإلمجاع ونسبتم عمر إىل اخلمر مثانني وقد كان استقر اإلمجاع قبله على أربع

خالف اإلمجاع وقد أعاذه اهللا تعاىل من ذلك وأما أنتم فأنتم أعلم بأنفسكم وإقراركم على أنفسكم الزم لكم فإن 
  جلأمت إىل مراعة انقراض العصر لزمكم مثله يف جلد عثمان وعلي يف اخلمر أربعني بعدهم وال فرق 

  األوالد فكذبه يف ذلك أفحش من كل كذب  وأما أمهات
ألن عبد اهللا بن الربيع قال ثنا حممد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن األعرايب ثنا أبو داود السجستاين ثنا موسى بن 

إمساعيل ثنا محاد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال بعنا أمهات 
على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر فلما كان عمر هنانا فانتهينا فهذا عمل الناس أيام األوالد 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأيام أيب بكر 
أنبأنا حممد بن سعيد بن ثابت أنبأنا أمحد بن عون اهللا أنبأنا قاسم بن أصبغ أنبأنا حممد بن عبد السالم اخلشين أنبأنا 

  بن بشار أنبأنا حممد بن جعفر غندر أنبأنا حممد بن سعيد بن احلكم بن عتيبة عن زيد بن وهب  حممد
قال انطلقت أنا ورجل إىل عبد اهللا بن مسعود نسأله عن أم الولد فإذا هو يصلي ورجالن قد اكتنفاه فلما صلى 

   سأاله فقال ألحدمها من أقرأك قال اقرأنيها أبو عبدة أو أبو احلكم املزين

وقال اآلخر أقرأنيها عمر بن اخلطاب فبكى ابن مسعود حىت بل احلصى بدموعه وقال اقرأ كما أقرأك عمر فإنه كان 
لإلسالم حصنا حصينا يدخل الناس فيه وال خيرجون منه فلما أصيب عمر انثلم احلصن فخرج الناس من اإلسالم 

  وقال وسألته عن أم الولد فقال تعتق من نصيب ولدها 
  م نا ابن مفرج نا ابن األعرايب نا الدبري نا عبد الرزاق نا سفيان بن عيينة عن األعمش عن زيد بن وهب نا محا

قال مات رجل منا وترك أم ولد فأراد الوليد بن عقبة بيعها يف دينه فأتينا ابن مسعود فوجدناه يصلي فانتظرناه حىت 
  ها يف نصيب ولدها فرغ من صالته فذكرنا ذلك له فقال إن كنتم ال بد فاجعلو

وبه إىل عبد الرزاق عن ابن جريج أنه حدثه قال أخربنا عطاء بن أيب رباح أن ابن الزبري أقام أم حيب أم ولد حممد بن 
  صهيب يف مال ابنها وجعلها من نصيبه ويسمى ابنها خالدا 

  قال عطاء وقال عباس ال تعتق أم الولد حىت يلفظ سيدها بعتقها 
لطلمنكي نا حممد بن أمحد بن مفرج نا إبراهيم بن أمحد بن فراس نا حممد بن علي بن زيد نا سعيد نا أمحد بن حممد ا

بن منصور نا هشيم أخربنا مغرية بن مقسم عن الشعيب عن عبيدة السلماين أن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب 
ضى بذلك عثمان حىت أصيب فلما أعتقا أمهات األوالد قال علي بن أيب طالب فقضى بذلك عمر حىت أصيب مث ق

  وليت رأيت أن أرقهن 
قال أبو حممد وهذا قول زيد بن ثابت وغريه فيقال هلؤالء الذين قد أعمى اهللا تعاىل أبصارهم أتقرون أن عمر هو 



أول من منع من بيعهن فمن قوهلم نعم ويدعونه إمجاعا من كل من معه من الصحابة رضي اهللا عنهم فيقال هلم قد 
 أن عمر قد خالف اإلمجاع هبذا الفعل إذا قلتم إن املسلمني كانوا على بيعهن حىت هناهم عمر فهل يف خالف أقررمت

  اإلمجاع أكثر من هذا أو كذبتم إذ قلتم إن عمر أول من حرم بيعهم ال بد من إحدامها 
فسكم الزم لكم مث لو صح وقد أعاذ اهللا عمر من خالف اإلمجاع وأما أنتم فأعلم بأنفسكم وإقراركم بذلك على أن

  لكم أن عمر رضي اهللا عنه وكل من أمجعوا على ذلك 

فصار إمجاعا للزمكم أن ابن مسعود وعلي بن أيب طالب وابن عباس وابن الزبري وزيد بن ثابت خالفوا اإلمجاع 
من  وخالف اإلمجاع عندكم كفر فانظروا أي مضايق تقتحمون ومن أي أحواف تتساقطون وال بد من هذا أو

  كذبكم يف دعوى اإلمجاع على حكم عمر بذلك ال خمرج من أحدمها 
وأما حنن فدعوى اإلمجاع عندنا يف مثل هذا إفك وكذب وجرأة على التجليح بالكذب على مجيع أهل اإلسالم وال 

م وال ينكر الوهم باالجتهاد واخلطأ مع قصد إىل طلب احلق واخلري على أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
نقول يف شيء من الدين إال بنص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال نبايل من خالف يف 

ذلك وال نتكثر مبن ولوال وما نا أمحد بن قاسم قال نا أبو قاسم بن حممد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا 
مي اجلزري عن عكرمة عن ابن عباس قال ملا ولدت مارية مصعب بن حممد نا عبيد اهللا بن عمر الرقي عن عبد الكر

إبراهيم قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أعتقها ولدها مع دالئل من نصوص أخرى ثابتة قد ذكرناها يف كتاب 
  اإليصال 

خيالفها ما قلنا إال ببيع أمهات األوالد لكن السنة الثابتة ال حيل خالفها وما نبايل خالف ابن عباس لروايته فقد 
متأوال أنه خصوص أو قد ينسى ما روي وما كلفنا اهللا تعاىل قط أن نراعي أقوال القائلني إمنا أمرنا بقبول رواية 

  النافرين ليتفقهوا يف الدين املنذرين ملن خلفهم املؤمنني مما بلغهم وصح عنهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

ن عثمان رضي اهللا عنه أسقط ستة أحرف من مجلة األحرف السبعة املنزل هبا القرآن من عند اهللا عز وأما دعواهم أ
  و جل فعظيمة من عظائم اإلفك والكذب ويعيذ اهللا تعاىل عثمان رضي اهللا عنه من الردة بعد اإلسالم 

 فكيف لو ظفروا له مبثل هذه ولقد أنكر أهل التعسف على عثمان رضي اهللا عنه أقل من هذا مما ال نكره فيه أصال
العظيمة ومعاذ اهللا من ذلك وسواء عند كل ذي عقل إسقاط قراءة أنزهلا اهللا تعاىل أو إسقاط آية أنزهلا اهللا تعاىل وال 
فرق وتاهللا إن من أجاز هذا غافال مث وقف عليه وعلى برهان املنع من ذلك وأصر فإنه خروج عن اإلسالم ال شك 

  } إنا حنن نزلنا لذكر وإنا له حلافظون {  تعاىل يف قوله الصادق لنا فيه ألنه تكذيب هللا

فالكل مأمورون باتباع قرآنه } إن علينا مجعه وقرآنه فإذا قرأناه فتبع قرآنه مث إن علينا بيانه { ويف قوله الصادق 
  الذي أنزله اهللا تعاىل عليه ومجعه 

ه ردة صحيحة ال مرية فيها وما رامت غالة الروافض وأهل فمن أجاز خالف ذلك فقد أجاز خالف اهللا تعاىل وهذ
  اإلحلاد الكائدون لإلسالم إال بعض هذا 

وهذه اآلية تبني ضرورة أن مجيع القرآن كما هو من ترتيب حروفه وكلماته وآياته وسوره حىت مجع كما هو فإنه 
عليه السالم للناس فال يسع أحدا تقدمي  من فعل اهللا عز و جل وتوليه مجعه أوحى به إىل نبيه عليه السالم وبينه

  مؤخر من ذلك وال تأخري مقدم أصال 



وحنن نبني فعل عثمان رضي اهللا عنه ذلك بيانا ال خيفى على مؤمن وال على كافر وهو أنه رضي اهللا عنه علم أن 
وجوده يف العامل الوهم ال يعزى منه بشر وأن يف الناس منافقني يظهرون اإلسالم ويكنون الكفر هذا أمر يعلم 

ضرورة فجمع من حضره من الصحابة رضي اهللا عنهم على نسخ مصاحف مصححة كسائر مصاحف املسلمني وال 
  فرق 

  إال أهنا نسخت حبضرة اجلماعة فقط 
مث بعث إىل كل مصر مصحفا يكون عندهم فإن وهم واهم يف نسخ مصحف وتعمد ملحد تبديل كلمة يف املصحف 

  املصحف املشهور املتفق على نقله ونسخه  أو يف القراءة رجع إىل
فعلم أن الذي فيه هو احلق وكيف كان يقدر عثمان على ما ظنه أهل اجلهل واإلسالم قد انتشر من خراسان إىل 

برقة ومن اليمن إىل أذربيجان وعند املسلمني أزيد من مائة ألف مصحف وليست قرية وال حلة وال مدينة إال 
  ون فيها يعلمونه من تعلمه من صيب أو امرأة ويؤمهم به يف الصلوات يف املساجد واملعلمون للقرآن موجود

وقد حدثين يونس بن عبد اهللا بن مغيث قال أدركت بقرطبة مقرئا يعرف بالقرشي أحد مقرئني ثالثة للعامة كانوا 
وت باحلق ذلك ما وجاءت سكرة امل{ فيها وكان هذا القرشي ال حيسن النحو فقرأ عليه قارىء يوما يف سورة ق 

  فرده عليه القرشي حتيد التنوين فراجعه القارىء وكان حيسن النحو } كنت منه حتيد 

فلج املقرىء وثبت على التنوين وانتشر ذلك اخلرب إىل أن بلغ إىل حيىي بن جماهد الفزاري األلبريي وكان منقطع 
  إليه فدخل عليه وسلم عليه وسأله عن حاله القرين يف الزهد واخلري والعقل وكان صديقا هلذا املقرىء فمضى 

مث قال له إنه بعد عهدي بقراءة القرآن على مقرىء فأردت جتديد ذلك عليك فسارع املقرىء إىل ذلك فقال له 
الفزاري أريد أن أبتدىء باملفصل فهو الذي يتردد يف الصلوات فقال له املقرىء ما شئت فبدأ عليه من أول املفصل 

ق وبلغ اآلية املذكورة ردها عليه املقرىء بالتنوين فقال له حيىي بن جماهد ال تفعل ما هي إال غري فلما بلغ سورة 
  منوتة بال شك فلج املقرىء 

فلما رأى حيىي بن جماهد جلاجه قال له يا أخي إنه مل حيملين على القراءة عليك إال لترجع إىل احلق يف لطف وهذه 
فإن األفعال ال يدخلها تنوين البتة فتحري املقرىء إال أنه مل يقنع هبذا فقال حيىي  عظيمة أوقعك فيها قلة علمك بالنحو

بن جماهد بيين وبينك املصاحف فبعثوا فأحضرت مجلة من مصاحف اجلريان فوجدوها مشكولة بال تنوين فرجع 
  املقرىء إىل احلق 

اللخمي الباجي قال نا حممد بن لبانة قال  وحدثين محام بن أمحد بن محام قال حدثين عبد اهللا بن حممد بن علي عن
أدركت حممد بن يوسف بن مطروح األعرج يتوىل صالة اجلمعة يف جامع قرطبة وكان عدمي الورع بعيدا عن 

لقد جآءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم { الصالح قال فخطبنا يوم اجلمعة فتال يف خطبته 
  ها بنونني عننتم فقرأ} بلمؤمنني رءوف رحيم 

قال فلما انصرف أتيناه وكنا نأخذ عنه رأي مالك فذكرنا له قراءته لآلية وأنكرناها فقال نعم هكذا أقرأناها وهكذا 
هي فلج فحاكمناه إىل املصحف فقام ليخرج املصحف ففتحه يف بيته وتأمله فلما وجد اآلية خبالف ما قرأها عليه 

خذ القلم وأحلق ضرسا زائدا قال حممد بن عمر فواهللا لقد خرج إلينا والنون مل أنف الفاسق من رجوعه إىل احلق فأ
  يتم بعد جفوف مدادها 



قال أبو حممد فاألول واهم مغفل والثاين فاسق خبيث فلوال كثرة املصاحف بأيدي الناس لتشكك كثري من الناس يف 
  تعمد مثل هذا إذا شاهدوه ممن يظنون به خريا أو علما وخلفي اخلطأ وال

  فمثل هذا ختويف عثمان رضي اهللا عنه ولقد عظمت منفعة فعله ذلك أحسن اهللا جزاءه 
وأما األحرف السبعة فباقية كما كانت إىل يوم القيامة مثبوتة يف القراءات املشهورة من املشرق إىل املغرب ومن 

ىل حبفظه وضمان اهللا تعاىل ال خييس أصال اجلنوب إىل الشمال فما بني ذلك ألهنا من الذكر املنزل الذي تكفل اهللا تعا
  وكفالته تعاىل ال ميكن أن تضيع 

ومن الربهان على كذب أهل اجلهل وأهل اإلفك على عثمان رضي اهللا عنه يف هذا أنبأناه عبد الرمحن بن عبد اهللا 
م نا يزيد بن ربيع عن بن خالد اهلمداين نا إبراهيم بن أمحد البلخي نا الفربري نا البخاري نا أمية هو ابن بسطا

ولذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن { حبيب بن الشهيد عن ابن مليكة عن ابن الزبري قال قلت لعثمان 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن بلمعروف وهللا مبا تعملون 

  تكتبها أو تدعها قال يا ابن أخي ال أغري شيئا منه من مكانه  قال قد نسختها اآلية األخرى فلم} خبري 
وبه إىل البخاري نا موسى بن إمساعيل نا إبراهيم حدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على 

  عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام يف فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق 
القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب  فأفزع حذيفة اختالفهم يف
  اختالف اليهود والنصارى 

فأرسل عثمان إىل حفصة أم املؤمنني أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحف مث نردها إليك فأرسلت هبما إىل 
عيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام فنسخوها يف عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد اهللا بن الزبري وس

  املصاحف 
  وقال عثمان للرهط القريشيني الثالثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من 

القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل بلساهنم ففعلوا حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف رد عثمان الصحف 
  ل أفق مبصحف مما نسخوا وأمر مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق إىل حفصة وأرسل إىل ك

فهذان اخلربان عن عثمان إذا مجعا صححا قولنا وهو أنه مل حيل شيئا من القرآن عن مكانه الذي أنزله اهللا تعاىل عليه 
  وأنه أحرق ما سوى ذلك مما وهم فيه واهم أو تعمد تبديله متعمد 

بن الربيع التميمي نا عمر بن عبد امللك اخلوالين نا أبو سعيد األعرايب العزي نا سليمان بن األشعث نا نا عبد اهللا 
حممد بن املثىن نا حممد بن جعفر نا شعبة عن احلكم عن جماهد عن أيب ليلى عن أيب بن كعب أن النيب صلى اهللا عليه 

  قال له إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف و سلم كان عند أضاة بين غفار فأتاه جربيل عليه السالم ف
فقال أسأل اهللا معافاته ومغفرته إن أميت ال تطيق على ذلك مث أتاه الثانية فذكر حنو هذا حىت بلغ سبعة أحرف فقال 

  إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف قرؤوا عليه فقد أصابوا 
ك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن بن عبد القاري وبه إىل سليمان بن األشعث نا القعنيب عن مال

قال مسعت عمر بن اخلطاب يقول مسعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غري ما أقرؤها وكان 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه مث أمهلته حىت انصرف مث لففته بردائه فجئت به 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا إين مسعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غري ما أقرأتنيها فقال له 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقرأ القراءة اليت مسعته يقرأ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هكذا أنزلت مث 



صلى اهللا عليه و سلم إن القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما قال يل اقرأ فقرأت فقال هكذا نزلت مث قال 
  تيسر منه 

قال أبو حممد فحرام على كل أحد أن يظن أن شيئا أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أمته ال تطيق ذلك أتى 
قوله هللا تعاىل إن  عثمان فحمل الناس عليه فأطاقوه ومن أجاز هذا فقد كذب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف

أمته ال تطيق ذلك ومل ينكر اهللا تعاىل عليه ذلك وال جربيل عليه السالم وقال هؤالء اجملرمون إهنم يطيقون ذلك وقد 
أطاقوه فيا هللا ويا للمسلمني أليس هذا اعتراضا جمردا على اهللا عز و جل مع التكذيب لرسوله صلى اهللا عليه و سلم 

  باهللا العظيم أن مير بأوهامنا فكيف أن نعتقده فهل الكفر إال هذا نعوذ 

وأيضا فإن اهللا تعاىل آتانا تلك األحرف فضيلة لنا فيقول من ال حيصل ما يقول إن تلك الفضيلة بطلت فالبلية إذا قد 
  نزلت حاشا هللا من هذا 

بيل الفاسدة فلما قال أبو حممد ولقد وقفت على هذا مكي بن أيب طالب املقرىء رمحه اهللا فمرة سلك هذه الس
وقفته على ما فيها رجع ومرة قال باحلق يف ذلك كما تقول ومرة قال يل ما كان من األحرف السبعة موافقا خلط 
املصحف فهو باق وما كان منها خمالفا خلط املصحف فقد رفع فقلت له إن البلية اليت فررت منها يف رفع السبعة 

واحدة من حركات مجيع األحرف السبعة أكثر من ذلك فمن أين  األحرف باقية حبسبها يف إجازتك رفع حركة
وجب أن يراعى خط املصحف وليس هو من تعليم رسول اهللا ألنه كان أميا ال يقرأ وال يكتب واتباع عمل من 
دونه من غري توقيف منه عليه السالم ال حجة فيه وال جيب قبوله وقد صححت القراءة من طريق أيب عمرو بن 

وهو خالف خط املصحف وما } إن هذان لساحران { ميمي مسنده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العالء الت
  أنكرها مسلم قط فاضطرب وتلجلج 

قال أبو حممد وقد قال بعض من خالفنا يف هذا إن الذين كانوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانوا 
لغة غريهم فلذلك فسح هلم يف القراءة على أحرف شىت من بعدهم عربا يصعب على كل طائفة منهم القراءة ب

كذلك فقلنا كذب هؤالء مرتني إحدامها على اهللا تعاىل والثانية على مجيع الناس كذبا مفضوحا جهارا ال خيفى على 
  أحد 

ال القبيلة إىل لغة أما كذهبم على اهللا عز و جل فإخبارهم بأنه تعاىل إمنا جعله يقرأ على أحرف شىت ألجل صعوبة انتق
غريها فمن أخربهم هبا عن اهللا تعاىل أنه من أجل ذلك حكم مبا صح أنه تعاىل حكم به وهل يستجيز مثل هذا ذو 
دين أو مسكة عقل وهل يعلم مراد اهللا تعاىل يف ذلك إال خبرب وارد من عنده عز و جل اللهم عياذك من مثل هذا 

  الترامي من حالق إىل املهالك 
 عن مراد غريه بغري أن يطلعه ذلك املخرب عنه على ما يف نفسه فهو كاذب بال شك والكذب على اهللا ومن أخرب

  تعاىل أشد من الكذب على خلقه 
وأما كذهبم على الناس فباملشاهدة يدري كل أحد صعوبة القراءة على األعجمي املسلم من الترك والفرس والروم 

  اد وسائر قبائل والنبط والقبط والرببر والديلم واألكر

العجم بلغة العرب اليت هبا نزل القرآن أشد مراما من صعوبة قراءة اليماين على لغة املضري والربعي على لغة 
القرشي بال شك وأن تعلم العريب للغة قبيلة من العرب غري قبيلته أمكن وأسهل من تعلم األعجمي للعربية بال شك 

مضاعفة فاحلاجة إىل بقاء األحرف اآلن أشد منها حينئذ على قول  واألمر اآلن أشد مما كان حينئذ أضعافا



املستسهلني للكذب يف عللهم اليت يستخرجوهنا نصرا لضالهلم ولتقليدهم من غلط قاصد إىل خالف احلق 
  والتباعهم وله عامل قد حدروا عنها ونسأل اهللا تعاىل العصمة والتوفيق 

كان ما قالوه حقا مل يكن القتضاء نزوله على سبعة أحرف معىن بل كان  وبرهان كذهبم يف دعواهم املذكورة أنه لو
احلكم أن تطلق كل قبيلة على لغتها وبرهان آخر على كذهبم يف ذلك أيضا أن املختلفني يف اخلرب املذكور الذي 

من قبيلة واحدة  أوردناه آنفا أهنما قرآ سورة الفرقان حبرفني خمتلفني كانا مجيعا بين عم قرشيني من قريش البطاح
جاران ساكنان يف مدينة واحدة وهي مكة لغتهما واحدة ومها عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن 

عبد اهللا بن قريظ بن رزاح بن عدي بن كعب وهشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
بني كل واحد منهما وبني كعب بن لؤي مثانية آباء فقط  كالب بن مرة بن كعب وجيتمعان مجيعا يف كعب بن لؤي

فظهر كذب من ادعى أن اختالف األحرف إمنا كان الختالف لغات قبائل العرب وأىب ربك إال أن حيق احلق ويبطل 
  الباطل ويظهر كذب الكاذب ونعوذ باهللا العظيم من الضالل والعصبية للخطأ 

لسبعة اليت أنزل القرآن عليها إمنا هي وعد ووعيد وحكم وزادوا من قال أبو حممد وقال آخرون منهم األحرف ا
  هذا التقسيم حىت بلغوا سبعة معان 

  قال أبو حممد املقلدون كالغرقى فأي شيء وجدوه تعلقوا به 
قال أبو حممد وكذب هذا القول أظهر من الشمس ألن خرب أيب الذي ذكرنا وخرب عمر الذي أوردناه شاهدان 

بأن األحرف إمنا هي اختالف ألفاظ القراءات ال تغري القرآن وال جيوز أن يقال يف هذه األقسام اليت  بكذبه خمربان
  ذكرنا أميا حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا وأيضا فإهنم ليسوا يف تقسيمهم هذا بأوىل من آخر 

شرع وجعل الوعد والوعيد اقتصر على مبادىء الكالم األول فجعل القرآن ثالثة أقسام فقط خربا وتقديرا وأمرا ب
حتت قسم اخلرب وال هم أيضا بأوىل من آخر قسم األنواع اليت يف اشخاص املعاين فجعل القرآن أقساما كثرية أكثر 

من عشرة فقال فرض وندب ومباح ومكروه وحرام ووعد ووعيد واخلرب عن األمم السالفة وخرب عما يأيت من 
ئه وذكر النبوة وحنو هذا فظهر فساد هذا وأيضا فإن هذه األقسام اليت القيامة واحلساب وذكر اهللا تعاىل وأمسا

  ذكروا هي يف قراءة عمر كما هي يف قراءة هشام بن حكيم وال فرق فهذا بيان زائد يف كذب هذا التقسيم 
ل ما قال أبو حممد فإن ذكر ذاكر الرواية الثابتة بقراءات منكرة صححت عن طائفة من الصحابة رضي اهللا عنهم مث

ومثل ما صح عن } وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد { روي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 
ومن أن ابن مسعود } صراط لذين أنعمت عليهم غري ملغضوب عليهم وال لضآلني { عمر رضي اهللا عنه من قراءة 

  عنه كان يعد القنوت من القرآن وحنو هذا رضي اهللا عنه مل يعد املعوذتني من القرآن وأن أبيا رضي اهللا 
قلنا كل ذلك موقوف على من روى عنه شيء ليس منه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم البتة وحنن ال ننكر على من 

دون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلطأ فقد هتفنا به هتفا وال حجة فيما روي عن أحد دونه عليه السالم ومل 
اىل الطاعة له وال أمرنا بالعمل به وال تكفل حبفظه فاخلطأ فيه واقع فيما يكون من الصاحب فمن دونه يكلفنا اهللا تع

  ممن روى عن الصاحب والتابع وال معارضة لنا بشيء من ذلك وباهللا تعاىل التوفيق 
م وعلى القرآن وإمنا تلزم هذه املعارضة من يقول بتقليد الصاحب على ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

فهم الذين يلزمهم التخلص من هذه املذلة وأما حنن فال واحلمد هللا رب العاملني إال خربا واحدا وهو الذي رويناه من 
طريق النخعي والشعيب كالمها عن علقمة بن مسعود وأيب الدرداء كالمها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه 

  } إذا جتلى وما خلق لذكر وألنثى ولليل إذا يغشى ولنهار { أقرأمها 



  قال أبو حممد وهذا خرب صحيح مسند عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
قال أبو حممد إال أهنما قراءة منسوخة ألن قراءة عاصم املشهورة املأثورة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود عن النيب 

{ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيهما مجيعا  صلى اهللا عليه و سلم وقراءة ابن عامر مسندة إىل أيب الدرداء
فهي زيادة ال جيوز تركها وأنبأنا يونس بن عبد اهللا بن مغيث القاضي قال حدثنا حيىي بن } وما خلق لذكر وألنثى 

مالك بن عابد الطرطوشي أخربنا احلسن بن أمحد بن أيب خليفة أخربنا أبو جعفر أمحد بن حممد الطحاوي نا إبراهيم 
بن أيب داود نا حفص بن عمر احلوضي نا أيوب السختياين عن أيب قالبة عن أنس بن مالك قال اختلفوا يف 
القراءات على عهد عثمان بن عفان حىت اقتتل الغلمان واملعلمون فبلغ ذلك عثمان فقال عندي تكذبون به 

تمعوا فاكتبوا للناس قال فكتبوا قال وختتلفون فيه فما تأىب عين كان أشد تكذيبا وأكثر حلنا يا صحابة حممد اج
فحدثين أهنم كانوا إذا تراودوا يف آية قالوا هذه أقرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فالنا فريسل إليه وهو على 

  ثالثة من املدينة فيقول كيف أقرأك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيقول كذا وكذا فيكتبوهنا وقد تركوا هلا مكانا 
أبو حممد فهذه صفة عمل عثمان رضي اهللا عنه حبضرة الصحابة رضي اهللا عنهم يف نسخ املصاحف وحرق ما  قال

حرق منها مما غري عمدا وخطأ ومن العجب أن مجهرة من املعارضني لنا وهم املالكيون قد صح عن صاحبهم ما ناه 
حيىي نا يونس بن عبد األعلى نا ابن وهب املهلب بن أيب صفرة األسدي التميمي قال ابن مناس نا ابن مسرور نا 

فجعل الرجل يقول طعام اليتيم } إن شجرة لزقوم طعام ألثيم { حدثين ابن أنس قال أقرأ عبد اهللا بن مسعود رجال 
  فقال له ابن مسعود طعام الفاجر 

رأ مبثل ما قرأ عمر قال ابن وهب قلت ملالك أترى أن يقرأ كذلك قال نعم أرى ذلك واسعا فقيل ملالك أفترى أن يق
  بن اخلطاب فامضوا إىل ذكر اهللا قال 

مالك ذلك جائز قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر مثل 
تعلمون يعلمون قال مالك ال أرى يف اختالفهم يف مثل هذا بأسا ولقد كان الناس وهلم مصاحف والستة الذين 

  م عمر بن اخلطاب كانت هلم مصاحف أوصى هل
قال أبو حممد فكيف يقولون مثل هذا أجييزون القراءة هكذا فلعمري لقد هلكوا وأهلكوا وأطلقوا كل بائقة يف 

القرآن أو مينعون من هذا فيخالفون صاحبهم يف أعظم األشياء وهذا إسناد عنه يف غاية الصحة وهو مما أخطأ فيه 
قاصدا إىل اخلري ولو أن أمرا ثبت على هذا وجازه بعد التنبيه له على ما فيه وقيام حجة اهللا مالك مما مل يتدبره لكن 

  تعاىل عليه يف ورود القرآن خبالف هذا لكان كافرا ونعوذ باهللا من الضالل 
  قال أبو حممد فبطل ما قالوه يف اإلمجاع بأوضع بيان واحلمد هللا رب العاملني 

  ه خالففصل فيمن قال ما ال يعرف في

فهو إمجاع وبسط الكالم فيما هو إمجاع وفيما ليس إمجاعا قال أبو حممد قد ذكرنا قبل قسمي اإلمجاع الذي ال 
إمجاع يف العامل غريمها أصال ومها إما شيء ال يكون مسلما من ال يعتقده كشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول 

  م كجملة القرآن وكالصلوات اخلمس وصوم شهر رمضان اهللا والرباءة من كل دين خيالف دين اإلسال
فإنه ال يشك مؤمن وال كافر يف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا الناس إىل هذه الشهادة وحكم باسم 

اإلسالم وحكمه ملن أجابه إليها وحكم باسم الكفر وحكمه ملن مل جيبه إليه وأن أهل اإلسالم بعده عليه السالم جروا 



  هذا إىل يومنا هذا على 
وال يشك مؤمن وال كافر يف أنه صلى اهللا عليه و سلم صلى الصلوات اخلمس بكل من حضره مخس مرات كل 
يوم وليلة وصالها النساء وأهل العذر يف البيوت كذلك وصالها أهل كل حملة وأهل كل قرية وأهل كل حملة يف 

م إىل يومنا هذا ال خيتلفون يف ذلك وكذلك األذان واإلقامة كل مدينة فيها إسالم يف كل يوم من عهده عليه السال
  والغسل من اجلنابة والوضوء 

وال يشك مؤمن وال كافر يف أنه صلى اهللا عليه و سلم صام شهر رمضان الذي بني شوال وشعبان يف كل عام 
ام إىل يومنا هذا وال وصامه كل مسلم بالغ حاضر من رجل أو امرأة معه ويف زمانه وبعده يف كل مكان ويف كل ع

يشك مؤمن وال كافر يف أنه صلى اهللا عليه و سلم حج إىل مكة يف ذي احلجة وحج معه من ال حيصي عددهم إال 
  خالقهم عز و جل مث حج الناس إىل يومنا هذا كل عام إىل مكة يف ذي احلجة 
به وذكر أن اهللا تعاىل أوحاه إليه  وهكذا مجلة القرآن ال يشك مؤمن وال كافر يف أنه صلى اهللا عليه و سلم أتى

وكذلك حترمي األم واالبنة واجلدة واخلالة والعمة واألخت وبنت األخت وبنت األخ واخلنزير وامليتة وكثري سوى 
  هذا 

فقطع كل مؤمن وكافر أنه صلى اهللا عليه و سلم وقف عليه وعلمه املسلمني وعلمه املسلمون جيال يف كل زمان 
  من أفرط جهله ومل يبلغه ذلك من بدوي أو جملوب من أهل الكفر  وكل مكان قطعا إال

وال خيتلف يف أنه إذا علمه فأجاب إليه فهو مسلم وإن مل جيب إليه فليس مسلما وأن يف بعض ما جرى هذا اجملرى 
جياهد أمورا حدث فيها خالف بعد صحة اإلمجاع وتيقنه عليها كاخلمر واجلهاد وغري ذلك فإن بعض الناس رأى أال 

  مع أئمة اجلور 
وهذا يعذر جلهله وخطأه ما مل تقم عليه احلجة فإن قامت عليه احلجة ومتادى على التدين خبالف رسول اهللا صلى اهللا 

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم { عليه و سلم فهو كافر مشرك حالل الدم واملال لقوله تعاىل 
  } ا قضيت ويسلموا تسليما مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مم

فإن قيل فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني 
يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن فهال أخرجتم هبذه األشياء من اإلميان كما أخرجتم من 

  اهللا عليه و سلم وترك حتكيمه اإلميان بوجود احلرج مما قضى صلى 
قلنا ألنه صلى اهللا عليه و سلم أتى بالزاين والسارق والشارب فحكم فيهم باحلكم يف املسلمني ال حبكم الكافر 

فخرجوا بذلك من الكفر وبقي من مل يأت بإخراجه عن الكفر على الكفر واخلروج عن اإلميان كما ورد فيه النص 
  فهذا أحد قسمي اإلمجاع 

ثاين شيء يوقن بالنقل املتصل الثابت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علمه وفعله مجيع من حبضرته ومن كان وال
مستضعفا أو غائبا بغري حضرته كفتح خيرب وإعطائه إياها بعد قسمتها على املسلمني لليهود على أن يعملوها 

  أن املسلمني خيرجوهنم مىت شاؤوا  بأمواهلم وأنفسهم وهلم نصف ما خيرج منها من زرع أو متر على
وهكذا كل ما جاء هذا اجمليء فهو إمجاع مقطوع على صحته من كل مسلم علمه أو بلغه على أنه قد خالف يف هذا 
بعد ذلك من وهم أو خطأ فعذر جلهله ما مل تقم عليه احلجة وكما ذكرنا قبل وال فرق فال إمجاع يف اإلسالم إال ما 

ادعى إمجاعا فيما عدا ما ذكرنا فهو كاذب آفك مفتر على مجيع املسلمني قائل عليهم ما ال جاء هذا اجمليء ومن 



  علم له به 
وقال تعاىل } وال تقف ما ليس لك به علم إن لسمع ولبصر ولفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال { وقد قال تعاىل 
م ما ندري ما لساعة إن نظن إال ظنا وما حنن وإذا قيل إن وعد هللا حق ولساعة ال ريب فيها قلت{ ذاما لقوم قالوا 

إن هي إال أمسآء مسيتموهآ أنتم وآبآؤكم مآ أنزل هللا هبا من سلطان إن يتبعون إال لظن وما { وقال تعاىل } مبستيقنني 
وما هلم به من علم إن يتبعون إال لظن وإن لظن ال يغين { وقال تعاىل } هتوى ألنفس ولقد جآءهم من رهبم هلدى 

  } حلق شيئا  من
فصح بنص كالم اهللا تعاىل الذي ال يعرض عنه مسلم أن الظن هو غري احلق وإذ هو غري احلق فهو باطل وكذب بال 

  شك إذ ال سبيل إىل قسم ثالث وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث 
مسعه مث حدث بعد القرن الرابع طائفة قلت مباالهتا مبا تطلق به قال أبو حممد فهذا هو احلق الذي ال حييل عليه من 

ألسنتها يف دين اهللا تعاىل ومل تفكر فيما خترب به عن اهللا عز و جل وال عن رسوله صلى اهللا عليه و سلم وال عن مجيع 
 الذين قد برئوا إليهم املسلمني قصرا لتقليد من ال يغين عنهم من اهللا شيئا من أيب حنيفة ومالك والشافعي رمحهم اهللا

عما هم عليه من التقليد فصاروا إذا أعوزهم شغب ينصرون به فاحش خطأهم يف خالفهم نص القرآن ونص حكم 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وبلحوا وبلدوا ونطحت أظفارهم يف الصفا الصلد أرسلوها إرساال فقالوا هذا إمجاع فإذا قيل هلم كيف تقدمون 
اإلمجاع إىل من مل يروا عنه يف ذلك كله أما تتقون اهللا قال أكابرهم كل ما انتشر يف العلماء واشتهر ممن  على إضافة

قالته طائفة منهم ومل يأت على سائر خالف له فهو إمجاع منهم ألهنم أهل الفضل والذين أمر اهللا تعاىل بطاعتهم فمن 
راضون به هذا كل ما موهوا به ما هلم متعلق أصال بغري هذا احملال أن يسمعوا ما ينكرونه وال ينكرونه فصح أهنم 

  وهذا متويه منهم برباهني ظاهرة ال خفاء هبا نوردها إن شاء اهللا عز و جل وبه نستعني 
قال أبو حممد أول ما نسألكم عنه أن نقول لكم هذا ال تعلمون فيه خالفا أميكن أن يكون فيه خالف من صاحب أو 

مل يبلغكم أم ال ميكن ذلك البتة فإن قالوا عند ذلك إن قال هذا القول عامل كان ذلك إمجاعا وإن تابع أو عامل بعدهم 
  قاله غري عامل مل يكن ذلك إمجاعا 

قلنا هلم قد نزلتم درجة وسؤالنا باق لذلك العامل حبسبه كما أوردناه سواء بسواء فإن قالوا بل ميكن أن يكون يف 
قلنا فقد أقررمت بالكذب إذ قطعتم بأنه إمجاع وجوزمت مع ذلك أن يكون اخلالف فيه ذلك خالف مل يبلغ ذلك العامل 

  موجودا 
فإن قالوا بل ميكن أن يكون يف ذلك خالف مل يبلغ ذلك العامل قلنا فقد أقررمت بالكذب إذ قطعتم بأنه إمجاع وجوزمت 

  مع ذلك أن يكون اخلالف فيه موجودا 
ك خالف مل يبلغ ذلك العامل قلنا فقد أقررمت بالكذب إذ قطعتم بأنه إمجاع وجوزمت فإن قالوا بل ميكن أن يكون يف ذل

  مع ذلك أن يكون اخلالف فيه موجودا فإن قالوا بل ال ميكن أن يكون يف ذلك خالف 
قلنا ومن أين لكم بأن ذلك العامل أحاط جبميع أقوال أهل اإلسالم وحنن نبدأ لكم بالصحابة رضي اهللا عنهم فنقول 

الضرورة ندري يقينا ال مرية فيه بأهنم كانوا عشرات ألوف فقد غزا صلى اهللا عليه و سلم حنينا يف اثين عشر ألف ب
إنسان وغزا تبوك يف أكثر من ذلك وحج حجة الوداع يف أضعاف ذلك ووفد عليه من كل بطن من بطون قبائل 

  كلهم يقع عليه اسم الصحابة  العرب وفودا أسلموا وسألوه عن الدين وأقرأهم القرآن وصلوا معه
ولقد تقصينا من روى عنه فتيا يف مسألة واحدة فأكثر فلم جندهم إال مائة وثالثة ومخسني بني رجل وامرأة فقط مع 



شدة طلبنا يف ذلك وهتممنا وليس منهم مكثرون إال سبعة فقط وهم عمر وابنه عبد اهللا وعلي وابن عباس وابن 
زيد بن ثابت واملتوسطون فهم ثالثة عشر فقط ميكن أن يوجد يف فتيا كل واحد منهم مسعود وأم املؤمنني عائشة و

  جزء صغري 

فهؤالء عشرون فقط والباقون مقلون جدا فيهم من مل يرو عنه إال فتيا يف مسألة واحدة فقط ومنهم يف مسألتني 
فترى سائرهم مل يفت وال مسألة وأكثر من ذلك جيتمع من فتيا مجيعهم جزء واحد هو إىل أصغر أقرب منه الكرب أ

  إال هذا واهللا هو الكذب البحت واإلفك والبهت مث ما قد نص اهللا تعاىل يف قرآنه من أن طوائف من اجلن أسلموا 
قل أوحي إيل أنه ستمع نفر من جلن فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل لرشد فآمنا به ولن نشرك بربنآ { قال 

وأنا { وأهنم قالوا } وأنا منا لصاحلون ومنا دون ذلك كنا طرآئق قددا { كيا عنهم أهنم قالوا وقال تعاىل حا} أحدا 
  } منا ملسلمون ومنا لقاسطون فمن أسلم فأولئك حتروا رشدا 

وصح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأنه أخرب بأن وفدا من اجلن أتوه وأسلموا وبايعوه وعلمهم القرآن فصح أن 
صاحلني راشدين من خيار الصحابة هذا ال ينكره مسلم ومن أنكره كفر وحل دمه فيا هؤالء هبكم  منهم مسلمني

جسرمت على دعوى العلم بقول عشرات ألوف من الناس من الصحابة وإن مل يبلغكم عنهم فيما ادعيتم إمجاعهم 
تدعون بظنكم الكاذب عليه كلمة أتراكم ميكنكم اجلسر على دعوى إمجاع أولئك الصحابة من اجلن على ما 

اإلمجاع عليه لئن أقدمكم على ذلك القاسطون من شياطني اجلن فانقدمت هلم لتضاعفن فضيحة كذبكم وليلوحن 
  إفككم لكل صغري وكبري ولئن ردعكم عن ذلك رادع ليبطلن دعواكم اإلمجاع 

  وال فرق  وهذا ال خملص منه فإهنم كسائر الصحابة مأمورون منهيون مؤمنون موعودون متوعدون
وأنا منا { فإن قالوا إن شرائعهم غري شرائعنا قلنا كذبتم بل شرائعنا وشرائعهم سواء لتصديق اهللا تعاىل هلم يف قوهلم 

واإلسالم واحدا إال ما جاء به نص صحيح بأهنم خصوا } ملسلمون ومنا لقاسطون فمن أسلم فأولئك حتروا رشدا 
  باإلمامة وبين عبد املطلب باخلمس من اخلمس وحنو ذلك  به كما خصوا أيضا طوائف من الناس كقريش

مث انقضى عصر الصحابة رضي اهللا عنهم وأتى عصر التابعني فملؤوا األرض بالد خراسان وهي مدن عظيمة كثرية 
وقرى ال حيصيها إال خالقها عز و جل وكابل وفارس وأصبهان واألهواز واجلبال وكرمان وسجستان ومكران 

راق واملوصل واجلزيرة وديار ربيعة وأرمينية وأذربيجان واحلجاز واليمن والشام ومصر واجلزائر والسودان والع
وإفريقية وبالد الرببر وأرض األندلس ليس فيها قرية كبرية إال وفيها من يفيت وال فيها مدينة إال وفيها مفتون فمن 

البالد مذ أفتوا إىل أن ماتوا إن كل واحد يعلم اجلاهل القليل احلياء املدعي إحصاء أقوال كل مفيت يف مجيع هذه 
ضرورة أنه كذاب آفك ضعيف الدين قليل احلياء فبطل دعوى اإلمجاع كما بطل كل حمال مدعي إال حيث ذكرنا 

  قبل فقط 
ريه فإن قالوا إمنا يقول املرء هذا إمجاع عندي فقط قلنا قوله هذا كال قول ألن اإلمجاع عنده إذا مل يكن إمجاعا عند غ

  فمن الباطل أن يكون الشيء جممعا عليه عند غري جممع عليه معا 
وأيضا فإن قوله هذا إمجاع عندي باطل ألنه منهي عن القطع بظنه فمعىن قوله هذا إمنا هو أنه يظن إمجاع وقد مضى 

م به علم وحتسبونه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لك{ الكالم يف املنع من القطع بالظن وقال تعاىل 
هأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتآجون فيما ليس لكم به { اآلية وقال تعاىل } هينا وهو عند هللا عظيم 

  } علم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 



ه وهذا مالك يقول يف موطئه إذ ذكر وجوب رد اليمني على املدعي إذا نكل املدعى عليه مث قال هذا ما ال خوف في
  عن أحد من الناس وال يف بلد من البلدان 

  قال أبو حممد وهذه عظيمة جدا وإن القائلني باملنع من رد اليمني أكثر من القائلني بردها 
ونا أمحد بن حممد بن اجلسور نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن القاسم قال نا مالك ليس كل أحد 

  كتاب السرقة من املدونة يعرف أن اليمني ترد ذكر هذا يف 

هذا الشافعي يقول يف زكاة البقر يف الثالثني تبيع ويف األربعني مسنة ال أعلم فيه خالفا وإن اخلالف يف ذلك عن 
جابر بن عبد اهللا وسعيد بن املسيب وقتادة وعمال ابن الزبري باملدينة مث عن إبراهيم النخعي وعن أيب حنيفة ألشهر 

ى العلم إىل كثري هلم جدا من مثل هذا إال من قال ال أعلم خالفا فقد صدق عن نفسه وال من أن جيهله من يتعاط
  مالمة عليه وإمنا البلبلة والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارا فادعى اإلمجاع إذ مل يعلم خالفا 

إن القائلني من الصحابة  وقد ادعوا أن اإلمجاع على أن القصر يف أقل من ستة وأربعني ميال غري صحيح وباهللا
والتابعني بالقصر يف أقل من ذلك ألكثر أضعافا من القائلني منهم بالقصر يف ستة وأربعني ميال ولو مل يكن هلؤالء 

اجلهال الذين ال علم هلم بأقوال الصحابة والتابعني إال الروايات عن مالك بالقصر يف ستة وثالثني ميال ويف أربعني 
بعني ميال ويف مخسة وأربعني ميال مث قوله من تأول فأفطر يف ثالثة أميال يف رمضان ال جياوزها فال ميال ويف اثنني وأر

  شيء عليه إال القضاء فقط 
  وادعوا اإلمجاع على أن دية اليهودي والنصراين جتب فيها ثلث دية املسلم ال أقل وهذا باطل 

سي مثامنائة درهم وادعوا اإلمجاع أنه يقبل يف القتل روينا عن احلسن البصري بأصح طريق أن ديتهما كدية اجملو
  شاهدان 

وقد روينا عن احلسن البصري بأصح طريق أنه ال يقبل يف القتل إال أربعة كالزىن ومثل هذا هلم كثري جدا كدعواهم 
اإلمجاع على وجوب مخس من اإلبل يف املوضحة وغري ذلك كثري جدا ولقد أخرجنا على أيب حنيفة والشافعي 
  ومالك مئني كثرية من املسائل قال فيها كل واحد منهم بقول ال نعلم أحدا من املسلمني قاله قبله فاعجبوا هلذا 

فقالوا إمنا نقول ذلك إذا انتشر القول يف الناس فلم حيفظ عن أحد من العلماء إنكار ذلك فحينئذ نقول إنه إمجاع ملا 
يف أصحاب مذهب الشافعي وأصحاب مذهب مالك وأصحاب ذكرنا من أهنم يقرون على ما ينكرون كما نقول 

مذهب أيب حنيفة وإن مل يرو لنا ذلك عن واحد منهم وكما نقول ذلك يف أهل البالد اليت غلبت عليها الشبه 
والروافض واالعتزال ومذهب اخلوارج أو مذهب مالك أو الشافعي أو أيب حنيفة وإن مل يرو لنا ذلك عن كل 

  واحد من أهلها 
  ا هلم مل ختلصوا من هذا القول الذي هو حسبكم واحد منهم يف كتابكم قلن

وآخرها إال على كذبتني زائدتني على كذبكم يف دعوى اإلمجاع كنتم يف غىن عن اختفائهما إحدامها قولكم إنكم 
م بانتشار تقولون ذلك إذا انتشر قول طائفة من الصحابة أو من بعدهم فقالوا ههنا فمن هذا نسألكم من أين علمت

ذلك القول ومن أين قطعتم بأنه مل يبق صاحب من اجلن واإلنس إال علمه وال يفيت يف شرق األرض وال غرهبا عامل 
إال وقد بلغه ذلك القول فهذه أعجوبة ثانية وسوأة من السوءات ال جييزها إال ممخرق يريد أن يطبق عني الشمس 

  ب مث يندب حني ال تنفعها الندامة نصرا لتقليده ومتشية ملقولته املنحلة عما قري
والكذبة األخرى قولكم فلم ينكروها فحىت لو صح لكم أهنم كلهم علموها فمن أين قطعتم بأهنم مل ينكروها وأهنم 



  رضوها وهذه طامة أخرى 
  وحنن نوجدكم أهنم قد علموا ما أنكروا وسكنوا عن إنكاره لبعض األمر 

أمحد بن دحيم بن خليل نا إبراهيم بن محادة نا إمساعيل بن إسحاق القاضي نا نا حيىي بن عبد الرمحن بن مسعود نا 
علي بن عبد اهللا هو ابن املديين نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أيب عن حممد بن إسحاق الزهري حممد بن مسلم بن 

بن عباس فأخربمها بقوله يف شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن مسعود أنه وزفر بن أوس بن احلدثان أتيا عبد اهللا 
إبطال العول وخالفه لعمر بن اخلطاب يف ذلك قال فقال له زفر فما منعك يا ابن عباس أن تشري عليه هبذا الرأي 

  قال هبته 
نا محام بن أمحد نا ابن مفرج نا ابن األعرايب ثنا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا أيوب 

كان يصلي قبل خالفة عمر ركعتني بعد العصر فلما استخلف عمر تركهما فلما تويف عمر ركعهما قيل األنصاري 
  له ما هذه قال إن عمر كان يضرب الناس عليهما 

نا جهم نا ابن مفرج نا ابن األعرايب الديري نا عبد الرزاق عن معمر أخربين هشام بن عروة عن أبيه أن حيىي بن عبد 
ء عمر بن اخلطاب بأمة سوداء كانت حلاطب فقال إن العتاقة أدركت وقد أصابت فاحشة وقد الرمحن بن حاطب جا

  أحصنت فدعاها عمر فسأهلا عن ذلك 

فقالت نعم من مرعوش بدرمهني وهي حينئذ تذكر ذلك ال ترى به بأسا فقال عمر لعلي وعبد الرمحن وعثمان 
عمر لعثمان أشر فقال قد أشار عليك أخواك قال عزمت  أشريوا علي فقال علي وعبد الرمحن نرى أن ترمجها فقال

عليك إال أشرت علي برأيك قال فإين ال أرى احلد إال على من علمه وأراها تستهل به كأهنا ال ترى به بأسا فقال 
  عمر صدقت والذي نفسي بيده ما احلد إال عمن علمه 

  فضرهبا عمر مائة وغرهبا عاما 
خربين هشام بن عروة عن أبيه أن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب حدثه قال تويف عبد وبه عبد الرزاق نا ابن جريج أ

الرمحن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية مل تفقه فلم 
هلا فقال أحبلت يرعها إال حبلها وكانت ثيبا فذهب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فحدثه فأرسل إليها عمر فسأ

فقال نعم من مرعوش بدرمهني وإذا هي تستهل به ال تكتمه فصادف عنده علي بن أيب طالب وعبد الرمحن بن عوف 
وعثمان فقال أشريوا علي وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرمحن قد وقع عليها احلد فقال عمر أشر 

  علي أنت علي يا عثمان قال قد أشار عليك أخواك قال أشر 
قال عثمان أراها تستهل به كأهنا ال تعلمه وليس احلد إال على من علمه فأمر هبا عمر فجلدت مائة وغرهبا مث قال 

  لعثمان صدقت والذي نفسي بيده ما احلد إال على من علمه 
يه إىل املباهلة عند فهذا ابن عباس خيرب أنه منعته اهليبة من اإلنكار على عمر فيما يقطع ابن عباس أنه احلق ويدعو ف

احلجر األسود وهذا أبو أيوب رجل صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعي اإلنكار على عمر ضربه على 
الصالة بعد العصر وبعيد ضربه وهذا عثمان سكت وقد رأي أمرا أنكره يف أشنع األشياء وأعظمها وهو دم حرام 

ىل أن عزم عليه وقد يسكت املرء ألنه مل يلح له احلق أو يسكت يسفك بغري واجب سأله عمر فتمادى على سكوته إ
موافقا مث يبدو له وجه احلق أو رأى آخر بعد مدة فينكر ما كان يقول ويرجع عنه كما فعل علي يف بيع أمهات 

املشرق األوالد ويف التخيري بعد موافقته لعمر على كال األمرين أو ينكر فال يبلغنا إنكاره ويبلغ غرينا يف أقصى 
  وأقصى املغرب أو أقصى اليمني أو أقصى إرمينية 



وأما تنظريكم بأهل مذهب الشافعي ومالك وأيب حنيفة والبالد اليت ظهر فيها وغلب عليها قول ما فهذا أعظم حجة 
عليكم ألنه ال خيتلف اثنان أن مجهور القائلني مبذهب رجل ممن ذكرمت مل خيلو قط من خالف لصاحبهم يف املسألة 

واملسألتني واملسائل وكذلك مل ختل قط البالد املذكورة من خمالف ملذهب أهلها وال أكثر من غلبة مذهب مالك على 
  األندلس وإفريقية وقد كان طوائف علماء خمالفون له مجلة قائلون باحلديث أو مبذهب الظاهر أو مذهب الشافعي 

لى البالد اليت غلب عليها وهللا احلمد وإن فيها مع ذلك وهذا أمر مشاهد يف كل وقت وال أكثر من غلبة اإلسالم ع
  يهود ونصارى وملحدين كثريا جدا 

فظهر فساد تنظريهم عيانا وعاد ما موهوا به مبطال لدعواهم وثبت هبذا حىت لو انتشر القول وعرفه مجيع العلماء 
عليها الرجم جلهلها وهي حمصنة مائة  وإن يف املمكن أن خيالفه مجهورهم أو بعضهم مث هذا عمر قد جلد اليت مل يرد

وغرهبا عاما حبضرة علي وعبد الرمحن وعثمان ومل ينكروا عليه ذلك فإن كان عندهم إمجاعا فيقولوا به وليس من 
خصومنا احلاضرين أحد يقول هبذا وإن كان سكوهتم ليس موافقة وال رضى فليتركوا هذا األصل الفاسد املهلك يف 

 بد من أحدمها بالتالعب بدين اهللا عز و جل وقد أريناهم سكوهتم رضي اهللا عما يقولون به الدين ملن تعلق به وال
  فمن اجلاهل املنكر هلذا حىت لو صح هلم أهنم عرفوه فكيف وهذا ال يصح أبد األبد على ما بينا 
على أنفسكم كما  فإن قال قائل فإذ هو كما قلتم فمن أين قطعتم باخلالف فيه وإن مل يبلغكم وهال أنكرمت ذلك

  أنكرمتوه علينا إذ قلنا إنه إمجاع قلنا نعم فقلنا ذلك لربهانني ضروريني قاطعني 
أحدمها أن األصل من الناس وجود االختالف يف آرائهم ملا قدمنا قبل اختالف أغراضهم وطبائعهم والثاين ألن اهللا 

 يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك ولو شآء ربك جلعل لناس أمة واحدة وال{ تعاىل بذلك قضى إذ يقول 
فصح إن األصل هو االختالف الذي أخرب تعاىل أننا } خلقهم ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من جلنة ولناس أمجعني 

  ال نزال عليه والذي له خلقنا إال من استثىن من األقل 
اع بالظن الكاذب كما قدمنا ال خيلو وبرهان ثالث وهو الذي ال يسع أحدا خالفه وهو أن ما ادعيتم فيه اإلمج

  ضرورة من أحد وجهني ال ثالث هلما أصال 

إما أن تدعوه يف أمر موافق لنص القرآن أو السنة الثابتة املسندة فهذا أمر ال نبايل اتفق عليه أم اختلف فيه إمنا 
ج بدعوى اإلمجاع عليه الغرض أن يؤخذ بالنص يف ذلك سواء أمجع الناس أم اختلفوا وال معىن حينئذ لالحتجا

واحلجة قائمة بالنص الوارد فيه فال حاجة إىل القطع بالظن الكاذب يف دعوى اإلمجاع البتة وإما أن تدعوه يف أمر ال 
يوافقه نص قرآن وال سنة صحيحة مسندة بل هو خمالف هلا يف عمومها أو ظاهرمها لتصححوه بدعواكم الكاذبة يف 

ائر وقصد منكم إىل رد اليقني بالظنون وإىل خمالفة اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و أنه إمجاع فهذه كبرية من الكب
  سلم بدعوى كاذبة مفتراة وهذا ال حيل 

وإذا كان هذا القسم فنحن نقطع حينئذ ونثبت أنه ال بد من خالف ثابت فيما ادعيتموه إمجاعا ألن اهللا تعاىل قد 
ن اإلمجاع على الباطل والضالل ملخالفة القرآن وحكم رسول اهللا صلى اهللا أعاذ أمة نبيه صلى اهللا عليه و سلم م

عليه و سلم فأنتم مل تقتنعوا بأن كذبتم على مجيع األمة حىت نسبتم إليهم اإلمجاع على اخلطأ يف خمالفة القرآن والسنة 
ال ملا قد أوردنا من الرباهني على الثابتة وهذه من العظائم اليت نعوذ باهللا العظيم من مثلها وليس ههنا قسم ثالث أص

أنه ال ميكن وقوع نازلة ال يكون حكمها منصوصا يف القرآن وبيان النيب صلى اهللا عليه و سلم إما بامسها األعم وإما 
  بامسها األخص 

قال أبو حممد واعلموا أن إقدام هؤالء القوم وجسرهم على معىن اإلمجاع حيث وجد االختالف أو حيث مل يبلغنا 



لكنه ممكن أن يوجد أو مضمون أن يوجد فإنه قول خالفوا فيه اإلمجاع حقا وما روي قط عن صاحب وال عن تابع و
القطع بدعوى اإلمجاع حىت أتى هؤالء الذين جعلوا الكالم يف دين اهللا تعاىل مغالبة وجماذبة وحتققا بالرياسة على 

  مقلدهم وكفى هبذا فضيحة 
على أنه ال حيل ألحد أن يقطع بظنه اليقني فيه فهذا إمجاع آخر فقد خالفوه يف هذه  وأيضا قد تيقن إمجاع املسلمني

املسألة نا أمحد بن حممد بن عبد اهللا الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أمحد بن فراس نا حممد بن علي بن زيد نا 
بن عبد اهللا بن مسعود قال قال سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرمحن 

رجل البن مسعود أوصين بكلمات جوامع فقال له ابن مسعود اعبد اهللا وال تشرك به شيئا وزل مع القرآن حيث 
  زال ومن أتاك حبق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا ومن أتاك بالباطل فاردده وإن كان قريبا حبيبا 

آن وفيه اتباع بيان الرسول وأخذ احلق ممن أتى به ولئن كان ال خري فيه قال أبو حممد هذه جوامع احلق اتباع القر
  وممن جيب بغضه وإبعاده وأال يقلد خطأ فاضل وإن كان حمبوبا واجبا تعظيمه 

نا محام بن أمحد نا عبد اهللا بن حممد بن علي الباجي نا عبد اهللا بن يونس املرادي نا بقي بن خملد نا أبو بكر بن أيب 
معاوية بن هشام نا سفيان هو الثوري عن جبلة بن عامر بن مطر قال قال يل حذيفة يف كالم فأمسك مبا شيبة نا 

  أنت عليه اليوم فإنه الطريق الواضح كيف أنت يا عامر بن مطر إذا أخذ الناس طريقا مع أيهما تكون 
  ت قال عامر فقلت له مع القرآن أحيا مع القرآن وأموت قال له حذيفة فأنت إذا أن

قال أبو حممد اللهم إين أقول كما قال عامر أكون واهللا مع القرآن أحيا متمسكا به وأموت إن شاء اهللا متمسكا به 
  وال أبايل مبن سلك غري طريق القرآن ولو أهنم مجيع أهل األرض غريي 

  قال أبو حممد وهذا حذيفة يأمر بترك طريق الناس واتباع طريق القرآن إذا خالفه الناس 
أمحد بن حممد الطلمنكي نا ابن مفرج نا أمحد بن فريس نا حممد بن علي بن زيد نا سعيد بن املنصور نا هشيم نا 

أخربنا مغرية عن الشعيب عن عبيدة السلماين أن عمر بن اخلطاب وعليا أعتقا أمهات األوالد قال عبيدة قال علي 
  فلما وليت رأيت أن أرقهن فقضى بذلك عمر حىت أصيب مث ويل عثمان فقضى بذلك حىت أصيب 

قال أبو حممد هذا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مل ير حكم عمر مث حكم عثمان املشتهر املنتشر الفاشي والذي 
وافقهما عليه إمجاعا بل سارع إىل خالفه إذ أراه اجتهاده الصواب يف خالفه ولعمر اهللا إن أقل من هذا بدرجات 

  مجاع ليقطع هؤالء اجملرمون بأنه إ
والسند املذكور قيل إىل سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي نا عبد امللك بن سليمان عن 

أيب إسحاق السبيعي عن الشعيب قال أحرم عقيل بن أيب طالب يف موردتني فقال له عمر خالفت الناس فقال له علي 
  دعنا منك فإنه ليس ألحد أن يعلمنا السنة 

مر صدقت فهذا علي وعقيل مل ينكرا خالف الناس ورجع عمر عن قوله إىل ذلك إذ مل يكن ما أضافه إىل فقال له ع
  الناس سنة جيب اتباعها بل السنة خالفه فال ينكر خالف مجهور الناس للسنة 

ن الناس وبه إىل سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح عن عطاء بن أيب رياح قال قلت البن عباس إ
  ال يأخذون بقويل وال بقولك ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا مرياثنا على ما نقول 

  قال ابن عباس فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني ما حكم اهللا مبا قالوا 
 ما اشتهر عندهم وانتشر من احلكم بينهم قال أبو حممد فهذا ابن عباس بأصح إسناد عنه ال يلتفت إىل الناس وال إىل



  إذا كان خالفا حلكم اهللا تعاىل 
  يف مثل هذا يدعي من ال يبايل بالكذب اإلمجاع وبه إىل سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عبد اهللا بن أيب زيد 

ت أميانكم ولذين مل يبلغوا يأيها لذين آمنوا ليستأذنكم لذين ملك{ أنه مسع ابن عباس يقول يف قول اهللا عز و جل 
حللم منكم ثالث مرات من قبل صالة لفجر وحني تضعون ثيابكم من لظهرية ومن بعد صالة لعشآء ثالث عورات 
لكم ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبني هللا لكم آليات وهللا عليم 

  أكثر الناس وإين آلمر هذه أن تستأذن علي يعين جارية له قال ابن عباس مل يؤمن هبذه اآلية } حكيم 
قال أبو حممد وهذا كالذي قبله نا حيىي بن عبد الرحيم نا أمحد بن دحيم نا إبراهيم بن محاد نا إمساعيل بن إسحاق نا 

  علي بن املديين نا سفيان بن عيينة نا مصعب بن عبد اهللا بن الزبري عن أيب مليكة عن ابن عباس 
أمر ليس يف كتاب اهللا عز و جل وال يف قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وستجدونه يف الناس كلهم قال 

  مرياث األخت مع البنت 
  فهذا ابن عباس مل ير الناس كلهم حجة على نفسه يف أن حيكم مبا مل جيد يف القرآن وال يف السنة 

ا أمحد بن حممد نا حممد بن علي نا مسلم بن احلجاج نا حيىي نا عبد اهللا بن يوسف نا أمحد بن فتح نا عبد الوهاب ن
  بن حيىي 

قال قرأت على مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد اهللا بن عمر يا أبا عبد الرمحن 
  رأيتك تصنع أربعا مل أر أحدا من الصحابة يصنعها 

  س من األركان إال اليمانيني ورأيتك تلبس النعال فقال وما هن يا ابن جريج قال رأيتك ال مت

السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت مبكة أهل الناس إذا أروا اهلالل ومل هتل أنت حىت يكون يوم 
  التروية 

سبتية فإين فقال له ابن عمر أما األركان فإين مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميس إال اليمانيني وأما النعال ال
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلبس النعال اليت ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما 

الصفرة فإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصبغ هبا فأنا أحب أن أصبغ وأما اإلهالل فإين مل أر رسول اهللا 
  راحلته صلى اهللا عليه و سلم يهل حىت تنبعث به 

قال أبو حممد فهذا ابن عمر رضي اهللا عنه بأصح إسناد إليه مل ينكر خمالفته جلميع أصحابه فيما اقتدى فيه برسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال أنكر على ابن جريج إخباره بأن أصحابه خيالفونه فصح أنه مل ير أصحابه كلهم قدوة 

  ليه و سلم وهذا هو احلق الذي ال يسع أحدا القصد إىل خالفه فيما وافق وحدانية رسول اهللا صلى اهللا ع
قال أبو حممد مث هذا أبو حنيفة يقول ما جاء عن اهللا تعاىل فعلى الرأس والعينني وما جاء عن رسول اهللا صلى اهللا 

اء عن عليه و سلم فسمعا وطاعة وما جاء عن الصحابة رضي اهللا عنهم خترينا من أقواهلم ومل خنرج عنهم وما ج
  التابعني فهم رجال وحنن رجال فلم ينكر عن نفسه خمالفة التابعني وإمنا مل ير اخلروج عن أقوال الصحابة توقريا هلم 
وهذا مالك يفيت بالشفعة يف الثمار ويقول إثر فتياه به وإنه لشيء ما مسعته وال بلغين أن أحدا قاله فهذا مالك مل ير 

خالفا لإلمجاع كما يدعي هؤالء الذين ال معىن هلم وهذا الشافعي يقول يف  القول مبا مل يسمع عن أحد قال به
  رسالته املصرية ما ال يعلم فيه خالف فليس إمجاعا 

قال محام بن أمحد وحيىي بن عبد الرمحن بن مسعود قال محام نا عباس بن أصبغ وقال حيىي نا أمحد بن سعيد بن حزم 
مد بن عبد امللك بن أمين نا عبد الرمحن بن حنبل قال مسعت أيب يقول ما يدعي مث اتفق عباس وأمحد قاال مجيعا نا حم



فيه الرجل اإلمجاع هو الكذب من ادعى اإلمجاع فهو كذاب لعل الناس قد اختلفوا ما بد به ومل ينتبه إليه فليقل ال 
  مل يبلغين ذلك نعلم الناس اختلفوا دعوى بشر املريسي واألصم ولكن يقول ال نعلم الناس اختلفوا أو 

  قال أبو حممد صدق أمحد وهللا دره وبئس القدوة بشر بن عتاب املريسي 

وعبد الرمحن بن كيسان األصم ولعمري إهنما ملن أول من هجم على هذه الدعوى ومها املرءان يرغب قوهلما نا 
لي بن اجلارود نا إسحاق بن يوسف بن عبد اهللا النمري نا عبيد اهللا بن حممد نا احلسن بن سلمون نا عبد اهللا بن ع

منصور قال مسعت إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه وقد ذكر له قول أمحد بن حنبل يف مسألة فقال إسحاق أجاد 
لقد ظننت أن أحدا ال يتابعين عليها فهذا إسحاق ال ينكر القول مبا يقع يف تقديره أنه ال يتابعه أحد عليه إذا رأى 

  ك احلق فيما قاله به من ذل
قال أبو إسحاق فهؤالء الصحابة والتابعون مث أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد وإسحاق وداود كلهم يوجب 

القول مبا أداه إليه اجتهاده أنه احلق وأال يعلم قائال به قبله فبمن تعلق هؤالء القوم ليت شعري بل باملريسي واألصم 
  كما قال أمحد رمحه اهللا 

ما اشتهر من قول طائفة من الصحابة أو التابعني ومل يعرف له خالف إمجاعا فيما يف األرض قال أبو حممد ولئن كان 
أشد خالفا لإلمجاع ممن قلدوه دينهم مالك والشافعي وأيب حنيفة ولقد أخرجنا هلم مئني من املسائل ليس منها مسألة 

  ما ومسوا به من قلدوه دينهم  إال وال يعرف أحد قال بذلك القول قبل الذي قاله من هؤالء الثالثة فبئس
  وقد ذكر حممد بن جرير الطربي أنه وجد للشافعي أربعمائة مسألة خالف فيها اإلمجاع 

وهكذا القول حرفا حرفا يف أقوال ابن أيب ليلى وسفيان واألوزاعي وزفر وأيب يوسف وحممد بن احلسن واحلسن بن 
وإسحاق وداود وحممد بن جرير ما منهم أحد إال وقد صحت  زيادة وأشهب وابن املاجشون واملزين وأيب ثور وأمحد

  عنه أقوال يف الفتيا ال يعلم أحد من العلماء قاهلا قبل ذلك القائل ممن مسينا 
  وأكثر ذلك فيما ال شك يف انتشاره واشتهاره 

فيها بقول وال  مث ليعلموا أن كل فتيا جاءت عن تابع مل يرو عن صاحب يف تلك املسألة قول فإن ذلك التابع قال
يعرف أن أحدا قاله فالتابعون على هذا القول اخلبيث خمالفون لإلمجاع كلهم أو أكثرهم وخمالف اإلمجاع عند هؤالء 

  اجلهال كافر فالتابعون على قوهلم كفار ونعوذ باهللا العظيم من كل قول أدى إىل هذا 

  من أجهل الناس بأقوال الناس واختالفهم واعلموا أن الذي يدعي ويقطع بدعوى اإلمجاع يف مثل هذا فإنه 
  وحسبنا اهللا ونعم الوكيل فظهر كذب من ادعى أن ما ال يعرف فيه خالف فهو إمجاع وباهللا تعاىل التوفيق 

وأعجب شيء يف الدنيا أهنم يدعون يف مثله هذا أنه إمجاع مث يأتون إىل اإلمجاع الصحيح املقطوع به املتيقن 
ه ال شك عند أحد من أهل العلم أنه مل يكن قط يف عصر الصحابة رضي اهللا عنهم أحد أتى فيخالفونه جهارا وهو أن

إىل قول صاحب أكرب منه فأخذ به كله ورد لقوله نصوص القرآن وكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجعل 
  حيتال لنصره بكل ما أمكنه من حق أو باطل أو مناقضة 

يف أنه مل يكن قط يف عصر التابعني أحد أتى إىل قول تابع أكرب منه أو إىل قول  مث ال شك عند أحد من أهل العلم
صاحب فأخذ به كله كما ذكرنا مث ال خالف بني أحد من أهل العلم يف أنه مل يكن يف القرن الثالث أحد أتى إىل 

متصلة مث هي األعصار قول تابع أو قول صاحب فأخذ به كله فهذا اإلمجاع املقطوع به املتيقن يف ثالثة أعصار 
احملمودة قد خالفها املقلدون اآلخذون بأقوال أيب حنيفة فقط أو بأقوال مالك فقط أو بأقوال الشافعي فقط وهو 



عمل حمدث خمالف لإلمجاع الصحيح فلهذا أعجبوا فهو مكان العجب حقا أن خيالفوا اإلمجاع املتيقن جهارا مث 
   العظيم من الضالل يدعون اإلمجاع حيث ال إمجاع ونعوذ باهللا

  فصل يف من قال بأن خالف الواحد من الصحابة

أو ممن بعدهم ال يعد خالفا وأن قول من سواه فيمن خالفهم فيه إمجاع قال أبو حممد ذهب حممد بن جرير الطربي 
بن عبد  إىل أن خالف الواحد ال يعد خالفا وحكى أبو بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي أن أبا حازم عبد العزيز

احلميد القاضي احلنفي فسخ احلكم بتوريث بيت املال ما فضل عن ذوي السهام وقال إن زيد بن ثابت ال يعد 
  خالفا على أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم 

قال أبو حممد فيقال هلم ما معىن قولكم ال يعد خالفا أتنفون وجود خالف فهذا كذب تدفعه املشاهدة والعيان أم 
  تقولون إن اهللا تعاىل أمركم أال تسموه 

خالفا أو رسوله صلى اهللا عليه و سلم أمركم بذلك فهذه شر من األوىل ألنه كذب على اهللا تعاىل وعلى رسوله 
صلى اهللا عليه و سلم أم تقولون إن قليل ذلك اخلالف من الضعة والسقوط يف املسلمني إما لفسقه وإما جلهله حبيث 

له إال كعدمه ففي هذا ما فيه إذ ينزلون زيد بن ثابت أو ابن عباس أو غريمها من التابعني األئمة يف ال يكون وجود قو
  هذه املنزلة 

ولعمري إن من أنزل عاملا من الصحابة رضي اهللا عنهم أو من التابعني أو من أئمة املسلمني هذه املنزلة ألحق هبذه 
  الثالث قبائح إذ ال رابع هلا الصفة وأوىل هبا وال خيرج قولكم من إحدى هذه 

فإن قالوا إمنا قلنا إنه خطأ وشذوذ قلنا قد قدمنا أن كل من خالف أحدا فقد شذ عنه وكل قول خالف احلق فهو 
شاذ عن احلق فوجب أن كل خطأ فهو شذوذ عن احلق وكل شذوذ عن احلق فهو خطأ وليس كل خطأ خالفا 

ل حق إمجاعا وإمنا نكلمكم ههنا يف قولكم ليس خالفا ولكون ما لإلمجاع فليس كل شذوذ خالفا لإلمجاع وال ك
  عداه إمجاعا فقد ظهر كذب دعواهم وفسادها واحلمد هللا رب العاملني 

قال أبو حممد ووجدناهم احتجوا برواية ال تصح عليكم بالسواد األعظم ووجدنا من طريق حممد بن عبد السالم 
ن سليمان عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و اخلشين عن املسيب بن واضح عن املعتمر ب

  سلم قال ال جتتمع أمة حممد على ضاللة أبدا وعليكم بالسواد األعظم فإنه من شذ شذ إىل النار 
و قال أبو حممد املسيب بن واضح منكر احلديث ال حيتج به روى املنكرات منها أنه أسند إىل النيب صلى اهللا عليه 

سلم من ضرب أباه فاقتلوه وهذا ال يعرف ولو صح اخلرب املذكور لكان معناه من شذ عن احلق ال جيوز غري ذلك 
ومبا أنبأناه أمحد بن عمر بن أنس العذري نا عبد اهللا بن احلسني نا عقال نا إبراهيم بن حممد الدينوري نا حممد بن 

زم قال مسعت عبد امللك بن عمري حيدث عن جابر بن مسرة قال أمحد بن اجلهم نا أبو قالبة نا وهب بن جرير بن حا
خطبنا عمر بن اخلطاب فقال قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كقيامي فيكم فقال من أحب منكم حببوحة 

  اجلنة فليلتزم اجلماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد 
  نا عبد اهللا بن 

ية نا أمحد بن شعيب أخربين إبراهيم بن احلسن نا حجاج بن حممد نا يوسف بن أيب إسحاق عن ربيع نا حممد بن معاو
عبد امللك بن عمري عن عبد اهللا بن الزبري قال قام عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني على باب اجلابية فقال إن رسول اهللا 



موا أصحايب مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث صلى اهللا عليه و سلم قام فينا كقيامي فيكم فقال يا أيها الناس أكر
يفشو الكذب حىت إن الرجل ليحلف قبل أن يستحلف ويشهد قبل أن يستشهد فمن سره أن ينال حببوحة اجلنة 

فعليه باجلماعة فإن يد اهللا فوق اجلماعة وال خيلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما أال إن الشيطان مع واحد وهو 
  أبعد من سائته سيئته وسرته حسنته فهو املؤمن  من االثنني

وبه إىل أمحد بن شعيب نا الربع بن سليمان نا إسحاق بن بكر عن يزيد بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن دينار عن ابن 
  عمر 

  قال إن عمر بن اخلطاب ملا قدم الشام قام فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام فينا كقيامي فيكم 
كرموا أصحايب مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث يظهر الكذب فيحلف الرجل وال يستحلف ويشهد وال فقال أ

  يستشهد فمن أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد 
ميد عن عبد امللك بن مالك وبه إىل أمحد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه نا جرير هو ابن عبد احل

بن عمر عن جابر بن مسرة قال خطب عمر بن اخلطاب الناس باجلابية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام يف 
مثل مقامي هذا فقال أحسنوا إىل أصحايب مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث يظهر الكذب فيحلف الرجل وال 

راد منكم حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من يستحلف ويشهد وال يستشهد فمن أ
  االثنني أبعد 

وبه إىل أمحد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه نا جرير هو ابن عبد احلميد عن عبد امللك بن عمري 
اهللا عليه و سلم قام يف مثل  عن جابر بن مسرة قال خطب عمر بن اخلطاب الناس باجلابية فقال إن رسول اهللا صلى

مقامي هذا فقال أحسنوا إىل أصحايب مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث يفشو الكذب حىت إن الرجل ليحلف على 
اليمني قبل أن يستحلف ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد عليها فمن أراد منكم حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة 

  فإن 

و من االثنني أبعد ال خيلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان أال من كان منكم تسوءه سيئته الشيطان مع الواحد وه
  وتسره حسنته فهو مؤمن 

قال أبو حممد هذا اخلرب مل خيرجه أحد ممن اشترط الصحيح ولكنا نتكلم فيه على عالته فنقول وباهللا تعاىل نتأيد إنه 
  ال شك مجاعة احلق إن صح فإن ما ذكر فيه من اجلماعة إمنا هي ب

ولو مل يكونوا إال ثالثة من الناس وقد أسلمت خدجية رضي اهللا عنها أم املؤمنني وسائر الناس كفار فكانت على 
  احلق وسائر أهل األرض على ضالل 

  مث أسلم زيد بن حارثة وأبو بكر رضي اهللا عنهم فكانوا بال شك هم اجلماعة ومجيع أهل األرض على الباطل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحده فكان على احلق واحدا ومجيع أهل األرض على الباطل والضالل  وقد نىبء

  وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن زيد بن عمر بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده 
  قال أبو حممد وذلك ألن زيدا آمن باهللا تعاىل وحده ومجيع أهل األرض على ضاللة 

ح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوىب للغرباء قيل وقد ص
ومن هم يا رسول اهللا قال النزاع من القبائل وقال صلى اهللا عليه و سلم الناس كإبل مائة ال جتد فيها راحلة وقال 

ري فيهم نا عبد اهللا بن يوسف نا أمحد بن فتح نا عبد صلى اهللا عليه و سلم إن الساعة ال تقوم إال على من ال خ
الوهاب بن عيسى نا أمحد بن علي نا مسلم بن احلجاج نا حممد بن عباد وابن أيب عمر كالمها عن مروان بن معاوية 



الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدأ اإلسالم غريبا وسيعود 
  ا بدأ غريبا فطوىب للغرباء كم

وبه إىل مسلم نا الفضل بن سهل نا شبابة به سوار نا عاصم هو ابن حممد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النيب 
صلى اهللا عليه و سلم قال إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ نا أمحد بن حممد بن اجلسور نا حممد بن أيب 

أخربنا أبو بكر بن أيب شيبة نا حفص بن غياث عن األعمش عن أيب إسحاق السبيعي عن أيب دليم أخربنا ابن وضاح 
األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ 

  فطوىب للغرباء قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل 

مسلم نا عبد بن محيد أخربنا عبد الرزاق عن معمر عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و  وبالسند املتقدم إىل
  سلم قال ال تقوم الساعة على أحد يقول ال إله إال اهللا 

وقال لذي { وقال تعاىل } ركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب { وقال اهللا عز و جل وذكر أهل احلق فقال 
كرمي مثواه عسى أن ينفعنآ أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف يف ألرض ولنعلمه من شتراه من مصر المرأته أ

وإن تطع أكثر { يف سورة يوسف وقال تعاىل } تأويل ألحاديث وهللا غالب على أمره ولكن أكثر لناس ال يعلمون 
آ أكثر لناس ولو وم{ وقال تعاىل } من يف ألرض يضلوك عن سبيل هللا إن يتبعون إال لظن وإن هم إال خيرصون 

  وكالم اهللا تعاىل حق وكالم رسوله صلى اهللا عليه و سلم حق واحلق ال يتعارض } حرصت مبؤمنني 
وهذه النصوص اليت أوردناها هي قرآن منزل أو أثر يف غاية الصحة منقول نقل التواتر وكالمها يف غاية البيان 

وعلى جهل وأن الواحد قد يكون هو املصيب ومجيع فاألقل يف الدين هم أهل احلق وأن أكثر الناس على ضالل 
الناس هم على باطل ال حتتمل هذه النصوص شيئا غري هذا البتة فلو صحت تلك اآلثار اليت قدمنا لوجب ضرورة 
أهنا ليست يف الدين لكن يف شيء آخر وبالضرورة تدري أهنا ليست على عمومها ألن انفراد الرجل وحده يف بيته 

  ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرحم اهللا أبا ذر ميشي وحده وميوت وحده ويبعث وحده غري منكر وقد ق
وبرهان كاف قاطع لكل من له أقل فهم يف أنه صلى اهللا عليه و سلم مل يرد قط باجلماعة املذكورة كثرة العدد ال 

فترونه صلى اهللا عليه و سلم أراد هذه يشك يف ذلك ألن النصارى مجاعة واليهود مجاعة واجملوس وعباد النار مجاعة أ
اجلماعات حاشا هللا من هذا فإن قالوا إمنا أراد مجيع املسلمني قلنا فإن املنتمني إىل اإلسالم فرق فاخلوارج مجاعة 

  والروافض مجاعة واملرجئة مجاعة واملعتزلة مجاعة أفترونه عليه السالم أراد شيئا من هذه اجلماعات حاشا له من ذلك 
  قالوا إمنا أراد أهل السنة قلنا أهل السنة فرق فاحلنفية مجاعة فإن 

واملالكية مجاعة والشافعية مجاعة واحلنبلية مجاعة وأصحاب احلديث الذين ال يتعدونه مجاعة فأي هذه اجلماعات أراد 
من  صلى اهللا عليه و سلم وليس بعضها أوىل بصحة الدعوى من بعض فصح يقينا قطعا كما أن الشمس طالعة

مشرقها أنه عليه السالم مل يرد قط إال مجاعة أهل احلق وهم املتبعون للقرآن وملا صح عن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم من بيانه للقرآن بقوله وفعله 

وهذه هي طريق مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم وخيار التابعني من بعدهم حىت حدث التقليد املهلك فإذا ال شك يف 
نا أن أمره عليه السالم بلزوم اجلماعة إمنا أراد يقينا أهل احلق وإن كانوا أقل من أهل الباطل بال كل هذا وقد بي

  شك مل يرد كثرة العدد قط 
  فلنتكلم بعون اهللا تعاىل وقوته على ما يف تلك اآلثار من أن الشيطان مع الفذ أو الواحد وهو من االثنني أبعد 



ليه السالم مل يرد بذلك الدين مبا لو أوردنا آنفا من النصوص وبربهان آخر وهو وقد أوضحنا مبا ال إشكال فيه أنه ع
قوله وهو من االثنني أبعد فلو أراد الدين لكان املنفرد بقوله مصاحبا للشيطان فإن استضاف إليه آخر بعد عنه 

باطل باطل وإن دخل الشيطان فعاد الباطل حقا بدخول إنسان فيه وهذا باطل متيقن ليست هذه صفة الدين بل ال
فيه آالف فصح بال شك أنه مل يرد الدين وال عموم التوحيد بكل حال فقد صح أنه إمنا عىن خاصا من األحوال بال 

  شك 
فإذا ذلك كذلك فال جيوز أن ينسب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أراد حال كذلك إال بنص صحيح عنه 

سلم ما مل يقل كاذب عليه وقد أخرب عليه السالم أنه من كذب عليه  بذلك وإن الناسب إليه صلى اهللا عليه و
  فليتبوأ مقعده من النار 

فإذا كان األمر كما قلنا يقينا فقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم النهي أن يسافر املرء وحده ويف تلك األخبار 
من أنه ههنا هني عن الوحدة وأن الشيطان  أنفسها ال ينفرد رجل مع امرأة فإن الشيطان ثالثهما فنحن على يقني

ههنا مع الواحد فإن كان اثنني فقد خرج عن النهي وبعد الشيطان عنهما فبطل التعلق بتلك اآلثار فيما ذهب إليه 
  من ذهب وأن خالف الواحد ال يعد خالفا 

   واعلموا أنه ال ميكن البتة للحنفيني وال املالكيني وال الشافعيني أن حيتجوا بشيء

من ذلك األثر ألن خالف الواحد عندهم خالف إال من شذ منهم من مذاهب أصحابه وقد قلنا إننا أخرجنا لكل 
واحد من أيب بكر ومالك والشافعي مئني من املسائل انفرد كل واحد منهم بقوله فيها عن أن يعرف أحد قبله قاله 

  بذلك القول 
ذلك القول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم لعلمنا أنه مل يرد  وبرهان ضروري أيضا هو أنه قد بينا أن له لو صح

بذلك الدين أصال ألن اليهود والنصارى واجملوس وامللحدين مث الرافضة واملعتزلة واملرجئة واخلوارج مجاعات عظيمة 
 حببوحته إال فالشيطان بعيد عنهم وجمانب هلم ألهنم أكثر من واحد يأىب اهللا تعاىل هذا وتاهللا ما عش الشيطان وال

  فيهم وبال شك أن أهل الباطل كلما كثروا فإن الشيطان أقوى فيهم منه مع املنفرد 
نا حممد بن سعيد بن نبات نا أمحد بن عبد البصري نا قاسم بن أصبغ نا حممد بن عبد السالم اخلشين نا حممد بن املثىن 

أجبر عن طلحة بن مصرف عن عبد اهللا بن عمرو  نا مؤمل بن إمساعيل البصري نا سفيان الثوري عن عبد امللك بن
  بن العاص قال ربع السودان من ال يلبس الثياب أكثر من مجيع الناس 

  فصح بكل هذا يقينا ال جمال للشك فيه أنه ال يرد قط بذلك الدين وباهللا تعاىل التوفيق 
  لى قرن التابعني مث على القرن الثالث وأيضا فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم أثىن يف تلك األخبار على أصحابه وع

فإذا أثىن عليهم فهم اجلماعة اليت ال ينبغي أن ختالف وكل من خالفهم فهو أهل الباطل ولو كانوا أهل األرض تلك 
  القرون الثالثة هي اليت مل تقلد أحدا وإمنا كانوا يطلبون القرآن والسنن فنحن معهم واحلمد هللا رب العاملني 

  نسانا بعينه فقد خالف اجلماعة واحلمد هللا رب العاملني وكل من قلد إ
قال أبو حممد وقد شغب بعضهم بأن قال ملا أمجع نظراء هذا الواحد وعلمنا أهنم مؤمنون يقينا باجلملة وأهنم من 
مة دون األمة بال شك ومل نقطع هذا الواحد املخالف هلم بأنه من األمة وكان واجبا علينا اتباع من نوقن أهنم من األ

  من ال نوقن أنه منها 
يا أيها لذين آمنوا { قال أبو حممد وهذا خطأ ألن اهللا تعاىل أمرنا عند التنازع بالرد إىل القرآن والسنة بقوله تعاىل 



أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم 
  وخمالفة الواحد تنازع يف املشاهدة والعيان ومل } خري وأحسن تأويال  آلخر ذلك

يقل تعاىل فردوه إىل األكثر وال إىل من مل خيالفهم إال واحد فصار من رد إىل غري القرآن والسنة عاصيا هللا عز و جل 
  خمالفا ألمره 

  فيه وال فرق وقد حصل لذلك الواحد من ظاهر اإلسالم يف احلكم كالذي لكل واحد من خمال
قال أبو حممد واحتجوا أيضا مبا رويناه من طريق ابن وهب أخربين أبو فهد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ليتبع األقلون العلماء األكثرين 
قال أبو حممد وهذا مرسل ال خري فيه وباطل بال شك أول ذلك أنه حمال وهو عليه السالم ال يأمر باحملال ألنه ال 

أن يتبع األقل واألكثر إال بعد إمكان عد مجيعهم وقد بينا أن عد مجيعهم ال ميكن البتة بوجه من الوجوه وال ميكن 
  يقدر عليه إال اخلالق وحده ال شريك له 

ووجه آخر وهو أن الصحابة رضوان اهللا عنهم قد أصفقوا أثر موت النيب صلى اهللا عليه و سلم على أال يقاتل أهل 
بعث أسامة بن زيد وخالفهم أبو بكر وحده فكان هو احملق وكانوا على اخلطأ فإن قالوا قد رجعوا الردة وال ينفذ 

  إىل قوله قلنا نعم وهذه حجتنا وإمنا سألناكم عن احلال قبل أن يرجعوا إىل قول أيب بكر يف ذلك 
  وقد شغب بعضهم مبا روي من أن الواحد شيطان واالثنان شيطانان والثالثة ركب 

منا هذا يف نص اخلرب نفسه يف السفر فقط وإال فاملصلي النافلة وحده على قوهلم شيطان ومصلي الفريضة مع قلنا إ
  آخر شيطانان ويف هذا ما فيه نعوذ باهللا العظيم من البالء 

مث نسألكم هل ذلك الواحد عندكم خمالف لإلمجاع أم ال فإن قالوا نعم قلنا هلم وخمالف اإلمجاع عندكم كافر فمن 
قوهلم نعم قلنا هلم فعلى هذا فابن عباس كافر وزيد بن ثابت عندكم كافر إذ أقررمت أهنما خالفا اإلمجاع وباهللا إن 

نسب ذلك إليهما فهو واهللا أحق منهما بل مها املؤمنان الفاضالن رضي اهللا عنهما وإن أبوا من تكفري من خالف هذا 
  هللا تعاىل التوفيق النوع من اإلمجاع تناقضوا وظهر فساد قوهلم وبا

قال أبو حممد أخربنا عبد الرمحن بن خالد اهلمداين نا إبراهيم بن أمحد البلخي حدثنا الفريرى نا البخاري نا عبد 
العزيز بن عبد اهللا نا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن األعرج عن أيب هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة 

إن لذين يكتمون مآ أنزلنا من لبينات وهلدى من بعد ما بيناه {  ما حدثت حديثا مث يتلو ولو آيتان يف كتاب اهللا تعاىل
للناس يف لكتاب أولئك يلعنهم هللا ويلعنهم لالعنون إال لذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا 

عد ما بيناه للناس يف لكتاب أولئك إن لذين يكتمون مآ أنزلنا من لبينات وهلدى من ب{ إىل قوله } التواب الرحيم 
إن إخواننا } يلعنهم هللا ويلعنهم لالعنون إال لذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 

من املهاجرين كان يشغلهم الصفق يف األسواق وإن إخواننا من األنصار يشغلهم العمل يف أمواهلم وإن أبا هريرة 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم لشبع بطنه وحيضر ما ال حيضرون وحيفظ ما ال حيفظون كان يلزم رسول 

قال أبو حممد ففي هذا أن الواحد قد يكون عنده من السنن ما ليس عند اجلماعة وإذا كان عنده من السنة ما ليس 
  عند غريه فهو املصيب يف فتياه هبذا دون غريه 

ني أقل من غريهم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أنتم يف األمم قال أبو حممد وبالعيان ندري أن املسلم
قبلكم إال كالشعرة البيضاء يف الثور األسود وذكر عليه السالم الصالة والسالم أن بعث النار من كل ألف 



واجلهال وأن تسعمائة وتسعة وتسعني وواحد إىل اجلنة مث باملشاهدة ندري أن الصاحلني والعلماء أقل من الطاحلني 
هذين الصنفني هم األكثر واجلمهور وباملشاهدة ندري أن الزكي من العلماء هم أقل منهم خبالف قول املخالف وقد 

  ذكر يف باب إبطال التقليد قول ابن مسعود ال يقول أحدكم أنا مع الناس 
وبينا قبل وبعد أن العرض وذكرنا قبل هذا قول حذيفة كيف أنت إذا سلك القرآن طريقا وسلك الناس طريقا آخر 

إمنا هو اتباع القرآن وما حكم به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإنه ال معىن لقول أحد دون ذلك كثر القائلون 
  به أو قلوا وهذا باب ينبغي أن يتقى فقد عظم الضالل به وكثر اهلالكون فيه ونعوذ باهللا العظيم من البالء 

ه تطوع منا وإال فلو اكتفينا من كل ذلك مبا نذكره اآلن إن شاء اهللا تعاىل وهو أن قال أبو حممد وكالمنا هذا كل
  نقول هلم إن كل من ادعى يف أي قولة كانت 

ال حناشي قولة من األقوال أن العلماء كلهم أمجعوا عليها إال واحدا خالفهم فقط أو إال اثنني أو إال ثالثة أو أي عدد 
يل احلياء ألنه ال سبيل بوجه من الوجوه إىل معرفة ذلك يقينا وال إىل القطع به أصال ذكروا فإنه كذاب مفتر آفك قل

ملا قدمنا من تعذر إحصاء عدد املفتني من املسلمني فوضح أن هذه مسألة فارغة وال حجة لالشتغال هبا أو كثرة من 
  ضل هبا 

  فصل يف قول من قال قول األكثر هو اإلمجاع

أبو حممد يف الباب الذي قبل هذا نقض هذه املقالة وفيه ذكرنا كل ما ميكن أن يشغبوا به وال يعتد بقول األقل قال 
فأغىن عن إعادته إال أن هنا سؤاال رائدا وهو أن نقول هلم قلتم احملال وأتيتم يف دينكم الباطل والذي ال ميكن 

من تكلم يف تلك املسألة من وجوده وذلك إىل أنه ال سبيل إىل توفية حكمهم هذا حقه إال إحصاء عدد مجيع 
  صاحب وتابع فمن بعدهم مث يعرف األثر ولو بواحد وهذا مع أنه حمال فهو محق وقول بال برهان 

وأيضا فما الفرق بينكم وبني من قال قول الطائفة اليت هي أفضل وأشهر يف العلم أوىل وإن كانوا أقل عددا فحصل 
   تعاىل التوفيق التعارض وبطل القوالن ألهنم بال دليل وباهللا

  فصل يف إبطال قول من قال اإلمجاع هو إمجاع أهل املدينة

قال أبو حممد هذا قول هلج به املالكيون قدميا وحديثا وهو يف غاية الفساد واحتجوا يف ذلك بأخبار منها صحاح 
سن بن زبالة وغريه ادعوا فيها أهنا تدل على أن املدينة أفضل البالد ومنها مكذوب موضوع يف رواية حممد بن احل

  ليس هذا مكان ذكرها ألن كالمنا يف هذا الكتاب إمنا هو على األصول اجلامعة لقضايا 

األحكام ال لبيان أفضل البالد وقد تقصينا تلك األخبار يف كتابنا املعروف باإليصال يف آخر كتاب احلج منه 
  بيان واحلمد هللا رب العاملني وتكلمنا على بيان سقوط ما سقط منها ووجه ما صح منها بغاية ال

وجبمع ذلك أهنم قالوا املدينة مهبط الوحي ودار اهلجرة وجمتمع الصحابة وحمل سكىن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وأحكامها فأهلها أعلم بذلك ممن سواهم وهم شهداء آخر العمل من النيب صلى اهللا عليه و سلم وعرفوا ما نسخ 

  وما مل ينسخ 
قالت طائفة منهم إمنا إمجاعهم إمجاع وحجة فيما كان من جهة النقل فقط وقالت طائفة منهم إمجاعهم مث اختلفوا ف



إمجاع وحجة من جهة النقل كان أو من جهة االجتهاد ألهنم أعلم بالنصوص اليت منها يستنبط وعليها يقاس فإذا هم 
  أعلم بذلك فاستنباطهم وقياسهم أصح من قياس غريهم واستنباط غريهم 

وقالوا من احملال أن خيفى حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم على األكثر وهم الذين بقوا باملدينة ويعرفه األقل وهم 
اخلارجون عن املدينة مع شغلهم باجلهاد وذكروا قول عبد الرمحن بن عوف لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهم إذ 

مات عمر لقد بايعنا فالنا فقال عمر ألقومن بالعشية  أراد أن يقوم باملوسم الذي بلغه من قول القائل لو قد
  فألحذرن الناس من هؤالء الرهط يريدون يغصبوهنم 

فقال عبد الرمحن فقلت يا أمري املؤمنني ال تفعل فإن املوسم جيمع رعاع الناس ويغلبون على جملسك فأخاف أال 
ة دار اهلجرة ودار السنة فتخلو بأصحاب رسول ينزلوها على وجهها فيطريوا هبا كل مطري فأمهل حىت تقدم املدين

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املهاجرين واألنصار وحيفظون مقالتك وينزلوها على وجهها 
نا هبذا عبد الرمحن بن عبد اهللا نا إبراهيم بن أمحد حدثنا الفربري نا البخاري نا موسى بن إمساعيل نا عبد الواحد نا 

د اهللا بن عتبة قال حدثين ابن عباس قال قال يل عبد الرمحن بن عوف لو شهدت أمري معمر عن الزهري عن عبي
  املؤمنني أتاه رجل فقال له إن فالنا يقول لو قد مات عمر فبايعنا فالنا مث ذكر نصه كما أوردنا 

  ل قال أبو حممد هذا كل ما شغبوا به وكله ال حجة هلم يف شيء منه على ما تبني إن شاء اهللا عز و ج

أما دعواهم أن املدينة أفضل البالد فدعوى قد بينا إبطاهلا يف غري هذا املكان وبينا أن مكة أفضل البالد بنص القرآن 
والسنن الثابتة وأقوال الصحابة رضي اهللا عنهم وليس هذا مكان الكالم يف ذلك لكن نقول هلم هبكم أنه كما 

د على أن إمجاع أهلها هو اإلمجاع أال يستحي من يدري أن تقولون وليس كذلك فأي برهان يف كوهنا أفضل البال
كالمه مكتوب وأنه حماسب به بني يدي اهللا عز و جل من أن ميوه هذا التمويه البارد وحنن نقول إن مكة أفضل 

البالد وليس ذلك مبوجب اتباع أهلها دون غريهم وال أن إمجاعهم دون إمجاع غريهم وال أهنم حجة على غريهم إذ 
  س فضل البقعة موجبا لشيء من ذلك لي

وممن حولكم من { وأيضا فإنه ال خيتلف مسلمان يف أنه قد كان يف املدينة منافقون وهم شر اخللق قال تعاىل 
ألعراب منافقون ومن أهل ملدينة مردوا على لنفاق ال تعلمهم حنن نعلمهم سنعذهبم مرتني مث يردون إىل عذاب 

  } افقني يف لدرك ألسفل من لنار ولن جتد هلم نصريا إن ملن{ وقال تعاىل } عظيم 
وكان فيها فساق كما يف سائر البالد وزناة وكذابون وشربة مخر وقذفة كما يف سائر البالد وال فرق وأهلها اليوم 
 وإنا هللا وإنا إليه راجعون غالة الروافض الكفرة أفترون هلؤالء فضال يوجب اتباعهم من أجل سكناهم املدينة فمن

قوهلم ال لكن إمنا توجب احلجة بالفضالء من أهل املدينة قلنا هلم ومن أين خصصتم فضالء املدينة دون فضالء 
  غريهم من البالد وهذا ما ال سبيل إىل وجود برهان على صحته أبدا 

ون للبقعة حكم وأيضا فاملدينة فضلها باق حبسبه كما كان مل يتغري واليتغري أبدا وأهلها أفسق الناس فقد بطل أن تك
  يف وجوب اتباع أهلها وصح أن الفاضل فاضل حيث كان والفاسق فاسق حيث كان 

وأما قوهلم إن أهل املدينة أعلم بأحكام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ممن سواهم فهو كذب وباطل وإمنا احلق أن 
ليه و سلم سواء بقي منهم من بقي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهم العاملون بأحكامه صلى اهللا ع

باملدينة أو خرج منهم من خرج مل يزد الباقي باملدينة بقاؤه فيها درجة يف علمه وفضله وال حظ اخلارج منهم عن 
  املدينة خروجه عنها درجة من علمه وفضله 



فاحش وكذب ظاهر  وأما قوهلم إهنم شهدوا آخر حكمه صلى اهللا عليه و سلم وعلموا ما نسخ مما مل ينسخ فتمويه
بل اخلارجون من الصحابة عن املدينة شهدوا من ذلك كالذي شهده املقيم هبا منهم سواء كعلي وابن مسعود وأنس 
وغريهم وال فرق والكذب عار يف الدنيا ونار يف اآلخرة فظهر فساد كل ما موهوا به وبنوه على هذا األصل الفاسد 

  وأمسوه هبذا األساس املنهار 
م إن من احملال أن خيفى حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على األكثر وهم الباقون باملدينة وبعلمه وأما قوهل

األقل وهم اخلارجون عن املدينة فتمويه ظاهر وشغب غث وإمنا كان ممكن أن ميوهوا بذلك لو وجدوا مسألة رويت 
  ا كل من بقي باملدينة من الصحابة من طريق كل من بقي باملدينة من الصحابة رضي اهللا عنهم وأفىت هب

وأما وال جيدوا هذا أبدا وال يف مسألة واحدة وإمنا وجد فتيا الواحد واالثنني والثالثة وحنو ذلك وروايتهم كذلك 
فممكن أن يغيب حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النفر من الصحابة وبعلمه الواحد واألكثر منهم وقد ميكن 

ذلك احلكم خيرج عن املدينة وميكن أن يبقى هبا وميكن خالف ذلك أيضا وال فرق وإمنا تفرق أن يكون الذي حضر 
  الصحابة يف البالد بعد موت النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وأما قول عبد الرمحن لعمر الذي ذكرنا يف تأخري األمر حىت يقدم املدينة فيخلو بوجوه الناس وأهل الفقه وأهل العلم 
رك مالك من هؤالئك أحدا وإمنا أخذ عنهم كما فعل أهل األمصار سواء وال فرق وأيضا فما كل قول فواهللا ما أد

قاله عبد الرمحن ووافقه عليه عمر رضي اهللا عنه حجة وقد علم مجيع أهل اإلسالم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
رهم أال هل بلغت وأشهد اهللا تعاىل عليهم سلم مل خيطب اخلطبة اليت عهد فيها إىل الناس وجعلها كالوداع هلم وقر

إال يف املوسم أحفل ما كان يف األعراب وغريهم ففعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوىل من رأي رآه عبد 
  الرمحن وعمر رضي اهللا عنهما 

اع واجلهال مبا وبرهان ذلك أنه لو سلك األئمة هذا الرأي ما تعلم جاهل شيئا أبدا فصح أنه ال بد من خماطبة الرع
يلزم علمه والعجب كله أهنم ميوهون إمجاع أهل املدينة مث ال حيصلون إال على رأي مالك وحده وال يأخذون بسواه 

  وهم أترك الناس ألقوال أهل املدينة كعمر وابن عمر وعائشة وعثمان مث سعيد بن املسيب والقاسم وغريهم 

كوا على تقاليد رأي ابن القاسم املصري وسحنون التنويف من إفريقية ومن عجائب الدنيا اليت ال نظري هلا أن يتهال
ألن ابن القاسم أخذ عن مالك وألن سحنون أخذ عن ابن القاسم املصري عن مالك وال يرون ألخذ مسروق 

واألسود وعلقمة عن عائشة أم املؤمنني وعن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما وجها وال معىن مث ال يستحيون مع هذا 
ن أهل التمويه بأهل املدينة وإمنا ذكرنا من أخذ عن هؤالء املدنيني تنكيتا هلم وكشفا لتناقضهم وهم أترك خلق اهللا م

إلمجاع أهل املدينة أمجعوا كلهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على إعطاء أمواهلم اليت قسمها رسول اهللا 
د على أن يعملوها بأمواهلم وأنفسهم يقروهنم ما أقرهم اهللا تعاىل صلى اهللا عليه و سلم على مفتتحي خيرب إىل اليهو

وخيرجوهنم مىت شاؤوا وبقي كذلك إىل أن مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مدة أربعة أعوام مث مدة أيب بكر 
  رضي اهللا عنه إىل آخر عام من خالفة عمر رضي اهللا عنه 

  فقال املدعون إهنم على مذهب أهل املدينة 
  هذا عقد فاسد وعمل باطل مفسوخ تقليدا خلطأ مالك 

حدثنا أمحد بن حممد بن اجلسور نا وهب بن ميسرة نا ابن وضاح بن حيىي نا مالك عن أيب الزبري عن جابر بن عبد 
  اهللا قال حنرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم احلديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة 

يوسف نا أمحد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أمحد بن حممد نا أمحد بن علي نا مسلم بن احلجاج  نا عبد اهللا بن



نا حممد بن حامت نا حيىي بن سعيد عن ابن جريج أخربين أبو الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال حنرنا يومئذ تسعني بدنة 
هم حبضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمجاع اشتركنا كل سبعة يف بدنة فهذا إمجاع أهل املدينة حقا وعمل

  الصحابة حقا 
فقال هؤالء املنتسبون إىل اتباع أهل املدينة هذا عمل ال جيوز وال جيزىء تقليدا خلطأ مالك وخالفا ألهل املدينة 

  ومتويها برواية عن ابن عمر قد جاء عنه خالفها 
وسجودهم مع عمر إذ } إذا لسمآء نشقت {  سجوده يف وتركوا عمل أهل املدينة كل من حضر منهم مع عمر يف

  قرأ السجدة وهو خيطب يوم اجلمعة فنزل عن املنرب فسجد وسجدوا معه مث رجع إىل خطبته فقال هؤالء 

  املنتمون إىل اتباع أهل املدينة 
وتركوا إمجاع أهل هذا ال جيوز تقليدا خلطأ مالك يف ذلك وال سبيل إىل أن يوجد عمل ألهل املدينة أعم من هذا 

املدينة إذ صلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آخر صالة صالها بالناس فقالوا هذه صالة فاسدة تقليدا خلطأ 
  مالك يف ذلك 

والعجب احتجاجهم كلهم يف ترك إمجاع أهل املدينة على هذا وعملهم برواية اجلعفي الكذاب الكويف عن الشعيب 
  و سلم قال ال يؤمن أحد بعدي جالسا  أن النيب صلى اهللا عليه

وهذه رواية ليس يف رواية أهل املدينة أننت منها فهل يف العجب أكثر من هذا وهم يقولون إن إمجاع أهل الكوفة هو 
  اإلمجاع فإن روايات أهل الكوفة الصحاح مدخولة 

ب بن حممد الوزان نا عمرو بن أيوب نا حدثنا عبد اهللا بن ربيع نا حممد بن معاوية نا أمحد بن شعيب أخربنا أبو أيو
أفلح بن محيد نا حممد بن محيد عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أن سليمان بن عبد امللك عام حج مجع ناسا 
من أهل العلم فيهم عمر بن عبد وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن حممد وسامل وعبد اهللا ابنا عبد اهللا بن عمر 

  بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام فسأهلم عن الطيب قبل اإلفاضة فكلهم أمره بالطيب  وابن شهاب وأبو
وقال القاسم أخربتين عائشة أهنا طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلرمه حني أحرم وحلله حني حل قبل أن 

عبد اهللا رجال حادا حمدا كان يرمي  يطوف بالبيت ومل خيتلف عليه أحد منهم إال أن عبد اهللا بن عبد اهللا قال كان
  اجلمرة مث يذبح مث حيلق مث يركب فيفيض قبل أن يأيت منزله قال سامل صدق 

فهذه فتيا أهل املدينة وفقهائها عن سلفهم فقال هؤالء املدعون إهنم يتبعون أهل املدينة ال جيوز ذلك تقليدا خلطأ 
  يضا لكن موهوا بإيرادها مالك واحتجوا برواية كوفية ليست موافقة لقوهلم أ

وذكر قيس بن مسلم عن أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب قال ما باملدينة أهل بيت هجرة 
  إال يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن أيب وقاص وابن مسعود وعمر بن 

أيب بكر وآل عمر وآل علي وعامل عمر بن عبد العزيز والقاسم بن حممد بن أيب بكر وعروة بن الزبري وآل 
  اخلطاب الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا وكذا ورأى ذلك الزهري 

قال أبو حممد فهل يكون عمل ميكن أن يقال إنه إمجاع أظهر من هذا أو أفشى منه فقال هؤالء املموهون باتباع أهل 
وال جيوز تقليدا خلطأ مالك يف ذلك والعجب أن مالكا مل يدع إمجاع أهل املدينة إال يف نيف  املدينة هذا ال حيل

وأربعني مسألة فاستحل هؤالء القدر بنفحة وقمحوا مجيع آرائه يف إمجاع أهل املدينة وإنا هللا وإنا إليه راجعون على 
  فشو الكذب واختداع أهل الغفلة واالغترار بالباطل 



املذكورة اليت ذكر مالك أهنا إمجاع أهل املدينة تنقسم قسمني أحدمها ال يعلم فيه خالف من أحد من مث إن املسائل 
  الناس يف سائر األمصار وهو األقل 

  والثاين قد وجدنا فيه اخلالف كما هو موجود يف غري املدينة 
عن توقيف من رسول اهللا صلى اهللا  قال أبو حممد ونقول هلم ال خيلو ما ادعيتموه من إمجاع أهل املدينة من أن يكون

  عليه و سلم أو يكون عن اجتهاد وقد تقدم إبطالنا لكل اجتهاد أدى إىل ما ال نص فيه أو إىل خالف النص 
مث لو صح هلم فمن أين جاز أن يكون اجتهاد أهل املدينة أوىل من غريهم والنصوص اليت يقيسون عليها معروفة عند 

اهنا حمال غري ممكن وال فرق بني دعواهم هذه ودعوى غريهم أو يكون إمجاعهم عن غريهم كما هي عندهم إذ كتم
توقيف من النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يبق إال هذا الوجه فال خيلو ذلك التوقيف من أن يكون علمه اخلارجون 

ه فإن كان علمه اخلارجون من املدينة من الصحابة أو جهلوه أو علمه من علمه من أهل املدينة سائر الناس أو كتمو
من املدينة من الصحابة أو علمه من علمه ممن بقي يف املدينة من سائر الناس فقد استوى يف العلم به أهل املدينة 

  وغريهم ضرورة وإن كان من بقي يف املدينة كتمه عن سائر أهل البالد 
أهل املدينة بزعمهم وحىت لو صح أهنم فهذا حمال غري ممكن ألن كل سر جاوز اثنني شائع فكيف ما علمه مجيع 

إن لذين يكتمون مآ أنزلنا من لبينات وهلدى من بعد ما بيناه للناس { كتموه لسقطت عدالتهم قال اهللا عز و جل 
  } يف لكتاب أولئك يلعنهم هللا ويلعنهم لالعنون 

  ولقد أعاذهم اهللا من هذا فبطل ضرورة ما ادعوه من إمجاع أهل املدينة 
ن اإلمجاع ال يصح نقله إال بإمجاع مثله أو بنقل تواتر وهم ال يرجعون يف دعواهم الكاذبة إلمجاع أهل وأيضا فإ

  املدينة إال إىل إنسان واحد وهو مالك فهو نقل واحد كنقل غريه من العلماء وال فرق 
بعضها أو حكم واحد وأيضا فيقال هلم أخربونا هل خص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بتبليغ أحكام الدين أو 

  منها املقيمني باملدينة من الصحابة رضي اهللا عنهم عمن علم اهللا عز و جل أهنم سيخرجون عن املدينة 
فإن قالوا نعم كفروا وكذبوا إذ جعلوه صلى اهللا عليه و سلم كتم شيئا من الدين عمن يلزمه من علم الديانة 

ثب وإن قالوا ال ثبت أن السنن هي بيان الدين يف غري املدينة كالذي يلزم غريه وصاروا إىل أقوال الروافض من ك
  كما هي يف املدينة ضرورة وال فرق 

وأيضا فإن من بقي باملدينة من الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا جياهدون وحيجون ومن خرج عن املدينة منهم كانوا 
  يفدون على عمر وعثمان فقد وجب التداخل بينهم 

قل التابعني من سائر األمصار عن أهل املدينة وبنقل التابعني من أهل املدينة ومن بعدهم عن وهكذا صحت اآلثار بن
أهل األمصار فقد صحب علقمة ومسروق عمر وعثمان وعائشة أم املؤمنني واختصوا هبم وأكثروا األخذ عنهم 

املسيب وأخذ  وكذلك صحب عطاء عائشة أم املؤمنني وصحب الشعيب وابن سريين بن عمر وصحب قتادة بن
الزهري عن أنس وأخذ مالك عن أيوب ومحيد املكي وأخذ عبيد اهللا بن عمر عن ثابت البناين وأخذ عبيد اهللا بن 

  عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس 
وأخربين يوسف بن عبد اهللا النمري قال نا عبد الوارث بن حسرون نا قاسم بن أصبغ نا أمحد بن زهري بن حرب نا 

نا عبد الرمحن بن مهدي مسعت مالك بن أنس يقول قال سعيد بن املسيب إن كنت ألسري األيام  أمحد بن حنبل
  والليايل يف طلب احلديث الواحد فاستوى األمر يف املدينة وغريها بال شك 



وأيضا فنقول هلم هل تعمد عمر وعثمان رضي اهللا عنهما أن يبعثا من يعلم أهل البصرة والكوفة والشام ومصر 
وأحكامهم أم أغفال ذلك وضيعاه وعماهلما يترددون على هذه البالد ووفود هذه البالد يفدون عليهما كل  دينهم

عام أم مل يتركا ذلك بل علماهم كل ما جيب علمه من الدين وال بد من أحد هذه األقسام فإن قالوا تعمدنا كتمان 
لني إىل ما قد نزههما اهللا تعاىل عنه مما هو أعظم الدين عنهم أو ضيعوا ذلك كذبوا جهارا ونسبوا اخلليفتني الفاض

اجلور وأشد الفسق بل هو االنسالخ من اإلسالم وإن قالوا ما تركا ذلك علماهم كل ما جيب علمه والعمل به من 
  الدين 

ة يف قلنا صدقتم وقد ثبت هبذا أن أهل املدينة وغريهم سواء يف املعرفة والعلم والعدالة وظهر فساد دعواهم الكاذب
  دعوى إمجاع أهل املدينة 

أنبأنا حممد بن سعيد بن بنات نا أمحد بن عون اهللا نا قاسم بن أصبغ نا حممد بن عبد السالم اخلشين نا حممد بن بشار 
نا حممد بن جعفر غندر نا شعبة نا أبو إسحاق السبيعي قال مسعت حارثة بن مضرب قال قرأت كتاب عمر بن 

 بعثت عليكم عمارا أمريا وعبد اهللا معلما ووزيرا ومها من النجباء من أصحاب رسول اخلطاب إىل أهل الكوفة إين
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أهل بدر فخذوا عنهما واقتدوا هبما فإنين آثرتكم بعبد اهللا على نفسي إثرة 

د الدينوري نا حممد بن أمحد حدثين أمحد بن عمر بن أنس العدوي نا عبد اهللا بن احلسني بن عقال نا إبراهيم بن حمم
بن حممد بن اجلهم نا إمساعيل بن إسحاق القاضي نا أمحد بن يونس نا قيس بن أشعث عن الشعيب قال ما جاءك عن 

عمر فخذ به فإنه كان إذا أراد أمرا استشار أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم فإذا أمجعوا على شيء كتب به 
  م ألهل األمصار فصار األمر يف املدينة وغريها سواء فهذا تعليم عمر ما عنده من العل

وأيضا فنقول هلم إذا كان إمجاع أهل املدينة عندكم هو اإلمجاع ومن قولكم إن من خالف اإلمجاع كافر فتكفرون 
كل من خالف إمجاع أهل املدينة بزعمكم أم ال فإن قالوا نعم لزمهم تكفري ابن مسعود وعلي وكل من روي عنه 

  الفة ملا يدعون فيه إمجاع أهل املدينة من صاحب أو تابع فمن دوهنم ويف هذا ما فيه وإن أبوا من فتيا خم

ذلك قلنا هلم كذبتم يف الدعوى إن إمجاعهم هو اإلمجاع فارجعوا عن ذلك واقتصروا على أن تقولوا صوابا أو حقا 
  وحنو ذلك 

أبني وال أفشى من األذان الذي هو كل يوم وليلة مخس  قال أبو حممد وأيضا فال شيء أظهر وال أشهر وال أعلن وال
مرات برفع األصوات يف مساجد اجلماعات يف الصوامع املشرفات ال يبقى رجل وال امرأة وال صيب وال عامل وال 
جاهل إال تكرر على مسعه كذلك وال يستعمله املسافرون كما يستعمله احلاضرون وال يطول به العهد فينسى ويف 

  فيه من االختالف كالذي خارج املدينة املدينة 
صح عن ابن عمر أن األذان وتر وروي عنه وعن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قوهلما يف األذان حي على خري 

  العمل 
نا عبد اهللا بن ربيع نا عبد اهللا بن حممد بن عثمان نا أمحد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا احلجاج بن منهال نا محاد 

ة نا أيوب السختياين وقتادة كالمها عن حممد بن سريين عن ابن عمر أنه مر على مؤذن فقال له أوتر أذانك بن سلم
نا محام نا ابن مفرج نا ابن األعرايب نا الديري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياين عن نافع عن ابن عمر 

  أنه كان يقول األذان ثالثا ثالثا 
معمر عن حيىي بن أيب كثري عن رجل عن ابن عمر أنه كان إذا قال يف األذان حي على  وبه إىل عبد الرزاق عن

  الفالح قال حي على خري العمل 



ومن ادعى أن الصحابة يف الكوفة والبصرة ومكة بدلوا األذان فلكافر مثله أن يدعي ذلك على الصحابة باملدينة 
صرة جائز واجب فرض سواء على كل مسلم وال فرق من وكالمها كاذب ملعون وحق صحابة املدينة والكوفة والب

  ادعى ذلك على التابعني بالكوفة والبصرة فالفاسق مثله أن يدعي على التابعني باملدينة إذ ال فرق بينهم 
ومن ادعى ذلك على الوالة بالبصرة والكوفة فلغريه أن ينسب مثل ذلك إىل الوالة باملدينة فقد وليها من الفساق 

وا البصرة والكوفة كاحلجاج وخالد القسري وطارق وعثمان بن حيان املري وكلهم نافذ أمره يف الدماء كالذين ول
  واألموال واألحكام وموضعهم من الفسق بالدين حبيث ال خيفى فهذا أصل عظيم 

الرب والشعري مث الزكاة فالزهري يراها يف اخلضر ومالك ال يراها وابن عمر ال يرى الزكاة مما أنبتت األرض إال يف 
  والتمر والزيت والسلت ومالك خيالفه وال شيء بعد 

األذان بالصالة أشهر من عمل الزكاة وابن عمر ال جييز يف زكاة الفطر إال التمر والشعري ومالك خيالفه وقال ابن 
والزهري  عمر وسعيد بن املسيب والقاسم بن حممد وسامل بن عبد اهللا بن عمر وأبو سليمان وعبد الرمحن بن عوف

وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عدل الناس بصاع شعري يف صدقة الفطر مدين من بر وروي ذلك أيضا 
  عن عمر وعثمان وأمساء بنت أيب بكر فخالفهم مالك فصح أهنم أترك الناس لعمل أهل املدينة 

ن تعليم الدين فقولكم هذا جماهدة بالباطل وقال بعضهم من خرج عن املدينة اشتغل باجلهاد قلنا ال يشغل اجلهاد ع
وقالوا إن كان ابن مسعود إذا أفىت بفتيا أتى املدينة فيسأل عنها فإن أفىت خبالف فتياه رجع إىل الكوفة ففسخ ما 

  عمل 
  قال أبو حممد وهذا كذب إمنا جاء أنه أفىت مبسألتني فقط فأمر عمر بفسخ ذلك وعمر اخلليفة فلم ميكنه خالفه 

ىي بن عبد الرمحن بن مسعود نا أمحد بن دحيم نا إبراهيم بن محاد قال نا إمساعيل بن إسحاق نا حجاج بن نا حي
املنهال نا محاد بن سلمة عن أيب إسحاق السبيعي عن أيب عمرو الشيباين أن رجال سأل ابن مسعود عن رجل طلق 

فقدم على عمر فسأله فقال فرق بينهما قال ابن امرأته قبل أن يدخل هبا أيتزوج أمها قال نعم فتزوجها فولدت له 
  مسعود إهنا ولدت قال عمر وإن ولدت عشرا ففرق بينهما 

قال أبو حممد واخلالف يف هذا موجود باملدينة نا عبد اهللا بن ربيع نا عبد اهللا بن حممد بن عنان نا أمحد بن خالد نا 
مة عن قتادة عن سعيد بن املسيب أن زيد بن ثابت قال إن علي بن عبد العزيز نا احلجاج بن املنهال نا محاد بن سل

  طلق االبنة قبل أن يدخل هبا تزوج أمها وإن ماتت موتا مل يتزوج أمها 
نا حيىي بن عبد الرمحن بن مسعود نا أمحد بن دحيم نا إبراهيم بن محاد نا إمساعيل بن إسحاق نا إمساعيل بن أيب أويس 

ن عبد احلكيم بن عبد اهللا بن أيب فروة أن رجال من بين ليث يقال له األجدع تزوج نا عبد الرمحن بن أيب املوال ع
جارية شابة فكان يأتيها فيتحدث مع أمها فهلكت امرأته ومل يدخل هبا فخطب أمها وسأل عن ذلك ناسا من 

  أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فمنهم من رخص له ومنهم من هناه 

لة املذكورة منصوصة يف القرآن الذي هو عند مجيع الناس كما هو عند أهل املدينة ال ميكن قال أبو حممد هذا واملسأ
أن يدعوا فيها توفيقا حىت خفي عمن هو خارج املدينة لكن من أباح ذلك محل األم على حكم الربيبة ومن منع أخذ 

وقد صح أن عمر استفىت ابن مسعود بظاهر اآلية وعمومها وهو احلق فال مزية ههنا ألهل املدينة على غريهم أصال 
بالبتة وأخذ بقوله وهذا مدين إمام أخذ بقول كويف وذكر غريبة تضحك الثكاىل ويدل على ضعف دين املموه وقلة 

  عقله وهي أهنم ذكروا خرب ابن عمر إذ رأى سعدا وهو ميسح فلم يأخذ بعمله حىت رجع إىل املدينة فسأل أباه 



هلم ألن ابن عمر مدين وقد خفي عليه حكم املسح وسعد مدين فلم يأخذ ابن عمر  قال أبو حممد وهذا عليهم ال
  بفعله إال أن يقولوا إنه ال جيوز أن يؤخذ بقول مدين إال إذا كان بني جدران املدينة 

  فهذا محق ال يقوله من ال مسكة له 
شعيب أخربنا حممد بن املثىن نا خالد بن وموهوا مبا أنبأنا عبد اهللا بن الربيع قال نا حممد بن معاوية نا أمحد بن 

احلارث نا محيد عن احلسن قال قال ابن عباس وهو أمري البصرة يف آخر الشهر أخرجوا زكاة صومكم فنظر الناس 
بعضهم إىل بعض فقال من هنا من أهل املدينة قوموا فعلموا إخوانكم فإهنم ال يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول 

  يه و سلم على كل ذكر أو أنثى حر أو مملوك صاعا من شعري أو متر أو نصف صاع من قمح اهللا صلى اهللا عل
قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه لوجوه أوهلا أنه خرب ساقط منقطع أخذه احلسن بال شك من غري ثقة ذلك ألن 

نزهلا احلسن أيام معاوية ال خالف  احلسن مل يكن بالبصرة أيام ابن عباس أمريا لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وإمنا
  يف هذا 

وثانيها أن البصرة بناها عتبة بن غزوان املازين من بين مازن بن منصور أخي سليم بن منصور وهذا بدري من أكابر 
يف اهللا تعاىل يف أول اإلسالم سنة أربع عشرة من اهلجرة يف صدر أيام عمر رضي اهللا عنه املهاجرين األولني املمتحنني 

وإمنا وليها ابن عباس لعلي يف آخر سنة ست وثالثني بعد يوم اجلمل بعد اثنتني وعشرين سنة من بنياهنا وسكنها 
ن واملغرية بن شعبة وغريمها أيام الصحابة والتابعون رضي اهللا عنهم ووليها أبو موسى األشعري بعد عتبة بن غزوا

  عمر وطول أيام عثمان رضي اهللا عنهما وويل قبض زكاهتا 

  أنس بن مالك يف تلك األيام 
فكيف يدخل يف عقل من له مسكة عقل أن مصرا يسكنه عشرات األلوف من املسلمني منهم مئون من الصحابة 

ن فيهم أحد يعلمهم زكاة الفطر اليت يعلمها النساء رضي اهللا عنهم تداوله الصحابة من قبل عمر وعثمان فلم يك
والصبيان يف كل مدينة وكل قرية لتكررها يف كل عام يف العيد إثر رمضان حىت بقوا املدة املذكورة ليس فيهم أحد 

  علم ذلك وأهل املدينة يعرفوهنا فكيف يكتم مثل هذا والوفود من البصرة يفدون على اخلليفتني باملدينة 
ن هذه ملصيبة على عمر وعثمان وأهل املدينة أعظم منها على أهل البصرة إذ تعمدوا ترك تعليمهم أو ضيعوا وتاهللا إ

  ذلك وكل ذلك باطل ال ميكن البتة وكذب ال خفاء به وحمال ممتنع ملا ذكرنا 
من نصف صاع قمح  وثالثها أن احملتجني هبذا اخلرب وهم املقلدون ملالك أول مبطل حلكم هذا اخلرب فال يرون ما فيه

مكان صاع شعري يف زكاة الفطر أفليس من الرزايا والفضائح والباليا والقبائح من ميوه خبرب حيتج به فيما ليس فيه 
منه شيء على من ال يراه حجة لو صح ألنه ليس من كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم مث احملتج به أول خمالف ملا 

مما لو صح ذلك اخلرب ملا حل ألحد خالفه ألنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  احتج به وأول مبطل ومكذب ملا فيه
  نعوذ باهللا العظيم من مثل هذا املقال يف الدنيا واآلخرة 

وإذ قد صححوا ههنا رواية احلسن عن ابن عباس فقد نا أمحد بن حممد الطلمنكي نا ابن مفرج نا حممد بن أيوب 
اخلالق البزار نا حممد بن املثىن نا يزيد بن هارون نا محيد الطويل عن احلسن البصري الرقي نا أمحد بن عروة بن عبد 

قال خطبنا ابن عباس بالبصرة فقال فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدقة الفطر على الصغري والكبري واحلر 
  من أتى بسويق قبل منه والعبد صاع من متر أو صاع من شعري أو بنصف صاع من بر ومن أتى بدقيق قبل منه و

وهم أول عاص ملا يف هذا اخلرب فيا للناس مرة يصححون رواية احلسن عن ابن عباس إذا ظنوا أهنم ميوهون به يف 
إثبات باطل دعواهم ومرة يبطلوهنم ويكذبوهنا إذا خالفت رأي مالك فيزورون شاهدهم ويكذبون أنفسهم أال ذلك 



  هو الضالل املبني 
  ا خرب رواه ابن سريين وأبو رجاء عن ابن عباس ومها حاضران قال أبو حممد وهذ

لواليته فلم يذكروا فيه ما ذكر ابن عباس من القول يا أهل املدينة قوموا علموا إخوانكم فصح أهنا زيادة من ال خري 
  فيه 

اع أهل املدينة حجة ملا قال أبو حممد فبطل كل ما موهوا به وحنن وهللا احلمد على ثقة من أن اهللا لو أراد أن جيعل إمج
أغفل أن يعني ذلك على لسان رسوله صلى اهللا عليه و سلم فإذا مل يفعل فنحن نثبت بأنه مل جيعل قط إمجاعهم حجة 

على أحد من خلقه هذا لو صح وجود إمجاع هلم يف شيء من األحكام فكيف وال سبيل إىل وجود ذلك أبدا إال 
  يث نقل إمجاعهم كلهم ورضاهم بذلك احلكم وتسليمهم هلم حيث جيمع سائر أهل اإلسالم عليه أو ح

  وإال فدعوى إمجاعهم كذب حبت على مجيعهم ونعوذ باهللا العظيم من مثل هذا 
قال أبو حممد وهذا مالك يقول يف موطئه الذي رويناه عنه من طرق يف كتاب البيوع منه يف أوله يف باب ترمجته 

تمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالرباءة فقد برىء من كل العيب يف الرقيق قال مالك األمر اجمل
عيب إال أن يكون علم يف ذلك عيبا فكتمه فإن كان علم يف ذلك عيبا فكتمه مل تنفعه تربئته وكان ما باع مردودا 

  عليه 
خمالف حلكم الرقيق وأن بيع  قال أبو حممد والذي عليه العمل عند أصحابه ومقلديه من قوله هو أن حكم احليوان
  الرباءة ال جيوز البتة يف احليوان لكنه كالعروض ال يربأ من عيب فيه علمه أو مل يعلمه 

قال أبو حممد فإذا كان عند هؤالء اجملرمني إمجاع أهل املدينة إمجاعا ال حيل خالفه وهذا مالك ههنا قد خالف ما 
رورة من أحد حكمني ال ثالث هلما أما إبطال هتويلهم بإمجاع أهل املدينة ذكر أنه األمر اجملتمع عليه عندهم فال بد ض

وخبالفه وجواز خمالفته وإما أن يلحقوا مبالك الذي قلدوه دينهم ما يلحق خمالف اإلمجاع الذي يقر أنه إمجاع وهذا 
  فيقه صعب ممن خالف ما يقر أنه إمجاع ويف هذا كفاية ملن له أدىن عقل ومن أراد اهللا تعاىل تو

قال أبو حممد والقوم كما ترى ميوهون بإمجاع أهل املدينة فإن حقق عليهم مل حيصلوا من مجيع أهل املدينة ومن 
إمجاعهم إال على ما انفرد به سحنون القريواين وعيسى بن دينار األندلسي عن ابن القاسم املصري عن مالك وحده 

  من رأيه 

  حسانه وقياسه على أقوال مالك وظنه وكثري من ذلك رأي ابن القاسم واست
فاعجبوا هلذه األمور القبيحة كيف يستحسنها ذو ورع أو من يدري أن اهللا سيسأله عن قوله وفعله ونعوذ باهللا 

  العظيم من اخلذالن 
فإن موهوا مبا روي من عمل قضاة املدينة الذين أدرك مالك فليعلم كل ذي فهم أن النازلة كانت تقع يف املدينة 

فال يقضي فيها األمري وال القاضي حىت خياطب اخلليفة بالشام مث ال ينفذ إال من خاطبه به فإمنا هي أوامر عبد  وغريها
  اهللا والوليد وسليمان ويزيد وهشام والوليد حبسبكم والقليل من ذلك من عهد عمر بن عبد العزيز أقصر مدته 

  هذا أمر مشهور يف كتب األحاديث 

  ع هو إمجاع أهل الكوفةفصل فيمن قال إن اإلمجا



قال أبو حممد إمنا نتكلم مبا ميكن أن ميوه قائله بشغب خيفى على اجلهال أو فيما ميكن أن خيفى وجه احلق فيه على 
بعض أهل العلم خلفاء الدالئل أو لتعارضها وإما ما ال شبه فيه غري األمحوقة والعصبية فال وال فرق بني إمجاع أهل 

صرة وإمجاع أهل الفسطاط هذا إن أرادوا إمجاع من كان هبا من الصحابة أو من بعدهم من الكوفة وإمجاع أهل الب
التابعني أو على أن يسمح هلم يف العصر الثالث وأما إن نزلنا عن ذلك فال فرق بني أهل الكوفة وأهل أوقانية وأهل 

  أوطانية وفساونسا 
ل املساكني املغترين وشغل نفسه بالقرآن كالم اهللا تعاىل ولو أن امرأ نصح نفسه فأقصر عن التلبيس يف الدين وإضال

وبيان رسوله صلى اهللا عليه و سلم افترض اهللا تعاىل علينا طاعته وترك التعصب لقول فالن وفالن كان أسلم ملعاده 
  وأبعد له من الفضيحة يف العاجلة وما توفيقنا إال باهللا تعاىل 

  من الصحابة رضي اهللا عنهم فصل يف إبطال قول من قال إن قول الواحد

إذا مل يعرف له خمالف فهو إمجاع وإن ظهر خالفه يف العصر الثاين قال أبو حممد قال هبذا طوائف من املالكيني 
  واحلنفيني مث أقحم هذا الشغب معهم الشافعيون مث اختلفوا فقالت طائفة سواء انتشر أو مل ينتشر فهو إمجاع 

  إذا اشتهر وانتشر وأما إذا مل يشتهر وال انتشر فال يكون إمجاعا  وقالت طائفة إمنا يكون إمجاعا
وقالت طائفة إمنا يكون إمجاعا إذا كان من قول أحد األئمة األربعة أيب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم 

  فقط وانتشر مع ذلك وإال فليس إمجاعا وإن كان من قول غريهم فال يكون حجة وإن انتشر 
  ليس شيء من ذلك إمجاعا ولكنه حجة  وقالت طائفة

قال أبو حممد فإمنا قال من قال منهم هذه األقوال عند ظفره بشيء منها مع انقطاع احلبل بيده وعدمه شيئا ينصر به 
خطأه وتقليده مث هم أترك الناس لذلك إذا خالف تقليدهم ال مؤنة عليهم يف إبطال ما صححوا وتصحيح ما أبطلوا 

سب أحدهم نصر املسأل بينه وبني خصمه يف حينه ذلك فإذا انتقال إىل أخرى فأخف شيء على كل يف الوقت إمنا ح
  واحد منهم تصحيح ما أبطل يف املسألة اليت انقضى الكالم وإبطال ما صحح فيها 

فقد ذكر األجهري حممد بن صاحل املالكي عن ابن بكري وكل واحد منهم من مجلة مذهب مالك ومقلديه أنه كانت 
صوله مبنية على فروعه إذا خرج قوله يف مسألة على العموم قال من قويل العموم وإذا خرج قوله يف أخرى على أ

  اخلصوص قال من قويل اخلصوص 
ولقد رأيت لعبد الوهاب بن علي بن نصر املالكي يف كتابه املعروف بشرح الرسالة يف باب من يعتق على املرء إذا 

  أحد على أحد وذكر قول أيب حنيفة يعتق كل ذي رحم حمرم ملكه فذكر قول داود ال يعتق 
  فقال من حجتنا على داود قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من ملك ذا رحم حمرم فهو حر وهذا نص جلي 

مث صار إىل قول أيب حنيفة بعد ستة أسطار فقال فإن احتج مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من ملك ذا رحم 
  فهو حر قلنا هذا خرب ال يصح  حمرم

وال أحصي كم وجدت للحنفيني واملالكيني والشافعيني تصحيح رواية ابن هليعة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
إذا كان فيها ما يوافق تقليدهم يف مسألتهم تلك مث رمبا أتى بعدها بصفحة أو ورقة أو أوراق احتجاج خصمهم 

  أبيه عن جده أو برواية ابن هليعة فيقولون هذه صحيفة وابن هليعة ضعيف عليهم برواية عمرو بن شعيب عن 



قال أبو حممد وهذا فعل من ال يتقي اهللا عز و جل ومن عمله يوجب سوء الظن بباطن معتقده ونعوذ باهللا من 
ا ليواطئوا عدة ما إمنا لنسيء زيادة يف لكفر يضل به لذين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه عام{ اخلذالن قال اهللا تعاىل 

يأيها لذين آمنوا مل { وقال تعاىل } حرم هللا فيحلوا ما حرم هللا زين هلم سوء أعماهلم وهللا ال يهدي لقوم لكافرين 
مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم { وقال تعاىل } تقولون ما ال تفعلون كرب مقتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون 

تظاهرون عليهم بإلمث والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو حمرم عليكم  وخترجون فريقا منكم من ديارهم
إخراجهم أفتؤمنون ببعض لكتاب وتكفرون ببعض فما جزآء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف حلياة لدنيا ويوم 

مث أبطله أخرى فأنكر اهللا تعاىل على من صحح شيئا مرة } لقيامة يردون إىل أشد لعذاب وما هللا بغافل عما تعملون 
مع أن أقواهلم اليت ذكرنا يف هذا الباب دعاوى فاسدة بال برهان وال استدالل أصال إال ما تقدم إفسادنا له من 

  قوهلم إهنم ال يقرون على باطل 
  فقلنا هلم ومن لكم بأهنم مل ينكروا ذلك وسائر ما ذكرنا هنالك 

ما تقصينا فيه عظيم تناقضهم وفاحش تضاد حجاجهم وقد كتبنا يف مناقضتهم يف هذا الباب وغريه كتابا ضخ
وأقواهلم ونذكر هنا إن شاء اهللا تعاىل يسريا داال على الكثري إذ لو مجع تناقضهم ألتى منه ديوان أكرب من ديواننا هذا 
 كله نعم وقد تعدوا عقدهم الفاسد يف هذا الباب إىل أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غريه من الصحابة يف قوهلم

  ذلك أو قد صح رجوع ذلك الصاحب عن ذلك القول فاحتجوا به وادعوا إمجاعا 
فمن ذلك احتجاج املالكيني يف التحرمي على الناكح جاهال يف العدة يدخل هبا أن يتزوجها أبدا احتجاجا مبا روي 

مرأة عن عمر يف ذلك وقد صح عن علي خالفه وصح رجوع عمر عن القول وكتعلقهم مبا روي عن عمر يف ا
  املفقودة 

  وقد خالفه عثمان وعلي يف ذلك 
وكتعليق احلنفيني مبا روي عن ابن مسعود يف جعل اآلبق وخالفوه يف تلك القضية نفسها يف حتديد املسافة 

وكتوريثهم املطلقة ثالثا يف املرض تعلقا بعمر وعثمان وقد خالفهما ابن عباس وابن الزبري وقد اختلف عمر وعثمان 
   يف ذلك أيضا

  وكخالف املالكيني والشافعيني عمر بن اخلطاب وتقليد احلنفيني له فيما صح عنه 

من طريق الشعيب عن شريح أنه كتب إليه أن حيكم يف غري الدابة بربع مثنها وكتقليد املالكيني واحلنفيني له يف جلده 
  كر جلد أربعني يف اخلمر يف اخلمر أربعني وخالفه الشافعيون يف ذلك وقد صح عن عمر وعثمان وعلي وأيب ب

وكتقليد املالكيني واحلنفيني لعائشة أم املؤمنني يف ما مل يصح عنها يف إنكارها بيع شيء إىل أجل مث يبتاعه البائع له 
  بأقل من ذلك الثمن وخالفها الشافعي يف ذلك وخالفها فيه أيضا زيد بن أرقم 

ومعاوية واملغرية بن شعبة وكتقليد احلنفيني واملالكيني عمر وكتقليدهم عمر يف أجل العنني وقد خالفه يف ذلك علي 
يف تقومي الدية بالذهب والفضة وخالفه الشافعي وخالفه احلنفيون واملالكيون أيضا يف تقومي الدية بالبقر والغنم 

ن مسعود واحللل وكتقليد املالكيني واحلنفيني ما روي عن أيب بكر وعمر وعثمان يف حيازة اهلبات وقد خالفهم اب
  وروي اخلالف يف ذلك عن أيب بكر 

  وكتقليد املالكيني والشافعيني لعمر يف رد املنكوحة بالعيوب 
وخالفوه يف الرجوع بالصداق وخالفه يف ذلك علي وغريه وكخالف املالكيني والشافعيني عمر وابن مسعود يف 

  ة يف ذلك قوهلما من ملك ذار رحم حمرم فهو حر وال يعرف هلما خمالف من الصحاب



  وكخالف املالكيني والزبري وقدامة بن مظعون وأبا الدرداء وابن مسعود يف إباحة نكاح املريض 
  وال يعرف هلم من الصحابة خمالف 

وكمخالفة احلنفيني واملالكيني أبا بكر وعمر وخالد بن الوليد وابن الزبري وعثمان وعلي بن أيب طالب رضي اهللا 
كسر الفخذ ال يعرف هلم من الصحابة خمالف كخالفهم يف إضعاف القيمة يف ناقة املزين عنهم يف القود من اللطمة و

  وال يعرف من الصحابة خمالف يف ذلك 
  وكخالفهم عمر يف قضائه يف الترقوة حبمل ويف ضلع حبمل وال يعرف له يف ذلك خمالف من الصحابة 

واحلمد هللا يف كتابنا املوسوم بكتاب اإلعراب عن احلرية  ومثل هذا هلم كثري جدا جياوز املئني من القضايا قد مجعناها
  وااللتباس املوجودين يف مذاهب أهل الرأي والقياس 

قال أبو حممد وأما قول من قال منهم إذا كان ذلك من فعل اإلمام فهم أترك الناس لذلك مع تعري قوهلم من 
 والشاهدين والثالثة إذ مل يتموا أربعة حد الداللة ومما حضر ذكره من ذلك احتجاجهم يف جلد الشاهد بالزىن

  القاذف 

  احتجاجا جبلد عمر أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد حبضرة الصحابة يف ذلك املقام نفسه 
إذ قال أبو بكرة ملا مت جلده وقام أشهد أن املغرية زىن فأراد عمر جلده فقال له علي إن جلدته فارجم املغرية فتركه 

نية إذا قاهلا بعد متام جلده أفال حياء إذ ال تقوى وهل مسع بأفحش من هذا العمل وأفصح منه وكلهم يرى جلده ثا
  ومثل هذا هلم كثريا جدا 

وأما دعواهم وقوهلم يف االشتهار واالنتشار فطريف جدا وإمنا هم قوم أتى أسالفهم كأيب حنيفة وأيب يوسف وحممد 
وهب وسحنون وإمساعيل ونظرائهم وكالشافعي واملزين والربيع  بن احلسن وعيسى بن أبان ونظرائهم وكمالك وابن

وابن شريح ونظرائهم فاحتجوا ملا قاله األول منهم مبرسل أو رواية عن صاحب جندها يف األكثر ال تصح أو تصح 
نهم وجند فيها خالفا من صاحب آخر أو ال جند فأشاعوها يف أتباعهم فتلقاها األتباع عنهم وتدارسوها وهتادوها بي

  وأذاعوا عند القلة اآلخذة عنهم فتداولوها على ألسنتهم وجمامعهم ويف تواليفهم 
ويف مناظرهتم بينهم أو مع خصومهم فومسوها باالنتشار واالشتهار والتواتر ونقل الكواف وهي يف أصلها هباء منبث 

  وباطل مولد أو خامل يف مبدئه وإن كان صحيحا مل يعرف منتشرا قط 
تدعون فيه االنتشار والتواتر كاخلرب املضاف إىل معاذ رضي اهللا عنه يف اجتهاد الرأي فما عرفه قط فهذه صفة ما 

أحد يف عصر الصحابة وال جاء قط عن أحد منهم أنه ذكره ال من طريق صحيحة وال من طريق واهية وال متصلة 
حة وال سقيمة ال موصولة وال مقطوعة وال منقطعة وال جاء قط عن أحد التابعني أنه عرفه وال ذكره يف رواية صحي

  حىت ذكره أبو عون حممد بن عبيد اهللا وحده 
وإمنا أخذه عن جمهول ال يعرفه أحد عن مثله فيما ادعى وزعم ذلك اجملهول أيضا فأخذه عن أيب عون فيما بلغنا 

ون فلما ظفر القائلون رجالن فقط شعبة وأبو إسحاق الشيباين مث اختلفوا أيضا يف كافة لفظه ومعناه على أيب ع
بالرأي عند شعبة وثبوا عليه وطاروا به شرقا وغربا وكادوا يضربون الطبول حىت عرفه من ال يعرف عن رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم كلمة وادعوا فيه التواتر 

ع مفتعل ممن ال ومعاذ اهللا من هذا فما أصله إال مظلم وال خمرجه إال واه وال منبعثه إال من باطل وتوليد موضو
يعرف عمن مل يسم ممن مل يعرف قط يف عصر الصحابة وال يف عصر التابعني وال ذكره أحد منهم غري أيب عون بن 



عبيد اهللا الثقفي وحده كما ذكرنا فهذه صفة مجهور ما يدعون فيه التواتر واالنتشار بل صفة مجيعه وأتوا إىل 
ال مؤنة كصالة النيب صلى اهللا عليه و سلم قاعدا باألصحاب وككونه املشهور املنتشر الفاشي فخالفوه بال كلفة و

صلى اهللا عليه و سلم إمامنا يف صالة ابتدأها أبو بكر وكاملساقاة إىل غري أجل وغري ذلك من حكم عمر يف إضعاف 
  ا القيمة يف ناقة املزين على رقيق حاطب وإضعاف عثمان الدية على القاتل يف احلرم وغري ذلك كثري جد

قال أبو حممد ويف كالمنا يف الفصل الذي ذكرنا آنفا يف كالمنا يف اإلمجاع الذي أبطلنا فيه قول من قال إن ما ال 
يعرف فيه خالف فهو إمجاع إبطال لقوهلم يف هذا الباب ألنه إذا بطل القول بدعوى اإلمجاع فيما ال يعرف فيه 

  العظيم أظهر بطالنا وأفحش سقوطا خالف والقول بدعوى اإلمجاع فيما يوجد فيه اخلالف 
قال أبو حممد وليست منهم طائفة إال وهي تضحك غريها منهم هبذا احلجر يعين خمالفة الصاحب الذي ال يعرف له 

خمالف من الصحابة رضي اهللا عنهم فإن كان هذا إمجاعا وخمالف اإلمجاع عندهم كافر فكلهم كافر على هذا األصل 
  الفاسد 

فة إال وقد خالفت صاحبا فيما ال يعرف له من الصحابة رضي اهللا عنهم خمالف يف أزيد من مائة إذ ليس منهم طائ
قضية ومتادوا عليها مع احتجاج بعضهم على بعض بذلك وتنكيثهم هلم أبدا ويلزمهم تكفري فضالء التابعني مبثل 

وهذا أوىل هبم ألنه ترفيه عن  هذا نفسه وال بد هلم ضرورة من هذا أو من ترك دعواهم يف هذا الفصل اإلمجاع
أنفسهم وترك لدعوى الكذب وقصة واحدة تكفي يف خالف اإلمجاع إذا قامت به احلجة على خمالفه فكيف وقد 

  مجعنا هلم من ذلك مئني من املسائل على كل طائفة من احلنفيني واملالكيني والشافعيني وباهللا التوفيق 
ذي ال يعرف له من الصحابة خمالف حجة وليس إمجاعا فهو أيضا عائد وأما قول من قال منهم إن قول الصاحب ال

عليهم فيما خالفوا فيه الذي ال يعرف له منهم خمالف وسيأيت الرد على هذا القول يف باب الكالم يف إبطال التقليد 
  إن شاء اهللا عز و جل وبه نستعني ال إله إال هو ويكفي من إبطال ذلك أنه مل يأت قرآن وال سنة 

بإجياب تقليد الصاحب الذي ال يعرف له منهم خمالف ال سيما فيما خالف تلك الرواية عن ذلك الصاحب نص 
القرآن أو السنة الثابتة ويف هذا خالفناهم ال يف رواية عن صاحب موافقة للقرآن أو السنة وإذا مل يأت بذلك قرآن 

لقرآن وبيان النيب صلى اهللا عليه و سلم فقط وبأن وال سنة فهو قول فاسد ودعوى باطلة وإمنا جاء النص باتباع ا
  الدين قد كمل واحلمد هللا رب العاملني 

  فصل يف من قال ليس ألحد أن خيتار بعد أيب حنيفة

وأما من قال ليس ألحد أن خيتار بعد أيب حنيفة وأيب يوسف وزفر بن اهلذيل العنربي وحممد بن احلسن موىل بين 
  لؤي شيبان واحلسن بن زياد اللؤ

  وقول بكر بن العالء ليس ألحد أن خيتار بعد التابعني من التاريخ 
وقول القائل ليس ألحد أن خيتار بعد األوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن اجلراح الكاليب وعبد اهللا بن املبارك موىل 

ىل إذا نسبوا ذلك إليه بين حنظلة فأقوال يف غاية الفساد وكيد الدين ال خفاء به وضالل مغلق وكذب على اهللا تعا
أو دين جديد أتونا به من عند أنفسهم ليس من دين حممد صلى اهللا عليه و سلم يف شيء وهي كما نرى متدافعة 
  متفاسدة ودعاوى متفاضحة متكاذبة ليس بعضها بأوىل من بعض وال بعضها بأدخل يف الضاللة واحلمق من بعض 

ر بعد املائتني عندك وال غريك فمن أين ساغ لك وأنت مل تولد إال بعد ويقال لبكر من بينهم فإذا ال جيوز االختيا



املائتني بنحو ستني سنة أن ختتار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعني أو من هو مثله من فقهاء 
محد بن حنبل األمصار أو من جاء بعد متعقبا عليه وعلى غريه ممن هو أعلم منه بالسنن وأصح نظرا أو مثله كأ

  وإسحاق بن راهويه وغريمها 
ويقال له أيضا إن قولك هذا السخيف الدال على ضاللة قائله وجهالته وابتداعه ما مل يقله مسلم قبله يوجب أن 

أشهب وابن املاجشون ومطرف بن عبد اهللا وأصبغ بن الفرج وسحنون بن سعيد وأمحد بن املعدل وهم أئمتك 
  وا إىل أن انسلخ ذو احلجة من سنة مائتني فلما استهل هالل احملرم من سنة إحدى ومائتني بإقرارك كان هلم أن خيتار

وغابت الشمس من تلك حرم عليهم يف الوقت بال مهلة ما كان مطلقا هلم قبل ذلك من االختيار فهل مسع بأسخف 
  مائة أو غريها من سين التاريخ من هذا االختالط وليت شعري ما الفرق بني سنة مائتني وبني سنة ثالمثائة أو أربع

ويقال للحنفيني أليس من عجائب الدنيا جتويزكم االختيار والقول يف دين اهللا تعاىل بالظن الكاذب والرأي الفاسد 
والشرع ملا مل يأذن به اهللا تعاىل أليب حنيفة وأيب يوسف وزفر وحممد بن احلسن واللؤلؤي على جهلهم بالسنن 

قياساهتم اليت مل يوفقوا منها إال لكل بارد متخاذل واليت هي يف املضاحك أدخل منها يف اجلد واآلثار وفساد رأيهم و
وجيعلون تلك األقوال الفاسدة خالفا على القرآن وسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ال جييزون األخذ 

علي وأيب ثور وحممد بن نصر  بالسنن الثابتة للشافعي وال ألمحد بن حنبل وال إلسحاق بن راهويه وداود بن
ونظرائهم على سعة علم هؤالء بالسنن ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم وعلى تبحرهم يف معرفة أقوال 

  الصحابة والتابعني وثقة نظرهم 
  ولطف استخراجهم للدالئل 

علته مع شدة ورع  وأن من قال منهم بالقياس فقياسه من أعذب القياس وأبعده من ظهور الفساد فيه وأجرأه على
هؤالء وما منحهم اهللا تعاىل من حمبة املؤمنني هلم وتعظيم املسلمني علمائهم وعامتهم هلم وحلول أيب حنيفة وأصحابه 

  يف صدر هذه املنازل 
فإن موهوا بتقدم عصر أيب حنيفة وموه املالكيون بتقدمي عصر مالك وتأخر عصر من ذكرنا قلنا هذا عجب آخر 

تم أنه مل يكن بني آخر وقت فتيا أيب حنيفة وأول أوقات الشافعي إال حنو ثالثني عاما ومل يكن بني وقد علمنا وعلم
  آخر فتيا مالك وبني أول فتيا الشافعي إال عام أو حنوه ولعله قد أفىت يف حياة مالك 

نة وابن القاسم وابن وقد أفىت الشافعي وأبو يوسف وحممد بن احلسن واللؤلؤي أحياء وكذلك أفىت املغرية وابن كنا
وهب وأشهب وابن املاجشون أحياء ومات الشافعي وأشهب يف شهر واحد ومات احلسن بن زياد بعدهم بنحو عام 

  ومات املاجشون ومطرف بعدمها بأعوام كثرية 
فليت شعري من املبيح لبعضهم ما حجزوه عن بعض مث مل يكن بني آخر فتيا مالك وأول وقت فتيا أمحد وإسحاق 

   ثور إال عشرين عاما أيف مدة عشرين عاما وأيب

  يغلق باب االختبار تعاىل اهللا عن قول اجملانني وكل هؤالء أفىت واحلسن بن زياد حي 
فما الذي أباح للحسن بن زياد والبن القاسم من الفتيا ما مل يبح ألمحد وإسحاق وأيب ثور وباهللا إن بينهم وبني ذينك 

ا بني املشرق واملغرب مث أفىت داود بن علي وحممد بن نصر ونظراؤمها مع أمحد من التفاوت يف العلم أكثر مم
وإسحاق وأيب ثور مث هكذا ينشأ العلماء وميوت العلماء عاما عاما وما هو إال ليلة مث مجعة مث شهر إىل شهر وعام إىل 

فقد سخف وكذب واخترع  عام حىت يرث اهللا األرض ومن عليها فمن حد حدا أو وقف االختيار عليه ومنعه بعده



  دين ضاللة وقال بال علم ونعوذ باهللا العظيم من مثل هذا 
يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل { قال اهللا عز و جل 

وما كان ملؤمنون لينفروا { ىل وقال تعا} هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
وقال } كآفة فلوال نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا يف لدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 

ومآ أرسلنا من { وقال تعاىل } تبعوا مآ أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أوليآء قليال ما تذكرون { تعاىل 
فلم خيص عز و جل عصرا من عصر وال } نوحي إليهم فسألوا أهل لذكر إن كنتم ال تعلمون قبلك إال رجاال 

  إنسانا من إنسان 
  فمن خالف هذا فهو مضل داخل يف أعداد النوكى إلطالقه لسانه بالتخليط 

 يف القرآن واحلق يف هذا الذي ال حيل خالفه فهو إن خالف ما جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ربه تعاىل
ويف السنن املبينة للقرآن ال حيل ألحد أصال وال جيوز أن يعد قول قائل كائنا من كان خالفا لذلك بل يطرح على 

  كل حال 
وأما خالف أيب حنيفة ومالك ففرض على األمة ال نقول مباح بل فرض ال حيل تعديه ألهنما ال خيلو أن يف كل فتيا 

أصال إما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة وإما خمالفة النص كذلك فإن هلم من أحد وجهني ال ثالث هلما 
كانت فتيامها أو فتيا أحدمها موافقة نص القرآن أو السنة فاملتبع هو القرآن والسنة ال قول أيب حنيفة وال قول مالك 

  ألن اهللا تعاىل مل يأمرنا قط باتباعهما فمتبعهما خمالف هللا تعاىل وإن 

يامها خمالفة للنص فال حيل ألحد اتباع ما خالف نص القرآن والسنة وهكذا نقول يف كل مفت بعد رسول كانت فت
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أنبأنا حممد بن سعيد بن نبات نا أمحد بن عون اهللا نا قاسم بن أصبغ نا حممد بن عبد السالم اخلشين نا حممد بن املثىن 
يان الثوري عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيه قال قال معاوية البن عباس أنت على نا عبد الرمحن بن مهدي عن سف

  ملة علي قال وال على ملة عثمان أنا على ملة النيب صلى اهللا عليه و سلم 
نا يونس بن عبد اهللا بن مغيث نا حيىي بن عابد نا احلسني بن أمحد بن أيب خليفة نا أبو جعفر أمحد بن حممد الطحاوي 

بن يزيد القراطيسي نا سعيد بن منصور نا هشيم عن املغرية بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال كان يكره  نا يوسف
  أن يقال سنة أيب بكر وعمر ولكن سنة اهللا عز و جل وسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم 

ي بن خملد نا أبو بكر بن أيب نا محام بن أمحد نا عبد اهللا بن حممد بن علي الباجي نا عبد اهللا بن يونس املرادي نا بق
  شيبة نا حممد بن بشر نا عبد اهللا بن الوليد نا عبيد بن احلسني 

قال قالت اخلوارج لعمر بن عبد العزيز تريد أن تسري فينا بسرية عمر بن اخلطاب قال عمر بن عبد العزيز قاتلهم 
  اهللا ما أردت دون رسول اهللا إماما 

تعلق املخالفون فإن موهوا بكثرة أتباع أيب حنيفة ومالك وبوالية أصحاهبما القضاء فهؤالء الصحابة والتابعون فيمن 
وإن تطع أكثر من يف ألرض يضلوك عن { فقد قدمنا أن الكثرة ال حجة فيها ويكفي من هذا قول اهللا عز و جل 

نعاجه وإن كثريا من  قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل{ وقال } سبيل هللا إن يتبعون إال لظن وإن هم إال خيرصون 
خللطآء ليبغي بعضهم على بعض إال لذين آمنوا وعملوا لصاحلات وقليل ما هم وظن داوود أمنا فتناه فستغفر ربه 

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوىب للغرباء } وخر راكعا وأناب 
  هور اجلهل وأنذر عليه السالم بدروس العلم وظ



فلعمري لئن كان العلم ما هم عليه من حفظ رأي أيب حنيفة ومالك والشافعي فما كان العلم قط أكثر مما هو منه 
اآلن وهيهات إذا هبطت جنران من رمل عاجل فقوال هلا ليس الطريق هنالك ولكن احلق والصدق هو ما أنذر به 

ذي درس هو اتباع القرآن والسنن فهذا هو الذي قل بال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من دروس العلم وال
  شك وأصحابه هم الغرباء القليلون 

  جعلنا اهللا منهم وال عدا بنا عنهم وثبتنا يف عدادهم وأحشرنا يف سوادهم 
  آمني آمني 

رغوب وأما واليتهم القضاء فهذه أخزى وأندم وما عناية جورة األمراء وظلمة الوزراء خلة حممودة وال خصلة م
فيها يف اآلخرة وأولئك القضاة وقد عرفناهم إمنا والهم الطغاة العتاة من ملوك بين العباس وبين مروان بالعنايات 
والتزلف إليهم عند دروس اخلري وانتشار البالء وعودة اخلالفة ملكا عضوضا وانرباء على أهل اإلسالم وابتزازا 

مثل من والهم من املبطلني سنن اإلسالم احمليني لسنن اجلور واملكر  لألمة أمرها بالغلبة والعسف فأولئك القضاة هم
والقباالت وأنواع الظلم وحل عرى اإلسالم وقد علمنا أحوال أولئك القضاة الذين يأخذون دينهم عنهم وكيف 

كانوا كانوا يف مشاهدة إظهار البدع من احملنة يف القرآن بالسيف والسياط والسجن والقيد والنفي مث سائر ما 
يتشاهدونه معهم على ما استعانوا هم عليه من تسمية أمور ملكهم فمثل هؤالء ال يتكثر هبم وإمنا كان أصل ذلك 

تغلب أيب يوسف على هارون الرشيد وتغلب حيىي بن حيىي على عبد الرمحن بن احلكم فلم يقلد للقضاء شرقا وغربا 
اص على الدنيا فتلمذ هلما اجلمهور ال تدينا لكن طلبا للدنيا إال من أشار به هذان الرجالن واعتنيا به والناس حر

  ووالية القضاء والفتيا والتديك على اجلريان يف املدن واألرياض والقرى واكتساب املال بالتسمي بالفقه 
هذا أمر ال يقدر أحد على إنكاره فاضطرت العامة إليهم يف أحكامهم وفتياهم وعقودهم ففشا املذهبان فشوا طبق 

  الدنيا 
زين للناس حب لشهوات من لنساء ولبنني ولقناطري ملقنطرة من لذهب ولفضة وخليل ملسومة { قال اهللا عز و جل 

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حفت اجلنة } وألنعام وحلرث ذلك متاع حلياة لدنيا وهللا عنده حسن ملآب 
دا باألذى مطلوبا يف دمه أو مهجورا مرفوضا إن عجزوا باملكاره وحفت النار بالشهوات وصار من خالفهم مقصو

  عن أذاه ملنزلة له عند السلطان أو لكفه للسانه وسده لبابه إذ وسعته التقية والصرب صرب 
وكذلك إفريقية كان الغالب فيها السنن والقرآن إىل أن غلب أسد بن الفرات بن أيب حنيفة مث ثار عليهم سحنون 

  اء فيهم دوال يتصاولون على بن أيب مالك فصار القض

الدنيا تصاول الفحول على الشول إىل أن توىل القضاء هبا بنو هاشم اخليار وكان مالكيا فتوارثوا القضاء كما تورث 
  الضياع فرجعوا كلهم إىل رأي مالك طمعا يف الرياسة عند العامة فقط 

  هذا أمر ال يقدر أحد على إنكاره قرب إلينا داء األمم قبلنا 
  ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إننا سنركب سنن من قبلنا ك

فقيل اليهود والنصارى يا رسول اهللا قال فمن إذا وهذا مما أنذر به رسول اهللا فهو من معجزات نبوته وبراهينه عليه 
  السالم وهكذا قلدت هاتان الطائفتان أحبارهم وأساقفتهم فحملوهم على آرائهم 

كلموا أيضا يف معىن نسبوه إىل اإلمجاع وهو أن خيتلف املسلمون يف مسألتني على أقوال فيقوم قال أبو حممد وت
  برهان من النص على صحة أحد تلك األقوال يف املسألة الواحدة 



فقال أبو سليمان إنه برهان على صحة قوهلم يف املسألة األخرى وخالفه يف ذلك ابنه أبو بكر وأبو احلسن بن املغلس 
أصحابنا وقول أيب سليمان يف هذه املسألة خطأ ال خفاء به ألنه قول بال برهان مث جيب لو صح هذا أن  ومجهور

يكون صواب من أصحاب يف مسألة برهانا على أنه مصيب يف كل مسألة قاهلا وهذا ال خيفى على أحد بطالنه وما 
  ندري كيف وقع أليب سليمان هذا الوهم الظاهر الذي ال يشكل 

أيضا يف معىن نسبة هذا اإلمجاع وهو أن يصح إمجاع الناس على أن حكم أمر كذا كحكم أمر كذا مث وتكلموا 
اختلفوا فمن مانع ال من موجب ومن مبيح لكليهما أو من موجب حكما يف كليهما فقال برهان من النص على 

  على أن حكمهما سواء حكم ما جاء يف إحدى املسألتني فواجب أن يكون حكم األخرى كحكمها لصحة اإلمجاع 
قال أبو حممد لو أمكن ضبط مجيع أقوال علماء مجيع أهل اإلسالم حىت ال يشذ منها شيء لكان هذا حكما صحيحا 

ولكن ال سبيل لضبط ذلك البتة وغري ما قدمنا مما ال يكون مسلما من مل يقل به وحىت لو أمكن معرفة قول العامل 
  ا وىل عنه السائل ليعرف قول غريه فوضح أنه فقد كان ميكن رجوعه عن ذلك القول إذ

  ال سبيل البتة وال إمكان أصال يف حصر أقوال مجيع علماء أهل اإلسالم يف فتيا خارجة عن اجلملة اليت ذكرنا 
  قال أبو حممد وحنن يف غىن فائض وهللا احلمد عن هذا التكلف 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال سبيل إىل  ويف مناديح رحبة يف هذا التعسف بنصوص القرآن والسنة الثابتة
  وجود شرع مل ينص على حكمه واحلمد هللا رب العاملني 

واملتكلمون يف هذه املسألة حكمهم فيها باملساقاة واملزارعة على الثلث والربع فإهنم قالوا قد اختلف الناس يف ذلك 
لة مث صح النص بإباحتها عن النصف وقد صح اإلمجاع على فمن مانع من املساقاة أو املزارعة مجلة ومن مبيح هلا مج

  أن حكمها أقل من النصف وأكثر من النصف كاحلكم يف النصف 
قال أبو حممد ما حنتاج إىل هذه الشغاب احلرجة والدعاوى املعوجة بل نقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لني النصف فدخلها دون النصف ضرورة باملشاهدة فيما جعل أباح ألصحاب الضياع يف تلك املعاملة النصف واملعام
لكل طائفة من النصف فإذا تراضى الفريقان على أن يترك أحدمها مما جيعل له أخذه جزءا مسمى ويقتصر على 

  بعضه 
فذلك له إذ كل أحد حمكم يف مثل ذلك مما جعل له كما لو وهب الوارث بعض مرياث ملن يشركه يف املرياث أو 

فإن قيل فهال أجزمت هذا بعينه يف التراضي فيما يقع فيه الربا على خالف التماثل قلنا مل جيز ذلك ألن النص  لغريه
الوارد يف الربا مما عىن التماثل وحظره وتوعدنا عليه ومل يأت حكم نص املساقاة املزارعة واملواريث واشتراط مال 

لك بل أباح االشتراط للنصف أو الكل ومل مينع ما دخل يف اإلباحة اململوك املبيع والثمرة املأبورة باملنع مما عدا ذ
  املذكورة بالنص ما هو أقل من النصف أو الكل وباهللا التوفيق 

قال أبو حممد علي وكثريا ما حنتج مع املخالفني مبا أمجعوا عليه معنا مث ننكر عليهم االنتقال عنه إىل حكم آخر 
ه يف إبل حرام حله فلم يغري لونه وال طعمه وال رحيه ومثل هذا كثري جدا فعاب كقولنا ملن حرم املاء وحكم بنجاست

ذلك علينا من مل حيصل وقال قد مجعتم يف هذه الطريق وجهني من عظيمني أحدمها االحتجاج بإمجاعهم معكم وأنتم 
  تنكرون دعوى معىن اإلمجاع وجتعلوهنا كذبا على األمر أن يقال لكم 

اليهود إذ قالوا قد أمجعتم معنا على نبوة موسى عليه السالم وصحة التوراة وحكم السبت  فما الذي أنكرمت على
  وخالفناكم يف نبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم وصحة القرآن وشرائع دينكم 



قال أبو حممد فقلنا ما تناقضنا يف شيء من ذلك وأما احتجاجنا على خمالفينا موافقتهم لنا على حكم ما وإنكارنا 
ليه اخلروج مما أمجع معنا عليه فإمنا فعلنا ذلك خلروجه عما قد حكم بصحته إىل قول آخر بال برهان من قرآن أو ع

سنة فقط فبينا عليهم القول يف الدين بال برهان وهذا حرام ومعيب بالقرآن والسنة ومل ندع إمجاعا ومل نصححه إمنا 
موافقته لنا فقط فالح الفرق بني الدعوى املكذوبة وأما الذي ادعينا على اخلصم ما ينكره من إمجاعه معنا مبعىن 

أنكرناه على اليهود فإنه ضد املسألة اليت تكلمنا فيها آنفا وهو امتناع اليهود من اإلقرار مبا ظهر الربهان بصحته 
 بال برهان وأقوى من برهاهنم على ما ادعوا أننا أمجعنا معهم عليه وأنكرنا على املذكورين آنفا أن قالوا قوال

وخروجهم عما قد صح الربهان بصحته وأنكرنا على اليهود تركهم القول مبا قد صح برهانه ومتاديهم على ما قد 
صح الربهان ببطالنه وسلكنا بني الطائفتني طريق احلق وشارع النجاة واحلمد هللا رب العاملني وهو الثبات مع 

  هللا تعاىل التوفيق الربهان إذا ثبت واالنتقال معه إذا نقل فقط وبا

  فصل يف معىن نسبوه إىل اإلمجاع

وتكلموا أيضا يف معىن نسبوه إىل اإلمجاع وهو أن ذكروا أن خيتلف الناس على قولني فأكثر يف مسألة فيشهد النص 
من القرآن والسنة بصحة قول من تلك األقوال فيبطل سائرها مث تقع فروع من تلك املسألة فقالوا جيب أن يكون 

  ول به هو ما قاله من شهد النص لصحه قوله يف أصل تلك املسألة ونظروا ذلك باحلكم العاقلة املق
قال هبا قوم ومل يعرفها قوم منهم عثمان البيت فصح النص بقول من صححها فلما صرنا إىل من هم العاقلة وجب أن 

  ينظروا إىل من أمجع القائلون بالعاقلة على أنه من 

اقلة ومن اختلفوا فيه أهو من العاقلة أم ال أال يكون من العاقلة قال أبو حممد وقولنا ههنا هو العاقلة فيكون من الع
قولنا فيما سلف من أنه إذا أمكن أن يعرف اإلمجاع يف ذلك لكان حجة لكن ال سبيل إىل إحصائهم وال إىل حصر 

األشبة والتورط يف هذه املضايق القشبة مبا قد  أقواهلم ملا قدمنا قبل وحنن يف سعة واحلمد هللا عن التعلق هبذه الثنايا
بينه لنا ربنا عز و جل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم من النص الذي ال دين لنا فيه وما عداه فليس من دين اهللا 

تعاىل وال من عنده عز و جل وقد كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل كل بطن عقولة وألزم اليهودية من قتل 
لو اعترفوا أنه قتله بعضهم خطأ أو قام بذلك بينة فوجب بذلك أن العاقلة هم بطن القاتل خطأ الذي ينتمي  بينهم

  إليه حىت بلغ إىل القبيلة اليت تقف عندها وهكذا يف كل شيء واحلمد هللا رب العاملني 

  فصل واختلفوا هل يدخل أهل األهواء أم ال

ب العاملني أن اإلمجاع ال يكون البتة إال عن نص منقول عن رسول اهللا قال أبو حممد قد أوضحنا قبل واحلمد هللا ر
صلى اهللا عليه و سلم ال على باطل مل يأت من عند اهللا تعاىل من رأي ذي رأي أو قياس من قائس حيكمان بالظن 

يق إن من يشهد فإن ذلك كذلك والسؤال باق وهل نقبل نقل أهل األهواء وروايتهم فقولنا يف هذا وباهللا تعاىل التوف
بقلبه ولسانه أنه ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأن كل ما جاء به حق وأنه بريء من كل دين غري دين حممد 

صلى اهللا عليه و سلم فهو املؤمن املسلم ونقله واجب قبوله إذا حفظ ما ينقل ما مل ميل إميانه إىل كفر أو فسق وأهل 
احلق وأهل كل عمل خالف احلق مسلمون أخطؤوا ما مل تقم عليهم احلجة فال األهواء وأهل كل مقالة خالفت 



يكدح شيء من هذا يف إمياهنم وال يف عدالتهم بل هم مأجورون على ما دانوا به من ذلك وعملوا أجرا واحدا إذا 
  قصدوا به اخلري وال إمث عليهم يف اخلطأ 

 فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف لدين ومواليكم وليس دعوهم آلبآئهم هو أقسط عند هللا{ ألن اهللا تعاىل يقول 
ونقلهم واجب قبوله كما كانوا } عليكم جناح فيمآ أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان هللا غفورا رحيما 

وكذلك شهادهتم حىت إذا قامت على أحد منهم احلجة يف ذلك من نص قرآن أو سنة ما مل ختص وال نسخت فأميا 
لى التدين خبالف اهللا عز و جل أو خالف رسوله صلى اهللا عليه و سلم أو نطق بذلك فهو كافر مرتد لقول متادى ع

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا { اهللا تعاىل 
ى العمل خبالف القرآن والسنة فهو فاسق بعمله وإن مل يدن لذلك بقلبه وال نطق به لسانه لكن متادى عل} تسليما 

يأيها لذين آمنوا إن جآءكم { مؤمن حبقده وقوله وال جيوز قبول نقل كافر وال فاسق وال شهادهتما قال اهللا تعاىل 
  } فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيببوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني 

  لداعية وقد فرق بعض السلف بني الداعية وغري ا
قال أبو حممد وهذا خطأ فاحش وقول بال برهان وال خيلو املخالف للحق من أن يكون معذورا بأنه مل تقم عليه 

احلجة أو غري معذور ألنه قامت عليه احلجة فإن كان معذورا فالداعية وغري الداعية سواء كالمها معذور مأجور وإن 
ية وغري الداعية سواء وكالمها إما كافر كما قدمنا وإما فاسق كما كان غري معذور ألنه قد قامت عليه احلجة فالداع

  وصفنا وباهللا تعاىل التوفيق 
وال فرق فيما ذكرنا بني من خيالف احلق بنحلة أو بفتيا إذا مل يفرق اهللا تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم بني 

  عم عز و جل ومل خيص } دونه أوليآء قليال ما تذكرون تبعوا مآ أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من { ذلك إمنا قال 
قال بعضهم إن الصحابة اختلفوا يف الفتيا فلم ينكر بعضهم على بعض بل أنكروا على من خالف يف ذلك قلنا ليس 

  كما قلتم إمنا مل ينكروا على من مل تقم احلجة عليه يف املسألة فقط 

احلجة عليه وكيف مل ينكروا وقد ضربوا على ذلك بالسيوف من وأنكروا أشد اإلنكار على من خالف بعد قيام 
خالفهم فأي إنكار أشد من هذا أو ليس عمر قد قال واهللا ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال ميوت حىت 
ق إذ يكون آخرنا موتا ولريجعن فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم فما قدح هذا يف عدالته إذ قال خمطئا مث رجع إىل احل

وإن املتمادي على هذا القول بعد قيام احلجة عليه كافر من مجلة غالية } إنك ميت وإهنم ميتون { مسع القرآن 
السبائية أو ليس ابن عباس يقول أما ختافون أن خيسف اهللا بكم األرض أقول لكم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم وتقولون قال أبو بكر وعمر 
ويه يقول فيما روى عنه حممد بن نصر املروزي يف اإلمام أنه مسعه يقول من صح عنده حديث وكان إسحاق بن راه

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث خالفه يعين باعتقاده فهو كافر 
قال أبو حممد صدق واهللا إسحاق رمحه اهللا تعاىل وهبذا نقول وقد روي عن عمر أنه قتل رجال أىب عن حكم رسول 

 عليه و سلم ورضي حبكم عمر وكيف لو أدرك عمر وابن عباس رضي اهللا عنهما وإسحاق رمحه اهللا اهللا صلى اهللا
من نقول له قال اهللا عز و جل كذا وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا قال أىب سحنون ذلك ومن قلنا له 

يه مع قول العلماء ومن قال لنا لو رأيت هذا حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أنا يف غىن عنه ما أحتاج إل
  شيوخي يستدبرون القبلة يف صالهتم ما صليت إىل القبلة 



  واهللا ما يف بدع أهل البدع شيء يفوق هذه 
وليت شعري إن كان هؤالء القوم مؤمنون باهللا تعاىل وبالبعث وبأهنم موقوفون وأن اهللا سيقول هلم أمل آمركم باتباع 

املرسل أمل أهنكم عن اتباع آبائكم ورؤسائكم أمل آمركم برد ما تنازعتم فيه إيل وإىل رسويل كتايب املنزل وبنيب 
وقدمت إليكم الوعيد فماذا أعدوا من اجلواب لذلك املوقف الفظيع واملقام الشنيع واهللا لتطولن ندامتهم حني ال 

  ينفعهم الندم وكأن به قد أزف وحل 

ا من اتباع كالمه وحكم رسوله صلى اهللا عليه و سلم ومن أن بغض إلينا نسأل اهللا أن يوزعنا شكر ما من علين
اتباع من دونه ودون رسوله صلى اهللا عليه و سلم ونسأله أن مييتنا على ذلك وأن يفيء بأهل اجلهالة والضاللة 

  آمني آمني 

  وصلى اهللا على سيدنا حممد النيب الكرمي 

  بطالن مجيع العقود والعهودالباب الثالث والعشرون يف استصحاب احلال و

والشروط إال ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثابتة قال أبو حممد إذا ورد النص من 
القرآن أو السنة الثابتة يف أمر ما على حكم ما مث ادعى مدع أن ذلك احلكم قد انتقل أو بطل من أجل أنه انتقل 

عن بعض أحواله أو لتبدل زمانه أو لتبدل مكانه فعلى مدعي انتقال احلكم من أجل ذلك  ذلك الشيء احملكوم فيه
  أن يأيت بربهان من نص قرآن 

أو سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثابتة على أن ذلك احلكم قد انتقل أو بطل فإن جاء به صح قوله وإن 
جلميع الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك مل يأت به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك والفرض على ا

الشيء احملكوم فيه عليه ألنه اليقني والنقلة دعوى وشرع مل يأذن اهللا تعاىل به فهما مردودان كاذبان حىت يأيت النص 
مع هبما ويلزم من خالفنا يف هذا أن يطلب كل حني جتديد الدليل على لزوم الصالة والزكاة وعلى صحة نكاحه 

  امرأته وعلى صحة ملكه ملا ميلك 
ويقال للمخالف يف هذا أخربنا أحتكم أنت حبكم آخر من عندك أم تقف فال حتكم بشيء أصال ال باحلكم الذي 

  كنت عليه وال بغريه فإن قال بل أقف 
  قيل له وقوفك حكم مل يأتك به نص وإبطالك حكم النص الذي قد أقررت بصحته خطأ عظيم 

  وز وكالمها ال جي
وإن قال بل أحدث حكما آخر قيل له أبطلت حكم اهللا تعاىل وشرعت شرعا مل يأذن به اهللا وكالمها من الطوام 

  املهلكة 
  نعوذ باهللا من كل ذلك 

  ويقال له يف كل حكم تدين به لعله قد نسخ هذا النص أو لعل ههنا ما خيصه 

  مل يبلغك 
  القود عليك  ويقال له لعلك قد قتلت مسلما أو زنيت فاحلد أو

فإن قال أنا على الرباءة حىت يصح علي شيء ترك قوله الفاسد ورجع إىل احلق وناقض إذ مل يكن سلك يف كل شيء 



هذا املسلك ويلزمهم أيضا أال يرثوا موتاهم إذ لعلهم قد ارتدوا أو لعلهم قد تصدقوا هبا أو لعلهم أدانوا ديونا 
ة موتاهم يف حني موهتم على كل ذلك والذي يلزمهم يضيق عنه جلد ألف تستغرقها فيلزمهم إقامة البينة على براء

  بعري ويلزمهم أال يقولوا بتمادي نبوة نيب حىت يقيم كل حني الربهان على صحة نبوته 
وأما حنن فال ننتقل عن حكم إىل حكم آخر إال بربهان وكذلك نقول لكل من ادعى النبوة كمسيلمة واألسود 

  أنبياء فأنتم على بطالن دعواكم حىت يصح ما يثبتها  وغريمها عهدناكم غري
وكذلك نقول ملن ادعى أن فالنا قد حل دمه بردة أو زىن عهدناه بريئا من كل ذلك فهو على السالمة حىت يصح 

  الدليل على ما تدعيه 
د مات أو أن فالنة وكذلك نقول ملن ادعى أن فالنا العدل قد فسق أو أن فالنا الفاسق قد تعدل أو أن فالنا احلي ق

قد تزوجها فالن أو أن فالنا طلق امرأته أو أن فالنا قد زال ملكه عما كان ميلك أو أن فالنا قد ملك ما مل يكن 
  ميلكه وهكذا كل شيء على أننا ما كنا عليه حىت يثبت خالفه 

ل كل عقل وكل معقول فإمنا جاء قوم إىل هذه احلماقات يف مواضع يسرية أخطؤوا فيها فنصروا خطأهم مبا يبط
وذلك حنو قوهلم إن املاء إذا حلته جناسة فقد تنجس وإن من شك بعد يقينه بالوضوء فعليه الوضوء وأشباه هذا 

  فقالوا إن املاء الذي حكم اهللا بطهارته مل يكن حلته جناسة 
رض مل يكن فيه فبدلوا فقلنا هلم وإن الرجل الذي حرم اهللا دمه مل يكن شاب وال حلق رأسه وال عليه صفرة من م

  حكمه لتبدل بعض أحواله 
  وقالوا عليه أال يصلي إال بيقني طهارة مل يتلها شك 

  قلنا فحرموا على من شك أباع أمته أم مل يبعها أن يطأها أو ميلكها لشكه يف انتقال ملكه 
  وحدوا كل من شككتم أزىن أم مل يزن 

تمونا على صحة نبوة موسى صلى اهللا عليه و سلم وبينا أننا مل وقد ذكرنا اعتراضهم مبسألة قول اليهود قد وافق
  ننتقل إىل اإلقرار بنبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم إال برباهني أظهر من براهني موسى لوالها مل 

 نتبعه وحنن ال ننكر االنتقال من حكم أوجبه القرآن أو السنة إذ جاء نص آخر ينقلنا عنه إمنا أنكرنا االنتقال عنه
  بغري نص أوجب النقل عنه لكن لتبدل حال من أحواله أو لتبدل زمانه أو مكانه فهذا هو الباطل الذي أنكرناه 
وقال املالكيون من شك أطلق امرأته أم مل يطلقها فال شيء عليه فأصابوا مث قالوا فإن أيقن أنه طلقها مث شك أو 

  واحدة أو اثنتني أو ثالثا فهي طالق ثالثا 
شك أطلق امرأة من نسائه أم ال فال شيء عليه فإن أيقن أنه طلق إحداهن مث مل يدر أيتهن هي فهن كلهن وقالوا من 

  طلق ففرقوا بني ما ال فرق بينه بدعوى عارية عن الربهان 
فإن قالوا إن ههنا هو على يقني من الطالق فقلنا نعم وعلى شك من الزيادة على طالقها واحدة والشك باطل 

منا قبل وكذلك ليس من نسائه امرأة يوقن أنه طلقها فقد دخلتم فما أنكرناه على املخالفني من نقل كسائر ما قد
احلكم بالظنون بل وقعوا يف الباطل املتيقن وحترمي يقني احلالل من باقي نسائه اللوايت مل يطلقهن بال شك ويف حتليل 

زمهم على هذا إذا وجدوا رجاال قد اختلط بينهم قاتل ال احلرام املتيقن إذ أباحوا الفروج اللوايت مل تطلق للناس ول
يعرفونه بعينه أو زان حمصن ال يعرفونه بعينه أن يقتلوهم كلهم نعم وأن حيملوا السيف على أهل مدينة أيقنوا أن 

وأن حيرموا فيها قاتل عمد ال يعرفونه بعينه وأن يقطعوا أيدي مجيع أهلها إذا أيقنوا أن فيها سارقا ال يعرفونه بعينه 
كل طعام بلد قد أيقنوا أن فيه طعاما حراما ال يعرفونه بعينه وأن يرمجوا كل حمصنة وحمصن يف الدنيا ألن فيهم من 



قد زىن بال شك ولزمهم فيمن تصدق بشيء من ماله مث جهل مقداره أن يتصدق مباله كله ومثل هذا كثري جدا 
  فظهر فساد هذا القول وبطالنه بيقني ال شك فيه 

فإن قيل وما الدليل على متادي احلكم مع تبدل األزمان واألمكنة قلنا وباهللا تعاىل التوفيق الربهان على ذلك صحة 
  النقل من كل كافر ومؤمن على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتانا هبذا الدين 
إىل القيامة يف مجيع األرض فصح  وذكر أنه آخر األنبياء وخامت الرسل وأن دينه هذا الزم لكل حي ولكل من يولد

أنه ال معىن لتبدل الزمان وال لتبدل املكان وال لتغري األحوال وأن ما ثبت فهو ثابت أبدا يف كل زمان ويف كل 
  مكان وعلى كل 

  حال حىت يأيت نص ينقله عن حكمه يف زمان آخر أو مكان آخر أو حال أخرى 
 مكان أو يف حال ما وبني لنا ذلك يف النص وجب أال يتعدى وكذلك إن جاء نص بوجوب حكم يف زمان ما أو يف

  النص 
يأيها لنيب { فال يلزم ذلك احلكم حينئذ يف غري ذلك الزمان وال يف غري ذلك املكان وال يف غري تلك احلال قال تعاىل 

جن إال أن يأتني إذا طلقتم لنسآء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا لعدة وتقوا هللا ربكم ال خترجوهن من بيوهتن وال خير
وأمر } بفاحشة مبينة وتلك حدود هللا ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه ال تدرى لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يدرك صلى أن يصلي حىت يكون على يقني من التمام وعلى شك من الزيادة 
  أن يصليه وهذا هو نص قولنا  ألنه على يقني من أنه مل يصل ما لزمه فعليه

وأما إذا تبدل االسم فقد تبدل احلكم بال شك كاخلمر يتخلل أو خيلل ألنه إمنا حرمت اخلمر واخلل ليس مخرا 
وكالعذرة تصري ترابا فقد سقط حكمها وكلنب اخلنزير واحلمر وامليتات يأكلها الدجاج ويرتضعه اجلدي فقد بطل 

واللنب واخلمر ومن حرم ما ال يقع عليه االسم الذي جاء به التحرمي فال فرق بينه وبني التحرمي إذا انتقل اسم امليتة 
يأيها لنيب إذا طلقتم لنسآء { من أحل بعض ما وقع عليه االسم الذي جاء به التحرمي وكالمها متعد حلدود اهللا تعاىل 

خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وتلك فطلقوهن لعدهتن وأحصوا لعدة وتقوا هللا ربكم ال خترجوهن من بيوهتن وال 
وهذا حكم جامع لكل ما } حدود هللا ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه ال تدرى لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا 

  اختلف فيه فمن التزمه فقد فاز ومن خالفه فقد هلك وأهلك وباهللا تعاىل التوفيق 
به اهللا تعاىل أو إىل النقص منه أو إىل تبديل شيء منه فليس احتياطا وكل احتياط أدى إىل الزيادة يف الدين ما مل يأذن 

  وال هو خريا بل هو هلكة وضالل وشرع مل يأذن به اهللا تعاىل واالحتياط كله لزوم القرآن والسنة 
وأما العقود والعهود والشروط والوعد فإن أصل االختالف فيها على قولني ال خيرج احلق عن أحدمها وما عدامها 
فتخليط ومناقضات ال يستقر لقائلها قول على حقيقة فأحد القولني املذكورين إما أهنا كلها الزم حق إال ما أبطله 

  منها نص 

والثاين أهنا كلها باطل غري الزم إال ما أوجبه منها نص أما ما أباحه منها نص فكان من حجة من قال إهنا كلها حق 
وال تقربوا مال ليتيم إال بليت هي أحسن حىت يبلغ أشده { اهللا عز و جل  الزم إال ما أبطله منها نص أن قال قال
هو لذي بعث يف ألميني رسوال منهم يتلو عليهم آياته { وقال عز و جل } وأوفوا بالعهد إن لعهد كان مسؤوال 

و لعزيز ويزكيهم ويعلمهم لكتاب وحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم وه
  } ولذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون { وقال عز و جل } حلكيم 



إن هللا ال يستحى أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها فأما لذين آمنوا فيعلمون أنه حلق من رهبم وأما { وقال تعاىل 
 لفاسقني لذين ينقضون لذين كفروا فيقولون ماذآ أراد هللا هبذا مثال يضل به كثريا ويهدي به كثريا وما يضل به إال

{ وقال تعاىل } عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون مآ أمر هللا به أن يوصل ويفسدون يف ألرض أولئك هم خلاسرون 
ليس لرب أن تولوا وجوهكم قبل ملشرق { وقال تعاىل } أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم ال يؤمنون 

وم آلخر وملالئكة ولكتاب ولنبيني وآتى ملال على حبه ذوي لقرىب وليتامى وملغرب ولكن لرب من آمن بلله ولي
وملساكني وبن لسبيل ولسآئلني ويف لرقاب وأقام لصالة وآتى لزكاة وملوفون بعهدهم إذا عاهدوا ولصابرين يف 

ه واتقى فإن بلى من أوىف بعهد{ وقال تعاىل } لبأسآء ولضراء وحني لبأس أولئك لذين صدقوآ وأولئك هم ملتقون 
اهللا حيب املتقني إن الذين يشترون بعهد هللا وأمياهنم مثنا قليال أولئك ال خالق هلم يف آلخرة وال يكلمهم هللا وال ينظر 

إن لذين يبايعونك إمنا يبايعون هللا يد هللا فوق أيديهم { وقال تعاىل } إليهم يوم لقيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم 
يا أيها لذين { وقال تعاىل } ى نفسه ومن أوىف مبا عاهد عليه هللا فسيؤتيه أجرا عظيما فمن نكث فإمنا ينكث عل

} آمنوا أوفوا بلعقود أحلت لكم هبيمة ألنعام إال ما يتلى عليكم غري حملي لصيد وأنتم حرم إن هللا حيكم ما يريد 
  } خلائنني  وإما ختافن من قوم خيانة فنبذ إليهم على سوآء إن هللا ال حيب{ وقال تعاىل 

وال تشتروا بعهد هللا مثنا قليال إمنا عند هللا { وقال تعاىل } لذين يوفون بعهد هللا وال ينقضون مليثاق { وقال عز و جل 
وال تقربوا مال ليتيم إال بليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا لكيل { وقال تعاىل } هو خري لكم إن كنتم تعلمون 
إال وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قرىب وبعهد هللا أوفوا ذلكم وصاكم به ومليزان بلقسط ال نكلف نفسا 

ومآ أنفقتم من نفقة { وقال تعاىل } يوفون بلنذر وخيافون يوما كان شره مستطريا { وقال تعاىل } لعلكم تذكرون 
هد هللا لئن آتانا من فضله ومنهم من عا{ وقال عز و جل } أو نذرمت من نذر فإن هللا يعلمه وما للظاملني من أنصار 

لنصدقن ولنكونن من لصاحلني فلمآ آتاهم من فضله خبلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا يف قلوهبم إىل يوم 
وذكر يف لكتاب إمساعيل إنه كان صادق لوعد { وقال تعاىل } يلقونه مبآ أخلفوا هللا ما وعدوه ومبا كانوا يكذبون 

  } وكان رسوال نبيا 
وا ما حدثناه عبد اهللا بن يوسف نا أمحد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أمحد بن حممد نا أمحد بن علي ثنا وذكر

مسلم بن احلجاج ين زهري بن حرب ثنا وكيع نا سفيان هو الثوري عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم 
فجر وبه إىل مسلم نا عبد األعلى بن محاد ثنا محاد بن سلمة عن داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب عن أيب 

ى اهللا عليه و سلم قال من عالمات املنافق ثالث وإن صلى وإن صام وزعم أنه مسلم إذا حدث هريرة عن النيب صل
  كذب وإذا وعد أخلف وإذا 

ائتمن خان وبه إىل مسلم ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري ثنا أيب ثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال 
 األولني واآلخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مجع اهللا

  فالن ابن فالن 
وبه إىل مسلم ثنا حممد بن املثىن ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة عن خليد عن أيب نضرة عن أيب سعيد عن النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة 



ين زهري بن حرب ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا املستمر بن الريان ثنا أبو نضرة عن أيب سعيد وبه إىل مسلم 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره أال وال غادر أعظم غدرا 

بن مهدي ثنا سفيان هو الثوري عن علقمة بن  من أمر عامة وبه إىل مسلم حدثين عبد اهللا بن هاشم ين عبد الرمحن
مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أمر أمريا على جيش أو سرية 
أوصاه يف خاصته بتقوى اهللا ومن معه من املسلمني خريا مث قال اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا 

   تغفلوا وال تغدروا وذكر باقي احلديث اغزوا وال
وبه إىل مسلم نا حممد بن املثىن نا حيىي بن سعيد القطان عن عبد احلميد بن جعفر عن يزيد بن أيب حبيب عن مرثد 

بن عبد اهللا اليزين عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما 
  الفروج استحللتم به 

حدثنا عبد اهللا بن ربيع ثنا حممد بن إسحاق بن السليم نا ابن األعرايب نا أبو داود نا أمحد بن صاحل نا عبد اهللا بن 
وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن األشج عن احلسن بن علي بن أيب رافع أن أبا رافع أخربه قال بعثتين 

فلما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألقي يف قليب اإلسالم فقلت  قريش إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
يا رسول اهللا إين واهللا ال أرجع إليهم أبدا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين ال أخيس بالعهد وال أحبس 

 صلى اهللا عليه و الربد ولكن ارجع إليهم فإن كان يف نفسك الذي يف نفسك اآلن فارجع قال فذهبت مث أتيت النيب
  سلم فأسلمت 

حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا اهلمداين نا إبراهيم بن أمحد البلخي نا الفربري ثنا البخاري نا إسحاق نا يعقوب نا ابن 
  أخي ابن شهاب عن عمه أخربين عروة بن 

م وفيه إنه ملا كاتب رسول اهللا الزبري أنه مسع مروان واملسور بن خمرمة فذكرا مجيعا خرب النيب صلى اهللا عليه و سل
صلى اهللا عليه و سلم سهيل بن عمرو يوم احلديبية على قضية املدة كان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه ال يأتيك 

منا أحد إال رددته إلينا وخليت بيننا وبينه وأىب سهيل أن يقاضي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال على ذلك فرد 
 عليه و سلم أبا جندل بن أيب سهل يومئذ إىل أبيه سهيل بن عمرو ومل يأت رسول اهللا صلى اهللا رسول اهللا صلى اهللا

  عليه و سلم أحد من الرجال إال رده يف تلك املدة وإن كان مسلما 
م حدثنا عبد اهللا بن ربيع ثنا حممد بن إسحاق نا ابن األعرايب نا أبو داود حدثنا حممد بن عبيد أن حممد بن ثور حدثه

عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة قال خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم زمن احلديبية 
وفيه مث رجع إىل املدينة فجاءه أبو بصري برجل من قريش يعين أرسلوا يف طلبه فدفعه إىل رجلني ) فذكر احلديث ( 

هلم فقال أبو بصري ألحد الرجلني واهللا إين ألرى سيفك يا فالن  فخرجا به فلما بلغا ذا احلليفة نزلوا يأكون من متر
جيدا فاستله اآلخر فقال أجل قد جربت به فقال أبو بصري أرين أنظر إليه فأمسكه منه فضربه حىت برد وفر اآلخر 

 صاحيب حىت أتى املدينة فدخل املسجد يعدو فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لقد رأى هذا ذعرا فقال قتل واهللا
وإين ملقتول فجاء أبو بصري فقال قد أوىف اهللا ذمتك قد رددتين إليهم مث قد جناين اهللا منهم فقال له رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما مسع ذلك عرف أنه سريده إليهم فخرج حىت أتى سيف 

  تمعت منهم عصابة البحر وتفلت أبو جندل فلحق بأيب بصري حىت اج
حدثنا عبد اهللا بن يوسف نا أمحد بن الفتح نا عبد الوهاب نا أمحد بن حممد نا أمحد بن علي نا مسلم بن احلجاج نا 
أبو بكر بن أيب شيبة نا أبو أسامة عن الوليد بن مجيع نا أبو الطفيل نا حذيفة بن اليمان قال ما منعين أن أشهد بدرا 



سيل فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون حممدا فقلنا ما نريده ما نريد إال املدينة إال أين خرجت أنا وأيب ح
فأخذوا منا عهد اهللا وميثاقه لننصرفن إىل املدينة وال نقاتل معه فأتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربناه اخلرب 

  فقال انصرفا نفي هلم بعهدهم ونستعني اهللا عليهم 

سعيد نا نبات ثنا أمحد بن عون اهللا نا قاسم بن أصبغ نا حممد ابن عبد السالم اخلشين نا حممد بن حدثين حممد بن 
بشار نا حممد بن جعفر نا شعبة عن أيب إسحاق السبيعي واحلكم بن عتيبة أن حذيفة بن احلسيل بن اليمان وأباه 

   عليه و سلم فرخص هلما أال يشهدا أسرمها املشركون فأخذوا عليهما أال يشهدا بدرا فسأال النيب صلى اهللا
حدثنا عبد اهللا بن ربيع نا عمر بن عبد امللك اخلوالين نا حممد بن بكر نا سليمان بن األشعث نا قبيصة نا الليث عن 

حممد بن عجالن أن رجال من موايل عبد اهللا بن عامر بن ربيع العدوي حدثه عن عبد اهللا بن عامر أنه قال دعتين 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاعد يف بيتها فقالت ها تعال أعطك فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه أمي يوما ورس

  و سلم ما أردت أن تعطيه قالت أعطيه مترا فقال هلا رسول اهللا أما إنك لو مل تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة 
د البلخي نا الفربري نا البخاري نا بشربن مرحوم حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد اهلمداين نا إبراهيم بن أمح

نا حيىي بن سليم عن إمساعيل بن أمية عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قال 
اهللا عز و جل ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى يب مث غدر ورجل باع حرا فأكل مثنه ورجل استأجر أجريا 

  وىف منه ومل يعطه أجره فاست
حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا نا إبراهيم بن أمحد نا الفربري نا البخاري نا مسدد نا حيىي بن سعيد هو القطان نا 

شعبة حدثين أبو محزة نا زهد بن مضرب قال مسعت عمران بن حصني حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  الذين يلوهنم مث جييء قوم ينذرون وال يفون وخيونون وال يؤمتنون وذكر باقي اخلرب خريكم قرين مث الذين يلوهنم مث 

وبه إىل البخاري نا حممد بن مقاتل أنا عبد اهللا بن املبارك أنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر يا 
  أوف بنذرك رسول اهللا إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرام قال 

حدثنا عبد اهللا بن ربيع نا حممد بن إسحاق نا ابن األعرايب نا أبو داود السجستاين نا سليمان بن داود املهري ثنا ابن 
وهب حدثين سليمان بن بالل ثنا كثري بن زيد عن الوليد بن رباح عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  و سلم املسلمون على شروطهم 

نا املهلب األسدي نا ابن مناس نا ابن مسرور نا يونس بن عبد األعلى نا ابن وهب نا هشام بن سعد عن زيد حدث
  بن أسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وأي املؤمن واجب 

تعد  وبه إىل ابن وهب أخربين إمساعيل بن عياش عن أيب إسحاق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول وال
أخاك عدة وختلفه فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة وبه إىل ابن وهب أخربين الليث بن سعيد عن عقيل بن خالد 
عن ابن شهاب عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال لصيب تعال هاه لك مث مل يعطه شيئا فهي 

  كذبة 
  بتخصيص شيء من عمومها فيخرج ويبقى ما عداه على اجلواز  قالوا فهذه نصوص توجب ما ذكرنا إال أن يأيت نص

  قال أبو حممد ووجدنا من قال ببطالن كل عقد وكل شرط وكل عهد وكل وعد إال ما جاء نص بإجازته بامسه 
حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية { ويقولون قال اهللا عز و جل 

ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين 



كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا 
طالق مرتان فإمساك مبعروف أو ل{ وقال تعاىل } فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 

تسريح بإحسان وال حيل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا إال أن خيافآ أال يقيما حدود هللا فإن خفتم أال يقيما 
} حدود هللا فال جناح عليهما فيما فتدت به تلك حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم لظاملون 

  }  ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهني ومن يعص هللا{ وقال تعاىل 
حدثنا عبد الرمحن بن يوسف نا أمحد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد نا أمحد بن علي نا مسلم بن 

خربتين عائشة أم احلجاج ثنا أبو كريب حممد بن العالء اهلمداين ثنا أبو أسامة أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه قال أ
املؤمنني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب عشية فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال أما بعد فما بال 

أقوام يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل ولو كان مائة شرط 
  كتاب اهللا أحق وشرط اهللا أوثق 

د الرمحن بن عبد اهللا بن خالد اهلمداين ثنا أبو إسحاق البلخي حدثنا الفربري نا البخاري نا علي بن عبد حدثنا عب
  اهللا نا سفيان عن حيىي هو ابن سعيد األنصاري عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة أم املؤمنني قالت قام رسول اهللا 

ترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا من اشترط شروطا ليس صلى اهللا عليه و سلم على املنرب فقال ما بال أقوام يش
  يف كتاب اهللا فليس له وإن شرط مائة شرط 

قالوا فهذه اآليات وهذا اخلرب براهني قاطعة يف إبطال كل عهد وكل عقد وكل وعد وكل شرط ليس يف كتاب اهللا 
  الشرط يقع على مجيع ذلك  األمر به أو النص على إباحة عقده ألن العقود والعهود واألوعاد شروط واسم

قال أبو حممد وأيضا فيقال ملن أوجب الوفاء بعقد أو عهد أو شرط أو وعد ليس يف نص القرآن أو السنة الثابتة 
إجياب عقد وإنفاذه إننا بالضرورة ندري أنه ال خيلو كل عقد وعهد وشرط ووعد التزمه أحد ألحد وجهني ال ثالث 

أو السنة إجيابه وإنفاذه فإن كان كذلك فنحن ال خنالفكم يف إنفاذ ذلك وإجيابه  هلما إما أن يكون يف نص القرآن
  وإمنا أن يكون ليس يف نص القرآن وال يف السنة إجيابه وال إنفاذه ففي هذا اختلفنا 

فنقول لكم اآلن فإن كان هكذا فإنه ضرورة ال ينفك من أحد أربعة أوجه ال خامس هلا أصال إما أن يكون فيه 
{ ة ما حرم اهللا تعاىل يف القرآن أو على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذا عظيم ال حيل قال تعاىل إباح

قاتلوا لذين ال يؤمنون بلله وال بليوم آلخر وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله وال يدينون دين حلق من لذين أوتوا 
نئذ عمن التزم يف عهده وشرطه وعقده ووعده إحالل ونسأهلم حي} لكتاب حىت يعطوا جلزية عن يد وهم صاغرون 

اخلنزير واألمهات وقتل النفس فإن أباح ذلك كفر وإن فرق بني شيء من ذلك تناقض وسخف وحتكم يف الدين 
  بالباطل 

ال وإما أن يكون التزم فيه حترمي ما أباحه اهللا تعاىل يف القرآن أو على لسان رسوله صلى اهللا عليه و سلم فهذا عظيم 
ونسأهلم حينئذ عمن } يأيها لنيب مل حترم مآ أحل هللا لك تبتغي مرضاة أزواجك وهللا غفور رحيم { حيل قال تعاىل 

  حرم املاء واخلبز والزواج وسائر املباحات وقد صح أن حمرم احلالل كمحلل احلرام وال فرق 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذا عظيم ال حيل وإما أن يكون التزم ما أوجبه اهللا تعاىل يف القرآن أو على لسان رسول 

  ونسأهلم حينئذ عمن التزم يف عهده وعقده وشرطه إسقاط الصلوات 



وإسقاط صوم شهر رمضان وسائر ذلك فمن أجاز ذلك فقد كفر وإما أن يكون أوجب على نفسه ما مل يوجبه اهللا 
حج إىل غري مكة أو يف غري أشهر احلج وكل هذه  تعاىل عليه فهذا عظيم ال حيل ونسأهلم عمن التزم صالة سادسة أو

  الوجوه تعد حلدود اهللا وخروج عن الدين واملفرق بني شيء من ذلك قائل يف الدين بالباطل نعوذ باهللا من ذلك 
فإن قد صح ما ذكرنا فلم يبق إال الكالم على اآليات اليت احتج هبا أهل املقالة األوىل وعلى األحاديث اليت شغبوا 

ادها وبيان حكمها حىت يتألف بعون اهللا تعاىل ومنه مع هذه فإن الدين كله واحد ال ختالف فيه قال اهللا عز و جل بإير
  } أفال يتدبرون لقرآن ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه ختالفا كثريا { 

وال تقربوا {  عز و جل فنقول وباهللا تعاىل نتأيد إن كل ما ذكروا من ذلك فال حجة هلم يف شيء منه أما قول اهللا
كرب مقتا عند هللا أن { و } مال ليتيم إال بليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن لعهد كان مسؤوال 

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم } { ولذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون } { تقولوا ما ال تفعلون 
ا وجوهكم قبل ملشرق وملغرب ولكن لرب من آمن بلله وليوم آلخر وملالئكة ليس لرب أن تولو} { ال يؤمنون 

ولكتاب ولنبيني وآتى ملال على حبه ذوي لقرىب وليتامى وملساكني وبن لسبيل ولسآئلني ويف لرقاب وأقام لصالة 
آ وأولئك هم وآتى لزكاة وملوفون بعهدهم إذا عاهدوا ولصابرين يف لبأسآء ولضراء وحني لبأس أولئك لذين صدقو

إن لذين يبايعونك إمنا يبايعون هللا يد هللا فوق { و } بلى من أوىف بعهده واتقى فإن اهللا حيب املتقني { و } ملتقون 
وذكروا نعمة هللا { و } أيديهم فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه ومن أوىف مبا عاهد عليه هللا فسيؤتيه أجرا عظيما 

يوفون بلنذر { و } لتم مسعنا وأطعنا وتقوا هللا إن هللا عليم بذات لصدور عليكم وميثاقه لذي واثقكم به إذ ق
} ومآ أنفقتم من نفقة أو نذرمت من نذر فإن هللا يعلمه وما للظاملني من أنصار { و } وخيافون يوما كان شره مستطريا 

  } وذكر يف لكتاب إمساعيل إنه كان صادق لوعد وكان رسوال نبيا { و 
  فيهم أوف بنذرك وذم الذين ينذرون وال يوفون واخلرب فيم أعطى يب مث غدر واحلديثان اللذان 

فإهنا مجل قد جاء نص آخر يبني أهنا كلها ليست على عمومها ولكنها يف بعض العهود وبعض العقود وبعض النذور 
لك العبد وقوله وبعض الشروط وهي قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نذر يف معصية اهللا تعاىل وال فيما مي

صلى اهللا عليه و سلم من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصي اهللا تعاىل فال يعصه مع ما ذكرنا من قوله 
  صلى اهللا عليه و سلم كل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل 

ا جاء القرآن أو فصح هبذه النصوص أن تلك اآليات واخلربين إمنا هي فيمن شرط أو نذر أو عقد أو عاهد على م
  السنة بإلزامه فقط 

وقد وافقنا املخالفون ههنا على أن من نذر أو عقد أو عاهد أو شرط أن يزين أو يكفر أو يقتل مسلما ظلما أو أن 
يأخذ ماال بغري حق أو أن يترك الصالة فإنه ال حيل له الوفاء بشيء من ذلك ألنه معصية وال فرق بني هذا وبني 

ن يضيع حدا أو أن يبطل حقا أو أن مينع مباحا واملفرق بني ذلك مبطل متناقض متحكم يف شرط وعاهد وعقد أ
  الدين بالباطل فارتفع اإلشكال يف هذا الباب مجلة واحلمد هللا رب العاملني 

وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم لكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على هللا لكذب { وكذلك قول اهللا عز و جل 
فهذا غاية البيان يف صحة قولنا واحلمد هللا } يفترون على هللا لكذب ال يفلحون متاع قليل وهلم عذاب أليم إن لذين 

  رب العاملني 
وباليقني ندري أن من حرم على نفسه أن يتزوج على امرأته أو أن يتسرى عليها أو أال يرحلها أو أال يغيب عنها 

وإن خفتم أال تقسطوا يف ليتامى فنكحوا ما طاب لكم { به إذ يقول  فقد حرم ما أحل اهللا تعاىل له وما أمره تعاىل



وقال تعاىل } من لنسآء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا 
ما ملكت  إال على أزواجهم أو{ وقال عز و جل } إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني { 

هو لذي يسريكم يف لرب ولبحر حىت إذا { وقال تعاىل } عندها جنة ملأوى { وقال تعاىل } أمياهنم فإهنم غري ملومني 
كنتم يف لفلك وجرين هبم بريح طيبة وفرحوا هبا جآءهتا ريح عاصف وجآءهم ملوج من كل مكان وظنوا أهنم أحيط 

وكذلك من عاهد على تأمني من ال حيل } هذه لنكونن من لشاكرين  هبم دعوا هللا خملصني له لدين لئن أجنيتنا من
  تأمينه 

  وعلى إبقاء مال يف 

ملك من ال حيل له متلكه وعلى اسقاط حد اهللا تعاىل أو قود فإنه قد عقد على معصية ومسى احلالل حراما والقرآن 
  لقرآن أو السنة إمضاؤه قد جاء بتكذيب من فعل ذلك وبنهيه عن ذلك وهكذا ما مل يذكر ما ليس يف ا

  ومن عجائب الدنيا احتجاج من احتج باخلرب الذي فيه أوف بنذرك وهو أو خمالف هلذا اخلرب ألنه ورد يف معنيني 
  أحدمها الوفاء مبا نذره املرء يف جاهليته وكفره وهم ال يقولون بإنفاذ ذلك 

  والثاين أنه ورد يف اعتكاف ليلة وهم ال يقولون بذلك 
شأنا ممن حيتج خبرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما ليس فيه منه شيء أصال وهو قد عصى ذلك  فمن أعجب

اخلرب يف كل ما فيه ونعوذ باهللا من هذه األحوال فليس يف عكس احلقائق أكثر من هذا وأما حنن فنلزم من نذر يف 
ر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذلك كفره طاعة اهللا عز و جل مث أسلم أن يفي مبا نذر من ذلك اتباعا ألم

  وكذلك من نذر اعتكاف ليلة فإنه يلزمه الوفاء به أيضا 
ومما قدمنا قبل من نذر الباطل وعقده من شرط المرأته إن نكح عليها فالداخلة بنكاح طالق وإن تسرى عليها 

متسك فكل هذا معاص وخالف ألمر  فالسرية حرة وإن غاب عنها مدة كذا أو أرحلها فأمرها بيدها تطلق نفسها أو
اهللا تعاىل وتعد حلدود اهللا ألن اهللا تعاىل مل جيعل قط أمر امرأة بيدها إال املعتقة وهلا زوج فقط بل جعل أمر النساء إىل 

لرجال قوامون على لنسآء مبا فضل هللا بعضهم على بعض ومبآ أنفقوا من أمواهلم { الرجال وبأيديهم فقال تعاىل 
قانتات حافظات للغيب مبا حفظ هللا ولاليت ختافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن يف ملضاجع وضربوهن فلصاحلات 

{ وجعل الطالق إىل الرجال ال إىل النساء فقال تعاىل } فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن هللا كان عليا كبريا 
ربكم ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن  يأيها لنيب إذا طلقتم لنسآء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا لعدة وتقوا هللا

ومل } يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود هللا ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه ال تدرى لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا 
جيعل طالقا قبل نكاح وال عتقا قبل ملك فمسمى كل حكم مما ذكرنا حالال مفتر على اهللا تعاىل منهي عن كل ذلك 

  ا عقود باطل ال يصح شيء منها فصح أهن
وكذلك بني اهللا تعاىل حكم الطالق فجعله يف كل حال واقعا إذا وقع حيث أطلق اهللا تعاىل إيقاعه وغري واقع حيث 

  مل يطلق اهللا تعاىل إيقاعه فمن طلق إىل أجل أو 

واقعا وال عتاقا واقعا  أخرج طالقه أو عتاقه خمرج اليمني فقد تعدى حدود اهللا تعاىل وليس شيء من ذلك طالقا
أصال ال حني يوقعه خمالفا ألمر اهللا تعاىل وال حيث ال يوقعه أصال وهذا بيان ال حييل على من نصح نفسه وباهللا 

  التوفيق 
لذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون مآ أمر { قال أبو حممد مث نظرنا فيما احتجوا به من قوله عز و جل 



} { وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقني { و } يفسدون يف ألرض أولئك هم خلاسرون هللا به أن يوصل و
وال تقربوا مال ليتيم إال بليت هي } { وال تشتروا بعهد هللا مثنا قليال إمنا عند هللا هو خري لكم إن كنتم تعلمون 

ها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قرىب أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا لكيل ومليزان بلقسط ال نكلف نفسا إال وسع
حلمد هللا { فوجدنا هذه اآليات يف غاية البيان يف صحة قولنا } وبعهد هللا أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون 

  ألن عهد اهللا إمنا هو مضاف إىل اهللا تعاىل وال يضاف إىل اهللا عز و جل إال ما أمر به ال ما هنى عنه } رب لعاملني 
  الف هذا فهو عهد إبليس ال عهد اهللا تعاىل ومن أضافه إىل اهللا تعاىل فقد كذب عليه وما كان خ

} وإما ختافن من قوم خيانة فنبذ إليهم على سوآء إن هللا ال حيب خلائنني { مث نظرنا يف احتجاجهم بقول اهللا تعاىل 
عهد من خاف منه خيانة بل ألزمه تعاىل أن فوجدنا حجة لنا عليهم ألن اهللا تعاىل مل يأمره عليه السالم بالتمادي على 

ينبذ إليهم عهدهم فصح أن كل عهد أمر اهللا عز و جل بنبذه وطرحه فهو عهد منقوض مرفوض ال حيل التمادي 
  عليه 

ومنهم من عاهد هللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من { مث نظرنا فيما احتجوا به من قول اهللا عز و جل 
هم من فضله خبلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا يف قلوهبم إىل يوم يلقونه مبآ أخلفوا هللا ما لصاحلني فلمآ آتا

فوجدناه ال حجة هلم فيه ألن هؤالء قوم عاهدوا اهللا عز و جل لئن رزقهم ماال } وعدوه ومبا كانوا يكذبون 
قع على الزكاة وعلى التطوع فواجب ليصدقن وليكونن من الصاحلني وهذا فرض على كل أحد ألن الصدقة اسم ي

  محله على عمومه ما مل مينع من شيء منه نص فدخل يف ذلك مانع الزكاة وهذه كبرية وكذلك سائر فروض املال 

وخرج منه صدقة التطوع ألنه نذر فيما ال ميلك بعد وكذلك كون املرء من الصاحلني فرض عليه نذره أو مل ينذره 
لذين يبخلون مبآ آتاهم هللا من فضله هو خريا هلم بل هو شر هلم سيطوقون ما خبلوا به  وال حيسنب{ وقد قال تعاىل 

فهذا حكم من خبل بفرائض املال من الزكاة } يوم لقيامة وهللا مرياث لسماوات وألرض وهللا مبا تعملون خبري 
  وغريها مما جاءت بإجيابه النصوص 

الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثنا أمحد بن علي ثنا مسلم بن  حدثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد
احلجاج ثنا زهري بن حرب ثنا إمساعيل بن إبراهيم هو ابن علية ثنا أيوب هو السختياين عن أيب قالبة عن أيب املهلب 

   ميلك العبد عن عمران بن احلصني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال وفاء لنذر يف معصية وال فيما ال
حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا ثنا إبراهيم بن أمحد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن إمساعيل ثنا وهيب ثنا أيوب 
عن عكرمة عن ابن عباس قال بينما النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب إذا برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل 

تظل وال يتكلم ويصوم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم مره فليتكلم وليستظل نذر أن يقوم وال يقعد وال يس
  وليقعد وليتم صومه 

وبه إىل البخاري ثنا أبو عاصم وأبو نعيم كالمها عن مالك عن طلحة بن عبد امللك عن القاسم بن حممد عن عائشة 
   فليطعه ومن نذر أن يعصيه فال يعصه أم املؤمنني قالت قال النيب صلى اهللا عليه و سلم من نذر أن يطيع اهللا

حدثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثنا أمحد بن علي ثنا مسلم بن 
احلجاج ثنا ابن أيب عمر العدين ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا محيد حدثين ثابت عن أنس أن نيب اهللا صلى اهللا 

سلم رأى سخيا يتهادى بني ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر أن ميشي قال إن اهللا عن تعذيب هذا لنفسه لغين  عليه و
  وأمره أن يركب 

مث نظرنا فيما احتجوا به من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن إخالف الوعد خصلة من خصال النفاق 



  فوجدناهم ال حجة هلم فيه 
  ملالكيني املخالفني لنا أول ذلك احلنفيني وا

يف كثري من هذا الباب مع عظيم تناقضهم يف ذلك جممعون على أن من قال آلخر ألهنب لك غدا دينارا أو سأهبك 
اليوم هذا الثوب وما أشبه هذا فإنه ال يقضي عليه بشيء من ذلك عندهم فهم أول تارك ملا احتجوا به وأما حنن 

احلكم عمن وعد آخر أن يعطيه شيئا مساه وأكد ذلك باليمني باهللا تعاىل مث مل يفعل  فإننا رأينا اهللا عز و جل قد أسقط
فلم يلزمه اهللا عز و جل إال كفارة اليمني فقط ال الوفاء مبا وعد ومل جيعل عليه يف ذلك مالمة مث وجدنا اهللا تعاىل 

سيت وقل عسى أن يهدين ريب وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشآء هللا وذكر ربك إذا ن{ يقول 
  } ألقرب من هذا رشدا 

فصح هبذا أن من وعد وعدا ومل يقل إن شاء اهللا فهو عاص هللا عز و جل خمالف ألمره وإذا كان قوله ذلك معصية 
  هللا تعاىل فهو مردود غري نافذ 

ي أن كل ما شاء اهللا تعاىل كونه مث إننا وجدناه إن وعد وقال إن شاء اهللا فقد استثىن مشيئة اهللا تعاىل وبالضرورة ندر
وأن كل ما مل يكن فإن اهللا } إمنآ أمره إذآ أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { فهو واقع ال حمالة قال اهللا عز و جل 

تعاىل مل يشأ كونه فإذا مل يفت هذا الواعد مبا وعد ولو يوجبه إال أن يشاءه اهللا تعاىل فقد أيقنا ضرورة أن اهللا تعاىل مل 
  يشأ كونه فلم خيالفه عقده ألنه مل يوجبه إال مبشيئة اهللا تعاىل مل يشأها عز و جل 

فصح هبذا يقينا أن الوعد الذي يكون إخالفه خصلة من خصال النفاق إمنا هو الوعد مبا افترض اهللا تعاىل الوفاء به 
ملفترضة فقط ال ما عدا ذلك فإن وألزم فعله وأوجب كونه كالديون الواجبة واألمانات الواجب أداؤها واحلقوق ا

هذه الوجوه قد أوجب اهللا تعاىل الوعيد على العاصي يف ترك أدائها وأوقع املالمة على املانع منها وأمر بأدائها وإن 
كان عز و جل مل يرد كون ما مل يكن منها وال حجة لنا على اهللا تعاىل بل هللا احلجة البالغة فلو شاء اهللا هلداكم 

ناهم أيضا قد أمجعوا على أن الوصايا أوعاد يعدها املوصي مث خيتلفوا أن له الرجوع عنها إن شاء إال أمجعني ووجد
  العتق فإهنم قد اختلفوا يف جواز الرجوع عنه 

وهذا كله رجوع منهم إىل قولنا وتناقض يف قوهلم وأما حنن فلم جنز الرجوع يف العتق يف الوصية ألنه عقد حض اهللا 
ط به وما كان هكذا فال جيوز الرجوع فيه ألنه عقد قد لزم إذا التزمه فال يسقط إال بنص وال نص يف تعاىل عليه وغب

جواز الرجوع فيه والعتق املؤجل جائز خبالف اهلبات املؤجلة وسائر العقود املؤجلة ألن التأجيل شرط فال جيوز إال 
باع املدبر ومل ينكر التدبري صح أن العتق إىل أجل  ما يف كتاب اهللا تعاىل فلما صح أن النيب صلى اهللا عليه و سلم

  شرط يف كتاب اهللا تعاىل فهو نافذ الزم ال رجوع فيه خبالف سائر العقود املؤجلة اليت ال نص يف إجازهتا 
وأما الكالم يف قوله صلى اهللا عليه و سلم كان منافقا خالصا و كانت فيه خصلة من النفاق فإن رسول اهللا صلى اهللا 

ه و سلم مل يقل فيه إنه يكون كافرا واملنافق أصله من نافقاء الريبوع وهو باب يعده الريبوع يف جحره خمفيا علي
مغطى بالتراب فلما كان املسر للكفر املظهر لإلميان يبطن غري ما يظهر مسي منافقا ملا ذكرناه فليس كل منافق كافرا 

ن وأما من أسر شيئا ما وأظهر غريه ففعله نفاق وليس كفرا وهو إمنا املنافق الكافر الذي يسر الكفر ويظهر اإلميا
بذلك الفعل منافق ال كافر فلما كان من إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان يسرون 

عن خالف ما يظهرون ويقولون ما ال يفعلون كان فعلهم ذلك نفاقا وكانوا بذلك منافقني ومما يصح هذا أن املرتد 
اإلسالم إىل الكفر حكمه القتل وهؤالء املذكورون من املخاصم الفاجر والواعد املخلف واملعاهد الغادر واملؤمتن 



  اخلائن والكذاب يف حديثه ال قتل عليهم ألنه ال نص يف قتلهم وال قال به أحد فضال عن أن يكون فيه إمجاع 
  فصح ما قلناه 

  واحلمد هللا رب العاملني 
ا احتجوا به من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن لكل غادر لواء يوم القيامة فهو داخل يف هذا مث نظرنا فيم

اخلرب املتقدم وكذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم عن اهللا تعاىل أنه خصم من أعطى به تعاىل مث غدر وإمنا ذلك كله 
ن أو على لسان رسوله صلى اهللا عليه و سلم مث فيمن عاهد على حق واجب عهدا أمر اهللا تعاىل به نصا يف القرآ

غدر فهذا عظيم جدا وكذلك من وعد بأداء دين واجب عليه وأداء أمانة قبله مث أخلف فهي معصية نعوذ باهللا تعاىل 
منها وليس كذلك من عاهد أو وعد على معصية أو مبعصية كمن عاهد آخر على الزىن أو على هذم الكعبة أو على 

  على ترك الصالة أو على ما ذكرنا قبل من إجياب ما مل جيب أو اسقاط ما جيب أو حترمي ما أحل اهللا قتل مسلم أو 

  تعاىل أو إحالل ما حرم اهللا تعاىل أو وعد بشيء من ذلك فهذا كله هو احلرام املفسوخ املردود وباهللا تعاىل التوفيق 
يه و سلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به وهكذا القول فيما احتجوا به من قول رسول اهللا صلى اهللا عل

الفروج فإمنا هذا بال شك يف الشروط اليت أمر اهللا تعاىل أن يستحل هبا الفروج من الصداق املباح ملكه الواجب 
 إعطاؤه والنفقة والكسوة واإلسكان واملعاشرة باملعروف وتدك املضارة أو التسريح بإحسان ال مبا هنى اهللا تعاىل عن

  أن يستحل به الفروج من الشروط املفسدة من حتليل حرام أو حترمي حالل أو إسقاط واجب أو إجياب ساقط 
حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد ثنا إبراهيم بن أمحد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبيد اهللا بن موسى 

ن بن عوف عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أيب عن زكريا بن أيب زائدة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمح
  هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل المرأة أن تسأل طالق أختها لتستفرغ صحفتها فإمنا هلا ما قدر هلا 
 وبه إىل البخاري ثنا حممد بن عرعرة عن شعبة عن عدي بن ثابت عن أيب حازم عن أيب هريرة قال هنى رسول اهللا
صلى اهللا عليه و سلم عن التلقي وأن يبتاع املهاجر لألعرايب وأن تشترط املرأة طالق أختها وذكر باقي احلديث 

فصح أن اشتراط املرأة يف نكاحها طالق غريها ممن هي يف عصمة الناكح هلا أو طالق من يتزوجها بعد أن تزوجها 
 إمضاؤه وصح أن كل نكاح عقد على ما ال حيل فإنه باطل وحرام منهي عنه وشرط مفسوخ فاسد ال حيل عقده وال

ال حيل وهو مفسوخ أبدا ولو ولدت فيه عشرات من األوالد ألنه عقد بصحة ما ال صحة له وعلى أنه ال يصح إال 
بصحة ما ال يصح فهو ال يصح وهذا يف غاية البيان واحلمد هللا رب العاملني وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد و سلم م
مث نظرنا فيما احتجوا به من حديث حذيفة فوجدناه ساقطا ال يصح سنده أما من طريق شعبة فهو مرسل وال حجة 

  يف مرسل وأما الطريق األخرى فمن رواية الوليد بن مجيع وهو ساقط مطرح 
هذا اخلرب ظاهر متيقن ألن حذيفة مدين الدار هو وأبوه وأيضا فإن اهللا تعاىل يأىب إال أن يفضح الكاذبني والكذب يف 

  قبله 

حليف لبين عبد األشهل من األنصار ومل يكن له طريق إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يؤديه إىل قريش أصال ألن 
 طريق املدينة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ خرج إىل بدر خلفه لطريق قريش من مكة إىل بدر فوضع

  كذب ذلك احلديث يقينا وباهللا تعاىل التوفيق 
مث لو صح وهو ال يصح لكان منسوخا بال شك ملا سنذكره إن شاء اهللا تعاىل يف خرب أيب جندل بعد هذا وباهللا تعاىل 



  نتأيد 
بن مث نظرنا يف احلديث الذي فيه املسلمون عند شروطهم فوجدناه أيضا قد ثناه أمحد بن حممد الطلمنكي ثنا حممد 

حيىي بن مفرج ثنا حممد بن أيوب الصموت الرقي ثنا أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار ثنا عمرو بن علي ثنا حممد 
بن خالد ثنا كثري بن عبد اهللا بن زيد بن عمرو بن عوف املزين عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

نا حممد بن املثىن نا حممد بن احلارث نا حممد بن عبد الرمحن بن و سلم املسلمون عند شروطهم وبه إىل البزار ث
  البيلماين عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس على شروطهم ما وافقوا احلق 
اين عن قال علي وكل هذا ال يصح منه شيء أما الطريق األول ففيها كثري بن زيد وهو هالك تركه أمحد وحيىي والث

الوليد بن رباح وهو جمهول واألخرى كثري بن عبد اهللا وهو كثري بن زيد نفسه مرة نسب إىل أبيه ومرة إىل جده مث 
أبوه أيضا حنوه والثالثة من طريق حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين وهو ضعيف مث لو صح وهو ال يصح لكان حجة 

و سلم الشروط إىل املسلمني وال شروط للمسلمني إال الشروط اليت  لنا عليهم ألن فيه إضافة النيب صلى اهللا عليه
أباح اهللا تعاىل يف القرآن أو السنة الثابتة عقدها ال شروط للمسلمني غريها ألن املسلمني ال يستجيزون إحداث 

 عليه و سلم شروط مل يأذن اهللا تعاىل هبا هذه شروط الشيطان وأتباعه ال شروط املسلمني لقول رسول اهللا صلى اهللا
  كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة والضاللة يف النار 

  والعجب كله من احتجاج احلنفيني واملالكيني هبذه األخبار وهم أول خمالف هلا 
فيقولون كل شرط يف نكاح فهو باطل ما مل يعقده بيمني مث يتناقضون يف اليمني فيجعلون ميينا ما مل جيعل اهللا تعاىل 

  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأي تناقض أكثر من هذا قط ميينا وال ر
  وأيضا ففي اخلرب املذكور الناس على شروطهم ما وافقوا احلق ولعمري لو صح 

هذا لكان من عظيم حجتنا عليهم ألنه أبطل كل شرط مل يوافق احلق وال يوافق احلق شيء إال أن يكون يف القرآن 
لم وهكذا القول فيما روي عن عمر الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا أحل أو يف حكم النيب صلى اهللا عليه و س

  حراما أو حرم حالال فعاد كل ما شغبوا فيه من صحيح ثابت أو باطل زائف حجة لنا عليهم 
  واحلمد هللا رب العاملني 

يب صلى اهللا عليه و سلم مث نظرنا يف حديث أيب جندل فوجدناه ال حجة هلم فيه لوجوه ستة أوهلا أنه مل يكن عقد للن
بعد رده من جاء من قريش إليه إذ جاء أبو جندل كما ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد نا إبراهيم بن أمحد حدثنا 
الفربري ثنا البخاري ثنا عبد اهللا بن حممد هو املسندي نا عبد الرزاق حدثنا معمر أخربين الزهري أنا عروة بن الزبري 

رمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه فذكر حديث احلديبية وفيه فقال املسلمون عن املسور بن خم
سبحان اهللا كيف يرد إىل املشركني وقد جاء مسلما فبينما هو كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف 

مد أول ما أقاضيك عليه يف قيوده قد خرج من أسفل مكة حىت رمى بنفسه بني أظهر املسلمني فقال سهيل هذا يا حم
أن ترده إيل فقال صلى اهللا عليه و سلم إنا مل نفض الكتاب بعد قال فواهللا إذا ال أصاحلك على شيء أبدا فقال النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم فأجزه يل فقال ما أنا مبجيز ذلك لك قال بلى فافعل ما أنا بفاعل 
ه املخالفون لنا أن يرد إليهم من جاء منهم قبل أن يتم التعاقد على قال مكرز بلى قد أجزناه لك فهذا أمر ال يقول ب

  ذلك فكيف حيتجون مبا ال حيل عندهم أليس هذا من الباليا والفضائح 
والوجه الثاين أنه كما ترى مل يرده عليه السالم إال حىت أجازه من ال تقدر قريش على معارضته وهو من رهط 

بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي والذي  سهيل بن عمرو ألنه سهيل بن عمرو



أجار أبا جندل هو مكرز بن حنفص بن األخيف بن علقمة بن عبد احلارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر 
  بن لؤي من سادات بين عامر بن لؤي فبطل تعلقهم برد النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ال جبوار وأمان أبا جندل إذ مل يرده إ
والوجه الثالث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يرد إىل الكفار أحدا من املسلمني يف تلك املدة إال وقد أعلمه اهللا 

  عز و جل أهنم ال يفتنون يف دينهم وال يف دنياهم وأهنم سينجون وال بد 
حدثنا أمحد بن حممد نا أمحد بن علي نا  كما حدثنا عبد اهللا بن يوسف نا أمحد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى

مسلم بن احلجاج نا أبو بكر بن أيب شيبة نا عفان نا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن قريشا صاحلوا النيب صلى 
اهللا عليه و سلم فاشترطوا على النيب صلى اهللا عليه و سلم أن من جاء منكم مل نرده عليكم ومن جاء منا رددمتوه 

يا رسول اهللا أتكتب هذا قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده اهللا ومن جاء منهم إلينا فسيجعل اهللا له  علينا قالوا
  فرجا وخمرجا 

وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى { قال أبو حممد قد قال اهللا عز و جل واصفا لنبيه صلى اهللا عليه و سلم 
لم بأن من جاءه من عند كفار قريش مسلما فسيجعل اهللا له فرجا فأيقنا أن إخبار النيب صلى اهللا عليه و س} 

وخمرجا وحي من عند اهللا صحيح ال داخلة فيه فصحت العصمة بال شك من مكروه الدنيا واآلخرة ملن أتاه منهم 
  حىت تتم جناته من أيدي الكفار ال يستريب يف ذلك مسلم حيقق النظر 

نيب صلى اهللا عليه و سلم وال حيل ملسلم أن يشترط هذا الشرط وال أن يفي وهذا أمر ال يعلمه أحد من الناس بعد ال
  به إن شرطه إذ ليس عنده من علم الغيب ما أوحى اهللا تعاىل به إىل رسوله وباهللا تعاىل التوفيق 

هلهم والوجه الرابع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرد من رد املسلمني إىل املشركني إال أحرارا إىل أ
وآبائهم وقومهم واملخالفون يف هذا ال يردون املسلمني األحرار إال عبيدا إىل الكفار الذين يعذبوهنم أشد العذاب 

  ويأتون الفاحشة احملرمة يف النساء ورمبا قتلوهم فما ندري كيف يستسهل مثل هذا مسلم 
دفوي نا أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل والوجه اخلامس أن أبا سعيد اجلعفري حدثنا قال نا حممد بن علي بن األ

  النحاس عن أمحد بن شعيب 

عن سعيد بن عبد الرمحن نا سفيان عن الزهري قال سفيان وثبتين معمر بعد ذلك عن الزهري عن عروة بن الزبري 
بة بن أسيد قال إن املسور بن خمرمة ومروان أخرباه خبرب احلديبية فذكر احلديث ويف آخره خروج أيب بصري وهو عت

بن جارية الثقفي حليف بين نوفل بن عبد مناف إىل سيف البحر وانفالت أيب جندل بن سهيل إليه قال فجعل ال 
خيرج رجل من قريش قد أسلم إال حلق بأيب بصري حىت اجتمعت منهم عصابة فواهللا ما يسمعون بعري لقريش خترج 

م فأرسلت قريش إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يناشدونه باهللا إىل الشام إال اعترضوا هلم فيقتلوهنم ويأخذون أمواهل
  وبالرحم إال أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن فأرسل النيب صلى اهللا عليه و سلم إليهم 

قال أبو حممد فهذا أبو بصري وأبو جندل ومن معهما من املسلمني قد سفكوا دماء قريش املعاهدين لرسول اهللا صلى 
م وأخذوا أمواهلم ومل حيرم ذلك عليهم وال كانوا بذلك عصاة وال شك يف أن رسول اهللا صلى اهللا اهللا عليه و سل

عليه و سلم كان قادرا على منعهم من ذلك لو هناهم فلم يفعل فصح يقينا أنه عهد منسوخ خبالف ما يقوله 
  املخالفون اليوم وإنه إمنا لزم من كان باملدينة فقط دون من كان خارجا عنها 

والوجه السادس وهو القاطع لكل شغب واحلاسم لكل علقة وهو صحة اليقني بأن ذلك العهد منسوخ ممنوع منه 



فإذا نسلخ ألشهر حلرم فقتلوا ملشركني حيث وجدمتوهم { حمرم عقده يف األبد مما يف سورة براءة من قول اهللا تعاىل 
ة وآتوا لزكاة فخلوا سبيلهم إن هللا غفور رحيم وخذوهم وحصروهم وقعدوا هلم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا لصال

قاتلوا لذين ال يؤمنون بلله وال بليوم آلخر وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله { وبقوله تعاىل أيضا يف سورة براءة } 
وبقوله تعاىل أيضا يف سورة } وال يدينون دين حلق من لذين أوتوا لكتاب حىت يعطوا جلزية عن يد وهم صاغرون 

} وإن أحد من ملشركني ستجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا مث أبلغه مأمنه ذلك بأهنم قوم ال يعلمون { ة براء
كيف يكون للمشركني عهد عند هللا وعند رسوله إال لذين عاهدمت عند ملسجد { وبقوله تعاىل أيضا يف سورة براءة 

  } حلرام فما ستقاموا لكم فستقيموا هلم إن هللا حيب ملتقني 

ة براءة آخر سورة أنزلت كما حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد ثنا إبراهيم بن أمحد البلخي ثنا الفربري وسور
{ ثنا البخاري نا أبو الوليد هو الطيالسي ثنا شعبة عن أيب إسحاق السبيعي عن الرباء بن عازب قال آخر آية أنزلت 

له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ إن مل يكن هلآ  يستفتونك قل هللا يفتيكم يف لكاللة إن مرؤ هلك ليس
ولد فإن كانتا ثنتني فلهما لثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجاال ونسآء فللذكر مثل حظ ألنثيني يبني هللا لكم أن 

  وآخر سورة نزلت براءة } تضلوا وهللا بكل شيء عليم 
م آخر عهده إىل الكفار عام حجة أيب بكر الصديق بالناس وبعد قال أبو حممد وهبا عهد النيب صلى اهللا عليه و سل

احلديبية اليت كانت فيها قصة أيب جندل بثالثة أعوام وشهر ألن احلديبية كانت يف ذي القعدة عام ست من اهلجرة 
رة القضاء قبل خيرب فلما كان ذو القعدة املقبل بعد احلديبية بعام كامل اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عم

سنة سبع من اهلجرة مث كان فتح مكة يف رمضان سنة مثان من اهلجرة بعد عمرة القضاء بعام غري شهرين وحج تلك 
السنة عتاب بن أسيد باملسلمني مث حج أبو بكر يف ذي احلجة سنة تسع من اهلجرة بعد الفتح بعام وشهرين كما ثنا 

ا البخاري ثنا سعيد بن عفري نا الليث نا عقيل عن ابن شهاب أخربين محام ثنا األصيلي ثنا املروزي ثنا الفربري ثن
  محيد بن عبد الرمحن أن أبا هريرة قال بعثين أبو بكر يف تلك احلجة 

  وذكر احلديث وفيه مث أردف النيب صلى اهللا عليه و سلم بعلي بن أيب طالب وأمره أن يؤذن برباءة 
ه يوم النحر يف أهل مىن برباءة وأال حيج بعد العام مشرك وال يطوف قال أبو هريرة فأذن معنا علي رضي اهللا عن

  بالبيت عريان 
فصح باليقني أنه ال حيل أن يعاهد مشرك عهدا وال يعاقد عقدا إال على اإلسالم فقط أو على غرم باجلزية والصغار 

شرط هلم خبالف ما ذكرنا إن كان كتابيا وصح يقينا أن كل عهد أو عقد أو شرط عقد معهم أو عوهدوا عليه أو 
  فهو باطل مردود ال حيل عقده وال الوفاء به إن عقد بل يفسخ وال بد 

وأول ما نسخ اهللا عز و جل من العهد الذي كان يوم احلديبية فرد النساء كما حدثنا محام بن أمحد ثنا األصيلي ثنا 
  املروزي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد اهللا بن 

لرزاق ثنا معمر قال أخربين الزهري أخربين عروة عن املسور بن خمرمة ومروان فذكر حديث احلديبية حممد ثنا عبد ا
يأيها لذين آمنوا إذا جآءكم ملؤمنات { وشرط سهيل الذي ذكرنا وفيه مث جاء نسوة مؤمنات فأنزل اهللا عز و جل 
ن إىل لكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون مهاجرات فمتحنوهن هللا أعلم بإمياهنن فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوه

هلن وآتوهم مآ أنفقوا وال جناح عليكم أن تنكحوهن إذآ آتيتموهن أجورهن وال متسكوا بعصم لكوافر واسألوا مآ 
يأيها لذين آمنوا إذا جآءكم { إىل قوله } أنفقتم وليسألوا مآ أنفقوا ذلكم حكم هللا حيكم بينكم وهللا عليم حكيم 



رات فمتحنوهن هللا أعلم بإمياهنن فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل لكفار ال هن حل هلم وال ملؤمنات مهاج
هم حيلون هلن وآتوهم مآ أنفقوا وال جناح عليكم أن تنكحوهن إذآ آتيتموهن أجورهن وال متسكوا بعصم لكوافر 

  } ليم حكيم واسألوا مآ أنفقتم وليسألوا مآ أنفقوا ذلكم حكم هللا حيكم بينكم وهللا ع
حدثنا حممد بن سعيد بن نبات حدثنا حممد بن أمحد بن مفرج ثنا عبد اهللا بن جعفر بن الورد ثنا عمرو بن أمحد بن 

سرح وأمحد بن زغبة قاال حدثنا حيىي بن بكري ثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال أخربين عروة بن الزبري 
ى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا كاتب ومروان بن احلكم عن أصحاب رسول اهللا صل

سهيل بن عمرو يومئذ يعين يوم احلديبية فذكر احلديث وفيه فرد يومئذ أبا جندل إىل أبيه سهيل بن عمرو ومل يأته 
بة بن أيب أحد من الرجال إال رده يف تلك املدة وإن كان مسلما وجاء املؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عق

معيط ممن خرج إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يأيها لذين آمنوا إذا جآءكم ملؤمنات { و سلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم ملا أنزل اهللا عز و جل فيهن 

علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل لكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون مهاجرات فمتحنوهن هللا أعلم بإمياهنن فإن 
هلن وآتوهم مآ أنفقوا وال جناح عليكم أن تنكحوهن إذآ آتيتموهن أجورهن وال متسكوا بعصم لكوافر واسألوا مآ 

  } أنفقتم وليسألوا مآ أنفقوا ذلكم حكم هللا حيكم بينكم وهللا عليم حكيم 
اهللا نا أبو إسحاق البلخي نا الفربري نا البخاري نا إسحاق ثنا يعقوب ثنا ابن أخي ابن  حدثنا عبد الرمحن بن عبد

شهاب عن عمه قال أخربين عروة بن الزبري أنه مسع مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة خيربان خرب من رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم يف احلديبية 

لى اهللا عليه و سلم على أال يأتيه من املشركني أحد وإن كان على دين وذكر احلديث وفيه أن سهيال كاتب النيب ص
اإلسالم إال رده إىل املشركني قاال وجاءت املؤمنات مهاجرات فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط ممن خرج 

أنزل اهللا يف  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي عاتق فجاء أهلها يسألون رسول اهللا أن يرجعها إليهم حىت
  املؤمنات ما أنزل 

حدثنا عبد اهللا بن ربيع نا حممد بن إسحاق ثنا ابن األعرايب ثنا أبو داود ثنا حممد بن عبيد أن حممد بن ثور حدثهم 
  عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة قال خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم من احلديبية 

رط قريش يف رد من جاء مسلما إليهم وفيه مث جاء نسوة مهاجرات مؤمنات فنهاهم اهللا أن فذكر احلديث وش
  يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق 

قال أبو حممد فإذا نسخ اهللا تعاىل عهد نبيه عليه السالم وعقده وشرطه فمن هذا اجلاهل الذي جييز هذا الشرط 
  ألحد بعده تربأ إىل اهللا من ذلك 

وهكذا القول يف حديث أيب رافع أنه منسوخ برباءة على أنه حديث ننكره وإن كنا ال نعلم يف سنده  قال أبو حممد
علة ولكنا نعجب منه ألن أبا رافع كان موىل النيب صلى اهللا عليه و سلم موىل عتاقة فكيف صار مع مشركي قريش 

  ع قريش وبعد حديث أيب رافع بال شك رسوال إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ونزول براءة كان بعد إسالم مجي
قال أبو حممد فلما الح بكل ما ذكرنا أنه ال حجة يف شيء مما ذكرنا ملن أجاز النذور والعقود والشروط والعهود 

على اجلملة إال ما عني بنص أو إمجاع على أنه ال جيوز منها رجعنا إىل القول الثاين فوجدناه صحيحا ووجدنا 
هبا مبينة مفسرة قاضية على هذه اجلملة اليت احتج هبا خصومهم وجدنا النصوص شاهدة النصوص اليت احتجوا 

  بصحة قوهلم 



بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما { فمن ذلك نص النيب عليه السالم وهو الذي قال فيه اهللا تعاىل 
طون شروطا ليست يف كتاب اهللا كل شرط يف فقال عليه السالم ما بال أقوام يشتر} نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 

  كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط شرط اهللا أوثق وكتاب اهللا أحق فصح هبذا النص 
وقد ذكرنا يف هذا الباب بسنده أن كل شرط اشترطه إنسان على نفسه أو هلا على غريه فهو باطل ال يلزم من 

د ورد أحدمها جبواز التزام ذلك الشرط بعينه أو بإلزامه وليس ذلك إال التزمه أصال إال أن يكون النص أو اإلمجاع ق
  يف شروط يسرية قد ذكرناها يف كتابنا املرسوم بذي القواعد 

وأما النذور فإن عبد اهللا بن يوسف حدثنا قال حدثنا أمحد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثنا 
نا حممد بن املثىن نا حممد بن جعفر نا شعبة بن منصور عن عبد اهللا بن مرة عن  أمحد بن علي ثنا مسلم بن احلجاج

عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن النذر وقال إنه ال يأيت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل 
اهللا بن مرة عن ابن عمر عن  قال ابن املثىن وحدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن عبد

  النيب صلى اهللا عليه و سلم به 
وبه إىل مسلم نا قتية نا عبد العزيز يعين الدراوردي عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

   صلى اهللا عليه و سلم قال ال تنذروا فإن النذر ال يغين من القدر شيئا وإمنا يستخرج به من البخيل
حدثنا عبد اهللا بن ربيع نا عمر بن عبد امللك نا حممد بن بكر نا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم نا هشام هو 

الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا بلغه أن أخت عقبة بن عامر 
  تركب  نذرت أن حتج ماشية قال إن اهللا لغين عن نذرها مرها أن

فبطلت هبذين النصني النذور كلها ومل يلزم منها شيء إال ما أتى به النص إما بإجيابه وإما بإباحة التزامه وليس ذلك 
إال فيما كان طاعة هللا عز و جل فقط على ما بينه عليه السالم إذ يقول من نذر أن يطيع اهللا فليطعه وقد ذكرناه 

  لزم من التزامه أصال بسنده يف هذا الباب وما عدا ذلك فال ي
وأما العقود فإن عبد اهللا بن يوسف حدثنا قال نا أمحد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أمحد بن حممد نا أمحد بن 

علي نا مسلم نا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد كالمها عن أيب عامر العقدي نا عبد اهللا بن جعفر الزهري عن 
حممد قال له أخربتين عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من عمل عمال  سعد بن إبراهيم أن القاسم بن

ليس عليه أمرنا فهو رد فصح هبذا النص بطالن كل عقد عقده اإلنسان والتزمه إال ما صح أن يكون عقدا جاء 
عليه و سلم بإبطال صلح النص أو اإلمجاع بإلزامه بامسه أو بإباحة التزامه بعينه وكذلك حكم رسول اهللا صلى اهللا 

  الذين صاحل الذي زىن ابنه بامرأته 
وأما وأي املؤمن واجب فمرسل وفيه أيضا هشام بن سعد وهو ضعيف وكذلك ال تعد أخاك وختلفه مرسل أيضا 

  واحملتجون بذلك أشد الناس خالفا 

  له فال يقضون على من وعد بإجنازه 
بن شهاب مل يلق أبا هريرة ولو صح مل يكن هلم فيه حجة ألن ذلك وأما إذا قلت لصيب تعال هاه لك فمنقطع ألن ا

  اللفظ هبة صحيحة الزمة 
وأما العهود فإن اهللا عز و جل يقول يف سورة براءة اليت هي آخر سورة أنزهلا آخر عهد عهد به إىل املسلمني 

عند رسوله إال لذين عاهدمت كيف يكون للمشركني عهد عند هللا و{ واملشركني نسخ به مجيع ما تقدم فقال تعاىل 



فأبطل عز و جل كل عهد يعهده أحد ملشرك } عند ملسجد حلرام فما ستقاموا لكم فستقيموا هلم إن هللا حيب ملتقني 
إال على ما نص يف السورة املذكورة من غرم اجلزية مع الصغار ألهل الكتاب خاصة واستثىن تعاىل الذين عاهد 

{ عند املسجد احلرام خاصة وهم الذين ذكروا يف أول السورة إذ يقول تعاىل  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
برآءة من هللا ورسوله إىل لذين عاهدمت من ملشركني فسيحوا يف ألرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غري معجزي هللا وأن 

ف أو اإلسالم إال أن فلما انقضت تلك األربعة األشهر مل يبق ملشرك على مسلم عهد إال السي} هللا خمزي لكافرين 
يكون كتابيا فريضى بغرم اجلزية مع الصغار فيجاب إىل ذلك وإال فالسيف فصح هبذا النص أن كل عهد عاهده 

مسلم مشركا على غري اجلزية مع الصغار فهو عهد الشيطان مفسوخ مردود ال حيل الوفاء به وال فرق بني من أخذ 
س وترك الكعبة ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم فعل كال األمرين مث حبديث أيب جندل وبني من صلى إىل بيت املقد

  نسخا 
والعجب كل العجب ممن ال يراعي حدود اهللا تعاىل فيعقد عقودا خبالفها ويراعي عهد كافر قد أمر اهللا ورسوله 

  بفسخه 
أسارى رجال ونساء والعجب كل العجب من املالكيني القائلني إنه إن نزل عندنا كفار حربيون بأمان وعندهم 

  مسلمون ومسلمات أهنم ال ينتزعون منهم ويتركون ويردوهنم إىل بالدهم وال مينعون من الوطء 
قال أبو حممد وحنن نربأ إىل اهللا عز و جل من هذا القول امللعون الذي تقشعر أجساد املسلمني من مساعه فكيف من 

  اعتقاده فليت شعري لو عاهدوهم على 

ى اهللا عليه و سلم أو على قلب املساجد كنائس أو على تعليق النواقيس يف املآذن أتراهم كانوا نبش قرب النيب صل
كيف يكون للمشركني عهد عند هللا وعند رسوله إال { يرون الوفاء هلم هبذه العهود مع ما يسمعون من قوله تعاىل 

مث يتعلقون حبديث أيب جندل } ب ملتقني لذين عاهدمت عند ملسجد حلرام فما ستقاموا لكم فستقيموا هلم إن هللا حي
  وهو منسوخ ملا نص اهللا تعاىل يف براءة مما قد تلوناه يف هذا الباب 

وإن أحد من ملشركني ستجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا مث أبلغه مأمنه ذلك بأهنم { فإن تعلقوا بقول اهللا تعاىل 
  } قوم ال يعلمون 

اىل مل يبح يف هذه اآلية أن يطلقوا على مسلم وال على ماله وال على إذالله وإمنا فهذه حجة عليهم ال هلم ألن اهللا تع
حممد رسول هللا ولذين معه أشدآء على لكفار رمحآء بينهم { أباح حقن دمائهم فقط وال مزيد أما مسعوا قوله تعاىل 

ك مثلهم يف لتوراة ومثلهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من هللا ورضوانا سيماهم يف وجوههم من أثر لسجود ذل
يف إلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فستغلظ فستوى على سوقه يعجب لزراع ليغيظ هبم لكفار وعد هللا لذين آمنوا 

ومن أباح لكافر متلك مسلم فقد انقلبت صفتهم فصاروا رمحاء على } وعملوا لصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيما 
ما كان ألهل ملدينة ومن حوهلم من ألعراب { ن هذه الصفة القبيحة وقوله تعاىل الكافرين أشداء بينهم نعوذ باهللا م

أن يتخلفوا عن رسول هللا وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل 
  }  ال يضيع أجر حملسنني هللا وال يطأون موطئا يغيظ لكفار وال ينالون من عدو نيال إال كتب هلم به عمل صاحل إن هللا

حدثنا محام ثنا األصيلي نا املروزي نا الفربري نا البخاري نا حممد بن العالء أنبأنا أسامة عن بريد عن أيب بردة عن 
  أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بني أصابعه 

هللا اهلمداين نا أبو إسحاق البلخي نا الفربري حدثناالبخاري نا سعيد بن الربيع نا شعبة حدثنا عبد الرمحن بن عبد ا
عن األشعث مسعت معاوية بن سويد يقول مسعت الرباء بن عازب قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسبع 



  فذكر فيها نصر املظلوم 
ب نا أمحد بن حممد نا أمحد بن علي نا مسلم نا قتيبة نا الليث حدثنا عبد اهللا بن يوسف نا أمحد بن فتح نا عبد الوها

  عن عقيل عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال املسلم أخو املسلم ال يظلمه 

 وال يسلمه ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه هبا كربة من كرب
  يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة 

وبه إىل مسلم نا عبد اهللا بن مسلمة بن قعب نا داود بعين ابن قيس عن أيب سعيد موىل عامر بن كريز عن أيب هريرة 
  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله 

عبد اهللا بن منري نا أيب نا زكريا بن أيب زائدة عن الشعيب عن النعمان بن بشري قال قال وبه إىل مسلم ثنا حممد بن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل املؤمنني يف توادهم وتعاطفهم وترامحهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو 

بن عبد الرمحن عن األعمش عن  تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى وبه إىل حممد بن عبد اهللا بن منري نا محيد
خيثمة عن النعمان بن بشري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه 

  اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله 
حلاجته قال أبو حممد فأعرضوا عن هذا كله وقد علمنا أنه ال ظلم للمسلم وال إسالم له وال خذالن له وال تضييع 

وال أمت لكربته وال فضيحة له ولكل مسلم وال أشد خالفا على اهللا تعاىل وعلى رسول صلى اهللا عليه و سلم من 
ترك املسلم واملسلمة عند املشرك يذهلا ويطؤها ووجب هبذا ضرورة أن اإلمام إذا تعاصى عليه خارج عن طاعته ظامل 

قود على أال يتعرض يف شيء من حاله وال مما بيده فإنه أمان فاسد طالب دنيا فلم يراجع الطاعة إال بأمان وعهود وع
وعقد باطل وعهود ساقطة وشروط مفسوخة كلها وال يسقط عنه شيء إال حد احملاربة فقط بنص القرآن إذ يقول 

نفس وال يسقط بذلك قود ملسلم يف } إال لذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن هللا غفور رحيم { تعاىل 
فما دوهنا وال حد من حدود اهللا تعاىل وال حق ملسلم يف مال أخذه بغري حق بل يقام عليه احلكم يف كل ذلك مبا 

  أوجبه القرآن أو السنة وإال فاإلمام عاص هللا تعاىل إن أغفل ذلك 
  قال أبو حممد وهم يقولون فيمن قال إن تزوجت فالنة فهي طالق فتزوجها 

يا أيها لذين آمنوا أوفوا بلعقود أحلت لكم هبيمة ألنعام إال ما يتلى عليكم غري حملي { ب  إهنا تطلق عليه وحيتجون
ويرون يف رسول اهللا أتى من دار احلرب فأسلم أنه يرد إىل الكفار مث يقولون } لصيد وأنتم حرم إن هللا حيكم ما يريد 

ا يعطى فيه أو يترك فيبيعه ممن يريده يف رجل كان له شريك مسلم يف دار فعرض عليه شريكه أن يأخذ الشقص مب
فأباح له شريكه أن يبيع وعقد معه وأشهد الناس طائعا على ترك شفعته وأنه ال يقوم هبا فباع الشريك قالوا فذلك 

  العهد وذلك العقد ساقطان ال يلزمان وله األخذ بالشفعة 
النص بإلزامه فأبطلوه وهو حكم اهللا تعاىل  قال أبو حممد أفيكون يف عكس احلقائق أشنع من هذا وهذا شرط قد جاء

  وحكم رسوله صلى اهللا عليه و سلم وأجازوا شروطا منسوخة ال حيل عقدها اآلن أصال 
حدثنا عبد اهللا بن يوسف نا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثنا أمحد بن علي نا مسلم نا 

أن أبا الزبري أخربه أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا أبو الطاهر نا ابن وهب عن ابن جريج 
عليه و سلم الشفعة يف كل شرك يف أرض أو ربع أو حائط ال يصلح أن يبيع حىت يعرض على شريكه فيأخذ أو 

بن إدريس نا ابن يدع فإن أىب فشريكه أحق به حىت يؤذنه وبه إىل مسلم نا حممد بن عبد اهللا بن منري نا عبد اهللا 



جريج عن أيب الزبري عن جابر قال قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالشفعة يف كل شركة مل تقسم ربعه أو 
  حائط ال حيل له أن يبيع حىت يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك 

  فإذا باع ومل يؤذنه فهو أحق به 
عل النيب صلى اهللا عليه و سلم األخذ أم الترك للشريك إال قبل فهذا حديث قد صح مساع أيب الزبري من جابر ومل جي

  بيع شريكه ومل جيعل له بعد البيع حقا إال إن كان الشريك مل يؤذنه قبل البيع 
يا أيها لذين آمنوا أوفوا بلعقود أحلت لكم هبيمة { فعكس هؤالء القوم احلقائق كما ترى فيتركون احتجاجهم ب 

حيث شاؤوا فيبطلونه العقود ال حيل } كم غري حملي لصيد وأنتم حرم إن هللا حيكم ما يريد ألنعام إال ما يتلى علي
يا أيها { ملسلم القرار على مساعها فكيف إمضاؤها مما قد جاء النص بإبطاله اليت أمر اهللا تعاىل بإمضائها وحيتجون ب 

غري حملي لصيد وأنتم حرم إن هللا حيكم ما يريد لذين آمنوا أوفوا بلعقود أحلت لكم هبيمة ألنعام إال ما يتلى عليكم 
حيث شاؤوا فيمضون عقودا ويبطلون من النذور ما قد أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بإنفاذه بامسه كالنذر يف } 

  اجلاهلية الذي أمر عليه السالم عمر بالوفاء به 

  ط شروطا تفسده فعكس هؤالء القوم يف أقواهلم احلق عكسا ويقولون من باع بيعا فاشتر
  فقال أنا أسقط الشرط جاز ذلك وصح البيع 

  قالوا فإن باع بيعا إىل أجل جمهول فقال أنا أعجل الثمن وأسقط األجل قالوا فذلك ال جيوز والبيع فاسد 
قالوا ومن اشترى عبدا بشرط أن يعتقه فذلك جائز الزم له وال يرده بعيب جيده فيه لكن يأخذ أرش العيب قالوا 

  أعتقه بشرط أال يفارقه مل جيز ذلك فإن 
  قالوا ومن قال آلخر بعين عبدك للعتق بأربعني دينارا 

فقال ال بل خبمسني دينارا فأىب املشتري فقال العبد لسيده يعين منه بأربعني دينارا وأنا أعقد لك وأشرط لك على 
لتزم العبد العشرة الدنانري طائعا وأشهد نفسي بالعشرة الدنانري الزائدة وأشهد لك بذلك فأجاب السيد إىل ذلك وا

البينة على نفسه بذلك فاشترى املشتري العبد فأعتقه قالوا ال يلزم العبد مما عقد على نفسه وأشهد عليها به شيء 
  أصال قالوا فلو قال لعبده أنت حر وعليك مخسون دينارا جاز ذلك ولزم العبد أن يؤديها شاء أم أىب 

على أن خيدمه هذه السنة اليت أوهلا شهر كذا مث أنت حر والتزم العبد ذلك فأبقى العبد تلك قالوا ومن شارط عبده 
  السنة كلها قالوا فهو حر وال يلزمه من شرط اخلدمة شيء وقد ذكرنا قوهلم يف الشفعة 

مه ذلك وقالوا فيمن باع مثر حائطه وشرط للمشتري على نفسه أال يقوم باجلائحة إن أجيح فأجيح قالوا ال يلز
الشرط وله القيام باجلائحة مث قالوا يف مريض شاور ورثته يف أن يوصي بأكثر من ثلثه وهم يف غري كفالته فأجازوا له 

  ذلك فأوصى بأكثر من الثلث مث مات قالوا يلزمهم ما التزموا وال قيام هلم عليه 
تعاىل وإبطال ما ال جيوز سواه وقالوا لو  قال أبو حممد وهذا عكس احلقائق وإجازة ما ال جيوز وحتليل ما حرم اهللا

تراضى املكاتب وسيده وتشارطا أن املكاتب مىت فعل أمرا كذا فمحو كتابته بيد سيده ففعل املكاتب ذلك الشيء 
  وأقر بفعله أو قامت عليه بذلك بينة قالوا هذا شرط ال يلزم وال يكون حمو كتابته إىل سيده لكن إىل السلطان 

  م خصمان بينهما رجال من عرض املسلمني ال سلطان له مث قالوا إن حك

  فحكم بينهما برضامها مث امتنع أحد اخلصمني قالوا ذلك احلكم الزم هلما ورضامها به أو ال جائز عليهما 
وهذا كله ينقض بعضه بعضا قالوا فإن شرط على مكاتبه وصفاء غري موصوفني قالوا ذلك شرط جائز الزم قالوا 



  ضا منهما أن ما ولد للمكاتب بل متام أداء كتابته من ولد فإهنم غري داخلني يف الكتابة فإن تشارطا بر
قالوا هذا شرط ال يلزم وال جيوز هذا هو قوهلم إن املكاتب عبد ما بقي عليه درهم وأنه إن عجز عاد رقيقا قالوا فإن 

  شرط على مكاتبه أضاحي مسماة وعمال معروفا 
ى باملكاتب جنومه جمموعة قبل حلول األجل املشترط أجرب السيد على قبضها وعجل وخدمة حمدودة وكسوة مث أد

  العتق للمكاتب وبطلت شروطهما يف اآلجال اليت اتفقت األمة على أهنا شروط جائزة الزمة 
قالوا وسقط شرط اخلدمة والعمل والسفر بال عوض يكلفه املكاتب ومل يسقط شرط األضحية والكسوة وال يلزم 

لكن يقول كل ذلك ويدفع قيمته مع ما عجل من جنوم كتابته فأبطلوا شرط اآلجال الذي صححه اهللا تعاىل أيضا 
بال دليل وتكلموا يف سائر الشروط فأبطلوا بعضها وعوضوا من بعضها كل ذلك حتكم بال دليل ولكن تناقض ال 

  معىن له 
نسا على تعجيل عتق مكاتبه إذ عجل له النجوم كلها فإذا تعلقوا يف إسقاط أجل املكاتب بعمر بن اخلطاب إذ أجرب أ

قيل هلم هذا عجب من العجب هذه قضيتان اختلف فيهما عمر وأنس فخالفتم عمر حيث ال حيل خالفه واتبعتم 
أنسا يف إحدى القضيتني مث خالفتم أنسا حيث ال حيل خالفه يف القضية الثانية وتعلقتم بعمر وذلك أن عمر أجرب 

وليستعفف لذين ال { بة سريين فكان القرآن يشهد لعمر يف هذه القضية بالصواب بقوله تعاىل أنسا على مكات
جيدون نكاحا حىت يغنيهم هللا من فضله ولذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا 

تبتغوا عرض حلياة لدنيا ومن وآتوهم من مال هللا لذي آتاكم وال تكرهوا فتياتكم على لبغآء إن أردن حتصنا ل
فخالفتم عمر وقلتم ال جيوز أن جيرب السيد على مكاتبة عبده وإن } يكرههن فإن هللا من بعد إكراههن غفور رحيم 

علم فيه كل خري مث أجرب عمر أنسا على إسقاط اآلجال يف املكاتب وتعجيل عتقه إذا عجل املكاتب كل ما عليه 
  وأنس يأىب 

نس يف هذه القضية بالصواب ألن هذا العقد يف اآلجال املشترطة يف الكتابة داخلة يف العقود ذلك والنص يشهد أل
وال تقربوا مال ليتيم إال بليت هي أحسن حىت { اليت اجتمعت األمة على جوازها فهي داخلة يف عموم قوله تعاىل 

فال جيوز إبطاله إال بنص آخر أو وكل عقد صح بنص أو إمجاع } يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن لعهد كان مسؤوال 
إمجاع وال نص وال إمجاع على إسقاط آجال املكاتب بتعجيل ما عليه فخالفتم أنسا يف هذه القضية وخالفتم عمر يف 

  األوىل فلو قيل لكم اجتهدوا يف اخلطأ ما أمكنكم أكثر من هذا 
  إسقاطها ويذهب الشرط والعقد ضياعا  قالوا ومن وطىء مكاتبته فحملت خريت بني التمادي على املكاتبة وبني

  قالوا ومن كان له على آخر دين إىل أجل من طعام وذهب إىل أجل مسمى فأتاه هبما قبل األجل 
  قالوا جيرب على قبض الذهب قبل األجل وال جيرب على قبض الطعام إال حىت حيني األجل 

لعقود أحلت لكم هبيمة ألنعام إال ما يتلى عليكم يا أيها لذين آمنوا أوفوا ب{ فمرة يثبتون الشروط وحيتجون ب 
  واملسلمون عند شروطهم ومرة يبطلون كل ذلك كيفما وافقهم } غري حملي لصيد وأنتم حرم إن هللا حيكم ما يريد 

قالوا ومن كان له على آخر دين إىل أجل مسمى أو حال فقال له أنا أنظرك بالدين الذي يل عليك إىل عشرة أيام 
الذي هو إليه وأهبك غدا دينارا قالوا يقضى عليه بالتأخري شاء أم أىب وال يقضى عليه باهلبة الدينار الذي  بعد األجل
  ذكر أصال 

قالوا ولو قال لغرميه جئين حبقي قبلك واحلق حال ال مؤجل وأنا أهبك نصفه فأتاه به لزمه ما وعده أن يهبه وقضى 
  عليه بذلك 



  صدقة  قالوا ولو قال مايل يف املساكني
لزمه ثلث ماله ومل يقض عليه به أن يتصدق بالثلث فإن فرط حىت تلف الثالث ومل يؤمر أن يتصدق منه بشيء قالوا 
فلو تصدق على إنسان معني بدار قضي عليه بذلك قالوا فلو قال داري هذه صدقة على زيد أو قال على املساكني 

ال يقضى عليه بشيء وال حيكم عليه بإمضاء ما تصدق به ال  إن دخلت دار عمرو فدخلها عامدا ذاكرا ليمينه قالوا
  للمعني وال للمساكني قالوا ولو قال ذلك يف غري ميني قضي عليه بإمضاء ما تصدق به على املعني 

  قالوا فلو قال عبدي حر إن دخلت دار عمرو فدخلها قضي عليه بعتق العبد 
أعتق عبدي هذا حرا هللا فجاء أبوه ساملا مل يقض عليه بعتق ذلك قالوا ولو قال يف نذر إن جاء أيب ساملا فعلي أن 

العبد فلو قال إن اشتريت عبد فالن فهو حر فاشتراه قالوا يقضى عليه بعتقه وهذا ضد النص وضد حكم النيب 
ابن آدم صلى اهللا عليه و سلم إذ يقول من نذر أن يطيع اهللا فليطعه وإذ يقول عليه السالم إنه ال نذر فيما ال ميلك 

  فقضوا هم عليه بإمضاء النذر فيما مل ميلك إذ نذره ومل يقضوا عليه بالطاعة اليت ألزمه اهللا تعاىل إمضاءها والوفاء هبا 
قالوا فلو قال أنا أهبك غدا درمها مل يقض عليه بذلك قالوا ولو قال له إن تبع هذا الثوب أنا أقويك بثمنه وبدرهم 

ك قالوا ومن شرط المرأته أن ال يرحلها وال يتسرى عليها وال يتزوج عليها مل يلزمه أهبه لك قالوا يقضى عليه بذل
شيء من ذلك وجاز له النكاح وله أن يرحلها ويتسرى عليها ويتزوج قالوا فلو زاد يف كل ذلك فإن فعل فأمرها 

  بيدها أو قال فالسرية حرة والداخلة بنكاح طالق فإن كل ذلك يلزمه ويقضى عليه به 
ل أبو حممد وليس يف التالعب أكثر من هذا قالوا ومن شرط على نفسه نفقة امرأة ولده الناكح ومل يلزمه يف قا

  الكبري وثبت النكاح واختلفوا يف لزوم ذلك يف امرأة الصغري 
  قالوا فإن تزوج امرأة على أنه إن جاء بصداقها املسمى إىل أجل مسمى فذلك وإال فال نكاح بينهما 

اء بالصداق إىل ذلك األجل أو مل جيىء هذا مع قوهلم إن من شرط يف البيع شرطا يفسده فرضي إسقاط فسخ أبدا ج
الشرط صح البيع وهم يقولون إن البيوع تشبه النكاح حىت إهنم أبطلوا النكاح حني النداء إىل اجلمعة قياسا على 

ن رضي بإسقاط الشرط عجل الصداق جاز بطالن البيع حينئذ مث قالوا فإن تزوجها بصداق مسمى إىل امليسرة فإ
  النكاح وإن أىب من إسقاط الشرط فسخ النكاح 

قالوا ومن قال آلخر إن جئتين بأمر كذا يف وقت كذا فقد زوجتك ابنيت فالنة فأتى بذلك الشيء يف ذلك الوقت 
زوج أمته عبد غريه  قالوا ال جيوز له أن يفي هبذا الشرط فإن أنكحه بذلك الشرط فسخ النكاح أبدا قالوا ومن

  وتشارطا أن ما ولدت فهو حر فسخ النكاح ولزم سيدها حترير ما ولدت بالشرط قالوا فلو تشارطا 

أن ما ولدت فهو رقيق بينهما قالوا ينفذ النكاح ويثبت والولد رقيق لسيد األمة ويبطل الشرط ففي األول بطل 
كاح وبطالن الشرط قالوا فلو تزوج املرأة على أن هلا النكاح وثبت الشرط ويف الثانية عكس ذلك وهو ثبات الن

  من النفقة كذا وكذا فدخل هبا قالوا بطل الشرط وينفذ النكاح وهلا نفقة أمثاهلا 
قالوا فلو تزوجها على أن أمرها بيدها إن تزوج عليها قالوا يثبت النكاح ويثبت الشرط ويكون أمرها بيدها إن 

  تزوج 
ينفق عليها ورضيت بذلك وأشهدت على نفسها فدخل هبا مث بدا هلا قالوا ذلك هلا وال  قالوا إن تزوجها على أال

  يلزم ذلك الشرط ويقضى هلا عليه بالنفقة 
قالوا فلو تزوج امرأة على مائة فلما مهوا بالفراغ قالوا يضع لك مخسني على أال خترجها من دارها أو قالوا من 



وهو راض وهي راضية وتشاهدوا مث بدا له فأراد إرحاهلا قالوا ذلك له ولدها فقال نعم فزوجوه على ذلك الشرط 
ويوفيها املائة الكاملة وال يلزم واحدا منهما ما تشارطاه فلو قالت له أتزوجك مبائة وأضع عنك مخسني على أن 

  خترجين 
أال يرحلها مفسوخ فقال نعم وتشاهدا على ذلك فلما تزوجها أراد أن يرحلها قالوا فذلك له شرط على نفسه يف 

وشرطها على نفسها فيما أسقطت عنه من اخلمسني الزم هلا ال ترجع عليه بشيء قالوا فلو قال هلا إن رحلتك 
فأمرك بيدك فذاك الزم له قالوا ولو قال هلا إن غبت عنك سنة فأمرك بيدك فله أن يطأها قبل أن يغيب وال يسقط 

ا وهي حامل إذا وضعت محلك فأمرك بيدك قالوا فإن وطئها بعد هذا بذلك ما جعل هلا من الشرط قالوا فلو قال هل
  القول وقبل أن تضع محلها فقد سقط ما جعل من هلا الشرط 

وقالوا من خالع امرأته على أن عليها نفقة ولدها ست سنني مل يلزمها من ذلك إال رضاع سنتني فقط مث تعود النفقة 
قالوا فإن طلقها طلقة سنة فأعطته ماال على أن ال رجعة له عليها  على األب ويسقط عنها ما شرطت على نفسها

قالوا ذلك الزم هلا وله وكأنه خلع قالوا فلو تشارطا يف اخللع إنك إن خاصمتين فأنت امرأيت فخاصمته فإن هلا ذلك 
  والشرط باطل ال يلزم 

وكأنه خلع قالوا ومن كان المرأته عليه دين قال أبو حممد فهال قالوا هو الزم وكأنه رجعة كما قالوا يف اليت قبلها 
فخالعها على أن جيعل هلا نصف الدين وتربئه من الباقي قالوا فالطالق نافذ واإلبراء جائز الزم وجتري على أن ترد 
إليه ما عجل فيبقى إىل أجله هذا وهم جيربون سيد املكاتب والغرمي على قبض ما عجل هلا بضد ما فعلوه يف املرأة 

وإن قالت أمة حتت عبد إن أعتقت فقد ختريت نفسي أو قالت فقد ختريت زوجي وأشهدت على نفسها بذلك  قالوا
قالوا فليس ذلك بشيء وال يلزمها وهلا استئناف اخليار إن أعتقت وهم يقولون يف عبد أو حر قال إن تزوجت فالنة 

  فهي طالق أو قال كظهر أمي 
ه ويقولون يف قائل قال إن وكلين زيد بطالق امرأته فالنة فهي طالق فتزوجها القائل ذلك فهي طالق وكظهر أم

فوكله زيد بطالق تلك املرأة إهنا ال تكون طالقا إال أن حيدث هلا الوكيل طالقا إن شاء وإال فال ويقولون يف قائل 
بذلك إال أن  قال مىت طلقت زوجيت أو قال إن طلقت زوجيت هذه فهي مراجعة مين فطلقها قالوا ال تكون مراجعة

  حيدث هلا رجعة إن شاء 
قالوا ومن باع جارية على أن تعتق فذلك جائز الزم قالوا فإن باعها على أن ال تباع قالوا ال جيوز ويفسخ البيع إال 

  أن يرضى البائع إسقاط الشرط فيتم البيع ويسقط الشرط 
د واشترط على املشتري نفقتها سنة قالوا إن وقالوا ومن باع بثمن جمهول فسخ البيع فإن باع نصف جارية له من زي

كان ذلك ثابتا يف احلياة واملوت جاز الشرط وليس يف الثمن اجملهول أكثر من هذا الختالف الشبع وتناول النفقة يف 
الصحة واملرض قالوا ومن باع سلعة بثمن مسمى على أن يتجر له يف مثنها سنة فال بأس بذلك إذا كان ذلك ثابتا 

  تلف الثمن أخلف مكانه غريه وهم ال جييزون القراض إىل أجل عليه إن 
قالوا من عرف كيل صربة له من طعام فابتاعها منه مبتاع جزافا وقال له املشتري ما أبايل عرفت أنت أيها البائع 

 يعلم البائع كيلها أم مل تعرف فتبايعنا على ذلك قالوا فال يلزم هذا الشرط املشتري وله أن يرد إن شاء قالوا فلو مل
  كيلها فباعها جزافا قالوا فذلك للمشتري الزم وال رد له 



وتناقضهم فيما يلزمونه من العقود والشروط وما ال يلزمونه منها أكثر من أن حيصى أو حياط به إال يف املدة الطويلة 
  وفيما ذكرنا كفاية ملن عقل واحلنفيون مثلهم يف ذلك وباهللا تعاىل التوفيق 

مد فلما قام الربهان بكل ما ذكرنا وجب أن كل عقد أو شرط أو عهد أو نذر التزمه املرء فإنه ساقط قال أبو حم
مردود وال يلزمه منه شيء أصال إال أن يأيت نص أو إمجاع على أن ذلك الشيء الذي التزمه بعينه وامسه الزم له فإن 

زوم مجيع األشياء إال ما ألزمنا إياه نص أو إمجاع جاء نص أو إمجاع بذلك لزمه وإال فال واألصل براءة الذمم من ل
فإن حكم حاكم خبالف ما قلنا فسخ حكمه وورد بأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ يقول من عمل عمال ليس 

  عليه أمرنا فهو رد 
ما وشرط قال أبو حممد أبو حممد فإذ قد ثبت كل ما ذكرنا بالرباهني الضرورية فقد ثبت أن كل ما ال يصح بصفة 

ما وعقد ما ففسدت تلك الصفة وذلك الشرط وذلك العقد يف حني التعاقد فإن ذلك الشيء ال يصح أبدا ويبطل 
ذلك العقد ويفسخ أبدا ألن ما تعلقت صحته مبا ال جيوز فال صحة له إذ مل يصح ما ال متام له إال به وهذا أمر يعم 

سد أو بصفة فاسدة وكذلك كل بيع انعقد على ما ال بالضرورة وبذلك وجب إبطال كل نكاح انعقد بشرط فا
جيوز فإن كل ذلك يفسخ أبدا ووجب بذلك بطالن كل صالة صليت يف مكان مغصوب يعلم املصلي فيه أنه 
مغصوب وكل صالة فعل فيها املرء ما ال جيوز له وبذلك حرمت ذبيحة الغاصب والسارق واملعتدي وبسكني 

  مغصوبة وباهللا تعاىل التوفيق 
وصح هبذا كله أن كل عقد أو عهد أو نذر أو شرط أوجبها أو أباح إجياهبا نص فإهنا نافذة الزمة فمن ادعى سقوط 
شيء من ذلك فقوله باطل وكل ذلك باق حبسبه الزم كما كان إال أن يأيت مدعي بطالنه بنص على بطالنه فيجب 

جاء النص جبوازه وإباحة التزامه وصح الدليل  الوقوف حينئذ عند ما أوجبه النص مثال ذلك أن اإلجارة عقد قد
من النص واإلمجاع على أن اإلجارة إىل غري أجل وعلى غري عمل حمدود باطل مردودة ال جتوز ألهنا أكل مال 

  بالباطل واإلجارة على ما ذكرنا حرام مردودة بإمجاع األمة كلها من جميز هلا ومن مانع منها وبالنص 
  إىل أجل معلوم أو إىل غري أجل وال سبيل إىل قسم  وال بد أن تكون اإلجارة

ثالث بوجه من الوجوه وقد بطل أحد القسمني املذكورين فوجب ضرورة إذ قد جاء النص بإباحة اإلجارة أن يصح 
القسم اآلخر فصح وجوب ذكر األجل املسمى يف اإلجارة ضرورة بالنص ومبقدميت اإلمجاع اللتني ذكرنا فإذ قد 

األجل يف عقد اإلجارة شرط صحيح وإذا كان ذلك فقد ثبت عقده وما ثبت عقده اآلن فال يبطل صح ذلك فذكر 
يف ثان إال بنص فصح أن ال رجوع للمؤاجر وال للمستأجر فيما عقدوه ما داموا أحياء وما مل ينتقل ملك الشيء 

  املستأجر عن املؤاجر له وما كانت عني ذلك الشيء قائمة 
قل أغري هللا أبغي ربا وهو رب كل شيء { ات أحدمها بطل عقد اإلجارة لقول اهللا عز و جل فإن انتقل امللك أو م

} وال تكسب كل نفس إال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى مث إىل ربكم مرجعكم فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون 
لك إىل بطالن العقد ألن وليس صحة عقد اإلجارة مانعا من إخراج املؤاجر عن ملكه الشيء الذي أجر وإن أدى ذ

  البيع مباح له بالنص وليس بيعه ماله نقضا لعقده وإمنا ينقض ذلك العقد ملك غري العاقد للشيء املعقود فيه 
قال أبو حممد وقال بعضهم أنتم إذا منعتم من نقض عقد اإلجارة والكتابة والتدبري والعتق بصفة مث أجزمت للعاقدين 

اليت عقدوا فيها هذه العقود وذلك مبطل للعقود فقد تناقضتم وأجزمت إبطاهلا قيل هلم  أن خيرجوا عن ملكهم األعيان
  وباهللا تعاىل التوفيق مل مننع قط من أن يفعل اإلنسان يف ماله ما أبيح له قبل العقد الذي عقد فيه 

كم يف الدين وليس ذلك العقد مبحرم عليه ما كان له حالال من إخراج ذلك الشيء عن ملكه ومدعي هذا متح



قائل بغري بيان من اهللا تعاىل وإذا منعنا أن يفسخ بقوله ما عقد بقوله مما أبيح له عقده أو أمر به فقط وإمنا يلزم هذا 
التعقب القائلني بالقياس الذي حيرمون به املسكوت عنه لتحرمي املأمور بتحرميه والرهن وغريه سواء فيما ذكرنا إذا مل 

  هن بالبيع والعتق نص مينع من إخراجه من الر
  وأما املنكرون هلذا فقد تناقضوا فيه أقبح تناقض وقالوا مبا أنكروه علينا يعين أصحاب مالك 

فقالوا ال تقبل شهادة النساء يف عتق أصال مث قالوا إن شهدت امرأتان بدين على زيد لعمرو حلف عمرو معهما ورد 
فقد أجازوا يف رد العتق شهادة النساء وكذلك قالوا لو شهدت عتق زيد لعبد الذي أعتقه ودين عمرو حميط مباله 

  امرأتان 

  بابتياع زيد وعمرو ألمة كانت حتت زيد قبلتا مع ميني البائع وفسخ نكاح األمة ومثل هذا هلم كثري جدا 
زومه يف قال أبو حممد ومن استؤجر على عمل معلوم فهو عقد قد جاء النص بإباحته واتفق القائلون باإلجارة على ل

حني عقده واختلفوا هل ينفسخ يف ثانية أو ال فوجب أن يبقى على ما جاء الدليل به من صحته ما مل يأت نص 
بفسخه وهكذا القول يف املدبر ويف املوصي بعتقه ويف املعتق بصفه ويف املكاتب أهنا عقود قد اتفق الناس على ما 

ء هبا ما مل يرجع العاقد هلا فيها مث اختلفوا هل لعاقدها جاءت به النصوص من صحتها يف حني عقدها وعلى القضا
فسخها يف ثاين عقده إياها أو ال فوجب أال يكون له يف شيء منها رجوع إال بنص وال نص وال إمجاع يف إباحة 

ا الرجوع يف ذلك ال بتراضيها وال بغريه فال جيوز أصال خبالف املؤاجرة وكان إخراجه لكل ما ذكرنا عن ملكه جائز
  ويبطل بذلك العقد النتقال امللك كما قلنا يف الشيء املؤاجر وال فرق 

وأما املكاتب فإمنا خيرج عن امللك منه ما مل يؤد خاصة ويف ذلك املقدار يبطل العقد ال فيما أدى وهو قول علي 
فوجب إباحة ذلك وممن وروايته عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد جاء النص ببيع املدبر وبيع املكاتب ما مل يؤد 

رأى للمؤجر واملستأجر أن يفسخ اإلجارة أيهما شاء مىت شاء قبل األجل وإن كره اآلخر مسروق وشريح والشعيب 
وممن رأى أال رجوع ملوصي يف العتق خاصة األوزاعي والثوري وأما العارية فبخالف ما ذكرنا ألن العارية املطلقة 

نصوص وباإلمجاع وأما شرط التأجيل فيها فهو باطل ألنه شرط ليس يف اليت ليست إىل أجل هي اليت صحت بال
  كتاب اهللا تعاىل وال جاء به نص وال إمجاع فهو باطل 

ومجهور الفقهاء يقولون إن العارية اليت يشترط التأجيل فيها ليست شيئا وهو شرط ال يلزم فلم يتفق على صحته 
  كرنا فهو باطل وكذلك الوعد بالعارية ال يلزم ملا ذ

  وهكذا القول يف ضمان ما مل يلزم بعد من املال 
ويف ضمان الوجه أن كل ذلك باطل ألهنا شروط مل يأت بصحتها نص وال إمجاع ويبطل مبا ذكرنا ضمان النفقة على 

زيد وعلى من مل يأت نص وال إمجاع بإجياب النفقة عليه وهكذا ضمان الصداق عمن مل يتزوج بعد ووجب مبا 
  وع يف الشركة والقراض أليهما شاء ذكرنا الرج

  مىت شاء وإن كره اآلخر ألن شرط التأجيل فيها باطل إذ مل يأت بإباحته نص وال إمجاع 
وهكذا القول يف كل شرط شرطه احملبس يف احلبس من أجل حمدود أو من بيعه إن احتيج كل ذلك باطل ملا ذكرنا 

شيء منها فهو باطل كله ملا ذكرنا خبالف وجوب ذكر  وكذلك إن شرط يف اهلبة والعمرى والرقىب استرجاع
  األجل يف اإلجارة وخبالف وجوب الرجوع يف العارية 

وأما ضمان ما قد وجب من األموال فهو عقد جممع على صحته وقد جاء النص به وكذلك احلوالة وإذ مها كذلك 



ال بنص أو إمجاع وكذلك احلبس واهلبات فال رجوع ألحد فيها ملا ذكرنا من أن ما صح يف أول مل يبطل يف ثان إ
والصدقات والعمرى كل ذلك قد بان عن امللك فالرجوع فيه كسب على غريه وقد جاء النص ببطالن ذلك قال 

قل أغري هللا أبغي ربا وهو رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى مث إىل { اهللا تعاىل 
وأما القرض املؤجل فقد صح النص فيه باألجل وإذا صح بالنص } كنتم فيه ختتلفون  ربكم مرجعكم فينبئكم مبا

يأيها لذين آمنوا إذا تداينتم بدين { فهو ثابت فال رجوع ألحد فيه إذا كان شرط األجل يف حيز القرض لقوله تعاىل 
 فليكتب وليملل لذي إىل أجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بلعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه هللا

عليه حلق وليتق هللا ربه وال يبخس منه شيئا فإن كان لذي عليه حلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو 
فليملل وليه بلعدل وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل ومرأتان ممن ترضون من لشهدآء أن 

يأب لشهدآء إذا ما دعوا وال تسأموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل أجله تضل إحدامها فتذكر إحدامها ألخرى وال 
ذلكم أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدىن أال ترتابوا إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح 

وا هللا ويعلمكم هللا وهللا أال تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وال يضآر كاتب وال شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وتق
فإن انعقد حاال مث شرط على نفسه أجال فهو شرط فاسد ال يلزمه والدين حال كما كان ألنه } بكل شيء عليم 

  شرط ليس يف كتاب اهللا وال أمجع على لزومه فهو باطل 
قد أجازومها إىل أجل  وأما املزارعة واملساقاة املعقودتان إىل أجل فقد ادعى قوم أن كل من أجازمها وهم أهل احلق

  مسمى فاألجل فيهما شرط صحيح 
وإذا كان صحيحا يف حني العقد فهو الزم وإذا كان الزما يف وقته مل يبطل يف ثانية إال بنص أو إمجاع وال نص وال 

  إمجاع يف ذلك إال بتراضيهما معا لإلمجاع على ذلك 
أجل ومل يأت عن أحد من الصحابة وال من التابعني  قال أبو حممد وهذا خطأ بل قد صح اإلمجاع على عقدمها بغري

جتويزمها إىل أجل فعقدمها إىل أجل ال جيوز البتة ألنه مل يوجد نص وال إمجاع فهو شرط ليس يف كتاب اهللا تعاىل فهو 
  باطل حبكم النيب صلى اهللا عليه و سلم 

إمجاع مث تراضيا معا على فسخه أو  وليس تراضي املتعاقدين عقدا صحيحا أو املتشارطني شرطا صحيحا بنص أو
تأجيله جميزا هلما ذلك بل رضامها بفسخه أو تأجيله باطل والعقد والشرط باق كما كان إال أن يبيح هلما النص أن 
يتراضيا على فسخه فيكون هلما ذلك حينئذ وإال فال ألنه ليس ألحد أن يوجب وال أن حيرم وال أن حيلل إال بنص 

} أم لإلنسان ما متىن { عدى حدود اهللا تعاىل وشرع من الدين ما مل يأذن به اهللا قال اهللا تعاىل ومن تعدى ذلك فقد ت
  والكل عبيد ال أمر هلم وال حكم إال ما حكم به عليهم وهلم خالقهم وموالهم عز و جل 

الصفة فإن فعل وأما النكاح والبيع فقد جاء النص بصفة عقدمها وبصفة فسخهما فليس ألحد أن يعقدها بغري تلك 
  فليس نكاحا وال بيعا وهو مردود مفسوخ أبدا 

ومن عقدمها كما أمر فليس له فسخهما إال بالصفة اليت أتى النص بفسخهما هبا وإال كان فسخه باطال مردودا 
وثبت عقدمها كما كان وقد حرم بيع أم الولد بالنص الوارد يف ذلك مما قد ذكرناه يف كتاب اإليصال ويف احمللى 

  فلم يلتفت إىل اخلالف يف ذلك 
وقد صح النص جبواز اهلبة ووجوب قبوهلا وحترمي الرجوع فيها فلم جيز الرجوع يف شيء من اهلبة وال الصدقة من 

ذلك حاشا العطية للولد فقط للنص يف ذلك ومل يأت نص وال إمجاع على رد احلبس ال بتراض وال بغري تراض فلم 
  جيز أصال 



قال قائل أنتم ال تلزمون أحدا الوفاء بعهده ووعده إال أن يوجب ذلك عليه نص ومن مذهبكم قال أبو حممد فإن 
  أن وعد اهللا تعاىل ووعيده نافذان ال سبيل إىل دخول خلف فيهما 

فاجلواب أن هذا الذي نقول هو الذي ال جيوز تعديه ألننا متعبدون ليس لنا أن نلتزم شيئا إال ما ألزمنا خالقنا تعاىل 
زامنا فعل شيء مل يأتنا نص وال إمجاع بأن نفعله باطل واهللا تعاىل ليس كذلك ألنه ليس فوقه أمر فكل ما قضى به فإل

  نافذ وكل ما قاله فحق 
وأيضا فوعدنا حنن ليس خربا ألنه ال علم لنا مبا يكون يف املستأنف واهللا تعاىل ليس كذلك ألنه عليم مبا يكون قبل 

  ىل أنه يفعله فال بد أن أن يكون فكل ما أخرب تعا

قال فلحق { يفعله ومن أجاز غري ذلك أجاز على اهللا تعاىل الكذب يف خربه تعاىل اهللا عن ذلك قال اهللا عز و جل 
ما خالف احلق فهو باطل تعاىل اهللا عن الباطل فوعد اهللا تعاىل ووعيده خرب ال بد من كونه ألنه حق } وحلق أقول 

  كون من ذلك وعلمه صادق ال خييس أصال وصدق وعلم منه تعاىل مبا ي
وال يظن ظان أننا نقول بالوعيد كقول املعتزلة من إبطال سيئة واحدة للحسنات ومن اخللود على املصر على 

  الكبائر ومعاذ اهللا من ذلك 
من  ولكنا نقول مبا جاء به النص من املوازنة وذهاب السيئات باحلسنات مبعىن أن احلسنات تذهب السيئات وبأن
استوت حسناته وسيئاته أو رجحت حسناته مل ير نار أصال ولكن من رجحت سيئاته وكبائره ممن مات مصرا 
فهؤالء الذين خيرجون من النار بالشفاعة وال خلود على مسلم يف النار وال يدخل اجلنة كافر أبدا وباهللا تعاىل 

  التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 

  باب احلكم بأقل ما قيلالباب الرابع والعشرون وهو 

  قال أبو حممد رمحه اهللا ادعى قوم أن هذا أيضا نوع من أنواع اإلمجاع صحيح ال شك فيه 
وقالوا ألنه قد صح إلزام اهللا عز و جل لنا اتباع اإلمجاع والنص وحرم علينا القول بال برهان فإذا اختلف الناس يف 

واألروش والديات وبعض الزكوات وما أشبه ذلك وأوجب شيء فأوجب قوم فيه مقدارا ما وذلك حنو النفقات 
  آخرون أكثر من ذلك واختلفوا فيما زاد على ذلك فاإلمجاع فرض علينا أن نأخذ به 

وأما الزيادة فدعوى من موجبها إن أقام على وجوهبا برهانا من النص أخذنا به والتزمناها وإن مل يأت عليها بنص 
عز و جل بيقني ال شك فيه وحنن حمقون يف األخذ بأقل ما قيل عند اهللا عز و جل فقوله مطرح وهو مبطل عند اهللا 

بيقني ألنه أمر جمتمع عليه واالتفاق من عند اهللا عز و جل ولزوم ما اجتمع عليه فرض ال شك فيه واالختالف ليس 
  } وجدوا فيه ختالفا كثريا أفال يتدبرون لقرآن ولو كان من عند غري هللا ل{ من عند اهللا عز و جل قال اهللا تعاىل 

قال أبو حممد كان يكون هذا حقا صحيحا لو أمكن ضبط أقوال مجيع أهل اإلسالم يف كل عصر وإذ ال سبيل إىل 
هذا فتكلفه عناء ال معىن له وال بد من ورود النص يف كل حكم من أحكام الشريعة لكن إذا ورد نص بإجياب عمل 

أمر به يسقط عنه الفرض كمن أمر بصدقة فبأي شيء تصدق فقد أدى ما أمر به  ما فبأقل ما يقع عليه اسم فاعل ملا
  وال يلزمه زيادة ألهنا دعوى بال نص وال غاية لذلك فهو باطل 

وما من دآبة { وال سبيل إىل أن يكون اهللا تعاىل حكم يف الشريعة يلزمنا مل جيعل عليه دليال من نص وقال اهللا تعاىل 



فما مل يكن يف }  جبناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف لكتاب من شيء مث إىل رهبم حيشرون يف ألرض وال طائر يطري
  الكتاب 

فليس من الدين يف شيء وهو ساقط عنا بيقني ومنهم من قال بل نأخذ بأكثر ما قيل ألنه ال خيرج من لزمه فرض 
  عما لزمه إال بيقني وال يقني إال بعد أن يستوعب كل ما قيل 

و حممد وهذا باطل ألنه صار هبذا القول قافيا ما ليس له به علم ومثبتا حكما بال برهان وهذا حرام بنص قال أب
  القرآن وإمجاع األمة وكل من خالفنا يف هذا األصل فإنه يتناقض ضرورة ويرجع إىل القول به 

نقياد ملا اجتمعوا عليه وترك أال ترى أننا اتفقنا كلنا على إجياب مخس صلوات وادعى قوم أن الوتر فرض فوجب اال
  ما اختلفوا فيه إال أن يأتوا بدليل على ما زادوا 

وكذلك اتفقنا على أن يف مخسني من البقر بقرة وقال قوم يف كل مخس بقرات شاة وقال قوم يف الثالثني تبيع ويف 
اتفقوا عليه وترك ما اختلفوا  األربعني وقال قوم فيما زاد على األربعني حبساب ذلك جبزء من بقرة فوجب األخذ مبا

  فيه إذا مل يأتوا بدليل على ما ادعوا من ذلك 
  ووجب أن يلزم أحدا إال البقرة يف مخسني وهي املتفق عليه منهم ومن غريهم ال ما زاد يف إجياب الغرامة يف ذلك 

زيد منه ومل يأتوا على صحة مث نقول ملن خالفنا يف هذا األصل أرأيت إن اجتمع الناس على مقدار ما مث قال قوم بأ
قوهلم بدليل هل لك بد من ثالثة أوجه ال رابع هلا إما أن تقول مبا أمجعوا عليه وبترك ما اختلفوا فيه وهو قولنا هذا 
الذي خالفتنا فيه أو تأخذ بأكثر ما قيل بال دليل فتصري قافيا ما ليس لك به علم ومثبتا حكما بال برهان فهذا حرام 

بإمجاع األمة مل يقل به أحد ويصري قائله منتهكا إما عرضا حراما وإما ماال حراما وإما موجبا شرعا مل بنص القرآن و
  يأذن به اهللا تعاىل وكل ذلك حرام ال حيل أصال 

وإما أن يترك هذين القولني فيفارق اإلمجاع مجلة ويأيت أيضا بقول مل يقله أحد فإذ قد سقط هذان القوالن بالضرورة 
  ة صح القول األول ضرورة بيقني ال بد منه وباهللا تعاىل التوفيق الربهاني

فإن قال قائل ال جيوز أن خيلو أحد القولني من دليل عليه إما أن يقوم الدليل على صحة القول باملقدار األقل وإما أن 
  يقوم الدليل على صحة الزيادة عليه 

قول وباهللا تعاىل التوفيق لسنا ننازعك فيما قام الدليل عليه وإمنا قال أبو حممد لسنا حنتاج إىل التطويل معه ههنا لكنا ن
نسألك عن مسألة قال فيها قوم مبقدار ما وقال آخرون بزيادة ال دليل عليها بأيديهم شرط أن تكون املسألة من 

   مسائل اإلمجاع اجملرد اليت قد أحال النص فيها على طاعة أويل األمر منا على اتباع سبيل املؤمنني
فإن قلت إن عدم الدليل على صحة الزيادة على أقل ما قيل هو دليل على صحة القول بأقل ما قيل فهذا هو نفس 

  قولنا شئت أم أبيت وباهللا تعاىل التوفيق 
وقد احتج بعض من ضغط هذا الباب ممن اضطر إىل الشغب مبثل ما نذكره وشبهه إىل أن قال ما الفرق بينكم وبني 

قد لزم فيها حكم بإمجاع فال خيرج املرء عما لزم بإمجاع إىل سقوطه عنه إال بإمجاع آخر فالواجب من قال هذه قصة 
  أن يقال بأكثر ما قيل 

  فيقال له هذا متويه فاسد ألهنما أمران أردت مزجهما وتصيريمها أمرا واحدا 
   ذلك احلكم وال يصح ذلك ألن كون وجوب احلكم يف مسألة ما هو شيء آخر غري وجوب مقدار ما يف

فليس اتفاق األمة على أن ههنا حكما واجبا مما يوجب يف ذلك مقدارا حمدودا بل هذا هو باب آخر فإذا وجب 



احلكم نظرنا حينئذ يف قدر احلكم فيه بنص وارد فإن مل يرد نص صرنا فيه إىل اإلمجاع فالعدد املتفق عليه واجب 
وقالوا لن يدخل { أتى به لزم اتباعه وإال سقط قوله بقول اهللا تعاىل قبوله بإمجاع ومن ادعى زيادة كلف الدليل فإن 

  } جلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني 
ومن هذا النوع هو علمنا أن علينا دينا وشرائع إال أنه من ادعى وجوب شيء ما يدخله يف الشرع مل يلتفت إليه ومل 

إال بنص أو إمجاع وهكذا علمنا بوجوب حكم ما علينا ليس يوجب قبولنا من كل من حد لنا ذلك  جيب قبوله
  احلكم حبد ما إال أن يأيت على حده بنص أو إمجاع 

هو لذي خلق لكم ما { وهذا كله باب واحد واألصل أن ال حكم على أحد وال شيئا حراما على أحد بقوله تعاىل 
يأيها لذين آمنوا { وبقوله تعاىل } لسمآء فسواهن سبع مساوات وهو بكل شيء عليم يف ألرض مجيعا مث ستوى إىل 

ال تسألوا عن أشيآء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حني ينزل لقرآن تبد لكم عفا هللا عنها وهللا غفور حليم قد 
  } سأهلا قوم من قبلكم مث أصبحوا هبا كافرين 
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وبقوله صلى اهللا عليه و سلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فال حيل 
فباطل ألحد من مال أحد وال من دمه وال من عرضه وال من بشرته إال ما أباحه نص أو إمجاع وما عدا ذلك 

بالنصوص اليت ذكرنا فأقل ما قيل يف كل ما ذكرنا هو واجب باإلمجاع على وجوبه وكل زيادة على ذلك فباطل إال 
  أن يأتينا مدعيها بنص يصحح قوله 

وصح بالنص املذكور أنه إن اتفق الناس أو جاء نص بإجياب مقدار منا من عرض مسلم أو بشرته أو ماله فهو 
وجوب زيادة يف ذلك ومل يأت على صحة دعواه بنص فهو باطل بيقني ألنه ال حمل ما قد وجوبه مث إن ادعى مدع 

  حرم اهللا تعاىل وكذلك القول فيمن حرم شيئا مما يف األرض حاشا ما جاء يف حترميه نص أو إمجاع 
  وكذلك من فرض شيئا زائدا على ما أوجب أنه فرض نص أو إمجاع وكفى هبذا بيانا 

الف هذا إن كان مالكيا أو شافعيا أن يوجب الزكاة يف العسل ألن األمة جممعة على أن يف ويلزمنا من قال خب
خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صلواتك سكن هلم وهللا { األموال زكاة بقوله تعاىل 

كان حنفيا أن يوجب الزكاة يف فيلزمهم أال يسقط هذا احلق الالزم بإمجاع إال بإمجاع آخر ولزمه إن } مسيع عليم 
احللي والعوامل مبا ذكرنا ومثل هذا كثري جدا مسقط أكثر مذاهبهم ومفسد جلمهور أقواهلم يف الصالة والطهارة 

  واحلج وسائر أبواب الفقه كلها وباهللا تعاىل التوفيق 
ن ملن قال لكم لو كان ساقطا جلاء فإن قال قائل إذا قلتم لو كان هذا القول الزائد واجبا جلاء به دليل فماذا تقولو

بإسقاطه دليل فالواجب أن هذا قول صحيح وقد نصصنا على الدالئل الواردة بإسقاط كل قول بتحرمي أو بتحليل 
أو إجياب حكم مل يأت بصحته نص أو إمجاع وهي اآليات اليت تلوناها آنفا فوجب هبا أن كل مقدار اتفق على 

د على ذلك بدعواه شيئا فهو مفتر مبطل بتلك النصوص ما مل يأت على صحة وجوبه أو أخذه فهو واجب ومن زا
دعواه بنص وهذا أمر جلي ال إشكال فيه وال يذهب عنه إال خمذول أو معاند وإمنا هذا فيما مل يرد فيه نص وأما ما 

تصحاب حال وال أقل ما جاء فيه نص فال نراعي فيه ما اتفق عليه منه وال نبايل مبن خالفنا حينئذ وال نراعي فيه اس
  قيل فيه 

ولكن نأخذ بالنص زائدا كان على ما اتفق عليه أو ناقصا عنه أو موافقا له ألن الدليل قد قام حينئذ والربهان صح 
على وجوب االنتقال إىل ما جاء به النص وصح بذلك األخذ بالزائد على أقل ولو مل ينفرد بالرواية للزائد إال إنسان 

ه مجيع أهل األرض لكان القول مبا رواه ذلك الواحد واجبا ألنه حمق ولكان فرضا علينا خالف كل واحد ثقة وخالف
من خالف رواية ذلك الواحد ولو أهنم مجيع أهل األرض سواء ألهنم كلهم حينئذ مبطلون يلزمهم قبول رواية ذلك 

  الواحد احلق أكثر من كل من خالفه وأوىل أن يتبع 
ا لذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا هتديتم إىل هللا مرجعكم مجيعا فينبئكم مبا يأيه{ قال اهللا تعاىل 
فقاتل يف سبيل هللا ال تكلف إال نفسك وحرض ملؤمنني عسى هللا أن { فعم تعاىل ومل خيص وقال تعاىل } كنتم تعملون 

  } يكف بأس لذين كفروا وهللا أشد بأسا وأشد تنكيال 
  ولون يف شاهدين شهد أحدمها لزيد على عمرو بدينار وشهد له اآلخر عليه بدينارين فإن قال قائل فما تق



  أتقولون بأقل ما اتفقنا عليه 
قال أبو حممد هذا قد قام الربهان من النص على وجوب القضاء له بالدينار بشهادهتما ومن نص آخر ثان يقضي له 

باب ما قام الدليل على وجوب احلكم بالزيادة فيه وقد قال بالدينار الباقي إن حلف املدعى له ما شاهده فهذا من 
بعض من خالفنا إن القائل مبا أخذمت به من أقل ما قيل مل يقل به ألنه أقل ما قيل وإمنا قال به لدليل ما أوجبه عنده 

  فقولوا بدليله حىت نناظركم عليه 
تعىن باستدالل املستدلني ألنه قد يستدل املرء بدليل غري قال أبو حممد فيقال من قال هبذا وباهللا تعاىل التوفيق إنا ال ن

واجب فيخرجه البحث إىل قول صحيح كما عرض البن مسعود إذ سئل عن امرأة تويف عنها زوجها قبل أن يدخل 
هبا وقبل أن يفرض هلا صداقا فقال بعد شهر أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن اهللا تعاىل وإن كان خطأ فاهللا 

  ه بريئان مث أفىت مبا وافق احلق من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دون أن يكون علمه ورسول
  فنحن ال نبايل باستدالل ابن مسعود بل ال نقول به أصال لكنا نقول مبا أخرجه إليه 

ه على إجيابه السعد ألنه وافق قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا وجدنا القائل قد أوجب مقدارا ما ووافق
  مجيع العلماء أوهلم عن آخرهم فقد أوجب اهللا تعاىل علينا اتباع اإلمجاع وأال خنالف سبيل املؤمنني وأويل األمر منا 

وال نبايل باستدالله يف ذلك إذ مل يأمر اهللا تعاىل باتباع استدالل الواحد أو الطائفة من العلماء وإمنا أمرنا تعاىل باتباع 
وترك ما تنازعوا فيه حىت نرده فنحكم فيه القرآن والسنة فقد فعلنا ذلك فأخذنا مبا أمجعوا عليه وهو ما اتفقوا عليه 

يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه { أقل ما قيل لقوله تعاىل 
فال حيل ملسلم خالف هذا وكلفنا من }  وأحسن تأويال إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري

يا أيها لذين آمنوا { زاد على ذلك املقدار زيادة يتورع فيها أن يأيت بربهان من النص إن كان صادقا بقوله تعاىل 
وليوم  أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله

فإن جاء بربهان من القرآن والسنة قبلنا منه وإال تركنا قوله ألن من مل يأت بربهان } آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
وقالوا لن يدخل جلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن { فليس صادقا لقوله تعاىل 

  } كنتم صادقني 
الناس أن االستدالل على القول شيء آخر غري القول املستدل عليه فقد أدى وقد علم كل ذي حس صحيح من 

التقليد أقواما إىل أقوال صحاح والتقليد فاسد لكن البحث أوقعهم عليها فصادفوا أقواال فيها أحاديث صحاح مل 
  تبلغهم قط وال استدلوا هبا 

جا صحيحا يف بعض األوقات ولكن ذلك ال ومن علم كيفية املقدمات علم أن من املقدمات الفاسدة تنتج إنتا
  يصحب بل خيون كثريا وقد بينا هذا يف كتابنا املوسوم بكتاب التقريب بيانا كافيا واحلمد هللا رب العاملني كثريا 

  فقد صح مبا ذكرنا أنه قد خيطىء يف كيفية االستدالل من يصيب يف القول املستدل عليه 
بتداء االستدالل مث ال يوفيه حقه فيخطىء يف القول املستدل عليه فقد استدل وقد صح أيضا أنه قد يصيب املرء يف ا

قوم بنصوص صحاح مث تأولوا فيها ما ليس فيها وقاسوا عليها ما مل يذكر فيها وأصابوا يف االستدالل بالنص 
  وأخطؤوا يف احلكم به فيما ليس موجودا يف ذلك النص 

  لبيضاء مجلة بنهي النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الرطب وقد استدل سعد رضي اهللا عنه على حترمي ا



بالتمر فصح هبذا أنه ليس علينا اتباع استدالل القائلني بالفتيا وإمنا علينا اتباع الفتيا إن أيدها نص أو إمجاع وال نبايل 
  أخطأ قائلها يف استدالله عليها أم أصاب 

من النص أو اإلمجاع وإن استدل قائلها بنص صحيح إال أنه ظن أن وكذلك يلزمنا ترك الفتيا إذا مل يقم عليها برهان 
  ذلك النص يوجب ما أفىت به 

وذلك النص يف احلقيقة غري موجب لتلك الفتيا وأيضا فإن من املسائل مسائل ليس يروى فيها نص وإمنا هي إمجاع 
إمجاع طوائف من الناس على جمرد على أمر أمره النيب صلى اهللا عليه و سلم كإمجاع الناس على القراض وك

اإلجياب يف دية الذمي إذا قتله ذمي مثامنائة درهم أو ستة أبعرة وثلثي بعري واختلف آخرون يف الزيادة على ذلك إىل 
أن ساواه قوم بدية املسلم وقال آخرون نصف دية املسلم وقال آخرون ثلث دية املسلم فاحتج املوجبون يف ذلك 

رة وثلثي بعري بأن قالوا هذا جممع على وجوبه وما زاد على ذلك فمختلف فيه وذكروا ما مثامنائة درهم أو ستة أبع
  رويناه من طريق يونس بن عبيد أن احلسن البصري قال دية اليهودي والنصراين مثامنائة درهم 

  وقال هبذا املقدار يف دية اجملوسي خاصة مالك والشافعي 
  ورووه عن عثمان رضي اهللا عنه 

أوجب يف ذلك نصف الدية بروايات عن بعض الصحابة وآثار من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن واحتج من 
جده وهي صحيفة ال تصح وقد اختلف الصحابة يف هذا فبطل هذا القول واحتج من أوجب يف ذلك ثلث الدية 

ك فليس بعضهم يف وهم الشافعي وأصحابه بأن رووا ذلك عن بعض الصحابة وقد قلنا إن الصحابة خمتلفون يف ذل
  ذلك حجة دون بعض 

واحتج يف ذلك بعض أصحاب الشافعي بأن ادعى أنه أقل ما قيل وهذا باطل ملا أوردناه من قول احلسن آنفا وقال 
أعنده علم لغيب فهو يرى أم مل ينبأ { بعضهم ممن يعرف االختالف مل نقل ذلك لشيء من هذا كله لكن لقوله تعاىل 

  } مبا يف صحف موسى 
  وجب أال يساوى به املسلم وال املسلمة فوجب حطه إىل ثلث الدية ف

وقال أبو حممد وهذا احتجاج فاسد البتة ألهنم يساوون بينهما يف أنه إن غصب املسلم مال ذمي أن يغرمه الذمي ما 
  غصب ويف قطعهما يف السرقة وحيلف كل واحد منهما لآلخر يف الدعوى 

من دية يد املسلمة ومن دية عينها وساووه مبأمومة احلر املسلم وال شك يف أن  وأيضا فقد جعلوا دية الذمي أكثر
حرمة شعرة من مسلم أعظم من حرمة كل ذمي يف األرض فكيف عضو من أعضاء املسلم وجندهم قد فضلوا على 

ن املسلم وهذا املسلم يف بعض املواضع فقالوا ال يقتل الكافر احلر إذا قتل عبدا مسلما فجعلوه ههنا أعظم حرمة م
  قول سوء تقشعر منه اجللود 

ويلزمهم على هذا أن أبا جهل وأبا هلب كانا أعظم حرمة من زيد بن حارثة وبالل بعد إسالمهما وقبل عتقهما 
  ومعاذ اهللا من هذا 

 يف أال يساوى بينهما يف القود أصال وأما يف} أعنده علم لغيب فهو يرى { وإمنا جيب استعمال قوله عز و جل 
احلقوق الواجبة فيما دون األجسام والكرامة واحلرمة فليس التساوي فيها تساويا يف القدر ألنه ال خالف بني أحد 

من أن أحكام األموال يستوي فيها أبو بكر والصحابة وأهل الذمة وباهللا تعاىل التوفيق فكان الواجب أال يكلف 
أوجب اإلمجاع املذكور عليه إما مثامنائة درهم وإما ستة أبعرة  الذمي غرما بعد اجلزية إال ما أوجبه نص أو إمجاع وقد

  وثلثي بعري ووقع التنازع يف الزيادة فلما مل يأت بشيء من ذلك نص صحيح وجب أن يطرح وال يلتفت إليه 



فإن قالوا بتقليد صاحب يف ذلك قيل هلم ليس الصاحب الذي قلدمت بأوىل من صاحب آخر خالفه يف ذلك مع أن 
  يد كله باطل على ما سنبينه يف بابه من ديواننا هذا إن شاء اهللا تعاىل التقل

فإن قال قائل أنتم متناقضون يف قولكم بأقل ما قيل يف املقادير الالزمة يف األموال واحلدود ويف األعداد كلها 
اعه فإن الواجب وترككم الزيادة إال أن يوجبها نص مع قولكم إن من اتفق عليه من زمان ما مث ادعى قوم ارتف

  التمادي عليه والثبات على ما قد 

اتفق على وجوبه حىت يأيت مدعي ارتفاعه بربهان على ما ادعى من ذلك فهال قلتم إنه ال يلزم هذا احلكم إال مدة 
الزمان الذي اتفق على لزومه فيها دون األزمان واألعيان اليت اختلف يف لزوم ذلك فيها وهلا كما قلتم ال نأخذ يف 

  املقادير الالزمة يف األموال واحلدود واألعداد إال مبا اتفق عليه دون ما اختلف فيه 
قال أبو حممد فيقال له وباهللا تعاىل التوفيق إن هذا شغب ضعيف ومتويه فاسد وال تناقض بني القولني أصال بل مها 

أقل املقادير واألعداد كالمها شيء واحد وباب واحد ألن اإلمجاع على وجوب احلكم وورود النص كاإلمجاع على 
قد صح فيه اإلمجاع مث إن الدعوى النتقال احلكم عما كان علمه وللزوم النص بعض ما يقتضيه لفظه دون بعض 

الدعوى للزيادة على أقل ما قيل من املقادير واألعداد وال فرق وكال األمرين إجياب شرع وحكم بال نص وذلك ال 
  حيل اتباعه 

تفقنا على أنه واجب أو أنه مباح أو أنه حرام وتركنا من فارق ما اتفقنا على وجوبه من املقادير وثباتنا على ما ا
واألعداد وال فرق ومسقط احلق بعد وجوبه كالزائد فيه أو الناقص منه وكالشارع غريه وال فرق بني كل ذلك 

  أصال فهو كله باب واحد كما ترى 
مرين وإمنا موه من موه يف ذلك وغلط من غلط ألنه رأى أحد األمرين وال شغب من أراد التمويه بالفرق بني األ

زيادة على ما اتفق عليه ورأى اآلخر خروجا عما اتفق عليه فظن أهنما بابان خمتلفان فأخطأ يف ذلك بل هو كله باب 
له يف مذهبنا حنن واحد ألنه كله ممن خالفنا خروج عما اتفق عليه بال دليل ومفارقة ما أمجع عليه بال برهان وهو ك

  باب واحد ألنه كلها منا ثبات على ما اتفق عليه ولزوم ملا صح اإلمجاع فيه وامتناع من مفارقته وباهللا تعاىل التوفيق 
وأيضا فإنه مل يقل قط مسلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا حكم اليوم حبكم ما أن هذا احلكم ال يلزم الناس 

  دد بل األمة كلها جممعة على وجوب حكم النص ومتاديه إىل يوم القيامة غدا إال باستئناف برهان جم
  وكذلك حكمه عليه السالم على زان أو سارق هو حكم منه على كل زان أو سارق إىل يوم القيامة 

  وهكذا كل ما حكم به النص يف عني ما هو حكم يف نوع تلك العني أبدا ولو كان 

ن لبطلت لوازم نبوته صلى اهللا عليه و سلم يف الزمان اآليت بعده وهذا كفر من خالف ذلك ونعوذ باهللا من هذا الظ
معتقده فصح أن حكمه صلى اهللا عليه و سلم يف زمانه حكم باق يف كل زمان أبد األبد ومل يقل قط مسلم إنه صلى 

جيب بذلك أخذ  اهللا عليه و سلم إذا حكم بأخذ درهم أو ضرب عشرة أسواط أو إجياب ركعتني أو صوم يوم إنه
درمهني وضرب عشرين سوطا أو إجياب أربع ركعات وصوم يومني بل هذه حدود اهللا تعاىل اليت حرم تعديها وأخرب 

يأيها لنيب إذا طلقتم لنسآء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا لعدة وتقوا هللا ربكم ال { أن متعديها من الظاملني بقوله تعاىل 
يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود هللا ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه ال  خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن

فهذا فرق أوضح من الشمس ال يراها العميان وقد تغيب عن بعض األماكن } تدرى لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا 
  يف بعض األوقات 



ضا فإن أقل ما قيل حق وهذا برهان ال يغيب نوره أبدا ويراه كل ذي عقل وحس سليم ممن خوطب بالديانة وأي
ويقني ألنه إمجاع وخصمنا موافق لنا على وجوبه والزيادة عليه شك ودعوى وظن وال حيل رفع اليقني بالشك وال 

وما هلم به من علم إن { ترك احلق بالظن وال مفارقة الواجب بالدعوى وقد حرم اهللا تعاىل ذلك إذ يقول عز و جل 
  وفيما ذكرنا كفاية ملن له عقل ونصح نفسه وباهللا تعاىل التوفيق } ن حلق شيئا يتبعون إال لظن وإن لظن ال يغين م

فإن قال قائل أنتم تقولون إن اإلمجاع والنص أصالن والعمل هبما فرض وأنتم تأخذون يف النص بالزائد أبدا وال 
  تأخذون باملتيقن عليه وتأخذون يف اإلمجاع بأقل ما قيل وهو املتفق عليه فكيف هذا 

جلواب وباهللا تعاىل التوفيق إن اإلمجاع راجع إىل النص وإىل التوقيف كما بينا يف أول الكالم يف اإلمجاع وإمنا أخذنا فا
به ألنه نقل العمل أو إقرار على أمر معلوم علمه عليه السالم فأقره ومل ينكره وليس اختالف املوجبني للمقادير 

ا هو أن ما عدم أن يقوم عليه دليل نص فإما رأى من قائله أو قياس أو املختلفة يف األحكام نقال لشيء من ذلك وإمن
  تقليد وكل ذلك باطل ودعوى بال دليل فلذلك لزم تركه 

وأما الزيادة يف النص من أحد الرواة فهو نقل صحيح واألخذ بالنقل الصحيح واجب والسبب املوجب لقبول 
  ب الزيادة من العدل يف الرواية هو السبب نفسه املوج

  لقبول أقل ما قيل يف اإلمجاع إمنا ذلك قبول ما صح من النقل فقط 
وأما ما اختلف فيه ومل يأت أحد من املختلفني فيه بنص فليس نقال والسبب املانع من قبول التقليد هو السبب املانع 

وجب زيادته ما زاد وهو من قبول ما زاده قائل على ما اتفق عليه هو وغريه من العلماء بأمجعهم دون دليل يأيت به ي
  كله تقليد 

وقد قال بعض الشافعيني حمتجا يف أخذ الشافعي رمحه اهللا يف دية اليهودي والنصراين بأهنا ثلث دية املسلم بأن ذلك 
  أقل ما قيل 

قال أبو حممد وليس كذلك وقد روينا عن يونس بن عبيد عن احلسن أن دية النصراين واليهودي مثامنائة درهم وقد 
  عن بعض املتقدمني أنه ال دية له فليس ثلث الدية أقل ما قيل صح 

وأما حنن فإنا نقول إنه ال دية لذمي أصال ال يهودي وال نصراين وال جموسي إذا قتله مسلم خطأ أو عمدا وإن قتله 
  عندنا يهوديا كان أو نصرانيا أو جموسيا أقل ما قيل وهو مثامنائة درهم أو ستة أبعرة وثلثا بعري 

برهاننا على ذلك أن اهللا تعاىل إمنا ذكر قبل اخلطأ والدية فيه إن كان املقتول مؤمنا هذا هو نص اآليات الواردات و
  يف ذلك فلم يذكر اهللا تعاىل لذمي دية 

  وقال عليه السالم من قتل له قتيل فأهله بني خريتني إما أن يأخذوا الدية وإما أن يستقيدوا أو كما قال عليه السالم 
ى عليه السالم أن يقتل مؤمن بكافر فبطلت الدية إن قتله مسلم ألنه عليه السالم إمنا جعل الدية يف العمد حيث وهن

يكون اخليار فيها أو يف القود وليس ذلك بني املؤمن والكافر لكنه بني الكفار فيما بينهم وبني املؤمنني فيما بينهم 
  فصح قولنا وباهللا تعاىل التوفيق 

يء من مال مسلم إال بنص أو إمجاع وأما إن قتل ذمي مسلما عمدا فقد بطلت ذمته وال بد من قتله وحرام أخذ ش
وأخذ ماله كله وال رأي يف ذلك لويل املقتول وال دية وحديث عبد اهللا بن سهل ثابت العمل وليس فيه ذكر أن 

عليه السالم يف ذلك احلديث أتقسمون الدية اليت ذكر عليه السالم كانت يف عمد إذ قد يقتلونه خطأ وال يف قوله 
  على رجل فيسلم برمته أنه لو أسلم لكان فيه لويل املقتول خيار فال جيوز 



التزيد يف احلديث ما ليس فيه وسورة براءة مبينة ألحكام أهل الذمة اليت ال جيوز تعديها وهي ناسخة لكل ما كان 
  قبلها 

ن قال يقال ملن قال قد اتفق على وجوب حكم ما يف هذه املسألة فال وقد احتج بعض املوافقني لنا يف هذا الفصل بأ
  تربأ من ذلك احلكم إال بإمجاع آخر على الرباءة منه 

قال فيقال له لو شهد عدالن على أن زيدا غصب ماال من عمرو ومل يثبت قدر ذلك املال للزم على قولكم أن يقال 
  ر املغصوب منه برباءتك من كل حق له عندك للمشهود عليه قد ثبت عليك حق فال تربأ حىت يق

  فلما أمجع الناس بال خالف على أنه ال يقال له ذلك 
لكن يقال له قد ثبت قبلك حق ما فأقر مبا شئت واحلف على ما أنكرت وال يلزمك غري ذلك صح قولنا بأقل ما 

  قيل وبطل اعتراضكم وباهللا تعاىل التوفيق 
لى األخذ بأقل ما قيل إن شاهدين لو شهدا على زيد أنه سرق وقال أحدمها ربع واحتج أيضا بأن قال من الدليل ع

  دينار وقال آخر بل سدس دينار فإنه يؤخذ بأقل ما اتفقا عليه فال يقطع وال يغرم إال سدس دينار فقط 
اهني قال أبو حممد وهاتان حجتان تلزم أصحاب القياس وليس مما نرضى أن حنتج به وإمنا اعتمادنا على الرب

  الضرورية اليت قدمنا وباهللا تعاىل نعتصم 
  وقال هذا القائل أيضا إن املقدرين إذا اختلفا يف تقدير السلعة فإننا نأخذ مبا اتفقا عليه 

قال فإن قال لنا قائل فلم تأخذون بالزيادة يف اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وتقولون عند هذا الزائد علم مل 
  يأت بتلك الزيادة يكن عند من مل 

  فهال قلتم وعند هذا املقدار الزائد علم زائد بقيمة هذه السلعة فهال أخذمت به 
قال أبو حممد وهذا الذي اعترض به على القائل مبا ذكرنا اعتراض فاسد لكنا نقول اجلواب عن هذا أن تقدير 

ما على الناس كلهم وتقدير املقدار إمنا املقدار ليس من باب اخلرب يف الدين ألن اخلرب نقل عن مشاهدة يوجب حك
هو من باب الشهادة اليت ال يقبل فيها إال اثنان أو واحد مع ميني الطالب فلو كان مع هذا املقدار الزائد آخر عدل 
يشهد بتلك الزيادة ألخذنا هبا وإن كان ذلك فيما يؤخذ فيه باليمني مع الشاهد حلف املشهود له مع ذلك املقدر 

  ستحق الزيادة وباهللا تعاىل التوفيق الزائد وا

دعوهم آلبآئهم هو أقسط عند هللا فإن مل تعلموا { قال أبو حممد والذي نقول به وباهللا تعاىل التوفيق إن اهللا تعاىل قال 
آباءهم فإخوانكم يف لدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيمآ أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان هللا غفورا 

 أوجب تعاىل الدية يف قتل املؤمن خطأ فهي الزمة للمؤمن والذمي بعموم اخلطاب ولزوم الدين لكل مث} رحيما 
  إنسي وجين ومل يأت نص بإجياب دية لذمي إن قتل خطأ فهو معفو عنه مجلة أصابه مسلم أو ذمي 

يودى وإما أن يقاد أو كالم وصح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من قتل له قتيل فأهله بني خريتني وإما أن 
  هذا معناه 

وصح أنه عليه السالم قال ال يقتل مسلم بكافر فصح أن الدية ال جتب يف العمد إال حيث جيب التخيري فيها بني 
  الدية وبني القود 

وليس ذلك يف قتل املسلم الذمي أصال فبطل أن يكون على املسلم دية يف الذمي ال يف عمد وال يف خطأ فإن قتل 
الذمي ذميا فهو داخل يف هذا اخلطاب والقود بينهما أو الدية وليس إال أحد القولني إما ما اتفق على وجوبه كما 
قال احلسن وإما الدية اليت قضى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسلم فنظرنا يف قول احلسن فوجدناه ال 



  ينسند أصال وال وجه له فسقط 
ع على مقدار ذلك أو ال بل لعل من العلماء من قال ال دية لذمي أصال ولعل يف العلماء من وال ندري أيضا هل أمج

وأن حكم بينهم مبآ أنزل هللا وال تتبع أهوآءهم { يقول بأقل مما قال احلسن فسقط هذا القول ووجدنا اهللا يقول 
أن يصيبهم ببعض ذنوهبم وإن كثريا من وحذرهم أن يفتنوك عن بعض مآ أنزل هللا إليك فإن تولوا فعلم أمنا يريد هللا 

فصح أن دية الذمي على الذمي كدية املسلم على املسلم ولسنا يف ذلك جاعلني هلم كاملسلمني } لناس لفاسقون 
  حاشا هللا من ذلك حنكم بينهم باحلكم بني املسلمني 

ساواة املسلم باجملرم وباهللا تعاىل كما أمر اهللا تعاىل وحنن وهم نقتل الذمي بالذمي كما نقتله باملسلم وليس هذا م
  حسبنا 

  الباب اخلامس والعشرون يف ذم االختالف

  قال أبو حممد قال قوم هذا مما يسع فيه االختالف 
قال أبو حممد وهذا باطل واالختالف ال يسع البتة وال جيوز ملا نذكره بعد هذا وإمنا الفرض علينا اتباع ما جاء به 

ي شرع لنا دين اإلسالم وما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي أمره اهللا تعاىل القرآن عن اهللا تعاىل الذ
  وال مزيد } بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون { ببيان الدين فقال تعاىل 

به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا { وقال تعاىل 
أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم 

فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف 
  } هللا غفور رحيم خممصة غري متجانف إلمث فإن 

فما صح يف النصني أو أحدمها فهواحلق وال يزيده قوة أن جتمع عليه أهل األرض وال يوهنه ترك من تركه فصح أن 
  االختالف ال جيب أن يراعى أصال 

وقد غلط قوم فقالوا االختالف رمحة واحتجوا مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم 
  اهتديتم اقتديتم 

  قال أبو حممد وهذا من أفسد قول يكون ألنه لو كان االختالف رمحة لكان االتفاق سخطا 
هذا ما ال يقوله مسلم ألنه ليس إال اتفاق أو اختالف وليس إال رمحة أو سخط وأما احلديث املذكور فباطل 

  مكذوب من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية أحدها أنه مل يصح من طريق النقل 
والثاين أنه صلى اهللا عليه و سلم مل جيز أن يأمر مبا هنى عنه وهو عليه السالم قد أخرب أن أبا بكر قد أخطأ يف تفسري 

فسره وكذب عمر يف تأويل تأوله يف اهلجرة وكذب أسيد بن حضري يف تأويل تأوله فيمن رجع عليه سيفه وهو 
  يقاتل وخطأ أبا السنابل يف فتيا أفىت هبا يف العدة 

  وقد ذكرنا هذا املعىن يف باب إبطال التقليد من كتابنا هذا مستوعبا فأغىن عن إيراده ههنا وفيما ذكرنا كفاية 
فمن احملال املمتنع الذي ال جيوز البتة أن يكون صلى اهللا عليه و سلم يأمر باتباع ما قد أخرب أنه خطأ فيكون حينئذ 

هللا عليه و سلم من هذه الصفة وهو عليه السالم قد أخرب أهنم أمر باخلطأ تعاىل اهللا عن ذلك وحاشا له صلى ا
خيطئون فال جيوز أن يأمرنا باتباع من خيطىء إال أن يكون صلى اهللا عليه و سلم أراد نقلهم ملا رووا عنه فهذا 



  صحيح ألهنم رضي اهللا عنهم كلهم ثقات فعن أيهم نقل فقد اهتدى الناقل 
و سلم ال يقول الباطل بل قوله احلق وتشبيه املشبه للمصيبني بالنجوم تشبيه فاسد  والثالث أن النيب صلى اهللا عليه

مطلع السرطان مل يهتد بل قد ضل ضالال بعيدا وأخطأ ) جهة ( وكذب ظاهر ألنه من أراد جهة مطلع اجلدي قام 
كور ووضح كذب خطأ فاحشا وخسر خسرانا مبينا وليس كل النجوم يهتدى هبا يف كل طريق فبطل التشبيه املذ

  ذلك احلديث وسقوطه وضوحا ضروريا 
ذلك بأن هللا نزل لكتاب { قال أبو حممد وقد ذم اهللا تعاىل االختالف يف غري ما موضع من كتابه قال اهللا عز و جل 

كان لناس أمة واحدة فبعث هللا لنبيني مبشرين { وقال تعاىل } بلحق وإن لذين ختلفوا يف لكتاب لفي شقاق بعيد 
ين وأنزل معهم لكتاب بلحق ليحكم بني لناس فيما ختلفوا فيه وما ختلف فيه إال لذين أوتوه من بعد ما ومنذر

جآءهتم لبينات بغيا بينهم فهدى هللا لذين آمنوا ملا ختلفوا فيه من حلق بإذنه وهللا يهدي من يشآء إىل صراط مستقيم 
 {  

ا لذين آمنوا تقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم يأيه{ وقال تعاىل مفترضا لالتفاق وموجبا رفض االختالف 
مسلمون وعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا وذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعدآء فألف بني قلوبكم فأصبحتم 

  } بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من لنار فأنقذكم منها كذلك يبني هللا لكم آياته لعلكم هتتدون 

وعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا وذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعدآء فألف بني قلوبكم { عاىل إىل قوله ت
) } فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من لنار فأنقذكم منها كذلك يبني هللا لكم آياته لعلكم هتتدون 

فصح أنه ال } لبينات وأولئك هلم عذاب عظيم  وال تكونوا كلذين تفرقوا وختلفوا من بعد ما جآءهم{ وقال تعاىل 
وأطيعوا هللا ورسوله وال { هدى يف الدين إال ببيان اهللا تعاىل آلياته وأن التفرق يف الدين حرام ال جيوز وقال تعاىل 

شرع لكم من لدين ما وصى به نوحا { وقال تعاىل } تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم وصربوا إن هللا مع لصابرين 
أوحينآ إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا لدين وال تتفرقوا فيه كرب على ملشركني ما ولذي 

وأن هذا صراطي مستقيما فتبعوه وال { وقال تعاىل } تدعوهم إليه هللا جيتيب إليه من يشآء ويهدي إليه من ينيب 
إن لذين فرقوا دينهم وكانوا { وقال تعاىل } تتبعوا لسبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 

أفال يتدبرون لقرآن ولو كان { وقال تعاىل } شيعا لست منهم يف شيء إمنآ أمرهم إىل هللا مث ينبئهم مبا كانوا يفعلون 
  } من عند غري هللا لوجدوا فيه ختالفا كثريا 

د بن حممد نا أمحد بن علي نا مسلم بن حدثنا عبد اهللا بن يوسف نا أمحد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أمح
احلجاج ثنا أبو كامل فضيل بن حسني اجلحدوي نا أمحد بن زيد ثنا أبو عمران اجلوين قال كتب إىل عبد اهللا بن 

رباح األنصاري أن عبد اهللا بن عمرو قال هجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فسمع أصوات رجلني 
  علينا رسول اهللا يعرف يف وجهه الغضب فقال إمنا هلك من كان قبلكم باختالفهم يف الكتاب اختلفا يف آية فخرج 

حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا نا أبو إسحاق البلخي نا الفربري نا البخاري حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي نا شعبة 
   بن مسعود قال مسعت رجال قرأ أخربين عبد امللك بن ميسرة قال مسعت النزال بن سربة قال مسعت عبد اهللا

آية مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالفها فأخذت بيده فأتيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فقال كالكما حمسن قال شعبة أظنه قال ال ختتلفوا فإن من قبلكم اختلفوا فهلكوا 

أصبغ أنبأنا حممد بن عبد السالم اخلشين نا بندار نا غندر نا  حدثنا حممد بن سعيد ثنا أمحد بن عون اهللا ثنا قاسم بن



  شعبة عن عبد امللك بن ميسرة عن النزال عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم هبذا احلديث 
وذكر شعبة يف آخره قال حدثين مسعر عنه فرفعه إىل ابن مسعود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وال 

   ختتلفوا
حدثنا عبد اهللا بن يوسف نا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى نا أمحد بن حممد نا أمحد بن علي نا مسلم نا 

عبيد اهللا بن معاذ نا أيب نا شعبة عن حممد بن زياد مسع أبا هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ذروين ما 
  واختالفهم على أنبيائهم تركتكم فإمنا هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم 

وبه إىل مسلم نا حيىي بن حيىي وإسحاق بن منصور وأمحد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حيىي أنا أبو قدامة احلارث 
بن عبيد وقال إسحاق نا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث التنوري ثنا مهام وقال أمحد نا حبان نا أبان قالوا كلهم نا 

ندب بن عبد اهللا البلخي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال اقرؤوا القرآن ما ائتلفت أبو عمران اجلوين عن ج
  عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا 

وبه إىل مسلم حدثين زهري بن حرب نا جرير عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 
م ثالثا ويكره لكم ثالثا فريضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا تعاىل يرضى لك

  وأن تعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال 
قال أبو حممد ففي بعض ما ذكرنا كفاية ألن اهللا تعاىل نص على أن االختالف شقاق وأنه بغي وهنى عن التنازع 

يف الدين وأوعد على االختالف بالعذاب العظيم وبذهاب الريح وأخرب أن االختالف تفريق عن سبيل اهللا والتفرق 
ال إكراه يف لدين قد تبني لرشد من لغي فمن { ومن عاج عن سبيل اهللا تعاىل فقد وقع يف سبيل الشيطان قال تعاىل 
  } وهللا مسيع عليم  يكفر بلطاغوت ويؤمن بلله فقد ستمسك بلعروة لوثقى ال نفصام هلا

وقد نص تعاىل على أن االختالف ليس من عنده ومعىن ذلك أنه تعاىل مل يرض به وإمنا أراده تعاىل إرادة كون كما 
  أراد كون الكفر وسائر املعاصي 

ق فإن قال قائل إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس أفيلحقهم هذا الذم قيل له وباهللا تعاىل التوفيق كال ما يلح
أولئك شيء من هذا ألن كل امرىء منهم حترى سبيل اهللا ووجهة احلق فاملخطىء منهم مأجور أجرا واحدا لنيته 
اجلميلة يف إرادة اخلري وقد رفع عنهم اإلمث يف خطئهم ألهنم مل يتعمدوه وال قصدوه وال استهانوا بطلبهم واملصيب 

  مأجور منهم أجرين 
ما خفي عليه من الدين ومل يبلغه وإمنا الذم املذكور والوعيد املوصوف ملن ترك وهكذا كل مسلم إىل يوم القيامة في

التعلق حببل اهللا تعاىل الذي هو القرآن وكالم النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد بلوغ النص إليه وقيام احلجة به عليه 
دا للفرقة متحريا يف دعواه برد وتعلق بفالن وفالن مقلدا عامدا لالختالف داعيا إىل عصبية ومحية اجلاهلية قاص

القرآن والسنة إليها فإن وافقها النص أخذ به وإن خالفها تعلق جباهليته وترك القرآن وكالم النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم فهؤالء هم املختلفون املذمومون 

قائل فهم يأخذون  وطبقة أخرى وهم قوم بلغت هبم رقة الدين وقلة التقوى إىل طلب ما وافق أهواءهم يف قول كل
ما كان رخصة من قول كل عامل مقلدين له غري طالبني ما أوجبه النص عن اهللا تعاىل وعن رسوله صلى اهللا عليه و 

  سلم 
فإن قال قائل فإذ ال بد من مواقعة االختالف فكيف التخلص من هذا الذم الوارد يف املختلفني قيل له وباهللا تعاىل 

وأن هذا صراطي مستقيما {  الطريق يف ذلك ومل يدعنا يف لبس وله احلمد فقال تعاىل التوفيق قد علمنا اهللا تعاىل



وعتصموا حببل هللا { وقال تعاىل } فتبعوه وال تتبعوا لسبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 
نعمته إخوانا وكنتم على شفا مجيعا وال تفرقوا وذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعدآء فألف بني قلوبكم فأصبحتم ب

يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا { وقال تعاىل } حفرة من لنار فأنقذكم منها كذلك يبني هللا لكم آياته لعلكم هتتدون 
وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر 

فإذا وردت األقوال فاتبع كالم اهللا تعاىل وكالم نبيه صلى اهللا عليه و سلم الذي هو }  ذلك خري وأحسن تأويال
  بيان عما أمرنا اهللا تعاىل به وما 

أمجع عليه مجيع املسلمني فهذا هو صراط اهللا تعاىل وحبله الذي إذا متسكت به أخرجك من الفرقة املذمومة ومن 
وم اآلخر كما قال اهللا تعاىل وهذا هو الذي أمجع عليه مجيع أهل اإلسالم االختالف املكروه إن كنت تؤمن باهللا والي

قدميا وحديثا فإن مل يكن قط مسلم إال ومن عقده وقوله إن كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله عليه السالم فرض قبوله 
د فالن وفالن ومن وأنه ال حيل ألحد معارضته بشيء من ذلك وال خمالفته وبقيت سائر األقوال املأخوذة من تقلي

القياس ومن االستحسان وهي االختالف املذموم الذي ال حيل اتباعه فمن تركها فقد ترك االختالف وأصحاب 
أولئك األقوال كلها مأمورون بتركها والرجوع إىل حبل اهللا تعاىل وصراطه فإذا تركوها فقد تركوا االختالف 

زم وهلذا قلنا بفسخ قضاء كل قاضي قضى به خبالف النص والفرقة ورجعوا إىل الفرض عليهم من االتفاق الال
ولو شآء ربك جلعل لناس أمة واحدة وال يزالون { وسواء قال به طوائف من العلماء أو ال قال اهللا عز و جل 

فاستثىن تعاىل من } خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من جلنة ولناس أمجعني 
إال من رحم ربك { مجلة املختلفني وأخرج املرحومني من مجلة املختلفني وعديدهم ومن ظن أن قوله تعاىل  رحم من

أنه يعين وللرمحة خلقهم وأرادوا بذلك } ولذلك خلقهم ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من جلنة ولناس أمجعني 
  استباحة االختالف فهو يف غاية الفساد بربهانني ضروريني 

اهللا تعاىل استثىن من رحم فأخرجهم من مجلة املختلفني فلو أنه تعاىل خلق املختلفني للرمحة الستثىن  أحدمها أن
  املرحومني من أنفسهم وألخرجهم من مجلة أنفسهم وهذا باطل ال جيوز وحمال يف الكالم ال يفهم 

لم أنه تعاىل إمنا خلقه ليكون والربهان الثاين أن املختلفني موجودون وكل موجود عن حالة ما فال شك عند كل مس
على تلك احلالة وصح يقينا بال مرية أنه االختالف الذي هم عليه بالعيان خلقهم إال أن يقول قائل إن الضمري الذي 

يف خلقهم وهو اهلاء وامليم راجع إىل من رحم فيكون املراد حينئذ استثناء املرحومني من مجلة املختلفني وأن أولئك 
حببل اهللا تعاىل للرمحة فهذا صحيح ال شك فيه وذم االختالف وخروجه من الرمحة باق حبسبه وممن الذين اعتصموا 

  قال هبذا من السلف الصاحل 

عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس كما كتب إىل املهلب عن ابن مناس عن ابن مسرور عن يونس بن عبد األعلى 
ولو شآء { سعودي قال مسعت عمر بن عبد العزيز قرأ هذه اآلية أخربين ابن وهب أخربين عبد اهللا بن يزيد عن امل

ربك جلعل لناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من 
مل  قال خلق أهل رمحته أال خيتلفوا قال ابن وهب ومسعت مالكا يقول فيها الذين رمحهم اهللا} جلنة ولناس أمجعني 

  خيتلفوا 
قال أبو حممد معىن قولنا االختالف يف الدين غري جائز إمنا هو أن طاعة أمر اهللا تعاىل وأمر رسوله صلى اهللا عليه و 
سلم ال جيوز خالفها البتة وليس فيما جاء من عند اهللا تعاىل على لسان رسوله صلى اهللا عليه و سلم ختالف إمنا هو 



نها أو ناسخ ومنسوخ فقط وإذ ال حق إال فيما جاء من عند اهللا على لسان حمكم أو خاص من مجلة خمصوصة م
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخالف احلق ال حيل هذا أمر ال خيفى صوابه على أحد كما أن الثالثة أكثر من 

  االثنني وباهللا تعاىل التوفيق 

  الباب السادس والعشرون يف أن احلق يف واحد

  ا باطل وسائر األقوال كله
قال أبو حممد علي بن أمحد ذهبت طائفة إىل أن كل جمتهد مصيب وأن كل مفت حمق يف فتياه على تضاده واحتجوا 

  مبا روي عن عثمان رضي اهللا عنه إذ سئل عن اجلمع بني األختني مبلك اليمني فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية 
ول عثمان وقول كل أحد دون النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أبو حممد وال حجة هلم يف ذلك لوجوه أحدها أن ق
  ال يلزم قبوله إال مبوافقة نص قرآن أو سنة له أو إمجاع 

والثاين أن كل ما يأيت بعد هذا إن شاء اهللا عز و جل من الرباهني يف إثبات أن احلق يف واحد مبطل لتأويلهم الفاسد 
  وهي دالئل كثرية مجة 
د ما ذهبوا إليه من كون الشيء حراما حالال معا يف وقت واحد على إنسان واحد فهذا غاية والثالث أن عثمان مل ير

إال على أزواجهم أو ما ملكت { احملال املمتنع وإمنا أراد أنه مل يلح له فيها حكم يقف عليه ألنه رأى قوله تعاىل 
اتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبن{ ورأى قوله تعاىل } أمياهنم فإهنم غري ملومني 

وبنات ألخ وبنات ألخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف 
حجوركم من نسآئكم لاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم لذين من 

  } ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما أصالبكم وأن جتمعوا بني الختني إال 
فلم ينب له أي األمرين تغلب فأخرب عن ظاهر اآلية الواحدة أهنا قد حتتمل أن تكون حمللة هلما خمصوصة من األخرى 
وأن ظاهر الثانية قد حيتمل أن يكون حمرما هلما خمصصا من األخرى فوقف يف ذلك واحتجوا بقوله عليه السالم إذا 

  فأخطأ فله أجر  اجتهد احلاكم
قال أبو حممد وهذا من طريق ما احتج به من ال يعقل وال حيل له الكالم يف العلم ألن نص احلديث بكالمه صلى اهللا 

عليه و سلم أن اجملتهد خيطىء وإذا أخطأ فهذا قولنا ال قوهلم وليس مأجورا على خطأه واخلطأ ال حيل األخذ به 
  ق ألنه طلب للحق وليس قول القائل برأيه اجتهادا وأما خطأه فليس مأجورا ولكنه مأجور على اجتهاده الذي هو ح

دعوهم آلبآئهم هو أقسط عند هللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف لدين { عليه لكنه مرفوع يف اإلمث بقوله تعاىل 
واحتجوا } ا ومواليكم وليس عليكم جناح فيمآ أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان هللا غفورا رحيم
  بالصواب يف اختالف القراءات وباألشياء املباحات يف الكفارات وأهنا كلها حق على اختالفها 

قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألن القراءات املختلفة ليست متنافية وحنن مل ننكر الصواب فيما ال يتناىف وال 
م السبع على غري املضطر حالل حقا ويكون قال القائل حلم فيما أمر به تعاىل وإمنا أنكرنا أن يكون قول القائل حل

السبع على غري املضطر حرام حقا فيكون الشيء حراما حالال طاعة معصية مأمورا به منهيا عنه يف وقت واحد 
إلنسان واحد من وجه واحد فهذا الذي نفينا وأبطلنا وهذا ال يسع يف عقل من له مسكة من عقل ألنه غاية 

  لذي ال يتشكل يف النفس فضال عن أن يطلق استعماله االمتناع ا



يقرأ هبا بعض القراء يف أوائل السور ويسقطها } بسم اهللا لرمحن لرحيم { واختالف القراءات اليت ذكروا مثل 
بعضهم فكل ذلك مباح من أسقطها فقد أبيح له ومن قرأها فقد أبيح له وكذلك املخرب يف كفارة األميان هي العتق 

ام والكسوة فليس شيء من ذلك متنافيا وأيها فعل املرء فقد فعل ما أبيح له ومل يقل أحد إنه لو فعل الوجه واإلطع
الذي ترك لكان خمطئا وهذا غري ما اختلفنا فيه ألنه قد تكون أشياء كثرية مباحة وغري ممكن أن يكون شيء واجبا 

   يشكل إال على جاهل تركه وواجبا فعله على إنسان واحد يف وقت واحد وهذا فرق ال
واحتجوا أيضا بأن قالوا قد روي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر أثر غزوة اخلندق أال يصلي أحد العصر إال يف 

بين قريظة فصلى قوم العصر إذ دخل وقتها قبل أن يبلغوا بين قريظة وقالوا مل يرد منا هذا وأخرها آخرون حىت 
  بلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يعنف إحدى الطائفتني صلوها يف بين قريظة مع الليل ف

قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألن اجملتهد املخطىء ال يعنف وكانت صالة من صلى أمرا قد فات فال وجه 
ولو لتعنيفهم ولكن الصواب بال شك يف فعل إحدى الطائفتني ولو كنا معه ما صلينا العصر إال يف بين قريظة معه 

  نصف الليل 

وقد ذكرنا أيضا الكالم يف هذا احلديث يف باب الكالم يف األوامر الواردة يف القرآن واحلديث ومحلها على ظاهرها 
  ) كيفية ورود األوامر ( وعلى الوجوب والفور يف قرب آخر ذلك الباب قبل فصل ترمجته 

نا بندار ثنا ابن أيب عدي ثنا شعبة عن طارق بن عبد اهللا حدثنا النبايت نا ابن عون اهللا نا قاسم بن أصبغ ثنا اخلشين 
عن طارق بن شهاب قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إين أجنبت فلم أصل قال أصبت وأتاه رجل 

  فقال إين أجنبت فتيممت وصليت فقال أصبت 
ن الذي سأل أوال مل يكن عنده أمر التيمم قال أبو حممد وهذا كاألول سواء بسواء ألن كل جمتهد معذور ومأجور أل

بال شك ومن هذه صفته فحكمه أال يصلي أصال وهو جنب حىت يتطهر والثاين كان عاملا بالتيمم فأدى فرضه كما 
يلزمه وكان حكمهما خمتلفا ال متفقا وكالمها أصاب وجه العمل فيما عليه بقدر علمه ومل ننكر هذا إمنا أنكرنا أن 

  باطال من وجه واحد يف وقت واحد  يكون الشيء حقا
  وقالوا إن كان خمالفكم خمطئا ففسقوه كما يفسق اخلوارج 

قال أبو حممد فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق إننا ال نفسق اخلوارج وال غريهم ولكننا نقول من قامت عليه احلجة 
ه املخالف للحق أو تناقض فاحتج يف حبديث ال معارض له أو آية ال معارض هلا أو برهان ضروري فتمادى على قول

مكان مما ال يصح مثله يف غري ذلك املكان وبىن عليه ذلك فتمادى على قوله الفاسد يف فتيا يف شيء من الفقه أو يف 
اعتقاد فهو فاسق وكل ذلك سواء وهذا ابن عباس يقول بتخليد القائل فمن فسق القائلني بإنفاذ الوعيد فليبدأ 

من فسق ابن عباس فهو واهللا الفاسق حقا وابن عباس الرب ابن الرب الفاضل ابن الفاضل رضي بتفسيق ابن عباس و
  اهللا عنهما 

  واحتجوا مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أصحايب كالنجوم 
  داده قال أبو حممد وقد تقدم إبطالنا هلذا احلديث وبينا أنه كذب يف باب ذم االختالف من كتابنا هذا فأغىن عن تر

  واحتجوا باختالف الصحابة وأهنم مل ينقض بعضهم أحكام بعض وال منعوا خمالفهم من احلكم خبالفهم 
قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألهنم قد أنكر بعضهم على بعض االختالف يف الفتيا كإنكارهم غري ذلك وقد 

  قال ابن عباس من شاء باهلته عند 



  فرائض ويف ختليد القاتل احلجر األسود يف العول يف ال
وقال أما ختافون أن خيسف اهللا بكم األرض أقول لكم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتقولون قال أبو بكر 

  وعمر 
لذين آمنوا يقاتلون يف سبيل هللا ولذين كفروا يقاتلون يف سبيل { وقال ابن عباس أأنتم أعلم أم اهللا تعاىل يقول 

  } اء لشيطان إن كيد لشيطان كان ضعيفا لطاغوت فقاتلوا أولي
  فقلتم أنتم 

هلا نصف ما ترك وإن كان له ولد وهذا ابن عمر يقول إذ أمر باملتعة يف احلج فقيل له أبوك هنى عنها فقال أيهما 
  أوىل أن يتبع كالم اهللا أو كالم عمر 

آن وعملناها مع النيب صلى اهللا عليه و وهذا عمران بن احلصني يقول يف هني عمر عن املتعة يف احلج نزل هبا القر
  سلم قال فيها رجل برأيه ما شاء 

  وهذا ابن الزبري يقول البن عباس يف متعة النساء لئن فعلتها ألرمجنك فجرب إن شئت 
وهذا عمر قد فسخ بيع أمهات األوالد وردهن حباىل من تستر وفسخ فعل أيب بكر يف استرقاق نساء املرتدين 

الركعتني بعد العصر وكان طلحة وأبو أيوب وعائشة يصلوهنما وتستر هبا أبو أيوب وأبو طلحة وكان يضرب على 
  مدة حياة عمر فلما مات عاودامها 

وقال ابن مسعود إذ مسع فتيا أيب موسى األشعري يف ابنة وابنة وابن أخت مث قال عن ابن مسعود إنه سيوافقين يف 
  نا من املهتدين هذا فقال ابن مسعود لقد ضللت إذا وما أ

فجعل الفتيا باخلطأ ضالال وخالفا للهدى وهذا أكثر من أن حياط به إال يف سفر ضخم جدا فبطل ما احتجوا به من 
  ذلك وباهللا تعاىل التوفيق 

واحتجوا بقوله عليه السالم إنكم ختتصمون إيل وإمنا أنا بشر ولعل أحدكم أن يكون أحلن حبجته من اآلخر فأقضي 
ما مسع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار أو كما قال عليه  له على حنو

  السالم 
قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه بل هو حجة عليهم ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم فعل ما أمر به من احلكم 

ما وال حيرم حالال وال حييل شيئا عن وجهه فلو كان الظاهر من البينة أو اليمني وأخرب الناس أن ذلك ال حيل حرا
حكم أحد من احلكام حقا وإن كل ما خالفه حقا لكان ذلك حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم ولكان هذا بيان 

  واضح يف أن 

ن احلق يف واحد وأن ما خالفه خطأ وحكم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الظاهر بأن املال لزيد هو غري وجوب كو
  ذلك املال ملكا على احلقيقة لزيد فهما شيئان متغايران 

وإذا كانا كذلك فمن املمكن أن يكون أحدمها حقا واآلخر باطال فبطل احتجاجهم بذلك يف قول احلق يف وجهني 
خمتلفني بل قد أخرب عليه السالم أن احلق حق وأن حكمه ال حييله عن وجهه وال يوجب إحالل املقضي به لغري 

فإن قالوا مشاغبني أحكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ظاهر األمر مبا هنى عن أخذه يف الباطن حكم  صاحبه
حبق أو حكم بباطل فإن قلتم بباطل كفرمت وإن قلتم حبق فهو قولنا قلنا هلم وباهللا تعاىل التوفيق ال حيل ملسلم أن يظن 

م أنه باطل ومن أجاز هذا أو ظن جوازه فهو كافر حالل الدم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حيكم بباطل وهو يعل
  واملال 



ولكن القول أنه صلى اهللا عليه و سلم ما حكم بشهادة الشهود واليمني إال حبق مقطوع على أنه حق كما أمره اهللا 
  عز و جل وأمر احملكوم له خبالف ما هو يف باطنه حق بأال يأخذه 

يه السالم حيكم مبا هو عنده حق فيوافق خالف ما أمر اهللا تعاىل به وهذا ال يسمى مث نقول إنه قد صح يقينا أنه عل
باطال ومن مسى هذا باطال فهو كافر وذلك حنو سالمه صلى اهللا عليه و سلم يف الظهر أو العصر باملدينة من ركعتني 

عليه و سلم إمنا قصد يف كل أو ثالث وإعراضه عن األعمى فنزل يف ذلك من القرآن ما نزل ورسول اهللا صلى اهللا 
  ذلك ما هو حق عنده 

ومل يكن ذلك عند اهللا تعاىل كذلك فصح أن احلق يف واحد وال بد فمن خالفه ناسيا أو هو يرى أنه حق فليس آمثا 
   ولكنه مأجور أجرا واحدا ومن خالفه عامدا عاملا فهو إما فاسق وإما كافر إن كان خالفا لإلسالم وباهللا تعاىل التوفيق

ويسألون عن فقيهني رأى أحدمها إباحة دم إنسان ورأى اآلخر حترميه ورأى أحدمها تارك الصالة كافرا ومل يره 
اآلخر كافرا ورأى أحدمها الساحر كافرا ومل يره اآلخر كافرا فإن أطلقوا أن كل ذلك حق عند اهللا عز و جل حلقوا 

أبد األبد مؤمنا يف اجلنة خملدا أبد األبد وهذا غاية اجلنون وليس باجملانني وجعلوا إنسانا واحدا كافرا يف جهنم خملدا 
هذا الباب من نوع ما أمرنا بإعطائه وحرم على اآلخذ أخذه فهذان حكمان على إنسانني خمتلفني كسائل سأل وهو 
 غين فأعطاه املسؤول فاملعطي حمسن مأجور واآلخذ فاسق عاص آكل سحتا وكذلك فادي األسري ومعطي الرشوة

  يف دفع مظلمة 
  وقد جاء النص بذلك يف هني النيب صلى اهللا عليه و سلم عن املسألة 

وقالوا أيضا ما تقولون فيمن صلى أربعا وشك أصلى ثالثا أم أربعا فأنتم تأمرونه بأن يصلي حىت يكون على يقني من 
  أنه صلى أربعا فقد أمرمتوه بركعة خامسة فأنتم قد أمرمتوه باخلطأ 

اهللا تعاىل التوفيق إننا مل نأمره قط بأن يصلي خامسة وإمنا أمرناه أن يصلي أربعا ال أكثر واخلامسة اليت فاجلواب وب
  زاد فيها هو فيها خمطىء بال شك عند اهللا عز و جل 

 وما أمر هبا قط وهو يدري أهنا خامسة ولكن أمر هبا يقينا إذا مل يدر أهنا خامسة واإلمث عنه مرفوع فيها ولسنا ننكر
رفع املأمث وإمنا ننكر رفع اخلطأ يف الباطن فلو مل يصل اخلامسة وهو غري موقن بأنه صلى أربعا لكان مفسدا لصالته 

ألنه مل يصل اخلامسة اليت أمر بصالهتا ومن باب إقدامه على ترك إمتام صالته قبل أن يوقن بتمامها فهما شيئان 
  متغايران دخل الغلط على من أراد مزجهما 

القول يف االجتهاد يف القبلة إمنا هو مأمور مبقابلة املسجد احلرام فقط وغري مأمور بالصالة إىل جهة غريها وهكذا 
لكن اإلمث عنه مرتفع إن وافق غريها باجتهاده وهو خمطىء وغري مأجور يف ذلك وإمنا يؤجر على اجتهاده ال على ما 

يؤجر أجرين أجرا على الطلب وأجرا على اإلصابة ولسنا أداه إليه االجتهاد إال أن يكون يؤديه إىل حق فحينئذ 
نقول إن كل جمتهد فهو مأمور مبا أداه إليه اجتهاده بل هذا عني اخلطأ ولكنا نقول كل جمتهد فهو مأمور باالجتهاد 

يكن وبإصابة احلق واالجتهاد فعل اجملتهد وهو غري الشيء املطلوب فإذا أمرنا بالطلب ال بالشيء الذي وجد ما مل 
عني احلق واالجتهاد كله حق وهو طلب احلق وإرادته وإمنا غلط من غلط ألنه توهم أن االجتهاد هو فعل اجملتهد 

  للشيء الذي أداه إليه اجتهاده فسقطوا سقوطا فاحشا 
مهم وما كان ملؤمنون لينفروا كآفة فلوال نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا يف لدين ولينذروا قو{ وقال تعاىل 

فأوجب تعاىل التفقه وهو طلب احلقائق يف واجبات الشريعة وقال عليه السالم أن } إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 



  تضلوا بالناس ميينا ومشاال ففي هذا إجياب إصابة احلق ويف هنيه تعاىل عن الكالم بغري علم إجياب إلصابة احلق 
  بن مفرج ثنا الصموت ثنا حدثنا أمحد بن حممد بن عبد اهللا الطلمنكي نا ا

البزار وهو أمحد بن عمر بن عبد اخلالق نا احلسني بن مهدي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن حيىي بن سعيد 
األنصاري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أيب سلمة هو ابن عبد الرمحن بن عوف عن أيب هريرة عن 

ل إذا حكم احلاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإن حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قا
وقد شغب بعضهم يف قوله صلى اهللا عليه و سلم يف هذا اخلرب إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فقال معناه فتخطى صاحب 

  احلق 
صل يف اخلطأ ومل يأمر قال أبو حممد وهذا عليهم ال هلم ألنه ليس إال خطأ أو صواب فإذا ختطى صاحب احلق فقد ح

اهللا تعاىل قط احلاكم بإصابة صاحب احلق ألنه تكليف ما ليس يف وسعه إمنا أمره باحلكم بالبينة العدلة عنده أو 
اليمني أو باإلقرار أو بعلمه فما حكم به من ذلك يف موضعه فقد حكم بيقني احلق أصاب صاحب احلق أو مل يصب 

ه هذا خروج عن املعقول ألنه إذا ختطى اخلطأ قيل له هذا خروج عن املعقول ألنه فإن قال قائل بل ختطى اخلطأ قيل ل
إذا ختطى اخلطأ فقد أصاب وإذا أصاب فمن الذي أعطي أجرا واحدا على صوابه ومن الذي أعطي أجرين على 

ن ما خالفه صوابه وهذا وسواس ورقة يف الدين ودليل على فساد االعتقاد وقال بعضهم لو كان احلق يف واحد لكا
  ضالال 

قال أبو حممد ونعم هو ضالل ولكن ليس كل ضالل كفرا وال فسقا إال إذا كان عمدا وأما إذا كان عن غري قصد 
فاإلمث مرفوع فيه كسائر اخلطأ وال فرق وقال بعضهم لو كان احلق يف واحد لنص اهللا على ذلك نصا ال حيتمل 

  التأويل 
 قد فعل واآليات اليت تلونا يف باب ذم االختالف من كتابنا هذا وهو قبل هذا قال أبو حممد فاجلواب أن اهللا تعاىل

الباب الذي حنن فيه فإن تلك اآليات ناصة نصا جليا على أن احلق يف واحد وأن سائر األقوال كلها فاسدة وخطأ 
ص هو احلق وهو من عند وأمره تعاىل بالرد عند التنازع إىل القرآن والسنة بيان جلي أن القول الذي يشهد له الن

  اهللا تعاىل وما عداه باطل ليس من عنده 
وقد أخرب تعاىل أن االختالف ليس من عنده عز و جل فصح أن ما مل يكن من عنده تعاىل فهو باطل فصح أن احلق 

العدالن يف واحد ضرورة وباهللا تعاىل التوفيق واحتج بعضهم يف ذلك بأن احلاكم مأمور بإنفاذ ما يشهد به الشاهدان 
  عنده وقد يشهدان على باطل فهو مأمور مبا هو يف الباطن باطل 

قال أبو حممد وهذا متويه شديد ونعم قد أمره اهللا بإنفاذه شهادة هذين الشاهدين اللذين يشهدان بالباطل بل هناه عن 
كذلك رفع عنه اإلمث يف  ردمها ألنه ال يدري أهنما فاسقان على احلقيقة أو مغفالن ال عدالن ولكن ملا مل يعلمهما

الباطن وأمره باحلكم فهما يف الظاهر وليس يدخل هبذا يف مجلة اجملتهدين بل قد حكم باحلق املقطوع على أن اهللا 
تعاىل أمره باحلكم به ولو رده لكان عاصيا هللا تعاىل فهذا مبنزلة ما أمرنا به من فك األسري ففكه باملال فرض علينا 

حرام عليه وقد بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا بقوله فمن قضيت له بشيء من  وأخذ العدو ذلك املال
حق أخيه فال يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار فقد هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم من علم احلقيق عن أن ينفذ 

وجته فوطئها أمصيب هو حمق أم خبالف ما يدرك أنه حق وسألت بعضهم فقلت له ما تقول فيمن لقي أجنبية فظنها ز
خمطىء فقال يل ما حرمها اهللا قط عليه مع جهله بأهنا أجنبية فقلت له لقد أقدمت على عظيمة يف قولك إن اهللا تعاىل 



إال على أزواجهم أو ما { مل حيرم عليه األجنبية مع بلوغ التحرمي إليه وخرقت اإلمجاع والنص بكذبك يف قوله تعاىل 
وهذه ليست بزوجة له وال ملك ميني } إهنم غري ملومني فمن بتغى ورآء ذلك فأولئك هم لعادون ملكت أمياهنم ف

فهو عاد خمطىء واطىء حرام إال أن اإلمث عنه ساقط جلهله فقط وأيضا فإذا مل تكن حراما عليه فهي بال شك حالل 
  له إذ ليس يف العامل إال حالل أو حرام 
  هللا عليه و سلم إال حمرما وحملال وقال ابن عباس ما بعث حممد صلى ا

قال ذلك إلنسان مسعه يقول إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف الضب ال أحله وال أحرمه فقال له ابن عباس ما 
ذكرنا أو كالما هذا معناه فانقطع واحتج بعضهم باستخالف أيب بكر على القضاء زيد بن ثابت وهو خمالفه يف 

  أقضية كثرية 
حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألننا ال نقلد أبا بكر وال غريه وهم خيالفون أبا بكر يف عدة قضايا بال دليل فال قال أبو 

ينكروا علينا خالفه حيث قام الدليل على خالف قوله وقال بعضهم لو كان اهللا تعاىل كلفنا إصابة احلق وإدراك 
  الصواب لكان تعاىل قد كلفنا ما ال نطيق 

هذا متويه ضعيف وكذب القائل ما ذكرنا وما كلفنا عز و جل من ذلك إال ما نطيق ألنه قد أدرك قال أبو حممد و
الصواب كثري من الناس ووجدوه وجودا صحيحا أيقنوا فيه أهنم حمقون وما أمكن بعضنا فهو لسائرنا ممكن وما 

لى من خالفه اإلعادة لكل ما عمل توفيقنا إال باهللا تعاىل وقال بعضهم لو كان الناس مكلفني عني الصواب لكان ع
  بغري احلق 

قال أبو حممد أما ما كان من الشرائع مرتبطا بوقت حمدود األول واآلخر فال إعادة على من تركه أصال إال حيث 
جاء النص بإعادته ألنه ال سبيل إىل رجوع وقت تلك الشريعة وهي مل نؤمر هبا إال يف ذلك الوقت فال سبيل إىل 

سبيل إىل الوقت الذي ال تؤدى إال فيه كالصالة وما أشبهها والصيام وحنوه فال يقضي شيئا من ذلك ال  أدائها إذ ال
جاهل وال عامد وال متأول حاشى الناسي والنائم للصالة وحاشا املريض واملسافر واملتقىيء عمدا للصوم فقط وأما 

رتبط بوقت فهو مؤدى أبدا ومعاد وال بد ما كان مرتبطا بوقت حمدود األول غري حمدود اآلخر أو كان غري م
كإنسان جهل الزكاة يف الرب فبقي سنني مسلما مالكا ملقدار جتب فيه الزكاة منه مث علم بعد ذلك فعليه الزكاة 

للسنني اخلالية وكإنسان مل يعلم أن السلم يف غري املكيل واملوزون ال جيوز فسلم سنني مجة يف حيوان أو فيما ال يكال 
ن مث علم فعليه فسخ كل ما أخذ من ذلك ورده إىل أربابه واحلكم فيه كحكم الغاصب فيما بيده إذا تاب وال يوز

وال فرق وكإنسان أداه اجتهاده إىل أنه ال نفقة ملوروثه وذي رمحه احملرمة عليه فأقام كذلك عشرات سنني مث علم 
  ذا يف كل شيء وباهللا تعاىل التوفيق فهي دين عليه يؤديها إليهم أبدا وخيرج من رأس ماله إن مات وهك

  وشغب بعضهم بأن العامي إذا اختلف عليه الفقهاء فإنه خمري يف أقواهلم 
قال أبو حممد وهذا خطأ ولسنا نقول به وقد بينا هذه املسألة يف باب التقليد من كتابنا هذا فأغىن عن إعادته وموه 

  حرام على غري املضطر بعضهم بأن قال امليتة عني واحدة وهي حالل للمضطر 
قال أبو حممد وهذا عني الشغب والتمويه ألننا مل ندفع حنن اختالف حكم العني الواحدة على إنسانني متغايرين أو يف 

وقتني خمتلفني بل هذا الزم يف كل عني فمال زيد حالل لزيد حرام على عمرو واألكل يف شوال حالل للبالغني 
  هكذا مجيع الشرائع أوهلا عن آخرها العقالء وحرام عليهم يف رمضان و



وهكذا كل أحد مرة تلزمه الصالة إذا دخل وقتها ومرة حترم عليه قبل دخول وقتها ومرة حيرم دم زيد ومرة حيل 
وإمنا أنكرنا أن تكون امليتة حالال لزيد حراما عليه يف وقت واحد وأن يكون البيع تاما قبل التفرق باألبدان غري تام 

األبدان والقصاص من القاتل واجبا حراما يف وقت واحد فمثل هذا اجلنون أنكرنا ألنه ال يصدقه ذو قبل التفرق ب
عقل وال من به طباخ وألنه شيء ال يقدر عليه أحد ألنه يؤدي إىل الوسواس وإىل أن يقال لزيد إن فعلت هذا الفعل 

وال سبيل إىل أن يكون أحد يف النار ويف اجلنة  فأنت مأجور عليه ويف اجلنة وأنت آمث عليه ويف النار ويف وقت واحد
  يف وقت واحد وال أن يكون بفعل واحد عاصيا هللا عز و جل بذلك الفعل مطيعا له يف وقت واحد 

فهذا الوسواس أبطلنا ال غريه مما يعقل وقال بعضهم لو كنا مكلفني إصابة احلق لكان تعاىل قد نصب عليه دليال من 
  من أخطأه علم أنه أخطأه أصابه علم أنه أصابه و

قال أبو حممد واجلواب عن هذا أن أوائل مذاهبنا كلها حنن نقول فيها بذلك وأصل مذهبنا أن األخذ بظاهر القرآن 
واحلديث الصحيح حق وحنن على يقني من أننا مصيبون يف ذلك ويف كل قول أدانا إليه أخذنا بظاهر القرآن 

عند اهللا عز و جل وحنن على يقني من ذلك ال نشك فيه وال يكن خالفه  واحلديث الصحيح وأن من خالفنا خمطىء
وإمنا خيفى علينا احلق يف بعض اجلزئيات مثل بناء حديثني بأعياهنما ال ندري أيهما الناسخ من املنسوخ ولسنا ننكر 

لمناه حنن فيما خفاء احلق علينا يف بعض هذه املواضع وقد علم غرينا بال شك وجه احلق فيما خفي علينا كما ع
  خفي على غرينا ومن شاهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وورود األوامر منه علم اليقني فيما غاب عنا بال شك 

  وقال بعضهم قد يكون اإلنسان على مذهب يعضده ويقاتل عنه ويعتقد احلق فيه مث ينتقل إىل غريه 
ه وهذا ال معىن له ألن كل من كان على مذهب مث تركه قال أبو حممد لو قال هذا من يبطل احلقائق لكان أشبه بقول

آلخر فإنه ال خيلو من أحد وجهني ال ثالث هلما البتة إما أن يكون على حق مث دخلت عليه شبهة مل ينعم فيها النظر 
  وال تقصي الربهان 

إمنا اعتقده بشبهة على شرائطه فترك احلق للباطل وأخطأ يف ذلك أو كان على مذهب مل يقم له على صحته برهان و
مل يتقص فيها طرائق الربهان فتركه لشبهة أخرى دخلت عليه فانتقل من باطل إىل مثله أو تركه لشيء يقوم عليه 

برهان صحيح فانتقل من باطل إىل حق فهو ال بد مغفل ضرورة وخمطىء بال شك ومضرب عن طلب الربهان 
أمله فال بد له من اخلطأ كما قلنا إما يف اعتقاده األول الذي انتقل الصحيح إما أنه مل يبلغه وإما ألنه مل يتقصه وال ت

  عنه وإما يف اعتقاده الثاين الذي انتقل إليه أو يف كليهما 
وحنن مل ننف اخلطأ عن الناس بل أثبتناه وإمنا نفينا التضاد على احلق وأن ينتقل من حق غري منسوخ إىل حق مضاد 

  هو احملال الذي ال سبيل إليه البتة لذلك احلق الذي انتقل عنه فهذا 
وقد بينا وجوه الرباهني الصحاح الذي ال يصح شيء إال هبا والربهان الذي ال يكون أبدا إال صحيحا وبينا ما يظن 

أنه برهان وليس بربهان يف كتابنا املوسوم بالتقريب حلدود املنطق وهو كتاب جليل املنفعة عظيم الفائدة ال غىن 
  عنه فمن أحب أثلج وأن يقف على علم احلقائق فليقرأه  لطالب احلقائق

مث ليقرأ كالمنا يف وجوه املعارف من كتابنا املوسم بكتاب الفصل مث ليقرأ كتابنا هذا فإنه يلوح له احلقائق دون 
الفاسد وباهللا  إشكال وباهللا تعاىل التوفيق فإذا بطل كل ما شغبوا به حبمد اهللا فلنقل يف إقامة الربهان على إبطال قوهلم

  تعاىل نعتصم 
فمن ذلك أن القائلني هبذه املقالة إمنا يقولون هبا باتفاق منهم حيث ال يوجد نص من قرآن أو سنة صحيحة على 

حسب اختالفهم يف صفة ما جيب قبوله من السنن وأما حيث يوجد نص قرآن أو سنة فال يسع أحدا عندهم اجتهد 



  ندهم يف خالفها بل هو خمطىء خمالفها ع
قال أبو حممد فإذا كان هذا قوهلم فقد كفينا حبمد اهللا تعاىل مؤونتهم ألنه ال نازلة إال وفيها نص موجود ولو مل يكن 
كذلك لكان ذلك احلكم شرعا يف الدين ليس من الدين وهذا تناقض وموهوا أيضا بلفظه االجتهاد فقالوا هذا مما 

  الجتهاد يسوغ فيه االجتهاد وهذا مما ال يسوغ فيه ا
  قال أبو حممد حقيقة األمر هي أهنم إن كانوا يعنون باالجتهاد اجتهاد املرء نفسه يف طلب 

حكم دينه يف مظان وجوده وال مظان لوجود الدين إال القرآن والسنن فقد صدقوا واالجتهاد املذكور فرض على 
يقول برأيه ما أداه إليه ظنه فهذا باطل ال كل أحد يف كل شيء من الدين فهو قولنا وإن كانوا يعنون باالجتهاد أن 

حيل أصال يف شيء من الدين وإيقاع لفظه االجتهاد على هذا املعىن باطل يف الديانة وباطل يف اللغة وحتريف للكلم 
عن مواضعه ونعوذ باهللا من هذا ومما يبطل قوهلم وإن كان فيما أوردنا كفاية أهنم يقولون إن كل قائل جمتهد فهو 

مصيب وحنن نقول إهنم يف قوهلم هذا خمطئون عند اهللا عز و جل بال شك وإهنم فيه على باطل فإذا حكموا  حق حمق
لنا بالصواب والصدق يف قولنا فقد أقروا ببطالن قوهلم ألننا حمقون يف قولنا أهنم خمطئون بإقرارهم ويف هذا كفاية 

ال فإن قالوا ال كابروا ألن احلس يشهد بأن اخلطأ موجود ملن عقل ويقال هلم أيف املتكلمني يف الفتيا أحد أخطأ أم 
وإن قالوا نعم تركوا قوهلم الفاسد إن كل جمتهد مصيب ويسألون عن هنيه تعاىل عن التفرق أهني عن حق أم عن 

  باطل فإن قالوا عن حق كفروا 
من كتابنا هذا فهي مبطلة وإن قالوا هني عن باطل تركوا قوهلم الفاسد وكل آية تلوناها يف باب ذم االختالف 

  لقوهلم الفاسد يف هذا الباب وباهللا تعاىل التوفيق 
يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه { ومن ذلك قوله تعاىل 

لنا تعاىل البقاء على التنازع  فلم يطلق} إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
وأمرنا بالرد إىل النص واألخذ به وأيضا فإن الدين ليس موكوال إىل ما أراد القائلون أن يقولوه وقائل هذا كافر 

  وإمنا الدين مردود إىل نص إمجاع فمن خالف الوجه يف ذلك فهو خمطىء 
ا ما كسبت وعليها ما كتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينآ ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هل{ وأيضا فإن اهللا تعاىل يقول 

أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينآ إصرا كما محلته على لذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به وعف عنا وغفر 
الال يف وليس يف الوسع أن يعتقد أحد كون شيء واحد حراما ح} لنا ورمحنآ أنت موالنا فنصرنا على لقوم لكافرين 

وقت واحد على إنسان واحد وال أن الدين ينتقل حكمه من حتليل إىل حترمي إذا حرم الشي مفت ما وحلله مفت 
  آخر 

وأيضا فإن املفيت ليس له أن يشرع وال أن حيلل وال أن حيرم وإمنا عليه أن خيرب عن اهللا تعاىل حبكمه يف هذه النازلة 
  ها غري مستقر إما بتحليل وإما بتحرمي وإما بوجوب ومن احملال أن يكون حكم اهللا تعاىل في

حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل { قوله تعاىل 
لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال 
ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خممصة 

مبني أن احلكم قد استقر يف كل نازلة إما بتحرمي وإما بتحليل وإما بإجياب } غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 
وال { يوجبون فهذا كفر ممن اعتقده وقوله تعاىل ومن حلل وحرم باختالف الفقهاء فقد أقر أهنم حيرمون وحيللون و



تقولوا ملا تصف ألسنتكم لكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على هللا لكذب إن لذين يفترون على هللا لكذب ال 
مبطل لقول من قال إن الشيء يكون حراما حالال باختالف الفقهاء فيه وخمرب أن قائل ذلك كاذب وأنه } يفلحون 

  تعاىل فهو حرام ال حالل وما أحله تعاىل فهو حالل ال حرام وكذلك القول فيما أوجب تعاىل ما حرم اهللا 
وقال صلى اهللا عليه و سلم إن احلالل بني وإن احلرام بني وبينهما مشتبهات ال يعلمها كثري من الناس فلو مل يكن 

الناس عاملا حبكم تلك املشتبهات بل  علينا إصابة احلق وكنا ال يلزمنا شيء إال االجتهاد فقط لكان كل أحد من
كانوا ناقلني بأقواهلم للحرام البني إىل التحليل وللحالل البني إىل التحرمي وهذا كفر وتكذيب للنيب صلى اهللا عليه و 

  سلم 
فصح ملا ذكرنا أن من مل يعلم تلك املشتبهات فقد جهلها ومن جهلها فقد أخطأها ومل يصب احلق فيها وصح أن 

  يف احلرام أنه حالل أو يف احلالل أنه حرام خمطىء بيقني ال شك فيه وباهللا تعاىل التوفيق القائل 
ويلزم من قال إن كل قائل جمتهد مصيب أن يقول إن من قال إن املتأولني كفار أن يكون حمقا صادقا وأن يقول إن 

منون غري فساق أن يكون حمقا صادقا من قال إهنم مؤمنون فساق أن يكون حمقا صادقا وأن يقول إن من قال إهنم مؤ
  فيلزم من هذا أن يكون الرجل كافرا مؤمنا فاسقا فاضال يف وقت واحد وهذا ال يقوله من يقذف باحلجارة 

ويلزم من هذا أن يكون املرء يف اجلنة خملدا ويف النار خملدا يف وقت واحد ألن الكافر خملد يف النار واملؤمن خملد يف 
رء كافرا بقول من قال فيه إنه كافر ومؤمنا بقول من قال فيه إنه مؤمن فهو يف اجلنة ويف النار يف اجلنة فإذا كان امل

وقت واحد وهذا ما ال يقوله إال موسوس وكل ذلك قد قال به فضالء أئمة من أهل العلم يعين تكفري أهل األهواء 
ن تعاىل قد نص على أن سبيله واحدة وأن وإبطال تكفريهم من الصحابة والتابعني إىل هلم جرا ويكفي من هذا أ

  سائر السبل متفرقة عن سبيله 
وقد نص النيب صلى اهللا عليه و سلم على ختطئة مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم من اجملتهدين كتخطئته عليه 

 قوله بطل جهاد السالم أبا بكر يف تفسريه للرؤيا وعمر يف قوله يف هجرة املهاجرين إىل احلبشة وأسيد بن احلضري يف
عامر بن األكوع وسائر الفتاوى اليت أخطؤوا فيها كأيب السنابل يف وضعه على احلامل املتوىف عنها زوجها آخر 

  األجلني ومثل هذا كثري وباهللا تعاىل التوفيق 
د بن املثىن ثنا حدثنا حممد بن سعيد نا أمحد بن عبد البصري ثنا قاسم بن أصبغ ثنا حممد بن عبد السالم اخلشيت ثنا حمم

عبد الرمحن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أيب ثابت عن خالد بن سعد قال دخل أبو مسعود على 
حذيفة فقال اعهد إيل قال أمل يأتك اليقني قال بلى فإن الضاللة كل الضاللة أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما 

اهللا فإن دين اهللا واحد فبني حذيفة ووافقه أبو مسعود رضي اهللا كنت تعرف وإياك والتلون يف دين اهللا أو يف أمر 
عنهما وهذا نص قولنا والذي ال جيوز غريه وهو ما استقر عليه األمر إذا مات النيب صلى اهللا عليه و سلم وباهللا 

  تعاىل التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 

  الباب السابع والعشرون يف الشذوذ

اللغة اليت خوطبنا هبا هو اخلروج عن اجلملة وهذه اللفظة يف الشريعة موضوعة باتفاق على قال أبو حممد الشذوذ يف 
  معىن ما واختلف الناس يف ذلك املعىن 

فقالت طائفة الشذوذ هو مفارقة الواحد من العلماء سائرهم وهذا قول قد بينا بطالنه يف باب الكالم يف اإلمجاع من 



ني وذلك أن الواحد إذا خالف اجلمهور إىل حق فهو حممود ممدوح والشذوذ مذموم كتابنا هذا واحلمد هللا رب العامل
بإمجاع فمحال أن يكون املرء حممودا مذموما من وجه واحد يف وقت واحد وممتنع أن يوجب شيء واحد احلمد 

ا بكر يف والذم معا يف وقت واحد من وجه واحد وهذا برهان ضروري وقد خالف مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم أب
  حرب أهل الردة فكانوا يف حني خالفهم خمطئني كلهم فكان هو وحده املصيب فبطل القول املذكور 

وقال طائفة الشذوذ هو أن جيمع العلماء على أمر ما مث خيرج رجل منهم عن ذلك القول الذي جامعهم عليه وهذا 
ع الشذوذ وليس حدا للشذوذ وال رمسا له وهذا قول أيب سليمان ومجهور أصحابنا وهذا املعىن لو وجد نوع من أنوا

الذي ذكروا لو وجد شذوذ وكفر معا ملا قد بينا يف باب الكالم يف اإلمجاع أن من فارق اإلمجاع وهو يوقن أنه 
إمجاع فقد كفر مع دخول ما ذكر يف االمتناع واحملال وليت شعري مىت تيقنا إمجاع مجيع العلماء كلهم يف جملس 

مث خيالفهم واحد منهم والذي نقول به وباهللا تعاىل التوفيق إن حد الشذوذ هو خمالفة احلق فكل من  واحد فيتفقون
خالف الصواب يف مسألة ما فهو فيها شاذ وسواء كانوا أهل األرض كلهم بأسرهم أو بعضهم واجلماعة واجلملة 

  ة هم أهل احلق ولو مل يكن يف األرض منهم إال واحد فهو اجلماعة وهو اجلمل
وقد أسلم أبو بكر وخدجية رضي اهللا عنهما فقط فكانا هم اجلماعة وكان سائر أهل األرض غريمها وغري رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم أهل الشذوذ وفرقة وهذا الذي قلنا ال خالف فيه بني العلماء وكل من خالف فهو راجع إليه 

  ومقربه شاء أو أىب واحلق هو 

وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهمآ إال باحلق وإن { ات واألرض به قال اهللا تعاىل األصل الذي قامت السمو
فإذا كان احلق هو األصل فالباطل خروج عنه وشذوذ منه فلما مل جيز أن } الساعة آلتية فاصفح الصفح اجلميل 

  يكون احلق شذوذا 
  ضروري وبرهان قاطع كاف وهللا احلمد وليس إال حق أو باطل صح أن الشذوذ هو الباطل وهذا تقسيم أوله 

ويسأل من قال إن الشذوذ هو مفارقة الواحد للجماعة ما تقول يف خالف االثنني للجماعة فإن قال هو شذوذ سئل 
عن خالف الثالثة للجماعة مث يزاد واحدا واحدا هكذا أبدا فال بد له من أحد أمرين إما أن جيد عددا ما بأنه شذوذ 

ليس شذوذا فيأيت بكالم فاسد ال دليل عليه فيصري شاذا على احلقيقة أو يتمادى حىت خيرج عن وإن ما زاد عليه 
  املعقول وعن إمجاع األمة فيصري شاذا على احلقيقة أيضا وال بد له من ذلك وباهللا تعاىل التوفيق 

بذلك القول ففرض عليه فكل من أداه الربهان من النص أو اإلمجاع املتيقن إىل قول ما ومل يعرف أحد قبله قال 
وقالوا لن { القول مبا أدى إليه الربهان ومن خالفه فقد خالف احلق ومن خالف احلق فقد عصى اهللا تعاىل قال تعاىل 

ومل يشترط تعاىل يف } يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني 
ئل به بل أنكر تعاىل ذلك على من قاله إذ يقول عز و جل حاكيا عن الكفار منكرا ذلك أن يقول به قائل قبل القا

  } ما مسعنا هبذا ىف امللة اآلخرة إن هذا إال اختالق { عليهم أهنم قالوا 
قال أبو حممد ومن خالف هذا فقد أنكر على مجيع التابعني ومجيع الفقهاء بعدهم ألن املسائل اليت تكلم فيها 

اهللا عنهم من االعتقاد أو الفتيا فكلها حمصور مضبوط معروف عند أهل النقل من ثقات احملدثني الصحابة رضي 
وعلمائهم فكل مسألة مل يرو فيها قول عن صاحب لكن عن تابع فمن بعده فإن ذلك التابع قال يف تلك املسألة 

 تابع وتكلم فيها الفقهاء بقول مل يقله أحد قبله بال شك وكذلك كل مسألة مل حيفظ فيها قول عن صاحب وال
بعدهم فإن ذلك الفقيه قد قال يف تلك املسألة بقول مل يقله أحد قبله ومن ثقف هذا الباب فإنه جيد أليب حنيفة 

  ومالك والشافعي أزيد من عشرة 



قوال مل يقله آالف مسألة مل يقل فيها أحد قبلهم مبا قالوه فكيف يسوغ هؤالء اجلهال للتابعني مث ملن بعدهم أن يقولوا 
أحد قبلهم وحيرم ذلك على من بعدهم إلينا مث إىل يوم القيامة فهذا من قائله دعوى بال برهان وخترص يف الدين 

وخالف اإلمجاع على جواز ذلك ملن ذكرنا فاألمر كما ذكرنا فمن أراد الوقوف على ما ذكرنا فليضبط كل مسألة 
 ليضرب بيده إىل كل مسألة خرجت عن تلك املسائل فإن جاءت عن أحد من الصحابة فهم أول هذه األمة مث

املفيت فيها قائل بقول مل يقله أحد قبله إال أن بيننا حنن وبني غرينا فرقا وهو أننا ال نقول يف مسألة قوال أصال إال وقد 
  قاله تعاىل يف القرآن أو رسوله عليه السالم فيما صح عنه وكفى بذلك أنسا وحقا 

  فإن أكثر كالمه فيما مل يسبق إليه فمن رأيه وكفى هبذا وحشة وأما من خالفنا 
  واحلمد هللا رب العاملني كثريا وصلى اهللا على حممد خامت النبيني وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

  الباب الثامن والعشرون يف تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا

  ة رضي اهللا عنهم وتسمية الفقهاءاملذكورين يف االختالف بعد عصر الصحاب
قال أبو حممد أما الصحابة رضي اهللا عنهم فهو كل من جالس النيب صلى اهللا عليه و سلم ولو ساعة ومسع منه ولو 

كلمة فما فوقها أو شاهد منه عليه السالم أمرا يعيه ومل يكن من املنافقني الذين اتصل نفاقهم واشتهر حىت ماتوا على 
الم باستحقاقه كهيت املخنث ومن جرى جمراه فمن كان كما وصفنا أوال فهو ذلك وال مثل من نفاه عليه الس

صاحب وكلهم عدل إمام فاضل رضي فرض علينا توقريهم وتعظيمهم وأن نستغفر هلم وحنبهم ومترة يتصدق هبا 
دة أحدهم أفضل من صدقة أحدنا مبا ميلك وجلسة من الواحد منهم مع النيب صلى اهللا عليه و سلم أفضل من عبا

أحدنا دهره كله وسواء كان من ذكرنا على عهده عليه السالم صغريا أو بالغا فقد كان النعمان بن بشري وعبد اهللا 
  بن الزبري واحلسن واحلسني ابنا علي رضي اهللا عنهم أمجعني من أبناء العشر فأقل إذ مات النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ت الرسول صلى اهللا عليه و سلم وكان حممود بن الربيع ابن مخس وأما احلسني فكان حينئذ ابن ست سنني إذ ما
سنني إذ مات النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يعقل جمة جمها النيب صلى اهللا عليه و سلم يف وجهه من ماء بئر دارهم 

جال والنساء وكلهم معدودون يف خيار الصحابة مقبولون فيما رووا عنه عليه السالم أمت القبول وسواء يف ذلك الر
  والعبيد واألحرار 

وأما من أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعقله وسنه إال أنه مل يلقه فليس من الصحابة ولكنه من التابعني 
وكأيب عثمان النهدي وأيب رجاء العطاردي وشريح بن احلارث القاضي وعلقمة واألسود ومسروق وقيس بن أيب 

اجلعفي وعمرو بن ميمون وسلمان بن ربيعة الباهلي وزيد بن صوحان وأيب مرمي حازم والرحيل اجلعفي ونباتة 
احلنفي وكعب بن سور وعمرو بن يثريب وغريهم وأعداد ال حيصهم إال خالقهم عز و جل ومن هؤالء من أفىت أيام 

  عمر بن اخلطاب وقضى بني الناس زمن عمر وعثمان 
وبعد أن لقيه وأسلم مث راجع اإلسالم وحسنت حاله كاألشعث بن  وأما من ارتد بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم

  قيس وعمرو بن معدي كرب وغريمها فصحبته له معدودة وهو 

بال شك من مجلة الصحابة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسلمت على ما سلف لك من خري وكلهم عدول 
لذين معه أشدآء على لكفار رمحآء بينهم تراهم ركعا سجدا حممد رسول هللا و{ فاضل من أهل اجلنة قال اهللا تعاىل 

يبتغون فضال من هللا ورضوانا سيماهم يف وجوههم من أثر لسجود ذلك مثلهم يف لتوراة ومثلهم يف إلجنيل كزرع 



أخرج شطأه فآزره فستغلظ فستوى على سوقه يعجب لزراع ليغيظ هبم لكفار وعد هللا لذين آمنوا وعملوا 
وما لكم أال تنفقوا يف سبيل هللا وهللا مرياث لسماوات وألرض { وقال تعاىل } مغفرة وأجرا عظيما لصاحلات منهم 

ال يستوي منكم من أنفق من قبل لفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من لذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد هللا 
أولئك عنها مبعدون ال يسمعون  إن لذين سبقت هلم منا حلسىن{ وقال تعاىل } حلسىن وهللا مبا تعملون خبري 

حسيسها وهم يف ما شتهت أنفسهم خالدون ال حيزهنم لفزع ألكرب وتتلقاهم ملالئكة هذا يومكم لذي كنتم توعدون 
 {  

قال أبو حممد هذه مواعيد اهللا تعاىل ووعد اهللا مضمون متامه وكلهم ممن مات مؤمنا قد آمن وعمل الصاحلات وقال 
يه و سلم دعوا يل أصحايب فلو كان ألحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه يف سبيل اهللا ما بلغ مد رسول اهللا صلى اهللا عل

أحدهم وال نصيفه وقد قال قوم إنه ال يكون صاحبا من رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم مرة واحدة لكن من 
  تكررت صحبه 

التكرار الذي ذكر وعن مدة الزمان الذي  قال أبو حممد وهذا خطأ بيقني ألنه قول بال برهان مث نسأل قائله عن حد
اشترط فإن حد يف ذلك حدا كان زائدا يف التحكم بالباطل وإن مل جيد يف ذلك حدا كان قائال مبا ال علم له به 

  وكفى هبذا ضالال وبرهان بطالن قوله أيضا إن اسم الصحبة يف اللغة إمنا هو ملن ضمته مع 

كان من رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو غري منابذ له وال جاحد لنبوته  آخر حالة ما فإنه قد صحبه فيها فلما
قد صحبه يف ذلك الوقت وجب أن يسمى صاحبا وأما التابعون ومن بعدهم فإمنا لنا ظواهر أحواهلم إذ ال شهادة 

ن ظهر منه الفضل من اهللا تعاىل ألحد منهم بالنجاة وليس كل التابعني فمن بعدهم عدال فإمنا يراعى أحواهلم فم
  والعلم فهو مقبول النقل 

قال أبو حممد وقد غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هوازن حبنني يف اثين عشر ألف مقاتل كلهم يقع عليهم اسم 
الصحبة مث غزا تبوك يف أكثر من ذلك ووفد عليه مجيع البطون من مجيع قبائل العرب وكلهم صاحب وعددهم بال 

ن ثالثني ألف إنسان ووفد عليه صلى اهللا عليه و سلم وفود اجلن فأسلموا وصح هلم اسم الصحبة شك يبلغ أزيد م
وأخذوا عنه صلى اهللا عليه و سلم القرآن وشرائع اإلسالم وكل من ذكرنا ممن لقي النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وأخذ عنه فكل امرىء منهم إنسهم وجنهم فال شك أفىت أهله وجريانه وقومه 
ا أمر يعلم ضرورة مث مل ترو الفتيا يف العبادات واألحكام إال عن مائة ونيف وثالثني منهم فقط من رجل وامرأة هذ

بعد التقصي الشديد فكيف يسع من له رمق من عقل أو مسكة من دين وشعبة من حياء أن يدعي عليهم اإلمجاع 
يف دعوى اإلمجاع عليهم يف اخلطأ املخالف لكالم اهللا فيما ال يوقن أن مجيعهم قال به وعلمه ال سيما وإمنا ننازعهم 

عز و جل يف القرآن والثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذا هو العجب وفيما ذكرنا يقني العلم بكذب 
  من ادعى اإلمجاع على ما ميكن أن خيفى من أحكام القرآن والسنن فكيف على خالف القرآن والسنن 

حني نذكر إن شاء اهللا تعاىل اسم كل من روى عن مسألة فما فوقها من الفتيا من الصحابة رضي  قال أبو حممد وهذا
اهللا عنهم وما فات منهم إن كان فات إال يسريا جدا ممن مل يرو عنه أيضا إال مسألة واحدة أو مسألتان وباهللا تعاىل 

  التوفيق 
فتيا عائشة أم املؤمنني عمر بن اخلطاب ابنه عبد اهللا املكثرون من الصحابة رضي اهللا عنهم فيما روي عنهم من ال

علي بن أيب طالب عبد اهللا بن العباس عبد اهللا بن مسعود زيد بن ثابت فهم سبعة ميكن أن جيمع من فتيا كل واحد 
  منهم سفر صخم وقد مجع أبو بكر حممد بن موسى بن يعقوب بن أمري املؤمنني 



   عشرين كتابا وأبو بكر املذكور أحد أئمة اإلسالم يف العلم واحلديث املأمون فتيا عبد اهللا بن العباس يف
واملتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا رضي اهللا عنهم أم سلمة أم املؤمنني أنس بن مالك أبو سعيد اخلدري 

د بن أيب وقاص أبو هريرة عثمان بن عفان عبد اهللا بن عمرو بن العاص عبد اهللا بن الزبري أبو موسى األشعري سع
  سلمان الفارسي جابر بن عبد اهللا معاذ بن جبل وأبو بكر الصديق 

  فهم ثالثة عشر فقط 
ميكن أن جيمع من فتيا كل امرىء منهم جزء صغري جدا ويضاف أيضا إليهم طلحة الزبري عبد الرمحن بن عوف 

  عمران بن احلصني أبو بكرة عبادة بن الصامت معاوية بن أيب سفيان 
ون منهم رضي اهللا عنهم مقلون يف الفتيا ال يروي الواحد منهم إال املسألة واملسألتان والزيادة اليسرية على والباق

ذلك فقط ميكن أن جيمع من فتيا مجيعهم جزء صغري فقط بعد التقصي والبحث وهم رضي اهللا عنهم أبو الدرداء أبو 
يد احلسن واحلسني ابنا علي بن أيب طالب النعمان بن اليسر أبو سلمة املخزومي أبو عبيدة بن اجلراح سعيد بن ز

بشري أبو مسعود أيب بن كعب أبو أيوب أبو طلحة أبو ذر أم عطية صفية أم املؤمنني حفصة أم املؤمنني أم حبيبة أم 
ة املؤمنني أسامة بن زيد جعفر بن أيب طالب الرباء بن عازب قرظة بن كعب أبو عبد اهللا البصري نافع أخو أيب بكر
ألمه املقداد بن األسود أبو السنابل بن بعكك اجلارود العبدي ليلى بنت قائف أبو حمذورة أبو شريح الكعيب أبو 

برزة األسلمي أمساء بنت أيب بكر أم شريك احلوالء بنت تويت أسيد بن احلضري الضحاك بن قيس حبيب بن مسلمة 
  عبد اهللا بن أنيس حذيفة بن اليمان مثامة بن أثال 

بن ياسر عمرو بن العاص أبو الغادية اجلهين السلمي أم الدرداء الكربى الضحاك بن خليفة املازين احلكم بن  عمار
  عمرو الغفاري وابصة بن معبد األسدي عبد اهللا بن جعفر عوف بن مالك عدي بن حامت عبد اهللا بن أيب أوىف 

  اص عبد اهللا عبد اهللا بن سالم عمرو بن عبسة عتاب بن أسيد عثمان بن أيب الع

بن سرجس عبد اهللا بن رواحة عقيل بن أيب طالب عائذ بن عمرو أبو قتادة عبد اهللا بن معمر العدوي عمري بن سعد 
عبد اهللا بن أيب بكر الصديق عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق عاتكة بنت زيد بن عمرو عبد اهللا بن عوف الزهري 

سعد عبد الرمحن بن سهل مسرة بن جندب سهل بن سعد الساعدي  سعد بن معاذ أبو منيب سعد بن عبادة قيس بن
معاوية بن مقرن سويد بن مقرن معاوية بن احلكم سهلة بنت سهيل أبو حذيفة بن عتبة سلمة بن األكوع زيد بن 

أرقم جرير بن عبد اهللا البجلي جابر بن مسرة جويرية أم املؤمنني حسان بن ثابت حبيب بن عدي قدامة بن مظعون 
مان بن مظعون ميمونة أم املؤمنني مالك بن احلويرث أبو أمامة الباهلي حممد بن مسلمة خباب بن األرت خالد بن عث

الوليد ضمرة بن العيص طارق بن شهاب ظهري بن رافع رافع بن خديج فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
حبيل بن السمط أم سليم دحية بن خليفة سلم فاطمة بنت قيس هشام بن حكيم بن حزام أبوه حكم بن حزام شر

الكليب ثابت بن قيس بن الشماس ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرق املغرية بن شعبة بريدة بن 
احلصيب األسلمي رويفع بن ثابت أو محيدة أو أسيد فضالة بن عبيد رجل يعرف بأيب حممد روينا عنه وجوب الوتر 

زينب بنت أم املؤمنني أم سلمة عتبة بن مسعود بالل املؤذن ) مسعود بن أوس جناري بدري هو من األنصار امسه ( 
مكرز عرفة بن احلارث سيار بن روح أو روح بن سيار أبو سعيد بن املعلى العباس بن عبد املطلب بسر بن أيب 

  أرطاة ويقال بسرة بن أرطاة صهيب بن سنان أم أمين أم يوسف ماعز الغامدية 
هاء التابعني الذين روي عنهم الفتيا فمن بعدهم فنحن إن شاء اهللا تعاىل نذكر من عرف منهم على البالد وأما فق

  املشهورة يف صدر اإلسالم خاصة وأما بعد ذلك فال حيصيهم إال اهللا عز و جل 



بن األسود  مكة أعزها اهللا عطاء بن رباح موىل أم كرز اخلزاعية طاوس بن كيسان الفارسي واألسود والد عثمان
  جماهد بن جرب عبيد بن عمر الليثي ابنه عبد اهللا بن عبيد عمرو 

بن دينار عبد اهللا بن أيب مليكة عبد اهللا بن سابط عكرمة موىل ابن عباس وهؤالء من أصحاب ابن عباس رضي اهللا 
د اهللا بن خالد بن أسيد عنهم وقد أخذوا أيضا عن ابن عمر وأم املؤمنني عائشة وعلي جابر مث أبو الزبري املكي وعب

بن أيب العيص بن أمية وعبد اهللا بن طاوس مث بعدهم عبد امللك بن عبد العزيز بن جريح سفيان بن عيينة وكان أكثر 
فتياه يف املناسك وكان يتوقف يف الطالق وبعدهم مسلم بن خالد الزجني سعيد بن سامل القداح وبعدمها حممد بن 

راهيم بن حممد الشافعي أبو بكر عبد اهللا ابن الزبري احلميدي أبو الوليد موسى بن أيب إدريس الشافعي مث ابن عمه إب
  اجلارود مث أبو بكر بن أيب مسرة مث غلب عليهم تقليد الشافعي إال من ال نقف اآلن على امسه منهم 

ثريا وعن سعد بن أيب املدينة أعزها اهللا وحرسها سعيد بن املسيب املخزومي وكان على بنت أيب هريرة وأخذ عنه ك
وقاص وغريه عروة بن الزبري بن العوام القسم بن حممد بن أيب بكر الصديق وأخذ عن عائشة أم املؤمنني عبيد اهللا 

بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل وأخذ عن ابن عباس خارجة بن زيد بن ثابت وأخذ عن أبيه أبو بكر بن عبد 
ومي سليمان بن يسار أخذ عن أمي املؤمنني عائشة وأم سلمة وعن غريمها من الرمحن بن احلارث بن هشام املخز

  الصحابة وهؤالء هم الفقهاء السبعة املشهورون يف املدينة 
وكان من أهل الفتيا أيضا فيها أبان بن عثمان بن عفان وأخذ عن أبيه عبد اهللا وسامل ابنا عبد اهللا بن عمر أبو سلمة 

بن احلسني بن علي بن أيب طالب ابنه حممد وأخذ عن جابر أبو بكر بن سليمان أيب  بن عبد الرمحن بن عوف علي
خيثمة العدوي عدي قريش نافع موىل ابن عمر روينا عنه حنو عشر مسائل من فتياه عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد 

البيوع وأخذت عن بن زرارة أخي أيب أمامة أسعد بن زرارة رضي اهللا عنه وذكر سفيان أهنا كانت تستفىت يف 
عائشة وعن الصواحب األنصاريات ومروان بن احلكم قبل أن يقوم بالشام وكان دون هؤالء وبعدهم أبو بكر بن 

  حممد بن عمرو بن حزم وابناه 

حممد وعبد اهللا عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان وابنه حممد عبد اهللا واحلسن ابنا حممد بن احلنفية وهو حممد بن 
أيب طالب جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب  علي بن

  بكر الصديق مصعب بن حممد بن شرحبيل العبدري حممد بن املنكدر التيمي حممد بن مسلم بن شهاب الزهري 
لفقه عبد اهللا بن احلسن بن احلسني بن وقد مجع حممد بن أمحد بن مفرج فتاويه يف ثالثة أسفار ضخمة على أبواب ا

علي بن أيب طالب حيىي بن سعيد بن قيس األنصاري أبو الزناد عبد اهللا بن يزيد بن هرمز عمر بن حسني سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف ربيعة بن أيب عبد الرمحن موىل بن متيم من قريش وهو ربيعة الرأي العباس بن عبد 

العباس بن عبد املطلب عبد الرمحن بن حرملة األسلمي زيد بن أسلم عثمان بن عروة بن الزبري اهللا بن معبد بن 
  صفوان بن سليم إمساعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص األموي 

مث كان بعد هؤالء عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب 
ري حممد بن إسحاق مالك بن أنس عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون حممد بن عبد العزيز بن عمر بن القرشي العام

عبد الرمحن بن عوف ويل قضاء املدينة وبفتياه ضرب جعفر بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن العباس مالك بن 
ن بن احلارث بن عبد اهللا بن عياش بن أنس وبعدهم أصحاب مالك كعبد العزيز بن أيب حازم واملغرية بن عبد الرمح

أيب ربيعة بن املغرية املخزومي وحممد بن مسلمة بن حممد بن هشام بن إمساعيل بن الوليد بن املغرية وله ديوان كبري 



جدا مساعه من مالك وعبد اهللا بن نافع األعور الصائغ وعبد امللك بن عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون ومطرف 
بن مطرف بن سليمان بن يسار وأبو مصعب أمحد بن بكر احلارث بن أيب زرارة بن املصعب بن عبد  بن عبد اهللا

الرمحن بن عوف الزهري وهو آخر من بقي من الفقهاء املشاهري باملدينة ومات سنة اثنتني وأربعني ومائتني أيام 
اجعون واهللا ويل التوفيق وهو حسبنا ونعم املتوكل وويل قضاء املدينة وقل العلم هبا بعد ذلك فإنا هللا وإنا إليه ر

  الوكيل 

فقهاء البصرة بعد الصحابة رضي اهللا عنهم عمرو بن سلمة اجلرمي وأدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم وألبيه صحبة 
  أبو مرمي احلنفي كعب بن سور عمرو بن يثريب واحلسن بن أيب احلسن وأدرك مخسمائة من الصحابة 

فتياه يف سبعة أسفار ضخمة جابر بن زيد أبو الشعثاء أخذ عن ابن عباس حممد بن سريين  وقد مجع بعض الفقهاء
حيىي بن يعمر أبو قالبة عبد اهللا بن زيد اجلرمي مسلم بن يسار أبو العالية الرياحي موىل بكر بن عبد اهللا املزين محيد 

و بردة بن أيب موسى األشعري معبد بن عبد بن عبد الرمحن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري احلرشي زرارة بن أوىف أب
اهللا عكيم اجلهين عبد امللك بن يعلى الليثي القاضي بالل بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري وهؤالء لقوا أكابر 

  الصحابة رضي اهللا عنهم 
عون خالد مث كان بعدهم أيوب بن كيسان السختياين سليمان بن طرخان التيمي موىل يونس بن عبيد عبد اهللا بن 

بن أيب عمران القاسم بن ربيعة أشعث بن عبد امللك احلمراين حفص بن سليمان املنقري قتادة بن دعامة السدوسي 
  إياس بن معاوية القاضي 

وبعدهم سوار بن عبد امللك القاضي العنربي أبو بكر العتكي عثمان بن مسلم البيت طلحة بن إياس القاضي عبيد 
لقاضي أشعث بن جابر عمرو بن عبيد مث كان بعد هؤالء عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي اهللا بن احلسن العنربي ا

سعيد بن أيب عروبة محاد بن سلمة محاد بن زيد عبد اهللا بن داود اخلرييب إمساعيل بن علية بشر بن املفضل بن الحق 
عبيد اهللا بن معاذ حممد بن عبد اهللا  معاذ بن معاذ العنربي أبو عاصم الضحاك بن خملد معمر بن راشد قريش بن أنس

  األنصاري كلثوم بن كلثوم 
  مث دخل عندهم رأي أيب حنيفة بيوسف بن خالد وغريه ورأى مالك بأمحد بن املعذل إال قليال ممن مل يبلغنا أمره 

علية وحيىي وممن بلغنا ذكره كسليمان بن حرب الواشجي فإنه كان جاريا على السنن األوىل يف فتياه وإبراهيم بن 
بن أكثم القاضي وعبد السالم بن عمر وحيىي بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن مهدي وخالد بن احلارث اهلجيمي 

  وعبد الوارث بن سعيد التنوري وشعبة بن احلجاج 
  ونظرائهم من أئمة احملدثني ممن ال شك يف سعة علمه بالسنن واآلثار عن الصحابة ويف 

   دينه أنه كان ال يقلد أحدا يف
فهم معدودون فيمن ذكرنا ولكن فتاويهم قليلة جدا وإمنا كانوا يعولون يف فتياهم على ما رووا من فتاوى الصحابة 

والتابعني وال يكادون يف كثري ممن ذكرنا ال حيفظ عنه إال املسألة واملسألتني وحنو ذلك وكثري منهم أكثر من الفتيا 
  جدا 

هللا عنهم علقمة بن قيس النخعي األسود بن يزيد النخعي وهو عم علقمة أخو أبيه فقهاء الكوفة بعد الصحابة رضي ا
أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل اهلمداين مسروق بن األجدع اهلمداين عبيدة السلماين شريح بن احلارث الكندي 

بن يزيد بن  القاضي سلمان بن ربيعة الباهلي زيد بن صوحان سويد بن غفلة احلارث بن قيس اجلعفي عبد الرمحن



قيس النخعي أخو األسود بن يزيد بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود القاضي خيثمة بن عبد الرمحن أبو حذيفة سلمة 
بن صهيب أبو عطية مالك بن عامر أبو األخوص عبد اهللا بن سخرية رزبن حبيش األسدي خالس بن عمرو وهو 

  من أصحاب علي رضي اهللا عنه 
أصحاب معاذ بن جبل مهام بن احلارث نباتة اجلعفي احلارث بن سويد زيد بن معاوية  عمرو بن ميمون األودي من

النخعي معضد الشيباين الربيع بن خيثم الثوري عتبة بن فرقد السلمي ابنه عمرو صلة بن زفر العبسي شريك بن 
  حنبل أبو وائل شقيق بن سلمة األسدي عبيد بن نضلة 

ر التابعني كانوا يفتون يف الدين ويستفتيهم الناس وأكابر الصحابة أحياء وهؤالء أصحاب ابن مسعود وعلي وأكاب
حاضرون جيوزون هلم ذلك وأكثرهم قد أخذ عن عمر بن اخلطاب وعائشة أم املؤمنني وعلي وغريهم ولقي عمر بن 

يطلب ميمون معاذ بن جبل وصحبه وأخذ عنه ففعل ذلك وأوصاه معاذ عند موته أن يلحق بابن مسعود فيصحبه و
  العلم عنده ويضاف إىل هؤالء أبو عبيدة وعبد الرمحن ابنا عبد اهللا بن مسعود وعبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري 

  وأخذ عن مائة وعشرين من الصحابة وميسرة وزاذان والضحاك املسريف 
  مث كان بعدهم إبراهيم النخعي وعامر الشعيب وسعيد بن جبري موىل بين أسد 

والقاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود اهلذيل وأبو بكر بن أيب موسى األشعري وكان صاحب ابن عباس 
  سائر إخوته بالبصرة وحمارب بن دثار سدوسي واحلكم بن عتيبة وجبلة بن سحيم الشيباين وصحب ابن عمر 

لضيب وسليمان األعمش موىل مث كان بعد هؤالء محاد بن أيب سليمان ومنصور بن املعتمر السلمي واملغرية بن مقسم ا
  بين أسد ومصعر بن كدام اهلاليل 

مث كان بعد هؤالء حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى القاضي وعبد اهللا بن شربمة القاضي الضيب وسعيد بن أشوع 
القاضي وشريك القاضي النخعي والقاسم بن معن وسفيان بن سعيد الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت واحلسن 

  ن صاحل بن حي ب
مث كان بعدهم حفص بن غياث القاضي ووكيع بن اجلراح وأصحاب أيب حنيفة كأيب يوسف القاضي وزفر بن 

اهلزيل بصري سكن الكوفة ومحاد بن أيب حنيفة واحلسن بن زياد اللؤلؤي القاضي وحممد بن احلسن قاضي الرقة 
سفيان الثوري كاألشجعي واملعاىف بن عمران وعافية القاضي وأسد بن عمرو ونوح بن دراج القاضي وأصحاب 

  وصاحيب احلسن بن حي محيد الرؤاسي وحيىي بن آدم وقوم من أصحاب احلديث مل يشتهروا بالفتيا 
مث غلب عليهم تقليد أيب حنيفة وإمنا ذكرنا من ذكرنا من أصحاب أيب حنيفة دون سائرهم ألهنم مل يستهلكوا يف 

   كثري من الفقه فدخلوا من أجل ذلك يف مجلة الفقهاء التقليد بل خالفوه باختيارهم يف
  وكذلك من ذكرنا يف فقهاء املدينة من أصحاب مالك ومن نذكره منهم يف فقهاء أهل مصر 

وأما من استهلك يف التقليد فلم خيالف صاحبه يف شيء فليس أهال أن يذكر يف أهل الفقه وال يستحق أن يلحق امسه 
  نهم ولكنه كمثل احلمار حيمل أسفارا يف أهل العلم ألنه ليس م

  وباهللا تعاىل التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 
فقهاء أهل الشام بعد الصحابة رضي اهللا عنهم أبو إدريس اخلوالين ولقي معاذا وأخذ عنه شرحبيل بن الصمت عبد 

  اهللا بن أيب زكريا اخلزاعي قبيصة بن ذؤيب اخلزاعي وطلب باملدينة 
أمية وسليمان بن حبيب احملاريب واحلارث بن عمرية الزبيدي وخالد بن معدان وعبد الرمحن بن غنم  وجنادة بن أيب

  األشعري وجبري بن نفري مث كان بعدهم عبد الرمحن بن جبري بن نفري ومكحول وعمر 



  بن كريب بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة وكان عبد امللك بن مروان يعد يف الفقهاء قبل أن يلي ما ويل وحدير 
مث كان بعد هؤالء حيىي بن محزة القاضي وأبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي وإمساعيل بن أيب املهاجر 

وسليمان هو موىل ابن موسى األموي وسعيد بن عبد العزيز مث خملد بن احلسني والوليد بن مسلم والعباس بن يزيد 
  بو إسحاق الفزاري صاحب ابن املبارك صاحب األوزاعي وشعيب بن إسحاق صاحب أيب حنيفة وأ

  مث مل يكن بعد هؤالء يف الشام فقيه مشهور 
فقهاء مصر بعد الصحابة رضي اهللا عنهم يزيد بن أيب حبيب وبكري بن عبد اهللا بن األشج وبعدمها عمرو بن احلارث 

ال إىل غريه وهو أنصاري وقد روي عن ابن وهب أنه قال لو عاش لنا عمرو بن احلارث ما احتجنا معه إىل مالك و
والليث بن سعد وعبيد اهللا بن أيب جعفر وبعدهم أصحاب مالك كعبد اهللا بن وهب وعثمان بن كنانة وأشهب وابن 

  القاسم على غلبة تقليد مالك عليه إال يف األقل 
مد بن عبد اهللا بن مث أصحاب الشافعي كأيب إبراهيم إمساعيل بن حيىي املزين وأيب يعقوب يوسف بن حيىي البويطي وحم

  عبد احلكم 
مث غاب عليهم تقليد مالك وتقليد الشافعي إال قوما قليال هلم اختيارات كمحمد بن يوسف وأيب جعفر أمحد بن 

  حممد الصحاوي وغريمها 
  وكان بالقريوان سحنون بن سعيد وله كثري من االختيار وسعيد بن حممد بن احلداد 

ن االختيار حيىي بن حيىي وعبد امللك بن حبيب وبقي بن خملد وقاسم بن حممد وكان باألندلس ممن له أيضا شيء م
  صاحب الوثائق حيفظ هلم فتاوى يسرية 

  وكذلك أسلم بن عبد العزيز القاضي ومنذر بن سعيد 
وممن أدركنا من أهل العلم على الصفة اليت من بلغها استحق االعتداد به يف االختالف مسعود بن سليمان بن مفلت 

  يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري و

وكان باليمن مطرف بن مازن قاضي صنعاء وعبد الرزاق بن مهام وهشام بن يوسف وحممد بن ثور ومساك بن 
  الفضل 

واألئمة املتقدمني من أهل الثبات على السنن األول ولكنهم ليسوا يف أعداد أهل األمصار منهم خراسانيون ومنهم 
  داد من سكن بغ

قال أبو حممد عبد اهللا بن املبارك اخلراساين ونعيم بن محاد وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكليب صاحب الشافعي 
بغدادي وأمحد بن حممد بن حنبل مروزي سكن بغداد وإسحاق بن راهويه نيسابوري سكن بغداد وأبو عبيد القاسم 

ي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن بن سالم اللغوي كويف سكن بغداد وسليمان بن داود بن عل
عبد مناف وحسني بن علي الكرابيسي بغدادي وكان أبو خيثمة زهري بن حرب جيري جمراهم ومل يكن له اتساعهم 

وأبو حامت حممد بن إدريس احلنظلي صليبة وأبو زرعة عبيد اهللا بن عبد الكرمي الرازيان وكان هشيم بن بشري له 
   اختيارات

وكان بعد هؤالء داود بن علي وحممد بن نصر املروزي وحممد بن إمساعيل البخاري مث حممد بن جرير الطربي وحممد 
بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري وأصحاب داود كمحمد ابنه وعبد اهللا بن أمحد بن املغلس وعبد اهللا بن حممد رومي 

يب بكر أمحد بن حممد األواين واخلالل وأيب الطيب حممد بن أمحد وعبد اهللا بن حممد الرضيع وأيب بكر بن النجار وأ
  الدياجي بغداديون كلهم 



ومن نظرائهم ولكنهم من أصحاب القياس أبو عبيد علي بن حرب قاضي مصر وأبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن 
بن أيب عمران وبكار  جابر قاضي حلب وكانا مائلني إىل الشافعي ومن هؤالء أيضا حممد بن شجاع البلخي وأمحد

  بن قتيبة بصري ويل قضاء مصر وهبا مات 
  فهؤالء أيضا هلم اختيارات وإن كانوا يف األغلب ال يفارقون أبا حنيفة وأصحابه زفر وأبا يوسف وحممد بن احلسن 

لناس فيها قال أبو حممد وهذا الباب له منفعة عظيمة يف تكذيب دعوى اإلمجاع يف مسائل الفقه اليت ال تعم أقوال ا
إال بالرواية فهؤالء الذين ذكرناهم الذين يعتد خصومنا بأقواهلم يف اخلالف وبإمجاعهم يف اإلمجاع بعد إمجاع 

  الصحابة وهؤالء الذين رويت عنهم األقوال يف مسائل الفقه 

يسري وممن ال حيفظ وكثري من هؤالء ال حيفظ عنهم إال املسألتان والثالث ورمبا فاتنا من مل نذكر إال أهنم بال شك 
عنه إال اليسري جدا وحنن بشر والكمال من الناس للنبيني عليهم السالم وملن وصفه النيب عليه الصالة و السالم 

  بالكمال وباهللا تعاىل التوفيق 
فإذا مل يضبط من التابعني إال من مسينا وكل من يدري شيئا من األخبار يوقن قطعا بأهنم ملؤوا األرض من أقصى 

ند وأقصى خراسان إىل أرمينية وأذربيجان إىل املوصل وديار ربيعة وديار مضر إىل الشام إىل مصر إىل أفريقيا إىل الس
أقصى األندلس إىل أقاصي بالد الرببر إىل احلجاز واليمن ومجيع جزيرة العرب إىل العراق إىل األهواز إىل فارس إىل 

وطربستان وجرجان واجلبال وأن مجيع هذه البالد فشا فيها كرمان إىل سجستان إىل كابل إىل السند وأصبهان 
  اإلسالم وغلب عليها وهللا تعاىل احلمد 

وإنه مل يكن للمسلمني يف مجيع ما ذكرنا من البالد وال قرية ضخمة إال كان فيها املفيت واملقرىء ورمبا أكثر من 
ويتقي العار والشهرة واالفتضاح باإلفك واحد فكيف يسوغ لدى عقل له حظ من دين خياف اهللا تعاىل يف الكذب 

على كل مفت كان يف البالد املذكورة يف دعواه اإلمجاع على ما ال يتيقن أن كل واحد من مفيت مجيع تلك البالد 
قال به وإذا كان ممن مسيناهم جزءا يسريا ممن مل يبلغنا امسه ال يوجد ألكثرهم إال مسائل يسرية جدا وهم عدد يسري 

  هم يف سائر ما مل يرد عنهم فكيف مبن مل يسم منهم فأين فتاوي
  فصح يقينا أنه ال حيصي مجيع أقوال التابعني 

  مث أقوال أهل عصر بعدهم يف كل نازلة إال اهللا تعاىل خالقهم الذي ال خيفى عليه شيء من خلقه 
با عتيدا ال قول من سواه وواهللا ما أحصت املالئكة ذلك ألن كل ملك إمنا حيصي أقوال من جعل عليه حفيظا ورقي

  فكيف أن يتعاطى االحصاء لذلك كله من مل يؤت العلم إال قليال 
فوضح وضوحا كالشمس يف يوم صحو أن كل من ادعى اإلمجاع على ما عدا ما قد جاء اليقني بأن من مل يقله مل 

كثري فكيف على مؤمن يكن مسلما فهو كاذب آفك مفتر ونعوذ باهللا من الكذب على كافر واحد فكيف على ناس 
  فكيف على مجيع علماء أهل اإلسالم أوهلم عن آخرهم 

قدميا وحديثا هذا أمر تقشعر منه اجللود ونعوذ باهللا العظيم من اخلذالن مث إنه ال سبيل أن يوجد يف مسألة ذكر قول 
  قل خمتلفني أيضا لكل من مسينا على قلتهم فيمن مل نسم وإمنا يوجد يف املسألة رواية عن بضع عشر رجال فأ

  ومن عىن بروايات املصنفات واألحاديث املنثورة وقف على ما قلنا يقينا 
  وكل هذا مبني كذب من ادعى اإلمجاع على غري ما ذكرنا 

  وباهللا تعاىل التوفيق 



  الباب التاسع والعشرون يف الدليل

اع وظن آخرون أن القياس والدليل قال أبو حممد ظن قوم جبهلهم أن قولنا بالدليل خروج منا عن النص واإلمج
  واحد فأخطؤوا يف ظنهم أفحش خطأ 

وحنن إن شاء اهللا عز و جل نبني الدليل الذي نقول به بيانا يرفع اإلشكال مجلة فنقول وباهللا تعاىل التوفيق الدليل 
  مأخوذ من النص ومن اإلمجاع 

نواع من أنواع اإلمجاع وداخلة حتت اإلمجاع وغري فأما الدليل املأخوذ من اإلمجاع فهو ينقسم أربعة أقسام كلها أ
خارجة عنه وهي استصحاب احلال وأقل ما قيل وإمجاعهم على ترك قولة ما وإمجاعهم على أن حكم املسلمني سواء 

  وإن اختلفوا يف حكم كل واحدة منها وهذه الوجوه قد بيناها كلها يف كالمنا يف اإلمجاع فأغىن عن تردادها 
  التوفيق  وباهللا تعاىل

وأما الدليل املأخوذ من النص فهو ينقسم أقساما سبعة كلها واقع حتت النص أحدها مقدمتان تنتج نتيجة ليست 
منصوصة يف إحدامها كقوله صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر مخر وكل مخر حرام النتيجة كل مسكر حرام فهاتان 

  املقدمتان دليل برهاين على أن كل مسكر حرام 
ليميز اهللا اخلبيث من الطيب { شرط معلق بصفة فحيث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط مثل قوله تعاىل  وثانيها

فقد صح هبذا أن من انتهى } وجيعل اخلبيث بعضه على بعض فريكمه مجيعا فيجعله يف جهنم أولئك هم اخلاسرون 
  غفر له 

أهل االهتبال حبدود الكالم املتالئمات مثل قوله  وثالثها لفظ يفهم منه معىن فيؤدى بلفظ آخر وهذا نوع من تسميه
وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدهآ إياه فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه إن إبراهيم ألواه { تعاىل 
غم فقد فهم من هذا فهما ضروريا أنه ليس بسفيه وهذا هو معىن واحد يعرب عنه بألفاظ شىت كقولك الضي} حليم 

  واألسد والليث والضرغام وعنبسة فهذه كلها أمساء معناها واحد وهو األسد 

رابعها أقسام تبطل كلها إال واحدا فيصح ذلك الواحد مثل أن يكون هذا الشيء إما حرام فله حكم كذا وإما 
له يقتضي فرض له حكم كذا وإما مباح فله حكم كذا فليس فرضا وال حراما فهو مباح له حكم كذا أو يكون قو

  أقساما كلها فاسد فهو قول فاسد 
وخامسها قضايا واردة مدرجة فيقتضي ذلك أن الدرجة العليا فوق التالية هلا بعدها وإن كان مل ينص على أهنا فوق 

  التالية مثل قولك أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان فأبو بكر بال شك أفضل من عثمان 
رام فقد صح هبذا أن بعض احملرمات مسكر وهذا هو الذي تسميه أهل االهتبال وسادسها أن نقول كل مسكر ح

  حبدود الكالم عكس القضايا وذلك أن الكلية املوجبة تنعكس جزئية أبدا 
وسابعها لفظ ينطوي فيه معان مجة مثل قولك زيد يكتب فقد صح من هذا اللفظ أنه حي وأنه ذو جارحة سليمة 

كل نفس ذآئقة املوت وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة فمن { فها ومثل قوله تعاىل يكتب هبا وأنه ذو آالت يصر
فصح من ذلك أن زيدا ميوت وأن هندا } زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور 

  متوت وأن عمرا ميوت وهكذا كل ذي نفس وإن مل يذكر نص امسه 
ستعملها وهي معاين النصوص ومفهومها وهي كلها واقعة حتت النص وغري خارجة عنه أصال فهذه هي األدلة اليت ن

وقد بيناها وأنعمنا الكالم عليها يف كتابنا املوسوم بكتاب التقريب واقتصرنا ههنا على هذا املقدار من ذكرها فقط 



عن معىن واحد بألفاظ شىت كلغة ومجيع هذه األنواع كلها ال خترج من أحد قسمني إما تفصيل جلملة وإما عبارة 
  يعرب عنها بلغة أخرى 

أهلم أرجل ميشون هبآ أم هلم أيد يبطشون هبآ أم هلم أعني { وأما ما أدرك باحلس فقط جاء النص بقبوله عز و جل 
وسائر النصوص املستشهد فيها } يبصرون هبآ أم هلم آذان يسمعون هبا قل ادعوا شركآءكم مث كيدون فال تنظرون 

واس وبالعقل مع أن احلواس والعقل أصل لكل شيء وهبما عرفنا صحة القرآن والربوبية والنبوة فلم حنتج يف باحل
إثباهتا بالنص ألنه لوال النص مل يصح ما يدرك بالعقل واحلواس لكن حسما لشغب أهل الضعف العاكسني 

  لالستدالل القائلني ال نأخذ إال ما يف النصوص 

من كتابنا هذا وباهللا تعاىل التوفيق واالستدالل هو غري ) باب إثبات حجة العقل ( يف  وقد مضى الكالم يف هذا
الدليل ألنه قد يستدل من ال يقع على الدليل وقد يوجد االستدالل وهو طلب الدليل ممن ال جيد ما يطلب وقد يرد 

يثوب إىل ذهنه دفعه فصح أن االستدالل  الدليل مهامجة على من ال يطلبه إما بأن يطالعه يف كتاب أو خيربه به خمرب أو
غري الدليل وصح أن دليلنا غري خارج عن النص أو اإلمجاع أصال وأنه إمنا هو مفهوم اللفظ فقط والعلة ال تسمى 

دليال والدليل ال يسمى علة فالعلة هي كل ما أوجب حكما مل يوجد قط أحدمها خاليا من اآلخر كتصعيد النار 
  الناريات فذلك من طبعها  للرطوبات واستجالهبا

وههنا خلط أصحاب القياس فسموا الدليل علة والعلة دليال ففحش غلطهم ومسوا حكمهم يف شيء مل ينص عليه 
حبكم قد نص عليه شيء آخر دليال وهذا خطأ بل هذا هو القياس الذي ننكره ونبطله فمزجوا املعاين وأوقعوا على 

  اسم معىن باطل فمزجوا األشياء وخلطوا ما شاؤوا  الباطل اسم معىن صحيح وعلى معىن صحيح
ومل يصفوا بعض املعاين من بعض فاختلط األمر عليهم وتاهوا ما شاؤوا واحلمد هللا على هدايته وتوفيقه وما كنا 

  لنهتدي لوال أن هدانا اهللا 
  وباهللا تعاىل التوفيق واحلول والقوة به عز و جل 

  سالمية لكل مؤمن وكافرالباب الثالثون يف لزوم الشريعة اإل

  يف األرض ووقت لزوم الشرائع لإلنسان 
يابين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب { قال أبو حممد قال اهللا تعاىل 

توبا لذين يتبعون لرسول لنيب ألمي لذي جيدونه مك{ فأمر تعاىل بين آدم مجلة كما ترى وقال عز و جل } ملسرفني 
عندهم يف لتوراة وإلجنيل يأمرهم بلمعروف وينهاهم عن ملنكر وحيل هلم لطيبات وحيرم عليهم خلبآئث ويضع عنهم 
إصرهم وألغالل ليت كانت عليهم فلذين آمنوا به وعزروه ونصروه وتبعوا لنور لذي أنزل معه أولئك هم ملفلحون 

م يف سقر قالوا مل نك من ملصلني ومل نك نطعم ملسكني يف جنات يتسآءلون عن جملرمني ما سلكك{ وقال تعاىل } 
فنص تعاىل كما ترى أنه يعذب املكذبني بيوم } وكنا خنوض مع خلآئضني وكنا نكذب بيوم لدين حىت أتانا ليقني 

مث يف سلسلة ذرعها سبعون { الدين وهم الكفار بال شك على تركهم الصالة وترك إطعام املسكني وقال عز و جل 
فنص تعاىل كما ترى أيضا على أن نوع } اسلكوه إنه كان ال يؤمن بلله لعظيم وال حيض على طعام ملسكني ذراعا ف

ومآ أرسلناك إال كآفة للناس بشريا ونذيرا ولكن أكثر لناس ال { الكفار معذبون ألهنم مل يطعمون املساكني وقال 
إليكم مجيعا لذي له ملك لسماوات وألرض ال إله قل يأيها لناس إين رسول هللا { وأمره تعاىل أن يقول } يعلمون 



هو نص جلي } إال هو حييي ومييت فآمنوا بلله ورسوله لنيب ألمي لذي يؤمن بلله وكلماته وتبعوه لعلكم هتتدون 
  على لزوم شرائع اإلسالم كلها للكفار كلزومها 

م واحلج وهم يف ذلك كاجلنب وتارك النية للمؤمنني إال أن منها ما ال يقبل منهم إال بعد اإلسالم كالصالة والصيا
قاتلوا لذين ال { واحملدث ال تقبل منه صالة حىت يطهر وال صيام وال حج إال بإحداث النية يف ذلك وقال تعاىل 

يؤمنون بلله وال بليوم آلخر وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله وال يدينون دين حلق من لذين أوتوا لكتاب حىت يعطوا 
فنص تعاىل على أهنم عصاة إذ ال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله صلى اهللا عليه و سلم } وهم صاغرون  جلزية عن يد
ليوم أحل لكم لطيبات وطعام لذين أوتوا لكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم وحملصنات من ملؤمنات { وقال تعاىل 

مسافحني وال متخذي أخدان ومن  وحملصنات من لذين أوتوا لكتاب من قبلكم إذآ آتيتموهن أجورهن حمصنني غري
{ فصح أن طعامنا حل هلم شاؤوا أو أبوا وقال تعاىل } يكفر بإلميان فقد حبط عمله وهو يف آلخرة من خلاسرين 

وأن حكم بينهم مبآ أنزل هللا وال تتبع أهوآءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض مآ أنزل هللا إليك فإن تولوا فعلم أمنا 
وروينا عن ابن عباس بسند جيد أن هذه اآلية } ض ذنوهبم وإن كثريا من لناس لفاسقون يريد هللا أن يصيبهم ببع

مساعون للكذب أكالون للسحت فإن جآءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم { ناسخة لقوله تعاىل 
  } فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بلقسط إن هللا حيب ملقسطني 

ني فواجب أن حيدوا على اخلمر والزىن وأن تراق مخورهم وتقتل خنازيرهم ويبطل رباهم وإذا قد صح كل هذا بيق
ويلزمون من األحكام كلها يف النكاح واملواريث والبيوع واحلدود كلها وسائر األحكام مثل ما يلزم املسلمون وال 

كل ما ال يعتقدون حتليله ألن فرق وال جيوز غري هذا وأن يؤكل ما ذحبوا من األرانب وما حنروا من اجلمال ومن 
كل ذلك حالل هلم بال شك ومن خالف قولنا فهو خمطىء عند اهللا عز و جل بيقني وقد أنكر تعاىل ذلك عليهم 

وكل من أباح هلم اخلمر مث مل يرض } أفحكم جلاهلية يبغون ومن أحسن من هللا حكما لقوم يوقنون { فقال تعاىل 
يم فقد حكم حبكم اجلاهلية وترك حكم اهللا ورسوله صلى اهللا عليه و سلم حلكم حىت أغرمها املسلم إذا أراقها عله

الطاغوت والشيطان الرجيم نعوذ باهللا من ذلك مع أن خصومنا يف هذا يتناقضون أقبح تناقض فيحدوهنم يف القذف 
اليهودي وال يأكلون والسرقة كما حيدون املسلمني وال حيدوهنم يف الزىن واخلمر ويأكلون بعض الشاة اليت يذكيها 

  بعضها إنفاذا إلفك اليهود 
وتركا لنص اهللا تعاىل على أن طعامنا حل هلم وطعامهم حل لنا وباهللا تعاىل نعوذ من مثل هذه األقوال الفاحشة اخلطأ 

وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى { وقال تعاىل 
  } قولوا يوم لقيامة إنا كنا عن هذا غافلني شهدنآ أن ت

وذكروا نعمة هللا عليكم وميثاقه لذي واثقكم به إذ قلتم مسعنا وأطعنا وتقوا هللا إن هللا عليم بذات { وقال تعاىل 
فأقم وجهك للدين { وقال تعاىل } صبغة هللا ومن أحسن من هللا صبغة وحنن له عابدون { وقال تعاىل } لصدور 

  }  ليت فطر لناس عليها ال تبديل خللق هللا ذلك لدين لقيم ولكن أكثر لناس ال يعلمون حنيفا فطرة هللا
وحدثنا عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد عن أمحد بن علي عن 

ان وابن املثىن قاال ثنا معاذ مسلم ثنا أبو غسان املسمعي وحممد بن املثىن وحممد بن بشار بن عثمان واللفظ أليب غس
بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن مطرف بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن الشخري عن عياض بن محار اجملاشعي أن رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ذات يوم يف خطبته أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جتهلون مما علمين يومي هذا كل 



وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما مال حنلته عبدا حالل 
  أحللت هلم 

قال أبو حممد عياض بن محار هذا من بين متيم فكان صديق النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اجلاهلية وحرميه ومعىن 
ن احلمس وكان لكثري من رجال احللة إخوان حرميه أن عياضا كان من احللة وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم م

من احلمس يطوفون يف ثياهبم فكان كل صديق منهم يقال له هذا حرمي فالن فكان عياض يطوف إذا طاف بالكعبة 
  يف ثياب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

عن أيب هريرة قال قال وبالسند املذكور إىل مسلم ثنا أبو بكر بن أيب شيبة نا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من مولود يولد إال على هذه امللة حىت يبني عنه لسانه 

قال أبو حممد هذه اآليات اليت تلونا واحلديثان اللذان ذكرنا يبينان مراد النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوله ما من 
ينصرانه وميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من مولود يولد إال على الفطرة فأبواه يهودانه و

جدعاء ورواه عبد الرزاق عن معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من يولد يولد 
إلسالم على هذه الفطرة وفيه حىت تكونوا أنتم جتدعوهنا فصح هبذا كله ضرورة أن الناس كلهم مولودون على ا

إنا عرضنا ألمانة على لسماوات وألرض وجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها { وهذا تأويل قوله تعاىل 
فقبول امللة اإلسالمية هي األمانة وأن اهللا تعاىل خلق األنفس كلها مجلة وهي } إلنسان إنه كان ظلوما جهوال 

بلته مث أقرها حىت نقل كل نفس منها إىل جسدها فأقامت فيه ما أقامت احلساسة العاقلة املميزة مث واثقها باإلسالم فق
مث تعود إىل مقرها عند مساء الدنيا حيث رآها النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة اإلسراء فأهل السعادة يف حمل اليمني 

من اجلنة والنار بعد أن  يف سرور وخري وأهل الشقاء يف حمل الشمال يف نكد ومشقة إىل يوم القيامة فينزلون منازهلم
ولقد خلقناكم مث صورناكم { تكسي أجسادا على العظام املخرجة من القبور بعد أن أرمت وهذا نص قوله تعاىل 

وأمآ إن كان من { ونص قوله تعاىل } مث قلنا للمالئكة سجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس مل يكن من لساجدين 
فأصحاب مليمنة مآ أصحاب مليمنة وأصحاب ملشأمة { وقال تعاىل  }أصحاب ليمني فسالم لك من أصحاب ليمني 

وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست { وقوله تعاىل } مآ أصحاب ملشأمة 
بيان جلي أن النفوس إذا حلت األجساد } بربكم قالوا بلى شهدنآ أن تقولوا يوم لقيامة إنا كنا عن هذا غافلني 

الكدرة األرضية يف الدنيا فإهنا ينتقص متييزها ويذهب ذكرها ملا سلف وأهنا إذا فارقتها صح حسها وذكا متييزها 
} وما هذه حلياة لدنيآ إال هلو ولعب وإن لدار آلخرة هلي حليوان لو كانوا يعلمون { وصفا إدراكها قال تعاىل 

  ه ال إله إال هو وأخرب تعاىل أن الدنيا غرور فسبحان خمترع الكل ومدبر

فبهذا وبغريه قلنا أال يترك أحد على غري دين اإلسالم إال من صح النص على إقراره وأن النيب عليه السالم أقرهم 
فأوجبنا أال نقبل جزية وال نقر على غري اإلسالم من خرج من دين كتايب إىل دين كتايب آخر وال من دان آباؤه بعد 

م بدين كتايب انتقلوا إليه عن كفرهم وال من كان يف أجداده أو جداته من أي جهة مبعث النيب صلى اهللا عليه و سل
كان مسلم أو مسلمة وإن بعد وبعدت وال من سيب وهو بالغ وسواء سيب مع أبويه أو مع أحدمها وال يترك كافر 

قد قال عليه السالم بتباعه أصال وال يقبل من كل من ذكرنا إال اإلسالم أو السيف ألن اإلسالم دين كل مولود و
فحرم } ومن يبتغ غري إلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف آلخرة من خلاسرين { من غري دينه فاقتلوه وقال تعاىل 

  القبول من أحد غري اإلسالم إال من جاء النص بتركه عليه وأنه خمصوص من هذه اآلية والدالئل على هذا تكثر جدا 



قد تبني لرشد من لغي فمن يكفر بلطاغوت ويؤمن بلله فقد ستمسك بلعروة لوثقى ال إكراه يف لدين { وقوله تعاىل 
خمصوص بالنصوص الثابتة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكره غري أهل الكتاب } ال نفصام هلا وهللا مسيع عليم 

قوم الذين أخرب عز و جل على اإلسالم أو السيف وأيضا فإن األمة كلها جممعة على إكراه املرتد على اإلسالم وال
أهنم أوتوا الكتاب مث أمر تعاىل بقتاهلم حىت يعطوا اجلزية عن يد قد ماتوا وحدث غريهم واحلس يشهد بأن هؤالء 

الذين هم أبناء أولئك ليسوا الذين أوتوا التوراة واإلجنيل والصحف والزبور بل هم غريهم بال شك فإمنا أقروا 
سلم ملن تناسل منهم وأمر بذلك فيمن توالد منهم فقط ال نص فيه فهو داخل يف قوله  بإقرار النيب صلى اهللا عليه و

فإذا نسلخ ألشهر حلرم فقتلوا ملشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا هلم كل مرصد فإن { تعاىل 
املوفق ال إله إال هو وقد  وهذا بني واهللا تعاىل} تابوا وأقاموا لصالة وآتوا لزكاة فخلوا سبيلهم إن هللا غفور رحيم 

  نص تعاىل على أنه ال يضيع عمل عامل منا من ذكر أو أنثى 
وروينا بالسند املتقدم إىل مسلم قال ثنا عثمان بن أيب شيبة نا جرير عن منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود 

ملنا يف اجلاهلية قال من أحسن منكم يف قال قال أناس لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا أنؤاخذ مبا ع
  اإلسالم فال يؤاخذ به ومن أساء أخذ بعمله يف اجلاهلية واإلسالم 

وبه إىل مسلم نا حسن احللواين وعبد بن محيد قال حسن نا وقال عبد ثين يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن 
حكيم بن حزام أخربه أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا  صاحل هو ابن كيسان عن ابن شهاب قال أنبأ عروة بن الزبري أن

عليه و سلم أي رسول اهللا أرأيت أمورا كنت أحتنث هبا يف اجلاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر فقال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسلمت على ما أسلفت من خري 

عيينة عن عبد اهللا بن عمري عن عبد اهللا بن احلارث هو ابن نوفل وبه إىل مسلم ثنا ابن أيب عمر ثنا سفيان هو ابن 
قال مسعت العباس بن عبد املطلب يقول قلت يا رسول اهللا إن أبا طالب كان حيوطك وينصرك فهل نفعه ذلك قال 

  نعم وجدته يف غمرات من النار فأخرجته إىل ضحضاح 
ثوري عن عبد امللك بن عمري بالسند املذكور ورواه أيضا وقد رواه أيضا وكيع وحيىي بن سعيد القطان عن سفيان ال

عبد اهللا بن خباب عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أيب طالب قال لعله تنفعه شفاعيت يوم 
  القيامة فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه 

لنار { وقال تعاىل } ن لعذاب ألدىن دون لعذاب ألكرب لعلهم يرجعون ولنذيقنهم م{ قال أبو حممد قال اهللا تعاىل 
إن ملنافقني يف لدرك { وقال تعاىل } يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم لساعة أدخلوا آل فرعون أشد لعذاب 

الدرك األسفل  فصح بالضرورة أنه ال أشد إال باإلضافة إىل ما هو أقل منه وأن} ألسفل من لنار ولن جتد هلم نصريا 
  له درك أعلى ألن كل ذلك من باب اإلضافة 

أن الناس يف } ومن جآء بلسيئة فكبت وجوههم يف لنار هل جتزون إال ما كنتم تعملون { وصح يقينا بقوله تعاىل 
اجلنة يتفاضلون على مقدار أعماهلم وأهنم يف النار أشد عذابا من بعض والنصوص اليت ذكرناها تشهد بذلك وصح 

من عمل خريا وهو كافر مث أسلم فإن ذلك اخلري حمسوب له مكتوب وهو مثاب عليه ومأجور وأن من عمل  أن
  سوءا 

يف كفره مث أسلم ومل يقلع عن تلك السيئات فإهنا كلها مكتوبة عليه حمسوبة وهو معاقب عليها وهذا نص كالم اهللا 
  سئل عن ذلك وهذا ما ال حيل ألحد خالفه تعاىل الذي تلونا ونص فتيا النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ 



قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف وإن يعودوا فقد { وقد اعترض قوم يف خمالفة ذلك بقوله تعاىل 
  } مضت سنة األولني 

إساءته يف قاله أبو حممد وهذا ال حجة فيه بل هو حجة لنا ألنه إمنا نص أنه إمنا يغفر ما انتهى عنه ومن متادى على 
إسالمه فلم ينته فلم يستحق أن يغفر له ما قد سلف وإمنا يغفر له الشرك الذي انتهى عنه فقط ولو انتهى عن سائر 

  إساءاته لغفرت له أيضا وهذا نص اآلية اليت احتجوا هبا 
عن داود عن الشعيب واعترضوا أيضا مبا رويناه بالسند املتقدم إىل مسلم ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حفص بن غياث 

عن مسروق عن عائشة قالت قلت يا رسول اهللا إن ابن جدعان كان يف اجلاهلية يصل الرحم ويطعم املسكني فهل 
  ذلك نافعه قال ال ينفعه إنه مل يقل يوما رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين 

ا جعل السبب يف أن ما فعل ال قال أبو حممد وهذا حجة لنا عليهم قوية جدا ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمن
  ينفعه أنه مل يسلم فصح أنه لو أسلم لنفعه ذلك كما نفع حكيما 

وهذا نص قولنا وحنن مل نقل قط إن اهللا تعاىل يأجر كافرا مات على كفره وعلى ما عمل من خري وإمنا قلنا من أسلم 
  بعد كفره أجر على كل خري عمل يف كفره 

ولقد أوحي إليك وإىل لذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من  {واعترضوا بقول اهللا تعاىل 
  } خلاسرين 

فستجاب هلم رهبم { قال أبو حممد وهذا حجة لنا ألن الشرك حيبط األعمال واإلسالم يزكيها ويبني ذلك قوله تعاىل 
من ديارهم وأوذوا يف  أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فلذين هاجروا وأخرجوا

سبيلي وقاتلوا وقتلوا ألكفرن عنهم سيئاهتم وألدخلنهم جنات جتري من حتتها ألهنار ثوابا من عند هللا وهللا عنده 
  وإمنا شرطنا أنه ينتفع مبا عمل يف كفره من خري إن أسلم ال إن مل يسلم } حسن لثواب 

  ثنا حممد بن املثىن ثنا  واعترضوا أيضا مبا رويناه عن مسلم بالسند املذكور قال

أبو عاصم الضحاك بن خملد نا حيوة بن شريح ثنا يزيد بن أيب حبيب عن ابن مشاسة املهري قال حضرنا عمرو بن 
العاص وهو يف سياقة املوت فحدثنا أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اإلسالم يهدم ما كان قبله 

  وإن احلج يهدم ما كان قبله وإن اهلجرة هتدم ما كان قبلها 
قال أبو حممد وإمنا يهدم اإلسالم الكفر الذي هو مضاده وحديث ابن مسعود زائد على ما يف حديث عمرو غري 

مضاد له بل هو مبني بيانا زائدا وكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يضاد بعضه بعضا ففي حديث ابن 
و من أنه من أساء يف اإلسالم أخذ مبا عمل يف اجلاهلية ومن أحسن يف مسعود زيادة حكم على ما يف حديث عمر

اإلسالم سقط عنه ما عمل يف اجلاهلية فإمنا معىن حديث عمرو أن اإلسالم يهدم ما كان قبله بشرط اإلحسان فيه 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

بن عيسى عن حممد بن عيسى عن  واعترضوا أيضا مبا حدثنا عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب
عمرويه عن إبراهيم بن حممد بن سفيان عن مسلم ثنا زهري بن حرب ثنا يزيد بن هرون أنبأ مهام بن حيىي عن قتادة 
عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ال يظلم مؤمنا حسنة يعطى هبا يف الدنيا وجيزى 

لكافر فيعطى حبساب ما عمل هبا هللا يف الدنيا حىت إذا أفضى إىل اآلخرة مل يكن له حسنة جيزى هبا يف األخرى وأما ا
  هبا 

قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألننا مل نقل إن الكافر ينعم يف اآلخرة إذا مات على كفره وإمنا قلنا إن بعض 



سنة الذي من خالفه كفر وهذا احلديث حجة لنا أهل النار أشد عذابا من بعض وهذا إمجاع األمة ونص القرآن وال
عليهم ألن الكافر إذا أسلم فهو مؤمن فقد نص النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ال يظلمه حسنة مما عمل من حسنة 

يف حال كفره مث أسلم فهي داخلة حتت هذا الوعد الصادق املضمون إجنازه فصح أنه جيازى هبا يف اآلخرة فصح 
  اهللا تعاىل التوفيق قولنا يقينا وب

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال أهنم كفروا بلله وبرسوله وال يأتون لصالة إال وهم { وكذلك قوله تعاىل 
قال أبو حممد وهذا بيان جلي على أن السبب املانع من قبول نفقاهتم هو } كساىل وال ينفقون إال وهم كارهون 
  ملانع من قبول نفقاهتم فإذا ارتفع الكفر فإذا ارتفع ذلك ارتفع السبب ا

  ذلك السبب فقد وجب قبول النفقات وهذا نص القرآن والسنة وباهللا تعاىل التوفيق 
وأما وقت لزوم الشريعة فإهنا تنقسم قسمني شريعة تعتقد ويلفظ هبا وشريعة تعمل وتنقسم هذه الشريعة قسمني 

فهي الزمة لكل صغري وكبري وجاهل هبا وعارف وجمنون  قسم يف املال وقسم على األبدان فأما شريعة األموال
وعاقل لدالئل من النص وردت على العموم يف الزكاة واإلمجاع على وجوب النفقات عليهم وأما شرائع األبدان 

  واالعتقاد فإهنا جتب بوجهني أحدمها البلوغ مبلغ الرجال والنساء وهو البلوغ املخرج عن حد الصبا 
  يعة إىل املرء والثاين بلوغ الشر

  وأما احلدود فإهنا تلزم من عرف أن الذي فعل حرام وسواء علم أن فيه حدا أم ال 
قل أي شيء { وهذا ال خالف فيه وأما من مل يعرف أن ما عمل حرام فال حد عليه فيه وبرهان ذلك قول اهللا تعاىل 

ه ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع هللا آهلة أكرب شهادة قل هللا شهيد بيين وبينكم وأوحي إيل هذا لقرآن ألنذركم ب
فإمنا جعل اهللا تعاىل وجوب احلجة ببلوغ النذارة } أخرى قل ال أشهد قل إمنا هو إله واحد وإنين بريء مما تشركون 

يأيها { فأمر أن يهدر فعل اجلاهل وقال تعاىل } خذ لعفو وأمر بلعرف وأعرض عن جلاهلني { إىل املرء وقال تعاىل 
  فإمنا هنى اهللا تعاىل عن وجوب ذلك عليه } نوا ال ختونوا هللا ولرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون لذين آم

وحدثنا عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد عن أمحد بن علي عن 
س حدثه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا مسلم ثنا يونس بن األعلى ثنا ابن وهب أنا عمرو بن احلارث أن أبا يون

عليه و سلم أنه قال والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن 
  بالذي أرسلت به إال كان من أهل النار 

ى اهللا عليه و سلم فكل من قال أبو حممد فإمنا أوجب النيب صلى اهللا عليه و سلم اإلميان به على من مسع بأمره صل
كان يف أقاصي اجلنوب والشمال واملشرق وجزائر البحور واملغرب وأغفال األرض من أهل الشرك فسمع بذكره 

  صلى اهللا عليه و سلم ففرض عليه البحث عن حاله وإعالمه واإلميان به 

طرة األوىل صحيح اإلميان ال عذاب أما من مل يبلغه ذكره صلى اهللا عليه و سلم فإن كان موحدا فهو مؤمن على الف
عليه يف اآلخرة وهو من أهل اجلنة وإن كان غري موحد فهو من الذين جاء النص بأنه يوقد له يوم القيامة نار 

  فيؤمرون بالدخول فيها فمن دخلها جنا ومن أىب هلك 
وازرة وزر أخرى وما كنا من هتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها وال تزر { قال اهللا عز و جل 

  فصح أنه ال عذاب على كافر أصال حىت يبلغه نذارة الرسول صلى اهللا عليه و سلم } معذبني حىت نبعث رسوال 
وأما من بلغه ذكر النيب حممد صلى اهللا عليه و سلم وما جاء به مث ال جيد يف بالده من خيربه عنه ففرض عليه اخلروج 



احلقائق ولوال إخباره صلى اهللا عليه و سلم أنه ال نيب بعده للزمنا ذلك يف كل من عنها إىل بالد يستربىء فيها 
  نسمع عنه أنه ادعى النبوة ولكنا قد أمنا ذلك واحلمد هللا 

وأخربنا الصادق إن كل من يدعي النبوة بعده كذاب وال سبيل إىل أن يأيت بآية معجزة فإن ظهر من أحد منهم ذلك 
ا معروفة ملن حبث عنها ومن أهل هذه الصفة كان مسيلمة واجلالح ومن أهلها الدجال فهي نريجنات وحيل وجوهه

ال حقيقة لكل ما ظهر من هؤالء وأشباههم وإمنا هي حيل كما ذكرنا يبني ذلك حديث املغرية بن شعبة يف الدجال 
أو امرأة أن يرحلوا إىل وكل من كان منا يف بادية ال جيد فيها من يعلمه شرائع دينه ففرض على مجيعهم من رجل 

مكان جيدون فيها فقيها يعلمهم دينهم أو أن يرحلوا إىل أنفسهم فقيها يعلمهم أمور دينهم وإن كان اإلمام يعلم 
دع إىل سبيل ربك بلحكمة وملوعظة حلسنة وجادهلم بليت هي { ذلك فلريحل إليهم فقيها يعلمهم قال اهللا تعاىل 

  } سبيله وهو أعلم بلمهتدين أحسن إن ربك هو أعلم مبن ضل عن 
وبعث صلى اهللا عليه و سلم معاذا وأبا موسى إىل اليمن وأبا عبيدة إىل البحرين معلمني للناس أمور دينهم ففرض 

وما كان ملؤمنون لينفروا كآفة فلوال نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا يف لدين { ذلك على األئمة وقال تعاىل 
  } جعوا إليهم لعلهم حيذرون ولينذروا قومهم إذا ر

قال أبو حممد والبلوغ عندنا ينقسم أقساما فهو يف الرجل واملرأة االحتالم بنص ما روي عنه صلى اهللا عليه و سلم 
  من ذلك حدثنا عبد اهللا بن ربيع عن حممد بن إسحاق 

خالد احلذاء عن أيب  القاضي عن ابن األعرايب عن سليمان بن األشعث ثنا موسى بن إمساعيل حدثنا وهيب عن
الضحى عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال رفع القلم عن ثالث عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب حىت 

  حيتلم وعن اجملنون حىت يفيق 
قال أبو حممد الصيب يقع على اجلنس ويدخل فيه الذكر واألنثى وقد أخرب عليه السالم يف حديث عائشة أن املرأة 

صار اإلحتالم بلوغا صحيحا يف املرأة والرجل وسواء احتلما من أحد عشر عاما أو أقل أو أكثر ويكون حتتلم ف
  البلوغ أيضا يف املرأة باحليض 

كما حدثنا عبد اهللا بن ربيع عن عمر بن عبد امللك اخلوالين عن حممد بن بكر البصري ثنا سليمان بن األشعث ثنا 
أيوب السختياين عن حممد بن سريين أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة  حممد بن عبيد ثنا محاد بن زيد عن

الطلحات فرأت بنات هلا فقالت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل ويف حجريت جارية فألقى يل حقوه فقال 
  ا إال قد حاضتا شقيه شقتني فأعط هذه نصفا والفتاة اليت عند أم سلمة نصفا وإين ال أراها إال قد حاضت أو ال أرامه

وبه إىل أيب داود ثنا املثىن ثنا حجاج بن املنهال ثنا محاد هو ابن زيد عن قتادة عن حممد بن سريين عن صفية بنت 
  احلارث عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال تقبل صالة احلائض إال خبمار 

هللا بن ربيع عن حممد بن إسحاق عن ابن األعرايب عن أيب قال أبو حممد واإلنبات بلوغ صحيح كما روينا عن عبد ا
داود ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان ثنا عبد امللك بن عمري ثنا عطية القرظي قال كنت فيمن سيب من قريظة فكانوا 

  ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن مل ينبت مل يقتل فكنت فيمن مل ينبت 
قتل الناس حبضرة النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو ال يعلم أحبق أم بباطل هذا ما قال أبو حممد ومن احملال املمتنع أن ت

ال يظنه مسلم البتة وقتلى قريظة قتلوا حبضرة النيب صلى اهللا عليه و سلم وبأمره وقال لسعد بن معاذ حكمت فيهم 
مود بن غيالن ثنا وكيع ثنا حبكم امللك كما حدثنا عبد اهللا بن ربيع عن حممد بن معاوية عن أمحد بن شعيب عن حم

  سفيان الثوري عن عبد امللك بن عمري قال مسعت عطية القرظي يقول 



عرضنا على النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن مل ينبت خلي سبيله فكنت فيمن مل 
  ينبت فخلي سبيلي 

مل حتض املرأة فإذا جتاوزا تسعة عشر عاما قمرية بساعة قال أبو حممد فمن مل ينبت وال احتلم من رجل أو امرأة أو 
فقط لزمهم حكم البلوغ ألنه إمجاع وأما من جعل إكمال مخسة عشر عاما بلوغا وإن مل يكن هناك حيض وال 

  احتالم وال إنبات فقول ال دليل عليه 
نا ابن أربعة عشر عاما وأما حجتهم حبديث ابن عمر عرضت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد وأ

فردين مث عرضت عليه يوم اخلندق وأنا ابن مخسة عشر عاما فأجازين فال حجة هلم يف ذلك ألن النيب صلى اهللا عليه 
  و سلم مل يقل إين أجزته لسنه 

نه قد وكان عام اخلندق باملدينة ال خروج عليهم فيه فاهللا أعلم ملاذا أجازه إما ألهنم مل يسافروا عن موضعهم أو أل
  بلغ فال حجة يف ذلك أصال وباهللا تعاىل التوفيق 

  وال هنى عليه السالم عن غزو األشداء من الصبيان فتكون إجازته دليال على أنه قد كان بلغ 
ومما يدل على أن الشرائع ال تلزم إال من عرفها ما صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من أنه مل يزجر عدي بن 

 العاقلني لكن علمه وسقط اللوم عن عدي ألنه تأول جاهال وأنه صلى اهللا عليه و سلم مل يأمر حامت عما تأوله يف
  معاوية بن احلكم بإعادة الصالة إذ تكلم فيها عامدا 

  وأنه صلى اهللا عليه و سلم أمر الذي مل يتم صالته مطمئنا يف ركوعه وسجوده باإلعادة مرارا 
  فلما أعلمه أنه ال يدري أكثر علمه 

  ومل يذكر الراوي أنه أمره بإعادة إال أن أمره صلى اهللا عليه و سلم بأن يعمل ما علمه أمر له بعمله 
وكذلك ما نص من صالة أهل قباء إىل بيت املقدس وقد كان نسخ ذلك وأنه صلى اهللا عليه و سلم مل يقد من 

و سلم أنه قد فعل يف ذلك ما ال حيل وكذلك مل أسامة إذ قتل الرجل بعد قوله ال إله إال اهللا وأعلمه صلى اهللا عليه 
يقد صلى اهللا عليه و سلم بين جذمية ممن قتلهم مع خالد بن الوليد فهذا يبطل قول من أوجب إعادة صالة أو إقامة 

  حد أو قضاء صوم على جاهل متأول 
  ا بني وباهللا تعاىل التوفيق وبذلك قضى عمر وعثمان إذ درء احلد عن السوداء املعترفة بالزىن جلهلها بتحرميه وهذ

  الباب احلادي والثالثون يف صفة التفقه يف الدين

  وما يلزم كل امرىء طلبه من دينه وصفة املفتيالذي مل يفت يف الدين وصفة االجتهاد الواجب على أهل اإلسالم 
نهم طآئفة ليتفقهوا يف لدين وما كان ملؤمنون لينفروا كآفة فلوال نفر من كل فرقة م{ قال أبو حممد قال اهللا تعاىل 

فبني اهللا عز و جل يف هذه اآلية وجه التفقه كله وأنه ينقسم } ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 
وما كان ملؤمنون لينفروا كآفة فلوال نفر من كل { قسمني أحدمها خيص املرء يف نفسه وذلك مبني يف قوله تعاىل 

فهذا معناه تعليم أهل العلم ملن } يف لدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون  فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا
  جهل حكم ما يلزمه 

ومآ أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي { والثاين تفقه من أراد وجه اهللا تعاىل بأن يكون منذرا لقومه وطبقته قال تعاىل 
ففرض على كل أحد طلب ما يلزمه على حسب ما يقدر عليه من } إليهم فسألوا أهل لذكر إن كنتم ال تعلمون 

االجتهاد لنفسه يف تعرف ما ألزمه اهللا تعاىل إياه وقد بينا أن االجتهاد هو افتعال من اجلهد فهو يف الدين إجهاد املرء 



دين غريمها فأقلهم  نفسه يف طلب ما تعبده اهللا تعاىل به يف القرآن وفيما صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ألنه ال
  يف ذلك درجة من هو يف غمار العامة ومن حدث عهده باجللب من بالد الكفر وأسلم من الرجال والنساء 

وقد ذكرنا كيف يطلب هؤالء علم ما يلزمهم من شرائع اإلسالم يف باب إبطال التقليد من كتابنا هذا فأغىن عن 
كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو أنثى حر أو عبد يلزمه الطهارة  ترداده ونذكر منه ههنا ما ال بد من ذكره وهو أن

والصالة والصيام فرضا بال خالف من أحد من املسلمني وتلزم الطهارة والصالة املرضى واألصحاء ففرض على 
  كل من ذكرنا أن يعرف فرائض صالته وصيامه وطهارته وكيف يؤدي كل ذلك 

له وحيرم من املآكل واملشارب واملالبس والفروج والدماء واألقوال  وكذلك يلزم كل من ذكرنا أن يعرف ما حيل
  واألعمال فهذا كله ال يسع جهله أحدا من 

الناس ذكورهم وإناثهم أحرارهم وعبيدهم وإمائهم وفرض عليهم أن يأخذوا يف تعلم ذلك من حني يبلغون احللم 
م أزواج النساء وسادات األرقاء على تعليمهم ما وهم مسلمون أو من حني يسلمون بعد بلوغهم احللم وجيرب اإلما

ذكرنا إما بأنفسهم وإما باإلباحة هلم لقاء من يعلمهم وفرض على اإلمام أن يأخذ الناس بذلك وأن يراتب أقواما 
  لتعليم اجلهال 

يكن له  مث فرض على كل ذي مال تعلم حكم ما يلزمه من الزكاة وسواء الرجال والنساء والعبيد واألحرار فمن مل
  مال أصال فليس تعلم أحكام الزكاة عليه فرضا 

  مث من لزمه فرض احلج ففرض عليه تعلم أعمال احلج والعمرة 
وال يلزم ذلك من ال صحة جلسمه وال مال له مث فرض على قواد العساكر معرفة السري وأحكام اجلهاد وقسم 

واألقضية واحلدود وليس تعلم ذلك فرضا على غريهم الغنائم والفيء مث فرض على األمراء والقضاة تعلم األحكام 
مث فرض على التجار وكل من يبيع غلته تعلم أحكام البيوع وما حيل منها وما حيرم وليس ذلك فرضا على من ال 

يبيع وال يشتري مث فرض على كل مجاعة جمتمعة يف قرية أو مدينة أو دسكرة وهي اجملشرة عندنا أو حلة أعراب أو 
تدب منهم لطلب مجيع أحكام الديانة أوهلا عن آخرها ولتعلم القرآن كله ولكتاب كل ما صح عن حصن أن ين

النيب صلى اهللا عليه و سلم من أحاديث األحكام أوهلا عن آخرها وضبطها بنصوص ألفاظها وضبط كل ما أمجع 
  إلمجاع املسلمون عليه ما اختلفوا فيه من يقوم بتعليمهم وتفقيههم من القرآن واحلديث وا

يكتفي بذلك على قدر قلتهم أو كثرهتم باآلية اليت تلونا يف أول هذا الكتاب حبسب ما يقدر أن يعمهم بالتعليم وال 
يشق على املستفيت قصده فإذا انتدب لذلك من يقوم مبا ذكرنا فقط سقط عن باقيهم إال ما يلزمه خاصة نفسه فقط 

  على آراء الرجال دون ما ذكرنا  على ما ذكرنا آنفا وال حيل للمفقه أن يقتصر
فإن مل جيدوا يف حملتهم من يفقههم يف ذلك كله كما ذكرنا ففرض عليهم الرحيل إىل حيث جيدون العلماء احملتوين 

وما كان ملؤمنون لينفروا كآفة فلوال نفر من { على صنوف العلم وإن بعدت ديارهم ولو أهنم بالصني لقوله تعاىل 
والنفار والرجوع ال } ليتفقهوا يف لدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون كل فرقة منهم طآئفة 

  يكون إال برحيل 

ومن وجد يف حملته من يفقهه يف صنوف العلم كما ذكرنا فاألمة جممعة على أنه ال يلزمه رحيل يف ذلك إال القصد 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم وهكذا القول يف حفظ إىل مسجد الفقيه أو منزله فقط كما كان الصحابة يفعلون مع ا

القرآن كله وتعليمه ففرض على كل مسلم حفظ أم القرآن وقرآن ما وفرض على مجيع املسلمني أن يكون يف كل 



قرية أو مدينة أو حصن من حيفظ القرآن كله ويعلمه الناس ويقرئه إياهم ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بقراءاته 
  كل ما ذكرنا أن النفار املذكور فرض على اجلماعة كلها حىت يقوم هبا بعضهم فيسقط عن الباقني فصح ب

وأما من قال إنه ليس فرضا على اجلماعة لكنه فرض على بعضهم بغري أعياهنم فنكتفي من إبطال قوله بأنه حيمل 
خاطب اجلميع فلم خياطب أحدا عز و جل  خطاب اهللا تعاىل واقعا على ال أحد ألنه إذا مل يعني تعاىل من خياطب وال

عن ذلك ويف هذا سقوط الفرض عن كل من مل خياطب فهو ساقط على كل أحد إذ كل أحد مل خياطب ويف هذا 
  بطالن الدين وباهللا تعاىل التوفيق 

أغتام فالناس يف ذلك على مراتب فمن ارتفع فهمه عن فهمهم أغتام اجمللوبني من بالد العجم منذ قريب وعن فهم 
العامة فإنه ال جيزيه يف ذلك ما جيزي من ذكرنا لكن جيتهد هذا على حسب ما يطيق يف البحث عما نابه من نص 

الكتاب والسنة ودالئلهما ومن اإلمجاع ودالئله ويلزم هذا إذا سأل الفقيه فأفتاه أن يقول له من أين قلت هذا 
  ه فيتعلم من ذلك مقدار ما انتهت إليه طاقته وبلغه فهم

وأما املنتصبون لطلب الفقه وهم النافرون للتفقه احلاملون لفرض النفار عن مجاعتهم املتأهبون لنذارة قومهم ولتعلم 
املتعلم وفتيا املستفيت ورمبا للحكم بني الناس ففرض عليهم تقصي علوم الديانة على حسب طاقتهم ومن أحكام 

نقل وصفات النقلة ومعرفة السند الصحيح مما عداه من مرسل القرآن وحديث النيب صلى اهللا عليه و سلم ورتب ال
ضعيف هذا فرضه الالزم له فإن زاد إىل ذلك معرفة اإلمجاع واالختالف ومن أين قال كل قائل وكيف يرد أقاويل 

ل املختلفني املتنازعني إىل الكتاب والسنة فحسن وفرض عليه تعلم كيفية الرباهني اليت يتميز هبا احلق من الباط
  وكيف يعمل فيما ظاهره التعارض من النصوص وكل هذا منصوص يف القرآن 

  قال 

وما كان ملؤمنون لينفروا كآفة فلوال نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا يف لدين ولينذروا قومهم إذا { تعاىل 
اهللا عليه و سلم ألن هذين فهذا إجياب لتعلم أحكام القرآن وأحكام أوامر النيب صلى } رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 

يأيها لذين آمنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيببوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما { أصل الدين وقال تعاىل 
  فوجب بذلك تعرف عدول النقلة من فساقهم وفقهائهم ممن مل يتفقه منهم } فعلتم نادمني 

يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول { ب بقوله تعاىل وأما معرفة اإلمجاع واالختالف فقد زعم أن هذا جي
وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن 

هم إال بعد قال ففرض علينا معرفة ما اتفق عليه أولو األمر منا ألننا مأمورون بطاعتهم وال ميكننا طاعت} تأويال 
  معرفة إمجاعهم الذي يلزمنا طاعتهم فيه 

يا أيها لذين { وأما معرفة االختالف ومعرفة ما يتنازعون فيه ومعرفة كيفية الرد إىل الكتاب والسنة فبقوله تعاىل 
ن بلله آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنو

ففرض علينا معرفة ما يتنازعون فيه ومعرفة كيف يرد ذلك إىل الكتاب } وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
والسنة ألننا إن مل نعرف االختالف ظننا أن القول الذي نسمعه من بعض العلماء ال خالف فيه فنتبعه دون أن 

  ذنا قوال هنينا عن اتباعه نعرضه على القرآن والسنة فنخطىء ونعصي اهللا تعاىل إذ أخ
قال أبو حممد وهذا خطأ ألننا إمنا أمرنا تعاىل بطاعة أويل األمر فيما نقلوه إلينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فأما أن يقولوا من عند أنفسهم حبكم ال نص فيه فما جاز هذا قط ألحد أن يفعله وال حل ألحد قط أن يطيع من 



  فعله 
ولو { تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم على هذا أشد الوعيد فكيف على من دونه قال تعاىل  وقد توعد اهللا

فصح أن من قال } تقول علينا بعض ألقاويل ألخذنا منه بليمني مث لقطعنا منه لوتني فما منكم من أحد عنه حاجزين 
  قاويل يف الدين بقول أضافه إىل اهللا تعاىل فقد كذب وتقول على اهللا تعاىل األ

وأن من مل يضفه إىل اهللا تعاىل فليس من الدين أصال لكن معرفة االختالف علم زائد قال سعيد بن جبري أعلم الناس 
أعلمهم باالختالف وصدق سعيد ألنه علم زائد وكذلك معرفة من أين قال كل قائل فأما معرفة كيفية إقامة الربهان 

ن كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني وقالوا لن يدخل جلنة إال م{ فبقوله تعاىل 
  فلم نقل شيئا إال ما قاله ربنا عز و جل وأوجبه علينا واحلمد هللا رب العاملني } 

وإمنا حنن منبهون على ما أمرنا اهللا تعاىل وموقفون على مواضع األوامر اليت مر عليها من مير غافال أو معرضا 
وما كان ملؤمنون { ا فيما تفقهنا فيه ونفرنا لتعلمه مبن اهللا عز و جل علينا كما أمرنا تعاىل إذ يقول ومنذرون قومن

} لينفروا كآفة فلوال نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا يف لدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 
يبح اهللا تعاىل ذلك ألحد ال قدميا وال حديثا وباهللا تعاىل نتأيد وال نقول من عند أنفسنا شيئا ونعوذ باهللا من ذلك ومل 

ففرض علينا } ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن هللا على كل شيء قدير { وقال تعاىل 
ئر العلوم معرفة الناسخ من املنسوخ وفرض على من قصد التفقه يف الدين كما ذكرنا أن يستعني على ذلك من سا

ومآ أرسلنا من رسول { مبا تقتضيه حاجته إليه يف فهم كالم ربه تعاىل وكالم نبيه صلى اهللا عليه و سلم قال تعاىل 
ففرض على الفقيه أن يكون عاملا } إال بلسان قومه ليبني هلم فيضل هللا من يشآء ويهدي من يشآء وهو لعزيز حلكيم 

ن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويكون عاملا بالنحو الذي هو ترتيب العرب بلسان العرب ليفهم عن اهللا عز و جل وع
لكالمهم الذي به نزل القرآن وبه يفهم معاين الكالم اليت يعرب عنها باختالف احلركات وبناء األلفاظ فمن جهل 

ختالف املعاين اللغة وهي األلفاظ الواقعة على املسميات وجهل النحو الذي هو علم اختالف احلركات الواقعة ال
فلم يعرف اللسان الذي به خاطبنا اهللا تعاىل ونبينا صلى اهللا عليه و سلم ومن مل يعرف ذلك اللسان مل حيل له الفتيا 

  فيه ألنه يفيت مبا ال يدري وقد هناه اهللا تعاىل عن ذلك بقوله تعاىل 

ومن لناس { وبقوله تعاىل } ؤوال وال تقف ما ليس لك به علم إن لسمع ولبصر ولفؤاد كل أولئك كان عنه مس{ 
هأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم { وبقوله تعاىل } من جيادل يف هللا بغري علم ويتبع كل شيطان مريد 

هأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم { وبقوله تعاىل } حتآجون فيما ليس لكم به علم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون { وقال تعاىل } لكم به علم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون  فلم حتآجون فيما ليس

  } بأفواهكم ما ليس لكم به علم وحتسبونه هينا وهو عند هللا عظيم 
وفرض على الفقيه أن يكون عاملا بسري النيب صلى اهللا عليه و سلم ليعلم آخر أوامره وأوهلا وحربه صلى اهللا عليه و 

حارب وسلمه ملن سامل وليعرف على ماذا حارب وملاذا وضع احلرب وحرم الدم بعد حتليله وأحكامه صلى سلم ملن 
اهللا عليه و سلم اليت حكم هبا فمن كانت هذه صفته وكان ورعا يف فتياه مشفقا على دينه صليبا يف احلق حلت له 

حرام على اإلمام أن يقلده حكما أو يتيح له فتيا الفتيا وإال فحرام عليه أن يفيت بني اثنني أو أن حيكم بني اثنني و
وحرام على الناس أن يستفتوه ألنه إن مل يكن عاملا مبا ذكرنا فلم يتفقه يف الدين وإن مل يكن مشفقا على دينه فهو 
فاسق وإن مل يكن صليبا مل يأمر مبعروف وال هنى عن منكر واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فرضان على الناس 



  } ولتكن منكم أمة يدعون إىل خلري ويأمرون بلمعروف وينهون عن ملنكر وأولئك هم ملفلحون { ال تعاىل ق
وهذا متوجه إىل العلماء باملعروف وباملنكر ألنه ال جيوز أن يدعو إىل اخلري إال من علمه وال ميكن أن يأمر باملعروف 

  إال من عرفه وال يقدر على إنكار املنكر إال من مييزه 
  فإن كان مع ما ذكرنا قويا على إنفاذ األمور حسن السياسة حل له القضاء واإلمارة وإال فال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤمن القوي أحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف وقال صلى اهللا عليه و سلم 
  أليب ذر يا أبا ذر إين أحب إليك ما أحب لنفسي إنك ضعيف فال تأمرن 

على اثنني وال تولني مال يتيم وكان أبو ذر رضي اهللا عنه ممن له أن يفيت ومل يكن ممن له أن يقضي ألنه مل يكن له 
حسن التأيت يف تناول ما يريد بل كانت فيه عجرفة ومهامجة رمبا صار هبا منذرا وقد أمر صلى اهللا عليه و سلم معاذا 

ني للدين وأمريين بأن ييسرا وال ينفرا هذا على عظيم فضل أيب ذر وأبا موسى إذ بعثهما قاضيني على اليمن ومعلم
وكرمي سوابقه يف اإلسالم وزهده وورعه ورفضه للدنيا وثباته على ما فارق عليه نبيه صلى اهللا عليه و سلم وصدعه 

  باحلق وأنه كان ال تأخذه يف اهللا لومة الئم وتقدمه على أكثر الصحابة 
كام الشريعة من القرآن ومن كالم املرسل هبا الذي ال تؤخذ إال عنه وتفسري هذا احلد كما فحد الفقه هو املعرفة بأح

ذكرنا املعرفة بأحكام القرآن وناسخها ومنسوخها واملعرفة بأحكام كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ناسخه 
فيه وكيف يرد االختالف إىل القرآن ومنسوخه وما صح نقله مما لو يصح ومعرفة ما أمجع العلماء عليه وما اختلفوا 

  وكالم الرسول صلى اهللا عليه و سلم فهذا تفسري العلم بأحكام الشريعة 
وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة اليت ذكرنا أجاز له أن يفيت هبا وليس جهله مبا جهل مبانع من أن 

ل وليس أحد بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم إال وقد غاب يفيت مبا علم وال علمه مبا علم مببيح له أن يفيت فيما جه
  عنه من العلم كثري هو موجود عند غريه فلو مل يفت إال من أحاط جبميع العلم 

ملا حل ألحد من الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يفيت أصال وهذا ال يقوله مسلم وهو إبطال للدين 
  وكفر من قائله 
 صلى اهللا عليه و سلم األمراء إىل البالد ليعلموا الناس القرآن وحكم الدين ومل يكن أحد منهم ويف بعثه النيب

يستوعب مجيع ذلك ألنه قد كان تنزل بعدهم اآليات واألحكام بيان صحيح بأن العلماء وإن فاهتم كثري من العلم 
  فإن هلم أن يفتوا ويقضوا مبا عرفوا 
ن من علم شيئا من الدين علما صحيحا فله أن يفيت به وعليه أن يطلب علم ما وهذا الباب أيضا بيان جلي على أ

جهل مما سوى ذلك ومن علم أن يف املسألة اليت نزلت حديثا قد فاته مل حيل له أن يفيت يف ذلك حىت يقع على ذلك 
  احلديث 

نه ال حيل ملسلم أن يستفتيه وال حيل ومن مل يعلم األحكام على الصفة اليت ذكرنا قبل لكن إمنا أخذ املسائل تقليدا فإ
له أن يفيت بني اثنني وال حيل لإلمام أن يوليه قضاء وال حكما أصال وال حيل له إن قلد ذلك أن حيكم بني اثنني وليس 
  أحد بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم إال وهو خيطىء ويصيب فليس خطأه مبانع من قبول صوابه وباهللا تعاىل التوفيق 

جد مفت يف الديانة ويف الطب أبدا إال أحد ثالثة أناسي إما عامل يفيت مبا بلغه من النصوص بعد البحث فال يو
والتقصي كما يلزمه فهذا مأجور أخطأ وأصاب وواجب عليه أن يفيت مبا علم وإما فاسق يفيت مبا يتفق له مستدميا 

يف العقل ويفيت بغري يقني علم وهو يظن أنه لرياسة أو لكسب مال وهو يدري أنه يفيت بغري واجب وإما جاهل ضع



  مصيب ومل يبحث حق البحث ولو كان عاقال لعرف أنه جاهل فلم يتعرض ملا ال حيسن 
حدثين أبو الزناد سراج بن سراج وخلف بن عثمان البحام وأبو عثمان سعيد بن حممد الضراب كلهم يقولون 

هبري أبو بكر حممد بن صاحل كيف صفة الفقيه عندكم مسعت عبد اهللا بن إبراهيم األصيلي يقول قال يل األ
  باألندلس فقلت له يقرأ املدونة ورمبا املستخرجة فإذا حفظ مسائلهما أفىت 

  فقال يل هذا ما هو فقلت له نعم فقال يل أمجعت األمة على أن من هذه صفته ال حيل له أن يفيت 
ك بن أمحد املرواين قال مسعت أمحد بن عبد امللك اإلشبيلي قال أبو حممد علي بن أمحد وحدثين أبو مروان عبد املل

املعروف بابن املكري وحنن مقبلون من جنازة من الربض بعدوة هنر قرطبة وقد سأله سائل فقال له ما املقدار الذي 
  بلغه املرء حل له أن يفيت 

ن عبد الرمحن بن واقد كتاب االختالف مث أخربين أمحد بن الليث األنسري أنه محل إليه وإىل القاضي أيب بكر حيىي ب
األوسط البن املنذر فلما طالعاه قاال له هذا كتاب من مل يكن عنده يف بيته مل يشم رائحة العلم قال وزادين ابن واقد 

  أن قال وحنن ليس يف بيوتنا فلم نشم رائحة العلم 
يلتزمونه فإن قول أكابر أهل بالدنا عندهم أثبت قال أبو حممد مل نأت مبا ذكرنا احتجاجا لقولنا ولكن إلزاما هلم ما 

  من العيان وأوىل بالطاعة مما رووا يف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم وباهللا تعاىل نعوذ من اخلذالن 
قد بينا صفة الطلب واملفيت واالجتهاد الذي نأمر به ونصوب من فعله وهو طلب احلكم يف املسألة من نص القرآن 

وطلب الناسخ من املنسوخ وبناء احلديث بعضه مع بعض ومع القرآن وبناء اآلي بعضها مع بعض وصحيح احلديث 
على ما بينا فيما سلف من كتابنا هذا ليس عليه غري هذا البتة وإن طالع أقوال الصحابة والتابعني ومن جاء بعدهم 

  عصرا عصرا ففرض عليه أن ينظر من أقوال العلماء كلها نظرا واحدا 

فيها القرآن والسنة فأليها حكم اعتقده وأفىت به واطرح سائرها وإن مل جيد شيئا مما بلغه منها بل عليه أن وحيكم 
يأخذ بالنص وإن مل يبلغه أن قائال قال به ملا قد بيناه يف كالمنا يف اإلمجاع من امتناع اإلحاطة بأقوال العلماء 

قائل احلق فهذا هو االجتهاد الصحيح الذي يؤجر من فعله السالفني ومن قيام الربهان على أنه ال خيلو عصر من 
على كل حال فإن وافق احلق عند اهللا عز و جل أجر أجرا ثانيا على اإلصابة فحصل له أجران وإن مل يوافق إلدراك 
احلق مل يأمث وقد حصل له أجر الطلب للحق وإرادته كما قال الشاعر وما كل موصوف له احلق يهتدي وال كل من 

الصوى يستبينها وكل ما مسي اجتهادا من غري ما ذكرنا فهو باطل وإفك وزين بأن مسي اجتهادا كما مسي اللديغ  أم
سليما واملهلكة مفازة واألسود السخامي أبا البيضاء واألعمى بصريا وكما مسى قوم املسكر نبيذا وطالء وهو اخلمر 

اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران أو كما قال بعينها ويبني ما قلنا قوله صلى اهللا عليه و سلم إذا 
  صلى اهللا عليه و سلم 

واعتراضها ههنا أمر حنتاج إىل تفسريه لغلط أكثر الناس فيه وهو إيقاع اسم احلفظ واسم العلم واسم الفقه على 
ا فنفسر ذلك يف علم الشريعة كل ما يستحق شيئا من هذه األمساء ألهنا أمساء واقعة على صفات متغايرة فوجب بياهن

اليت عرضنا يف ديواننا هذا الكالم فيها وباهللا تعاىل التوفيق وبه عز و جل نتأيد ال إله إال هو فنقول وباهللا تعاىل 
نستعني احلفظ اسم واقع على وصفه املرء وهي ذكره ألكثر سواد ما صنف ومجع وذكر يف علمه وغرضه الذي 

  فظ سواد احلديث ونصوصه أو حافظ نصوص مسائل مذهبه الذي يقصد وينتحل قصد كحافظ سواد القرآن وحا
  فهذا معىن احلفظ 

وأما اسم العلم فهو واقع على صفة يف املرء وهو اتساعه على اإلشراف على أحكام القرآن وروى احلديث 



اع املرء يف هذه صحيحه وسقيمه فقط فإن أضاف إىل ذلك الوقوف على أقوال الناس كان ذلك حسنا كلما اتسع ب
املعاين زاد استحقاقه السم العلم وهكذا يف كل علم من العلوم ويكون مع ذلك ذاكرا ألكثر ما عنده وليس هذا 

  حقيقة معىن لفظة العلم يف اللغة لكنه معناه يف قوهلم فالن عامل وفالن أعلم من فالن 

  كتابنا املوسوم بالفصل  وأما تفسري لفظة العلم يف اللغة فقد فسرناه يف كتابنا هذا ويف
وأما اسم الفقه فهو واقع على صفة يف املرء وهي فهمه ملا عنده وتنبهه على حقيقة معاين ألفاظ القرآن واحلديث 
ووقوفه عليها وحضور كل ذلك يف ذكره مىت أراده ويزيد القياسيون علينا ههنا زيادة وهي معرفته بالنظائر يف 

  فهذه معاين األمساء املذكورة يف قوهلم فالن حافظ وفالن عامل وفالن فقيه األحكام واملسائل ومتييزه هلا 
فإن قال قائل أجيوز االجتهاد حبضرة النيب صلى اهللا عليه و سلم فاجلواب أنه فيما مل يؤمروا به وال هنوا عنه ولكنه 

جياب شريعة تلزم وإمنا كان مباح هلم جائز كاجتهادهم فيما جيعلونه علما للدعاء إىل الصالة ومل يكن ذلك على إ
إنذارا من بعضهم لبعض كقول أحدنا جلاره إذا هنض للصالة قم بنا إىل الصالة حىت إذا نزل الوحي على النيب صلى 

اهللا عليه و سلم مبا وافق رؤيا عبد اهللا بن زيد األنصاري أبطل كل ما كانوا تراضوا به وقد اجتهد قوم حبضرته 
هم السبعون ألفا الذين يدخلون اجلنة وجوههم كالقمر ليلة البدر فأخطؤوا يف ذلك  صلى اهللا عليه و سلم فيمن

حىت بني هلم النيب صلى اهللا عليه و سلم من هم ومل يعنفهم يف اجتهادهم وقد أخطؤوا فيه ولكن بني صلى اهللا عليه و 
  سلم أهنم مل يصيبوا وأن احلق يف خالف ما قالوا كلهم 

تأويل مثل هذا وفيما يعرف به بعضهم بعضا حبضور الصالة وما أشبه ذلك وأما يف إجياب  فإمنا جيوز االجتهاد يف
فرض أو حترمي شيء أو ضرب حد فحرام أن جيوز فيه ألحد اجتهاد برأيه فقط أو قول بوجه من الوجوه ألهنم كانوا 

تعاىل عن ذلك وكل ما جاز هلم  يكونون بذلك شارعني ما مل يأذن به اهللا ومفترين على اهللا تعاىل وقد نزههم اهللا
رضوان اهللا عليهم أن جيتهدوا فيه فهو جائز لنا ولكل إىل يوم القيامة وما حرم علينا من ذلك وغريه فقد كان حراما 

  عليهم وال فرق 
 وقد أفىت أبو السنابل باجتهاده يف املتوىف عنها زوجها وهي حامل فأخذ بآية األربعة أشهر وعشرا فأخطأ وهو جمتهد

  فله أجر واحد ألنه مل يصب حكم اهللا تعاىل 
وأما حديث معاذ فيما روي من قوله أجتهد رأيي وحديث عبد اهللا بن عمر ويف قوله أجتهد حبضرتك يا رسول اهللا 

  فحديثان ساقطان 

  أما حديث معاذ فإمنا روي عن رجال من أهل محص مل يسموا وحديث عبد اهللا منقطع أيضا ال يتصل 
  ل أجيوز لألنبياء عليهم السالم االجتهاد فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق فإن قال قائ

إن من ظن أن االجتهاد جيوز هلم يف شرع شريعة مل يوح إليهم فيها فهو كفر عظيم ويكفي من إبطال ذلك أمره 
أقول لكم إين قل ال أقول لكم عندي خزآئن هللا وال أعلم لغيب وال { تعاىل نبيه صلى اهللا عليه و سلم أن يقول 

وما ينطق عن هلوى إن هو { وقوله } ملك إن أتبع إال ما يوحى إيل قل هل يستوي ألعمى ولبصري أفال تتفكرون 
وأنه صلى } ولو تقول علينا بعض ألقاويل ألخذنا منه بليمني مث لقطعنا منه لوتني { وقوله تعاىل } إال وحي يوحى 

ر الوحي ويقول ما أنزل علي يف هذا شيء ذلك يف حديث يف زكاة اهللا عليه و سلم كان يسأل عن الشيء فينتظ
احلمري ومرياث البنتني مع العم والزوجة ويف أحاديث مجة وإن كان السائل عن هذا يعين أجيوز عليه االجتهاد يف 

هبذا أمر قبول شاهدين لعلهما مغفالن فهذا جائز واحلكم بيمني لعلها كاذبة فهذا جائز ألنه صلى اهللا عليه و سلم 



نصا وهو صلى اهللا عليه و سلم مل يؤت علم الغيب يف كل موضوع وإمنا أمر بقبول الشاهدين العدلني عنده من 
املسلمني أو العدل كذلك مع ميني الطالب أو املرأة الواحدة يف الرضاع أو الكافرين يف الوصية يف السفر أو الواحد 

أو املرأتني مكان الرجل أو ميني املدعى عليه إن مبطال وإن حمقا ما مل  على رؤية اهلالل أو األربعة العدول يف الزىن
{ يعلم هو ببطالن الشهادة أو قوله ويسلط اهللا من يشاء على ظلم من يشاء حىت ينصف كل مظلوم يوم احلشر و 

رية إال أحصاها ووضع لكتاب فترى جملرمني مشفقني مما فيه ويقولون يويلتنا ما هلذا لكتاب ال يغادر صغرية وال كب
وال مثقال ذرة إال جازى عليها إال ما أسقط من ذلك بالتوبة أو } ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربك أحدا 

  باجتناب الكبائر 
وهذا الذي قلنا هو نص جلي وقد بني ذلك صلى اهللا عليه و سلم بقوله فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال 

  النار وبقوله عليه السالم من يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من 

حلف على منربي هذا بيمني كاذبة حرم اهللا عليه اجلنة وأوجب له النار وبقوله عليه السالم إذا قال له احلضرمي يف 
خصمه يا رسول اهللا إنه فاجر ال يرع عن شيء وكان عليه السالم قد أوجب عليه اليمني فقال صلى اهللا عليه و 

ذلك وإذ قال له أصحابه حني قتل عبد اهللا بن سهل يا رسول اهللا أتقبل أميان يهودي  سلم للحضرمي ليس لك إال
فلم جيعل هلم صلى اهللا عليه و سلم غري ذلك وبقوله صلى اهللا عليه و سلم للمتالعنني إن أحدكما كاذب فهل 

  منكم تائب 
طي احلق صاحبه بيقني وال أن يعلم عيب فبني عليه السالم أنه إمنا يفعل ما أمره به ربه تعاىل ومل يكلف قط أن يع

الشهود وال كلفنا حنن شيئا من ذلك أيضا وإمنا أمر أن يقضي بالبينة العدلة عنده وال يقدر على أكثر من أن حيكم 
بالعدالة الظاهرة إليه وبظاهر العلم عنده وكما أمر بقبول اليمني من املنكر ومها شيئان متغايران أحدمها مبا شهدت 

نة وأال يقضي على من حلف يف قضية ألزم فيها اليمني فهذا هو الذي ألزم النيب صلى اهللا عليه و سلم وألزمنا به البي
  حنن بعده صلى اهللا عليه و سلم 

والثاين أن ميكن صاحب احلق يف علم اهللا تعاىل من حقه وهذا ال سبيل إىل علمه يف كل موضع فإن حرمنا هذا 
  عز و جل وحرمنا وفاق العدل عند اهللا 

فال إمث وال حرج ألنه ال سبيل إىل علم ذلك بيقني وال كلفناه وهذا ال يسمى اجتهادا على اإلطالق ولكنه يقني 
اتباع ما أمر به عليه السالم من احلكم بالعدول على حسب ما يطيق على معرفته وهو الظاهر وبقبول ميني املنكر 

  لم يف شرع الشرائع واألوامر عنده واردة متيقنة وال إشكال فيها وال سبيل إىل اجتهاد النيب صلى اهللا عليه و س
  يعمل خاصها من عامها وناسخها من منسوخها ومستثناها من املستثىن منه علم يقني ومشاهدة يف مجيع ما أنزل عليه 

ثقات الذين أمرنا وأما االجتهاد الذي كلفناه حنن فهو طلب هذه املعاين ومل نشاهدها كلها فنعلمها لكن نقبلها من ال
  اهللا تعاىل بقبول نذارهتم إىل أن يبلغونا إىل الذين شهدوها وهم وحنن ال نعلم كل ذلك علم يقني 

  فإن اعترض معترض بفعله عليه السالم يف أخذ الفداء فنزل من عتابه على ذلك ما نزل 

له عنه إال أنه ال يترك وذلك وال بد من أن فاجلواب أننا ال ننكر أن يفعل عليه السالم ما مل يتقدم هني من ربه تعاىل 
  ينبه عليه 

وأما الوهم من النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يقصد بذلك فعل اخلري فلسنا ننكره إال أنه ال يقر عليه البتة وهذا ال 
ل ذلك لكن جيوز أن يكون يف شرع شريعة وال إجياب فرض وال حترمي وإمنا هو فيما قدره مباحا له إذ مل ينه عنه قب



  } عبس وتوىل { كفعله بابن أم مكتوم إذ نزلت 
وداوود وسليمان إذ { وقد احتج بعضهم ممن أجاز االجتهاد بالرأي يف الدين بأمر سليمان وداود عليهم السالم 

  } حيكمان يف حلرث إذ نفشت فيه غنم لقوم وكنا حلكمهم شاهدين 
وجوه فقوم قالوا نسخ اهللا حكم داود حبكم سليمان عليهما قال أبو حممد وهذه مسألة اختلف الناس فيها على 

  السالم 
قال أبو حممد وهذا باطل ألنه لو كان كذلك لكان داود مفهما هلا ألنه كان يكون حاكما بأمر أمر به قبل أن ينسخ 

  وملا كان سليمان أوىل باإلفهام منه 
  مان فوافق احلقيقة وقال بعضهم حكم بدليل منصوب مل يوافق فيه احلقيقة وحكم سلي

قال أبو حممد والذي نقول به وباهللا تعاىل التوفيق إن داود عليه السالم حكم بظاهر األمر مثل ما لو حكمنا حنن 
بشهادة شاهدين عدلني عندنا ومها يف علم اهللا عز و جل املغيب عنا مغفالن فأطلع اهللا تعاىل على غيب تلك املسألة 

  سليمان عليه السالم 
ليه بيقني من هو صاحب احلق فيها خبالف شهادة الشهود أو حنو ذلك مما أفهم اهللا تعاىل سليمان فيه بيقني فأوحى إ

{ عني صاحب احلق فهذا وجه تلك اآلية الذي ال جيوز خالفه لبطالن كل تأويل غريه ولقوله تعاىل يف اآلية نفسها 
فصح أن داود } بال يسبحن ولطري وكنا فاعلني ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود جل

باحلكم والعلم الذي آتاه اهللا تعاىل يف تلك املسألة وأن سليمان عليهما مجيعا السالم حكم فيها باحلكم والعلم الذي 
  آتاه اهللا تعاىل فيها بالفهم الزائد حلقيقتها 

ني ليشقه بينهما فإن سليمان عليه السالم إمنا أراد وأما ادعاء املرأتني يف الولد ودعاء سليمان عليه السالم بالسك
اختبار صربمها ومل يهم قط بشق الصيب وإمنا دعا بالسكني مومها هلما بذلك وقد يكون اهللا تعاىل أمره بذلك كما أمر 

ه السالم إبراهيم عليه السالم بذبح إمساعيل عليه السالم ومل يرد قط تعاىل ذحبه وإمنا أراد اختبار صرب إبراهيم علي
  واختبار صرب املرأتني فقط مث هناه عن شقه إذ الح أيتهما أمه 

  كما هنى إبراهيم عن ذبح إمساعيل فهذا أيضا وجه ظاهر حسن واهللا أعلم 
وأما أمر موسى واخلضر عليهما السالم فإن اخلضر نيب موحى إليه ومل يفعل شيئا من كل ما فعل باجتهاد كما يظن 

  عل كل ذلك بوحي أوحاه اهللا إليه من ال عقل له وإمنا ف
وأما جلدار فكان لغالمني يتيمني يف ملدينة وكان حتته كنز { وبيان ذلك نص اهللا تعاىل بأن حكى عنه أنه قال ملوسى 

هلما وكان أبومها صاحلا فأراد ربك أن يبلغآ أشدمها ويستخرجا كنزمها رمحة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك 
وأما سؤال موسى عليه السالم له عن ذلك فإمنا فعله ناسيا لعهده ولسنا ننكر أن } ليه صربا تأويل ما مل تسطع ع

  تنسى األنبياء عليهم السالم وقد صلى نبينا صلى اهللا عليه و سلم خامسة ناسيا وسلم من ثالث ومن اثنني ناسيا 
قال ال تؤاخذين مبا نسيت وال { ر وهذا الذي قلنا هو نص القرآن يف قوله تعاىل حاكيا عن موسى أنه قال للخض

  } ترهقين من أمري عسرا 
قال أبو حممد فإن احتجوا مبا حدثناه عبد اهللا بن ربيع التميمي عن عمر بن عبد امللك اخلوالين عن حممد بن بكر 
م البصري عن سليمان بن األشعث نا إبراهيم بن موسى ثنا عيسى نا أسامة بن زيد عن عبد اهللا بن رافع موىل أ

سلمة تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا أقضي بينكم برأيي فيما مل ينزل علي فيه فهذا حديث ساقط 



مكذوب ألن أسامة بن زيد هذا ضعيف ال حيتج حبديثه متفق على أنه كذلك ويبني كذبه ما ذكرنا يف أول هذا 
  الباب من األحاديث اليت فيها تركه عليه السالم احلكم 

قل ال { مل ينزل عليه فيه شيء وانتظاره املوحى يف كل ذلك ويكفي من ذلك قول اهللا تعاىل آمرا له أن يقول  فيما
أقول لكم عندي خزآئن هللا وال أعلم لغيب وال أقول لكم إين ملك إن أتبع إال ما يوحى إيل قل هل يستوي ألعمى 

{ وأمر اهللا تعاىل له أن يقول } هو إال وحي يوحى  وما ينطق عن هلوى إن{ وقوله تعاىل } ولبصري أفال تتفكرون 
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال لذين ال يرجون لقآءنا ئت بقرآن غري هذآ أو بدله قل ما يكون يل أن أبدله من 

  } تلقآء نفسي إن أتبع إال ما يوحى إيل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم 
ع شيئا مل يوح إليه به لكان مبدال للدين من تلقاء نفسه وكل من أجاز هذا فقد فلو أنه صلى اهللا عليه و سلم شر

إنآ أنزلنا إليك لكتاب { كفر وخرج عن اإلسالم وباهللا تعاىل نعوذ من اخلذالن فإن احتج فيها معترض بقوله تعاىل 
عاىل هو الذكر والوحي بنص فإن الذي أراه اهللا ت} بلحق لتحكم بني لناس مبآ أراك هللا وال تكن للخآئنني خصيما 

وقال تعاىل } إنآ أنزلنا إليك لكتاب بلحق لتحكم بني لناس مبآ أراك هللا وال تكن للخآئنني خصيما { اآلية ألن أوهلا 
{ مث توعده على ذلك فقال } وإن كادوا ليفتنونك عن لذي أوحينآ إليك لتفتري علينا غريه وإذا الختذوك خليال { 

فبني تعاىل أنه عليه السالم لو أوجب شيئا يف } اة وضعف ملمات مث ال جتد لك علينا نصريا إذا ألذقناك ضعف حلي
الدين بغري وحي لكان مفتريا على ربه تعاىل وقد عصمه اهللا عز و جل من ذلك وكفر من أجازه عليه فصح أنه 

  ي أو القياس مجلة صلى اهللا عليه و سلم ال يفعل شيئا إال بوحي فسقط االجتهاد الذي يدعيه أهل الرأ
وأنزلنآ إليك لكتاب بلحق مصدقا ملا بني يديه من لكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم مبآ أنزل هللا وال { وقال تعاىل 

تتبع أهوآءهم عما جآءك من حلق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شآء هللا جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم 
فصح هبذه اآلية أن كل نيب } اهللا مرجعكم مجيعا فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون يف مآ آتاكم فاستبقوا اخلريات إىل 

  كان قبله فهكذا كانوا أيضا إمنا اتبع كل نيب شرعته اليت أوحي إليه هبا فقط 

وأما أمور الدنيا ومكايد احلروب ما مل يتقدم هني عن شيء من ذلك وأباح صلى اهللا عليه و سلم تعاىل له التصرف 
ف شاء فلسنا ننكر أن يدبر عليه السالم كل ذلك على حسب ما يراه صالحا فإن شاء اهللا تعاىل إقراره عليه فيه كي

  أقره وإن شاء إحداث منع له من ذلك يف املستأنف منع إال أن كل ذلك مما تقدم الوحي إليه بإباحته إياه وال بد 
ل ما أراد النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يصاحل غطفان وأما يف التحرمي واإلجياب فال سبيل إىل ذلك البتة وذلك مث

على ثلث مثار املدينة فهذا مباح ألن هلم أن يهبوا من أمواهلم ما أحبوا ما مل ينهوا على ذلك وهلم أن مينعوه ما مل 
ن مكان يؤمروا بإعطائه وكذلك منازله صلى اهللا عليه و سلم يف حروبه له أن ينزل من األرض حيث شاء ما مل ينه ع

بعينه أو يؤمر مبكان بعينه وكذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم يف تلقيح مثار أهل املدينة ألنه مباح للمرء أن يلقح 
  خنله ويذكر تينه ومباح أن يترك فال يفعل شيئا من ذلك 

 فلعل النخل وقد أخربين حممد بن عبد اهللا اهلمداين عن أبيه أنه ترك تينه سنني دون تذكري فاستغىن عن التذكري
  كذلك لو توبع عليه ترك التلقيح سنة بعد سنة الستغىن عن ذلك 

وهذا كله ليس من أمور الدين الواجبة واحملرمة يف شيء إمنا هي أشياء مباحة من أمور املعاش من شاء فعل ومن شاء 
يب صلى اهللا عليه و سلم يف ترك وإمنا االجتهاد املمنوع منه ما كان يف التحرمي واإلجياب فقط بغري نص وقد نص الن

  حديث التلقيح على قولنا 



  وقال صلى اهللا عليه و سلم أنتم أعلم بأمور دنياكم 
وقد حدثنا هبذا احلديث عبد اهللا بن يوسف بن ناهي عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد 

ناقد وكالمها عن أسود بن عامر ثنا محاد بن سلمة عن أمحد بن علي عن مسلم حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وعمر وال
عن هشام بن عروة وثابت وهشام عن أبيه عن عائشة وثابت عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بقوم 
يلقحون النخل فقال لو مل تفعلوا لصلح قال فخرج شيصا فمر هبم فقال ما لنخلكم فقالوا قلت كذا وكذا قال أنتم 

  ر دنياكم أعلم بأمو
قال أبو حممد فهذا بيان جلي مع صحة سنده يف الفرق بني الرأي يف أمر الدنيا والدين وأنه صلى اهللا عليه و سلم ال 

  يقول الدين إال من عند اهللا تعاىل وأن سائر ما يقول فيه 

أبصر منه بأمور الدنيا  برأيه ممكن فيه أن يشار عليه بغريه فيأخذ عليه السالم به ألن كل ذلك مباح مطلق له وإننا
  اليت ال خري معها إال يف األقل وهو أعلم منا بأمر اهللا تعاىل وبأمر الدين املؤدي إىل اخلري احلقيقي وهذا نص قولنا 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
  ويف هذا كفاية واحلمد رب العاملني 

إذ قال له بعض من حضر أرى أن منيل  ومن ذلك ما قال أبو بكر يوم احلديبية لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
على عيال هؤالء فقال أبو بكر نرى أن منضي لوجهنا فهذا كله مباح لإلمام أن يغزو وله أن يؤخر الغزو ويومه 

  ذلك وشهره ذلك ويغزو بعد ذلك 
لطلب كما فاعلم اآلن أن االجتهاد إمنا هو طلب احلقيقة من الوجوه املؤدية إليها ال من حيث ال يؤدي إليها وا
  ذكرنا هو االستدالل فاالستدالل واالجتهاد شيء واحد وقد يستدل من ال يقع على حقيقة الدليل 

  وكون الشيء يف نفسه حقا هو شيء آخر 
ألنه قد يكون الشيء حقا وال يوافق له طالبه وال يضر ذلك احلق كما أن يف منازلنا أشياء ال يعلمها غرينا من الناس 

أو ظن فيها غري ما فيها مما حييل احلق عن وجهه كما ال نريده علم من علمه درجة يف أنه حق  وليس جهل من جهلها
واحلق املعلوم واحلق اجملهول سواء يف أهنما حق واقعان حتت جنس احلق وكل شيئني وقعا حتت نوع واحد أو حتت 

ا أوجبه هلما تلك اجلنسية أو جنس واحد فإهنما متساويان يف ذلك النوع وذلك اجلنس مساواة صحيحة نعين فيم
تلك النوعية وكل من بلغه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرب فقد لزمه البحث عنه فإن مل يفعل فقد عصى اهللا 

  تعاىل 
  وكل من قامت عليه حجة من أصول صححها 

رى ال يعلمها فهو فاسق وأقر بأهنا حق فالحت له وفهمها مث مل يرجع إىل موجبها لتقليد أو ألنه ظن أن ههنا حجة أخ
وذلك حنو من أقر خبرب الواحد فأتاه حديث صحيح مسند فتركه لقياس أو هلوى أو تقليدا ملالك أو للشافعي أو أليب 

حنيفة أو ألمحد أو لداود أو لصاحب من الصحابة أو تابع أو فقيه قدمي أو حديث معتقدا أن ذلك الفقيه أو 
و أن النص الذي قاس عليه أحق أن يتبع فهو فاسق ساقط العدالة عاص الصاحب كان عنده فضل علم جهله هو أ

  هللا عز و جل 
  وأما من تعلق حبديث آخر معارض للحديث الذي بلغه فما دام ال حيقق أصال 



يف بناء األحاديث بعضها على بعض فهو مأجور على اجتهاده وإن كان خمطئا وال إمث عليه يف خطئه وهكذا القول يف 
  ألحاديث واآلي وال فرق اآلي ويف ا

  وأما من ذكرنا قبل فبخالف ذلك ألنه ترك احلق وهو يعلمه فدخل فيمن شاق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى 
وأما إذا حقق أصال يف بناء األحاديث أو اآلي أو األحاديث مع اآلي فالتزمه مث مل يعتقد موجبه فهو فاسق كما 

ومن يشاقق لرسول من بعد ما تبني له هلدى ويتبع غري سبيل ملؤمنني نوله ما توىل { قدمنا لآلية اليت قال تعاىل فيها 
وهذا الذي فعل ما ذكرنا فقد ترك ما أقر بلسانه أنه هدى وأنه أمر اهللا تعاىل } ونصله جهنم وسآءت مصريا 

  ورسوله عليه السالم وصار فيمن شهد على نفسه 
ول وجه العمل يف البناء الصحيح يف النصوص فأقيمت احلجة عليه يف وكذلك من أىب قبول خرب الواحد أو أىب قب

ذلك كله من براهني راجعة إىل النصوص وفهمها والحت له فلم يرجع إىل احلق يف ذلك وإمنا يعذر من مل تقم عليه 
  حجة جبهله فقط وكذلك من قامت عليه الرباهني يف إبطال القياس فتمادى عليه 

احب فمن دونه ينسخ أمرا أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو حيدث شريعة فهذا وأما من أجاز أن يكون ص
كافر مشرك حالل الدم واملال مبنزلة اليهود والنصارى وعليه لعنة اهللا ولعنة الالعنني واملالئكة والناس أمجعني وحنن 

ده إىل اخلري وباهللا تعاىل التوفيق وهو برآء منه وهو بريء منا فإن مل تقم عليه احلجة فهو خمطىء مأجور مرة لقص
  حسبنا ونعم الوكيل 

  الباب الثاين والثالثون يف وجوب النيات يف مجيع األعمال

والفرق بني اخلطأ الذي تعمد فعله ومل يقصد به خالف ما أمر وبني اخلطأ الذي مل يتعمدفعله وبني العمل املصحوب 
  أو إمث وحيث ال يلحق  بالقصد إليه وحيث يلحق عمل املرء غريه بأجر

ومآ أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له لدين حنفآء ويقيموا لصالة ويؤتوا لزكاة { قال أبو حممد قال اهللا عز و جل 
ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني لناس { وقال تعاىل } وذلك دين لقيمة 

وال أقول لكم عندي خزآئن هللا وال أعلم { وقال } فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يفعل ذلك بتغآء مرضات هللا 
لغيب وال أقول إين ملك وال أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم هللا خريا هللا أعلم مبا يف أنفسهم إين إذا ملن 

م فأنزل لسكينة عليهم لقد رضي هللا عن ملؤمنني إذ يبايعونك حتت لشجرة فعلم ما يف قلوهب{ وقال تعاىل } لظاملني 
أفلم يسريوا يف ألرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبآ أو آذان يسمعون هبا فإهنا ال { وقال تعاىل } وأثاهبم فتحا قريبا 

إذا جآءك ملنافقون قالوا نشهد إنك لرسول هللا وهللا { وقال تعاىل } تعمى ألبصار ولكن تعمى لقلوب ليت يف لصدور 
  } هد إن ملنافقني لكاذبون يعلم إنك لرسوله وهللا يش

حدثنا محام بن أمحد حدثنا عبد اهللا بن إبراهيم ثنا أبو زيد املروزي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو نعيم ثنا زكريا عن 
عامر هو الشعيب مسعت النعمان بن بشري مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول فذكر احلديث وفيه أال وإن يف 

  صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب اجلسد مضغة إذا 

حدثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا أمحد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أمحد بن حممد نا أمحد بن علي نا مسلم بن 
ريرة قال احلجاج نا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب نا داود يعين ابن قيس عن أيب سعيد موىل عامر بن كريز عن أيب ه

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث وفيه التقوى ههنا ويشري إىل صدره ثالث مرات 



حدثنا القاضي محام بن أمحد ثنا عبد اهللا بن إبراهيم األصيلي ثنا أبو زيد املروزي نا حممد ابن يوسف الفربري نا 
بن سعيد األنصاري قال أخربين حممد بن إبراهيم التيمي أنه حممد بن إمساعيل البخاري نا احلميدي نا سفيان نا حيىي 

مسع علقمة بن وقاص الليثي يقول مسعت عمر بن اخلطاب يقول على املنرب مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يقول إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرىء ما نوى 

د الوهاب بن عيسى نا أمحد بن حممد نا أمحد بن علي نا حدثنا عبد اهللا بن يوسف بن نامي نا أمحد بن فتح نا عب
مسلم بن احلجاج نا عمرو الناقد نا كثري بن هشام نا جعفر بن برفان عن يزيد األصم عن أيب هريرة قال قال رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم 
د فصح بكل ما ذكرنا أن النفس هي املأمورة باألعمال وأن اجلسد آلة هلا فإن نوت النفس بالعمل الذي قال أبو حمم

تصرف فيه اجلسد وجها ما فليس هلا غريه وصح أن اهللا تعاىل ال يقبل إال ما أمر به باإلخالص له فكل عمل مل يقصد 
ىل به فبطل قول من قال إن من توضأ تربدا أو تعليما أو به الوجه الذي أمر اهللا تعاىل به فليس ينوب عما أمر اهللا تعا

تيمم بغري نية أو مل يأكل وال شرب وال وطأ بغري نية أو مشى يف املناسك بغري نية إنه جيزيه عن الوضوء املأمور به 
  للصالة 

أمور به أو املتطوع به وعن التيمم املأمور به للصالة وعن الصيام املأمور به أو املتطوع به هللا عز و جل وعن احلج امل
  هللا عز و جل ألنه مل خيلص يف كل ذلك هللا عز و جل وال فعله ابتغاء مرضاته تعاىل وال نوى به ما أمر به 

وقد أخرب اهللا تعاىل على لسان نبيه عليه السالم أنه ال ينظر إىل الصور فإذا مل ينظر إىل الصور فقد بطل أن جيزي 
لقلب الذي هو النية وصح أنه تعاىل إمنا ينظر إىل القلب وما قصد به فقط وال بيان عمل الصورة املنفرد على عمل ا
  أكثر من تكذيب اهللا عز و جل 

  ملنافقني يف شهادهتم أن حممدا رسول اهللا 
وهذا عني احلق وعنصره الذي ال يتم حق إال به فلما كانوا غري ناوين لذلك القول بقلوهبم صاروا كاذبني فيه وهذا 

لي يف بطالن كل قول وعمل مل ينو بالقلب وحنن حنكي أقوال الكفار ونتلوها يف القرآن ولكنا مل ننوها بقلوبنا بيان ج
مل يضرنا ذلك شيئا وصح بنص احلديث على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن التقوى يف القلب فكل عمل مل 

لح اجلسد فهو باطل وإن عمله اجلسد ويف هذا يقصده القلب فليس تقوى وكل عمل مل يقصد باملضغة اليت هبا يص
  كفاية 

على أن القائلني خبالف قولنا يتناقضون أقبح تناقض فمن مفرق بني التيمم والوضوء ومن مفرق يف النية يف الصوم 
بني أول النهار وآخره ومن مفرق يف احلج بني اإلحرام وبني سائر فرائضه كل ذلك استطالة يف الدين باآلراء 

ة واألهواء املضلة بال دليل من اهللا تعاىل فإن قال قائل منهم إمنا أمر اهللا تعاىل بغسل أعضاء الوضوء فغاسلها الفاسد
وإن مل تكن له نية قد غسلها قيل له وباهللا تعاىل التوفيق ما أمر اهللا تعاىل قط بغسلها جمردا عن النية بذلك للصالة 

  وبيان ذلك يف اآليتني اللتني ذكرنا 
ديثني اللذين نصصنا وأيضا فإن الصالة حركات من وقوف واحنناء ووضع رأس باألرض فإن فعل ذلك ويف احل

إنسان متمددا ومتأمال شيئا بني يديه ومسترحيا حىت أمت بذلك ركعتني يف وقت صالة الصبح ال ينوي بذلك صالة 
  فقد حصلوا على التناقض الصبح أتروه جيزيه ذلك من صالة الصبح املفترضة عليه وهذا ما ال يقولونه 

  فإن احتجوا يف الصيام مبا روي أنه صلى اهللا عليه و سلم كان يدخل على عائشة فيقول أعندكم طعام فإن قالت ال 
  قال إين صائم قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق 



ئز أن يكون ال حجة لكم يف ذلك ألنه ليس فيه نص على أنه صلى اهللا عليه و سلم استأنف الصوم من حينئذ وجا
صلى اهللا عليه و سلم سأل هل عندكم طعام وهو قد نوى الصيام فلو وجد طعاما أفطر عليه وترك الصوم كما 

روى من طريق عائشة أهنا قربت إليه طعاما فأكل وقال صلى اهللا عليه و سلم إين كنت أصبحت صائما وهذا جائز 
  نا قبل لنا حنن أيضا وأما عمل بال نية فال سبيل إليه ملا قدم

فإن قالوا فإنكم جتيزون غسل النجاسة بال نية فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق إن كل جناسة أمر رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم بإزالتها بعمل موصوف وبعدد حمدود فال بد يف إزالتها من النية 

جناسة أمرنا باجتناهبا فقط دون أن جيد لنا وال جتزى إال بالقصد إليه تأدية العمل املأمور به فيها وإال فال وأما كل 
  فيها عمل أو عدد فكيف ما زالت فقد زالت وقد اجتنبناها وأيضا فإنه لوال اإلمجاع ما أجزنا ذلك ههنا 

وأيضا فإن لباس الثوب النجس حالل إال يف الصالة وفرض الصالة أن يصلي قاصدا بنيته إىل لباس وثياب طاهرة 
ا صلى يف ثوب هذه صفته ناويا لذلك فقد أدى فرضه كما أمر بالنية اليت أمر هبا وليس عنده ال جناسة فيه فإذ

غسلها فرضا ال جيزي سواه بل لو قطعها أو انقطع موضعها من ثوبه أو لبس ثوبا آخر أجزأه فحسبنا أن يكون 
لنية للصوم لرمضان يف أول الثوب طاهرا ال جناسة فيه وال نبايل كيف زالت النجاسة عنه وال فرق بني إجازة مالك ا

ليلة منه وجيزي ذلك عنده من حتديد النية كل ليلة وبني إجازة أيب حنيفة إحداث النية لصيام كل يوم من رمضان 
قبل زوال الشمس وإن مل ينوه من الليل وال فرق بني تقدمي النية قبل وقت العمل وبني تأخريها عن وقت العمل ويف 

أمور به مؤدى بال نية مصاحبة له وال جيوز أن يؤدى عمل إال بنية متقدمة يتصل هبا كال الوجهني حيصل العمل امل
  ومعها الدخول فيه بال مهلة وال يعرى االبتداء به منها 

ولو أمكن ذلك يف الصوم حىت تكون النية متصلة بطلوع الفجر ملا أجزأ غري ذلك ولكن ملا كان ذلك غري ممكن يف 
الطاقة هذا مع احلديث الوارد يف هذا املعىن من طريق حفصة ال صيام ملن مل يبيته من كل وقت أجزأ ذلك على قدر 

  الليل وباهللا تعاىل التوفيق 
وال بد لكل عمل من نية وكل شيء يتصرف فيه املرء فال خيلو من أحد وجهني إما حركة وإما إمساك عن حركة 

هما وبني اللغو منهما النيات فقط وال فرق بني الطاعة وإمنا يفرق بني الطاعة من هذين الوجهني وبني املعصية من
واملعصية واللغو يف احلركات واإلمساك عن احلركات إال بالنيات فقط وإال فكل واحد فهو إما واقع حتت جنس 

  احلركة وإما واقع حتت جنس اإلمساك عن احلركة 
  ني إىل الطاعة املأمور هبا فوجب بالضرورة أن ال يتم عمل وال يصح أن يكون حركة أو إمساك متوجه

  خارجني عن املعصية وعن اللغو إال بنية 
  هذا أمر ال حميد عنه أصال إال جلاهل ال معرفة له حبقائق األمور 

فمن صلى بنية رياء ففاسق عاص ومن صلى بنية الطاعة اليت أمر هبا فمطيع فاضل ومن ركع وسجد وقام وقعد ال 
لغو وليس مطيعا وال عاصيا ومن توضأ بنية الرياء ففاسق عاص ومن توضأ بنية بنية رياء وال بنية الطاعة فذلك 

الطاعة كما أمر فمطيع فاضل ومن غسل أعضاءه تربدا بال نية طاعة وال بنية رياء فليس مطيعا وال عاصيا وإذا مل 
  يكن مطيعا فلم توضأ الوضوء الذي هو طاعة اهللا عز و جل مأمور به 

هاد والزكاة ألن الصوم إمنا هو إمساك عن األكل والشرب والوطء والقيء والكذب وكذلك الصوم واحلج واجل
والغيبة ومباشرة من ال حيل للمرء مباشرته فإن أمسك عن كل ذلك بنية الرياء فهو عاص هللا عز و جل فاسق غري 



  صائم وإن أمسك عن كل ذلك بنية الطاعة يف تركه كما أمر فهو مطيع فاضل صائم 
ن كل ذلك ال بنية الرياء وال بنية الطاعة كما أمر فليس مطيعا وال عاصيا وإذا مل يكن كذلك فليس وإن أمسك ع

صائما وإذا مل ميسك بنية الطاعة عن ذلك يف صوم الفرض يف الوقت الذي أمر فيه باإلمساك عن كل ما ذكرنا فهو 
  واملزدلفة والطواف والسعي عاص ألنه خالف ما أمر به وهكذا القول يف رمي اجلمار والوقوف بعرفة 

  وكذلك سائر األشياء كلها 
فمن أكل الشعري مؤثرا بالرب املساكني ناويا للرب يف ذلك ففاضل حممود ومن أكله لؤما وخبال وخزن الرب مستكثرا 

  للمال 
مع ذلك فمذموم آمث ومن مشى راجال ومحل متاعه بيده تواضعا هللا تعاىل ال خبال وال دناءة وتصاون عن اخلسائس 

وتصدق ناويا بكل ذلك ما ذكرنا فهو فاضل حممود ومن فعل ذلك خبال ودناءة فمذموم وإن فعل بنية رياء ففاسق 
ومن أنكح بنته عبده أو علجا كما فعل ضرار بن عمرو تواضعا ونيته التسوية بني املسلمني وهو مع ذلك عزيز 

ض لنفسه الغضبية ومن فعل ذلك طمعا أو مهانة النفس غري طمع وال جشع ففاضل حممود عند أهل العقول رائ
نفس فمذموم ساقط ومن لبس الوشي املرتفع الذي ليس حريرا بنية االقتداء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فمأجور 

فاضل ومن لبسه بنية التخنث واألشر واإلعجاب ففاسق مذموم وهكذا مجيع األعمال أوهلا عن آخرها فصح أن ال 
  ية كما ذكرنا وباهللا تعاىل التوفيق عمل أصال إال بن

فإن قال قائل أنتم تقولون فيمن أعتق يف نفسه أمته أو عبده ونوى عتقهما وأمضاه نية صحيحة إال أنه مل يلفظ 
بعتقهما أهنما ال يكونان بذلك حرين وال يكون هو معتقا ال عند اهللا وال يف احلكم فإن العبد واألمة باقيان مملوكني 

   له كما كانا
وتقولون فيمن طلق يف نفسه ونوى الطالق إال أنه مل يلفظ بلفظ من ألفاظ الطالق إنه ال يكون مطلقا بذلك ال عند 
اهللا وال يف احلكم وإمنا امرأته حالل له كما كانت حىت أنكم تقولون إنه إن لفظ بلفظ ليس من ألفاظ الطالق ونوى 

  كما كانت حالل له يف احلكم والفتيا معا  به الطالق إنه ال يلزمه بذلك طالق وإهنا امرأته
وتقولون إن من وهب نيته أو تصدق بنيته بشيء من ماله مسمى ولكنه مل يلفظ بلفظ من ألفاظ اهلبة أو الصدقة إنه 

  بذلك غري واهب وال متصدق وال يلزمه شيء ال يف الفتيا وال يف القضاء وإن اعترف بذلك وأقر بأنه نواه 
وى يف حال صيامه أنه تارك للصوم عامدا بذلك ذاكرا لصومه إال أنه مل يأكل ومل يشرب وال مث تقولون إن من ن

وطىء وال فعل فعال ينقض الصوم فإن صومه قد بطل وأنه قد أفطر وتقولون فيمن نوى يف حال صالته إنه تارك 
تعمد ذلك وهو ذاكر أنه يف صالة الصالة خارج عنها إال أنه مل يفارق ما هو فيه من هيئتها أنه قد بطلت صالته إذا 

وتقولون فيمن نوى يف حال إعطائه زكاة ماله أنه ليس ذلك عن زكاته املفترضة عليه إنه كذلك غري مؤد فرض 
  زكاته وأن عليه أداءها ثانية 

لها وتقولون فيمن نوى يف حال تذكيته ما يذكي أنه عابث غري قاصد إىل التذكية املأمور هبا إهنا ميتة ال حيل أك
وتقولون فيمن نوى يف حال عمرته وحجه إنه رافض هلما وهو مع ذلك متماد يف عملهما فإن حجه وعمرته قد بطال 
وتقولون فيمن نوى يف حال وضوئه وغسله إن بعض عمله هلما ال ينوي به أداء الغسل الوضوء املفترضني عليه إن 

  ية ذلك الغسل والوضوء ناقصان ال بد من إعادة ما عمل بغري ن
وتقولون فيمن أمت كل هذه األعمال بنية هلا فلما أمتها نوى بطالهنا إنه ال يبطل شيء منها بذلك وأهنا ماضية جازية 

  جائزة فما الفرق بني ما جوزمتوه وبني 



ما أبطلتموه من ذلك وهل كل ذلك إال سواء وما الفرق بني استغناء النية يف بعض هذه الوجوه عن مضامة العمل 
  بني افتقارها إىل مضامة العمل إليها يف بعضها إليها و

فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق إن مجيع األعمال املأمور هبا هي مفتقرة إىل نية تصحبها كما قدمنا ملا ذكرنا يف أول هذا 
لك الباب من وجوب القصد إىل اهللا تعاىل واإلخالص له بالعمل فمىت قصد املرء إىل إبطال تلك النية فقد بطل ذ

العمل إذ مل يأت به كما أمر من إصحاب النية إياه فلذلك بطل ما ذكرنا من الوضوء والغسل والصوم واحلج ألنه 
  ليس إال صائم أو غري صائم أو مصل أو غري مصل ومتوضىء أو غري متوضىء 

  وهكذا يف الزكاة واحلج وغري ذلك فإذا مل يكن صائما 
  صائم وال متوضىء وال مصل وهكذا سائر األعمال  وال مصليا وال متوضئا كما أمر فهو غري

وهكذا القول عندنا فيمن طلق أو عتق أو تصدق بغري نية إن كل ذلك ال يلزمه عند اهللا تعاىل وإن كنا نقضي عليه 
بإمضائه ألنا ال نعلم نيته يف ذلك ولو علمنا أنه بغري نية ملا حكمنا عليه بشيء من ذلك أصال فلو وصل قوله كله 

ل عبدي حر بغري نية مين لعتقه أو قال ذلك يف الطالق والنكاح والصدقة واهلبة ملا أنفذنا عليه شيئا من ذلك فقا
  أصال 

وكل ما ذكرنا وما مل نذكر من سائر األعمال فال جتزىء فيه النية دون العمل وال العمل دون النية وال بد من 
فال بد يف الصالة من حركات حمدودة معمولة مع النية وال بد يف اقتراهنما معا ألنه مأمور من اهللا تعاىل هبما معا 

الوضوء من مثل ذلك أيضا وال بد يف احلج من مثل ذلك وال بد يف الصوم من إمساك عن كل ما أمر باإلمساك عنه 
ال يعلم مع النية أيضا وال بد يف العتق والطالق والنكاح واهلبة والصدقة من نطق ولفظ مع النية يف كل ذلك ألنه 

شيء من ذلك إال باأللفاظ املعربة عنه وإن انفرد يف كل ما ذكرنا عمل دون نية فهو باطل وإن انفرد نية فيه دون 
  عمل فهي باطل أيضا 

فمن نوى أن يصلي أو يتوضأ أو حيج أو يصوم ومل يصل وال توضأ وال حج وال صام فال شيء له فال يظن الظان أن 
  رنا بل هو كله قولنا اختلف يف شيء مما ذك

باب واحد وهو أنه ال بد من عمل ونية ال حكم ألحدمها دون اآلخر ومن خالفنا يف هذا فإنه يتناقض فمرة يقول 
  بقولنا يف بعض املواضع ومنها الصالة ومرة ال يقول بقولنا دون دليل لكن اتباعا للهوى والتقليد الذي ال حيل 

ري ذاكر لصومه أو تكلم أو عمل أو أكل ناسيا يف صالته غري ذاكر أنه يف فإن قال فإنكم تقولون فيمن أفطر ناسيا غ
  صالة أو قتل صيدا وهو حمرم غري معتمد لقتله إنه ال شيء عليه يف كل ذلك 

مث تقولون من أحدث بشيء خيرج من خمرجيه من غائط أو بول أو ريح أو مذي أو ودي أو مين ناسيا أو نام مغلوبا 
ولون إن من ذبح أو حنر أو تصيد فلم يسم اهللا تعاىل ناسيا أو عامدا فكالمها سواء ال حيل فقد بطلت طهارته وتق

  أكل شيء من ذلك 
دعوهم آلبآئهم { فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق أن األصل الذي جتري عليه الفتيا أنه ال شيء على الناس لقوله تعاىل 

 لدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيمآ أخطأمت به ولكن ما هو أقسط عند هللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف
فال خيرج عن هذا النص إال ما أخرجه نص أو إمجاع فلهذا النص وملا } تعمدت قلوبكم وكان هللا غفورا رحيما 

ميد أخربنيه أبو العباس أمحد بن عمر العذري أنا احلسني بن عبد اهللا اجلرجاين ثنا عبد الرزاق بن أمحد بن عبد احل
الشريازي أخربتنا فاطمة بنت احلسن بن الريان املخزومي وراق القاضي أيب بكار بن قتيبة قالت ثنا الربيع بن 

سليمان املؤذن ثنا بشر بن بكر عن األوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمري عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى 



  وما استكرهوا عليه  اهللا عليه و سلم إن اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان
ففي هذا احلديث نص التسوية بني العمل املقصود نسيانا بغري نية وبني اخلطأ الذي مل يقصد فلهذا ولنصوص أخر مل 
يبطل الصوم بفطر نسيان وال بطلت الصالة لعمل نسيان وهكذا كل نسيان إال نسيانا استثناه من هذا النص نص 

تيقن املقطوع به يف األحداث املذكورة أهنا تنقض الطهارة على كل حال آخر أو إمجاع كما صح من اإلمجاع امل
  بالنسيان والعمد 

وبالضرورة ندري أنه مل يزل الناس حيدثون يف كل يوم من عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكلهم يوجب 
وم ألنه ال يكون إال بغلبة الوضوء من ذلك فصح أنه إمجاع منقول إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكذلك الن

أبدا ال بقصد ولو قصد املرء دهره كله أن ينام مل يقدر إال أن يغلبه النوم وأما سائر األحداث اليت ال إمجاع فيها فإهنا 
  ال تنقض الطهارة عندنا إال بالقصد والعمد ال بالنسيان كاللمس للنساء وكمس الفرج 

وال تأكلوا مما مل يذكر سم هللا عليه وإنه { مل يذكر اسم اهللا عليه قال تعاىل  وأما الذكاة فإن النص ورد بأال نأكل مما
يسألونك ماذآ { وقال تعاىل } لفسق وإن لشياطني ليوحون إىل أوليآئهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ملشركون 

ا ممآ أمسكن عليكم أحل هلم قل أحل لكم لطيبات وما علمتم من جلوارح مكلبني تعلموهنن مما علمكم هللا فكلو
فلما كان ما ذكاه الناس للتسمية مما مل يذكر اسم اهللا عليه بال } وذكروا سم هللا عليه وتقوا هللا إن هللا سريع حلساب 

  شك كان مما هنينا عن أكله بالنص وأما اإلمث فساقط عن الناسي مجلة 
وال تأكلوا مما مل { عز و جل يف اآلية املذكورة وقد رام قوم أن يتوصلوا إىل إباحة ما نسي ذكر اسم اهللا عليه بقوله 

} يذكر سم هللا عليه وإنه لفسق وإن لشياطني ليوحون إىل أوليآئهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم ملشركون 
  وقالوا الفسق ال يقع إال على النسيان 

سيان الناسي للتسمية وإمنا قلنا ما قال أبو حممد وهذا متويه ضعيف ألننا مل نقل إن اهللا تعاىل أوقع اسم الفسق على ن
يف نص اآلية إن ذلك الشيء املذبوح أو املنحور أو املتصيد الذي مل يسم اهللا تعاىل عليه عمدا أو نسيانا هو نفسه 

املسمى فسقا كما مسى اهللا تعاىل اخلمر وامليسر رجسا من عمل الشيطان فبطل متويههم وكان الناس لذكر اسم اهللا 
ذكية غري مذك وغري املذكى ال حيل أكله وكذلك من نسي أن يذكي ففك الرقبة وكذلك من نسي تعاىل على الت

النية يف مدخل صالته ومدخل صومه ومدفع زكاته فهؤالء كلهم غري مصل وال صائم وال مزك إال أن الزكاة ليست 
  مرتبطة بوقت حمدود الطرفني فهي تقضى أبدا 
الناسي وأما الصيام فهو مرتبط بوقت حمدود الطرفني فال سبيل إىل نقله  وقد جاء النص بوجوب قضاء الصالة على

إال بنص آخر وكذلك املذكي إمنا هو عمل يف شيء بعينه ال يقدر على استرجاعه بعد موته فلما مل يسم اهللا عليه 
على ما استقر يف  بنسيان أو عمد فهو ميتة ال حيل أكله والتسمية يف اللغة ال تقع إال على ما ذكرنا باللسان ال

  القلب دون ذكر باللسان 

والعجب كل العجب ممن يرى على املفطر ناسيا القضاء وال يعذره وقد جاء النص بأنه صائم تام الصوم مث يرى 
أكل ما نسي ذكر اسم اهللا تعاىل عليه من املذبوحات وغريها ويعذر ههنا بالنسيان حيث عم النص باملنع منه وهذا 

  تعاىل التوفيق كما ترى وباهللا 
وكذلك من افتتح العمل الذي أمر به بنية قصد إليه كما أمر مث نسي النية يف درج ذلك العمل وكان العمل متصال 
غري منقطع فهذا ال يبطل عمله بالنسيان للنص الذي ذكرنا فبطل بكل ما ذكرنا ما ظنه الظان من أن قولنا إن كون 



ألكل واقع أنه خمالف لقولنا إن العتق والطالق بالنية دون النطق غري واقعني الفطر بنية الفطر عمدا يف الصوم دون ا
  بل هو كله باب واحد وذلك أن اإلمساك عما ينقض الصوم بغري نية قصد بذلك إىل أداء الصوم فاسد باطل 

  وكذلك نية الصوم دون اإلمساك عما ينقض الصوم عمدا باطل فاسد 
ا باطل وكذلك النية هلما دون إظهارمها مبا ال يكونان إال به فاسدة باطل والح وكذلك العتق والطالق دون نية هلم

  أن الشك إمنا وقع ملن وقع يف هذا الختالف األجوبة 
وبيان حتقيق رفع اإلشكال يف هذا الباب هو أن يسأل السائل فيقول ما تقولون فيمن طلق يف نيته دون قول وفيمن 

يف نيته دون عمل يفسد به الصوم وفيمن نوى إبطال صالته اليت هو فيها بنيته  أعتق يف نيته دون قول وفيمن أفطر
دون عمل مضاد للصالة أو نوى تربدا يف خالل وضوئه ومل حيدث حدثا ينقض الوضوء وفعل كل ذلك عامدا 

  ذاكرا ملا هو فيه 
 صوم له وال وضوء له وال فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق أن نقول له كل من ذكرت ال عتق له وال طالق له وال

صالة له ومثل هذا اإلميان فإنه قول ونية فمن عدم النية ولفظ باإلميان فهو إميان له ومن عدم القول ونوى باإلميان 
فال إميان له وإذا كان ال إميان له فهو كافر ألنه ليس إال مؤمن أو كافر وأما من أمت العمل الذي أمر به كما أمر به 

 نوى بعد انقضائه نقضه وإبطاله مل يكن ذلك العمل منتقضا ألنه قد كمل وتأدى كما أمر اهللا تعاىل من عمل ونية مث
  وانقضى وقته فال ينقضه نية مستأنفة 

  وكذلك ال تصلح العمل الفاسد نية غري مضامة له إما متقدمة وإما متأخرة وقد 

بنص أو إمجاع وما بطل يف وقت مل يصح يف ثان إال أقمنا الرباهني على أن كل ما صح يف وقت مل يبطل يف ثان إال 
بنص أو إمجاع وهذا القول فيمن طلق بنية وأعتق بنيته دون لفظ إن امللك والنكاح قد صحا يف أول فال يبطالن يف 

ثان إال بنص وال نص وال إمجاع يف بطالهنما بالنية دون األلفاظ املوضوعة لنقضهما وبطل مبا ذكرنا قول من أراد أن 
حيقق جواز العمل بنية متقدمة له غري متصلة به ألنه لو جاز أن يكون بني النية والعمل دقيقة جلاز أن يكون بينهما 

  مائة عام وال فرق 
وقد قال املالكيون إن يف أول ليلة من شهر رمضان جتزىء النية لصيام باقيه وهذا باطل ألنه لو جاز ذلك ألجزت 

املرء عن إحداث نية لكل رمضان يأيت وهم ال يقولون ذلك فإن قالوا إنه حيول نية واحدة يف أول رمضان يصومه 
بني رمضان ورمضان شهور ال صيام فيها قيل هلم وكذلك حيول بني كل يومني من أيام رمضان ليل ال صيام فيه 

  ولكل يوم حكمه وقد ميرض ويسافر فيفطر وال يبطل لذلك صيام ما سلف 
يوم من رمضان بطاعة أو مبعصية ال ينقض صيام ما سلف فيه وهذا هدم لقوهلم فإن ومن قوهلم إن انتقاض صيام 

ادعوا يف ذلك إمجاعا أكذهبم سعيد بن املسيب عميد أهل املدينة ألنه يقول من أفطر يف رمضان يوما عمدا فعليه 
كلها فاستبان بكل قضاء الشهر كله ألنه عنده كيوم واحد وكصالة واحدة إن انتقضت منها ركعة تعمدا انتقضت 

ما ذكرنا أن كل هذا نوع واحد ال خالف بني شيء منه ومل نقل هذا على أننا حاكمون لبعض ما ذكرنا مبثل حكمنا 
  لسائره قياسا ومعاذ اهللا من ذلك 

  ولكنا أرينا أصحاب القياس تناقضهم يف ذلك حيث يرتضونه ويصححونه وحيكمون به من القياس الفاسد 
عتمدنا يف كل ما ذكرنا على ما قد بيناه من أن كل عمل خال من نية أو كل نية خلت من عمل فكل وأما حنن فإمنا م

ومآ أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له لدين حنفآء ويقيموا لصالة ويؤتوا لزكاة وذلك دين { ذلك فاسد لقوله تعاىل 



نية فال جيزىء أحدمها دون اآلخر وبقوله فأمرنا بشيئني كما ترى العبادة وهي العمل واإلخالص وهو ال} لقيمة 
  عليه السالم إمنا األعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فصح هبذا النص أنه ال عمل إال بنية 

دعوهم آلبآئهم هو أقسط عند هللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم { مقترنة معه غري متقدمة وال متأخرة وقوله تعاىل 
إال أن } كم جناح فيمآ أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان هللا غفورا رحيما يف لدين ومواليكم وليس علي

  يأيت نص باستثناء شيء من هذه النصوص فنصري إليه وإال فال 
  وقد سألين بعضهم فقال ما تقول فيمن أفطر ناسيا لصومه فقلت له صومه تام 

مل ينتقض وضوءه أو يعيد الصالة كلها إن انتقض قال فما تقول فيمن ترك ركعة من صالته ناسيا فقلت يصليها ما 
وضوءه فقال يل مل فرقت بني األمرين وهال أجزت الصالة مع نسيان بعضها كما أجزت الصيام مع نسيان بعضه 

  بإفطار يف بعض هناره 
ارد فيمن أفطر فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق إننا لسنا من أصحاب القياس فيلزمنا هذا السؤال وإمنا اتبعنا النص الو

ناسيا أنه يتم صومه واتبعنا فيمن نسي صالته أو بعضها أن يصليها ألننا مأمورون بالصالة بالنص وبعض الصالة 
صالة فمن مل يصل ناسيا قيل له بالنص أقم الصالة اليت نسيت إذا ذكرهتا وال مزيد ولكنا نتطوع ونريه فساد ما 

  دعونه وهم أترك الناس لطرده أراد إلزامنا إياه من طريق القياس الذي ي
فنقول وباهللا تعاىل التوفيق ليس يشبه تارك ركعة ناسيا من أفطر ناسيا وإمنا يشبه من أفطر ناسيا من تكلم يف صالته 

ناسيا ويشبه تارك الركعة ناسيا من نسي أنه صائم فنوى الفطر يف باقي هناره إال أن النص فرق بني حكميهما وذلك 
 عليه و سلم يقول من نسي صالة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ومل يأمر يف نسيان الصوم بذلك أن النيب صلى اهللا

والصوم له وقت حمدود حده اهللا تعاىل فال سبيل إىل نقله إىل وقت آخر أصال إال حيث جاء النص بنقله فقط ومن 
ا طلقتم لنسآء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا يأيها لنيب إذ{ تعدى ذلك فقد تعدى حدود اهللا تعاىل قال اهللا عز و جل 

لعدة وتقوا هللا ربكم ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود هللا ومن يتعد حدود 
  نعوذ باهللا من الظلم والظلم حرام } هللا فقد ظلم نفسه ال تدرى لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا 

اعة ومل ينو أنه مفطر يف وقته ذلك فال يكون بذلك مفطرا أصال فإن جازت تلك وأما من نوى أن يفطر ولو بعد س
  الساعة ومل حيدث فيها نية للفطر جمددة مل يضر صومه تلك شيئا وصومه تام 

وهكذا من نوى أن يزين ومل يزن أو أن يشرب ومل يشرب أو أن يتصدق ومل يتصدق ال يكتب له وال عليه ما مل يفعل 
  وهو كله باب واحد وال عمل إال بنية مصحبة للدخول فيه يكون أول الدخول فيه بعد إحداثها  من كل ذلك شيئا

واخلطأ يكون على ضربني أحدمها فعل مل يقصده اإلنسان أصال وذلك كرجل رمى غرضا فأصاب إنسانا مل يقصده 
ذا وجه وهو الذي وكإنسان جر نفسه فاستجر ذبابا فدخل حلقه وهو صائم أو أراد حك فخذه فمس ذكره فه

  يسميه أهل الكالم التولد ألنه تولد عن فعله ومل يقصد هو فعله 
والوجه الثاين فعل قصد اإلنسان عمله إال أنه مل ينو بذلك طاعة وال معصية وال نوى بذلك ما حدث من فعله وال 

أو كإنسان صائم عمد  قصد إىل بعض ما أمر به وال إىل خالف ما أمر به كإنسان لطم آخر فوافق منية امللطوم
األكل وهو غري ذاكر لصومه وال قاصد إفساد صومه أو نسي أنه يف صالة فقصد إىل األكل أو إىل الكالم أو إىل 

املشي غري عامد إلفساد صالته أو نسي أنه على طهارة فقصد إىل مس ذكره غري قاصد بذلك إىل نقض وضوئه أو 
فيه نبيذا غري مسكر فلما جرع منه قاصدا إىل شربه علم أنه مخر فأزاله سقاه إنسان حبضرة عدول من إناء أخربه أن 



عن فيه بعد أن شرب منه أو وطىء امرأة لقيها يف فراشه عامدا لوطئها وهو يظنها امرأته فإذا هبا أجنبية أدخلت 
تل صيدا عامدا لقتله عليه أو قرأ آية قاصدا إىل األلفاظ اليت قرأ يظنها من القرآن وهي خبالف ذلك يف القرآن أو ق

  غري ذاكر إلحرامه وهو حمرم 
فهذا وجه ثان وكالمها مرفوع ال ينقض شيء من ذلك عمال وال إميانا وال يوجب إمثا وال حكما إال حيث جاء 

النص بأنه يوجب حكما مما ذكرنا فيوقف عنده ويكون مستثىن من اجلملة اليت ذكرنا منها طرفا كالنص الوارد يف 
  على العاقلة ألنه يف كال الوجهني املذكورين مل ينو معصية  إجياب الدية

  وكذلك من فعل أي فعل كان ومل ينو به الطاعة هللا تعاىل فهو غري موجب له أجرا وال أدى ما أمر به 
وأما العمد املرتبط بالقصد إىل ما حيدث من ذلك العمد أو إىل بعض ما هو فيه كقصد الصائم إىل األكل وهو ذاكر 

صائم فرض وكضربه إنسانا مبا ميات منه قاصدا لضربه به عاملا بأنه قد ميات من مثله وكتبديله القرآن عامدا  ألنه
  عاملا بأنه ليس 

  كذلك يف املصحف وكشربه اخلمر وهو يعلمها مخرا وكوطئه أجنبية وهو يعلم أهنا ليست له زوجا وال ملك ميني 
  لنص فهذا كله يوجب احلكم باإلمث ومبا أتى به ا

يأيها لذين آمنوا { وإمنا قلنا يف قاتل الصيد عامدا لقتله غري ذاكر إلحرامه إنه ال جزاء عليه لقوله تعاىل يف آخر اآلية 
ال تقتلوا لصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من لنعم حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 

ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا هللا عما سلف ومن عاد فينتقم هللا منه وهللا لكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل 
والنقمة ال تقع إال على عاص وال يكون عاصيا بقتل الصيد أصال إال حىت يعمد قتله وهو مع ذلك } عزيز ذو نتقام 

   إال يف هذه احلال ذاكر إلحرامه عامل بأنه منهي عن قتله يف تلك احلال هذا ما ال خالف فيه أعين أنه ال يأمث
وكذلك من قصد بنيته إىل فعل الطاعة فهو مؤد ملا أمر به من ذاك والنفس هي الفعالة وفعلها املعرفة مبا نفعله 

  وغرضها فيه وهي احملركة للجسد فال بد من توفيتها فعلها الذي أمرت به بتمامه 
وهو ال يعلم أنه مسلم فإذا هو مسلم فال  ومما ذكرنا من لقي رجال يف صف املشركني فظنه مشركا فقتله عمدا

  خالف يف أنه ال قود عليه وال إمث 
وكذلك سقط اإلمث والقود عن املتأول من احلكام وإن كان عامدا ليس ذلك إال ألنه مل يقصد خالف ما أمر به وهو 

  يعلمه معصية 
ا ال شيء عليه فيه وال قضاء وكذلك من أكل حلم خنزير وهو يظنه حلم كبش أو حنث غري ذاكر ليمينه فكل هذ

  وال إمث وال تعزير وال حد 
فإن جاء نص يف شيء ما من ذلك كان مستثىن كمن صلى وهو يظن أنه متوضىء فإذا به غري متوضىء فذكر بعد 

ذلك فهذا مل يصل فليصل لقوله عليه السالم ال صالة إال بطهور وهذا مل يصل كما أمر وأما من صلى ويف ثوبه 
تنابه على من بلغه أو صلى إىل غري القبلة فإن كان ممن مل يبلغه فرض اجتناب ذلك الشيء وال فرض شيء فرض اج

القبلة فصالته تامة ألنه مل يكلف ما مل يبلغه فإن كان ممن بلغه كل ذلك فعليه أن يعيد الصالة ما دام وقتها ألنه علم 
  صليها كما أمر ووقتها قائم إذ مل يصل تلك الصالة كما أمر ففرض عليه أن ي

وأما بعد الوقت فال ألنه ال يصلي صالة إال يف وقتها حاشا النائم والناسي والسكران فإهنم خصوا بالنص فيهم 
  وكالدية وعتق الكفارة يف قتل اخلطأ فهذا مستثىن بالنص من سائر ما مل يقصده املرء 



إىل أصل لكن مرة يلزمونه ومرة ال يلزمونه واعلم أن خصومنا يتناقضون يف كل ما ذكرنا تناقضا ال يرجعون فيه 
  دون برهان من اهللا تعاىل يف كل ذلك 

ومما يؤيد ما قلنا ما حدثنا عبد اهللا بن يوسف حدثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثنا 
  ن مرة قال مسعت أبا وائل أمحد بن علي ثنا مسلم ثنا حممد بن املثىن ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو ب

هو شقيق بن سلمة يقول ثنا أبو موسى األشعري أن رجال أعرابيا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا 
الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل لريى مكانه فمن يف سبيل اهللا فقال له رسول اهللا صلى اهللا 

  لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا عليه و سلم من قاتل 
وقد روى األعمش هذا احلديث فذكر فيه الذي يقاتل شجاعة ومحية وغضبا ورياء وأنه صلى اهللا عليه و سلم مل 
جيعل يف سبيل اهللا إال من قاتل لتكون كلمة اهللا عز و جل العليا فلو أجزأ عمل بغري نية ألجزأ اجلهاد الذي هو 

  ال بعد اإلميان ولكن ال سبيل إىل أن جيزىء عمل بغري نية أفضل األعم
{ ومن هذا الباب أيضا املكره على الكفر فإن عبد بلسانه ومل يعبد بقلبه فلم خيرج بذلك عن اإلميان قال اهللا تعاىل 

من هللا من كفر بلله من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن بإلميان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب 
فإمنا راعى تعاىل عمل القلب فقط وقد بني ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ سئل عمن أكل } وهلم عذاب عظيم 

ناسيا فأخرب عليه السالم أنه مل ينتقض صومه بذلك وال شك يف أن هذا الصائم عمد األكل ولكنه كان ذاكرا 
  لصيامه فصح ما قلنا نصا وباهللا تعاىل التوفيق 

فقاتل يف سبيل هللا ال تكلف إال نفسك وحرض ملؤمنني عسى هللا أن يكف بأس لذين كفروا وهللا أشد { عاىل وقال ت
احتج هبذا قوم يف إبطال أن حيج أحد عن غريه أو يصلي أحد عن غريه أو يصوم أحد عن غريه } بأسا وأشد تنكيال 

يب صلى اهللا عليه و سلم باحلج عن الشيخ وقد أخطؤوا يف ذلك خطأ فاحشا وليس يف هذه اآلية معارضة ألمر الن
  الكبري وبالصيام عن الويل امليت وبقضاء النذر عن امليت ألن كل ما ذكرنا فاحلي 

املؤدي هو املكلف ذلك يف نفسه وهي شريعة ألزمه اهللا تعاىل إياها وافترضها عليه كالصلوات اخلمس وسائر صيامه 
  زائدا كلفه يف نفسه هو مأجور على أدائه ألنه أدى فرضا كلفه  يف رمضان فقد تعني يف ذلك فرضا على الويل

واهللا تعاىل متفضل على امليت واحملجوج عنه بأجر آخر زائد وخزائن اهللا ال تنفد وفضله تعاىل ال ينقطع فبطل ظن من 
زوا أن يؤدي وقد تناقضوا فأجا) تعارضا ( جهل ومل يفهم وقدر أن بني اآلية اليت ذكرنا واألحاديث اليت وصفنا 

  املرء الدين عن غريه وجعلوا له أجرا بذلك 
وللميت املؤدى عنه حطيطة الدين الذي عليه وهكذا قلنا حنن يف سائر ما أمرنا بأدائه من الصوم واحلج والصالة 
 املنذورة وال فرق وأوجبوا غرم بين عم املرء الدية عن القاتل خطأ فنقضوا قوهلم فإن قالوا اإلمجاع أوجب ذلك

  كذبوا ألن عثمان البيت ال يرى ذلك يعين غرم العاقلة الدية عن قاتل اخلطأ 
  } وأن ليس لإلنسان إال ما سعى { قال أبو حممد رمحه اهللا واحتج خمالفنا أيضا يف ذلك بقوله تعاىل 

  قال أبو حممد وقد بينا فيما خال أن يضاف كل ما قاله صلى اهللا عليه و سلم إىل ما قال ربه تعاىل 
فصح أنه تعاىل قد يتفضل على املرء بأن يلحقه دعاء ولده بعد موته وليس مبا سعى وأنه تلحقه صدقة وليه عنه 

وقال لذين كفروا للذين آمنوا تبعوا { وليس مما سعى وكذلك سائر ما نص عليه السالم على أنه يلحقه وقال تعاىل 
يء إهنم لكاذبون وليحملن أثقاهلم وأثقاال مع أثقاهلم سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم حباملني من خطاياهم من ش

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم لقيامة ومن أوزار لذين يضلوهنم { وقال تعاىل } وليسألن يوم لقيامة عما كانوا يفترون 



  } بغري علم أال سآء ما يزرون 
إىل يوم القيامة ال ينقص ذلك من وأخرب عليه السالم أن من سن يف اإلسالم سنة حسنة كان له أجر من عمل هبا 

  أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل هبا إىل يوم القيامة ال ينقص ذلك من أوزارهم شيئا 

وقال لذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا { قال أبو حممد وكل هذا متفق ال تعارض فيه أصال ألن معىن قوله تعاىل 
أي أهنم ال يسقطون عنهم بتقليدهم إياهم } هم حباملني من خطاياهم من شيء إهنم لكاذبون ولنحمل خطاياكم وما 

  إمثا ولكن للعامل إمثه وللسان مثل ذلك أيضا وهذا بني وباهللا تعاىل التوفيق 
 وكذلك ما أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أال حينط امليت احملرم وال ميس طيبا وال يغطى وجهه وال

رأسه وأن يكفن يف ثوبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وما أمر به صلى اهللا عليه و سلم يف الشهيد أال يغسل وال يكفن 
وأن يدفن يف ثيابه وأخرب صلى اهللا عليه و سلم أنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم والريح ريح 

  من فعله أطاع اهللا تعاىل ومن مل يفعله عصى اهللا عز و جل مسك فكال األمرين عمل كلفناه حنن وألزمناه ف
فتخيل أهل اجلهل واالستخفاف بأوامر اهللا تعاىل وأوامر رسوله صلى اهللا عليه و سلم فقالوا إن عمل امليت قد 
ا أمرنا انقطع فيا ليت شعري من قال هلم إن هذا عمل أمر به امليت وإمنا قيل هلم إنه عمل أمرنا حنن به يف امليت كم

  بغسل سائر موتانا وحتنيطهم بالسدر والكافور والصالة عليهم فهذا كله سواء وال فرق 
  وتلبية احملرم يوم القيامة فضل له حينئذ وجزاء كثعب جرح الشهيد وال فرق فبطل متويه أهل اجلهل واحلمد هللا 

وال مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد يأيها لناس تقوا ربكم وخشوا يوما ال جيزي والد عن ولده { وقوله تعاىل 
وتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا وال { وقوله تعاىل } هللا حق فال تغرنكم حلياة لدنيا وال يغرنكم بلله لغرور 

وال تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة { وقوله تعاىل } يقبل منها شفاعة وال يؤخذ منها عدل وال هم ينصرون 
ال حيمل منه شيء ولو كان ذا قرىب إمنا تنذر لذين خيشون رهبم بلغيب وأقاموا لصالة ومن تزكى فإمنا إىل محلها 

} ومن يكسب إمثا فإمنا يكسبه على نفسه وكان هللا عليما حكيما { وقوله تعاىل } يتزكى لنفسه وإىل هللا ملصري 
فس إال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى قل أغري هللا أبغي ربا وهو رب كل شيء وال تكسب كل ن{ وقوله تعاىل 

  } مث إىل ربكم مرجعكم فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون 

قال أبو حممد رمحه اهللا فهذا كله ال يعارض ما ذكرنا البتة وإمنا معناه أن أحدا ال حيمل إمث غريه وال وزره إال أن 
من يشفع { ف بعضها إىل بعض وقد قال تعاىل يكون سن ذلك العمل السوء فله مثل إمث صانعيه أبدا ألن اآلي مضا

  } شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان هللا على كل شيء مقيتا 
  وأخرب عليه السالم أن كل قتيل يقتل فعلى ابن آدم األول كفل منه ألنه أول من سن القتل 

على بريء منه وأما من اسنت الشر ورتبه فله حظ من كل فعل يوافق ما  فمعىن اآلي األول أن اهللا ال يلقي إمث أحد
سبق وكذلك من سن اخلري أبدا فال يلحق عمل أحد أحدا أبدا إال ما جاء به النص فيصري حينئذ فعال مأمورا به من 

   ونعم الوكيل كلف أداه يؤجر على فعله ويأمث بتركه كسائر ما أمر به وال فرق وباهللا تعاىل التوفيق وحسبنا اهللا

  الباب الثالث والثالثون يف شرائع األنبياء عليهم السالم

قبل حممد صلى اهللا عليه و سلم أيلزمنا اتباعها ما مل ننه عنها أم ال جيوز لنا اتباع شيء منها أصال إال ما كان منها يف 
  شريعتنا وأمرنا حنن به نصا بامسه فقط 



  جوه اليت تعبدنا اهللا تعاىل هبا واليت ال حكم يف شيء من الدين إال منها قال أبو حممد رمحه اهللا قد ذكرنا الو
وهذا حني نذكر إن شاء اهللا تعاىل الوجوه اليت غلط هبا قوم يف الديانة فحكموا هبا وجعلوها أدلة وبراهني وليست 

سالفني قبل نبينا حممد كذلك والصحيح أنه ال حيل احلكم بشيء منها يف الدين وهي سبعة أشياء شرائع األنبياء ال
  صلى اهللا عليه و سلم واالحتياط واالستحسان والتقليد 

  والرأي ودليل اخلطاب 
  والقياس 

  وفيه العلل 
  وحنن إن شاء اهللا تعاىل ذاكرون هذه األوجه بابا بابا 

  ومبينون وجه سقوطها وحترمي احلكم هبا 
  وباهللا تعاىل نتأيد 

الذين كانوا قبل نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم فالناس فيها على قولني فقوم  فأما شرائع األنبياء عليهم السالم
قالوا هي الزمة لنا ما مل ننه عنها وقال آخرون هي ساقطة عنا وال جيوز العمل بشيء منها إال أن خناطب يف ملتنا 

  رائع اخلالية بشيء موافق لبعضها فنقف عنده ائتمارا لنبينا صلى اهللا عليه و سلم ال اتباعا للش
  قال أبو حممد وهبذا نقول وقد زاد قوم بيانا فقالوا إال شريعة إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم 

قال أبو حممد أما شريعة إبراهيم عليه السالم فهي هذه الشريعة اليت حنن عليها نفسها والرباهني على ذلك قائمة 
ا يف ما كان من شرائع األنبياء عليهم السالم موجودا نصه يف سنذكرها إن شاء اهللا تعاىل وإمنا االختالف الذي ذكرن

  القرآن أو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وأما ما ليس يف القرآن وال صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فما نعلم من يطلق إجازة العمل بذلك إال أن قوما 

ا وجد يف ذبائح اليهود ملتصق الرئة باجلنب وهذا مما ال أفتوا هبا يف بعض مذاهبهم فمن ذلك حترمي بعض املالكيني مل
  نص يف القرآن وال يف السنة على أنه 

  حرم على اليهود نعم وال هو أيضا متفق عليه عند اليهود وإمنا هو شيء انفردت به الربانية منهم 
  وأما العانانية والعيسوية والسامرية فإهنم متفقون على إباحة أكله هلم 

ء القوم وفقنا اهللا وإياهم أال يأكلوا شيئا من ذبائح اليهود فيه بني أشياخ اليهود لعنهم اهللا اختالف فتحرى هؤال
  وأشفقوا من خمالفة هالل ومشاي شيخ الربانية وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

و جل من ومن طريف ما وقع لبعضهم يف هذا الباب ومسجه وشنعه الذي ينبغي ألهل العقول أن يستجريوا باهللا عز 
مثله أن إمساعيل بن إسحاق قال يف رجم النيب صلى اهللا عليه و سلم اليهوديني الزانيني إمنا فعل ذلك صلى اهللا عليه 
و سلم تنفيذا ملا يف التوراة ورأى هو من رأيه الفاسد أن يرفع نفسه عن تنفيذ ما فيها من الرجم على اليهود الزناة 

  وصف به نبيه صلى اهللا عليه و سلم احملصنني إذا زنوا فصان نفسه عما 
وحنن نربأ إىل اهللا تعاىل من هذا القول الفاسد ومن هذا االعتقاد فلو كفر جاهل جبهله لكان قائل هذا القول أحق 

  الناس بالكفر لعظيم ما فيه 
ا دعا مل يؤمن بأن موسى عليه السالم إذ} بسم اهللا لرمحن لرحيم { واحتج أيضا يف أال يقول اإلمام آمني إذا قال 

قال قد أجيبت دعوتكما فستقيما وال تتبعآن سبيل { وأمن هارون عليهما السالم فسمامها تعاىل داعيني بقوله تعاىل 
  } لذين ال يعلمون 



قال أبو حممد ويف هذا االحتجاج من الغثاثة والربد والسقوط واجملاهرة بالقبيح ما فيه ألنه يقال له قبل كل شيء من 
سى عليه السالم دعا ومل يؤمن وأن هارون أمن ومل يدع وهذا شيء إمنا قاله بعض املفسرين بغري إسناد أخربك أن مو

إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ومثل هذا ال يؤخذ إال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أو عن كافة تنقل عن مثلها 
  إىل ما هنالك 

بيده إال اجملاهرة بالكذب وأن يقفو ما ليس له به علم أو أن يروى فمن فاته هذان الوجهان فقد فاته احلق ومل يبق 
ذلك عن إبليس امللعون فإنه قد أدرك ال حمالة تلك املشاهد كلها إال أنه غري ثقة مث يقال له هذا لو صح لك ما 

  ادعيت من أن موسى 

اهللا عليه و سلم عن اإلمام وإذا دعا ومل يؤمن وأن هارون أمن ومل يدع فأي شيء يف هذا مما يبطل قول النيب صلى 
أمن فأمنوا وقول الراوي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو اإلمام كان يقول إذا فرغ من أم القرآن يف الصالة 

آمني هذا ولعل موسى قد أمن إذ دعا ولعل هارون دعا إذ دعا موسى وأمنا أو أمن أحدمها أو مل يؤمن واحد منهما 
قال قد أجيبت دعوتكما فستقيما وال تتبعآن سبيل لذين ال { ا دعوا معا بقوله تعاىل ونص القرآن يوجب أهنم

وليس يف القرآن دليل على تأمني وقع منهما وال من أحدمها فهل مسع بأغث من هذا االحتجاج أو أسقط } يعلمون 
من عجائب الدنيا أنك جعلت فعل  منه أو أقل حيلة أو أبرد متويها ممن حيتج مبثله يف إبطال السنن الثابتة مث قال له

  موسى وهارون الذي مل يصح قط ناسخا لقول حممد صلى اهللا عليه و سلم الصحيح يف التأمني وهذا عكس احلقائق 
وقد كنا نعجب من قول شيخ من شيوخهم أدركناه مقدما يف مشاورة القضاة له على مجيع مفتيهم فإن ذلك الشيخ 

وقفنا عليه وناولناه بيده وهو مكتوب كله خبطه وأقر لنا بتألفه وقرأه غرينا عليه قال يف كتاب ألفه وقد رأيناه و
فكان يف بعض ما أورد فيه أن قال روينا بأسانيد صحاح إىل التوراة أن السماء واألرض بكتا على عمر بن عبد 

  العزيز أربعني سنة 
عن التوراة شيئا من أخبار عمر بن عبد  قال أبو حممد هذا نص لفظه فال أعجب من الشيخ املذكور يف أن يروي

العزيز وهذا إمساعيل يبطل قول النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أمن يعين اإلمام فأمنوا وتأمينه عليه السالم وهو 
  اإلمام مبا مل يصح من ترك موسى للتأمني وترك هارون للدعاء 
دعوى املريض أن فالنا قتله ورسول اهللا صلى اهللا عليه واحتجوا أيضا يف إباحة قتل املسلمني وسفك الدماء احملرمة ب

  و سلم يقول لو أعطي قوم بدعواهم الدعى رجال دماء قوم وأمواهلم فأباحوا ذلك بدعوى املريض 
  واحتجوا مبا ذكر بعض املفسرين من أن املقتول من بين إسرائيل ملا ضرب ببعض البقرة حيي وقال فالن قتلين 

س يف نص القرآن وإمنا فيه ذكر قتل النفس والتدارىء فيها وذبح البقرة وضربه ببعضها قال أبو حممد وهذا لي
  وكذلك حييي اهللا املوتى فمن زاد على ما ذكرنا يف 

تفسري هذه اآلية فقد كذب وادعى ما ال علم لديه فكيف أن يستبيح بذلك دما حراما ويعطي مدعيا بدعواه وقد 
حيتج خبرافات بين إسرائيل اليت مل تأت يف نص وال يف نقل كافة وال يف خرب  حرم اهللا تعاىل ذلك فمن أعجب ممن

مسند إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مثل هذه العظائم هذا مع أن تلك اخلرافة ليس فيها ذكر قسامة أصال 
  ونعم الوكيل وال أنه ال حيلف يف القسامة إال اثنان فصاعدا فهذه الزوائد من أين خرجت وحسبنا اهللا 

وكتبنا عليهم فيهآ أن لنفس بلنفس ولعني بلعني وألنف بألنف وألذن بألذن ولسن بلسن { مث أتى إىل قوله تعاىل 
فقال ال نأخذ هبا وال } وجلروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن مل حيكم مبآ أنزل هللا فأولئك هم لظاملون 



من شرائع من كان قبلنا ونسي أخذه يف القسامة خبرافة مروية عن بين نقتل مؤمنا بكافر وال حرا بعبد ألن هذا 
إسرائيل وترك هلا فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف القسامة مث ترك ههنا نص اهللا تعاىل يف أنه كتب عليهم أن 

  النفس بالنفس 
بن حسني بن عقال نا إبراهيم  وأعلى ما روي يف حديث بقرة بين إسرائيل فحديث حدثناه أمحد بن عمر ثنا عبد اهللا

بن حممد الدينوري نا حممد بن اجلهم ثنا أبو بكر الوراق نا علي بن عبد اهللا هو ابن املديين وعياش بن الوليد قال 
علي نا حيىي بن سعيد وسفيان بن عيينة قال حيىي نا ربيعة بن كلثوم حدثين أيب عن سعيد بن جبري أن ابن عباس قال 

ن بين إسرائيل وجدوا شيخا قتيال يف أصل مدينتهم فأقبل أهل مدينة أخرى فقالوا قتلتم صاحبنا إن أهل املدينة م
وإذ قال موسى لقومه إن هللا يأمركم أن تذحبوا { وابن أخ له شاب يبكي فأتوا موسى عليه السالم فأوحى اهللا إليه 

ديث البقرة بطوله ويف آخره فأقبلوا بالبقرة فذكر ح} بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بلله أن أكون من جلاهلني 
حىت انتهوا هبا إىل قرب الشيخ وابن أخيه قائم عند قربه فذحبوها فضرب ببضعة من حلمها القرب فقام الشيخ ينفض 

  رأسه ويقول قتلين ابن أخي طال عليه عمري وأراد أكل مايل ومات 
رائيل مسجد له اثنا عشر بابا فوجدوا قتيال قد قتل على وقال سفيان ثنا ابن سوقة مسعت عكرمة يقول كان لبين إس

  باب فجروه إىل باب آخر فتحاكموا 

وإذ قال موسى لقومه إن هللا يأمركم أن تذحبوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ { إىل موسى عليه السالم فقال 
وكان رجال له مال كثري وكان ابن  فذحبوها فضربوه بفخذها فقام فقال قتلين فالن} بلله أن أكون من جلاهلني 

أخيه قتله وقال عياش بن الوليد نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة قال كان قتيل يف بين إسرائيل فأوحى اهللا عز و 
جل إىل موسى أن اذبح بقرة فاضربوه ببعضها فذكر لنا أهنم ضربوه بفخذها فأحياه اهللا عز و جل فأنبأ بقاتله وتكلم 

  مث مات 
  ر لنا أهنم وليه الذي كان يطلب بدمه هو قتله من أجل مرياث كان بينهم فال يورث قاتل بعده وذك

وبه إىل ابن اجلهم ثنا حممد بن مسلمة ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام عن حممد بن سريين عن عبيدة السلماين قال 
يه وارثه فقتله مث احتمله ليال حىت أتى به كان يف بين إسرائيل رجل عقيم ال يولد له وكان له مال كثري وكان ابن أخ

وإذ قال موسى { يف آخرين فوضعه على باب رجل منهم مث أصبح يدعيه عليهم فأتوا موسى عليه السالم فقال 
فذحبوها فضربوه } لقومه إن هللا يأمركم أن تذحبوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بلله أن أكون من جلاهلني 

  وا من قتلك فقال هذا البن أخيه مث مال ميتا فلم يعط ابن أخيه من ماله شيئا ومل يورث قاتل بعده ببعضها فقام فقال
  وبه إىل ابن اجلهم 

حدثنا حممد الفرج وإبراهيم بن إسحاق احلريب قال حممد واللفظ له ثنا حجاج عن ابن جريج عن جماهد قال 
  اه صاحب البقرة رجل من بين إسرائيل قتله رجل مث ذكر معن

  وقال احلريب نا حسني بن األسود نا عمرو بن حممد نا أسباط عن السدي حنوه 
  وروينا أيضا حنوه من طريق إمساعيل بن إسحاق عن عبد اهللا بن إمساعيل عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم 

ما أنزل يف قال أبو حممد وهذه مرسالت وموقوف لو أتت فيما أنزل علينا ما جاز االحتجاج هبا أصال فكيف في
غرينا وليس يف القرآن نص بشيء مما ذكر يف هذه األخبار أكثر من أهنم تدارؤوا يف نفس مقتولة منهم فأمرهم عز و 

ومل } فقلنا ضربوه ببعضها كذلك حييي هللا ملوتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون { جل أن يذحبوا بقرة فيضربوه ببعضها 



ن قتلين وال أنه صدق يف ذلك وال أنه أقيد به وكل من زاد على ما يف القرآن يقل تعاىل يف القرآن إن امليت قال فال
  شيئا 

  بغري نص من الرسول صلى اهللا عليه و سلم فقد أتى عظيمة 
وحىت لو صح كل هذا ملا كانت فيه حجة أصال ألن ذلك كان يكون معجزة وإحياء ميت ومن عاد من اآلخرة فال 

ما األحياء فيما بيننا فالكذب غري مأمون عليهم ودعوى الباطل وهم ال يصدقونه يف شك يف أنه ال يقول إال احلق وأ
  درهم يدعيه وال يف درهم يقر به لوارث ويصدقونه يف الدم الذي يوجب قتل عدوه عندهم أو أخذ ماله يف الدية 

بلنا ونبني ما اتفق على تركه وحنن اآلن إن شاء اهللا تعاىل نذكر كل ما يف القرآن من شرائع النبيني عليهم السالم ق
  منها وما اختلف يف األخذ منها مث نذكر إن شاء اهللا تعاىل حجج اآلخذين هبا واملانعني منها وباهللا تعاىل التوفيق 

  { فمن شرائع سليمان عليه السالم قول اهللا تعاىل 
  { } قوله تعاىل قال أبو حممد وهذا ال خالف بيننا يف سقوط عقاب الطري وإن أفسدت علينا ومنها 

قال أبو حممد هذا مما اختلف فيه فادعى قوم فيها دعاوى من أن سليمان عليه السالم كلف أصحاب الغنم جرب ما 
أفسدت من الزرع أو الكرم ليال وهذا باطل ألنه ليس ذلك يف اآلية وال صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وإمنا 

من حنو ما ذكر فيها أن ملكني زنيا وقتال النفس اليت حرم اهللا تعاىل ذكر يف بعض التفاسري اليت ال تصح وذلك 
  وشربا اخلمر 

وقد نزه اهللا تعاىل املالئكة عن ذلك وأن الزهرة كانت زانية فمسخت كوكبا مضيئا يهتدى به يف الرب والبحر حىت 
نة إال زنت لتمسخ كوكبا أدت هذه الروايات الفاسدة بعض أهل اإلحلاد إىل أن قال لو كان هذا ملا بقيت حمص

واليت ذكر فيها أن يوسف عليه السالم قعد من امرأة العزيز مقعد الرجل من امرأته وقد نزه اهللا تعاىل أنبياءه عن 
  ذلك وهذا كثري جدا 

وقد أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن جرح العجماء جبار وال ينسند حديث ناقة الرباء أصال وإمنا هو 
  مجيع جهاته  منقطع من

وهذا ساقط مبا روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من قوله { } ومن شريعة زكريا عليه السالم قوله تعاىل 
ألصمت يوما إىل الليل وباجلملة فلم نؤمر بالصمت ومن صمت عن غري الواجب من الكالم واملستحب من الذكر 

  فقد أحسن 
احلكم بالقرعة مث جعلوا ذلك حكما يف املستلحق من األوالد ويف املشكوك فاحتج هبذا قوم يف { } ومنها قوله تعاىل 

  يف طالقها من النساء ويف غري ذلك وهذا ال يلزم بل يبطل من وجهني أحدمها أن هذا قياس والقياس باطل 
  والثاين أنه غري مأمور به يف شريعتنا 

  النا يف األرض املقدسة وحنن ال خنلع نع{ } ومن شرائع موسى عليه السالم قوله تعاىل 
  { } ومنها قوله تعاىل 

قال أبو حممد وهذا ال خالف يف أنه منسوخ وأن اهللا تعاىل قد أحل هلم كل ذلك على لسان حممد صلى اهللا عليه و 
وهذه الشحوم من طعامنا فهن حل هلم وإن رغمت أنوفهم وأنوف اجملتنبني هلا اتباعا لدعوى اليهود { } سلم بقوله 

  مي ذلك يف حتر



  { } ومنها قوله تعاىل 
قال أبو حممد أما حنن فال نأخذ هبذا ألننا مل نؤمر به وإمنا أمر به غرينا وإمنا أوجبنا القود يف كل هذا وفيما دونه بني 

وبقوله تعاىل { } املسلمني فيما بينهم وساوينا يف كل ذلك بني احلر والعبد والذكر واألنثى بقوله تعاىل خماطبا لنا 
ويقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املؤمنون تتكافأ دماؤهم فأقدنا يف كل ذلك { } وبقوله تعاىل { } اطبا لنا خم

من احلر للحر والعبد للحرة واألمة وأقدنا من العبد للعبد وللحر وللحرة ولألمة وكذلك من احلرة واألمة وال فرق 
وبقوله صلى اهللا عليه و سلم { } ن مؤمن أصال لقول اهللا تعاىل وأقدنا لكل من ذكرنا من الكافر ومل نقد كافرا م

  وال يقتل مؤمن بكافر 
  وهذا منسوخ بإمجاع { } ومنها قوله تعاىل 
  { } ومنها قوله تعاىل 

  قال أبو حممد وهذا منسوخ بإمجاع 
  ومنها األمر بذبح بقرة صفراء فاقع لوهنا وهذا ال يلزم يف شيء من األحكام بإمجاع 

وال حيل يف شريعتنا رجم املكذب بالنذر وقد احتج قوم يف رجم من فعل فعل { } شريعة لوط عليه السالم ومن 
  لوط هبذه اآلية 

قال أبو علي ونسوا أن فاعل ذلك من قوم لوط كان كافرا وذلك منصوص يف القرآن يف اآلية نفسها إذ أخرب تعاىل 
{ } عهم ومل يكونوا ممن فعل ذلك الفعل ونسوا أيضا قوله تعاىل أهنم كذبوا بالنذر وأن صبياهنم ونساءهم رمجوا م

فكان يلزمهم إذا طردوا أصلهم الفاسد أن يسلموا عينهم كل من راود ذكرا عن نفسه ألن اهللا تعاىل طمس أعني 
 عز قوم لوط إذ راودوا ضيفه كما رمجهم ملا أتوا الذكور وكفروا فمن فرق بني شيء من ذلك فقد حتكم يف دين اهللا

  و جل بال برهان وال هدى من اهللا تعاىل 
  { } ومن شريعة يوسف عليه السالم 

  قال أبو حممد وهذا مما ال خالف فيه أنه ال جيوز أن حنكم به اآلن بني الناس يف تداعيهم الزىن 
  { } ومنها 

 عليه و سلم أموالكم قال أبو حممد فاحتج قوم هبذا يف إثبات اجلعل وهذا ال يلزم ألن قول رسول اهللا صلى اهللا
  عليكم حرام مبطل للجعل إال أن يوجبه نص يف شريعتنا أو تطيب به نفس اجلاعل 

  { } ومنها قوله تعاىل 
قال أبو حممد وهذا ال خالف بيننا وبني خصومنا يف أنه ال حيكم به بيننا وأنه ال يسترق السارق ألجل سرقته وكان 

تركه بل قد روينا عن زرارة بن أوىف القاضي أنه باع حرا يف دين وروينا أيضا يلزمهم القول به ألنه ليس جممعا على 
  { } عن الشافعي من طريق غريبة وقد كان ذلك يف صدر اإلسالم مث نسخ بقوله تعاىل 

فاحتج هبذا قوم يف إباحة جلد الزاين والقاذف والشارب إذا كانوا مرضى { } ومن شريعة أيوب عليه السالم 
  مائة أو مثانون أو أربعون مشراخا ويف بر ميني من حلف ليجلدن غالمه كذا وكذا جلدة يعرجون فيه 

قال أبو حممد والذين احتجوا بدعواهم يف كالم امليت يف أمر بقرة بين إسرائيل أن فالنا قتلين يأبون ههنا من أن يربأ 
رى اجللد بالضغث للمريض فإمنا احلالف إذا ضرب بضغث ويكفي هذا من قبيح التناقض وفاحشة وحنن وإن كنا ن

جنيزه من غري هذه اآلية لكن من احلديث املأثور عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه أمر أن جيلد املريض الذي 



  زىن بعثكول فيه مائة مشراخ ونرى الرب يقع مبا يقع عليه اسم جلد واسم ضرب 
  { } ومن شريعة موسى وصهره عليهما السالم 

مد وهبذا حيتج من يبيح النكاح على إجارة إىل أحد أجلني مل يوقت أحدمها بعينه وهذا عندنا وعند قال أبو حم
خصومنا ال جيوز ألن اإلجارة اجملهولة األجل فاسدة ألهنا أكل مال بالباطل والنكاح على شيء فاسد ألن كل ما ال 

رة للمنكح ال حظ فيها للمنكحة يصح إال بصحة ما ال يصح فال شك يف أنه ال يصح ال سيما وتلك اإلجا
  وال حظ فيها لألب وال للويل { } والصداق يف ديننا إمنا هو للمنكحة بنص قول اهللا تعاىل 

ومن عجائب الدنيا ما حدثنا أمحد بن حممد بن اجلسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن القاسم 
  قال احتج مالك يف جواز فعل الرجل 

  { } ابنته البكر بغري رضاها بقول اهللا تعاىل عن صهر موسى بإنكاح 
قال علي فأي عجب أعجب من احتجاجه هبذه اآلية فيما ال يوجد يف اآلية أصال ويف املمكن أهنا رضيت فلم يذكر 

  مث خيالف اآلية نفسها يف أربعة مواضع أحدمها إنكاح إحدى ابنيت بغري عينها 
  والثاين إنكاحه بإجارة 

  ث اإلجارة إىل أحد أجلني أيهما أوىف فالنكاح ثابت الثال
  والرابع إنكاح امرأة خبدمة أبيها 

مث بعد هذا كله من له بأهنا كانت بكرا ولعلها ثيب أليس يف هذا االحتجاج عربة ملن اعترب ولعلها بكر عانس وهو 
منا من أن شرائع األنبياء عليهم ال يرى إنكاح هذه إال بإذهنا ورضاها فكيف واالحتجاج باآلية ال يصح ملا قد

  { } مث قال { } السالم ال تلزمنا ومن شرائع اخلضر عليه السالم قوله تعاىل 
قال أبو حممد وال خالف يف شريعتنا أنه ال حيل قتل غالم خوف أن يرهقهما طغيانا وكفرا ومن شريعة نوح عليه 

  { } السالم 
قتل األطفال وغاب عنهم أن قول نوح عليه السالم إمنا كان فيمن كان  قال أبو حممد فأخذ هبذا األزارقة واستباحوا

  وبقوله تعاىل { } يف عصره من الكفار فقط الذين أهلكهم اهللا تعاىل ومل يبق هلم نسال بقوله تعاىل 

لى ومل حيمل نوح مع نفسه عليه السالم إال املؤمنني فقط من قومه وولده وغاب عنهم جبهلهم أن رسول اهللا ص{ } 
اهللا عليه و سلم سيد ولد آدم هو ولد كافر وكافرة وأن عمر كذلك وقد قال عليه السالم أو ليس خياركم أوالد 
املشركني وحنن نترك الكفار وال نقتلهم بل نأخذ منهم اجلزية وننكح إليهم ونعاملهم ونأكل ذبائحهم وال نستحل 

وال يضلوننا واحلمد هللا رب العاملني وقد نقل كافة بين قتل طفل من أطفال أهل احلرب عمدا بل يهديهم اهللا بنا 
إسرائيل أن موسى عليه السالم قتل صبيان أهل مدين وقتل يوشع صبيان أهل أرحيا األطفال بأمر اهللا تعاىل بذلك 

  وهذا يف شريعتنا غري جائز 
  { } ومن شريعة يونس عليه السالم قوله تعاىل 

كم بالقرعة وقد مضى الكالم يف ذلك وال خالف بني أحد منا أنه ال جيوز أن قال أبو حممد فاحتج هبذا قوم يف احل
  يلقى أحد يف البحر بالقرعة 

  وليس هذا من شرط الصوم عندنا { } ومن شريعة مرمي عليها السالم 
  وحنن نعتدي كثريا فال منسخ وهللا احلمد { } ومن شرائع اهللا تعاىل يف بين إسرائيل قوله تعاىل 



  { } أهل زمان زكريا عليه السالم قول أم مرمي  ومن شريعة
  قال أبو حممد وهذا غري جائز عندنا أصال 

  { } ومن شريعة يعقوب عليه السالم 

قال أبو حممد وهذا ال حيل عندنا وليس ألحد أن حيرم على نفسه ما مل حيرم اهللا عز و جل عليه إال أن طوائف من 
مة فقال به قوم ومنع منه آخرون وباملنع منه نقول وال حيل ألحد أن حيرم زوجة علمائنا اختلفوا يف حترمي الزوجة واأل

  وال غريها وال تكون بذلك حراما وال طالقا وال كفارة يف ذلك وهي حالل له كما كانت وكذلك سائر ماله 
  { } ومن شرائع بين إسرائيل 

  قال أبو حممد وهذا ال يلزمنا 
  }  {ومن شريعة آدم عليه السالم قوله 

قال أبو حممد وال خالف يف أنه ال جيوز عندنا التحاكم بالقرابني وال حيل عندنا االستسالم للقتل ظلما بل املقتول 
  دون نفسه شهيد 

  { } ومن شريعة الكتابيني يف زمان أصحاب الكهف 
  قال أبو حممد وهذ حرام يف شريعتنا 

  صاحل بنوا على قربه مسجدا أولئك شرار اخللق  وقد قال عليه السالم إن أولئك كانوا إذا مات فيهم رجل
  قال أبو حممد فهذه شرائع يلزم من قال باتباع شرائع األنبياء عليهم السالم أن يقول هبا وإال فقد نقضوا أصلهم 

  { } واحتج املوجبون لألخذ بشرائع األنبياء عليهم السالم بقوله تعاىل 

بني اثنني من املسلمني أن هذا منسوخ وأن من حكم حبكم اإلجنيل مما  قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ال خالف
  مل يأت بالنص عليه وحي يف شريعة اإلسالم فإنه كافر مشرك خارج عن اإلسالم 

  { } واحتجوا بقوله تعاىل 
وبيان { } اىل يقول قال أبو حممد وهذا إمنا عين اهللا تعاىل به أنبياء بين إسرائيل ال حممدا صلى اهللا عليه و سلم ألنه تع

وحنن ليس لنا نبيون وإمنا لنا نيب واحد واألنبياء كلهم مسلمون وقد حكى اهللا تعاىل عن أنبياء { } ذلك قوله تعاىل 
  سالفني أهنم قالوا أمرنا بأن نكون من املسلمني 

دين اليهود والنصارى  فصح أن اهللا تعاىل هنى عن{ } وأيضا فقد قال تعاىل حاكيا عن أهل الكتاب أهنم قالوا لنا 
فصح يقينا أن إبراهيم كانت شريعته قبل التوراة وأن شريعته { } وأمرنا بدين إبراهيم عليه السالم وقال تعاىل 

الزمة لنا فمن احملال املمتنع أن نؤمر باتباع شيء نزل بعد شريعتنا وهذا متناقض فبطل تأويل من ظن اخلطأ يف قوله 
  بين إسرائيل فقط  وصح أهنم أنبياء{ } تعاىل 

  فإن قالوا ال خالف بني التوراة وبني شريعة إبراهيم عليه السالم وال بني 

شريعتنا واحتجوا مبا حدثناه عبد اهللا بن يوسف ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثنا أمحد 
مهام بن منبه عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا  بن علي ثنا مسلم ثنا حممد بن رافع ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن

عليه و سلم أنه قال األنبياء إخوة من عالت وأمهاهتم شىت ودينهم واحد قلنا هلم هذا حجة عليكم ال لكم إن 
وأنزلنآ إليك لكتاب بلحق مصدقا ملا بني يديه من { تأولتم فيه اتفاق أحكام شرائعهم أكذهبم القرآن يف قوله تعاىل 



كتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم مبآ أنزل هللا وال تتبع أهوآءهم عما جآءك من حلق لكل جعلنا منكم شرعة ل
ومنهاجا ولو شآء هللا جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم يف مآ آتاكم فاستبقوا اخلريات إىل اهللا مرجعكم مجيعا 

ومصدقا ملا بني يدي من لتوراة وألحل { يه السالم وأكذهبم قوله تعاىل عن عيسى عل} فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون 
وأكذهبم أمر السبت وحترمي كل ذي ظفر } لكم بعض لذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فتقوا هللا وأطيعون 

وما حرم إسرائيل على نفسه ولكن معىن قوله صلى اهللا عليه و سلم ودينهم واحد إمنا يعين التوحيد الذي مل خيتلفوا 
  ال فيه أص

  } أولئك لذين هدى هللا فبهداهم قتده قل ال أسألكم عليه أجرا إن هو إال ذكرى للعاملني { واحتجوا بقوله تعاىل 
قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألن الذي أمرنا أن نقتدي هبم فيه هو ما اتفقت فيه شريعتنا وشريعتهم مثل قوله 

بدون إال هللا وبلوالدين إحسانا وذي لقرىب واليتامى وملساكني وقولوا وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تع{ تعاىل 
{ فأما باقي اآلية يف قوله تعاىل } للناس حسنا وأقيموا لصالة وآتوا لزكاة مث توليتم إال قليال منكم وأنتم معرضون 

فال تقل هلمآ أف وال  وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبلوالدين إحسانا إما يبلغن عندك لكرب أحدمها أو كالمها
  فلم نأخذه من هذه اآلية لكن من أمر اهللا تعاىل لنا بذلك يف آية أخرى } تنهرمها وقل هلما قوال كرميا 

شرع لكم من لدين ما وصى به نوحا ولذي أوحينآ إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى { ومثل قوله عز و جل 
ى ملشركني ما تدعوهم إليه هللا جيتيب إليه من يشآء ويهدي إليه من وعيسى أن أقيموا لدين وال تتفرقوا فيه كرب عل

  } ينيب 
فنص تعاىل على أهنم كلهم أمروا أال يتفرقوا يف الدين وهذا هو نفس إخباره عليه السالم أن دين األنبياء عليهم 

بذلك وأحل اخلمر مدة  السالم واحد وقد نص اهللا تعاىل على أنه أمر بعضهم بترك العمل يف السبت ومل يأمرنا حنن
  وحرمها بعد ذلك فصح يقينا أن الذي هنوا عن التفرق فيه 

وأن الذي شرع جلميعهم من الدين الواحد إمنا هو التوحيد وأن الذي فرق فيه بينهم هي الشرائع واألعمال 
  الواجبات واحملرمات وهذا هو نفس قولنا 

عت أن تبتغي نفقا يف ألرض أو سلما يف لسمآء فتأتيهم وإن كان كرب عليك إعراضهم فإن ستط{ وقد قال تعاىل 
وأنزلنآ إليك لكتاب بلحق مصدقا ملا بني يديه { وقال } بآية ولو شآء هللا جلمعهم على هلدى فال تكونن من جلاهلني 

من لكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم مبآ أنزل هللا وال تتبع أهوآءهم عما جآءك من حلق لكل جعلنا منكم شرعة 
منهاجا ولو شآء هللا جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم يف مآ آتاكم فاستبقوا اخلريات إىل اهللا مرجعكم مجيعا و

ولكل وجهة هو موليها فستبقوا خلريات أين ما تكونوا يأت بكم هللا { قال تعاىل } فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون 
رق بني الشرائع وبني منهاج كل واحد منهم وبني وجهة فصح بالنص أنه تعاىل ف} مجيعا إن هللا على كل شيء قدير 
يريد هللا ليبني لكم ويهديكم سنن لذين من قبلكم ويتوب عليكم وهللا عليم حكيم { كل واحد منهم وقد قال تعاىل 

 {  
نهم فصح أن اهللا تعاىل ال يتناقض كالمه وصح أن الذي أمرنا أن نتبع فيه سننهم هو غري الشرائع اليت فرق بيننا وبي

فيها فصح أنه التوحيد الذي سوى فيه بينهم كلهم يف التزامه فصح أنه هو اهلدى الذي أمر صلى اهللا عليه و سلم 
وتبعت ملة آبآئي { بأن يقتدي هبم ويبني ذلك أيضا قوله تعاىل حاكيا عن رسوله يوسف عليه السالم أنه قال 

ذلك من فضل هللا علينا وعلى لناس ولكن أكثر لناس  إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنآ أن نشرك بلله من شيء
  } ال يشكرون 



قال أبو حممد فبني نصا أهنم اتفقوا يف التوحيد خاصة وإال فقد نص تعاىل على أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السالم 
احا إلسرائيل حرم على نفسه أشياء كانت له حالال وليس هذا يف شريعة إبراهيم عليه السالم فصح يقينا أنه كان مب

  أن حيرم على نفسه بعض الطعام 
وأما شريعة إبراهيم عليه السالم فهي شريعتنا نفسها على ما نبني يف آخر هذا الباب إن شاء اهللا عز و جل وليس يف 

  شريعتنا أن حيرم أحد على نفسه طعاما أحله اهللا له وقد مجع يعقوب بني األختني 
يعة إبراهيم فلما سوى يوسف عليه السالم بني ملة إبراهيم ويعقوب وشرائعهما وهذا ال حيل يف شريعتنا اليت هي شر

  مفترقة علمنا أن ذلك يف التوحيد وحده ال فيما سواه 
فاعترض بعض خصومنا بأن قال إذا محلتم قوله تعاىل على أن ذلك يف التوحيد وحده ال فيما سواه عريتم اآلية من 

  الفائدة 
   ألن التوحيد مأخوذ بالعقل

{ قال أبو حممد هذا من أغث احتجاج يورده مشغب ويلزم من قال هبذا أن حيذف من القرآن كل آية مكررة مثل 
  وغريها 

والتوحيد عرف بالعقل ضرورة ولكن ما جيب اإلقراء به فرضا وال صح الوعيد على جاحده بالقتل والنار يف اآلخرة 
  بالعقل وإمنا وجب ذلك كله بإنذار الرسل فقط 

ية املذكورة أوجبت اعتقاد التوحيد وأوجبت اإلقرار به ومل جيب ذلك قط بالعقل ألن العقل ال يشرع وال خيرب فاآل
مبن يعذب اهللا تعاىل يف اآلخرة وال مبن ينعم وإمنا العقل مميز بني املمتنع والواجب واملمكن ومميز بني األشياء 

  م املعقول فهذا ما يف العقل وال مزيد املوجودات وبني احلق املوجود املعقول والباطل املعدو
أولئك لذين هدى هللا فبهداهم قتده قل ال أسألكم عليه أجرا إن هو إال ذكرى { وقال بعضهم حنمل قوله تعاىل 

وأنزلنآ إليك لكتاب بلحق مصدقا ملا بني يديه { على ما مل يأتنا فيه نص أنه نسخ من شرائعهم وحنمل قوله } للعاملني 
هيمنا عليه فحكم بينهم مبآ أنزل هللا وال تتبع أهوآءهم عما جآءك من حلق لكل جعلنا منكم شرعة من لكتاب وم

ومنهاجا ولو شآء هللا جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم يف مآ آتاكم فاستبقوا اخلريات إىل اهللا مرجعكم مجيعا 
  على ما نسخ من شرائعهم } فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون 

  هذا تأويل منهم جمرد من الدليل وما جترد عن الدليل فهو دعوى ساقطة قال أبو حممد 
  وقد بينا الدالئل على أن الذي أمرنا باالقتداء هبم فيه إمنا هو التوحيد وحده فقط 

وأنزلنآ إليك لكتاب بلحق مصدقا ملا بني يديه من لكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم مبآ { واحتجوا بقول اهللا تعاىل 
 وال تتبع أهوآءهم عما جآءك من حلق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شآء هللا جلعلكم أمة واحدة أنزل هللا

  } ولكن ليبلوكم يف مآ آتاكم فاستبقوا اخلريات إىل اهللا مرجعكم مجيعا فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون 
وأنزلنآ إليك لكتاب بلحق مصدقا ملا بني { ىل قال أبو حممد وقد بني اهللا تعاىل يف آية أخرى غري هذه اآلية بقوله تعا

يديه من لكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم مبآ أنزل هللا وال تتبع أهوآءهم عما جآءك من حلق لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا ولو شآء هللا جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم يف مآ آتاكم فاستبقوا اخلريات إىل اهللا مرجعكم مجيعا 

  } مبا كنتم فيه ختتلفون فينبئكم 
  } ومن يبتغ غري إلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف آلخرة من خلاسرين { 



واحتجوا بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أمر ثنية الربيع أو اجلرح الذي جرحت على حسب اختالف 
  الروايات يف ذلك كتاب اهللا القصاص 

لشهر حلرام بلشهر حلرام وحلرمات قصاص { اهللا عليه و سلم قوله تعاىل  قال أبو حممد إمنا عىن رسول اهللا صلى
وهذا الذي خوطبنا به حنن } فمن عتدى عليكم فعتدوا عليه مبثل ما عتدى عليكم وتقوا هللا وعلموا أن هللا مع ملتقني 

  هو الالزم لنا ومل يأت نص عن أنه عليه السالم عىن غري هذه اآلية أصال 
وكتبنا عليهم فيهآ أن لنفس بلنفس ولعني بلعني وألنف { له عليه السالم إمنا عىن بذلك قوله تعاىل فإن قال قائل فلع

بألنف وألذن بألذن ولسن بلسن وجلروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن مل حيكم مبآ أنزل هللا فأولئك 
  دون هذه اآلية وما علمكم بأنه عىن عليه السالم اآلية اليت تلومت } هم لظاملون 

{ فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق إن الربهان على أنه صلى اهللا عليه و سلم مل يعن بقوله كتاب اهللا القصاص قوله تعاىل 
وكتبنا عليهم فيهآ أن لنفس بلنفس ولعني بلعني وألنف بألنف وألذن بألذن ولسن بلسن وجلروح قصاص فمن 

أنه ليس يف سورة التوراة قبول أرش وإمنا } هللا فأولئك هم لظاملون تصدق به فهو كفارة له ومن مل حيكم مبآ أنزل 
{ األرش يف حكم اإلسالم ويف احلديث املذكور أهنم قبلوا األرش فصح أنه صلى اهللا عليه و سلم مل يعن قوله تعاىل 

ص فمن وكتبنا عليهم فيهآ أن لنفس بلنفس ولعني بلعني وألنف بألنف وألذن بألذن ولسن بلسن وجلروح قصا
  } تصدق به فهو كفارة له ومن مل حيكم مبآ أنزل هللا فأولئك هم لظاملون 

  واحتجوا بقوله صلى اهللا عليه و سلم إذا رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء حنن أوىل مبوسى منهم 
ره بصيامه ما اتبع قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألنه صلى اهللا عليه و سلم قد أمر بصيامه ولوال أن اهللا تعاىل أم

  اليهود يف ذلك وقد صح أنه كان يوما تصومه قريش يف اجلاهلية فصامه صلى اهللا عليه و سلم تربرا 
  واحتجوا أيضا بأن قالوا ملا كانت شريعة األنبياء عليهم السالم حقا وجب اتباع احلق حىت يأيت ما ينقلنا عنه 

تلك الشرائع وإن كانت حقا على الذين خوطبوا هبا فلم تكتب قط قال أبو حممد واجلواب وباهللا تعاىل التوفيق إن 
علينا وليس ما كان حقا على واحد كان حقا على غريه إال أن يوجبه اهللا تعاىل عليه وإمنا كتب علينا اإلقرار 

  باألنبياء السالفني وبأهنم بعثوا إىل قومهم باحلق ال إىل كل أحد ومل يكتب علينا العمل بشرائعهم 
جوا بدعائه صلى اهللا عليه و سلم بالتوراة يوم رجم اليهوديني وأنه عليه السالم سأهلم ما جتدون يف التوراة فلما واحت

  أخربوه بالرجم وأهنم تركوه قال صلى اهللا عليه و سلم أنا أول من أحيا أمر اهللا تعاىل 

اهللا عليه و سلم بال شك يف شريعته قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه بل هو تأويل سوء ممن تأوله ألنه صلى 
املنزلة عليه قد أمر برجم من أحصن من الزناة وإمنا دعا صلى اهللا عليه و سلم بالتوراة حسما لشغب اليهود وتبكيتا 

  هلم يف تركهم العمل مبا أمروا به وإعالما هلم بأهنم خالفوا كتاهبم الذي يقرون أنه أنزل عليهم 
و سلم رجم اليهوديني اتباعا للتوراة ال ألمر اهللا تعاىل له برجم كل من أحصن من الزناة  ومن قال إنه صلى اهللا عليه

يف شريعته املنزلة عليه فقد كفر وفارق اإلسالم وحل دمه ألنه ينسب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم عصيان ربه 
   فيما أمره به يف شريعته املنزلة عليه إذ تركها واتبع ما أنزل يف التوراة

وقد أخرب تعاىل أن اليهود حيرفون الكلم عن مواضعه فمن الكفر العظيم أن يقول من يدعي أنه مسلم إن النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم حكم بكتاب قد أخرب أنه حمرف 

وواهللا إن العجب ليعظم ممن ينسب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلكم مبا يف التوراة يف رجم يهوديني زنيا 



هو يرفع نفسه اخلسيسة عن هذا فيقول إن قدم إيل يهوديان زنيا مل أقم عليهما احلد ورددهتما إىل أهل دينهما فهو و
يترفع عما يصف به نبيه صلى اهللا عليه و سلم نربأ إىل اهللا تعاىل من نصر كل مذهب يؤدي إىل مثل هذه البوائق 

  والكبائر وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 
أنه صلى اهللا عليه و سلم سدل ناصيته كما يفعل أهل الكتاب مث فرقها بعده وكان حيب موافقة  واحتجوا مبا روي

  أهل الكتاب فيما مل ينزل عليه فيه شيء 
قال أبو حممد وهذا احلديث من أقوى احلجج عليهم ألنه نص فيه على أنه صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان حيب 

ه فيه شيء فصح أنه صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان يفعل ذلك يف املباح له فعله موافقة أهل الكتاب فيما مل ينزل علي
وتركه مما مل ينه عنه وال أمر به وهذا غري ما حنن فيه وإمنا كالمنا يف وجوب شرائعهم ما مل ننه عنها ويف سقوطها حىت 

  تركه نؤمر هبا وأما الزي املباح وفرق الشعر وسدله فكل ذلك مباح حىت اآلن فعله و
  هذا كل ما احتجوا به قد أبطلنا شغبهم فيه وباهللا تعاىل التوفيق 

  وحنن إن شاء اهللا تعاىل ذاكرون الرباهني املبينة قولنا املبطلة قوهلم وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 
ا أمحد بن علي ثنا مسلم ثنا حدثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثن

أبو بكر بن أيب شيبة وحيىي بن حيىي واللفظ له قال أبو بكر نا هشيم ثنا سيار ثنا يزيد الفقري ثنا جابر وقال حيىي أنا 
  هشيم عن 

سيار عن يزيد الفقري عن جابر بن عبد اهللا األنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أعطيت مخسا مل 
  د قبلي كان كل نيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل كل أمحر وأسود وذكر باقي احلديث يعطهن أح

وبه إىل مسلم ثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قاال ثنا إمساعيل وهو ابن جعفر عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه 
فذكرهن وفيها أرسلت إىل اخللق عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فضلت على األنبياء بست 

  كافة 
قال أبو حممد هذا احلديث يكفي من كل شغب موه به املبطلون ويبني أن كل نيب قبل نبينا صلى اهللا عليه و سلم إمنا 

بعث إىل قومه خاصة وإذا كان ذلك صح بيقني أن غري قومه مل يلزموا بشريعة نيب غري نبيهم فصح هبذا يقينا أنه مل 
  أحد من األنبياء غري حممد صلى اهللا عليه و سلم  يبعث إلينا

وإىل مثود أخاهم صاحلا قال يقوم عبدوا هللا ما لكم من إله غريه هو أنشأكم من { وإذ قد صح ذلك فقد قال تعاىل 
وإىل عاد أخاهم هودا قال ياقوم عبدوا هللا } { ألرض وستعمركم فيها فستغفروه مث توبوا إليه إن ريب قريب جميب 

وإىل مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم عبدوا هللا ما لكم من إله غريه قد جآءتكم } { لكم من إله غريه أفال تتقون ما 
بينة من ربكم فأوفوا لكيل ومليزان وال تبخسوا لناس أشياءهم وال تفسدوا يف ألرض بعد إصالحها ذلكم خري لكم 

ومآ أرسلناك إال كآفة للناس بشريا ونذيرا ولكن { سلم وقال تعاىل يف نبينا صلى اهللا عليه و } إن كنتم مؤمنني 
قل يأيها لناس إين رسول هللا إليكم مجيعا لذي له ملك { وقال تعاىل آمرا له أن يقول } أكثر لناس ال يعلمون 

لسماوات وألرض ال إله إال هو حييي ومييت فآمنوا بلله ورسوله لنيب ألمي لذي يؤمن بلله وكلماته وتبعوه لعلكم 
لتنذر قوما مآ أنذر آبآؤهم { خماطبا للناس كلهم وأمره تعاىل أن يدعو اإلنس واجلن إىل اإلميان وقال تعاىل } تدون هت

يا أهل لكتاب قد جآءكم رسولنا { فصح أهنم مل يكونوا ملزمني شريعة أحد من األنبياء وقال تعاىل } فهم غافلون 
من بشري وال نذير فقد جاءكم بشري ونذير وهللا على كل شيء  يبني لكم على فترة من لرسل أن تقولوا ما جآءنا

  } قدير 



فعلمنا أن الشرائع اليت بعث هبا موسى عليه السالم مل تلزم غري بين إسرائيل حاشا التوحيد وحده على ما بينا قبل 
وما كان من ملشركني وقالوا كونوا هودا أو نصارى هتتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا { وعلى ما بينه تعاىل إذ يقول 

قولوا آمنا بلله ومآ أنزل إلينا ومآ أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب وألسباط ومآ أويت موسى } { 
وعيسى وما أويت لنبيون من رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون فإن آمنوا مبثل مآ آمنتم به فقد هتدوا 

  } كهم هللا وهو لسميع لعليم وإن تولوا فإمنا هم يف شقاق فسيكفي

قال أبو حممد فصح هبذه اآلية أيضا أن الذي تساوى فيه كل من ذكر اهللا من النبيني هو الالزم لنا وليس ذلك إال 
التوحيد وحده وإال فال خالف بني أحد من املسلمني يف أن شرائعهم كانت خمتلفة فسقط عنا بذلك مجيع شرائعهم 

  و التوحيد فقط إال الذي سوى بينهم فيه وه
ومن ألزمنا شرائع األنبياء قبلنا فقد أبطل فضيلة النيب صلى اهللا عليه و سلم وأكذبه يف إخباره أنه مل يبعث نيب إال 

إىل قومه خاصة حاشا ألن خصومنا يريدون منا اتباع شرائع من قبلنا فيوجبون بذلك أهنم مبعوثون إلينا وهذا الباطل 
  والكذب 

} ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم { له تعاىل ويبني هذا أيضا قو
أم كنتم شهدآء إذ حضر { وهذه صفة فعل اهللا تعاىل الذي مل يزل حكمه موصوفا هبا يف خلقه يف علمه وقال تعاىل 

راهيم وإمساعيل وإسحاق إهلا واحدا يعقوب ملوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إهلك وإله آبائك إب
  } وحنن له مسلمون تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا يعملون 

قال أبو حممد هذه كافية يف هذا الباب ألنه تعاىل ما سوى بينهم فيه وهو عبادة اهللا تعاىل وحده واإلقرار بأنه اإلله 
 يسألنا عما كان أولئك األنبياء يعملون وإذا مل نسأل عن عملهم فقد تيقن كل ذي حس وحده مث أخربنا تعاىل أنه ال

  سليم أن ما ال نسأل عنه فإنه غري الزم لنا ولو كان لنا الزما لسئلنا عنه 

فصح هبذا كله ما ذكرنا وهي براهني ضرورية ال حميد عنها وأعماهلم هي شرائعهم اليت بعثوا هبا فقد سقط عنا 
طلبها وإذ سقط عنا طلبها فقد سقط عنا حكمها إذ ال سبيل إىل التزام حكم شيء إال بعد معرفته وال سبيل بالنص 

  إىل معرفته إال بعد طلبه وباهللا تعاىل التوفيق 
وأما شريعة إبراهيم عليه السالم فهي شريعتنا هذه بعينها ولسنا نقول إن إبراهيم بعث إىل الناس كافة وإمنا نقول إن 

تعاىل بعث حممدا صلى اهللا عليه و سلم إىل الناس كافة بالشريعة اليت بعث تعاىل هبا إبراهيم عليه السالم إىل قومه اهللا 
خاصة دون سائر أهل عصره وإمنا لزمتنا ملة إبراهيم ألن حممدا صلى اهللا عليه و سلم بعث هبا إلينا ال ألن إبراهيم 

{ وقال تعاىل } إليك أن تبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من ملشركني  مث أوحينآ{ عليه السالم بعث هبا قال تعاىل 
  } وقالوا كونوا هودا أو نصارى هتتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من ملشركني 

  قال أبو حممد فانبلجت املسألة واحلمد هللا رب العاملني 
ما كان يلزمنا من شريعة حممد صلى اهللا عليه و  ونسخ اهللا تعاىل عنا بعض شريعة إبراهيم كما نسخ أيضا عنا بعض

  سلم 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم { فمن ذلك ذبح األوالد نسخ عنه عليه السالم كما نسخ عنا أيضا بقوله تعاىل 

أال تشركوا به شيئا وبلوالدين إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم وإياهم وال تقربوا لفواحش ما 
وإذا { وبقوله تعاىل } ظهر منها وما بطن وال تقتلوا لنفس ليت حرم هللا إال بلحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 



قد خسر لذين قتلوا أوالدهم سفها بغري علم وحرموا ما رزقهم هللا { وبقوله تعاىل } ملوءودة سئلت بأى ذنب قتلت 
وما كان ستغفار إبراهيم { تغفار للمشركني بقوله تعاىل ونسخ االس} فترآء على هللا قد ضلوا وما كانوا مهتدين 

ما كان { وبقوله تعاىل } ألبيه إال عن موعدة وعدهآ إياه فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه إن إبراهيم ألواه حليم 
وقد وعد }  للنيب ولذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب من بعد ما تبني هلم أهنم أصحاب جلحيم

النيب صلى اهللا عليه و سلم عمه أبا طالب باالستغفار كما وعد إبراهيم عليه السالم أباه باالستغفار حىت هنى اهللا 
  تعاىل كليهما عن ذلك 

فلمآ رأى لقمر بازغا قال هذا ريب فلمآ أفل قال لئن مل { وأما قول إبراهيم عليه السالم لقومه إذ رأى الكوكب 
فإمنا كانت تقريرا هلم تبكيتا ال استدالال ومعاذ اهللا أن يقول إبراهيم بالعبودية } نن من لقوم لضالني يهدين ريب ألكو

ألحد دون اهللا تعاىل ومن كان مثل إبراهيم سبقت له من اهللا تعاىل سابقة علم يف انتخابه للرساله واخللة ال يستدل 
أن ذلك توبيخ هلم على فساد استدالهلم يف عبادهتم  بكرب الشمس على ربوبيتها وهو يرى الفلك أكرب منها فصح

أي عند نفسك يف الدنيا وعند قومك املغرورين } ذق إنك أنت لعزيز لكرمي { للنجوم وأن هذا إمنا هو كما قال 
وإال فهو يف تلك احلال الدليل املهان وقال قوم متكلفون متنطعون ماذا كانت شريعة النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ن ينبأ قبل أ
قال أبو حممد فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق أن يقال هلم يف نفس سؤالكم جوابكم وهو قولكم أن ينبأ وأن مل يكن نبيا 

فلم يكن مكلفا شيئا من الشرائع اليت مل يؤمر هبا ومن اهلذيان أن يكون مأمورا مبا مل يؤمر به فصح أنه مل يكن ألزم 
لالزم لقومه من عهد إبراهيم عليه السالم لولده ونسله حىت غريه عمرو بن حلي شيئا من الشريعة حاشا التوحيد ا

وحاشا ما صانه اهللا تعاىل عنه من الزىن وكشف العورة والكذب والظلم وسائر الفواحش والرذائل اليت سبق يف علم 
  اهللا تعاىل أنه سيحرمها عليه وعلى الناس ال إله إال هو 

  أهل األرض كلهم  وقد قال قوم إن نوحا بعث إىل
قال أبو حممد وهذا خطأ ألنه تكذيب لقوله صلى اهللا عليه و سلم إن كل نيب حاشاه إمنا بعث إىل قومه خاصة فصح 

أن نوحا عليه السالم كذلك وال فرق وإمنا غرق تعاىل من غرق من غري قومه كما غرق األطفال حينئذ وسائر 
كمه وقد قيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم أهنلك وفينا الصاحلون قال احليوان ويفعل ربنا تعاىل ما شاء ال معقب حل

نعم إذا كثر اخلبث وذكر صلى اهللا عليه و سلم جيشا خيسف هبم فقيل له يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفيهم 
  املكره وغريه 

نيته يوم القيامة أو كالما هذا فأخرب صلى اهللا عليه و سلم أهنم وإن عمهم العذاب يف الدنيا فكل أحد يبعث على 
معناه فليس يف إهالك اهللا تعاىل من أهلك بالطوفان دليل على أن مجيعهم بعث إليهم نوح بل نص القرآن مثبت أن 

إنآ أرسلنا نوحا إىل قومه أن أنذر قومك من قبل أن { نوحا عليه السالم مل يبعث إىل غري قومه البتة بقوله تعاىل 
  فمن ادعى أن قومه كانوا مجيع أهل األرض فقد كذب وقفا ما ليس له به علم  }يأتيهم عذاب أليم 

وال يف النص أيضا أن مجيع أهل } وآت ذا لقرىب حقه وملسكني وبن لسبيل وال تبذر تبذيرا { وقد حرم ذلك بقوله 
علمنا والكذب والقول  األرض هلكوا بالطوفان ال يف القرآن وال يف احلديث الصحيح واهللا أعلم وال علم لنا إال ما

  بغري علم ال يستسهله فاضل نعوذ باهللا من اخلذالن 
فإن تعلق متعلق مبا حدثناه عن عبد الرمحن بن عبد اهللا اهلمداين ثنا أبو إسحاق املستملي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 



مع النيب صلى اهللا عليه و سلم  إسحاق بن نضر ثنا حممد بن عبيد ثنا أبو حيان عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال كنا
يف دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها هنسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة مث ذكر صلى اهللا عليه و 
سلم صفة القيامة وفيه أن الناس يأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إىل أهل األرض وذكر باقي احلديث 

  التوفيق  قيل له وباهللا تعاىل
ليس لك يف هذا حجة ألنه مل يقل إىل مجيع أهل األرض وبعض أهل األرض يقع عليه اسم أهل األرض وما كنا 

لنستجيز ختصيص هذا العموم لوال ما ذكرنا قبل من رواية جابر وأيب هريرة وشهادهتما على رسول اهللا صلى اهللا 
حاشاه عليه السالم فإنه بعث إىل الناس كافة وفضل على عليه و سلم بأن كل نيب قبله إمنا بعث إىل قومه خاصة 

  مجيع األنبياء بذلك 
  وقد قال قوم إن آدم عليه السالم بعث إىل ولده وهم أهل األرض قاطبة يف وقتهم بال شك 

قال أبو حممد وهذا شغب ال يصح ألن احلديث الذي ذكرنا آنفا يبطل هذه الدعوى وقد أخرب عليه السالم يف هذا 
  يث أن نوحا أول من بعث إىل أهل األرض وقد روى أن شيثا كان نبيا وإذا كان ذلك فليس آدم مبعوثا إليه احلد

فإن قال قائل ومن أين استجزت االحتجاج يف دفع بعث آدم إىل أهل األرض بنبوة شيث ومل يأت يف نص صحيح 
  وال يف إمجاع وأنت تنكر مثل هذا على غريك 

اهللا تعاىل التوفيق وإمنا قلنا ذلك ألنه قد صح عندنا بيقني أنه مل يبعث قط نيب إىل مجيع قال أبو حممد فنقول له وب
الناس حاشا حممدا صلى اهللا عليه و سلم فمن قال إن آدم ونوحا أو غريمها بعث إىل مجيع الناس يف زمانه فهو 

  كاذب بال شك خمالف حملمد صلى اهللا عليه و سلم مبطل 

ندنا علمنا أن آدم ال خيلو من أحد وجهني ضرورة ال ثالث هلما إما أن يكون معه نيب آخر لفضيلته فلما صح ذلك ع
مل يبعث آدم إليه أو يكون ولده مل يلزموا شريعة أبيهم آدم وقد ينبأ املرء يف مهده كما نىبء عيسى عليه السالم 

  فلعله قد ولد آلدم ولد نىبء يف حني خروجه إىل الدنيا 
ثا إليه واهللا أعلم إال أن اليقني الذي ال شك فيه أن آدم مل يبعث إىل مجيع ناس عصره وال ناس فال يكون آدم مبعو

  هنالك إال هو وامرأته حواء وولده فقط وباهللا تعاىل التوفيق 
وأما قوله صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الذي ذكرنا آنفا إن نوحا أول الرسل إىل أهل األرض وال شك يف آدم 

 عز و جل فإن معناه عندنا واهللا أعلم أن رسالة آدم عليه السالم إمنا كانت ألهل السماء قائال هلم عن رسول اهللا
ومنبئا } وعلم آدم ألمسآء كلها مث عرضهم على ملالئكة فقال أنبئوين بأمسآء هؤالء إن كنتم صادقني { اهللا عز و جل 

ديث الصحيح وإنه مل يبعث إىل أهل األرض أصال وأن هلم بأمسائهم ومسلما عليهم على ما جاء يف القرآن واحل
أوالده وامرأته أوحي إليهم التوحيد مث بعث إىل كل طائفة نيب منها مث بعث نوح إىل قومه خاصة بشريعة كما أخرب 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأرسل إىل أهل األرض بالعذاب العام هلم وجلميع احليوان بال شك ال شريعة 
  ا فهذا موافق ملا صح يف القرآن من خربه عليه السالم ألزموه

وكل ما أرسله تعاىل فبال شك أنه إمنا أرسله بأمر ما هذا ما ال بد منه فوجب أن يعرف مباذا أرسل إىل أهل األرض 
 فلم جنده إال العذاب العام لكل من يف األرض ووجدنا النص قد جاء بإرساله إىل قومه خاصة بشريعته فصح األمر

  وهللا احلمد 
وهبذا تتألف األحاديث كلها والقرآن وقد روينا يف هذا احلديث تأويال آخر عن قتادة واحلكم وهو ما حدثناه أمحد 



بن عمر العذري ثنا أبو ذر عبد بن السرخسي قال ثنا إبراهيم بن خزمي قال ثنا عبد بن محيد قال حدثين يونس عن 
  شريعة بتحليل احلالل وحترمي احلرام شيبان عن قتادة قال بعث نوح حني بعث ال

وبه إىل عبد قال حدثنا أبو نعيم ثنا ابن أيب غنية عن احلكم قال جاء نوح بالشريعة بتحرمي األخوات واألمهات 
  والبنات 

قال أبو حممد فتأول هذان اإلمامان أن نوحا أول من بعث بالتحرمي والتحليل والذي يظهر إلينا فالذي قدمنا أوال 
  أعلم واهللا 

  سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك 

  الباب الرابع والثالثون يف االحتياط

وقطع الذرائع واملشتبه قال أبو حممد علي بن أمحد رمحه اهللا ذهب قوم إىل حترمي أشياء من طريق االحتياط وخوف 
  أن يتذرع منها إىل احلرام البحت 

ا حدثناه عبد اهللا بن يوسف ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب ثنا أمحد بن حممد ثنا أمحد بن علي واحتجوا يف ذلك مب
ثنا مسلم بن احلجاج ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري اهلمداين ثنا أيب نا زكريا عن الشعيب عن النعمان بن بشري قال 

نعمان بأصبعيه إىل أذنيه إن احلالل بني وإن مسعته يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول وأهوى ال
احلرام بني وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ومن وقع يف 

الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه وإن لكل مالك محى وإن محى اهللا حمارمه 
  وذكر باقي احلديث 

قال أبو حممد هذا احلديث روي بألفاظ كما حدثناه عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد ثنا إبراهيم بن أمحد البلخي ثنا 
الفربري ثنا البخاري ثنا حممد بن كثري أنا سفيان عن أيب فروة عن الشعيب عن النعمان بن بشري قال النيب صلى اهللا 

ا أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه يف اإلمث كان ملا استبان أترك ومن عليه و سلم احلالل بني واحلرام بني وبينهم
اجترأ على ما يشك فيه من اإلمث أوشك أن يواقع ما استبان واملعاصي محى اهللا من يرتع حول احلمى يوشك أن 

  يواقعه 
نا خالد بن احلارث ثنا ابن حدثنا عبد اهللا بن ربيع ثنا حممد بن معاوية ثنا أمحد بن شعيب ثنا حممد بن عبد األعلى ث

عون الشعيب قال مسعت النعمان بن بشري يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن احلالل بني وإن 
  احلرام بني وإن بني ذلك 

أمورا مشتبهات وسأضرب لكم يف ذلك مثال إن اهللا عز و جل ذكره محى وإن محى اهللا ما حرم وإنه من يرتع حول 
  شك أن يرع فيه وإنه من خيالط الريبة يوشك أن جيسر احلمى يو

  قال أبو حممد هذا هو أبو فروة األكرب وأما أبو فروة األصغر فهو مسلم بن سامل اجلهين وكالمها كويف ثقة 
فهذا حض منه صلى اهللا عليه و سلم على الورع ونص جلي على أن ما حول احلمى ليست من احلمى وأن تلك 

وما لكم أال { يقني من احلرام وإذا مل تكن مما فصل من احلرام فهي على حكم احلالل بقول تعاىل املشتبهات ليست ب
تأكلوا مما ذكر سم هللا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما ضطررمت إليه وإن كثريا ليضلون بأهوائهم بغري علم 

هو لذي خلق لكم ما يف ألرض مجيعا مث ستوى { فما مل يفصل فهو حالل بقوله تعاىل } إن ربك هو أعلم بلمعتدين 



وبقوله صلى اهللا عليه و سلم أعظم الناس جرما يف } إىل لسمآء فسواهن سبع مساوات وهو بكل شيء عليم 
  اإلسالم من سأل عن شيء مل حيرمه فحرم من أجل مسألته 

فروة عن الشعيب أن هذا إمنا هو  وقد بني النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الذي رويناه آنفا من طريق أيب
  مستحب للمرء خاصة فيما أشكل عليه وأن حكم من استبان له األمر خبالف ذلك 

وكذلك بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الذي روينا آنفا من طريق ابن عون عن الشعيب بيانا جليا 
على احلرام فصح هبذا البيان صحة ظاهره أن معىن أن املخوف على من واقع الشبهات إمنا هو أن جيسر بعدها 

رواية زكريا عن الشعيب اليت يقول فيها وقع يف احلرام أنه إمنا هو على معىن آخر وهو كل فعل أدى إىل أن يكون 
فاعله متيقنا أنه راكب حرام يف حالته تلك وذلك حنو ماءين كل واحد منها مشكوك يف طهارته متيقن جناسة أحدمها 

عينه فإذا توضأ هبما مجيعا كنا موقنني بأنه إن صلى صلى وهو حامل جناسة وهذا ما ال حيل وكذلك القول يف بغري 
  ثوبني أحدمها جنس بيقني ال يعرف بعينه وسائر ألفاظ من ذكرنا على ما ال يتيقن فيه حترمي وال حتليل 

  هذا على وأما ما يوقن حتليله فال يزيله الشك عن ذلك وال معىن لقول من قال 

ولذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن { املقاربة كما قال اهللا تعاىل 
إذ ال خالف يف أن معىن هذا ليس } أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن بلمعروف وهللا مبا تعملون خبري 

  الطالق يف انقضاء العدة لكن إذا بلغ أجل العدة من 
  وهذا هو الذي ال جيوز غريه إذ ال جيوز صرف اآلية عن ظاهرها بالدعوى 

ومن روى يف حديث النعمان الذي ذكرنا لفظه أوشك فهو زائد على ما رواه زكريا فزيادة العدل مقبولة فكيف 
ف األحاديث وطرقها وقد زاد هذه اللفظة ومعناها من هو أجل من زكريا ومثله ومها ابن عون وأبو فروة وهبذا تتأل

  ويصح استعمال جيمع أقوال الرواة وباهللا تعاىل التوفيق 
فإن تعلقوا مبا حدثناه صاحبنا أمحد بن عمر بن أنس العذري قال أنا أمحد بن علي الكسائي مبكة أنا أبو الفضل 

النضر ثنا أبو عقيل عن عبد العباس بن حممد بن نصر الوافقي ثنا هالل بن العالء الرقي ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا أبو 
اهللا بن يزيد الدمشقي عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس كالمها عن عطية السعدي وكانت له صحبة قال قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت يدع ما ال بأس به حذرا ملا به بأس 
  ث النعمان سواء بسواء وإمنا هو حض ال إجياب فالقول يف هذا احلديث كالقول يف حدي

وقد علمنا أن من مل جيتنب املتشابه وهو الذي ال بأس به فليس من أهل الورع وأهل الورع هم املتقون ألن املتقني 
  مجع متق واملتقي اخلائف ومن خاف مواقعه احلرام فهو اخلائف حقا 

وللمطلقات متاع بلمعروف حقا على ملتقني { ى قول اهللا تعاىل ولعمري إن أوىل الناس أال حيتج هبذا احلديث من ير
ليس فرضا بل قالوا املتعة ليست بواجبة فقد صرحوا بأن كون املرء من املتقني ليس عليه بواجب ال سيما ويف } 

لمعروف وللمطلقات متاع ب{ هذا احلديث معىن احلض ال اإلجياب ويف اآلية اليت تلونا لفظ معىن الفرض بقوله تعاىل 
وكل مسلم لفظ بالتوحيد اتقى النار فهو متق إال أن لفظ املتقني ال يطلق إال على املستكملني } حقا على ملتقني 
  لدرجة اخلوف 

كما أن من صلح يف فعلة واحدة من أفعاله فهو صاحل ومن فعل فضال فهو به فاضل إال أنه بال خالف ال يطلق على 
  يبلغ الغاية اليت متكنه من الطاعات والورع  املرء اسم صاحل وفاضل إال بعد أن



ومعاذ اهللا أن يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكالم املذكور إال على هذا الوجه هذا إن صح عنه ألنه لو 
كان ظن خصومنا يف هذا احلديث حقا لكان نصه عليه السالم على ترك ما ال بأس به أعظم احلكم بأنه من أعظم 

ا ال بأس به هو املباح فعله فكان على هذا الظن الفاسد يكون املباح حمظورا وهذا فاسد ال يظن أن النيب الناس ألن م
صلى اهللا عليه و سلم يقوله إال جاهل أو كافر ألنه ينسب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم إباحة الشيء للناس 

ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت { تعاىل  وهنيهم عنه يف وقت واحد وهذا حمال ال يقدر عليه أحد قال اهللا
وعليها ما كتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينآ إصرا كما محلته على لذين من قبلنا ربنا 

احة وليس استب} وال حتملنا ما ال طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورمحنآ أنت موالنا فنصرنا على لقوم لكافرين 
  الشيء وإجياب االمتناع منه يف وقت واحد يف وسع أحد فاهللا تعاىل قد أكذب من ظن هذا الظن 

  وصح أن معىن هذا احلديث لو صح إمنا هو على احلض ال على اإلحياب 
فلو كان املشتبه حراما وفرضا تركه لكان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد هنى عنه ولكنه صلى اهللا عليه و سلم مل 

فعل ذلك لكنه حض على تركه وخاف على مواقعه أن يقدم على احلرام ونظر ذلك صلى اهللا عليه و سلم بالراتع ي
حول احلمى فاحلمى هو احلرام وما حول احلمى ليس من احلمى واملشتبهات ليس من احلرام وما مل يكن حراما فهو 

  ر وال يذم تاركه وال يأمث ما مل يواقع احلرام البني حالل وهذا يف غاية البيان وهذا هو الورع الذي حيمد فاعله ويؤج
وأما حديث عطية السعدي الذي ذكرنا آنفا فال يظن أن فيه حجة ملن قال باالحتياط وقطع الذرائع ألن النيب صلى 

ا اهللا عليه و سلم مل يبني فيه الشيء الذي ليس به بأس الذي ال يكون العبد من املتقني إال بأن يدعه فلو كان هذ
  احلديث صحيحا وعلى ظاهره لوجب به أن جيتنب كل حالل يف األرض ألن كل حالل فال بأس به 

وال حيص يف ذلك احلديث أي األشياء اليت ال بأس هبا ال يكون العبد من املتقني ال بأن يدعها فظهر وهي تلك 
  الرواية وفيه أبو عقيل وليس باحملتج به وصح أنه لو صح لكان على الورع فقط 

فإن تعلقوا مبا حدثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثنا أمحد بن 
علي ثنا مسلم بن احلجاج ثنا حممد بن حامت بن ميمون ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا معاوية بن صاحل عن عبد الرمحن 

نصاري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عن الرب بن جبري بن نفري عن أبيه عن النواس بن مسعان األ
  واإلمث قال الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس 

ومبا حدثناه أمحد بن حممد اجلسوري ثنا أمحد بن الفضل الدينوري ثنا حممد بن جرير الطربي حدثين حممد بن عوف 
اعيل ثنا أيب ثنا ضمضم عن شريح بن عبيد قال زعم أيوب بن مكرز أن غالما من األزد قال الطائي ثنا حممد بن إمس

له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد أتاه يسأله عن احلرام واحلالل فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن 
  لناس ما أفتوك احلالل ما اطمأنت إليه النفس وإن اإلمث ما حاك يف صدرك وكرهته أفتاك ا

فاألول فيه معاوية بن صاحل بالقوي ويف الثاين جمهولون وهو منقطع أيضا ومعاذ اهللا أن يكون احلرام واحلالل على ما 
أفال يتدبرون لقرآن ولو كان { وقع يف النفس والنفوس ختتلف أهواؤها والدين واحد ال اختالف فيه قال اهللا تعاىل 

  } الفا كثريا من عند غري هللا لوجدوا فيه خت
ومن حرم املشتبه وأفىت بذلك وحكم به على الناس فقد زاد يف الدين ما مل يأذن به اهللا تعاىل وخالف النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم واستدرك على ربه تعاىل بعقله أشياء من الشريعة 
عليه و سلم وحبضرته  ويكفي من هذا كله إمجاع األمة كلها نقال عصرا عن عصر أن من كان يف عصره صلى اهللا

يف املدينة إذا أراد شراء شيء مما يؤكل أو ما يلبس أو يوطأ أو يركب أو يستخدم أو يتملك أي شيء كان أنه كان 



يدخل سوق املسلمني أو يلقى مسلما يبيع شيئا ويبتاعه منه فله ابتياعه ما مل يعلمه حراما بعينه أو ما مل يغلب احلرام 
الل وال شك أن يف السوق مغصوبا ومسروقا ومأخوذا بغري حق وكل ذلك قد كان يف زمن عليه غلبة خيفي معها احل

  النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل هلم جرا فما منع النيب صلى اهللا عليه و سلم من 

 شيء من ذلك وهذا هو املشتبه نفسه وقوله صلى اهللا عليه و سلم إذ سأله أصحابه رضي اهللا عنهم فقالوا إن أعرابا
حديثي عهد بالكفر يأتوننا بذبائح ال ندري أمسوا اهللا تعاىل عليها أم ال فقال عليه الصالة و السالم مسوا اهللا وكلوا 

  أو كالما هذا معناه يرفع اإلشكال مجلة يف هذا الباب 
الورع  وقد روي أنه صلى اهللا عليه و سلم أمر يف من أطعمه أخوه شيئا أن يأكل وال يسأل فنحن حنض الناس على

كما حضهم النيب صلى اهللا عليه و سلم ونندهبم إليه ونشري عليه باجتناب ما حاك يف النفس وال نقضي بذلك على 
  أحد وال نفتيه به فتيا إلزام كما مل يقض بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أحد 

وا راعنا وقولوا نظرنا ومسعوا وللكافرين عذاب ياأيها لذين آمنوا ال تقول{ وقد احتج بعضهم يف هذا بقول اهللا تعاىل 
} ياأيها لذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا نظرنا ومسعوا وللكافرين عذاب أليم { قالوا فنهوا عن لفظة } أليم 

  لتذرعهم هبا إىل سب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
م كانوا يقولون راعنا من الرعونة وليس هذا قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألن احلديث الصحيح قد جاء بأهن

مسندا وإمنا هو قول لصاحب ومل يقل اهللا تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم إنكم إمنا هنيتم عن قول راعنا 
لتذرعكم بذلك إىل قول راعنا وإذا مل يأت بذلك نص عن اهللا تعاىل وال عن رسوله صلى اهللا عليه و سلم يف قول 

  أحد دونه 
وقد قال بعض الصحابة يف احلمر إمنا حرمت ألهنا كانت محولة الناس وقال بعضهم إمنا حرمت ألهنا كانت تأكل 

القذر وكال القولني غري صواب ألن الدجاج تأكل من القذر ما ال تأكل احلمري ومل حيرم قط صلى اهللا عليه و سلم 
مري وقد أباح صلى اهللا عليه و سلم أكل اخليل يف حني الدجاج والناس كانوا أفقر إىل اخليل للجهاد منهم إىل احل

  حترميه احلمري فبطل كال القولني 
لئال يتذرعوا هبا إىل قول راعنا فال حجة يف قوله ألنه أخرب } وقولوا { وهكذا من قال إن اهللا تعاىل إمنا هنى عن قول 

حجة عليهم ال هلم ألهنم إذ هنوا عن راعنا عما عنده ومل يسند ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذه اآلية 
  ومعىن اللفظني واحد فقد صح بال شك أنه ال حيل تعدي ظواهر } ومسعوا { وأمروا بأن يقولوا 

  األوامر بوجه من الوجوه وهذه حجة قوية يف إبطال القول بالقياس وبالعلل وباهللا تعاىل التوفيق 
املؤمنني الفضالء أصحاب } ومسعوا { وأن يقولوا } وقولوا { أن ال يقولوا وأيضا فإمنا أمر اهللا تعاىل يف نص القرآن ب

قط الرعونة وأما املنافقون الذين كانوا } وقولوا { رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املعظمني له الذي مل يعنوا بقول 
ؤمنون به فظهر يقني فساد قوهلم يعنون من الرعونة فما كانوا يلتفتون إىل أمر اهللا تعاىل وال ي} وقولوا { يقولون 

  ومتويههم هبذه اآلية 
وقالوا إمنا منعنا من نكح يف العدة ودخل هبا أن ينكحها يف األبد ألنه استعجل نكاحها قبل أوانه قالوا وكذلك 

  حرمنا القاتل املرياث ألنه استعجله قبل أوانه 
قال هلم ومن أين لكم أن من استعجل شيئا قبل قال علي وهذه علة مفتقرة إىل ما يصححها ألهنا دعوى فاسدة وي

أوانه حرم عليه يف األبد مث مل يلبثوا أن تناقضوا أسخف تناقض فقالوا من تزوج امرأة ذات زوج فدخل هبا فأتى 



  زوجها مل حترم عليه يف األبد بل له نكاحها إن طلقها زوجها أو مات عنها 
ماال لغريه أن حيرم عليه يف ملكه يف األبد ألنه استعجله قبل وقته وهو قد استعجله قبل أوانه ويلزمهم أن من سرق 

وأن من قتل آخر أو حترم عليه أمته يف األبد ألنه استعجل حتللها قبل أوانه ويلزمهم أيضا أال يرث والء موايل من 
أال يرث من قتل ألنه استعجل استحقاقه قبل أوانه وأن من قتل ال يدخل يف حبس معقب عليه بعد موت مقتوله و

  انتقل التعصيب له إليه بعد موت مقتوله وهذا كثري جدا 
  فإن قالوا قد ميكن أن ميوت هو قبل مقتوله قلنا وقد ميوت هو قبل موت مقتوله باعتباط وحنو ذلك وال فرق 
يدر وأصحاب مالك يلزمون الطالق ثالثا من يشك أطلق ثالثا أم أقل ويفرقون بني من طلق إحدى امرأتيه مث مل 

أيتهما املطلقة وبينهما معا فيطلقون كلتا امرأتيه وحيرمون حالال كثريا خوف مواقعة احلرام ويف هذا عربة ملن اعترب 
ليت شعري كما تشفقون يف االستباحة من مواقعة احلرام أما تشفقون يف قطعهم بالتحرمي وبالتفريق من مواقعة 

علم كل ذي دين أن حترمي املرء ما مل يصح حترميه عنده حرام عليه فقد  احلرام يف حترميهم ما مل حيرمه اهللا تعاىل وقد
  وقعوا يف نفس ما خافوا بال شك ومن العجيب أن 

خوف احلرام أن يقع فيه غريهم ولعله ال يقع فيه قد أوقعهم يقينا يف مواقعتهم يقني احلرام ألهنم حرموا ما مل حيرمه 
  وال فرق اهللا تعاىل وحمرم احلالل كمحلل احلرام 

والعجب كل العجب أهنم حيتاطون بزعمهم على هذا الذي جهل أي امرأتيه طلق خوف أن يواقع اليت طلق وهو ال 
يعلمها فيكون قد أوقع حراما ال يعلمه بعينه وال يتقون اهللا تعاىل فيحتاطون على أنفسهم اليت أمروا باالحتياط عليها 

ليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا هتديتم إىل هللا مرجعكم مجيعا يأيها لذين آمنوا ع{ وقال هلم رهبم تعاىل 
فيحرمون عليه الثانية اليت هي امرأته بال شك ومل يطلقها قط فيخرجوهنا عن ملكه بغري } فينبئكم مبا كنتم تعملون 

غري مطلقة وال إذن من اهللا تعاىل ويبيحون فرجها ملن ال شك يف أنه حرام عليه من سائر من يتزوجها من الناس وهي 
منفسخة وال متوىف عنها فيقعون يف أعظم مما صانوا عنه غريهم ألن الشاك يف الطالق لو واقع ذلك احلرام لكان غري 

آمث ألنه ال يعلمه حراما بعينه وهم يبيحون شيئا ال شك يف أنه حرام غري مباح وقد كان األوىل هبم أال يقدموا على 
  إحدامها بال شك لألجنبيني فصاروا حملني للفروج احملرمة بيقني إباحة املرأتني اللتني مل يطلق 

قل أغري هللا أبغي ربا وهو { وأيضا فإهنم حكموا بالطالق على امرأة مل تطلق من أجل غريها طلقت واهللا تعاىل يقول 
كنتم فيه رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى مث إىل ربكم مرجعكم فينبئكم مبا 

وال حيل ألحد أن حيتاط يف الدين فيحرم ما مل حيرم اهللا تعاىل ألنه يكون حينئذ مفتريا يف الدين واهللا تعاىل } ختتلفون 
أحوط علينا من بعضنا على بعض فالفرض علينا أال حنرم إال ما حرم اهللا تعاىل ونص على امسه وصفته بتحرميه 

تعاىل على إباحة ما يف األرض لنا إال ما نص على حترميه وأال نزيد يف الدين  وفرض علينا أن نبيح ما وراء ذلك بنصه
شيئا مل يأذن به اهللا تعاىل فمن فعل غري هذا فقد عصى اهللا عز و جل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم وأتى بأعظم 

  الكبائر 

عدول بأنه أعتق خادمه هذه منذ  مث عطفوا فأسقطوا االحتياط وتعمدوا إىل إسقاط الواجب يف رجل شهد عليه أربعة
عام كامل وهو منكر لذلك وهو مقر بوطئها فيحكمون بشهادهتم حني أدائها وال حيدونه على وطء حرة بال إنكاح 
فهذا غاية اإلقدام على احملرمات فأين االحتياط والعجب أهنم يكذبون الشهود إذ مل حيكموا بنص شهادهتم ومل يشهد 

  وإمنا شهدوا أهنا حررت منذ عام القوم بأهنا حررت اآلن 



وكانوا غيبا إىل اليوم ويف هذا من السقوط واإلقدام غري قليل ويقال ملن جعل االحتياط أصال حيرم به ما مل يصح 
بالنص حترميه أنه يلزمك أن حيرم كل مشتبه يباع يف السوق مما ميكن أن يكون حراما أو حالال وال توقن بأنه حالل 

لزمك أن حترم معاملة من يف ماله حرام وحالل وهم ال يقولون بشيء من ذلك وهذا نقض وال بأنه حرام وي
  ألصوهلم يف احلكم باالحتياط ورفع الذريعة والتهمة وقد تناقضوا يف هذه املواضع 

ء وقال بعضهم حمتجا ألصوهلم يف احلكم باالحتياط إن احلرام يدخل بأرق سبب كتحرمي اهللا تعاىل نكاح ما نكح اآلبا
فحرم ذلك بالعقد وإن مل يكن وطىء قالوا وأما التحليل فال يدخل إال بأقوى األسباب كتحليل املطلقة لزوجها ثالثا 

  ال حتل له بعقد زوج آخر حىت يطأ 
قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه وإمنا اتبعنا يف كال املوضعني النصني الواردين فيهما وقوهلم إن التحرمي يدخل 

والتحليل ال يدخل إال بأغلظ سبب قول فاسد ال دليل عليه ألنه مل يأت به نص وال اتفق على صحته بأرق سبب 
وحنن نوجدهم حترميا ال يدخل بأغلظ سبب وهو أن اهللا تعاىل حرم الربيبة اليت دخل املرء بأمها وكانت يف حجره 

  نا ومنهم ال حترم بالعقد على أمها فقط فالربيبة ال حترم إال مبا نص اهللا على حترميها به ووجدناها باتفاق م
ووجدنا التحليل يف األميان املغلظة املعظمة باسم اهللا تعاىل يدخل بإطعام عشرة مساكني أو باالستثناء الذي هو 

كلمات يسرية ال مؤونة فيها فإن قالوا إمنا وجب هذان احلكمان بالنص قلنا هلم وكذلك حترمي ما نكح اآلباء وحتليل 
  ثالثة بوطء زوج آخر إمنا وجبا بالنص ال مبا ادعيتم من رقة سبب وغلظة املطلقة 

  ووجدنا النيب صلى اهللا عليه و سلم قد حرم على نفسه ما أحل اهللا تعاىل له فلم حيرم عليه بذلك 
من وال أغلظ من حترمي النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يدخل التحرمي بذلك إذ مل يكن نزل بذلك عليه نص وحتلل 

  تلك اليمني بكفارة فدخل التحليل بأرق سبب وأهونه فبطل ما ادعوا من ذلك 
  وأيضا فإن حجتهم بأن املطلقة ال حتل لزوجها األول إال بأغلظ سبب مث أباحوها 

وأيضا فإن حجتهم بأن املطلقة ال حتل لزوجها األول إال بأغلظ سبب مث أباحوها بالوطء دون اإلنزال فقد نقضوا 
 ذلك وأدخلوا التحليل بسبب رقيق ألن احلسن البصري وهو أحد األئمة يقول ال حتل لألول إال بأن أصوهلم يف

  يطأها الثاين وينزل وإال فال وجعل اإلنزال متام ذوق العسيلة وهم ال يقولون بذلك 
ا ال يدخلون التحرمي وأيضا فإهنم يبيحون للمرء نكاح من زىن هبا أبوه وال حيرمون عليه امرأته إن زىن جبرميتها فهن

بأرق سبب بل بأغلظ سبب وهو املتفق عليه يف وطء احلالل ويبيحون قتل املقر بالزىن مرة واحدة فيدخلون التحليل 
على الدم احلرام الذي هو أغلظ احلرمات بأرق سبب وغريهم ال يبيح دمه إال بإقرار أربع مرات يثبت عليها وال 

م وهدم ملا أصلوه من أن التحرمي يدخل بأرق األسباب وال يدخل التحليل يرجع عنها أصال وكل هذا تناقض منه
  إال بأغلظ األسباب 

وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم لكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا { ومما يبطل قوهلم غاية اإلبطال قول اهللا تعاىل 
قل أرأيتم مآ أنزل هللا لكم من رزق  {وقوله تعاىل } على هللا لكذب إن لذين يفترون على هللا لكذب ال يفلحون 

  } فجعلتم منه حراما وحالال قل ءآهللا أذن لكم أم على هللا تفترون 
فصح هباتني اآليتني أن كل من حلل أو حرم ما مل يأت بإذن من اهللا تعاىل يف حترميه أو حتليله فقد افترى على اهللا 

{ خلق يف األرض إال ما فصل لنا حترميه بالنص لقوله تعاىل كذبا وحنن على يقني من أن اهللا تعاىل قد أحل لنا كل ما 
وما لكم أال تأكلوا مما ذكر سم هللا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما ضطررمت إليه وإن كثريا ليضلون 

 فبطل هبذين النصني اجلليني أن حيرم أحد شيئا باحتياط أو خوف} بأهوائهم بغري علم إن ربك هو أعلم بلمعتدين 



  تذرع 
وأيضا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر من توهم أنه أحدث أال يلتفت إىل ذلك وأن يتمادى يف صالته 

وعلى حكم طهارته هذا يف الصالة اليت هي أوكد الشرائع حىت يسمع صوتا أو يشم رائحة فلو كان احلكم 
   مل جيعل لغري اليقني حكما فوجب مبا ذكرنا أن كل االحتياط حقا لكانت الصالة أوىل ما احتيط هلا ولكن اهللا تعاىل

ما تيقن حترميه فال ينتقل إىل التحليل إال بيقني آخر من نص أو إمجاع وكل ما تيقن حتليله فال سبيل أن ينتقل إىل 
  التحرمي إال بيقني آخر من نص أو إمجاع وبطل احلكم باحتياط 

هو أال حيرم املرء شيئا إال ما حرم اهللا تعاىل وال حيل شيئا إال ما  وصح أن ال حكم إال لليقني وحده واالحتياط كله
أحل اهللا تعاىل وبطل هبذا أن تطلق امرأة على زوجها إذ شك أطلقها أم ال ألهنا زوجة بيقني فال حترم عليه إال بيقني 

  آخر من نص أو إمجاع وباهللا تعاىل التوفيق 
ن حكموا يف أشياء كثرية بالتهمة اليت ال حتل فأبطلوا شهادة العدول نعم حىت لقد أداهم هذا األصل الفاسد إال أ

  آلبائهم وأبنائهم ونسائهم وأصدقائهم هتمة هلم بشهادة الزور واحليف 
بل ظننتم أن لن { واحلكم بالتهمة حرام ال حيل ألنه حكم بالظن وقد قال تعاىل عائبا لقوم قطعوا بظنوهنم فقال تعاىل 

وقال تعاىل } ون إىل أهليهم أبدا وزين ذلك يف قلوبكم وظننتم ظن لسوء وكنتم قوما بورا ينقلب لرسول وملؤمن
وإذا قيل إن وعد هللا حق ولساعة ال ريب فيها قلتم ما ندري ما لساعة إن نظن إال ظنا وما حنن { عائبا قوما قالوا 

إن { وقال تعاىل } ال يغين من حلق شيئا  وما هلم به من علم إن يتبعون إال لظن وإن لظن{ وقال تعاىل } مبستيقنني 
هي إال أمسآء مسيتموهآ أنتم وآبآؤكم مآ أنزل هللا هبا من سلطان إن يتبعون إال لظن وما هتوى ألنفس ولقد جآءهم 

  } من رهبم هلدى 
  وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظن أكذب احلديث 

يستيقن أمره أو بشيء خوف ذريعة إىل ما مل يكن بعد فقد حكم قال أبو حممد فكل من حكم بتهمة أو باحتياط مل 
بالظن وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل وهذا ال حيل وهو حكم باهلوى وجتنب للحق نعوذ باهللا من كل 
مذهب أدى إىل هذا مع أن هذا املذهب يف ذاته متخاذل متفاسد متناقض ألنه ليس أحد أوىل بالتهمة من أحد وإذا 

  حرم شيئا حالال خوف تذرع إىل حر فليخص الرجال 

خوف أن يزنوا وليقتل الناس خوف أن يكفروا وليقطع األعناب خوف أن يعمل منها اخلمر وباجلملة فهذا املذهب 
  أفسد مذهب يف األرض ألنه يؤدي إىل إبطال احلقائق كلها وباهللا تعاىل التوفيق 

ه و سلم لعقبة بن احلارث إذ تزوج بنت أيب إهاب بن عزيز فأتت األمة فإن تعلق متعلق بقول النيب صلى اهللا علي
السوداء فقالت إين أرضعتكما فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعها عنك كيف بك وقد قيل فهذا ال 
ا صح يقوله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال وقد صح عنده وجوب احلكم بقول تلك األمة السوداء واخلرب إذ

  عند احلاكم والشهادة إذا ثبتت عنده لزمه أن حيكم هبما 
  فإن قال قائل مل يكن ذلك من قول األمة السوداء شهادة لوجهني 

أحدمها أنه مل تؤد ذلك عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمنا أخربت بذلك عقبة بن احلارث وليس حكم 
  الشهادة إال أن تؤدى عند احلاكم 

اين أنه صلى اهللا عليه و سلم قد قال إن شهادة املرأة نصف شهادة رجل فال سبيل إىل تعدي هذه القضية والوجه الث



  وال إىل أن تكون شهادة املرأة كشهادة رجل فكيف أن تكون كشهادة رجلني 
أخرب النيب  وال سبيل إىل أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم يأمر عقبة بأن يدع زوجه وينهاه عنها بالظن الذي قد

صلى اهللا عليه و سلم أنه أكذب احلديث هذا ما ال يظنه مسلم بالنيب صلى اهللا عليه و سلم ال سيما يف الفراق بني 
وتبعوا ما تتلوا لشياطني على ملك سليمان وما { الزوجني الذي عظمه اهللا تعاىل بقوله عز و جل واصفا للسحرة 

ناس لسحر ومآ أنزل على مللكني ببابل هاروت وماروت وما يعلمان كفر سليمان ولكن لشياطني كفروا يعلمون ل
من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني ملرء وزوجه وما هم بضآرين به من أحد 

س ما شروا به إال بإذن هللا ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم ولقد علموا ملن شتراه ما له يف آلخرة من خالق ولبئ
فإذ قد بطل أن يكون حديث األمة السوداء شهادة أو حكما بالظن فلم يبق إال أنه } أنفسهم لو كانوا يعلمون 

خرب صدقه النيب صلى اهللا عليه و سلم وعلم صحته فقضى به قيل له أما قولك مل تؤده عند رسول اهللا صلى اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم الثقة وهو املقول له ذلك وشهادة واحدة  عليه و سلم فقد أدى شهادهتما بذلك وقوهلا إليه

  على شهادة واحدة عندنا جائزة 
وأما قولك أنه صلى اهللا عليه و سلم قال شهادة املرأة نصف شهادة الرجل فنعم وهو صلى اهللا عليه و سلم القائل 

لم أمره بفراقها بشهادة السوداء فاملرأة ملا ذكرت وهو القائل لعقبة بن احلارث دعها عنك فهو صلى اهللا عليه و س
  الواحدة مقبولة يف هذا املكان هبذا احلديث وأما 

  يف سواه فامرأتان مقام رجل بالنص اآلخر الذي ذكرت وال حيل ترك أحدمها لآلخر 
مون بقول امرأة هذا على أن املالكيني احلاكمني باحتياط وقطع الذرائع يف العظائم اليت مل يأذن هبا اهللا تعاىل ال حيك

لزوج وامرأته إين قد أرضعتكما وال يفرقون بينهما بذلك فهم خيالفون النصوص كما ترى حيث كان يكون هلم فيه 
  متعلق ويفرقون باالحتياط حيث مل يأت فيه نص يتعلق به متعلق وباهللا التوفيق 
أمحد بن فراس ثنا أمحد بن حممد بن  فإن احتجوا مبا حدث أبو العباس أمحد بن عمر بن أنس العذري أنا احلسن بن

سهل املعروف ببكري بن احلداد ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد اهللا الكجي ثنا عمرو بن حممد العثماين ثنا إمساعيل بن 
أيب أويس عن حسني بن عبد اهللا بن ضمرية عن أبيه عن جده عن متيم الداري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

رام وليس يف الدين إشكال فهذا حديث ال تقوم به حجة لضعف سنده ألن حسني بن عبد اهللا قال كل مشكل ح
  ضعيف وأبوه وجده غري مشهورين يف أصحاب النقل 

وأما كل أشياء أو شيئني أيقنا أن فيهما حراما ال نعلمه بعينه فحكمهما التوقف أو ترك التوقف على ما قد قسمناه 
احلرام من احلالل ألن هذا املكان فيه يقني حرام يلزم اجتنابه فرضا وهذا خبالف  يف غري هذا املوضع حىت يتبني

  املشكوك فيه الذي ال يقني فيه أصال 
حدثنا حممد بن سعيد بن نبات ثنا أمحد بن عبد البصري ثنا قاسم بن أصبغ حدثنا حممد بن عبد السالم اخلشين ثنا 

سفيان الثوري عن أبيه عن متيم بن سلمة عن ابن عمرة قال إن اهللا حيب حممد بن املثىن ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا 
أن يؤتى مياسره كما حيب أن تؤتى عزائمه قال فذكرت ذلك لعبد الرمحن الرحال فقال قال ابن عباس إن اهللا حيب 

ن املعتمر أن تقبل رخصه كما حيب أن يؤتى حده وبه نصا إىل عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور ب
عن مالك بن احلارث عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد اهللا بن مسعود إن اهللا حيب أن تؤتى مياسره كما حيب أن 

  تؤتى عزائمه 
قال أبو حممد فهذا يبني أنه ال جيوز التحري يف اجتناب ما جاء عن اهللا تعاىل على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم 



  ق وسنة ودين فبطل ما تعلقوا به من االحتياط الذي مل يأت به نص وال إمجاع وإن كانت رخصة وأن كل ذلك ح
  وباهللا تعاىل التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 

  الباب اخلامس والثالثون يف االستحسان واالستنباط يف الرأي

واقعة على معىن واحد ال وإبطال كل ذلك قال أبو حممد رمحه اهللا إمنا مجعنا هذا كله يف باب واحد ألهنا كلها ألفاظ 
فرق بني شيء من املراد هبا وإن اختلفت األلفاظ وهو احلكم مبا رآه احلاكم أصلح يف العاقبة ويف احلال وهذا هو 

  االستحسان ملا رأى برأيه من ذلك وهو استخراج ذلك احلكم الذي رآه 
د قال ثنا أصبغ بن الفرج قال مسعت ابن قال املالكيون باالستحسان يف كثري من مسائلهم روى العتيب حممد بن أمح

القاسم يقول قال مالك تسعة أعشار العلم االستحسان قال أصبع بن الفرج االستحسان يف العلم يكون أغلب من 
  القياس ذكر ذلك يف كتاب أمهات األوالد من املستخرجة 

 حنيفة أمحد بن حممد الطحاوي وأما احلنفيون فأكثروا فيه جدا وأنكره الشافعيون وأنكره من أصحاب مذهب أيب
فأما القائلون به فإننا جندهم يقولون يف كثري من مسائلهم إن القياس يف هذه املسألة كذا ولكنا نستحسن فنقول غري 

  ذلك 
لذين يستمعون لقول فيتبعون أحسنه أولئك لذين { قال أبو حممد واحتج القائلون باالستحسان بقول اهللا عز و جل 

  } لئك هم أولو أللباب هداهم هللا وأو
إن { قال أبو حممد وهذا االحتجاج عليهم ال هلم ألن اهللا تعاىل مل يقل فيتبعون ما استحسنوا وإمنا قال عز و جل 

تكفروا فإن هللا غين عنكم وال يرضى لعباده لكفر وإن تشكروا يرضه لكم وال تزر وازرة وزر أخرى مث إىل ربكم 
وأحسن األقوال ما وافق القرآن وكالم الرسول صلى } ن إنه عليم بذات لصدور مرجعكم فينبئكم مبا كنتم تعملو

  اهللا عليه و سلم هذا هو اإلمجاع املتيقن من كل مسلم ومن قال 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  

http://www.islamicbook.ws/


األحكام: كتاب  أصول    اإلحكام يف 
األندلسي: املؤلف  بن حزم  بن أمحد   علي 

يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر { غري هذا فليس مسلما وهو الذي بينه عز و جل إذ يقول 
ومل }  وأحسن تأويال منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري

  يقل تعاىل فردوه إىل ما تستحسنون 
ومن احملال أن يكون احلق فيما استحسنا دون برهان ألنه لو كان ذلك لكان اهللا تعاىل يكلفنا ما ال نطيق ولبطلت 

ألنه ال احلقائق ولتضادت الدالئل وتعارضت الرباهني ولكان تعاىل يأمرنا باالختالف الذي قد هنانه عنه وهذا حمال 
جيوز أصال أن يتفق استحسان العلماء كلهم على قول واحد على اختالف مهمهم وطبائعهم وأغراضهم فطائفة 

طبعها الشدة وطائفة طبعها اللني وطائفة طبعها التصميم وطائفة طبعها االحتياط وال سبيل إىل االتفاق على 
فها واختالف نتائجها وموجباهتا وحنن جند احلنفيني استحسان شيء واحد مع هذه الدواعي واخلواطر املهيجة واختال

قد استحسنوا ما استقبحه املالكيون وجند املالكيني قد استحسنوا قوال قد استقبحه احلنفيون فبطل أن يكون احلق يف 
هو دين اهللا عز و جل مردودا إىل استحسان بعض الناس وإمنا كان يكون هذا وأعوذ باهللا لو كان الدين ناقصا فأما و
تام ال مزيد فيه مبني كله منصوص عليه أو جممع عليه فال معىن ملن استحسن شيئا منه أو من غريه وال ملن استقبح 

  أيضا شيئا منه أو من غريه 
واحلق حق وإن استقبحه الناس والباطل باطل وإن استحسنه الناس فصح أن االستحسان شهوة واتباع للهوى 

  ذالن وضالل وباهللا تعاىل نعوذ من اخل
  وقد روى الفتيا بالرأي يف مسائل عن الصحابة 

  فإن قال قائل إذ قد ظهر الفتيا بالرأي يف الصحابة فقد أمجعوا على الرضا به 
قيل له وباهللا تعاىل التوفيق ليس كما تقول بل لو قال قائل إهنم رضي اهللا عنهم أمجعوا على ذمه لكان مصيبا ألن 

ي اهللا عنهم مائة ونيف وثالثون ال حيفظ التكثري منهم من الفتيا إال عن عشرين مث الذين روى عنهم الفتيا منهم رض
ال حيفظ عن أحد من هؤالء املذكورين تصويب القول بالرأي وال أنه دين وال أنه الزم بل أكثرهم قد روي عنه ذم 

  ما أخرب به من الرأي وعلى أي وجه أفىت به من أنه غري الزم 

فنسأهلم أعصم أحد من اخلطأ بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم فمن قوهلم وقول مجيع  مث تعكس عليهم السؤال
املسلمني إنه مل يعصم أحد من اخلطأ بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم وإن كان من دونه خيطىء ويصيب فإذ األمر 

  ما ال يقوله أحد  كذلك أفيسوغ ألحد أن يقول إهنم قد أمجعوا على اخلطأ وأراد تصحيح اخلطأ بذلك وهذا
وإمنا يكون اإلمجاع صحيحا إذا أمجعوا على صحة القول بشيء ما ومل يصحح قط أحد منهم القول بالرأي وأيضا 

فإنه ليس منهم أحد أفىت برأيه يف مسألة إال وقد أفىت غريه فيها بنص رواه أو موافق لنص فإذ األمر كذلك فإن 
نة فالقرآن والسنة يشهدان بصحة قول من وافق قوله النص ال من الواجب عرض تلك األقوال على القرآن والس

  قال برأيه وباهللا تعاىل التوفيق 
واحتجوا يف االستحسان بقول جيري على ألسنتهم وهو ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وهذا ال نعلمه 

فيه فإنه ال يوجد البتة يف مسند  ينسند إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من وجه أصال وأما الذي ال شك



صحيح وإمنا نعرفه عن ابن مسعود كما حدثنا املهلب التميمي عن حممد بن عيسى بن مناس عن حممد بن مسرور 
عن يونس بن عبد األعلى عن ابن وهب أخربين عبد اهللا بن يزيد عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عتبة عن عاصم بن 

  مسعود فذكر كالما فيه فما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن هبدلة عن شقيق عن عبد اهللا بن 
قال أبو حممد وهذا لو أتى من وجه صحيح ملا كان هلم فيه متعلق ألنه إمنا يكون إثبات إمجاع املسلمني فقط ألنه مل 

وز خالفه لو تيقن يقل ما رآه بعض املسلمني حسنا فهو حسن وإمنا فيه ما رآه املسلمون فهذا هو اإلمجاع الذي ال جي
وليس ما رآه بعض املسلمني بأوىل باالتباع مما غريهم من املسلمني ولو كان ذلك لكنا مأمورين بالشيء وضده 

  وبفعل شيء وتركه معا وهذا حمال ال سبيل إليه مث يقال هلم ما معىن قولكم االستحسان يف هذه املسألة وجه كذا 
كانوا عليه فيما قارب عصر أيب حنيفة ومالك وهو الذي يرونه أحوط أو فجواهبم يف ذلك أحد جوابني أحدمها ما 

أخف أو أقرب من العادة واملعهود أو أبعد من الشناعة وهذا كله باجلملة راجع إىل ما طابت عليه أنفسهم وهذا 
فسي إن لنف ومآ أبرىء ن} { وأما من خاف مقام ربه وهنى لنفس عن هلوى فإن جلنة هي ملأوى { باطل بقوله تعاىل 

  } س ألمارة بلسوء إال ما رحم ريب إن ريب غفور رحيم  ٤

{ وقال تعاىل } بل تبع لذين ظلموا أهوآءهم بغري علم فمن يهدي من أضل هللا وما هلم من ناصرين { وبقوله تعاىل 
يهدي لقوم لظاملني  فإن مل يستجيبوا لك فعلم أمنا يتبعون أهوآءهم ومن أضل ممن تبع هواه بغري هدى من هللا إن هللا ال

 {  
ويف هذه اآلي إبطال أن يتبع أحد ما استحسن بغري برهان من نص أو إمجاع وال يكون أحد أحوط على العباد 
املؤمنني من اهللا خالقهم ورازقهم وباعث الرسل إليهم واالحتياط كله اتباع ما أمر اهللا تعاىل به والشناعة كلها 

 تعتده وهذا كله ظنون فاسدة ال جتوز إال عند من مل يتمرن مبعرفة احلقائق وال خمالفته وال مين ملا نافرته قلوب مل
حسن إال ما أمر اهللا تعاىل به رسوله صلى اهللا عليه و سلم أو أباحاه وال قبيح وال شنيع إال ما هنى عنه تعاىل ورسوله 

  صلى اهللا عليه و سلم 
  قياسني وجواب هلم ثان أجاب به الكرخي وهو أن قال هو أدق ال

  قال أبو حممد وهذا القول يبطله كل ما نورده إن شاء اهللا يف باب إبطال القياس من ديواننا هذا 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

ويقال هلم إن كان ههنا قياس يوجب ترك قياس آخر ويضاده ويبطله فقد صح بطالن داللة القياس بإقراركم وصح 
هبذا العمل ألن احلق ال يتضاد وال يبطل بعضه بعضا وال يضاد برهان  بالربهان الضروري إبطال القياس كله مجلة

برهانا أبدا ألن معىن املضاد أن يبطل أحد املعنيني اآلخر والشيء إذا أبطله احلق فقد بطل والباطل ال يكون حقا يف 
  ال يبطل بعضه بعضا حال كونه باطال وإذا أبطل بعض الشيء بعضا فواجب أن يكون كله باطال ملا قلنا من أن احلق 

  فإذا شهد بعض القياس عندكم بإبطال بعض قياس آخر فنوع القياس كله متفاسد مبطل بعضه بعضا فهو كله باطل 
فإن قالوا إن احلديث ينقض بعضه بعضا وكذلك اآلي على سبيل النسخ وكذلك النظر وليس ذلك دليال على 

  بطالن مجيع القرآن واحلديث والنظر 

فنقول هلم وباهللا تعاىل التوفيق هذا متويه شديد وال جيوز أن تبطل آية آية أخرى وال حديث حديثا آخر قال أبو حممد 
إال من طريق النسخ أو يكون أحد احلديثني ضعيف النقل فليس داخال حينئذ فيمال أمرنا بطاعته وكذلك النظر ألن 

أهنا برهان وليست برهانا فليس هذا داخال يف النظر  النظر الصحيح إمنا هو الربهان وإمنا تأيت أغاليط وشبه بظن قوم



وليس ما قلتم يف القياسني من هذا الباب يف شيء ألن القياس ليس فيه ناسخ وال منسوخ وال قلتم إن أحد القياسني 
وإذا مموه ليس قياسا بل قلتم مها معا قياس فاستحسنا أدقهما فتركتم أحد القياسني وأبطلتموه وأنتم تقرون أنه قياس 

  كان بعض النوع باطال فهو كله باطل وال جيوز أن جيمع احلق والباطل نوع واحد أبدا 
وال يظن القائلون بإبطال االستحسان اهلاربون إىل القول بترجيح العلل وتغليب كثرة األشباه أهنم يتخلصون من 

ا األخرى وأبطلوا حكم األشباه القليلة هذا اإللزام مبا فزعوا إليه ألهنم على كل حال قد أبطلوا العلة املرجح عليه
ومل يوجبوا هبا حكما وال صححوا هبا قياسا بل حكموا بأن العلل يبطل بعضها بعضا وأن بعض األشباه ال حيكم به 
وال من أجله حيكم به وال من أجله حبكم واحد وال يوجب االشتباه اتفاقا يف احلكم بالتشابه وبالعلل وبطل بذلك 

مجلة ألن كل طريق من اجلدال أبطل بعضه بعضا وكذب بعضه بعضا وتناقض وتفاسد فهو كله فاسد القول بالقياس 
  باطل واحلق ال يعارض احلق أبدا وال يقوم دليل على صحة ضدين يف معىن واحد أبدا 

سلمة  وقد اعترف مالك رمحه اهللا باحلق يف هذا وبرىء ممن قلده كما حدثنا رجل من أصحابنا امسه عبد الرمحن بن
قال ثنا أمحد بن خليل ثنا خالد بن سعد ثنا عبد اهللا بن يونس املرادي من كتابه نا بقي بن خملد نا سحنون واحلارث 

  بن مسكني عن ابن القاسم عن مالك أنه كان يكثر أن يقول إن نظن إال ظنا وما حنن مبستيقنني 
استحسنت أنت واستقبحه غريك وبني ما استحسنه  قال أبو حممد وحنن نقول ملن قال باالستحسان ما الفرق بني ما

  غريك واستقبحته أنت وما الذي جعل أحد السبيلني أوىل باحلق من اآلخر وهذا ما ال انفكاك منه وباهللا تعاىل التوفيق 

وأما االستنباط فإن أهل القياس رمبا مسوا قياسهم استنباطا وهو مأخوذ من أنبطت املاء وهو إخراجه من األرض 
تراب واألحجار وهو غريها فاالستنباط هو استخراج احلكم من لفظ هو خالف لذلك احلكم وهذا باطل ومن وال

وإذا جآءهم أمر من ألمن أو خلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل { العجب أنه احتجوا يف ثباته بقول اهللا عز و جل 
}  عليكم ورمحته التبعتم لشيطان إال قليال لرسول وإىل أويل ألمر منهم لعلمه لذين يستنبطونه منهم ولوال فضل هللا

وهذا من عظيم جماهرهتم الدالة على رقة دين من احتج هبذا يف إثبات االستنباط غشا ملن اعترب به وتلبيسا على من 
  أحسن الظن بكالمه 

متناع يف كالم العرب الذي نزل به القرآن حرف يدل على ا) لو ( وهذه اآلية مبطلة االستنباط بال شك ألن 
الشيء ال امتناع غريه فنص تعاىل على أن املستنبطني لو ردوه إىل الرسول وإىل أهل العلم الناقلني لسنن النيب صلى 
اهللا عليه و سلم لعلموا احلق فلم يردوه واتكلوا على استنباطهم فلم يعلموا احلق هذا شيء ظاهر ال جيوز أن حيتمل 

  بطال االستنباط من هذه اآلية لو أنصفوا أنفسهم تأويال غري ما ذكرنا وال حجة أعظم يف إ
  وقد قال بعضهم إن الضمري يف قوله تعاىل راجع إىل الرسول وإىل أويل األمر ال إىل الضمري الذي يف 

قال أبو حممد وهذا ليس مبخرج للفظ اآلية عن إبطال االستنباط الذي يريدون نصره ألنه إن كان كما ذكروا 
م لو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلم احلق الذين يستنبطونه أي يستخرجون علمه فمعىن اآلية حينئذ إهن

  من عند الرسول وأويل األمر 
قال أبو حممد وهذا قولنا ال قوهلم ألن كل قول أخذ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن اإلمجاع فهو حق بال شك 

يب صلى اهللا عليه و سلم ومن إمجاع األمة معىن ال يفهم من مسموع وإمنا ينكر عليهم أن يستخرجوا من كالم الن
  ذلك الكالم وال يقتضيه موضوعه يف اللغة العربية 



فهذا الذي راموا نصره وخالفناهم فيه ال ما أخذ عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن األئمة الناقلني للحكم عنه 
  يه يف دين اإلسالم فال يستجيزه من له دين أو حياء صلى اهللا عليه و سلم ومن استجاز مثل هذا التمو

فإن تعلقوا حبديث رويناه عن عمر يف سبب نزول هذه اآلية وفيه أن عمر قال فكنت أنا الذي استنبطت ذلك األمر 
فال حجة هلم فيه بل هو عليهم ال هلم وهو حديث حدثناه عبد اهللا بن يوسف نا أمحد بن فتح نا عبد الوهاب بن 

ا أمحد بن حممد نا أمحد بن علي نا مسلم حدثين زهري بن حرب نا عمر بن يونس احلنفي ثنا عكرمة بن عمار عيسى ن
عن مساك أيب زميل قال حدثين عبد اهللا بن العباس حدثين عمر بن اخلطاب فذكر حديث إيالء النيب صلى اهللا عليه و 

من شأن النساء فإن كنت طلقتهم فإن اهللا معك سلم من أزواجه وأن عمر قال فقلت يا رسول اهللا ما يشق عليك 
ومالئكته وجربيل وميكائيل وأنا وأبو بكر واملؤمنون معك وقلما تكلمت وأمحد اهللا بكالم إال رجوت أن يكون اهللا 

إن تتوبآ إىل هللا فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو { يصدق قويل الذي أقول ونزلت اآلية آية التخيري 
ه وجربيل وصاحل املؤمنني واملالئكة بعد ذلك ظهري عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خريا منكن مسلمات موال

قال عمر فقمت على باب املسجد فناديت بأعلى صويت } مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 
وإذا جآءهم أمر من ألمن أو خلوف أذاعوا به  {مل يطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساءه ونزلت هذه اآلية 

ولو ردوه إىل لرسول وإىل أويل ألمر منهم لعلمه لذين يستنبطونه منهم ولوال فضل هللا عليكم ورمحته التبعتم 
  قال عمر فكنت أنا الذي استنبطت ذلك األمر وأنزل اهللا عز و جل آية التخيري } لشيطان إال قليال 

ء فهذا اللفظ إمنا روي من هذه الطريق وفيها عكرمة بن عمار وهو منكر احلديث جدا قال أبو حممد وقبل كل شي
وقد روينا من طريقه حديثا موضوعا مكذوبا من طريق هذا اإلسناد نفسه عكرمة بن عمار عن مساك أيب زميل عن 

  ابن عباس وهكذا ال شك فيه ليس يف سنده أحد متهم غريه 

يان بن حرب بعد إسالمه كان املسلمون جيتنبونه وأنه سأل النيب صلى اهللا عليه و وهذا احلديث الذي فيه أن أبا سف
  سلم أن يتزوج ابنته أم حبيبة وأن يستكتب ابنه معاوية وأن يستعمله يعين نفسه ويوليه 

قال أبو حممد وهذا هو الكذب البحت ألن نكاح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم حبيبة كان وهي بأرض 
  مهاجرة وأبو سفيان كان مبكة قبل الفتح مبدة طويلة ومل يسلم أبو سفيان إال ليلة يوم الفتح  احلبشة

وألن الصحيح عنه صلى اهللا عليه و سلم قوله إنا ال نستعمل على عملنا من أراده روينا ذلك من طريق أيب موسى 
ورة هذا اخلرب من أن عكرمة بن األشعري فظهر كذب رواية عكرمة بن عمار بيقني ال إشكال فيه وال خيلو ضر

  عمار وضعه أو أخذه عن كذاب وضعه فدلسه هو إىل أيب زميل وكلتامها مسقطة لعدالته مبطلة لروايته 
مث لو صح وهو ال يصح لكان حجة عليهم ألن فيه أن آية التخيري نزلت يومئذ وهي خمالفة لرأي عمر واستنباطه 

  يس فيه ذكر التخيري هلن وال أشار إليه فليس فيه صح إال أن الذي استنبطه عمر ل
مث ليس فيه أيضا إال أمر ظاهر منصوص عليه من قدرة اهللا تعاىل أن يبدله خريا منهن إن طلقن وهذا أمر ظاهر ال 

جيهله مسلم وأن اهللا تعاىل معه واملالئكة واملؤمنني وهذا أيضا متيقن يدريه كل مسلم قبل أن يقوله عمر وليس هذا 
باط الذي يشريون إليه ومننعه حنن من إخراج حكم يف شرع الدين ليس له نص يف قرآن وال سنة فبطل هو االستن

  تعلقهم هبذا اخلرب مجلة واحلمد هللا رب العاملني 
فبما رمحة من هللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ { وأما الرأي فإهنم احتجوا يف تصويب القول به بقول اهللا عز و جل 

حولك فعف عنهم وستغفر هلم وشاورهم يف ألمر فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا حيب لقلب النفضوا من 
ومن } ولذين ستجابوا لرهبم وأقاموا لصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون { وبقوله تعاىل } ملتوكلني 



ن به لوقت الصالة قبل نزول احلديث باألثر الصحيح يف مشاورة النيب صلى اهللا عليه و سلم املسلمني فيما يعملو
  األذان فقال بعضهم نار وقال بعضهم بوق وقال بعضهم ناقوس 

  ومبا حدثناه أمحد بن عمر بن أنس ثنا أبو داود ثنا عبد اهللا بن أمحد السرخسين 

عليه ثنا إبراهيم بن خزمي نا عبد بن محيد نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري وذكر حديث مشاورة النيب صلى اهللا 
و سلم أصحابه يف القتال يوم احلديبية قال الزهري فكان أبو هريرة يقول ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاور 

  ألصحابه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حدثنا املهلب ثنا ابن مناس بن مسرور نا يونس بن عبد األعلى نا ابن وهب نا إبراهيم بن نشيط عن عبد اهللا بن 

ن بن أيب حسني قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن احلزم فقال تستشري الرجل ذا الرأي مث عبد الرمح
  متضي إىل ما أمرك به 

وبه إىل ابن وهب أخربين عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن عيسى الواسطي يرفعه قال ما شقي عبد مبشورة وال 
منكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أمحد بن فراس نا حممد بن علي بن سعد عبد استغىن برأيه حدثنا أمحد بن حممد الطل

زيد نا سعيد بن منصور نا فرج بن فضالة نا حممد بن عبد األعلى عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن أبيه 
 بذلك مين قال جاء خصمان خيتصمان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يل يا عمرو اقض بينهما قلت أوىل

يا نيب اهللا قال وإن كان قلت على ماذا أقضي قال إن أصبت القضاء بينهما فلك عشر حسنات وإن اجتهدت 
  فأخطأت فلك حسنة 

قال سعيد بن منصور وحدثناه فرج بن فضاله عن ربيعة بن يزيد عن عقبة بن عامر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  أجور وإن أخطأت فلك أجر واحد سلم مثله إال أنه إن أصبت فلك عشرة 

حدثنا عبد اهللا بن ربيع التميمي ثنا عبد امللك بن عمر اخلوالين نا حممد بن بكر البصري نا أبو داود السجستاين نا 
حفص بن عمر نا شعبة عن أيب عون حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن احلارث بن عمرو بن أخي املغرية بن شعبة عن 

صحاب معاذ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا أراد أن يبعث معاذا إىل اليمن قال أناس من أهل محص من أ
كيف تقضي إذا عرض لك القضاء قال أقضي بكتاب اهللا عز و جل قال فإن مل جتد يف كتاب اهللا قال فبسنة رسول 

أجتهد رأيي وال آلو فضرب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فإن مل جتد يف سنة رسول اهللا وال يف كتاب اهللا قال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدره وقال احلمد هللا الذي وفق رسول اهللا ملا يرضي رسول اهللا 

قال أبو داود وثناه مسدد قال ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا شعبة ثنا أبو عون هو حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن 
معاذ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثه إىل اليمن فذكر احلارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن 

  معناه 
كتب إىل يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري قال ثنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا حممد بن عبد 

سكندراين ثنا مالك بن السالم اخلشين قال ثنا إبراهيم بن أيب الفياض الربقي الشيخ الصاحل ثنا سليمان بن بزيغ اإل
أنس عن حيىي بن سعيد األنصاري عن سعيد بن املسيب عن علي بن أيب طالب قال قلت يا رسول اهللا األمر ينزل بنا 
مل ينزل فيه قرآن ومل ميض فيه منك سنة قال امجعوا له العاملني أو قال العابدين من املؤمنني فاجعلوه شورى بينكم وال 

  تقضوا فيه برأي واحد 
دثنا عبد اهللا بن ربيع حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عثمان األسدي ثنا أمحد بن خالد ثنا عبد العزيز ثنا احلجاج بن ح



املنهال السلمي ثنا عبد احلميد بن هبرام ثنا شهر بن حوشب حدثين ابن غنم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا 
مر يا رسول اهللا إن الناس يزيدهم حرصا على اإلسالم أن يروا خرج إىل بين قريظة والنضري قال له أبو بكر وع

عليك زيا حسنا من الدنيا فانظر إىل احللة اليت أهداها لك سعد بن عبادة فالبسها فلريك اليوم املشركون أن عليك 
يل ريب مثال زيا حسنا قال أفعل وأمي اهللا لو أنكما تتفقان يل على أمر واحد ما عصيتكما يف مشورة أبدا ولقد ضرب 

فأمثالكما يف املالئكة كمثل جربيل وميكائيل فأما ابن اخلطاب فمثله يف املالئكة كمثل جربيل إن اهللا مل يدمر أمة قط 
ومثل ابن } وقال نوح رب ال تذر على ألرض من لكافرين ديارا { إال جبربيل ومثله يف األنبياء كمثل نوح إذ قال 

رب إهنن { ئيل إذ يستغفر ملن يف األرض ومثله يف األنبياء كمثل إبراهيم إذ قال أيب قحافة يف املالئكة كمثل ميكا
ولو أنكما تتفقان يل على أمر واحد ما } أضللن كثريا من لناس فمن تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك غفور رحيم 

  راهيم عصيتكما يف مشاورة أبدا ولكن شأنكما يف املشاورة شيء كمثل جربيل وميكائيل ونوح وإب

قال أبو حممد هذا كل ما موهوا به من احلديث وقالوا قد جاء النص بوجوب طاعة أويل األمر منا عموما فهو فيما 
  قالوه برأيهم أيضا 

وقالوا قد اتفقنا على وجوب تقدمي اإلمام إذا مات اإلمام وال نص على إمام بعينه فثبت أنه إمنا يقدم بالرأي واإلمامة 
  من قواعد الدين 

ذكروا عن الصحابة ما حدثناه أمحد بن حممد الطلمنكي حدثنا ابن مفرج ثنا إبراهيم بن أمحد بن فراس نا حممد بن و
علي ثنا سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة وأبو معاوية هو حممد بن خازم الضرير كالمها عن األعمش عن عمارة 

د اهللا بن مسعود يوما فقال إنه قد أتى علينا زمان لسنا بن عمرية عن عبد الرمحن بن يزيد قال أكثر الناس على عب
نقضي ولسنا هنالك إن اهللا تعاىل قدر أن بلغنا من األمور ما ترون فمن عرض قضاء منكم بعد اليوم فليقض مبا يف 

ليس  كتاب اهللا تعاىل فإن جاءه أمر ليس يف كتاب اهللا فليقض مبا قضى به نبيه صلى اهللا عليه و سلم فإن جاءه أمر
يف كتاب اهللا تعاىل وليس فيما يقضي به النيب صلى اهللا عليه و سلم فليقض مبا قضى به الصاحلون فاجتهد رأيه 
  وليقل إين أرى وأخاف فإن احلالل بني واحلرام بني وبني ذلك أمور متشاهبات فدع ما يريبك إىل ما ال يريبك 

عبد اهللا بن يونس املرادي ثنا بقي بن خملد ثنا أبو بكر بن أيب حدثنا محام ثنا عبد اهللا بن حممد بن علي الباجي ثنا 
شيبة ثنا بن أيب زائدة عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه عن عبد اهللا بن 

  مسعود مثله بتمامه وزاد فيه فإن أتاه أمر ال يعرفه فليقر وال يستحي 
بن عيينة عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن ابن عباس أنه كان إذا سئل عن أمر فكان يف  وبه إىل ابن أيب شيبة ثنا سفيان

القرآن أخرب به فإن مل يكن يف القرآن فكان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرب به فإن مل يكن فعن أيب بكر 
إبراهيم بن أمحد بن فراس ثنا حممد بن وعمر فإن مل يكن قال برأيه حدثنا أمحد بن حممد الطلمنكي ثنا ابن املفرج ثنا 

علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان بن عيينة حدثين عبيد اهللا بن أيب يزيد قال شهدت ابن عباس إذا سئل 
عن شيء فإن كان يف كتاب اهللا تعاىل قال به فإن مل يكن يف كتاب اهللا عز و جل وحدث به عن رسول اهللا صلى اهللا 

به وإن مل يكن يف كتاب اهللا وال حدث به عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال أخرب به عن أيب عليه و سلم قال 
  بكر وعمر واجتهد وقال برأيه 

  وبه إىل سعيد بن منصور ثنا هشيم أخربنا سيار عن الشعيب قال ملا بعث عمر 



  نة وما مل يتبني يف السنة فاجتهد فيه برأيك شرحيا على قضاء الكوفة قال انظر ما تبني لك من كتاب اهللا فاتبع فيه الس
وبه إىل سعيد بن منصور حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب إسحاق الشيباين عن الشعيب قال كتب عمر إىل شريح إذا 
أتاك أمر يف كتاب اهللا فاقض به وال يلفتنك عنه الرجال فإن مل يكن يف كتاب اهللا فبما يف سنة رسول اهللا صلى اهللا 

سلم فإن مل يكن يف كتاب اهللا وال سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاقض مبا قضى به أئمة اهلدى فإن مل  عليه و
يكن يف كتاب اهللا عز و جل وال يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال فيما قضى به أئمة اهلدى فأنت باخليار 

  ؤامرتك إياي إال خريا لك إن شئت أن جتتهد رأيك وإن شئت أن تؤامرين وال أرى م
حدثنا محام ثنا الباجي ثنا عبد اهللا بن يونس ثنا بقي بن خملد ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا علي بن مسهر عن أيب 

إسحاق الشيباين عن الشعيب عن شريح أن عمر بن اخلطاب كتب إليه إذا جاءك شيء يف كتاب اهللا فاقض به وال 
ر ليس يف كتاب اهللا فانظر سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاقض هبا فإن جاءك يلفتنك عنه الرجال فإن جاء أم

أمر ليس يف كتاب اهللا وال سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاقض مبا قضى به أئمة اهلدى فإن مل يكن يف كتاب 
لك فاختر أي األمرين شئت إن شئت اهللا ومل يكن فيه سنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يتكلم فيه أحد قب

  أن جتتهد رأيك وتقدم فتقدم وإن شئت أن تؤخر فتأخر وال أرى التأخري إال خريا لك 
  قال أبو حممد هذا كل ما موهوا به ما نعلم هلم شيئا غريه وكله ال حجة هلم يف شيء منه 

نفضوا من حولك فعف عنهم وستغفر هلم فبما رمحة من هللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ لقلب ال{ أما قوله تعاىل 
ولذين ستجابوا لرهبم { وقوله عز و جل } وشاورهم يف ألمر فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا حيب ملتوكلني 

فإن كل خمالف ومؤلف ال ميتري أن ذلك ليس يف شرع } وأقاموا لصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون 
يقول إن الصالة فرضت برأي ومشورة أو قال ذلك يف الصيام أو احلج أو يف شيء من  شيء من الدين ولو أن أحدا

  الدين لكان كاذبا آفكا كافرا مع ذلك 
وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم لكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على هللا { وكيف يكون هذا مع قول اهللا تعاىل 

  وقوله تعاىل  }لكذب إن لذين يفترون على هللا لكذب ال يفلحون 

وقوله تعاىل } قل أرأيتم مآ أنزل هللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قل ءآهللا أذن لكم أم على هللا تفترون { 
لطالق مرتان فإمساك { وقوله } تبعوا مآ أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أوليآء قليال ما تذكرون { 

م أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا إال أن خيافآ أال يقيما حدود هللا فإن خفتم أال مبعروف أو تسريح بإحسان وال حيل لك
يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما فتدت به تلك حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم لظاملون 

 {  
يأمره اهللا تعاىل قط مبشورهتم يف شيء من  فصح يقينا أنه مل جيعل اهللا قط إىل الصحابة حترميا وال حتليال فقد صح أنه مل

فبما رمحة من هللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ لقلب النفضوا من حولك فعف عنهم { الدين ال سيما مع قوله تعاىل 
فصح أنه ليس يف اآلية اليت شغبوا } وستغفر هلم وشاورهم يف ألمر فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا حيب ملتوكلني 

  رأيهم أصال بل رد تعاىل األمر إىل نبيه صلى اهللا عليه و سلم فيما يعزم عليه مع التوكل على اهللا هبا قبول 
وآعلموا أن فيكم رسول هللا لو يطيعكم يف { وكيف يسع مسلما أن خيطر هذا اجلنون بباله مع قول اهللا عز و جل 
ره إليكم لكفر ولفسوق ولعصيان أولئك هم كثري من ألمر لعنتم ولكن هللا حبب إليكم ألميان وزينه يف قلوبكم وك

فكيف جيوز قبول رأي قوم لو أطاعهم لوقع العنت عليهم يف أكثر األمر أم كيف يدخل يف عقل ذي } لراشدون 
عقل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جتب عليه طاعة أصحابه هذا هو الكفر احملض والسخف البني بل طاعته هي 



  هلم إميان إال هبا الفرض عليهم اليت ال يصح 
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت { قال اهللا تعاىل 

  } ويسلموا تسليما 
مث إن وجوه احلمق يف هذه املقالة مجلة بادية ليت شعري كيف كان يكون األمر لو اختلفوا عليه يف الشرع فإن قيل 

قهم خرجنا إىل الكالم يف اإلمجاع وبطل الكالم يف الرأي وقد كتبنا يف دعوى اإلمجاع ما فيه كفاية ال يلزم إال باتفا
  وهللا تعاىل احلمد 

وأيضا فال فرق بني جواز شرع شريعة من إجياب أو حترمي أو إباحة بالرأي مل ينص تعاىل عليه وال رسوله صلى اهللا 
  لسان رسوله صلى اهللا عليه و سلم بالرأي  عليه و سلم وبني إبطال شريعة شرعها اهللا على

  واملفرق بني هذين العملني متحكم بالباطل مفتر وكالمها كفر ال خفاء به 
فصح يقينا أن الذي أمره اهللا تعاىل مبشاورهتم فيه وغبطهم بأن يكون أمرهم فيه شورى بينهم إمنا هو ما أبيح هلم 

لى بين فالن وأي الطرق إىل من يغزو من القبائل أفضل التصرف فيه كيف شاؤوا فقط فتشاورهم من يويل ع
  وأسهل وآمن وأين يكون النزول فقط 

وهذا كمشاورة املرء منا جاره إىل أي خياط أدفع ثويب وأي لون ترى يل أن أصبغه ومثل هذا وال مزيد وقد يكون 
  و سلم  عند الصحابة من املعرفة بالطرق املسلوكة واملياه ما ليس عنده صلى اهللا عليه

وأما ما ال يؤخذ من الدين إال من الوحي فال وال كرامة ألحد بعده أن يكون لسواه حظ يف ذلك معه وال بعده 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

  فظهر فساد متويههم باآليتني 
ه وأما املشاورة اليت كانت قبل نزول األذان فأعظم حجة عليهم أول ذلك أن األمر حينئذ كان مباحا كل ما قالو

  ومل ينزل يف شيء منه إجياب وال حترمي وهذا ال ننكر فيه املشاورة إىل اليوم 
مث إنه مل يأخذ صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك بشيء من آرائهم بل مبا صوبه الوحي مما أريه يف منامه عبد اهللا بن زيد 

عبد اهللا بن زيد وال إىل رؤيا غريه فصح ولوال أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر باألذان ما جاز االلتفات إىل رؤيا 
  أن آراءهم رضي اهللا عنهم ال يلزم قبوهلا فكيف أراء من بعدهم 

وأما اخلرب عن أيب هريرة ما رأيت أحدا كان أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعقب 
احلديبية فهو نفس كالمنا هذا على أن كال  ذكرى الزهري ملشاورته صلى اهللا عليه و سلم أصحابه يف القتال يوم

اخلربين مرسل ألن الزهري مل يلق أبا هريرة قط وال مسع منه كلمة ومل ينكر أن يشاورهم يف مكايد احلروب 
  وتعجيلها وتأخريها 

لنيب وأما اخلرب الذي فيه ما احلزم فقال أن تستشري الرجل ذا الرأي مث متضي ملا أمرك به فمرسل مث هو بعيد عن ا
صلى اهللا عليه و سلم ألنه قد خيتلف عليك الرجالن ذوا الرأي فأليهما متضي حاش اهللا أن ينطق رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم هبذا الباطل 
وأما اخلرب ما شقي عبد مبشورة فمرسل وال حجة يف مرسل وحنن ال ننكر املشورة يف غري الدين كما أننا ننكر بل 

  اخلمس أم ال أيصوم رمضان أم ال ونقطع أن مسلما ال خيالفنا يف هذا  نكفر من يشاور أيصلي



وأما حديث عمرو بن العاص فأعظم حجة عليهم ألن فيه أن احلاكم اجملتهد خيطىء ويصيب فإذ ذلك كذلك فحرام 
  احلكم يف الدين باخلطأ وما أحل اهللا تعاىل قط إمضاء اخلطأ فبطل تعلقهم به 

ذوب ما كان قط من حديث علي وال من حديث سعيد بن املسيب وال من حديث حيىي وأما خرب علي فموضوع مك
بن سعيد وال من حديث مالك ومل يروه قط أحد عن مالك إال سليمان بن يزيع اإلسكندراين وهو جمهول وال خيلو 

  ضرورة من أنه وضعه أو دلسه عمن وضعه 
ال يتقي اهللا تعاىل وبرهان كذب هذا احلديث ووضعه أنه  وهذا خرب ال حيل ألحد أن يرويه والكذب ال يعجز عنه من

ال جيوز البتة أن يقول النيب صلى اهللا عليه و سلم كالما يصح نزول حكم يف الدين بالناس ال قرآن فيه وال بيان فيه 
بكثرة من النيب صلى اهللا عليه و سلم مع قوله صلى اهللا عليه و سلم دعوين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم 

مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فاتركوه ومع قول 
حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل { اهللا تعاىل 

أن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب و
ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خممصة 

فقد أخرج صلى اهللا عليه و سلم ما مل ينص فيه بأمر أو بنهي عن الفرض } غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 
الندب والتحرمي والكراهة وبأمره بترك ما مل يأمرنا أو ينهانا وأبقاه يف مجلة املباح املطلق فصار من احملال املمتنع و

  وجود نازلة ال حكم هلا يف النصوص 
وأما حديث ابن غنم ففيه ثالث باليا إحداها أنه مرسل والثانية عبد احلميد بن هبرام وهو ضعيف والثالثة شهر بن 

متروك مث لو صح ملا كان هلم فيه متعلق ألنه ليس فيه إال قبول رأي أيب بكر وعمر فقط ال قبول رأي  حوشب وهو
غريمها وهذا خالف عمل أهل الرأي كلهم اليوم مث فيه قبوهلما إال يف لبس حلة وهذا مباح ال مينع من قبول رأي 

  ا فبطل التعلق برأي خالفه رأي آخر خادم أو عبد أو جار إن شاء الذي أشري عليه بذاك مث فيه اختالفهم
وأما احتجاجهم بوجوب طاعة أويل األمر منا فقد قلنا يف ذلك قبل مبا أغىن وإنه ال خيلو رأيهم من أن يوجد فيه 

اختالف بينهم أو ال يوجد فإن وجد اختالف منهم فليس بعضهم يقول رأيه أوىل من بعض وإن مل يوجد فيه 
حرمت عليكم مليتة { أنه إمجاع أويل األمر باطل ممتنع ال سبيل إليه مع أن قول اهللا تعاىل اختالف فقد قلنا إن القطع ب

ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح 
كم فال ختشوهم وخشون ليوم على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دين

أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا 
  } غفور رحيم 

مبطل لدعوى من ادعى أنه تعاىل أمرنا بطاعتهم فيما ليس فيه نص أو يف خالف النص ألنه شرع شريعة مل يشرعها 
شريعة شرعها اهللا تعاىل وكال األمرين كفر ال جيوز البتة إمجاع العلماء عليه وقد جيوز الوهم يف اهللا تعاىل أو إبطال 

  هذا على الطائفة فصح أننا إمنا أمرنا بطاعتهم فيما بلغوه إلينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقط 
من قريش وأمرنا بأن نفي ببيعة األول فاألول وأما ما قالوه يف اإلمامة فقد نص صلى اهللا عليه و سلم على أن األئمة 

وأن نتعاون على الرب والتقوى وأن نسمع ونطيع ملن قادنا بكتاب اهللا عز و جل فهذه صفة إذا وجدت يف أي عني 
وجدت فطاعته واجبة بالنص ألنه صلى اهللا عليه و سلم بعث إىل كل من يأيت إىل يوم القيامة فال معىن لألمساء املعلقة 

عيان الرجال يف ذلك أصال وهذا كالعتق يف الكفارات والصدقة على املساكني وكالضحايا وغري ذلك من على أ



سائر الشريعة وكأمره تعاىل يف بين إسرائيل بذبح بقرة ومل مييز بقرة بعينها وإمنا نرد األحكام يف األنواع اجلامعة 
  لألشخاص 

من أحد وكالنص على املاء فبأي ماء تطهر أجزأ وإمنا يبطل  مث يف أي شخص نفذ احلق فقد أجزأ وهذا ال خالف فيه
  الرأي يف شرع الشريعة مبا ال نص فيه فظهر متويههم هبذا يف الرأي 

وأما خرب معاذ فإنه ال حيل االحتجاج به لسقوطه وذلك أنه مل يرو قط إال من طريق احلارث بن عمرو وهو جمهول ال 
العذري ثنا أبو ذر اهلروي نا زاهر بن أمحد الفقيه نا زجنويه بن حممد يدري أحد من هو حدثين أمحد بن حممد 

النيسابوري نا حممد بن إمساعيل البخاري هو مؤلف الصحيح فذكر سند هذا احلديث وقال رفعه يف اجتهاد الرأي 
  قال البخاري وال يعرف احلارث إال هبذا وال يصح 
  ط مث هو عن رجال من أهل محص ال يدري من هم هذا نص كالم البخاري رمحه اهللا يف تارخيه األوس

مث ال يعرف قط يف عصر الصحابة وال ذكره أحد منهم مث مل يعرفه أحد قط يف عصر التابعني حىت أخذه أبو عون 
وحده عمن ال يدري من هو فلما وجده أصحاب الرأي عند شعبة طاروا به كل مطار وأشاعوه يف الدنيا وهو باطل 

  ال أصل له 
رواه أيضا أبو إسحاق الشيباين عن أيب عون فخالف فيه شعبة وأبو إسحاق أيضا ثقة كما حدثنا محام وأبو مث قد 

عمر الطلمنكي قال محام نا أبو حممد الباجي نا عبد اهللا بن يونس نا بقي نا أبو بكر بن أيب شيبة وقال الطلمنكي نا 
  ابن مفرج نا 

ن زيد نا سعيد بن منصور مث اتفق ابن أيب شيبة وسعيد كالمها عن أيب إبراهيم بن أمحد بن فراس نا حممد بن علي ب
معاوية الضرير نا أبو إسحاق الشيباين عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي هو أبو عون قال ملا بعث رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم معاذا إىل اليمن قال يا معاذ مبا تقضي قال أقضي مبا يف كتاب اهللا 
  ك أمر ليس يف كتاب اهللا قال أقضي مبا قضي به نبيه صلى اهللا عليه و سلم قال فإن جاء

  قال فإن جاءك أمر ليس يف كتاب اهللا ومل يقض به نبيه قال أقضي مبا قضى به الصاحلون 
  قال فإن جاءك أمر ليس يف كتاب اهللا ومل يقض به نبيه وال قضى به الصاحلون قال أؤم احلق جهدي 

اهللا عليه و سلم احلمد هللا الذي جعل رسول رسول اهللا يقضي مبا يرضى به رسول اهللا فلم  فقال رسول اهللا صلى
يذكر أجتهد رأيي أصال وقوله أؤم احلق هو طلبه للحق حىت جيده حيث ال توجد الشريعة إال منه وهو القرآن وسنن 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم 
نا أمحد بن عون اهللا نا إبراهيم بن أمحد بن فراس نا أمحد بن حممد بن على أننا قد حدثنا أمحد بن حممد اهللا الطلمنكي 

سامل النيسابوري قال نا إسحاق بن راهويه قال قال سفيان بن عيينة اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم ال أن 
  يقول برأيه 

إن مل جيد يف كتاب اهللا فحينئذ يقضي وأيضا فإنه خمالفون ملا فيه تاركون له ألن فيه أنه يقضي أوال مبا يف كتاب اهللا ف
بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهم كلهم على خالف هذا بل يتركون نص القرآن إما لسنة صحيحة وإما 

لرواية فاسدة كما تركوا مسح الرجلني وهو نص القرآن لرواية جاء بالغسل وكما تركوا الوصية للوالدين 
لوارث وكما تركوا جلد احملصن وهو نص القرآن لظن كاذب يف تركه ومثل هذا واألقربني لرواية جاءت ال وصية 

  كثري فكيف جيوز لذي دين أن حيتج بشيء هو أول خمالف له 
وبرهان وضع هذا اخلرب وبطالنه هو أن من الباطل املمتنع أن يقول رسول اهللا فإن مل جتد يف كتاب اهللا وال يف سنة 



} تبعوا مآ أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أوليآء قليال ما تذكرون { اىل رسول اهللا وهو يسمع قول ربه تع
حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ { وقوله تعاىل 

وم يئس لذين كفروا من دينكم أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق لي
فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف 

يأيها لنيب إذا طلقتم لنسآء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا { وقوله تعاىل } خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 
بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود هللا ومن يتعد حدود لعدة وتقوا هللا ربكم ال خترجوهن من 

مع الثابت عنه صلى اهللا عليه و سلم من حترمي القول } هللا فقد ظلم نفسه ال تدرى لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا 
  بالرأي يف الدين من قوله صلى اهللا عليه و سلم فاختذ الناس رؤوسا جهاال فأفتوا 

فضلوا وأضلوا مث لو صح لكان معىن قوله أجتهد رأيي إمنا معناه أستنفذ جهدي حىت أرى احلق يف القرآن بالرأي 
  والسنة وال أزال أطلب ذلك أبدا 

وأيضا فلو صح لكان ال خيلو من أحد وجهني إما أن يكون ذلك ملعاذ وحده فيلزمهم أال يتبعوا رأي أحد إال رأي 
  معاذ وهم ال يقولون هبذا 

ون ملعاذ وغريه فإن كان ذلك فكل من اجتهد رأيه فقد فعل ما أمر به وإذ األمر كذلك فإن كل من فعل ما أو يك
أمر به فهم كلهم حمقون ليس أحد منهم أوىل بالصواب من آخر فصار احلق على هذا يف املتضادات وهذا خالف 

قوله حبجة ألن خمالفه أيضا قد اجتهد رأيه قوهلم وخالف املعقول بل هذا احملال الظاهر وليس حينئذ ألحد أن ينصر 
وليس يف احلديث الذي احتجوا به أكثر من اجتهاد الرأي وال مزيد فال جيوز هلم أن يزيدوا فيه ترجيحا مل يذكر يف 
احلديث وأيضا فليس أحد أوىل من أحد مع هذا فلكل واحد منا أن جيتهد برأيه فليس من اتبعوا أوىل من غريه ومن 

بني أن يكون ما ظنه اجلهال يف حديث معاذ لو صح من أن يكون صلى اهللا عليه و سلم يبيح ملعاذ أن حيلل احملال ال
برأيه وحيرم برأيه ويوجب الفرائض برأيه ويسقطها برأيه وهذا ما ال يظنه مسلم وليس يف الشريعة شيء غري ما 

  ذكرنا البتة 
فيه املشورة منه وفرق بينه وبني الدين كما حدثنا أمحد بن حممد  وقد بني لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما تقع

بن عبد اهللا الطلمنكي نا أبو بكر بن مفرج القاضي نا حممد بن أيوب الصموت الرقي نا أمحد بن عمرو بن عبد 
النيب  اخلالق البزار نا عمرو بن علي نا عفان بن مسلم نا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن

صلى اهللا عليه و سلم مسع أصواتا فقال ما هذه األصوات قالوا النخل يؤبرونه فقال لو مل يفعلوا لصلح فأمسكوا 
عنه فصار شيصا فذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إذا كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم وإن كان 

  شيئا من أمر دينكم فإيل 
خالد نا جهاد بن سلمة عن ثابت البناين عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسع  وبه إىل البزاز نا هدبة بن

صوتا يف النخل فقال ما هذا قال يؤبرون النخل قال لو تركوها أصلحت فتركوها فصارت شيصا فأخربوه بذلك 
  فقال أنتم أعلم مبا يصلحكم يف دنياكم وأما آخرتكم فإيل 

أنس مل يدعا يف روايتها إشكاال وأخربا أنه صلى اهللا عليه و سلم أعلمنا أننا أعلم مبا قال أبو حممد فهذه عائشة و
يصلحنا يف دنيانا منه ففي هذا كان يشاور أصحابه وأخربا أنه صلى اهللا عليه و سلم جعل أمر آخرتنا إليه ال إىل 

م إىل أحد سواه وبطل بذلك رأي غريه وأمر اآلخرة هو الدين والشريعة فقط فلم جيعل ذلك صلى اهللا عليه و سل



  كل أحد وحرم القول بالرأي مجلة يف الدين وباهللا تعاىل التوفيق 
إمنا هو يف أمر الدين فكل ما } وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى { وهذا يبني معىن قول اهللا عز و جل 

ب فهو عن اهللا تعاىل بيقني وما كان من غري تكلم به النيب صلى اهللا عليه و سلم يف شيء من حترمي أو حتليل أو إجيا
ذلك فكما قلنا لقوله صلى اهللا عليه و سلم إذ قيل له حاضت صفية فقال عقري حلقي وكقوله صلى اهللا عليه و 

سلم إين اختذت عند اهللا عهدا أميا امرىء سببته أو لعنته يف غري كنهه أو جلدته فاجعلها له طهرة أو كما قال صلى 
سلم ومثل قوله صلى اهللا عليه و سلم لذي اليدين مل تقصر وال نسيت وهذا يبني فساد قول من اعترض  اهللا عليه و

مبثل هذا على سائر أوامره صلى اهللا عليه و سلم لريدها ناطقا يف ذلك بلسان أهل اإلحلاد املعترضني يف اإلسالم 
  ونعوذ باهللا من اخلذالن 

اهلروي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن محويه السرخسي ثنا إبراهيم بن خزمي حدثنا أمحد بن عمرو العذري ثنا أبو ذر 
الشاشي ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان الثوري عن عبد األعلى عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال قال رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم من قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 
اهللا بن موسى وأبو نعيم وأبو سفيان الثوري عن عبد األعلى عن سعيد بن جبري عن  قال عبد وحدثناه أيضا عبيد

  ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار 
د بن مسلم نا أبو ثور حدثنا محام بن أمحد ثنا عبد اهللا بن حممد بن علي الباجي نا حممد بن عبد امللك بن أمين ثنا أمح

  إبراهيم بن خالد الكليب ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم ال ينزع اهللا العلم من صدور الرجال ولكن ينزع العلم مبوت العلماء فإذا مل يبق عامل اختذ 
  بالرأي فضلوا وأضلوا الناس رؤوسا جهاال فقالوا 

حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا اهلمذاين نا أبو إسحاق البلخي نا حممد بن يوسف الفربري نا حممد بن إمساعيل 
البخاري ثنا سعيد بن تليد نا ابن وهب حدثين عبد الرمحن بن شريح وغريه وعن أيب األسود عن عروة قال حج 

ه يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا ال ينزع العلم بعد علينا عبد اهللا بن عمرو بن العاص فسمعت
أن أعطامهوه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون 

  ويضلون 
يد بن نبات حدثناه قال ثنا وأما ما رووه عن أيب مسعود من قوله فليجتهد رأيه فهو خرب ال يصح ألن حممد بن سع

أمحد بن عون اهللا نا قاسم بن أصبغ نا حممد بن عبد السالم اخلشين نا حممد بن بشار نا حممد بن أيب عدي ثنا شعبة نا 
  األعمش عن عمارة بن عمري عن حريث بن ظهري قال األعمش أحسبه قال 

  قال ابن مسعود لقد أتى علينا حني وما نسأل وما حنن هناك 
  كر بنصه فصح أن األعمش شك فيه أهو عن ابن مسعود أم ال مث ذ

مث لو صح لكان معناه فليجتهد رأيه أي ليجهد نفسه حىت يرى السنة يف ذلك يبني هذا قوله يف اخلرب نفسه وال يقل 
ا ال إين أخاف وأرى فنهاه عن أن يقول أرى وهذا هني عن الفتيا بالرأي وكذلك قوله فيه نفسه فدع ما يريبك إىل م

  يريبك وإن احلالل بني وإن احلرام بني وبينهما مشتبهات فإمنا أمره بالتورع والطلب فقط 
وأما الرواية عن عمر فإن فيها نصا ختيريه بني اجتهد رأيه أو الترك ورأى الترك خريا له فصح أنه مل ير القول بالرأي 

ضا مما ذكرنا من أهنم ال يبدؤون بالطلب يف القرآن كما حقا ألن احلق ال خيار يف تركه ألحد مث هم خمالفون ملا فيه أي
يف ذلك اخلرب مث بالسنن بل يتركون القرآن ملا يصح من السنن وملا ال يصح وهذا خالف أمر عمر يف ذلك اخلرب 



  فكيف حيتجون بشيء هم أول خمالف له هذا مع أن ظاهر ذلك اخلرب االنقطاع 
  ن عباس فليس فيه أن ابن عباس أخرب وأما خرب عبيد اهللا بن أيب يزيد عن اب

  بذلك عن نفسه وال أنه أمر به فإذا هو ظن من عبيد اهللا والثابت عن ابن عباس النهي عن تقليد أيب بكر وعمر 
مث قصة خالفوا فيها ابن مسعود وعمر وابن عباس فلو صح هذا عنهم لكان كبعض ما خالفوهم فيه فليس بعض 

مثل ما صح عن عمر وابن مسعود وابن عباس من القول بأن من تسحر يرى أنه حكمهم أوىل بالتقليد من بعض 
  ليل فإذا به هنار فصومه تام ومثل قضائهم ثالثتهم يف الريبوع جفرة ومثل هذا كثري 

وأما ما رووه عن بعض الصحابة من الفتيا بالرأي فإمنا أفىت منهم من أفىت برأيهم على سبيل اإلخبار بذلك أو 
لى أنه حكم بات وال على أنه الزم ألحد فقال خصومنا إمنا ذموا الرأي الذي حيكم به على غري أصل الصلح ال ع

وأما الذي حكموا به فهو الرأي املردود إىل ما يشبه من قرآن أو سنة فقلنا هلم هذه دعوى منكم فإن وجدمت عن 
عن أحد من الصحابة كلمة تصح تدل أحد منهم تصحيحا فلكم مقال وإال فقد كذبتم عليهم فنظرنا فلم جند قط 

على الفرق بني رأي مأخوذ عن شبه ملا يف القرآن والسنة وبني غريه من اآلراء إال يف رسالة مكذوبة عن عمر 
  ووجدنا قوهلم يف ذمهم الرأي مجلة وأهنم حكموا به على ما قلنا 

ثنا حممد بن عبد السالم اخلشين نا حممد  كما حدثنا حممد بن سعيد بن نبات نا أمحد بن عون اهللا نا قاسم بن أصبغ
بن املثىن نا عبد الرمحن بن مهدي نا سفيان الثوري عن أيب إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب قال جاء ناس من 

أهل الشام إىل عمر بن اخلطاب فقالوا إنا أصبنا أمواال خيال ورقيقا حنب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور فقال عمر 
باي قبل فأفعله فاستشار أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم فقال له علي هو حسن إن مل تكن جزية ما فعله صاح

  يؤخذون هبا بعد راتبة 
قال أبو حممد فهذا نص ما قلنا من أهنم ال يرون ما حكموا فيه برأيهم أمرا راتبا وأيضا فقد روينا عنهما وعن غريمها 

ولسنا نوردها احتجاجا هبا إذ ال حجة يف أحد إال يف رسول اهللا صلى اهللا  يف إبطال الرأي آثارا أصح مما شغبوا به
عليه و سلم أو يف إمجاع متيقن ال خالف فيه وإمنا نوردها لتلزمهم ما أرادوا إلزامنا وهو الزم هلم ألهنم حيتجون مبثله 

  متحكم يف الدين بال دليل  ومن جعل شيئا ما حجة يف مكان ما لزمه أن جيعله حجة يف كل مكان وإال فهو متناقض

حدثنا أمحد بن عمر ثنا أبو ذر اهلروي نا عبد اهللا بن أمحد السرخسي نا إبراهيم بن خزمي نا عبد بن محيد ثنا أبو 
أسامة عن نافع بن عمر اجلمحي عن ابن أيب مليكة قال قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلين وأي مساء تظلين إن 

  غري ما أراد قلت يف آية من كتاب اهللا ب
حدثنا حممد بن سعيد النبايت نا أمحد بن عون اهللا نا قاسم بن أصبغ نا حممد بن عبد السالم اخلشين نا حممد بن بشار 
نا ابن أيب عدي عن شعبة عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن أيب معمر عن أيب بكر الصديق قال أية أرض تقلين 

  برأيي أو مبا ال أعلم وأي مساء تظلين إن قلت يف كتاب اهللا 
حدثنا املهلب عن ابن مناس نا حممد بن مسرور نا يونس بن عبد األعلى ثنا ابن وهب أخربين يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن عمر بن اخلطاب قال وهو على املنرب يا أيها الناس إمنا الرأي إمنا كان من رسول اهللا مصيبا ألن اهللا عز و 

  ا الظن والتكلف جل كان يريه وإمنا هو من
وبه إىل ابن وهب حدثنا عبد اهللا بن عياش عن ابن عجالن عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب قال اتقوا الرأي يف 

  دينكم 



كتب إيل النمري حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن علي الباجي وعبد اهللا بن حممد بن يوسف األزدي القاضي قال 
ل بن إبراهيم قال عبد اهللا الباجي وسهل ثنا أمحد بن فطيس نا أمحد بن حيىي األودي أمحد نا أيب وقال القاضي نا سه

الصويف نا عبد الرمحن بن شريك حدثين أيب عن جمالد عن الشعيب عن عمرو بن حريث قال قال عمر بن اخلطاب 
  ا وأضلوا إياكم وأصحاب الرأي فإهنم أعداء السنن أعيتهم األحاديث أن حيفظوها فقالوا بالرأي فضلو

كتب إيل النمري أخربنا حممد بن خليفة نا حممد بن احلسني البغدادي نا أبو بكر بن أيب داود نا حممد بن عبد امللك 
القزاز نا أبو مرمي نا نافع بن يزيد عن ابن اهلاد عن حممد بن إبراهيم قال قال عمر بن اخلطاب إياكم والرأي فإن 

  حاديث أن يعوها وتفلت منهم أن حيفظوه فقالوا يف الدين برأيهم أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم األ
  حدثنا املهلب عن ابن مناس عن ابن مسرور عن يونس بن عبد األعلى 

عن وهب أخربين ابن هليعة عن ابن اهلاد عن حممد بن إبراهيم التيمي أن عمر بن اخلطاب قال أصبح أصحاب الرأي 
  ت أن يرووها فاستقوها بالرأي أعداء السنن أعيتهم أن يعوها وتفلت

حدثنا عبد اهللا بن ربيع نا حممد بن إسحاق بن السليم نا ابن األعرايب ثنا أبو داود السجستاين ثنا أبو كريب حممد 
بن العالء ثنا حفص بن غياث ثنا األعمش عن أيب إسحاق عن عبد خري عن علي بن أيب طالب قال لو كان الدين 

  وىل باملسح من أعاله وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح على ظاهر اخلفني بالرأي لكان أسفل اخلف أ
حدثنا عبد اهللا بن ربيع عن عبد اهللا بن حممد بن عثمان عن أمحد بن خالد عن علي بن عبد العزيز عن احلجاج بن 

النار ورجل اجتهد برأيه فأخطأ  املنهال ثنا محاد بن سلمة عن قتادة قال قال علي القضاء ثالثة رجل حاف فهو يف
  فهو يف النار ورجل أصاب فهو يف اجلنة 

حدثنا محام بن أمحد ثنا أبو حممد الباجي ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا بقي بن خملد ثنا أبو بكر بن أيب شيبة نا شبابة بن 
ضاة ثالثة اثنان يف النار وواحد سوار عن شعبة عن قتادة قال مسعت رفيعا أبا العالية يقول قال علي بن أيب طالب الق

يف اجلنة رجل جار متعمدا فهو يف النار ورجل أراد احلق فأخطأ فهو يف النار ورجل أراد احلق فأصاب فهو يف اجلنة 
  قال قتادة قلت أليب العالية أرأيت هذا الذي أراد احلق فأخطأ قال كان حقه إذا مل يعلم القضاء أن يكون قاضيا 

مد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا إبراهيم بن أمحد بن فراس ثنا حممد بن علي بن زيد نا سعيد بن حدثنا أمحد بن حم
منصور نا فرج بن فضالة عن مالك بن زياد قال مسعت عراك بن مالك وقال له عمر بن عبد العزيز يا عراك ما 

له بالقضاء فأحل حراما وحرم حالال  قولك يف القضاة فقال يا أمري املؤمنني القضاة ثالثة رجل ويل القضاء وال علم
فهو يف النار على أم رأسه ورجل ويل القضاء وله علم بالقضاء فاتبع اهلوى وترك احلق فهو يف النار على أم رأسه 
ورجل ويل القضاء وله علم بالقضاء فاتبع احلق وترك اهلوى فهو يستقام به ما استقام وإن هو مال سلك مسلك 

  أصحابه 

وقد روي هذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما روينا بالسند الصحيح املذكور إىل سعيد بن  قال أبو حممد
منصور نا خلف بن خليفة ثنا أبو هاشم قال لوال حديث ابن بريدة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ه فهو يف اجلنة ورجل قضى بني الناس جبهل فهو القضاة ثالثة اثنان يف النار وواحد يف اجلنة رجل عرف احلق فقضى ب
  يف النار ورجل عرف احلق فخار فهو يف النار لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه شيء 

نعم وعن عمر بن اخلطاب كما روينا بالسند املذكور إىل سعيد بن منصور نا يعقوب بن عبد الرمحن الزهري نا 
ب باجلابية فذكر اخلطبة وفيها أن عمر قال ليس هلالك هلك معذرة يف موسى بن عقبة قال خطب عمر بن اخلطا



  تعمد ضاللة حسبها هدى وال يف ترك حق حسبه ضالال 
قال أبو حممد ليس هذا خمالفا لقول النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر ألن هذا فيمن مل 

احلق فلج مقدرا أنه على صواب مغلبا لظنه الكاذب على يقني ما يعرف باحلق وسائر ما ذكرنا قيل فيمن عرف ب
  جاءه من اهلدى والنور 

ويه إىل سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد اهللا عن أيب سنان عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال من أفتا فتيا 
  يعمى هبا فإهنما عليه يعين خيطىء فيها فيخطىء آخذها منه 

بيع التميمي نا حممد بن أمحد بن مفرج نا سعيد بن السكن نا الفربري نا البخاري نا موسى بن حدثنا عبد اهللا بن ر
إمساعيل نا أبو عوانة عن األعمش عن أيب وائل قال قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اهتموا آراء على دينكم لقد 

  سلم لرددته  رأيتين يوم أيب جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و
حدثنا عبد اهللا بن يوسف نا أمحد بن فتح نا أبو العالء عبد الوهاب بن عيسى نا أمحد بن حممد نا أمحد بن علي نا 

مسلم بن احلجاج حدثين إبراهيم بن سعيد اجلوهري نا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن أيب حصني عن أيب وائل 
يقول اهتموا آراءكم على دينكم فلقد رأيتين يوم أيب جندل لو شقيق بن سلمة قال مسعت سهل بن حنيف بصفني 

  أستطيع أن أرد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لرددته 

حدثنا أمحد بن عمر ثنا أبو ذر نا عبد اهللا بن أمحد نا إبراهيم بن خزمي ثنا عبد بن محيد حسن بن علي اجلعفي عن 
  ابن عباس قال من قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من جهنم  زائدة عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبري عن

حدثنا املهلب نا ابن مناس نا ابن مسرور نا يونس بن عبد األعلى نا ابن وهب أخربين بشر بن بكر عن األوزاعي 
ل اهللا عن عبدة بن أيب لبابة عن ابن عباس قال من أحدث رأيا ليس يف كتاب اهللا عز و جل مل متض به سنة من رسو

  صلى اهللا عليه و سلم مل يدر على ما هو منه إذا لقي اهللا عز و جل 
حدثنا يونس بن عبد اهللا القاضي نا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم نا أمحد بن خالد نا حممد بن عبد اهللا اخلشين نا 

ن نافع عن ابن عمر عن عمر حممد بن بشار نا يونس نا عبيد العمري ثنا مبارك بن فضالة عن عبيد اهللا بن عمر ع
أنه قال يا أيها الناس اهتموا آراءكم على الدين فلقد رأيتين وإين ألرد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برأي 

أجتهد واهللا ما آلو وذلك يوم أيب جندل والكتاب يكتب فقال اكتبوا بسم اهللا الرمحن الرحيم فقالوا نكتب بامسك 
  صلى اهللا عليه و سلم وأبيت فقال يا عمر تراين قد رضيت وتأىب اللهم فرضي رسول اهللا 

قال أبو حممد أما الرواية عن أيب بكر وعلي وسهل وابن عباس واليت تورد بعد هذا عن عمر وابن مسعود فصحاح 
حدهم وال سبيل هلم إىل أن يأتوا برواية عن صاحب يثبت فيها التصويب للفتيا بالرأي فأن وجد يوما ما فتيا عن أ

  برأي فال بد من أن يوجد عنه التربؤ من ذلك 
كما حدثنا عبد اهللا بن ربيع حدثنا حممد بن معاوية نا أمحد بن شعيب أنا علي بن حجر نا علي بن مسهر عن داود 

بن أيب هند عن الشعيب عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود أتاه قوم فقالوا إن رجال منا تزوج امرأة ومل يفرض صداقا 
 جيمعها إليه حىت مات فقال عبداهللا ما سئلت عن شيء مذ فارقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشد علي من ومل

  هذا فأتوا غريي 
فاختلفوا إليه فيها شهرا مث قالوا له يف آخر ذلك من نسأل وأنت أخيه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

جبهد رأيي فإن كان صوابا فمن أتاه اهللا وحده ال شريك له وإن كان خطأ هبذا البلد وال جند عندك قال سأقول فيها 
  فمين ومن الشيطان واهللا 



ورسوله بريء فقد ذكر احلديث ويف آخره أنه رضي اهللا عنه إذ أخرب بالسنة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 
  ذلك بوفاق ما أفىت به فما رئي عبد اهللا فرح فرحه يومئذ إال بإسالمه 

وبه إىل أمحد بن شعيب أخربنا عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن الزهري ثنا أبو سعيد عبد الرمحن بن عبداهللا عن 
زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة واألسود قاال أتى عبد اهللا بن مسعود يف رجل تزوج امرأة ومل يفرض هلا 

  يها أثرا وذكر باقي احلديث فتويف قبل أن يدخل هبا فقال عبد اهللا سلوا هل جتدون ف
حدثنا حممد بن سعيد بن نبات عن عبد اهللا بن حممد بن قاسم القلعي نا حممد بن أمحد الصواف نا بشر بن موسى بن 

صاحل األسدي نا عبد اهللا بن الزبري احلميدي حدثنا سفيان بن عيينة عن األعمش عن مسلم بن صبيح هو أبو 
ود يا أيها الناس من علم منكم علما فليقل به ومن مل يعلم فليقل مل ال يعلم ال الضحى عن مسروق قال قال ابن مسع

قل مآ أسألكم عليه من أجر ومآ أنآ من { أعلم فإن اهللا علم املرء وقد قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه و سلم 
  } ملتكلفني 

  قال أبو حممد هذا يف غاية الصحة 
وابن مسعود وابن عباس يبني مرادهم بقوهلم فليجتهد رأيه لو صح ذلك عنهم وكل ما رويناه اآلن من ابن عمر 

  وأنه ليس على القول يف الدين بالرأي أصال لكن بأن جيتهد حىت يرى احلق يف القرآن والسنة 
بن سلمة  حدثنا محام نا الباجي نا عبد اهللا بن يونس نا بقي بن خملد نا أبو بكر بن أيب شيبة نا يزيد بن هارون نا محاد

عن قتادة أن أبا موسى األشعري قال ال ينبغي لقاض أن يقضي حىت يتبني له احلق كما يتبني له الليل عن النهار فبلغ 
  ذلك عمر بن اخلطاب فقال صدق 

قال أبو حممد هذا يبني أهنم مل جييزوا القول بالرأي الذي إمنا هو ظن وبني أهنم كانوا يرون خرب الواحد يوجب العلم 
  قطع به وال بد وال

أخربين حممد بن سعيد بن نبات ثنا أمحد بن عبد البصري نا قاسم بن أصبغ ثنا حممد بن عبد السالم اخلشين نا حممد 
بن املثىن نا مؤمل بن إمساعيل احلمريي نا سفيان الثوري نا أبو إسحاق الشيباين عن أيب الضحى عن مسروق قال 

اهللا ورأى عمر فقال عمر بئس ما قلت إن يكن صوابا فمن اهللا وإن يكن كتب كاتب لعمر بن اخلطاب هذا ما رأى 
  خطأ فمن عمر 

حدثنا يونس بن عبد اهللا نا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم نا أمحد بن خالد نا حممد بن عبد السالم اخلشين نا حممد 
د اهللا بن مسعود يذهب العلماء ويبقى بن بشار نا حيىي بن سعيد القطان نا جمالد عن الشعيب عن مسروق قال قال عب

  قوم يقولون برأيهم قال الشعيب لعن اهللا أرأيت 
قال أبو حممد واهللا ما أفىت قط أحد من الصحابة رضي اهللا عنهم باجتهاد رأيه إال كما ترى بعد أن يبحث عن السنة 

ىل فيه ويشفق منه ويتربأ من التزامه فتغيب عنه وهي عند غريه بال شك مث ال جيعل رأيه ذلك إال مما خياف اهللا تعا
وكذلك كان التابعون رمحهم اهللا فأتى اليوم ناس جيعلونه دينا يبطلون به كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله صلى اهللا عليه 

  و سلم 
  نعوذ باهللا من اخلذالن 

األعلى نا ابن وهب أخربين وقد روينا أيضا عن ابن عمر كما نا املهلب نا ابن مناس أنا ابن مسرور نا يونس بن عبد 
عمر بن احلارث أن عمرو بن دينار أخربه أن عبد اهللا بن عمر كان إذا مل يبلغه شيء يف األمر يسأل عنه قال إن 

  شئتم أخربتكم بالظن 



  قال عمرو بن دينار أخربين بذلك طاوس عنه 
ن مالك بن عائذ عبد الرمحن بن إمساعيل قال أبو حممد وهذا سند يف غاية الصحة وحدثنا يونس بن عبد اهللا نا حيىي ب

أبو عيسى اخلشاب نا أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي نا يونس بن عبد األعلى أنا ابن وهب أنا عمر 
بن احلارث قال قال يل عمرو بن دينار أخربين طاوس عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن أمر مل يبلغه فيه شيء قال 

  الظن إن شئتم أخربتكم ب
قال أبو حممد كتب إيل يوسف بن عبد الرب النمري قال ذكر أبو يوسف يعقوب بن شيبة نا حممد بن حامت بن ميمون 
حدثين يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري نا أيب عن ابن إسحاق حدثين حيىي بن عباد بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري 

  عن عبد 

مان بن عفان باجلحفة ومعه رهط من أهل الشام منهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ اهللا بن الزبري قال أنا واهللا ملع عث
قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إىل احلج أن أمتوا احلج وخلصوه يف أشهر احلج فلو أخرمت هذه العمرة حىت 

رسول اهللا صلى اهللا تزوروا هذا البيت زورتني كان أفضل فإن اهللا قد أوسع يف اخلري فقال له علي عمدت إىل سنة 
  عليه و سلم ورخصة رخص اهللا للعباد هبا يف كتابه تضيق عليهم فيها وتنتهي عنها وكانت لذي احلاجة ولنائي الدار 

مث أهل بعمرة وحج معا فأقبل عثمان على الناس فقال وهل هنيت عنها إين مل أنه عنها إمنا كان رأيا أشرت به فمن 
  شاء أخذه ومن شاء تركه 

يل النمري حدثنا أمحد بن سعيد نا ابن أيب دليم نا ابن وضاح نا إبراهيم بن حممد بن يوسف الفريايب نا ضمرة كتب إ
بن ربيعة عن عثمان بن عطاء هو اخلراساين عن أبيه قال أضعف العلم علم النظر أن يقول الرجل رأيت فالنا يفعل 

  كذا ولعله قد فعله ساهيا 
بن علي احللواين نا عامر نا محاد بن زيد عن سعيد بن أيب صدقة عن ابن سريين  كتب إيل النمري قال ذكر احلسن

قال مل يكن أحد بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم أهيب ملا ال يعلم مع أيب بكر ومل يكن أحد أهيب ملا ال يعلم بعد أيب 
وال يف السنة أثرا فاجتهد رأيه مث بكر من عمر وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم جيد يف كتاب اهللا تعاىل منها أصال 

  قال هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن اهللا عز و جل وإن يكن خطأ فمين وأستغفر اهللا تعاىل 
كتب إيل النمري قال قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ أخربهم قال نا بكر بن محاد نا مسدد 

حدثين سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن األحنف بن بن مسرهد نا حيىي بن سعيد القطان عن ابن جريج 
قيس عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أال هلك املتنطعون أال هلك املتنطعون أال هلك 

  املتنطعون 
زياد بن عبد اهللا  كتب إيل النمري حدثنا عبد اهللا بن حممد نا عبد اهللا بن حممد القاضي بالقلزم نا حممد بن إبراهيم بن

الرازي نا احلارث بن عبد اهللا هبمدان نا عثمان بن عبد الرمحن الوقاص عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب 
  هريرة 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعمل هذه األمة برهة بكتاب اهللا وبرهة بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ا فعلوا ذلك فقد ضلوا سلم مث يعملون بالرأي فإذ

كتب إيل النمري حدثنا حممد بن خليفة نا حممد بن احلسني اآلجري نا حممد بن الليث نا جبارة بن املغلس نا محاد بن 
حيىي األبح عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعمل هذه 



ل برهة بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث تعمل بعد ذلك بالرأي فإذا أعملوا األمة برهة بكتاب اهللا مث تعم
  بالرأي ضلوا 

كتب إيل النمري أنا أبو زيد العطار نا علي بن حممد بن مسرور نا أمحد بن داود نا سحنون نا ابن وهب أخربين ابن 
سنه اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم ال هليعة عن عبد اهللا بن أيب جعفر قال قال عمر بن اخلطاب السنة ما 

  جتعلونه خطأ الرأي سنة لألمة 
كتب إيل النمري حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن علي الباجي نا احلسن بن إمساعيل املهندس ثنا عبد امللك بن 

عيل بن أيب خالد عن عامر الشعيب حبر نا حممد بن إمساعيل نا سنيد داود نا حيىي بن زكريا هو ابن أيب زائدة عن إمسا
قال أتى زيد بن ثابت قوم فسألوه عن أشياء فأخربهم هبا فكتبوها مث قالوا لو أخربناه قال فأتوه فأخربوه فقال أغدرا 

  لعل كل شيء حدثتكم خطأ إمنا أجتهد لكم رأيي 
م يكتبون ما يسمعون منك فقال إنا وبه نصا إىل سنيد نا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار قال قال جلابر بن زيد إهن

  هللا وإنا إليه راجعون يكتبون رأيا أرجع عنه غدا 
حدثنا عبد اهللا بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا بن وضاح نا ابن وهب عن الليث بن سعد قال إن ربيعة 

ن لو محل ذلك عليه لكانت كتب إليه يقول أرى أن كل حمبوسة منتظرة زوجا يف غيبة إن نفقتها هلا ورب من يكو
  فيه هلكة دنياه وذمته 

فاملرأة ذات الزوج يف نفقتها حىت يقع مرياثها ويتبني هالك زوجها وإن قائال ليأثر عن بعض الناس باملدينة غري ذلك 
  وهذا رأينا والسنة أملك بذلك 

نا حممد بن عبد السالم اخلشين نا حممد حدثنا يونس بن عبد اهللا نا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم نا أمحد نا خالد 
بن بشار بندار نا حيىي بن سعيد القطان نا صاحل بن مسلم أن عامرا الشعيب قال له يف مسألة من النكاح سأله عنها 

  يف حديث إن أخربتك برأيي فبل عليه 
يايب نا العباس بن الوليد كتب إيل النمري حدثنا حممد بن خليفة نا حممد بن احلسني األجري نا جعفر بن حممد الفر

بن مزيد أنا أيب مسعت األوزاعي يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا 
  لك القول 

قال الفريايب وحدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول مسعت محاد بن زيد يقول قيل 
  تنظر يف الرأي فقال أيوب قيل للحمار ما لك ال جتتر فقال أكره مضغ الباطل  أليوب السختياين ما لك ال

كتب إيل النمري حدثنا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا أمحد بن زهري نا احلوطي نا إمساعيل بن عياش 
ألحد مع سنة سنها عن سوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إىل الناس إنه ال رأي 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وبه إىل قاسم حدثنا ابن وضاح نا يوسف بن عدي نا عبيدة بن محيد عن عطاء بن السائب قال قال الربيع بن خيثم 
إياكم أن يقول الرجل لشيء إن اهللا حرم هذا أو هنى عنه فيقول اهللا عز و جل كذبت مل أحرمه ومل أنه عنه أو يقول 

  اهللا تعاىل أحل هذا وأمر به فيقول اهللا تعاىل كذبت مل أحله ومل آمر به  إن
وكتب إيل النمري حدثنا حممد بن خليفة نا حممد بن احلسني األجري نا أبو بكر بن أيب داود السجستاين نا أمحد بن 

عوجل حىت برأ فأغفل ما  سنان قال مسعت الشافعي يقول مثل الذي ينظر يف الرأي مث يتوب منه مثل اجملنون الذي قد
  يكون قد هاج به 



وبه إىل ابن أيب داود السجستاين قال مسعت أيب يقول مسعت أمحد بن حنبل يقول ال تكاد ترى أحدا نظر يف هذا 
  الرأي إال ويف قلبه دغل 

  كتب إيل النمري حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد اهلمداين نا يوسف بن 

رة أنا العباس بن الفضل مسعت سلمة بن شبيب يقول مسعت أمحد بن حنبل يقول رأي يعقوب النجريمي بالبص
  الشافعي ورأي مالك ورأي أيب حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإمنا احلجة اآلثار 

كتب إيل النمري قال ذكر حممد بن حارث اخلشين أنا أبو عبد اهللا حممد بن عثمان النحاس مسعت أبا عثمان سعيد 
بن احلداد يقول مسعت سحنون بن سعيد يقول ما أدري ما هذا الرأي سفكت به الدماء واستحلت به  بن حممد

  الفروج واستحقت به احلقوق غري أنا رأيناه رجال صاحلا فقلدناه 
كتب إيل النمري أنا عبد الرمحن بن حيىي ثنا أمحد بن سعيد بن حزم ثنا عبيد اهللا بن حيىي بن حيىي عن أبيه حيىي بن 

  ىي أنه كان يأيت بن وهب فيقول له من أين فيقول له من عند ابن القاسم حي
  فيقول له اتق اهللا فإن أكثر هذه املسائل رأي 

قال أبو حممد فقد ثبت أن الصحابة رضي اهللا عنهم مل يفتوا برأيهم على سبيل اإللزام وال على أنه حق لكن على أنه 
صلح بني اخلصمني فال حيل ملسلم أن حيتج بشيء أتى عنهم على هذه  ظن يستغفرون اهللا تعاىل منه أو على سبيل

  السبيل وأما التابعون فقد ذكرنا منهم طرفا صاحلا 
وحدثنا أيضا يونس بن عبد اهللا القاضي قال ثنا حيىي بن عائذ ثنا هشام بن حممد بن قرة عن أيب جعفر أمحد بن سالمة 

إبراهيم ثنا أبو عقيل ثنا سعيد اجلريري عن أيب نضرة أنه قال مسعت  الطحاوي ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا مسلم بن
أبا سلمة بن عبد الرمحن بن عوف يقول للحسن بن أيب احلسن البصري وقد قصدته أنا واحلسن فقال أبو سلمة 

  ابا منزال للحسن بلغين أنك تفيت برأيك فال تفيت برأيك إال أن يكون سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو كت
وبه إىل الطحاوي حدثنا سليمان بن شعيب ثنا خالد بن عبد الرمحن ثنا مالك بن مغول عن الشعيب قال ما جاءكم به 

  هؤالء من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخذوا به وما كان من رأيهم فاطرحوه يف احلش 
ه بن حممد ثنا حممد بن إمساعيل البخاري نا حممد بن حمبوب حدثنا أمحد بن عمر ثنا أبو ذر ثنا زاهر بن أمحد نا زجنوي

  نا عبد الواحد نا الزبرقان بن عبد 

  اهللا األسدي أن أبا وائل شقيق بن سلمة قال له إياك وجمالسة من يقول أرأيت أرأيت 
  أهلي  قال أبو حممد وقد روينا عن الشعيب أنه قال قد ترك هؤالء األرأيتيون املسجد أبغض إيل من كناسة

حدثنا عبد الرمحن بن سلمة صاحب لنا ثنا أمحد بن خليل نا خالد بن سعد أخربين حممد بن عمر بن لبابة أخربين أبان 
بن عيسى بن دينار وكان فاضال عن أبيه عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب قال دعوا السنة متضي ال 

ك الفتيا بالرأي وأحب الفتيا مبا روي من احلديث فأعجلته تعرضوا هلا بالرأي قال أبان وكان أيب قد أمجع على تر
  املنية عن ذلك 

حدثنا املهلب ثنا بن مناس نا ابن مسرور نا يونس بن عبد األعلى ثنا ابن وهب أخربين سعيد بن أيب أيوب عن أيب 
مر بين إسرائيل األسود هو حممد بن عبد الرمحن بن نوفل يتيم عروة قال مسعت عروة بن الزبري يقول ما زال أ

  معتدال حىت نشأ املولدون أبناء سبايا األمم فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوهم 
وبه إىل ابن وهب حدثين أيب هليعة أن رجال سأل سامل بن عبد اهللا بن عمر عن شيء فقال مل أمسع يف هذا شيئا فقال 



برأيك فقال له سامل إين لعلي إن أخربتك  له الرجل فأخربين أصلحك اهللا برأيك قال ال مث عاد عليه فقال إين أرضى
  برأيي مث تذهب فأوى بعد ذلك رأيا غريه فال أجدك 

حدثنا حممد بن سعيد بن نبات ثنا عبد اهللا بن حممد القلعي ثنا أبو علي حممد بن أمحد الصواف عن بشر بن موسى 
أمر الناس معتدال حىت غري ذلك أبو حنيفة األسدي ثنا عبد اهللا بن الزبري احلميدي قال قال سفيان بن عيينة ما زال 

  بالكوفة والبيت بالبصرة وربيعة باملدينة 
قال أبو حممد هؤالء النفر غفر اهللا لنا وهلم أول من فتح باب الرأي وعول عليه واعترض بالقياس على حديث 

   رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتلك زلة عامل ووهلة فاضل مسح اهللا للجميع مبنه آمني
كتب إىل النمري يوسف بن عبد اهللا أنا عبد اهللا بن حممد بن عبد املؤمن هو ابن الزيات ثنا أبو عبد اهللا حممد بن 

  أمحد القاضي املالكي البصري ثنا موسى بن 

إسحاق نا إبراهيم بن املنذر نا معن بن عيسى قال مسعت مالك بن أنس يقول أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا يف 
  ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه  رأيي فكل

أخربين بعض أصحابنا حممد بن أيب نصر عن أيب عمر وعثمان بن أيب بكر حدثين أبو نعيم بأصبهان ثنا عبد اهللا بن 
رأي فإهنم أعداء حممد بن عبد الكرمي ثنا احلسن بن منصور ثنا احلنيين قال قال مالك بن أنس إياكم وأصحاب ال

  السنن 
وحدثين ابن أيب نصر نا عثمان بن أيب بكر نا أبو نعيم إبراهيم بن عبد اهللا ثنا حممد بن إسحاق قال مسعت عثمان بن 

صاحل يقول جاء رجل إىل مالك فسأله عن مسألة فقال له قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كذا فقال الرجل 
دعآء لرسول بينكم كدعآء بعضكم بعضا قد يعلم هللا لذين يتسللون منكم لواذا  ال جتعلوا{ أرأيت فقال مالك 

  } فليحذر لذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 
حدثنا عبد الرمحن بن سلمة ثنا أمحد بن خليل ثنا خالد بن رسول ثنا عبد اهللا بن يونس املرادي نا بقي بن خملد نا 

  بن مسكني عن ابن القاسم عن مالك  سحنون واحلارث
وإذا قيل إن وعد هللا حق ولساعة ال ريب فيها قلتم ما ندري ما لساعة إن نظن إال ظنا { أنه كان يكثر أن يقول 

  } وما حنن مبستيقنني 
ويه إىل خالد قال مسعت حممد بن عمر لبابة يقول أخربين أبو خالد مالك بن علي القرشي القطين الزاهد وكان 

اضال خريا جمتهدا يف العبادة قال أخربين القعنيب قال دخلت على مالك بن أنس يف مرضه الذي مات فيه فسلمت ف
مث جلست فرأيته يبكي فقلت يا أبا عبد اهللا ما الذي يبكيك فقال يل يا ابن قعنب وما يل ال أبكي ومن أحق بالبكاء 

سوطا سوطا وقد كانت يل السعة فيما قد سبقت إليه مين واهللا لوددت أين ضربت بكل مسألة أفتيت هبا برأيي 
  وليتين مل أفت بالرأي أو كما قال 

وبه إىل خالد حدثنا أمحد بن خالد أنا حيىي بن عمر أنا احلارث بن مسكني أنا ابن وهب قال قال يل مالك كان 
يب حىت يأتيه الوحي من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمام املسلمني وسيد العاملني يسأل عن الشيء فال جي

  السماء 
قال أبو حممد أفيحل ألحد صح هذا عنده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي عنه أخذنا ديننا مث يفيت بعد ذلك 

  بغري ما أتاه به الوحي ويستعمل الرأي والقياس معاذ اهللا من ذلك 



ا خلف بن قاسم نا أبو امليمون عبد الرمحن بن أخربنا أمحد بن عمر ثنا أمحد بن حممد بن عيسى نا حممد بن غندر ن
عبد اهللا بن عمر بن راشد البجلي نا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو نا أبو مسهر نا سعيد بن عبد العزيز قال كان 

  إذا سئل ال جييب حىت يقول ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم هذا رأيي والرأي خيطىء ويصيب 
ل ملن يقضي بالرأي يف الدين فحلل به وحرم وأوجب أخربنا عنك يف قولك بالرأي هذا حرام أو قال أبو حممد ويقا

هذا واجب عمن خترب بأنه حرم هذا أو أوجب هذا أعنك أم عن اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم هللا فإن 
يهما ألنك تقول عنهما ما مل يقله كنت خترب بذلك عن اهللا تعاىل أو عن رسوله صلى اهللا عليه و سلم كنت كاذبا عل

اهللا تعاىل وال نبيه صلى اهللا عليه و سلم وإن كنت تقول ذلك عن نفسك فقد صرت حملال وحمرما وشارعا ويف هذا 
  ما فيه نعوذ باهللا منه 

 وأيضا فإنك تصري قاضيا على الباري تعاىل ومتحكما عليه أن تلزم يف دينه الذي مل يشرعه سواه أحكاما تشرعها
  أنت ويف هذا الربهان كفاية 

  وباهللا تعاىل نتأيد 
حدثنا أمحد بن عمر بن أنس نا احلسني بن يعقوب نا سعيد بن فحلون نا يونس بن حيىي املفامي نا عبد امللك بن 

حبيب أخربين بن املاجشون أنه قال قال مالك بن أنس من أحدث يف هذه األمة اليوم شيئا مل يكن عليه سلفها فقد 
حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير { ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خان الرسالة ألن اهللا تعاىل يقول زعم أ

ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن 
فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم  تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم

فما مل } وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 
يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا وقد ذكر الطحاوي عن أيب حنيفة أنه قال علمنا هذا رأي فمن أتانا خبري منه 

  قبلناه 
  ا حممد بن سعيد بن نبات نا إمساعيل بن إسحاق البصري نا خالد بن حدثن

سعد نا حممد بن إبراهيم بن حيون احلجاري نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال مسعت أيب يقول احلديث الضعيف أحد 
  إلينا من الرأي 

بن حنبل قال سألت أيب عن الرجل  حدثنا محام نا عباس بن أصبغ نا حممد بن عبد امللك بن أمين نا عبد اهللا بن أمحد
يكون ببلد ال جيد فيه إال صاحب حديث ال يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب رأي فتنزل به النازلة من يسأل 

  فقال أيب يسأل صاحب احلديث وال يسأل صاحب الرأي ضعيف احلديث أقوى من رأي أيب حنيفة 
ه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو ال يدري ضعفه قال أبو حممد صدق أمحد رمحه اهللا ألن من أخذ مبا بلغ

  فقد أجر يقينا على قصده إىل طاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما أمره اهللا تعاىل 
وأما من أخذ برأي أيب حنيفة أو رأي مالك أو غريمها فقد أخذ مبا مل يأمره اهللا تعاىل قط باألخذ به وهذه معصية ال 

  طاعة 
أ كل من ترى من الصحابة والتابعني ومن الفقهاء من الرأي وندموا على ما قد قدموا منه وتربؤوا ممن وقد ترب

قلدهم يف شيء منه فمن أضل ممن دان ربه تعاىل برأي قد متىن الذي رآه أن يضرب عن كل مسألة منه سوطا ولعلها 
من أتانا خبري من رأينا قبلناه وال شك عند أزيد من عشرة آالف مسألة ومن أضل ممن دان ربه تعاىل برأي من قال 

كل ذي مسكة عقل من املسلمني أن كالم اهللا تعاىل وكالم حممد صلى اهللا عليه و سلم خري من رأي أيب حنيفة 



  ومالك 
هذا مع ما قد أوردناه يف هذا الباب من األحاديث الصحاح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حترمي الفتيا 

  من الرباهني القاطعة يف ذلك بالرأي و
  وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

  الباب السادس والثالثون يف إبطال التقليد

قال أبو حممد علي علي بن أمحد علي اعتقاد املرء قوال من قولني فصاعدا ممن اختلف فيه أهل التمييز املتكلمون يف 
ا أن يكون اعتقده بربهان صح عنده أو يكون اعتقده أفانني العلوم فإنه ال خيلو يف اعتقاده ذلك من أحد وجهني إم

بغري برهان صح عنده فإن كان اعتقده بربهان صح عنده خيلو أيضا من أحد وجهني إما أن يكون اعتقده بربهان 
حق صحيح يف ذاته وإما أن يكون اعتقده بشيء يظن أنه برهان وليس بربهان لكنه شغب ومتويه موضوع وضعا 

  غري مستقيم 
ينا كل برهان حق صحيح يف ذاته يف كتابنا املوسوم بالتقريب وبينا يف كتابنا هذا أن الربهان يف الديانة إمنا هو وقد ب

نص القرآن أو نص كالم صحيح النقل مسند إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أو نتائج مأخوذة من مقدمات صحاح 
  من هذين الوجهني 

نه برهان وليس برهانا فمن أنواعه القياس واألخذ باملرسل واملقطوع وأما القسم الثاين الذي هو شغب يظن أ
والبالغ وما رواه الضعفاء واملنسوخ واملخصص وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه املموهة اليت قد بيناها يف كتاب 

  التقريب 
ه لشيء استحسنه هبواه وأما ما اعتقده املرء بغري برهان صح عنده فإنه ال خيلو من أحد وجهني إما أن يكون اعتقد

ويف هذا القسم يقع الرأي واالستحسان ودعوى اإلهلام وإما أن يكون اعتقده ألن بعض من دون النيب صلى اهللا 
عليه و سلم قال وهذا هو التقليد وهو مأخوذ من قلدت فالنا األمر أي جعلته كالقالدة يف عنقه وقد استحى قوم 

  ون ببطالن املعىن الذي يقع عليه هذا االسم فقالوا نقلد بل نتبع من أهل التقليد من فعلهم فيه وهم يقر
قال أبو حممد ومل يتخلصوا هبذا التمويه من قبيح فعلهم ألن احلرم إمنا هو املعىن فليسموه بأي اسم شاؤوا فإهنم ما 

هنم اتبعوا من مل يأمرهم داموا آخذين بالقول ألن فالنا قاله دون النيب صلى اهللا عليه و سلم فهم عاصون هللا تعاىل أل
  اهللا تعاىل باتباعه 

ويكفي من بطالن التقليد أن يقال ملن قلد إنسانا بعينه ما الفرق بينك وبني من قلد غري الذي قلدته بل قلد من هو 
بإقرارك أعلم منه وأفضل منه فإن قال بتقليد كل عامل كان قد جعل الدين مهال وأوجب الضدين معا يف الفتيا هذا 

ال انفكاك منه لكن شغبوا وأطالوا فوجب تقصي شغبهم إذ كتابنا هذا كتاب تقص ال كتاب إجياز وباهللا تعاىل ما 
  نتأيد 

قال أبو حممد وحنن ذاكرون إن شاء اهللا ما موه به املتأخرون لنصر قوهلم يف التقليد ومبينون بطالن كل ذلك حبول 
  ى إبطال التقليد مجلة وباهللا تعاىل التوفيق اهللا وقوته مث نذكر الرباهني الضرورية الصحاح عل

  فمما شغبوا به أن قال بعضهم روي أن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمر 
قال أبو حممد وهذا باطل ألن خالف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف إيراده وإمنا وافقه كما يتوافق أهل 



ل عمر إال رواية ضعيفة ال تصح يف مسألة واحدة وهي االستدالل فقط وما نعرف رواية أن ابن مسعود رجع إىل قو
يف مقامسة اجلد األخوة مرة إىل الثلث ومرة إىل السدس ولعل نظائر هذه الرواية لو تقصيت مل تبلغ أربع مسائل وإمنا 

  جاء فيها أيضا أن ابن مسعود أنفذها بقول عمر ألن عمر كان اخلليفة 
  وابن مسعود أحد عماله فقط 

فهما فلو تقصي لبلغ أزيد من مائة مسألة وقد ذكرنا بعد هذا بنحو ورقتني سند احلديث املذكور من وأما اختال
  اتباع ابن مسعود عمر وبينا وهي تلك الرواية وسقوطها 

ومما حضرنا ذكره من خالف ابن مسعود لعمل يف أعظم قضاياه وأشهرها ما حدثناه حممد بن سعيد النبايت نا أمحد 
قاسم بن أصبغ ثنا حممد بن عبد السالم اخلشين نا حممد بن بشار نا حممد بن جعفر نا شعبة عن  بن عون اهللا نا

احلكم بن عتيبة عن زيد بن وهب قال انطلقت أنا ورجل إىل عبد اهللا بن مسعود نسأله عن أم الولد وإذا هو يصلي 
  ورجالن قد اكتنفاه عن ميينه وعن يساره فلما صلى سأاله اخلطاب 

حدمها من أقرأك قال أقرأنيها أبو عمرة أو أبو حكم املزين وقال اآلخر أقرأنيها عمر بن اخلطاب فبكى حىت فقال أل
  بل احلصا بدموعه وقال له اقرأ كما 

أقرأك عمر فإنه كان لإلسالم حصنا حصينا يدخل الناس فيه وال خيرجون منه فلما أصيب عمر انثلم احلصن فخرج 
  ه عن أم الولد فقال تعتق من نصيب ولدها الناس من اإلسالم قال سألت

قال أبو حممد فهذا ابن مسعود هبذا السند العجيب الذي ال مغمز فيه بعد موت عمر على ما يف نص هذا احلديث 
من ذكره موت عمر خيالفه يف أمهات األوالد فال يراهن حرائر من رأس مال سادهتن ولكن من نصيب أوالدهن 

  إذا ملكها  كما تعتق على كل أحد أمه
ومع ذلك أن ابن مسعود إىل أن مات كان يطبق يف الصالة وعمر كان يضع اليدين على الركبتني وينهى عن 

التطبيق وكان ابن مسعود يضرب األيدي لوضعها على الركب وابن مسعود يقول يف احلرم هي ميني وعمر يقول 
  هي طلقة واحدة 

تزوجها ال يزاالن زانيني ما اجتمعا وعمر يأمر الزاين أن يتزوج اليت وكان ابن مسعود يقول يف رجل زىن بامرأة مث 
  زىن هبا وابن مسعود يقول بيع األمة طالقها وعمر ال يرى بيعها طالقا وخيالفه يف قضايا كثرية جدا 

والعجب كله ممن حيتج بالكذب من أن ابن مسعود كان يقلد عمر وهم ال يرون تقليد عمر وال ابن مسعود يف كل 
أقواهلما وإمنا يقلدون من مل يقلده قط ابن مسعود وال رآه كأيب حنيفة ومالك والشافعي وحسبك مبقدار من حيتج 

  مبثل هذا يف الغباوة واجلهل وقوله خمالف ملا احتج به 
وكيف جيوز أن يقلد ابن مسعود عمر وقد حدثنا عبد اهللا بن يوسف حدثنا أمحد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى 

أمحد بن حممد نا أمحد بن علي حدثنا مسلم بن احلجاج نا إسحاق بن راهويه نا عبدة بن سليمان نا األعمش عن نا 
أيب وائل شقيق بن سلمة األسدي عن عبد اهللا بن مسعود قال لقد علم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لرحلت إليه قال شقيق فجلست يف حلق أصحاب أين أعلمهم بكتاب اهللا عز و جل ولو أعلم أن أحدا أعلم به مين 
  حممد صلى اهللا عليه و سلم فما مسعت أحدا يرد ذلك عليه وال يعيبه 

وبه إىل مسلم نا أبو كريب نا حيىي بن آدم نا قطبة عن األعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد اهللا بن مسعود قال 
  والذي ال إله غريه ما من كتاب 



أعلم حيث نزلت وما من آية إال أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب اهللا اهللا تعاىل سورة إال أنا 
  تعاىل مين تبلغه اإلبل لركبت إليه 

قال أبو حممد وكان ابن مسعود من املالزمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبيث قال أبو موسى األشعري كنا 
  بيت النيب صلى اهللا عليه و سلم من كثرة دخوهلم ولزومهم له حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إال من أهل 

وقال ابن مسعود البدري وقد قام عبد اهللا بن مسعود ما أعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك بعده أعلم مبا 
  أنزل اهللا تعاىل من هذا القائم فقال أبو موسى لقد كان يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حججنا 

السند املذكور إىل مسلم قال حدثناه أبو كريب حممد بن العالء اهلمداين نا حيىي بن آدم نا قطبة عن  روينا هذا
  األعمش عن مالك بن احلارث عن أيب األحوص أنه مسع أبا مسعود وأبا موسى يقوالن ذلك 
نزلت أجيوز أن يظن به قال أبو حممد فمن كانت هذه صفته وهو خيرب أنه ما من آية يف القرآن إال وهو يعلم فيما أ

ذو عقل أنه يقلد أحدا من الناس هذا حمال ممتنع ال سبيل إليه وإمنا يقلد من جيهل احلكم يف النازلة فيأخذ بقول من 
يقدر أنه يعلمه وكيف ميكن أن يقلد ابن مسعود عمر وقد كان كما حدثنا حممد بن سعيد نا أمحد بن عون اهللا نا 

د السالم اخلشين نا حممد بن بشار بندار نا حممد بن عدي وأبو داود الطيالسي كالمها قاسم بن أصبغ نا حممد بن عب
عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب عبيد اهللا بن عبد اهللا بن مسعود عن مسروق قال ما شهدت أصحاب النيب 

ي الفئام من الناس وإين صلى اهللا عليه و سلم إال باإلخاذ فاإلخاذة تكفي الواحد واالثنني والثالثة واإلخاذة تكف
  أتيت عبد اهللا بن مسعود وعمر وعثمان فوجدت عبد اهللا كفاين فلزمت عبد اهللا 

قال أبو حممد فقد بني مسروق أنه جرهبم فوجد ابن مسعود ال يقصر عن عمر يف العلم بل كالم مسروق يدل على 
نا يف باب اإلمجاع من كتابنا هذا يف باب تقدم ابن مسعود عنده على عمر يف العلم ولذلك اكتفى به عنه وقد ذكر

  من ادعى أن اإلمجاع هو إمجاع أهل املدينة صفة منزلة ابن مسعود عند عمر يف العلم يف كتابه إىل أهل الكوفة 

واحتج بعضهم بأن قال ال بد من التقليد ألنك تأيت اجلزار فتقلده يف أنه مسى اهللا عز و جل وممكن أن يكون مل يسم 
  كل شيء وهكذا يف 

قال أبو حممد احملتج هبذا إما كان مبنزلة احلمري يف اجلهل وإما كان رقيق الدين ال يستحي وال يتقي اهللا عز و جل 
فيقال له إن كان ما ذكرت عندك تقليدا فقلد كل فاسق وكل قائل وقلد اليهود والنصارى فاتبع دينهم ألنا كذلك 

  نبتاع اللحم منهم 
تعاىل على ذبائحهم كما نبتاعه من املسلم الفاضل وال فرق وال فضل بني ابتياعه من زاهد  ونصدقهم أهنم مسوا اهللا

عابد وبني ابتياعه من يهودي فاسق وال أثرة وال فضيلة لذبيحة العامل الورع على ذبيحة الفاسق الفاجر فقلد كل 
  قائل على ظهر األرض وإن اختلفوا كما نأكل ذبيحة كل جزار من مؤمن أو ذمي 

فإن قال بذلك خرج عن اإلسالم وكفى مؤونته ولزمه ضرورة أال يقلد عاملا بعينه دون من سواه كما أنه ال يقلد 
  جزارا بعينه دون من سواه وإن أىب من ذلك فقد أبطل احتجاجه بتقليد اجلزار وغريه وسقط متويهه 

والصانع وبائع سلعة بيده ليس تقليدا ولكن ليعلم اجلاهل أن هذا الذي شغب به هذا املموه من تصديقنا اجلزار 
أصال وإمنا صدقناهم ألن النص أمر بتصديقهم وقد سأل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن هذه بعينها 

فقالوا يا رسول اهللا إنه يأيت قوم حديثو عهد بالكفر بذبائح ال ندري أمسوا اهللا تعاىل عليها فقال صلى اهللا عليه و 
  أنتم وكلوا أو كما قال صلى اهللا عليه و سلم  سلم مسوا اهللا

وأمر تعاىل بأكل طعام أهل الكتاب وذبائحهم فإن أتونا يف تقليد رجل بعينه بنص على إجياب تقليده أو بإمجاع على 



إجياب تقليده صرنا إليه واتبعناهم ومل يكن ذلك تقليدا حينئد ألن الربهان كان يكون حينئذ قد قام على وجوب 
   اتباعه

  واحتج بعضهم بأن قال روي عن عمر أنه قال إين ألستحي من اهللا عز و جل أن أخالف أيب بكر 
قال أبو حممد وهذا يبطل من مخسة أوجه أوهلا أن هذا حديث مكذوب حمذوف ال يصح منفردا هذا اللفظ كما 

االبتداء باالحتجاج  أوردوه وإمنا جاء بلفظ إذا حقق فهو حجة عليهم وسنورده عند الفراغ بذكر حججهم مث
  عليهم يف هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل 

والثاين أن خالف عمر أليب بكر أشهر من أن جيهله من له أقل علم بالروايات فمن ذلك خالفه إياه يف سيب أهل 
الردة سباهم أبو بكر وبلغ اخلالف عن عمر له أن نقض حكمه يف ذلك وردهن حرائر إىل أهليهن إال من ولدت 

  يدها منهن ومن مجلتهن كانت خولة احلنفية أم حممد بن علي لس
  وخالفه يف قسمة األرض املفتتحة فكان أبو بكر يرى قسمتها وكان عمر يرى إيقافها ومل يقسمها 
  وخالفه يف املفاضلة أيضا يف العطاء فكان أبو بكر يرى التسوية وكان عمر يرى املفاضلة وفاضل 

اهللا بن ربيع ثنا عمر بن عبد امللك ثنا حممد بن بكر ثنا سليمان بن األشعث حدثنا  ومن أقرب ذلك ما حدثناه عبد
حممد بن داود بن سفيان وسلمة بن شبيب قاال ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر قال قال 

  فإن أبا بكر قد استخلف عمر إين إن ال أستخلف فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يستخلف وإن استخلف 
قال ابن عمر فواهللا ما هو إال أن ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر فعلمت أنه ال يعدل برسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم أحدا 
  وأنه غري مستخلف 

الفه يف فرض اجلد قال أبو حممد فهذا نص خالف عمر أليب بكر فيما ظن أنه فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد خ
  ويف غري ذلك كثريا باألسانيد الصحاح املبطلة لقول من قال إنه كان ال خيالفه 

والثالث أن هذا لو صح كما أوردوه وموهوا به وهو ال يصح كذلك لكان غري موجب لتقليد مالك وأيب حنيفة وال 
ننا ملالك وأيب حنيفة فبطل متويههم مبا يتمثل يف عقل ذي عقل إن يف تقليد عمر أليب بكر ما يوجب تقليد أهل زما

  ذكروا 
والرابع أن احملتج مبا ذكرنا عن عمر ينبغي أن يكون أوقح الناس وأقلهم حياء ألنه احتج مبا خيالفه وانتصر مبا يبطله 

 ألنه ال يستحي مما استحى منه عمر ألن احملتجني هبذا خيالفون أبا بكر وعمر يف أكثر أقواهلم وقد ذكرنا خالف
املالكيني ملا رووا يف املوطأ عن أيب بكر وعمر فيما خال من كتابنا فأغىن عن ترداده وبينا أهنم رووا عن أيب بكر ست 

  قضايا خالفوه منها من مخس وخالفوا عمر يف حنو ثالثني قضية مما رووا يف املوطأ فقط 

وعمر وإال فقد أقر على نفسه بترك احلق إذ ترك فهال استحيا هذا احملتج مما استحيا منه عمر ويلزمه أن يقلد أبا بكر 
  قول عمر وهو حيتج بقوله يف إثبات التقليد 

واخلامس أنه لو صح أن عمر قلد وقد أعاذه اهللا من ذلك لكان هو وسائر من خالفه من الصحابة وأبطلوا التقليد 
  ن أبطل التقليد راجيا أن ترد أقواهلم إىل النص فأليها شهد النص أخذ به والنص يشهد لقول م

واحتجوا مبا حدثناه حممد بن سعيد ثنا أمحد بن عون اهللا ثنا قاسم بن أصبغ ثنا اخلشين ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة 
عن جابر بن يزيد اجلعفي عن الشعيب أن جندبا ذكر له قول يف مسألة من الصالة البن مسعود فقال جندب إنه 



  الناس لرجل ما كنت ألدع قوله لقول أحد من 
وبه إىل الشعيب عن مسروق قال كان ستة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يفتون الناس ابن مسعود وعمر 
بن اخلطاب وعلي وزيد بن ثابت وأيب بن كعب وأبو موسى األشعري وكان ثالثة منهم يدعون قوهلم لقول ثالثة 

  لقول علي وكان زيد يدع قوله لقول أيب بن كعب كان عبد اهللا يدع قوله لقول عمر وكان أبو موسى يدع قوله 
قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه لوجوه أحدها أن راوي هذين اخلربين جابر اجلعفي وهو كذاب فسقط 

  االحتجاج به 
والثاين أنه كذب هذا احلديث األخري بني ظاهر مبا هو يف الشهرة والصحة كالشمس وهو أن خالف ابن مسعود 

ن أن يتكلف إيراده وخالف أيب موسى لعلي كذلك ومن مجلة خالفه إياه امتناعه من بيعته ومن حضور لعمر أشهر م
مشاهده وليس يف اخلالف أعظم من هذا وكذلك خالف زيد أليب يف القراءات والفرائض وغري ذلك أشهر من كل 

  مشتهر فوضح كذب جابر يف روايته هذه 
 هلم ألن الذين كان هؤالء املذكورون يقلدون بزعمهم هم غري الذين والثالث أنه لو صح كل هذا لكان عليهم ال

يقلد هؤالء املتأخرون اليوم فال حجة ملن قلد مالكا وأبا حنيفة والشافعي فيمن قلد عمر وعليا وأبيا بل هو حجة 
  قدم باطال عليهم ألنه إن كان تقليد هؤالء حقا فتقليد مالك والشافعي وأيب حنيفة باطل وإن كان تقليد من ت

فتقليد من تأخر أبطل فمن احملال الباطل أن يقلد ابن مسعود عمر أو غريه مع ما حدثناه املهلب عن ابن مناس عن 
ابن مسرور عن يونس بن عبد األعلى عن ابن وهب قال مسعت سليمان حيدث عن عاصم بن هبدلة عن زر بن 

متعلما وال تغدون إمعة قال ابن وهب فذكر يل سفيان عن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود أنه كان يقول اغد عاملا أو 
  أيب الزعراء عن أيب األحوص عن ابن مسعود إنه اإلمعة فيكم الذي حيقب دينه الرجال 

  واحتجوا أيضا باألعمى يدل على القبلة وبالراكب يف السفينة يدله املالحون على القبلة وعلى الوقت 
نه من باب قبول اخلرب ال من باب قبول الفتيا يف الدين بال دليل وال من باب قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه أل

حترمي أمر كان مباحا أو إجياب فرض مل يكن واجبا أو إسقاط فرض قد وجب وهذا الذي ذكروا ليس تقليدا وإمنا 
وج على الزوجة هو إخبار والناس جممعون على قبول خرب الواحد يف أشياء كثرية منها اهلدية وحال إدخال الز

وقبول قول املرأة الذمية واملسلمة إهنا طاهر فيستباح وطؤها بعد حترميه باحليض وغري ذلك فقبول األعمى خلرب 
املخرب له عن الوقت والقبلة إذ وقع به تصديقه أمر قد قام الدليل على صحته بل أكثر هذه األمور توجب العلم 

ومن أحسن دينا ممن أسلم { قليدا واحتج بعضهم بقول اهللا تعاىل الضروري باجلبلة وبطل أن يكون ما ذكروا ت
  } وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وختذ هللا إبراهيم خليال 

قال أبو حممد وهذا من القحة ما هو ألن الشيء الذي يأمر به اهللا ليس تقليدا ولكنه برهان ضروري والتقليد إمنا هو 
  و جل باتباعه اتباع من مل يأمرنا عز 

وإمنا التقليد الذي خنالفهم فيه أخذ قول رجل ممن دون النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يأمرنا ربنا باتباعه بال دليل 
يصحح قوله لكن فالنا قاله فقط فهذا هو الذي يبطل ولكن من ال يتقي اهللا عز و جل ممن قد هبره احلق وعجز عن 

ال يبايل إىل ما أداه ذلك أوقع على اعتقاد احلق الذي قد ثبت برهانه اسم نصره الباطل وأراد استدامة سوقه و
التقليد فسمى االنقياد خلرب الواحد تقليدا ومسى اإلمجاع تقليدا ومسى اتباع النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما أمر 

  باتباعه من ملة إبراهيم عليه السالم تقليدا 



صحاح لقيام النص بوجوهبا وإن أرادوا أن يتطرقوا بذلك إىل تقليد مالك فإن أرادوا منا تصحيح هذه املعاين فهي 
والشافعي وأيب حنيفة فذلك حرام وباطل وليس يف اتباع ملة إبراهيم ما يوجب اتباع مالك وأيب حنيفة والشافعي 

مسى اخلنزير كبشا ومسى ألهنم غري إبراهيم املأمور باتباعه ومل نؤمر قط باتباع هؤالء املذكورين وإمنا هذا مبنزلة من 
  الكبش خنزيرا فليس ذلك مما حيل اخلنزير وحيرم الكبش 

وكذلك إمنا حنرم اتباع من دون النيب صلى اهللا عليه و سلم بغري دليل ونوجب اتباع ما قام الدليل على وجوب 
ل وبعد أن اآلفة العظيمة إمنا اتباعه وال نلتفت إىل من مزج األمساء فسمى احلق تقليدا ومسى الباطل اتباعا وقد بينا قب

دخلت على الناس ومتكن هبم أهل الشر والفسق والتخليط والسفسطة ولبسوا عليهم دينهم فمن قبل اشتراك 
  األمساء واشتباكها على املعاين الواقعة حتتها 

مشتركا حققنا املعاين اليت ولذلك دعونا يف كتبنا إىل متييز املعاين وختصيصها باألمساء املخلفة فإن وجدنا يف اللغة امسا 
تقع حتته وميزنا كل معىن منها حبدوده اليت هي صفاته اليت ال يشاركه فيها سائر املعاين حىت يلوح البيان فيهلك من 

  هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة واهللا تعاىل يلبس على من على الناس وباهللا تعاىل التوفيق 
نبات ثنا أمحد بن عون اهللا ثنا قاسم بن أصبغ ثنا اخلشين ثنا بندار ثنا غندر ثنا واحتجوا مبا حدثنا حممد بن سعيد بن 

شعبة ثنا عمرو بن مرة عن حصني عن ابن أيب ليلى قال حدثنا أصحابنا أهنم كانوا إذا صلوا مع النيب صلى اهللا عليه 
د ومصل مع رسول اهللا صلى و سلم فدخل الرجل أشاروا إليه فقضى ما سبق به فكانوا من بني قائم وراكع وقاع

اهللا عليه و سلم حىت جاء معاذ فقال ال أراه على حال إال كنت معه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن معاذا 
  قد سن لكم سنة فكذلك فافعلوا 

أنه راجع قال أبو حممد وهذا حديث كما ترى مل يذكر ابن أيب ليلى من حدثه به والضمري الذي يف كانوا ال بيان فيه 
  إىل احملدثني البن أيب ليلى بل لعله راجع إىل الصحابة غري احملدثني البن أيب ليلى وال تؤخذ احلقائق بالشكوك 

وحىت لو صح هذا احلديث ملا كانت فيه حجة لوجهني أحدمها أن الذين يقلدوهنم غري معاذ فلو صح تقليد معاذ ما 
  كان ذلك 

  والشافعي  إال مبطال لتقليد مالك وأيب حنيفة
والثاين أن فعل معاذ مل يصر سنة إال حيث أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحني أمر به ال بفعل معاذ ويكون 

حينئذ معىن أن معاذا سن سنة أي فعل فعال جعله اهللا لكم سنة فإمنا صار سنة حني أمر به عليه السالم فقط مع أنه 
  حديث مرسل ال حيتج به 

ن معاذ ما يبطل ظن الظان يف هذا احلديث وما يبطل به التقليد وهو ما حدثنا حممد بن سعيد النبايت ثنا وقد روينا ع
أمحد بن عون اهللا ثنا قاسم بن أصبغ ثنا حممد بن عبد السالم اخلشين ثنا حممد بن بشار بندار ثنا غندر ثنا شعبة قال 

قال معاذ بن جبل يا معشر العرب كيف تصنعون بثالث أنبأين عمرو بن مرة قال مسعت عبد اهللا بن سليمة يقول 
دنيا تقطع أعناقكم وزلة عامل وجدال املنافق بالقرآن فسكتوا فقال معاذ أما العامل فإن اهتدى فال تقلدوه دينكم وإن 

طريق ال خيفى افتنت فال تقطعوا منه أناتكم فإن املؤمن أو قال املسلم يفتنت مث يتوب وأما القرآن فإن له منارا كمنار ال
على أحد فما علمتم منه فال تسألوا عنه أحدا وما مل تعلموا فكلوه إىل عامله وأما الدنيا فمن جعل اهللا غناه يف قلبه 

  فقد أفلح ومن ال فليست بنافعته دنياه 
يبايل من  قال أبو حممد رحم اهللا معاذا لقد صدع باحلق وهنى عن التقليد يف كل شيء وأمر باتباع ظاهر القرآن وأال

  خالف فيه وأمر بالتوقف فيما أشكل 



  وهذا نص مذهبنا 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

ومن العجب احتجاجهم هبذا اخلرب وال يدري أحد ملاذا فإن كانوا أرادوا بذلك تقليد معاذ وأنه كان يسن السنن 
ن كانوا حيتجون به يف إجياب تقليد فقد جاء عنه أنه كان يورث املسلم من الكافر فيقلدوه وإال فقد لعبوا بدينهم وإ

  أيب حنيفة ومالك والشافعي فهذا محق ما مسع بأظرف منه وأين تقليد معاذ من تقليد هؤالء 
حممد رسول هللا ولذين معه أشدآء على لكفار رمحآء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون { واحتج بعضهم بقوله تعاىل 

أثر لسجود ذلك مثلهم يف لتوراة ومثلهم يف إلجنيل كزرع أخرج  فضال من هللا ورضوانا سيماهم يف وجوههم من
شطأه فآزره فستغلظ فستوى على سوقه يعجب لزراع ليغيظ هبم لكفار وعد هللا لذين آمنوا وعملوا لصاحلات منهم 

  } مغفرة وأجرا عظيما 
فأنزل لسكينة عليهم وأثاهبم لقد رضي هللا عن ملؤمنني إذ يبايعونك حتت لشجرة فعلم ما يف قلوهبم { وبقوله تعاىل 

ال يستوي لقاعدون من ملؤمنني غري أويل لضرر وجملاهدون يف سبيل هللا بأمواهلم وأنفسهم { وبقوله تعاىل } فتحا قريبا 
فضل هللا جملاهدين بأمواهلم وأنفسهم على لقاعدين درجة وكال وعد هللا حلسىن وفضل هللا جملاهدين على لقاعدين أجرا 

  } عظيما 

ولسابقون ألولون من ملهاجرين وألنصار ولذين تبعوهم بإحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه { عز و جل  وبقوله
فقالوا من أثىن اهللا تعاىل عليه فقوله أبعد من } وأعد هلم جنات جتري حتتها ألهنار خالدين فيهآ أبدا ذلك لفوز لعظيم 

  اخلطأ وأقرب من الصواب 
م عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي ومبا روي عنه صلى اهللا عليه واحتجوا بقوله صلى اهللا عليه و سل

و سلم من احلديث الذي فيه اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر وقالوا إن الصحابة رضي اهللا عنهم شهدوا 
  الوحي فهم أعلم مبا شهدوا 

يا أيها لذين آمنوا { واحتجوا بقوله تعاىل وقال بعضهم قول اخللفاء من الصحابة حكم وحكمهم ال جيب أن ينقض 
أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم 

  ومبا روى من أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم } آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
حممد رسول هللا ولذين { فيه بل اآليات اليت ذكرنا حجة عليهم وأما قوله تعاىل  قال أبو حممد كل هذا ال حجة هلم

معه أشدآء على لكفار رمحآء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من هللا ورضوانا سيماهم يف وجوههم من أثر 
قه يعجب لسجود ذلك مثلهم يف لتوراة ومثلهم يف إلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فستغلظ فستوى على سو

لقد رضي هللا { وقوله } لزراع ليغيظ هبم لكفار وعد هللا لذين آمنوا وعملوا لصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيما 
ال { وقوله تعاىل } عن ملؤمنني إذ يبايعونك حتت لشجرة فعلم ما يف قلوهبم فأنزل لسكينة عليهم وأثاهبم فتحا قريبا 

وجملاهدون يف سبيل هللا بأمواهلم وأنفسهم فضل هللا جملاهدين بأمواهلم يستوي لقاعدون من ملؤمنني غري أويل لضرر 
{ وقوله تعاىل } وأنفسهم على لقاعدين درجة وكال وعد هللا حلسىن وفضل هللا جملاهدين على لقاعدين أجرا عظيما 

ات جتري ولسابقون ألولون من ملهاجرين وألنصار ولذين تبعوهم بإحسان رضي هللا عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جن
فإمنا هذا كله ثناء عليهم رضوان اهللا عليهم ومل ننازع يف الثناء } حتتها ألهنار خالدين فيهآ أبدا ذلك لفوز لعظيم 

  عليهم وهللا احلمد بل حنن أشد توقريا هلم وأعلم حبقوقهم من هؤالء احملتجني هبذه اآلية يف غري مواضعها 
مد صلى اهللا عليه و سلم الذي جيب من حقه صلى اهللا عليه و سلم ألننا حنن إمنا تركنا أقوال الصحابة لقول حم



عليهم كالذي جيب من حقه علينا وال فرق والذي ألزموا طاعته كما ألزمناها سواء بسواء وهم إمنا تركوا أقوال 
  الصحابة الذين احتجوا يف فضلهم مبا ذكرنا لقول أيب حنيفة ومالك والشافعي 

الثناء عليهم مبوجب أن يقلدوا إذ قد ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أبا بكر وإمنا قلنا حنن ليس وجوب 
  وعمر اللذين مها أفضل رجاهلم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أخطأ 

ى نا كما حدثنا محام بن أمحد ثنا عبد اهللا بن إبراهيم نا أبو زيد املروزي نا الفربري نا البخاري نا إبراهيم بن موس
هشام بن يوسف أن ابن جريج أخربهم عن ابن أيب مليكة أن عبد اهللا بن الزبري أخربهم أنه قدم ركب من بين متيم 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة قال عمر بل أمر األقرع بن حابس 
يأيها { خالفك فتماريا حىت ارتفعت أصواهتما فنزل يف ذلك فقال أبو بكر ما أردت إال خاليف قال عمر ما أردت 

لذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت لنيب وال جتهروا له بلقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط أعمالكم وأنتم 
  حىت انقضت يعين اآلية } ال تشعرون 

كة قال قال ابن الزبري فكان عمر بعد إذ قال البخاري ثنا حممد بن مقاتل ثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أيب ملي
  حدث النيب صلى اهللا عليه و سلم حبديث حدثه كأخي السرار مل يسمعه حىت يستفهمه 

قال البخاري نا بسرة بن صفوان بن مجيل نا نافع بن عمر عن ابن أيب مليكة قال قال ابن الزبري فكان عمر بعد إذا 
  ثه كأخي السرار مل يسمعه حىت يستفهمه حدث النيب صلى اهللا عليه و سلم حبديث حد

قال البخاري نا بسرة بن صفوان بن مجيل نا نافع بن عمر عن ابن أيب مليكة قال كاد اخلريان يهلكان أبو بكر وعمر 
  رفعا أصواهتما عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عرايب عن أيب داود وقال نا حممد بن حيىي وكما حدثنا عبد اهللا بن ربيع عن حممد بن إسحاق بن السليم عن ابن األ
بن فارس نا عبد الرزاق كتبته من كتابه قال أنا معمر عن الزهري عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن 

ابن عباس قال كان أبو هريرة حيدث أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين رأيت الليلة رؤيا فعرب هلا أبو 
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت يا رسول اهللا بأيب أنت لتحدثين بكر 

  بالذي أخطأت فيه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تقسم 

قال أبو حممد فمن أخطأ فغري جائز أن يؤخذ قوله بغري برهان يصححه والنيب صلى اهللا عليه و سلم إذا كان منه 
ريق إرادة اخلرب ما ال يوافق إرادة ربه تعاىل مل يقره تعاىل على ذلك حىت يبني له وأما أبو بكر رضي اهللا عنه على ط

  فقد رام من النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يبني له وجه خطئه فيما عرب فلم يفعل صلى اهللا عليه و سلم 
ه أليب بكر وعمر لوال اختالفكما علي ما خالفتكما وأما ما تعلقوا به مبا روي عنه صلى اهللا عليه و سلم من قول

فأول ذلك أن هذا خرب ال يصح ولو صح لكان حجة يف إبطال تقليدمها ألن األمر املوجود فيهما منع رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم من األخذ برأيهما يف أمور الدنيا ففرض علينا اتباعه صلى اهللا عليه و سلم وأال نأخذ بقوهلما 

  أمور الشريعة وهذا بني  يف
وأما قوله صلى اهللا عليه و سلم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين فقد علمنا أنه صلى اهللا عليه و سلم ال يأمر 
مبا ال يقدر عليه ووجدنا اخللفاء الراشدين بعده صلى اهللا عليه و سلم قد اختلفوا اختالفا شديدا فال بد من أحد 

ا إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه وهذا ما ال سبيل إليه وال يقدر عليه إذ فيه الشيء وضده ثالثة أوجه ال رابع هل
وال سبيل إىل أن يورث أحد اجلد دون اإلخوة بقول أيب بكر وعائشة ويورثه الثلث فقط وباقي ذلك لإلخوة على 



  قول عمر ويورثه السدس وباقيه لإلخوة على مذهب علي 
  فيه فبطل هذا الوجه ألنه ليس يف استطاعة الناس أن يفعلوه فهذا وجه  وهكذا يف كل ما اختلفوا

أو يكون مباحا لنا بأن نأخذ بأي ذلك شيئا وهذا خروج عن اإلسالم ألنه يوجب أن يكون دين اهللا تعاىل موكوال 
حرمت عليكم { عاىل إىل اختيارنا فيحرم كل واحد منا ما يشاء وحيل ما يشاء وحيرم أحدنا ما حيله اآلخر وقول اهللا ت

مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح 
على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم 

رضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت و
لطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وال حيل لكم أن تأخذوا ممآ { وقوله تعاىل } غفور رحيم 

به تلك آتيتموهن شيئا إال أن خيافآ أال يقيما حدود هللا فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما فتدت 
وأطيعوا هللا ورسوله وال تنازعوا { وقوله تعاىل } حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم لظاملون 

يبطل هذا الوجه الفاسد ويوجب أن ما كان حراما حينئذ } فتفشلوا وتذهب رحيكم وصربوا إن هللا مع لصابرين 
واجب إىل يوم القيامة وما كان حالال يومئذ فهو حالل إىل يوم  فهو حرام إىل يوم القيامة وما كان واجبا يومئذ فهو

  القيامة 

وأيضا فلو كان هذا لكنا إذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا قول اآلخر منهم وال بد من ذلك فلسنا حينئذ 
  متبعني لسنتهم فقد حصلنا يف خالف احلديث املذكور وحصلوا فيه شاؤوا أو أبوا 

مفتيا كان عندنا باألندلس وكان جاهال فكانت عادته أن يتقدمه رجالن كان مدار الفتيا عليهما  ولقد أذكرنا هذ
يف ذلك الوقت فكان يكتب حتت فتيامها أقول مبا قاله الشيخان فقضى أن ذينك الشيخني اختلفا فلما كتب حتت 

  باختالفهما فتيامها ما ذكرنا قال له بعض من حضر إن الشيخني اختلفنا فقال وأنا أختلف 
قال أبو حممد فإذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبق إال الوجه الثالث وهو أخذ ما أمجعوا عليه وليس ذلك إال فيما 

  أمجع عليه سائر الصحابة رضوان اهللا عليهم معهم ويف تتبعهم سنن النيب صلى اهللا عليه و سلم والقول هبا 
ر باتباع سنن اخللفاء الراشدين ال خيلو ضرورة من أحد وجهني إما وأيضا فإن الرسول صلى اهللا عليه و سلم إذا أم

أن يكون صلى اهللا عليه و سلم أباح أن يسنوا سننا غري سننه فهذا ما ال يقوله مسلم ومن أجاز هذا فقد كفر وارتد 
هذه األقسام  وحل دمه وماله ألن الدين كله إما واجب أو غري واجب وإما حرام وإما حالل ال قسم يف الديانة غري

أصال فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة مل يسنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقد أباح أن حيرموا شيئا 
كان حالال على عهده صلى اهللا عليه و سلم إىل أن مات أو أن حيلوا شيئا حرمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

هللا صلى اهللا عليه و سلم أو أن يسقطوا فريضة فرضها رسول اهللا صلى اهللا أو أن يوجبوا فريضة مل يوجبها رسول ا
عليه و سلم ومل يسقطها إىل أن مات وكل هذه الوجوه من جوز منها شيئا فهو كافر مشرك بإمجاع األمة كلها بال 

  خالف وباهللا تعاىل التوفيق فهذا الوجه قد بطل وهللا احلمد 
تدائهم بسنته صلى اهللا عليه و سلم فهكذا نقول ليس حيتمل هذا احلديث وجها وأما أن يكون أمر باتباعهم يف اق

  غري هذا أصال 
  وقال بعضهم إمنا نتبعهم فيما ال سنة فيه 

قال أبو حممد وإذ مل يبق إال هذا فقد سقط شغبهم وليس يف العامل شيء إال وفيه سنة منصوصة وقد بينا هذا يف باب 
  وباهللا تعاىل التوفيق إبطال القياس من كتابنا هذا 



واحتجوا مبا أخربناه عبد اهللا بن ربيع قال نا حممد بن معاوية نا أمحد بن شعيب أنا حممد بن بشار نا أبو عمر نا 
سفيان هو الثوري عن الشيباين هو أبو إسحاق عن الشعيب عن شريح أنه كتب إىل عمر يسأله فكتب إليه أن اقض 

كتاب اهللا فبسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن مل يكن يف كتاب اهللا وال يف  مبا يف كتاب اهللا فإن مل يكن يف
سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاقض مبا قضى به الصاحلون فإن مل يكن يف كتاب اهللا وال سنة رسول اهللا 

التأخر إال خريا لك صلى اهللا عليه و سلم ومل يقض فيه الصاحلون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر وال أرى 
  والسالم عليكم 

قال أبو حممد وهذا عليهم ال هلم ألن عمر مل يقل مبا قضى به بعض الصاحلني وإمنا قال ما قضى به الصاحلون فهذا 
  هو إمجاع مجيع الصاحلني ويف هذا احلديث إباحة عمر ترك احلكم بالقياس واختياره لذلك 

ر بإلتزام سنة اخللفاء الراشدين املهديني هذا حجة عليكم ألن سنة اخللفاء ويقال هلم يف احتجاجهم مبا روي من األم
الراشدين املهديني كلهم بال خالف منهم أال يقلدوا أحدا وأال يقلد بعضهم بعضا وأن يطلبوا سنن رسول اهللا صلى 

اإلنكار على رجل  اهللا عليه و سلم حيث وجدوها فينصرفوا إليها ويعملوا هبا وقد أنكر عمر رضي اهللا عنه أشد
سأله عن مسألة يف احلج فلما أفتاه قال له الرجل هكذا أفتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضربه عمر بالدرة 

  وقال له سألتين عن شيء قد أفىت فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلي أخالفه 
منا هو التكليف وإن الرأي من النيب صلى اهللا عليه رويناه من طريق عبد الرزاق وقال عمر رضي اهللا عنه إن الرأي 

  و سلم كان حقا 
  قال أبو حممد فمن كان متبعا هلم فليتبعهم يف هذا الذي اتفقوا فيه من ترك التقليد 

وفيما أمجعوا عليه من اتباع سنن النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيما هنوا عنه من التكلف فإنه يوافق بذلك احلق 
عاىل وقول رسوله صلى اهللا عليه و سلم وهؤالء اخللفاء قد خالفهم من يف عصرهم فقد خالف عمر زيد وقول اهللا ت

وعلي وغريمها وخالف عثمان وعمر وخالف عمر أبا بكر يف قضايا كثرية فما منهم أحد قال ملن خالفه مل خالفتين 
يا أيها لذين { أما متويه من احتج بقوله تعاىل وأنا إمام فلو كان تقليدهم واجبا ملا تركوا أحدا يعمل بغري الواجب و

آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله 
  فهذه اآلية مبطلة للتقليد إبطاال ال خفاء } وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

تعاىل إمنا أمر بطاعتهم فيما نقلوه إلينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يف به وهي أعظم احلجج عليهم ألنه 
غري ذلك وإن قالوا بل فيما قالوه باجتهادهم قلنا قد سلف منا إبطال هذا الظن مث لو سلم ذلك ملا وجب ذلك إال 

مرنا باتباع أويل األمر منا وهم أهل يف مجيعهم ال يف بعضهم ألن اهللا عز و جل مل يقل وبعض أويل األمر منكم وإمنا أ
العلم كلهم فإذا أمجعوا على أمر ما فال خالف يف وجوب اتباعهم وقد بني تعاىل ذلك يف اآلية نفسها ومل يدعنا يف 

يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا { لبس فقال تعاىل 
فأسقط تعاىل عند التنازع الرد إىل أويل األمر } إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال  ولرسول

  وأوجب الرد إىل القرآن والسنة فقط وإمنا أمر بطاعة أويل األمر منا ما مل يكن تنازع وهذا هو قولنا وهللا احلمد 
صح سنده ولو صح ملا كانت هلم فيه حجة ألن الدخول مع وأما الرواية إن معاذا سن لكم فقد قلنا إنه حديث ال ي

اإلمام كيد وجد ليس من قبل أن معاذا فعله لكن من قبل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صوبه وأمر به فقوله صلى 
 اهللا عليه و سلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا وإال فقد فعل معاذ يف تطويل الصالة أمرا غضب منه صلى اهللا

عليه و سلم وهناه عن العودة فلو كان ما فعل معاذ سنة لكان تطويله الصالة إذ أم الناس سنة وهذا خطأ فصح أنه 



  ليس فعل معاذ وال غريه سنة إال حىت يأمر هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم ويصححها وهذا قولنا ال قوهلم 
مروي عن موىل لربعي جمهول وعن املفضل الضيب وليس  وأما الرواية اقتدوا باللذين من بعدي فحديث ال يصح ألنه

حبجة كما حدثنا أمحد بن حممد بن اجلسور نا أمحد بن الفضل الدينوري نا حممد بن جبري نا عبد الرمحن بن األسود 
الطفاوي نا حممد بن كثري املالئي نا املفضل الضيب عن ضرار بن مرة عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل العتري عن جدته 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر واهتدوا هبدي عمار ومتسكوا بعهد ابن 
  أم عبد 

وكما حدثناه أمحد بن قاسم قال نا أيب قاسم بن حممد بن قاسم بن أصبغ قال حدثين قاسم بن أصبغ نا إمساعيل بن 
وري عن عبد امللك بن عمري عن موىل الربعي عن حذيفة قال قال إسحاق القاضي نا حممد بن كثري أنا سفيان الث

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر واهتدوا هبدي عمار ومتسكوا بعهد ابن أم 
  عبد 

د بن إمساعيل وأخذناه أيضا عن بعض أصحابنا عن القاضي أيب الوليد بن الفرضي عن ابن الدخيل عن العقيلي نا حمم
نا حممد بن فضيل نا وكيع نا سامل املرادي عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش وأيب عبد اهللا رجل من أصحاب 

  حذيفة عن حذيفة 
قال أبو حممد سامل ضعيف وقد مسى بعضهم املوىل فقال هالل موىل ربعي وهو جمهول ال يعرف من هو أصال ولو 

أصحاب مالك وأيب حنيفة والشافعي أترك الناس أليب بكر وعمر وقد بينا أن صح لكان عليهم ال هلم ألهنم نعين 
أصحاب مالك خالفوا أبا بكر مما رووا يف املوطأ خاصة يف مخسة مواضع وخالفوا عمر يف حنو ثالثني قضية مما رووا 

عذر ممتنع ال يقدر عليه يف املوطأ خاصة وقد ذكرنا أيضا أن عمر وأبا بكر اختلفا وأن اتباعهما فيما اختلفا فيه مت
  أحد 

وإمنا الصحيح يف هذا الباب ما ناولنيه بعض أصحابنا وحدثنيه أيضا يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري كالمها 
عن أيب الوليد عبد اهللا بن يوسف القاضي عن ابن الدخيل عن العقيلي نا حممد بن إمساعيل نا إمساعيل بن أيب أويس 

عبد اهللا البصري وثور بن يزيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النيب صلى اهللا عليه و  عن عبد اهللا بن أيب
سلم اعقلوا أيها الناس قويل فقد بلغت وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا كتاب اهللا وسنة 

ثنا صاحل بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن نبيه وبه إىل العقيلي ثنا موسى بن إسحاق ثنا حممد بن عبيد احملاريب 
رفيع عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين قد خلفت فيكم شيئني لن تضلوا 

  بعدمها أبدا ما أخذمت هبما أو عملتم هبما كتاب اهللا وسنيت ومل يتفرقا حىت يردا علي احلوض 
  فرواية ساقطة وهذا حديث حدثنيه وأما الرواية أصحايب كالنجوم 

أبو العباس أمحد بن عمر بن أنس العذري قال أنا أبو ذر عبد بن أمحد بن حممد اهلروي األنصاري قال أنا علي بن 
عمر بن أمحد الدارقطين ثنا القاضي أمحد كامل بن كامل خلف ثنا عبد اهللا بن روح ثنا سالم بن سليمان ثنا احلارث 

عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم  بن غصني عن األعمش
  اقتديتم اهتديتم 

قال أبو حممد أبو سفيان ضعيف واحلارث بن غصني هذا هو أبو وهب الثقفي وسالم بن سليمان يروي األحاديث 
  ا املوضوعة وهذا منها بال شك فهذا رواية ساقطة من طريق ضعيف إسناده



وكتب إيل أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري أن هذا احلديث روي أيضا من طريق عبد الرمحن بن 
زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن املسيب عن ابن عمر ومن طريق محزة اجلزري عن نافع عن ابن عمر قال وعبد 

  الرحيم بن زيد وأبوه متروكان ومحزة اجلزري جمهول 
نمري حدثنا حممد بن إبراهيم بن سعيد أن أبا عبد الرمحن بن مفرج حدثهم قال ثنا حممد بن أيوب وكتب إيل ال

الصموت قال قال لنا البزار وأما ما يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 
  فهذا كالم ال يصح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ظهر أن هذه الرواية ال تثبت أصال بال شك أهنا مكذوبة ألن اهللا تعاىل يقول يف صفة نبيه صلى اهللا  قال أبو حممد فقد
فإذا كان كالمه صلى اهللا عليه و سلم يف الشريعة حقا } وما ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى { عليه و سلم 

أفال يتدبرون لقرآن ولو كان { فيه بقوله تعاىل كله فهو من اهللا تعاىل بال شك وما كان من اهللا تعاىل فال اختالف 
  } من عند غري هللا لوجدوا فيه ختالفا كثريا 

وأطيعوا هللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم وصربوا إن { وقد هنى تعاىل عن التفرق واالختالف بقوله 
باتباع كل قائل من الصحابة رضي اهللا عنهم فمن احملال أن يأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم } هللا مع لصابرين 

  وفيهم من حيلل الشيء وغريه منهم حيرمه ولو كان ذلك لكان بيع اخلمر حالال اقتداء بسمرة بن 

جندب ولكان أكل الربد للصائم حالال اقتداء بأيب طلحة وحراما اقتداء بغريه منهم ولكان ترك الغسل من اإلكسال 
طلحة وأيب أيوب وأيب بن كعب وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر ولكان بيع الثمر قبل واجبا اقتداء بعلي وعثمان و

ظهور الطيب فيها حالال اقتداء بعمر حراما اقتداء بغريه منهم وكل هذا مروي عندنا باألسانيد الصحيحة تركناها 
  خوف التطويل هبا وقد بينا آنفا إخباره عليه السالم أبا بكر بأنه أخطأ 

الصحابة يقولون بآرائهم يف عصره صلى اهللا عليه و سلم فيبلغه ذلك فيصوب املصيب وخيطىء املخطىء وقد كان 
فذلك بعد موته صلى اهللا عليه و سلم أفشى وأكثر فمن ذلك فتيا أيب السنابل لسبيعة األسلمية بأن عليها يف العدة 

   آخر األجلني فأنكر صلى اهللا عليه و سلم ذلك وأخرب أن فتياه باطل
وقد أفىت بعض الصحابة وهو صلى اهللا عليه و سلم حي بأن على الزاين غري احملصن الرجم حىت افتداه والده مبائة 
شاة ووليدة فأبطل صلى اهللا عليه و سلم ذلك الصلح وفسخه وذكر صلى اهللا عليه و سلم السبعني ألفا من أمته 

بة هم قوم ولدوا على اإلسالم فخطأ النيب صلى اهللا يدخلون اجلنة وجوههم كالقمر ليلة البدر فقال بعض الصحا
  عليه و سلم قائل ذلك 

وقالوا إذ نام النيب صلى اهللا عليه و سلم عن صالة الصبح ما كفارة ما صنعنا فأنكر النيب صلى اهللا عليه و سلم 
صلى اهللا عليه و قوهلم ذلك وأراد طلحة حبضرة عمر بيع الذهب بالفضة نسيئة فأنكر ذلك عمر وأخرب أن النيب 

  سلم حرم ذلك 
وباع بالل صاعني من متر بصاع من متر فأنكر النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك وأمره بفسخ تلك البيعة وأخربه أن 

هذا عني الربا وباع بعض الصحابة بريرة واشترط الوالء فأنكر النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك والم عليه وقال 
ن أحق برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منكم فكذبه النيب صلى اهللا عليه و سلم يف عمر ألهل هجرة احلبشة حن

  ذلك 
وقال جابر كنا نبيع أمهات األوالد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حي بني أظهرنا وأخرب أبو سعيد أهنم كانوا 

منا فرض صلى اهللا عليه و سلم التمر خيرجون زكاة الفطر والنيب صلى اهللا عليه و سلم حي فذكر األقط والزبيب وإ



والشعري فقط وأمر مسرة النساء بإعادة الصالة أيام احليض وقال قوم من الصحابة حبضرة النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أما أنا فأفيض على رأسي يعنون يف غسل اجلنابة كذا وكذا مرة فأنكر ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان علي 

  والنيب صلى اهللا عليه و سلم حي فأنكر ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم  يغتسل من املذي

وقال أسيد وغريه إذ رجع سيف أيب عامر األشعري عليه بطل جهاده وقالوا ذلك يف عامر بن األكوع فكذهبم النيب 
صالة حىت جيد املاء صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك وأفىت عمر اجملنب يف السفر أال يصلي شهرا بالتيمم ولكن يترك ال

وقال عمر للنيب صلى اهللا عليه و سلم أن يناول القدح أبا بكر وهو عن يسار النيب صلى اهللا عليه و سلم فأىب ذلك 
النيب صلى اهللا عليه و سلم وأخرب أن الواجب غري ذلك وهو أن يناوله األمين فاألمين وكان عن ميينه أعرايب ومتعك 

  لدابة فأنكر ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم عمار يف التراب كما تتمعك ا
وأنكر النيب صلى اهللا عليه و سلم على عمر نداءه إياه إذ أخر صلى اهللا عليه و سلم العتمة وقال له ما كان لكم أن 

قاهلا تنذروا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال أسامة إذ قتل الرجل بعد أن قال ال إله إال اهللا يا رسول اهللا إمنا 
تعوذا فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم هال شققت عن قلبه وأنكر عليه قتله إياه وخطأه يف تأويله حىت قال أسامة 
وددت أين مل أكن أسلمت إال ذلك اليوم وقال خالد رب مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه فأنكر ذلك رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم وأنكر فعله ببين جذمية 
وتنزه قوم منهم عن أشياء فعلها صلى اهللا عليه و سلم فأنكر ذلك صلى اهللا عليه و سلم وغضب منه وتأول عمر 

أنه أخطأ إذ قبل وهو صائم فخطأه صلى اهللا عليه و سلم يف تأويله ذلك وأخرب أنه ال شيء عليه فيه وتأول 
هو صائم أن ذلك خصوص له صلى اهللا عليه و األنصاري تقبيله صلى اهللا عليه و سلم وهو صائم وإصباحه جنبا و

سلم فخطأه صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك وغضب منه وتأول عدي يف اخليط األبيض أنه عقال أبيض والنيب صلى 
  اهللا عليه و سلم حي 

وأعظم من هذا كله تأخر أهل احلديبية عن احللق والنحر واإلحالل إذ أمرهم بذلك صلى اهللا عليه و سلم حىت 
ب وشكاهم إىل أم سلمة أم املؤمنني وكل ما ذكرنا حمفوظ عندنا باألسانيد الصحاح الثابتة وأخربين أمحد بن غض

عمر ثنا أبو ذر نا زاهر بن أمحد السرخسي أنا أبو حممد بن زجنويه بن حممد النيسابوري أنا حممد بن إمساعيل 
ل سعيد هو ابن املسيب قضى عمر يف اإلهبام ويف اليت البخاري نا أبو النعمان نا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد قا

  تليها خبمس وعشرين وقال سعيد ووجد بعد ذلك يف كتاب آل حزم يف األصابع عشرا عشرا فأخذ بذلك 
أخربين حممد بن سعيد نا أمحد بن عون اهللا نا قاسم بن أصبغ نا اخلشين نا بندر نا حيىي القطان عن شعبة عن أيب 

  قال سألت ابن عمر عن نقض الوتر فقال ليس أرويه عن أحد إمنا هو شيء أقوله برأيي إسحاق عن مسروق 

قال أبو حممد فكيف جيوز تقليد قوم خيطئون ويصيبون أم كيف حيل ملسلم يتقي اهللا تعاىل أن يقول يف فتيا الصاحب 
  مثل هذا ال يقال بالرأي وكل ما ذكرناه فقد قالوه بآرائهم وأخطؤوا فيه 

مد بن سعيد بن نبات نا أمحد بن عون اهللا نا قاسم بن أصبغ نا اخلشين نا بندار نا شعبة قال مسعت أبا حدثنا حم
إسحاق حيدث عن رجل من بين سليم قال مسعت ابن عباس يقول يف العزل إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سقيته وإن شئت أعطشته سلم قال فيه شيئا فهو كما قال وأما أنا فأقول برأيي هو زرعك إن شئت 
وقالعلي يف مسريه إىل صفني هو رأي رأيته ما عهد إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه بشيء وقال عمر الرأي 
منا هو التكلف وقال معاوية يف بيع الذهب بالذهب متفاضال هذا رأي وقال ابن مسعود يف قصة بروع بنت واشق 



اهللا وإن كان باطال فمين واهللا ورسوله بريئان وقال عمران بن احلصني وذكر أقول فيها برأيي فإن كان حقا فمن 
  متعة احلج قال فيها رجل برأيه ما شاء يعين عمر 

وقال عبيدةلعلي رأيك يف اجلماعة أحب إلينا من رأيك يف الفرقة وقال أبو هريرة يف حديث النفقة وزاد يف آخره 
 عليه و سلم قال ال هذا من كيس أيب هريرة فها هم رضي اهللا عنهم زيادة فقيل له هذا عن رسول اهللا صلى اهللا

يعترفون أهنم يقولون برأيهم وأهنم قد خيطئون يف ذلك فصح بذلك بطالن قول من ذكرنا وحدثنا عبد اهللا بن يوسف 
اق عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد عن حممد عن أمحد بن علي عن مسلم نا أبو كريب وإسح

بن راهويه وإسحاق بن يونس وقال أبو كريب نا أبو معاوية واللفظ له قاال مجيعا عن األعمش عم مسلم وهو أبو 
الضحى عن مسروق عن عائشة قالت ترخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أمر استنزه عنه ناس من الناس 

جهه مث قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص يل فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فغضب حىت بان الغضب يف و
  فيه فواهللا ألنا أعلمهم باهللا وأشدهم له خشية 

  قال أبو حممد ورواه مسلم أيضا عن زهري بن حرب عن جرير عن األعمش بسنده فقال بلغ ذلك ناسا من أصحابه 
بن حممد بن عراك قاال نا أمحد حدثنا أمحد بن عمر نا علي بن احلسني بن فهر نا احلسن بن علي بن شعبان وعمر 

  مروان نا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل 

الترمذي نا حرملة عن ابن وهب سئل مالك عمن أخذ حبديثني خمتلفني حدثه هبما ثقة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يكونان صوابا ما  و سلم أتراه من ذلك يف سعة قال ال واهللا حىت يصيب احلق وما احلق إال يف واحد قوالن خمتلفان

  احلق وما الصواب إال يف واحد 
  قال أبو حممد وهذا حجة على املالكيني القائلني بتقليد من احتجوا به من الصحابة وقد اختلفوا 

فصح بكل ما ذكرنا أنه ال حيل اتباع فتيا صاحب وال تابع وال أحد دوهنم إال أن يوجبها نص أو إمجاع ويبطل 
واه عن الصاحب خبالف ما صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل هذا ال يقال بالرأي بذلك قول من قال فيما ر

  وصح أنه قد خيطىء املرء منهم فيقول برأيه ما خيالف ما صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
يف واحتجوا مبنع عمر من بيع أمهات األوالد مبا روي من سنة وضع األيدي على الركب يف الصالة ومن قوله 

  جوابه لعمرو بن العاص إذ قال له وقد احتلم خذ ثوبا غري ثوبك فقال لو فعلتها لصارت سنة 
  قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم يف شيء منه 

أما بيع أمهات األوالد فقد خالف يف ذلك ابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس عمر فرأوا بيعهن فما الذي 
الء وإمنا منعنا من بيعهن لنص ثابت أوجب ذلك فقد ذكرناه يف كتاب اإليصال إىل جعل عمر أوىل بالتقليد من هؤ

  فهم اخلصال 
وقال أصحابنا إمنا منعنا من ذلك إلمجاع األمة على املنع من بيعهن إذا محلن من وسادهتن مث اختلفوا يف بيعهن بعد 

  ا لقولنا باستصحاب احلال الوضع فقلنا حنن ال نترك ما اتفقنا عليه إال بنص أو إمجاع آخر طرد
وأما وضع األيدي على الركب فقد صح من طريق أيب محيد الساعدي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسندا وضع 

  األيدي على الركب يف الركوع 
وأما قول عمر لو فعلتها لكانت سنة فليس على ما ظن اجلاهل احملتج بذلك يف التقليد ولكن معىن ذلك لو فعلتها 

 بذلك اجلهال بعدي فكره عمر أن يفعل شيء يلحقه أحد من اجلهال بالسنن كما قال طلحة إذ رأى عليه السنت
  ثوبا 



مصبوغا وهو حمرم إنكم قوم يقتدى بكم فرمبا رآك من يقول رأيت على طلحة ثوبا مصبوغا وهو حمرم أو كالما 
  هذا معناه 

أن يسن يف الدين ما مل ينزل به وحي وقد كانوا رضي اهللا فعلى هذا الوجه قال عمر لو فعلتها لكانت سنة ال على 
عنهم يفتون بالفتيا فيبلغهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خالفها فريجعون عن قوهلم إىل احلق الذي بلغهم وهذا 

  ال حيل غريه 
ك عمر يف وقد فعل أبو بكر حنو ذلك يف اجلدة وحبث عن فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك وفعل ذل

  االستئذان ثالثا حىت قال له أيب بن كعب يا عمر ال تكن عذابا على أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم 
  فقال عمر سبحان اهللا إمنا مسعت شيئا فأردت أن أتثبت 

ورجع عن إنكاره لقول أيب موسى ومل يعرف حكم إمالص املرأة حىت سأل عنه فوجده عند املغرية بن شعبة وكذلك 
اجملوس وباع معاوية سقاية من ذهب بأكثر من وزهنا حىت أنكر ذلك عليه عبادة بن الصامت وبلغه أن النيب  أمر

صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ذلك وأراد عمر قسمة مال الكعبة فقال له أيب إن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يفعل 
  ذلك فأمسك عمر 

ت حىت بلغه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خالف ذلك فرجع عن وكان يرد احليض حىت يطهرن مث يطفن بالبي
قوله وكان يرد املفاضلة يف دية األصابع حىت بلغه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم املساواة بينها فرجع عن قوله إىل 

  ذلك وترك قوله 
خالف ذلك فترك قوله ورجع وكان ال يرى توريث املرأة يف دية زوجها حىت بلغه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

إىل ما بلغه وكان ينهى عن متعة احلج حىت وقف على أنه صلى اهللا عليه و سلم أمر هبا فترك قوله ورجع إىل ما بلغه 
وأمر برجم جمنونة زنت حىت أخربه علي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كالما معناه إن اجملنون قد رفع عنه القلم 

  فرجع عن رمجها 
ى عن التسمي بأمساء األنبياء فأخربه طلحة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كناه أبا حممد فأمسك ومل يتماد على وهن

النهي عن ذلك وأراد ترك الرمل يف احلج مث ذكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم فعله فرجع عما أراد من ذلك 
  ومثل هذا كثري 

خيرب أن أصحابه قد خيطئون يف فتياهم فكيف يسوغ ملسلم يؤمن باهللا وإذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
واليوم اآلخر أن يقول إنه صلى اهللا عليه و سلم يأمر باتباعهم فيما قد خطأهم فيه وكيف يأمر باالقتداء هبم يف 

ليه و سلم إال أقوال قد هناهم عن القول هبا وكيف يوجب اتباع من خيطىء وال ينسب مثل هذا إىل النيب صلى اهللا ع
  فاسق أو جاهل ال بد من إحلاق 

إحدى الصفتني به ويف هذا هدم الديانة وإجياب اتباع الباطل وحترمي الشيء وحتليله يف وقت واحد وهذا خارج عن 
  املعقول وكذب على النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن كذب عليه وجل يف النار 

  نعوذ باهللا من ذلك 
رضي اهللا عنهم شهدوا الوحي فهم أعلم به فإنه يلزمهم على هذا أن التابعني شهدوا وأما قوهلم إن الصحابة 

  الصحابة فهم أعلم هبم فيجب تقليد التابعني 
  وهكذا قرنا فقرنا حىت يبلغ األمن إلينا فيجب تقليدنا 

  وهذه صفة دين النصارى يف اتباعهم أساقفتهم وليست صفة ديننا واحلمد هللا رب العاملني 



لنا ونقول إن كل ما احتجوا به مما ذكرنا لو كان حقا لكان عليهم ال هلم ألنه ليس يف تقليد الصحابة ما وقد ق
يوجب تقليد مالك وأيب حنيفة والشافعي فمن العجب العجيب أهنم يقلدون مالكا وأبا حنيفة والشافعي فإذا أنكر 

خيالفون الصحابة خالفا عظيما فهل يكون  ذلك عليهم احتجوا بأشياء يرومون هبا إجياب تقليد الصحابة وهم
  أعجب من هذا ونعوذ باهللا من اخلذالن 

وليس من هؤالء الفقهاء املذكورين أحد إال وهو خيالف كل واحد من الصحابة يف مئني من القضايا ويف عشرات 
اع الصاحب الذي ال منها فقد بطل ما نصروا وتركوا ما حققوا وقد ذكرنا يف باب اإلمجاع إبطال قول من قال باتب

  خمالف له يعرف من الصحابة 
وبينا هنالك أهنم الناس لذلك وأهنم قد خالفوا أحكاما كثرية لعمر حبضرة املهاجرين واألنصار مل يرو عن واحد منهم 
إنكارا لفعله ذلك كإضعافه الغرم على حاطب يف ناقة املزين وغري ذلك وهذا حكم مشتهر منتشر مل يعارضه فيه أحد 

الصحابة وال روي عن أحد منهم إنكارا لذلك فقد تركوه هم يشهدون أن حكم الصاحب الذي ال يعرف له  من
  خمالف من الصحابة هو احلق فقد أقروا على أنفسهم أهنم تركوا احلق وأهنم أصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 

ف قبل أن يشتهر وينتشر أكان الزما ويقال هلم أيضا كيف كان حال حكم الصحايب الواحد الذي ال يعرف له خمال
أن يؤخذ به أو كان غري الزم فإن قال كان غري الزم أوجب أن ذلك احلكم يف الدين وجب بعد أن كان غري 

حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به { واجب وهذا كفر وتكذيب هللا عز و جل يف قوله 
حة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطي

فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت 
  } ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 

فقد أوجب لزومه قبل االنتشار وسقط شرطهم الفاسد يف االنتشار وهذا القول الفاسد يوجب وإن قال كان الزما 
  أن دين اهللا مترقب فإن انتشر لزم وإن مل ينتشر مل يلزم وهذا كفر بارد وشرك وسخف 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
قضاء زيد يف العني القائمة  وهم خيالفون عمر وزيد بن ثابت يف قضاء عمر يف الضلع حبمل ويف الترقوة حبمل ويف

مبائة دينار وال يعرف له من الصحابة خمالف حىت حتكم بعضهم فلم يستحي من الكذب فقال إمنا كان ذلك منهما 
  على وجه احلكومة 

  قال أبو حممد وهذه دعوى فاسدة ال دليل هلم على صحتها أصال 
ألف دينار وبعشرة آالف درهم أو باثين عشر ألف وال يعجز عن مثلها أحد ويقال هلم مثل ذلك يف تقومي الدية ب

  درهم وال فرق 
وخالفوا ابن عمر وأبا برزة يف قوهلما إن كل متبايعني فال بيع بينهما حىت يتفرقا بأبداهنما عن مكان البيع وال يعرف 

  هلما خمالف من الصحابة 
  لزاد والراحلة وخالف مالك ابن عمر وابن عباس يف قوهلما إن استطاعة احلج ليست إال ا

وخالفوا جابر بن عبد اهللا يف هنيه عن بيع املصاحف وال يعرف البن عمر وال البن عباس وال جلابر يف هاتني املسألتني 
  خمالف من الصحابة 

وخالف مالك والشافعي أم سلمة وعثمان بن أيب العاص يف قوهلما إن أقصى أمد النفاس أربعون يوما وال يعرف هلما 
  ف من الصحابة يف ذلك خمال



وخالف مالك ابن مسعود وأبا الدرداء والزبري وقدامة بن مظعون يف إباحة نكاح املريض وجواز مرياثه للمرأة وال 
  يعلم هلم من الصحابة خمالف يف ذلك 

وخالفوا أبا بكر وعمر وخالد بن الوليد وسويد بن مقرن يف إقادهتم من اللطمة وال يعلم هلم يف ذلك خمالف من 
  ابة الصح

قال أبو حممد وقد أبطلنا يف باب اإلمجاع قول من قال باتباع األكثر وهذه نصوص يوجب تكرارنا إياها أهنا تقليد 
  صحيح فتدخل يف باب التقليد وادعوا هم أهنا إمجاع فوجب التنبيه عليها أيضا يف باب اإلمجاع لذلك 

  من قال حمال أن وقد بينا هنالك ويف باب األخبار من كتابنا هذا بطالن قول 

يغيب حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم عن األكثر ويعلمه األقل وذكر حديث أيب هريرة إن أخواين من املهاجرين 
كان يشغلهم الصفق باألسواق وإن إخواين من األنصار كان يشغلهم القيام على أمواهلم وكنت امرأ مسكينا ألزم 

  رسول هللا صلى اهللا عليه و سلم 
يث وإن كان منقوال من طريق اآلحاد فإن الربهان يضطر إىل تصديقه ألنه ال شك عند كل ذي عقل وهذا احلد

  ومعرفة باألخبار أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يف ضنك شديد من العيش 
لكد وكانوا مكدودين يف جتارة يضربون هلا آفاق بالد العرب على خشونتها وقلة أمواهلا ويف خنل يعاونونه بالنص وا

  الشديد فإذا وجد أحدهم فرجة حصر ومسع 
  فبطل قول من قال إنه ال جيوز أن يغيب حكمه عليه السالم عن األكثر ويعلمه األقل 

  وصح ضد ذلك ملا ذكرنا وباهللا تعاىل التوفيق 
من قال  وأيضا فنقول ملن قال باتباع األكثر إنه يلزمك أن تعدهم كلهم مث تعرف من قال بأحد القولني وتعرف عدد

يأيها لذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون { بالقول الثاين وهذا أمر مل يفعلوه قط يف شيء من مسائلهم وقد قال تعاىل 
  } كرب مقتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون 

إلمام ونقول هلم أيضا هال قلتم باألكثر عددا يف الشهود إذا اختلفوا على أن عليا يقول بذلك فأين تقليدكم ا
الصحايب وأين قولكم باتباع األكثر عددا فإن قالوا النص منعنا من ذلك وتركوا قوهلم إن الصحايب أعلم منا وال 

شك أن عليا رضي اهللا عنه قد عرف من النص الوارد يف الشهادات كالذي عرف مالك وأبو حنيفة والشافعي مع 
  الديون فقط أن النص مل يرد يف عدد الشهود إال يف الزىن والطالق و

وقد رجع الصحابة من قول إىل قول وخالف كل إمام منهم اإلمام الذي كان قبله فقد كانت الضوال أيام عمر 
مهملة ال متس مث رأى عثمان بيعها وقد ذكرنا ما خالف فيه عمر أبا بكر قبل هذا وقد هنى عثمان عن القران فلىب 

 ذلك قال له علي ما كنت ألترك سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم علي هبما معا قاصدا معلنا خبالفه فلما قال له يف
  لقول أحد 

وحدثين أمحد بن عمر بن عمر نا أبو ذر نا زاهر بن أمحد أنا زجنويه بن حممد نا حممد بن إمساعيل البخاري نا حممد بن 
  يوسف نا سفيان عن أسلم 

قلت أليب بن كعب ملا وقع الناس يف أمر عثمان أبا املنذر املنقري عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه قال 
  ما املخرج من هذا األمر قال كتاب اهللا تعاىل ما استبان لك فاعمل به 

  وما اشتبه عليك فكله إىل عامله 



  قال أبو حممد فليقلدوا عليا وأبيا يف هذا فإهنما على احلق املبني فيه الذي ال حيل خالفه أصال 
ي وابن عباس وابن مسعود يرون رد فضالت املواريث على ذوي األرحام وزيد بن ثابت وحده وهؤالء عمر وعل

يرى رد الفضل على بيت املال دون ذوي األرحام وإن كان خصمنا مالكيا أو شافعيا فقد ترك قول األئمة من 
طهار ومجهور الصحابة الصحابة وقول اجلمهور منهم وأخذ بقول زيد وحده وكذلك فعلوا يف األقراء فقالوا هي األ

  على أنه احليض واألقل على أهنا األطهار 
فإن قالوا قد جاء النص إن زيدا أفرضكم قيل هذا احلديث ال يصح ولو صح لكان عليكم ألن يف ذلك احلديث 
كثرية  ومعاذ أفقهكم فقلدوا معاذا يف الفتيا ويف قتل املرتد دون أن يستتاب ويف توريث املؤمن من الكافر ويف أشياء

  خالفتموه فيها 
كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون بلمعروف وتنهون عن ملنكر وتؤمنون بلله ولو { واحتج بعضهم بقوله تعاىل 

  } آمن أهل لكتاب لكان خريا هلم منهم ملؤمنون وأكثرهم لفاسقون 
يكم شهيدا وما جعلنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهدآء على لناس ويكون لرسول عل{ وبقوله تعاىل 

لقبلة ليت كنت عليهآ إال لنعلم من يتبع لرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبرية إال على لذين هدى هللا وما 
  } كان هللا ليضيع إميانكم إن هللا بلناس لرءوف رحيم 

يه وعلى األخذ بسنن النيب قال أبو حممد وهذا ال يوجب التقليد ألنه قد بينا أهنم مل يتفقوا إال على ما ال خالف ف
صلى اهللا عليه و سلم وإنكار رأيهم إذا كان فيه خالف للسنن وعلى ما قد خالفه هؤالء احلاضرون كاملساقات إىل 

  غري أجل 
  لكن نقركم ما أقركم اهللا تعاىل وخنرجكم إذا شئنا وغري ذلك مما قد كتبناه يف موضعه فقط وقد 

بعد العصر طول مدة عمر فلما مات رجع يصليهما فسأله عن ذلك سائل  وجدنا أبا أيوب ترك صالة الركعتني
  فقال كان عمر يضرب الناس عليهما 

  وقال ابن عباس قوال فقيل له أين كنت عن هذا أيام عمر 
  فقال هبته 

ي بن حدثنا بذلك حيىي بن عبد الرمحن بن مسعود ثنا ابن دحيم ثنا إبراهيم بن محاد ثنا إمساعيل بن إسحاق ثنا عل
عبد اهللا بن املديين ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن ابن إسحاق حدثين حممد بن مسلم بن الزهري عن عبد 

اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أنه كان عند ابن عباس فذكر عول الفرائض فأنكره ابن عباس فقال له زفر بن 
  على عمر أوس ما منعك يا ابن عباس أن تشري هبذا الرأي 

قال هبته وقد روينا عن ابن عباس من طرق صحيحة أنه هم أن يسأل عمر بن اخلطاب عن املرأتني اللتني تظاهرتا 
  على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبقي سنة كاملة ال يقدم على أن يسأله عن ذلك هيبة له 

صر مث روينا عنه القول بصالهتما بعد عمر وروينا عنه أنه قال كنت أضرب الناس مع عمر على الركعتني بعد الع
كما حدثنا حممد بن سعيد النبايت ثنا أمحد بن عبد البصري ثنا قاسم بن أصبغ ثنا اخلشين ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة 
عن أيب محزة قال قال يل ابن عباس لقد رأيت عمر يضرب الناس على الصالة بعد العصر وقال ابن عباس صل إن 

  ك وبني أن تغيب الشمس شئت ما بين
وقد ذكر أبو موسى حديث االستئذان فتهدده عمر بضرب ظهره وبطنه فصح هبذا أن سكوهتم قد يكون تقبة 

  لإلسالم أو لئال يقع تنازع واختالف 



وقد يكون تثبتا أو ملا شاء اهللا عز و جل وليس قول أحد ال سكوته حجة إال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن 
  وسكوته حجة قائمة على ما أعلم قوله 

واحتج بعضهم بأن حكم اإلمام ال ينقض ألن أبا بكر ساوى بني الناس وأن عمر فاضل بينهم فلم يرد أحد ما أعطاه 
  أبو بكر 

قال أبو حممد وهذا خطأ ألن ما ذكروا من مساواة أيب بكر ومفاضلة عمر ليس حكما وإمنا هي قسمة مال موكولة 
  م مباح له أن يفاضل ومباح له أن يسوي وليس هذا شريعة حتليل وال حترمي وال إجياب إىل اجتهاد اإلما

  وقد دون عمر ومل يدون أبو بكر وباجلملة فقد خيطىء اإلمام غريه واتباع من جيوز أن خيطىء هو احلكم بالظن 

  وقد هنى اهللا تعاىل عن اتباع الظن 
ن أو يكون إىل يوم القيامة وإمنا ذلك فيما وافق طاعة اهللا عز وأما وجوب طاعة األئمة فذلك حق كل إمام عدل كا

و جل وكان حقا وليس ذلك يف أن يشرعوا لنا قوال مل يأتنا به نص وال إمجاع وباجلملة فكل ما تكلموا به يف هذا 
هم خالفا املكان وموهوا به عن املسلمني وسودوا كتبهم مبا سيطول الندم عليه يوم القيامة فهم أترك الناس وأشد

  لألمة الذين أوجبوا تقليدهم فيه وقد بينا ذلك يف غري مكان من كتبنا 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

واحتج بعضهم مبا حدثنا املهلب ثنا ابن مناس ثنا ابن مسرور ثنا يوسف بن عبد األعلى ثنا ابن وهب أخربين من 
أال ال يقلدن رجل رجال دينه إن آمن آمن وإن  مسع األوزاعي يقول حدثين عبدة بن أيب لبابة أن ابن مسعود قال

  كفر كفر فإن كان مقلدا ال حمالة فليقلد امليت ويترك احلي فإن احلي ال يؤمن عليه الفتنة 
قال أبو حممد وهذا باطل ألن ابن وهب مل يسم من أخربه وال لقي عبدة بن أيب لبابة بن مسعود مع أنه كالم فاسد 

يه الفتنة إذا أفيت مبا أفيت وال فرق بينه وبني احلي يف هذا هذا على أن بعض من خيالفنا يف ألن امليت أيضا ال تؤمن عل
  التقليد عكس هذا األمر برأيه وهو املعروف بالباقالين قال من قلد فال يقلد إال احلي وال جيوز تقليد امليت 

  ه ما نعلم قاله قبله أحد فكان هذا طريقا من الضاللة جدا ألنه دعوى فاسدة بال برهان وقول مع سخف
أخربين أمحد بن عمر العذري ثنا أمحد بن حممد بن عيسى البلوي غندر ثنا خلف بن قاسم ثنا ابن امليمون عبد الرمحن 

بن عبد اهللا بن عمر بن راشد البجلي ثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو النضري الدمشقي ثنا أبو مسهر ثنا سعيد 
يل بن عبيد اهللا عن السائب بن زيد بن أخت منر أنه مسع عمر بن اخلطاب يقول إن حديثكم بن عبد العزيز عن إمساع

  شر احلديث 
  إن كالمكم شر الكالم 

فإنكم قد حدثتم الناس حىت قيل قال فالن وقال فالن ويترك كتاب اهللا من كان منكم قائما فليقم بكتاب اهللا وإال 
  فليجلس 

األرض فكيف لو أدرك ما حنن فيه من ترك القرآن وكالم حممد صلى اهللا فهذا قول عمر ألفضل قرن على ظهر 
  عليه و سلم واإلقبال على ما قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وإنا هللا وإنا إليه راجعون 

ب الشهادة واخلرب ال واحتج بعضهم يف ذلك بقبول قول املقومني ألمثان املتلفات والشهادة على أمثاهلا وهذا من با
من باب التقليد ألن اهللا عز و جل قد أمرنا باالنتصاف من املعتدي مبثل ما اعتدى فيه فلم نأخذ عن الشاهد بأن هذا 
الشيء مماثل لقيمة كذا شريعة حرمها اهللا وال أوجبها ولكنا علمناه عاملا بتلك السلعة أو تلك اجلرحة فقبلنا شهادته 



يس هذا من باب قال مالك وأبو حنيفة هذا حرام وهذا واجب وهذا مباح فيما ال نص فيه يف ذلك على الظامل ول
وال إمجاع وقد أمرنا بالشهادة على احلقوق وبقبوهلا وباحلكم هبا وكل ما أمرنا به فليس تقليدا فينبغي ملن اتقى اهللا 

اضعه أشد وال أضر من أن يضل املرء عز و جل أال يلبس على املؤمنني فليس يف كتمان العلم وحتريف الكلم عن مو
جليسه الذي أحسن الظن به وقعد إليه ليعلمه دين اهللا عز و جل يسمي له باسم التقليد احملرم شريعة حق مث يدس له 

  معها التقليد احملرم فيكون كمن دس السم يف العسل والبنج يف الكعك فيتحمل إمثه وإمث من اتبعه إىل يوم القيامة 
  أهل اجلهل لو كلفنا النظر لضاعت أمورنا وقد قال بعض 

قال أبو حممد وهذا كالم فاسد من وجوه أحدها أنه يقال له بل لو كلفنا التقليد لضاعت أمورنا ألننا مل نكن ندري 
  من نقلد من الفقهاء املفتني وهم دون الصحابة أزيد من مائيت رجل معروفة أمساؤهم 

تعاىل إذ بالضرورة ندري أنه قد كان يف كل قرية كبرية للمسلمني مفت ويف ويف احلقيقة ال يدري عددهم إال اهللا 
كل مدينة من مدائنهم عدة من املفتني واملسلمون قد ملؤوا األرض من السند إىل آخر األندلس وسواحل الرببر 

  ومن سواحل اليمن إىل ثغور أذربيجان وإرمينية فما بني ذلك واحلمد هللا رب العاملني 
النظر به صالح األمور ال ضياعها وأيضا فإن كل امرىء منا مكلف أن يعرف ما خيصه من أمر دينه على وأيضا فإن 

ما بينا قبل مما جيب على كل أحد من معرفة أحكام صالته وصيامه وما يلزمه وما حيرم عليه وما هو مباح له وهذا 
سوله صلى اهللا عليه و سلم يف هذه اللوازم لنا ولو هو النظر نفسه ليس النظر شيئا غري تعريف ما أمر اهللا تعاىل به ور

كلفنا اهللا تعاىل إضاعة أمورنا للزمنا ذلك كما لزم بين إسرائيل قتل أنفسهم إذا أمروا بذلك وهذا أعظم من إضاعة 
  األمور وقد أمرنا هبرق اخلمور وطرح اجليف 

ورمي السمن الذائب ميوت فيه الفأر وحرم علينا الربا ويف هذا كله إضاعة أموال عظيمة هلا قيم كثرية لو أبيحت 
لكانت من أنفس املكاسب وأوفرها فكيف وليس يف النظر إضاعة أمر بل فيه حفظ كل شيء وتوفية كل األمور 

  حقها 
  وهللا احلمد 

لك عن أيب بكر وابن مسعود وعمر وعلي وغريهم وكلهم يقول وقد صح عن الصحابة أهنم قالوا بآرائهم صح ذ
أقول يف هذا برأيي فإن كان صوابا فمن اهللا وإن كان خطأ فمين وزاد بعضهم ومن الشيطان واهللا ورسوله بريئان 
وفعل ذلك أيضا من بعدهم فإذا صح ذلك صح أهنم تربؤوا من ذلك الرأي ومل يروه على الناس دينا فحرام على 

بعدهم أن يأخذ من فتاويهم بشيء يتدين به إال أن يصح به نص عن اهللا تعاىل أو عن رسوله صلى اهللا عليه  كل من
  و سلم 

حدثنا حممد بن سعيد بن نبات نا عبد اهللا بن حممد بن علي الباجي نا أمحد بن خالد نا أبو علي احلسن بن أمحد قال 
ملثىن بن سعيد رده إىل أيب العالية قال قال العباس ويل لألتباع حدثين حممد بن عبيد بن حساب نا محاد بن زيد عن ا

  من عثرات العامل 
قيل له كيف ذلك قال يقول العامل من قبل رأيه مث يبلغه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيأخذ به ومتضي األتباع مبا 

  مسعت 
لي حىت إذا جاء الرأي ووقفته عليه فأكتبه قال محاد بن زيد حدثنا النعمان بن راشد قال كان الزهري رمبا أملى ع

  فيقول اكتب إنه رأي ابن شهاب وإنه لعلك أن يبلغك الشيء فيقول ما قاله ابن شهاب إال بأثر فليعلم أنه رأيي 
قال أبو حممد مل يدعا رضي اهللا عنهما من البيان شيئا إال أتيا به فأعلمك ابن عباس أن كاتب رأي العامل واآلخذ به 



يل وأن العامل يقول برأيه وأنه يلزمه ترك ذلك الرأي إذا مسع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم خالفه وأعلمك له الو
الزهري أنه يقول برأيه وينهاك عن أن تقول فيما أتاك عنه إنه مل يقله إال بأثر وهكذا يفعل هؤالء اجلهال فإهنم 

هم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيكذبون على النيب يقولون مل يقل هذا مالك وفالن وفالن إال بعلم كان عند
  صلى اهللا عليه و سلم وحيكمون بالظن ويتركون اليقني نعوذ باهللا من اخلذالن 

واحتج بعضهم يف إثبات التقليد بغريبة جروا فيها على عادهتم يف االحتجاج بكل ما جرى على أفواههم وذلك 
  هذا قالوا فقد كان الناس يفتون ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حي  احلديث الذي فيه إن ابين كان عسيفا على

قال أبو حممد وهذا أعظم حجة عليهم يف إبطال التقليد ألن املفتني اختلفوا يف تلك املسألة ورسول اهللا صلى اهللا 
ريب عام فكان هذا عليه و سلم حي فأفىت بعضهم على الزاين غري احملصن بالرجم وأفىت بعضهم عليه جبلد مائة وتغ

  التنازع ملا وقع قد وجب فيه الرد إىل الرسول صلى اهللا عليه و سلم فرد األمر إليه فحكم باحلق وأبطل الباطل 
وهكذا األمر اآلن قد اختلف املفتون حىت اآلن يف تلك املسألة بعينها فقال أبو حنيفة عليه اجللد وال تغريب عليه 

اجللد والتغريب إال أن يكون عبدا وقلنا حنن وأصحاب الشافعي عليه اجللد  حرا كان أو عبدا وقال مالك عليه
والتغريب على العموم عبدا كان أو غري عبد فوجب أن يرد هذا التنازع الذي بيننا إىل القرآن والسنة فوجدنا نص 

لعلماء للمستفتني وإمنا السنة يشهد لقولنا فوجب االنقياد له فهذا احلديث يبطل التقليد مجلة وحنن مل ننكر فتيا ا
أنكرنا أن يؤخذ هبا برهان يعضدها ودون رد هلا إىل نص القرآن والسنة ألن ذلك يوجب األخذ باخلطأ وإذا كان يف 

عصره صلى اهللا عليه و سلم من يفيت بالباطل فهم من بعد موته صلى اهللا عليه و سلم أكثر وأفشى فوجب بذلك 
  مل تستند فتياه إىل القرآن والسنة واإلمجاع  ضرورة أن نتحفظ من فتيا كل مفت ما

واحتجوا أيضا فقالوا إن الصحابة رضي اهللا عنهم شهدوا أسباب األوامر منه صلى اهللا عليه و سلم وما خرج منها 
  على رضا وما خرج منها على غضب فوجب اتباعهم يف فتاويهم لذلك 

صلى اهللا عليه و سلم إمنا بعث مبينا على كل من يأيت إىل يوم قال أبو حممد فيقال هلم وباهللا التوفيق إن رسول اهللا 
القيامة ال على أصحابه وحدهم فكل سبب من غضب أو رضى يوجب حكما فقد نقلوه إلينا ولزمهم أن يبلغوه 
فرضا بقوله صلى اهللا عليه و سلم ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فقد نقلوا كل ما شهدوه من 

مل يكونوا يف سعة من كتمانه وقد أعاذهم اهللا من ذلك ولو كتموا شيئا مما يوجب حكما يف الشريعة مما  ذلك إذا
مسعوا أو مما شاهدوا الستحقوا أقبح الصفات وقد أعاذهم اهللا من ذلك ونزههم عنه فلم يقتصروا رضي اهللا عنهم 

وشاهدوه منه كما نقلوا إلينا غضبه على  على فتاويهم دون تبليغ منهم ملا مسعوا منه صلى اهللا عليه و سلم
األنصاري الذي أراد أن يقول باخلصوص يف قبلة الصائم وغضبه على معاذ يف تطويله الصالة إذا كان إماما وغضبه 

  على من 

تنزه عما فعل صلى اهللا عليه و سلم وغضبه على اليهود إذ قال والذي اصطفى موسى على البشر وإعراضه عن 
وعن عائشة وفاطمة إذ علقتا السترين املزينني وسروره بقول جمزز املدجلي يف أسامة بن زيد وسروره عمار إذ ختلق 

باجتماع الصدقة بني يديه إذ أمر بالصدقة إذا أتاه القوم اجملتابون للثمار وإشاحته بوجهه املكرم صلى اهللا عليه و 
وحياءه صلى اهللا عليه و سلم من األنصارية سلم وأفضل التحيات إذ ذكر النار أورده مسلم يف كتاب الزكاة 

املستفتية يف غسل احمليض ووصفه اجلبة اليت على البخيل إذا أراد أن يتصدق وإشارته على كعب بن مالك بيده يف 
إسقاط النصف من دينه على ابن أيب حدرد وتعجبه بنظره وهيئة وجهه من العباس إذ احتمل املال الكثري دون أن 



هللا عليه و سلم يف ذلك كالم وضربه صلى اهللا عليه و سلم بعود يف يده بني املاء والطني يف حديث يكون منه صلى ا
  أيب موسى ومثل هذا كثري جدا 

فلم يكن له صلى اهللا عليه و سلم هيئة وال حال يوجب حكما من كراهة أو هني أو إباحة أو ندب أو أمر إال وقد 
اهللا عليه و سلم مراد ربه تعاىل ولو كتموا ذلك عنا ملا بلغوا كما لزمهم نقلت إلينا ألن كل ذلك مما بني به صلى 

ولو اقتصروا على تبليغ بعض ذلك دون بعض لدخلوا يف مجلة من يكتم العلم ولسقطت عدالتهم بذلك وقد نزههم 
ينظرون إال أن هل { اهللا تعاىل عن هذا وحفظ دينه وقضى بتبليغه إلينا جيال بعد جيل إىل أن يأيت بعض آيات ربك 

تأتيهم ملالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات ربك يوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من 
  } قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا قل نتظروا إنا منتظرون 

ينا صلى اهللا عليه و سلم وقد وقد علموا رضي اهللا عنهم أن فتاويهم ال تلزمنا وإمنا يلزمنا قبول ما نقلوا إلينا عن نب
خالف بعض التابعني الصحابة حبضرهتم فما أنكر الصحابة عليهم ذلك كما أنكروا عليهم خمالفة ما رووه كفعل ابن 

عمر يف ابنه إذ روى حديث اخلذف وحديث النهي عن منع النساء إىل املساجد فقال ابنه ال تفعل ذلك فأنكر ابن 
  ال ينكر على من خالفه يف فتياه عمر ذلك إنكارا شديدا وكان 

  وكذلك سائر الصحابة رضي اهللا عنهم كإنكار ابن عباس على عروة وغري معارضة 

حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم بأيب بكر وعمر وكإنكار عمرأن ابن احلصني إذ ذكر حديث احلياء على من 
صلى اهللا عليه و سلم فال تضرب له األمثال يف  عارضه مبا كتب يف احلكمة وكقول أيب هريرة إذا حدثتك عن النيب

  حديث الوضء مما مست النار 
ووجدنا ابن عباس مل ينكر على عكرمة خمالفته له يف الذبيح ومل ينكر أبو هريرة على من خالفه حبديث النيب صلى 

على من خيالفه يف فتياه اهللا عليه و سلم يف إفطار من أصبح جنبا ومجيعهم رضي اهللا عنهم على هذا السبيل ال ينكر 
  وينكر على من خالف روايته عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أشد اإلنكار 

ولكن أصحابنا يغفر اهللا هلم ويسددهم أضربوا على الواجب عليهم من تدبر أحكام القرآن ورواية أخبار النيب صلى 
ني احلق والباطل وأقبلوا على ظلمات بعضها اهللا عليه و سلم واختالف العلماء ومعرفة مراتب االستدالل املفرق ب

فوق بعض من قراءة طروس معكمة مملوءة من قلت أرأيت فقنعوا جبوابات ال دالئل عليها وأفنوا يف ذلك أعمارهم 
فصفرت أيديهم من معرفة احلقائق وظلموا من اغتر هبم واألقل منهم شغلوا أنفسهم يف أنواع القياس وختصيص 

مل يأذن هبا اهللا تعاىل وال رسوله وال يقوم على صحتها برهان فقطعوا أيامهم بالترهات ولو العلل واستخراج علل 
اعتنوا مبا ألزمهم اهللا تعاىل االعتناء به من تدبر القرآن وتتبع سنن النيب صلى اهللا عليه و سلم الستناروا واهتدوا 

  والستحقوا بذلك الفوز والسبق وما توفيقنا إال باهللا تعاىل 
بعض من قوي جهله وضعف عقله ورق دينه إذا اختلف العاملان وتعلق أحدمها حبديث عن النيب صلى اهللا  وقال

  عليه و سلم أو آية وأتى اآلخر بقول خيالف ذلك احلديث وتلك اآلية 
ى فواجب اتباع من خالف احلديث ألننا مأمورون بتوقريهم وحنن عاملون أن هذا العامل لو تعمد خالف رسول اهللا صل
اهللا عليه و سلم لكان كافرا أو فاسقا ويف براءته من ذلك ما يوجب أنه كان عنده علم يوجب ترك ذلك احلديث 

  ورفع حكم تلك اآلية مل يكن عند القائل هبما وهبذا يوصل إىل توقري مجيعهم 
أترك الناس هلذا قال أبو حممد وهذا القول يف غاية الفساد من وجوه أحدمها أن قائل هذا من أي املذاهب كان 



األصل ويلزمه أن يبيح بيع اخلمر تقليدا لسمرة وأال يبيح التيمم للجنب يف السفر أصال تقليدا لعمر وأن يبيح بيع 
  الثمار قبل أن يبدو 

صالحها تقليدا له وأن يسقط الكفارة عن الواطىء يف هنار رمضان تقليدا إلبراهيم النخعي وحممد بن سريين وسعيد 
يتعمد باجلملة كل قولة خالف صاحبها احلديث والقرآن فيأخذ هبا وهذا ما ال يفعله مسلم وفيه ترك  بن جبري وأن

  ملذاهب يف األكثر 
ومنها أنه لو صح ما ذكر هذا اجلاهل لوجب تفسيق ذلك العامل ضرورة والستحق لعنة اهللا عز و جل ألنه كان 

إن { سلم ومن فعل هذا فقد استحق اللعنة بقول اهللا تعاىل يكون كامتا لعلم عنده عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  } لذين يكتمون مآ أنزلنا من لبينات وهلدى من بعد ما بيناه للناس يف لكتاب أولئك يلعنهم هللا ويلعنهم لالعنون 

 وأيضا فلو كان ما ذكر هذا اجلاهل لكان ذلك النص الذي تومهه عند ذلك العامل املخالف للحديث قد ضاع ومل
إنا حنن { ينقل وهذا باطل ألن كالمه صلى اهللا عليه و سلم كله وحي والوحي ذكر والذكر حمفوظ قال اهللا تعاىل 

  } نزلنا لذكر وإنا له حلافظون 
وأيضا فيقال هلذا اجلاهل ولعل هذا العامل مل يبلغه هذا احلديث أو بلغه فنسيه مجلة أو مل ينسه لكنه مل خيطر على باله 

ما نسي عمر أن بني يديه حممد بن مسلمة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبا أيوب إذا خالفه ك
األنصاري صاحب رحل النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبا موسى األشعري عامله صلى اهللا عليه و سلم على بعض 

  اليمن وهذان ال يعرفان إال بكنامها حىت إن أكثر الناس ال يعرف امسهما البتة 
عن التسمي بأمساء األنبياء عليهم السالم فإذا جاز كما ترى أن ال مير بباله شيء وهو بني يديه ويف حفظه حىت  فنهى

حني } إنك ميت وإهنم ميتون { ينهى عنه فهو فيما ميكن مغيبة عنه أمكن وأحرى وكما نسي عمر أيضا قوله تعاىل 
  ميوت حىت يسوسنا كلنا موت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال واهللا ما مات وال 

  حىت تليت عليه هذه اآلية فخر مغشيا عليه مث قام وقال واهللا كأين ما مسعتها قط قبل وقيت هذا 
وإن أردمت ستبدال زوج مكان زوج { وكما هنى عن املغاالة يف صدقات النساء حىت ذكرته املرأة بقول اهللا تعاىل 

فاعترف باحلق ورجع عن قوله وقد كان } أخذونه هبتانا وإمثا مبينا وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا أت
  حافظا 

{ هلذه اآلية ولكنه مل يذكرها يف ذلك الوقت وكما نسي عثمان رضي اهللا عنه وهو أحفظ الناس للقرآن قوله تعاىل 
إذا بلغ أشده وبلغ  ووصينا إلنسان بوالديه إحسانا محلته أمه كرها ووضعته كرها ومحله وفصاله ثالثون شهرا حىت

أربعني سنة قال رب أوزعين أن أشكر نعمتك ليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأصلح يل يف 
أمر برجم اليت ولدت لستة أشهر وهو حافظ لآلية املذكورة حىت ذكر هبا } ذرييت إين تبت إليك وإين من ملسلمني 

  فذكرها وأمر أال ترجم 
 كان ذاكرا لتلك اآلية وذلك احلديث ولكنه تأول تأويال ما من خصوص أو نسخ مبا ال يصح أو لعل ذلك العامل

  وجهه كما فعلوا رضي اهللا عنهم يف هنيه صلى اهللا عليه و سلم عن حلوم احلمر األهلية 
تأكل القذر  فقال بعضهم إمنا هنى عنها ألهنا كانت محولة الناس وقال بعضهم ألهنا مل ختمس وقال بعضهم ألهنا كانت

وقال بعضهم بل حرمت البتة ومثل هذا كثري فهذا كله خيرج تارك احلديث من العلماء السالفني عن الفسق وعن 
  اجملاهرة خبالف نص القرآن واحلديث ومعصية النيب صلى اهللا عليه و سلم املوجبة سخط اهللا تعاىل 



بن أصبغ ثنا اخلشين ثنا بندار ثنا غندار نا شعبة عن أيب  حدثنا حممد بن سعيد النبايت ثنا أمحد بن عون اهللا ثنا قاسم
إسحاق السبيعي عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام ضال يضل الناس 

  بغري ما أنزل اهللا ومصور ورجل قتل نبيا أو قتله نيب 
املرتبة وإمنا البلية على من تدين مبا مل يؤده إليه اجتهاده مما هو  قال أبو حممد فنعيذ اهللا من سلف من القصد إىل هذه

عامل مقر أنه مل ينزله اهللا تعاىل وكل من سلف من األئمة رضي اهللا عنهم إمنا أداهم إىل ما أفتوا به اجتهادهم 
  فاملخطىء منهم معذور مأجور أجرا واحدا هذا ال يظن هبم مسلم سواه 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أجله ترك احلديث املنقول ومل يبلغوه وال نقلوه  وإمنا أن يكون عندهم علم
فهم مربؤون من ذلك ومنزهون عنه ألن فاعل ذلك ملعون وأما اخلطأ فليس ذلك منفيا عنهم بل هو ثابت عليهم 

  وعلى كل بشر 
  ه إثبات فصح مبا ذكرنا أن التأويل الذي ذكره اجلاهل الذي وصفنا قوله ورام ب

التقليد هو الذي يوجب لو صح على العلماء الفسق ضرورة ويوجب هلم اللعنة وقد أعاذهم اهللا تعاىل من ذلك وأما 
  حنن فننزههم عن ذلك 

ولكنا نقول إهنم يصيبون وخيطئون وكان كل ما قالوه مردود إىل القرآن والسنة ومعروض عليهما فأليهما شهد 
ريه متروك معذور صاحبه الذي قاله ومأجور باجتهاده وأما مقلده ومتبعه فملوم آمث القرآن والسنة فهو الصحيح وغ

  عاص هللا عز و جل وباهللا تعاىل التوفيق 
ملرافق ومسحوا { وذكر بعضهم أن إبراهيم النخعي قال لو رأيتهم يتوضؤون إىل الكوعني ما جتاوزهتما وأنا أقرؤها 

 {  
و صح ما انتفعوا به ولكان ذلك خطأ من إبراهيم عظيما فما إبراهيم قال أبو حممد هذا كذب على إبراهيم ول

معصوم من اخلطأ فكيف وال يصح عنه ألن راويه عنه أبو محزة ميمون وهو ساقط جدا غري ثقة وإمنا الصحيح عنه 
  خالف هذا من الطرق الصحاح 

ن محويه السرخسي ثنا إبراهيم بن خزمي نا كما حدثنا أمحد بن عمر بن أنس ثنا أبو ذر اهلروي ثنا عبد اهللا بن أمحد ب
عبد بن محيد الكسي ثنا حممد بن بشر العبدي عن احلسن بن صاحل عن أيب الصباح عن إبراهيم النخعي قال ال طاعة 

  مفترضة إال لنيب 
ن وكما حدثنا محام بن أمحد عن عبد اهللا بن إبراهيم األصلي عن أيب زيد املروزي عن حممد بن يوسف الفربري ع

البخاري حممد بن إمساعيل ثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن سعيد بن جبري قال كان ابن 
عمر يدهن بالزيت قال فذكرته إلبراهيم النخعي فقال ما تصنع بقوله حدثين األسود عن عائشة قالت كأين أنظر 

  م وبيص الطيب يف مفارق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حمر
قال أبو حممد فهذا الذي يليق بإبراهيم رمحه اهللا وهو أال يلتفت إىل قول ابن عمر إذا وجد عن النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم خالفه فكيف يظن من له مسكة عقل أن إبراهيم يترك قول 

 يسمعهم ما ابن عمر لشيء رواه عن األسود عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ويترك نص القرآن لقوم مل
  يظن هذا بإبراهيم وينسبه إليه وقاح سخيف جاهل وباهللا تعاىل نعوذ من اخلذالن 

  وأتى بعضهم بعظيمة فقال إن عمر بن عبد العزيز قال حيدث للناس أحكام مبقدار ما أحدثوا من الفجور 



وقد أعاذه اهللا تعاىل من ذلك قال أبو حممد هذا من توليد من ال دين له ولو قال عمر ذلك لكان مرتدا عن اإلسالم 
  وبرأه منه فإنه ال جييز تبديل أحكام الدين إال كافر 

والصحيح عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه محام بن أمحد عن عبد اهللا بن إبراهيم عن أيب أمحد اجلرجاين عن 
بن دينار قال كتب عمر بن عبد  الفربري عن البخاري ثنا العالء بن عبد اجلبار ثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد اهللا

العزيز إىل أيب بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاكتبه فإين خفت دروس العلم 
  وذهاب العلماء وال يقبل إال حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم وحده  قال أبو حممد فهذا عمر بن عبد العزيز ال يأمر وال جييز إال حديث

وروي أيضا أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه عدي بن عدي الكندي عامله على املوصل يقول إن وجدهتا أكثر 
البالد سرقا ونقبا أفآخذهم بالظنة أم أحكم مبر احلق فكتب إليه عمر بن عبد العزيز إن أخذمت مبر احلق فمن مل 

   يصلحه احلق فال أصلحه اهللا
  قال فما خرجت منها إال وهي أصلح البالد 

قال أبو حممد والذي اخترع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزيز ال خيلو من أحد وجهني إما إن يكون كافرا أو 
  زنديقا ينصب لإلسالم احلبائل 

ه إما إسقاط أو يكون جاهال مل يدرك مقدار ما أخرج من رأسه ألن إحداث األحكام ال خيلو من أحد أربعة أوج
فرض الزم كإسقاط بعض الصالة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض احلج أو بعد حد الزىن أو حد القذف أو 

إسقاط مجيع ذلك وإما زيادة يف شيء منها أو إحداث فرض جديد وإما إحالل حمرم كتحليل حلم اخلنزير واخلمر 
  ه ذلك وامليتة وإما حترمي حملل كتحرمي حلم الكبش وما أشب

وأي هذه الوجوه كان فالقائل به مشرك الحق باليهود والنصارى والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من 
هذا دون استتابة وال قبول توبة إن تاب واستصفاء ماله لبيت مال املسلمني ألنه مبدل لدينه وقد قال صلى اهللا عليه 

من غضبه لباطل أدت إىل مثل هذه املهالك واحتجوا بكتابة أيب و سلم من بدل دينه فاقتلوه ومن اهللا تعاىل نعوذ 
{ بكر املصحف بعد أن مل يكن جمموعا وذكروا حديثا عن زيد بن ثابت أنه قال افتقدت آية من سورة براءة هي 

  } لقد جآءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بلمؤمنني رءوف رحيم 
د وذكروا يف ذلك تكاذيب وخرافات أهنم كانوا ال يثبتون اآلية إال حىت يشهد عليها فلم أجدها إال عند رجل واح

  رجالن وهذا كله كذب حبت من توليد الزنادقة 
وأما مجع أيب بكر رضي اهللا عنه املصحف فنعم ووجه ذلك بني وهو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ينزل عليه 

ة إىل آية كذا من سورة كذا فلم يكن ميكن أن يكتب القرآن يف مصحف جامع القرآن مفرقا فيأمر بضم اآلية النازل
ألجل ذلك فلما مات صلى اهللا عليه و سلم واستقر الوحي وعلم أنه ال مزيد فيه وال تبديل كتبه أبو بكر حينئذ 

  وأثبته 
دها مكتوبة إال عند ذلك وأما افتقار زيد بن ثابت اآلية فليس ذلك على ما ظنه أهل اجلهل وإمنا معناه أنه مل جي

الرجل وهذا بني يف حديث حدثناه عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أيب إسحاق البلخي عن الفربري عن البخاري حدثنا 
أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري قال أخربين خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال ملا نسخنا املصحف يف 

اب كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرؤها مل أجدها مع أحد إال املصاحف فقدت آية من سورة األحز
من ملؤمنني رجال صدقوا { مع خزمية بن ثابت الذي جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهادته شهادة رجلني 



  } ما عاهدوا هللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال 
ن ما قلناه منصوص يف هذا احلديث نفسه وذلك أن زيدا حكى أنه مسع هذه اآلية من النيب صلى قال أبو حممد بيا
  اهللا عليه و سلم 

  فقد كانت عند زيد أيضا وقد يدخل هذا احلديث علة وهي أن خارجة مل حيك أنه مسعه من أبيه 

 ثنا أمحد بن شعيب أنا حممد بن معمر ثنا وأيضا فقد حدثنا عبد اهللا بن ربيع التميمي قال ثنا حممد بن معاوية املرواين
أبو داود هو الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعيب عن مسروق عن عائشة أهنا أخربته أن فاطمة بنت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثنيها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سارها قبل وفاته فقال هلا إن جربيل 
لقرآن يف كل عام مرة وإنه عارضين به العام مرتني وال أرى األجل إال قد اقترب وذكر باقي احلديث كان يعارضين ا

فهذا نص جلي على أن القرآن إمنا هو مجعه وألفه اهللا تعاىل وأقرأه جربيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم يف عام موته 
  آلن على ذلك اجلمع األول مرتني كما هو وإنه مل جيمعه أحد دون اهللا تعاىل فهو كما هو ا

وأيضا فقد حدثنا أمحد بن حممد اجلسوري ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا معاوية عن 
األعمش عن أيب ظبيان عن ابن عباس قال أي القراءتني تعدون أول قلنا قراءة عبد اهللا قال إن رسول اهللا صلى اهللا 

يه القرآن يف كل رمضان مرة إال العام الذي قبض فيه فإنه عرض عليه مرتني فحضره عليه و سلم كان يعرض عل
  عبد اهللا فشهد ما نسخ منه وما بدل 

قال أبو حممد أبو ظبيان هو حصني بن جندب اجلنيب وقد ذكرنا من مجع القرآن على عهده صلى اهللا عليه و سلم 
وجودها إال عند خزمية مبوجب أهنا مل تكن إال عند خزمية بل وال شك أن هذه اآلية يف مجلته عندهم وليس عدم زيد 

  كل من قرأ على عثمان وأيب الدرداء وابن مسعود وعلي قد قرؤوا عليهم هذه اآلية بال شك ويف هذا كفاية 
لقد جآءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم { وقد روى قوم أن اآلية اليت افتقد زيد من سورة براءة وهي 

  وهذا كذب حبت لكل ما ذكرنا آنفا } عليكم بلمؤمنني رءوف رحيم حريص 
وأيضا فقد روي عن الرباء أن آخر سورة نزلت سورة براءة وبعث النيب هبا صلى اهللا عليه و سلم فقرأها على أهل 

  املوسم عالنية 
  وقال بعض الصحابة وأظنه جابر بن عبد اهللا ما كنا نسمي براءة إال الفاضحة 

مد فسورة قرئت على مجيع العرب يف املوسم وتقرع هبا كثري من أهل املدينة ومنها يكون منها آية خفيت قال أبو حم
  على الناس هذا ما ال يظنه من له رمق وبه حشاشة 

ويبني كذب هذه األخبار ما رويناه باألسانيد الصحيحة أنه صلى اهللا عليه و سلم كان ال يعرف فصل سورة حىت 
رمحن الرحيم وأنه صلى اهللا عليه و سلم كانت تنزل عليه اآلية فريتبها يف مكاهنا ولذلك جتد آية تنزل بسم اهللا ال

يف } قرأ بسم ربك لذي خلق { الكاللة وهي آخر آية نزلت وهي يف سورة النساء يف أول املصحف وابتداء سورة 
عن اهللا عز و جل إىل جربيل مث إىل آخر املصحف ومها أول ما نزل فصح هبذا أن رتبة اآلي ورتبة السور مأخوذة 

النيب صلى اهللا عليه و سلم ال كما يظنه أهل اجلهل أنه ألف بعد موت النيب صلى اهللا عليه و سلم ولو كان ذلك ما 
  كان القرآن منقوال نقل الكافة 

  التواتر  وال خالف بني املسلمني واليهود والنصارى واجملوس أنه منقول عن حممد صلى اهللا عليه و سلم نقل
ويبني هذا أيضا ما صح أنه صلى اهللا عليه و سلم كان يعرض القرآن كل ليلة يف رمضان على جربيل فصح هبذا أنه 



كان مؤلفا كما هو عهد الرسول صلى اهللا عليه و سلم وقوله صلى اهللا عليه و سلم تركت فيكم الثقلني كتاب اهللا 
  وأهل بييت 

يه و سلم قرأ املص والطور واملراسالت يف صالة املغرب وأن معاذا قرأ يف واألحاديث الصحاح أنه صلى اهللا عل
وذكر } ق ولقرآن جمليد { حياته صلى اهللا عليه و سلم البقرة يف صالة العتمة وأنه صلى اهللا عليه و سلم خطب ب 

رآن من أربعة من صلى اهللا عليه و سلم خوامت آل عمران وسورة النساء وأمره صلى اهللا عليه و سلم أن يؤخذ الق
  أيب وعبد اهللا بن مسعود وزيد ومعاذ 

وقول عبد اهللا بن عمرو بن العاص للنيب عليه السالم يف قراءة القرآن كل ليلة وأمره صلى اهللا عليه و سلم أن ال 
د وأيب يقرأ يف أقل من ثالث والذين مجعوا القرآن يف حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم مجاعة ذلك منهم أبو زيد وزي

ومعاذ وسعيد بن عبيد وأبو الدرداء وأمر صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا بن عمرو بقراءة القرآن يف أيام ال تكون 
  أقل من ثالث فكيف يقرأ وجيمع وهو غري مؤلف هذا حمال ال ميكن البتة 

فها ألن تلك ال تصح من وهذا كلها أحاديث صحاح األسانيد ال مطعن فيها وهبذا يلوح كذب األخبار املفتعلة خبال
  طريق النقل أصال فبطل ظنهم أن أحدا مجع 

  القرآن وألفه دون النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ومما يبني بطالن هذا القول بربهان واضح أن يف بعض املصاحف اليت وجه هبا عثمان رضي اهللا عنه إىل اآلفاق واوات 

يف سورة } سماوات وما يف ألرض وإن هللا هلو لغين حلميد له ما يف ل{ زائدة على سائرها ويف بعض املصاحف 
  احلديد ويف بعضها بنقصان هو 

وأيضا فمن احملال أن يكون عثمان رضي اهللا عنه أقرأ اخللفاء وأقدمهم صحبة وكان حيفظ القرآن كله ظاهرا ويقوم 
إىل قراءة زيد وهو صيب من صبيانه به يف ركعة ويترك قراءته اليت أخذها من فم النيب صلى اهللا عليه و سلم ويرجع 

  وهذا ما ال يظنه إال جاهل غيب 
ومنها أن عاصما روى عن زر وقرأ عليه مل يقرأ على زيد وال على من قرأ على زيد شيئا إال أنه قد صح عنه أنه 

قرأ  عرض على زيد فلم خيالف ابن مسعود وهذا ابن عامر قارىء أهل الشام مل يقرأ على زيد شيئا وال على من
  على زيد وإمنا قرأ على أيب الدرداء ومن طريق عثمان رضي اهللا عنهما وكذلك محزة مل يأخذ من طريق زيد شيئا 
وقد غلط قوم فسموا األخذ مبا قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومبا اتفق عليه علماء األمة تقليدا وهذا هو 

دها وإبطال احلقائق وإيقاع احلرية فال شيء أعون على ذلك من فعل أهل السفسطة والطالبني لتلبيس العلوم وإفسا
ختليط األمساء الواقعة على املعىن ومزجها حىت يوقعوا على احلق اسم الباطل لينفروا عنه الناس ويوقعوا على الباطل 

  اسم احلق ليوقعوا فيه من أحسن الظن هبم وليجوزوه عند الناس 
يسمون أورايهم بأمساء البالد فإذا عرض احلمار للبيع أقسم باهللا إن البارحة  كما حيكى عن فساق باعة الدواب أهنم

نزل من بلد كذا وكذا وهو يعين اآلري الذي اعتلف فيه ويظن املبتاع أنه من جلب املذكور فهذا فعل أهل الشر 
  والفسق 

اآلن أن قبول ما صح بالنقل عن وفاعل هذا يف الديانة أسوأ حاال وأعظم جرما من فاعله يف سائر املعامالت فاعلم 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم وقبول ما أوجبه القرآن بنصه وظاهره 



وقبول ما أمجعت عليه األمة ليس تقليدا وال حيل ألحد أن يسميه تقليدا ألن ذلك تلبيس وإشكال ومزج احلق 
  لى اهللا عليه و سلم بغري برهان بالباطل ألن التقليد على احلقيقة إمنا هو قبول ما قاله قائل دون النيب ص

فهذا هو الذي أمجعت األمة على تسميته تقليدا وقام الربهان على بطالنه وهو غري ما قام الربهان على صحته فحرام 
إن هي إال أمسآء مسيتموهآ أنتم وآبآؤكم مآ أنزل { أن يسمى احلق باسم الباطل والباطل باسم احلق وقد قال تعاىل 

وقد أنذر عليه السالم بقوم } ن إن يتبعون إال لظن وما هتوى ألنفس ولقد جآءهم من رهبم هلدى هللا هبا من سلطا
  يستحلون اخلمر يسموهنا بغري امسها 

وما كان ملؤمنون لينفروا كآفة فلوال نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا { وقد احتج بعضهم يف ذلك بقوله تعاىل 
قالوا وقد أوجب اهللا تعاىل على الناس قبول نذارة املنذر } عوا إليهم لعلهم حيذرون يف لدين ولينذروا قومهم إذا رج

  هلم قالوا وهذا أمر منه تعاىل بتقليد العامي للعامل 
قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألن اهللا تعاىل مل يأمر قط بقبول ما قال املنذر مطلقا لكنه يقال إمنا أمر بقبول ما 

قههم يف الدين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن اهللا عز و جل ال ما اخترع خمترع من عند نفسه أخذ ذلك يف تف
وال ما زاد زائد يف الدين من قبل رأيه ومن تأول ذلك على اهللا عز و جل وأجاز ألحد من املخلوقني أن يشرع 

وقد مسى اهللا من فعل ذلك مفتريا فقال  شريعة غري منقولة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقد كفر وحل دمه وماله
  } قل أرأيتم مآ أنزل هللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قل ءآهللا أذن لكم أم على هللا تفترون { تعاىل 

قال أبو حممد وظن قوم أهنم ختلصوا من التقليد بوجه به حتققوا بالدخول فيه وتوسطوا عنصره وهو أهنم يبطلون 
جدوا أسالفهم عليه فقط مث ال يبالون أشغبا كانت احلجاج أم حقا ويضربون عن كل حجة حجاجا تؤيد ما و

  خالفت قوهلم 
من لذين { فإن كانت آية أو حديثا تأولوا فيها التأويالت البعيدة وحرفومها عن مواضعهما فدخلوا يف قوله تعاىل 

ع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا يف لدين ولو هادوا حيرفون لكلم عن مواضعه ويقولون مسعنا وعصينا ومسع غري مسم
فإن } أهنم قالوا مسعنا وأطعنا ومسع ونظرنا لكان خريا هلم وأقوم ولكن لعنهم هللا بكفرهم فال يؤمنون إال قليال 

  أعياهم ذلك قالوا هذا خصوص وهذا متروك وليس عليه العمل 

عل مقلدو مالك وأيب حنيفة والشافعي فإهنم إمنا قال أبو حممد وهذا أقبح ما يكون من التقليد وأفحشه كالذي يف
يأخذون من احلجاج ما وافق مذهبهم وإن كان خربا موضوعا أو شغبا فاسدا ويتركون ما خالفه وإن كان نص 

  قرآن أو خربا مسندا من نقل الثقات 
ما قامت عليه حجة والعجب أهنم ينسون التقليد ويقولون إن املقلد عاص هللا ويقولون ال جيوز أن يؤخذ من أحد 

ويقولون ليس أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال ويؤخذ من قوله ويترك مث إهنم مع هذا ال يفارقون قول 
  صاحبهم بوجه من الوجوه 

وأما أهل بالدنا فليسوا ممن يتغىن بطلب دليل على مسائلهم وطالبه منهم يف الندرة إمنا يطلبه كما ذكرنا آنفا 
الم اهللا تعاىل وكالم الرسول صلى اهللا عليه و سلم على قول صاحبهم وهو خملوق مذنب خيطىء فيعرضون ك

ويصيب فإن وافق قول اهللا وقول رسوله صلى اهللا عليه و سلم قول صاحبهم أخذوا به وإن خالفاه تركوا قول اهللا 
املعاصي وال يف الكبائر بعد الشرك  جانبا وقوله صلى اهللا عليه و سلم ظهريا وثبتوا على قول صاحبهم وما نعلم يف

  اجملرد أعظم من هذه وأنه ألشد من القتل والزىن 
ألن فيما ذكرنا االستخفاف باهللا عز و جل وبرسوله صلى اهللا عليه و سلم وبالدين وألن من ذكرنا قد جاءته 



الناس وأما القاتل والزاين  موعظة من ربه فلم ينته وعاد إىل ما هني عنه وعرف أنه باطل فتدين به واستحله وعلمه
لذين يأكلون لربا ال يقومون إال { فعاملان أن فعلهما خطأ وأهنما مذنبان فهما أحسن حاال ممن ذكرنا وقد قال تعاىل 

كما يقوم لذي يتخبطه لشيطان من ملس ذلك بأهنم قالوا إمنا لبيع مثل لربا وأحل هللا لبيع وحرم لربا فمن جآءه 
  } فله ما سلف وأمره إىل هللا ومن عاد فأولئك أصحاب لنار هم فيها خالدون موعظة من ربه فنتهى 

هذا وهم يقرون أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد وأهنم قد هنوا أصحاهبم عن تقليدهم وكان أشدهم يف ذلك 
يث مل يبلغ غريه وتربأ من الشافعي فإنه رمحه اهللا بلغ من التأكيد يف اتباع صحاح اآلثار واألخذ مبا أوجبته احلجة ح

يقلد مجلة وأعلن بذلك نفعه اهللا به وأعظم أجره فلقد كان سببا إىل خري كثري فمن أسوأ حاال ممن يعتقد أن التقليد 
  ضالل وأن التقليد هو اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله مث هم 

فيه من نقص العقل والتمييز عظيم نعوذ ال يفارقون يف شيء من دينهم وهذا مع ما فيه من املخالفة هللا عز و جل ف
  باهللا من اخلذالن ونسأله التوفيق والعصمة فكل شيء بيده ال إله إال هو 

وحدثنا طائفة من األشعرية أبدعوا يف قوهلم بالتقليد قوال طريفا يف السخف وهو أن قالوا الفرض على العامي إذا 
ا دل عليه سأله فإذا أفتاه لزمه األخذ به وال حيل للعامي أن يأخذ نزلت به النازلة أن يسأل عن أفقه من يف ناحيته فإذ

بقول ميت من العلماء قدميا كان أو حديثا صاحبا كان أو تابعا أو من بعدهم فإن نزلت بذلك العامي تلك النازلة 
يسأل غريه فما أفتاه به  بعينها مرة أخرى مل جيز له أن يأخذ تلك الفتيا اليت أفتاه الفقيه هبا ولكن يسأله مرة ثانية أو

أخذ به سواء كانت تلك الفتيا األوىل غريها وقالوا إن الفرض على كل أحد إمنا هو ما أداه إليه اجتهاده فيما ال 
  نص فيه فكل جمتهد يف هذا املوضع فهو مصيب 

  قال أبو حممد ويكفي من بطالن هذا القول أهنا كلها قضايا مفتراة ودعاوى بال برهان أصال 
قلنا } ومآ أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فسألوا أهل لذكر إن كنتم ال تعلمون { ن قالوا قال اهللا تعاىل فإ

صدق اهللا تعاىل وكذب حمرف قوله أهل الذكر هم رواة السنن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم والعلماء بأحكام 
} ل هللا له يف لدنيا خزي ونذيقه يوم لقيامة عذاب حلريق ثاين عطفه ليضل عن سبي{ القرآن برهان ذلك قوله تعاىل 

فصح أن اهللا تعاىل إمنا أمرنا بسؤاهلم ليخربونا مبا عندهم من القرآن والسنن ال ألن يشرعوا لنا من الدين ما مل يأذن 
  به اهللا تعاىل بآرائهم الفاسدة وظنوهنم الكاذبة ويف هذا كفاية وباهللا تعاىل التوفيق 

  ه اهللا تعاىل يف إبطال التقليدفصل ما قال

قال أبو حممد قد ذكرنا كل ما موه به القائلون بالتقليد وبينا بطالنه وانتقاضه بعون اهللا تعاىل لنا وهللا احلمد وحنن 
اآلن ذاكرون ما قاله اهللا تعاىل يف إبطال التقليد ونبني وجه احلجاج يف بيان سقوطه وأنه ال حيل تصريفه يف دين اهللا 

  جل أصال عز و 
فمن ذلك أن يقال ملن قلد ما الفرق بينك وبني من قلد غري الذي قلدت أنت فإن أخذ حيتج يف فضل من قلد 

  ووصف سعة علمه سئل أكان قبله أحد أفضل منه وأعلم أم مل يكن قبله أحدا أعلم منه وال أفضل منه 
سلم يف قوله إننا ال ندرك بإنفاقنا مثل أحد  فإن قال مل يكن قبله أحد أفضل منه كذب رسول اهللا صلى اهللا عليه و

ذهبا مد أحد من أصحابه وال نصيفه وبقوله صلى اهللا عليه و سلم إنه ما من عام إال والذي بعده دونه وقائل هذا 
  خمالف لإلمجاع وخارج عن سبيل املؤمنني 



مسعود وابن عباس أعلم مبا وال شك عند كل مؤمن أن أبا بكر وعائشة وعليا وعمر ومعاذا وأبيا وزيدا وابن 
شاهدوا من نزول القرآن وحكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأفضل من سفيان الثوري واألوزاعي ومالك 

  وأيب حنيفة وأيب يوسف والشافعي وابن القاسم وداود وحممد بن احلسن وأمحد بن حنبل وأيب ثور 
بعدهم ما نعلم اآلن على ظهر األرض أحدا يقلد غريهم ال  وهؤالء الفقهاء رمحهم اهللا هم الذين قلدهتم الطوائف

سيما وقد حدثنا أمحد بن عمر العذري ثنا علي بن احلسن بن فهر ثنا القاضي أبو الطاهر حممد بن أمحد الذهلي ثنا 
د اهللا إن جعفر بن حممد الفريايب حدثين أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثين اهليثم بن مجيل قلت ملالك بن أنس يا أبا عب

عندنا قوما وضعوا كتبا يقول أحدهم حدثنا فالن عن فالن عن عمر بن اخلطاب بكذا وحدثنا فالن عن إبراهيم 
  بكذا ونأخذ بقول إبراهيم 

  قال مالك صح عندهم قول عمر قلت إمنا هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم 
  فقال مالك هؤالء يستتابون 

كان من ذكرمت وغريهم مما كان بعد ما ذكرمت ومع هؤالء املذكورين وقبلهم أفضل قال أبو حممد فإن قال بلى قد 
  منهم وأعلم بالدين 

  قيل له فلم تركت األفضل واألعلم وقلدت األنقص فضال وعلما 
  فإن قال ألنه أتى بعض األولني متعقبا قيل له فقلد من أتى بعدهم أيضا متعقبا على هؤالء 

أو حنفيا أو سفيانيا أو أوزاعيا قيل له فقلد أمحد بن حنبل فإنه أتى هؤالء ورأى علمهم  فإن كان مالكيا أو شافعيا
وعلم غريهم وتعقب على مجيعهم وال خالف بني أحد من علماء أهل السنة أصحاب احلديث منهم وأصحاب 

وفقهه وفضله وورعه الرأي يف سعة علمه وتبجحه يف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم وفتاوى الصحابة والتابعني 
وحتفظه يف الفتيا أو قلد إسحاق بن إبراهيم احلنظلي فقد كان كذلك مع دقة النظر وصحة الفهم أو قلد أبا ثور فقد 

  كان غاية يف ذلك كله 
وإن كان حنبليا فقيل له قلد حممد بن نصر املروزي فإنه أتى متعقبا بعد أمحد ولقد لقي أمحد وأخذ عنه وحوى علمه 

حاب مالك والشافعي وأصحاب أصحاب أيب حنيفة وأخذ علمهم وقد كان يف الغاية اليت ال وراء بعدها ولقي أص
يف سعة العلم بالقرآن واحلديث واآلثار واحلجاج ودقة النظر مع الورع العظيم والدين املتني أو حممد بن جرير 

داود بن علي فكان من سعة الرواية  الطربي فكان يف علمه ودينه حبيث عرف أو الطحاوي فقد كان من العلم أو
والعلم بالقرآن واحلديث واآلثار واإلمجاع واالختالف ودقة النظر والورع حبيث ال مزيد وقد أتى متأخرا متعقبا 

  مشرفا على مذهب كل من تقدمه 
صر فإن قلد داود قيل له قلد من أتى بعده متعقبا عليه وخمالفه كولده وابن سريج وكالطربي وكمحمد بن ن
  املروزي والطحاوي وهكذا أبدا يقلد اآلخر فاآلخر وهذا خروج عن املعقول والقياس وعن الدين مجلة 

وحىت لو مالوا إىل تقليد األفضل لبطل عليهم بأن األفاضل على خالف ذلك فقد رجع عمر إىل قول املرأة من 
شك وقد كان أبو بكر وعمر جيمعان عرض النساء إذ هم باملنع من املغاالة يف الصداق وعمر أفضل منها بال 

الصحابة ويسأالهنم فلو كان قول األفضل واجبا أن يتبع ملا كان جلمعهما الصحابة معىن ألهنما أفضل ممن مجعا ليعرفا 
  ما عندهم ولكانا يف ذلك خمطئني 



فقد خيطىء وكل هذه أقوال فاسدة بال برهان على صحة شيء منها وليس طريق الفضل من طريق االتباع يف شيء 
الفاضل فيحرم اتباعه على اخلطأ وال ينقص ذلك من فضله شيئا وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليب 

  الدرداء سلمان أفقه إذ منعه سلمان من قيام مجيع الليل ومن مواترة الصيام فكان سلمان أفقه من أيب الدرداء 
دري عقيب ال جتزأ سلمان منه وأول مشاهد سلمان فاخلندق فقد وكان أبو الدرداء أفضل من سلمان فأبو الدرداء ب

شهد صلى اهللا عليه و سلم أن األنقص فضال أمت فقها وقد قال صلى اهللا عليه و سلم فرب حامل فقه إىل من هو 
  أفقه منه 

ا وباهللا وقد قال صلى اهللا عليه و سلم ورب مبلغ أوعى من سامع وإمنا خاطب بذلك الصحابة فغري منكر ما ذكرن
  تعاىل التوفيق 

ويكفي من هذا أن كل ما ذكرنا من الفقهاء الذين قلدوا مبطلون التقليد ناهون عنه مانعون منه خمربون أن فاعله 
على باطل وقد حدثنا محام عن الباجي عن أسلم القاضي عن املازين عن الشافعي أنه هنى الناس عن تقليده وتقليد 

  غريه 
سلمة ثنا أمحد بن خليل ثنا خالد بن سعد ثنا أمحد بن خالد أنا حيىي بن عمر أنا احلارث بن وحدثنا عبد الرمحن بن 

مسكني ثنا ابن وهب قال مسعت مالكا وقال له ابن القاسم ليس أحد بعد أهل املدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر 
أنا فكيف يعلموهنا هم قال أبو حممد  قال له مالك من أين علموا ذلك قال منك يا أبا عبد اهللا قال مالك ما أعلمها

مثل لذين { كيف وقد أغنانا اهللا تعاىل عن قوهلم يف ذلك مبا نص يف كتابه من إبطال التقليد فمن قول اهللا عز و جل 
مث قال اهللا } ختذوا من دون هللا أوليآء كمثل لعنكبوت ختذت بيتا وإن أوهن لبيوت لبيت لعنكبوت لو كانوا يعلمون 

  } وتلك ألمثال نضرهبا للناس وما يعقلهآ إال لعاملون { أثر هذه اآلية  تعاىل على
قال أبو حممد فمن اختذ رجال إماما يعرض عليه قول ربه وقول نبيه صلى اهللا عليه و سلم فما وافق فيه قول ذلك 

  الرجل قبله وما خالفه ترك قول ربه تعاىل وقول نبيه صلى اهللا عليه و سلم 

ول اهللا عز و جل وقول رسوله صلى اهللا عليه و سلم والتزم قول إمامه فقد اختذ دون اهللا تعاىل وهو يقر أن هذا ق
  وليا ودخل يف مجلة اآلية املذكورة 

  اللهم إننا نربأ إليك من هذه الفعلة فال كبرية أعظم منها 
ون هللا وال رسوله وال ملؤمنني أم حسبتم أن تتركوا وملا يعلم هللا لذين جاهدوا منكم ومل يتخذوا من د{ وقال تعاىل 

أم حسبتم أن تتركوا وملا يعلم هللا لذين جاهدوا منكم ومل يتخذوا من دون هللا وال } { وليجة وهللا خبري مبا تعملون 
  } } رسوله وال ملؤمنني وليجة وهللا خبري مبا تعملون 

 وكالم رسوله صلى اهللا عليه و سلم قال أبو حممد وال وليجة أعظم ممن جعل رجال بعينه عيارا من كالم اهللا تعاىل
يوم تقلب وجوههم يف لنار يقولون يليتنآ أطعنا هللا وأطعنا لرسوال وقالوا ربنآ { وكالم سائر علماء األمة وقال تعاىل 

وقالوا لن { وقال تعاىل } فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقني { وقال تعاىل } إنآ أطعنا سادتنا وكربآءنا فأضلونا لسبيال 
  } خل جلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني يد

قال أبو حممد فمن مل يأت بكتاب اهللا تعاىل شاهد لقوله أو بربهان على صدق قوله وإال فليس صادقا لكنه كاذب 
وعن رسوله صلى اهللا عليه و  آفك مفتر على اهللا عز و جل ومن أطاع سادته وكرباءه وترك ما جاءه عن اهللا تعاىل

  سلم فقد ضل بنص القرآن واستحق الوعيد بالنار نعوذ باهللا منها وما أدى إليها 
وأنا ظننآ أن لن تقول إلنس وجلن على هللا { وقال تعاىل حاكيا عن اجلن الذين أسلموا مصدقا هلم ومثبتا عليهم 



  اىل بأن يقلده فبطل ظن من ظن ذلك يف رئيس قلده مل يأمر اهللا تع} كذبا 
  } إذ تربأ لذين تبعوا من لذين تبعوا ورأوا لعذاب وتقطعت هبم ألسباب { وقال تعاىل 

قال أبو حممد هكذا واهللا يقول هؤالء الفضالء الذين قلدهم أقوام قد هنوهم عن تقليدهم فإهنم رمحهم اهللا تربؤوا يف 
ار وهلك املقلدون هلم بعد ما مسعوا من الوعيد الشديد الدنيا واآلخرة من كل من قلدهم وفاز أولئك األفاضل األخي

  والنهي عن التقليد وعلموا أن أسالفهم الذين قلدوا قد هنوهم عن تقليدهم وتربؤوا منهم إن فعلوا ذلك 
ومن ذلك ما حدثنا أمحد بن عمر ثنا علي بن احلسن بن فهر حدثنا أبو الطاهر حممد بن أمحد الذهلي ثنا جعفر بن 

ريايب ثنا حممد بن إمساعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا األويسي ثنا مالك قال كان ربيعة يقول البن شهاب حممد الف
  إن حايل ليس يشبه حالك أنا أقول برأيي من شاء أخذه وعمل به ومن شاء تركه 

  وقد ذكرنا قول مالك وندامته على القول به 
  منه قبلناه منه وقال أبو حنيفة علمنا هذا رأي من أتانا خبري 

وإذا قيل هلم تبعوا مآ أنزل هللا قالوا بل نتبع مآ ألفينا عليه آبآءنآ أولو كان آباؤهم ال يعقلون شيئا { وقال عز و جل 
  } وال يهتدون 

قال أبو حممد وهذا نص ما فعل خصومنا بال تأويل وال تدبر بل تعرض عليهم اآلية واحلديث الصحيح الذي يقرون 
خمالف ملذاهب هلم فاسدة فيأبون قبوهلا ال بفارق ما وجدنا عليه آباءنا وكرباءنا فقد أجاهبم تعاىل  بصحته وكالمها

  جوابا كافيا وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 
فإن مل يستجيبوا لك فعلم أمنا يتبعون أهوآءهم ومن أضل ممن تبع هواه بغري هدى من هللا إن هللا ال { وقال تعاىل 

أفرأيت من ختذ إهله هواه وأضله هللا على علم وختم على مسعه وقلبه وجعل على { قال تعاىل و} يهدي لقوم لظاملني 
  } بصره غشاوة فمن يهديه من بعد هللا أفال تذكرون 

قال أبو حممد هذه صفة ظاهرة من كل مقلد يعرفها من نفسه ضرورة ألنه هوى تقليد فالن فقلده بغري علم 
  من اآلي والسنن املخالفة ملذهبه  ووجدناه ال ينتفع بسمعه فيما يسمع

وال انتفع بصره فيما أري من ذلك وال بعقله فيما علم من ذلك ووجدناه ترك طلب اهلدى من كتاب اهللا تعاىل 
وكتاب نبيه صلى اهللا عليه و سلم وطلب اهلدى ممن دون اهللا تعاىل فضل ضالال بعيدا فواحسرتاه عليهم وواأسفاه 

  هلم 
دعوا من دون هللا ما ال ينفعنا وال يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا هللا كلذي ستهوته قل أن{ وقال تعاىل 

  } لشياطني يف ألرض حريان له أصحاب يدعونه إىل هلدى ئتنا قل إن هدى هللا هو هلدى وأمرنا لنسلم لرب لعاملني 
وال يشفع له يوم القيامة وال ينيله من  قال أبو حممد وهذا نص فعل املقلد ألنه التزم اتباع من ال ينفعه وال يضره

ولن { حسناته حسنة وال حيط عنه من سيئاته سيئة وكذلك دعاه أصحابه إىل اهلدى بزعمهم فأكذهبم تعاىل وقال 
ترضى عنك ليهود وال لنصارى حىت تتبع ملتهم قل إن هدى هللا هو هلدى ولئن تبعت أهوآءهم بعد لذي جآءك من 

  فلم جيعل هدى إال ما جاء من عنده تعاىل } يل وال نصري لعلم ما لك من هللا من و
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليهآ آباءنا وهللا أمرنا هبا قل إن هللا ال يأمر بلفحشآء أتقولون على هللا { وقال تعاىل 

  } ما ال تعلمون 
ول صلى اهللا عليه و سلم بتحرميها وهكذا فعل املقلدون فإهنم أباحوا حلوم السباع واحلمر األهلية وقد جاء أمر الرس



وآخذوا الناسي وألزموا شريعة الكفارة املخطىء وقد جاء نص القرآن والسنة بإسقاط ذلك كله فلما أخربوا أن 
  ذلك كله فواحش قالوا وجدنا عليها آباءنا واهللا أمرنا هبا 

إنا وجدنآ آبآءنا على أمة وإنا على آثارهم بل قالوا { وقال تعاىل ذاما لقوم قلدوا أسالفهم وحاكيا عنهم أهنم قالوا 
مهتدون وكذلك مآ أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال مترفوهآ إنا وجدنآ آبآءنا على أمة وإنا على آثارهم 

  } مقتدون قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آبآءكم قالوا إنا مبآ أرسلتم به كافرون 

الوا إىل مآ أنزل هللا وإىل لرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنآ أولو كان آباؤهم ال وإذا قيل هلم تع{ وقال تعاىل 
يأيها لناس كلوا مما يف ألرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات لشيطان إنه { وقال تعاىل } يعلمون شيئا وال يهتدون 

مون وإذا قيل هلم تبعوا مآ أنزل هللا قالوا لكم عدو مبني إمنا يأمركم بلسوء ولفحشآء وأن تقولوا على هللا ما ال تعل
  } بل نتبع مآ ألفينا عليه آبآءنآ أولو كان آباؤهم ال يعقلون شيئا وال يهتدون 

ومن قلد فقد قال على اهللا ما ال يعلم وهذا نص كالم رب العاملني الذي إليه معادنا وبني يديه موقفنا وهو سائلنا 
ما أطعنا أو عصينا فليتق اهللا على نفسه أمرؤ يعلم أن وعد اهللا حق وأن هذه عما أمرنا به من ذلك وجمازينا حبسب 

عهود ربه إليه وليتب عن التقليد وليفتش حاله فإن رأى فيها هذه الصفات اليت ذمها اهللا تعاىل فليتدارك نفسه 
يعبدوها وأنابوا إىل هللا ولذين جتنبوا لطاغوت أن { بالتوبة من ذلك ولريجع إىل بشرى قبول قول ربه تعاىل إذ يقول 

} { هلم لبشرى فبشر عباد لذين يستمعون لقول فيتبعون أحسنه أولئك لذين هداهم هللا وأولئك هم أولو أللباب 
ولذين جتنبوا لطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إىل هللا هلم لبشرى فبشر عباد لذين يستمعون لقول فيتبعون أحسنه 

فاحملروم من حرم هذه البشرى وخرج عن هذه الصفة احملمودة } و أللباب أولئك لذين هداهم هللا وأولئك هم أول
نسأل اهللا أن يكتبنا يف عداد أهلها وأن يثبتنا يف مجلتهم آمني فقد فاز من وصفه اهللا تعاىل بأنه هداه وبأنه مبشر وأنه 

شهد اهللا عز و جل  من أويل األلباب وهذه صفة من استمع األقوال فلم يقلد واختار أحسنها واألحسن هو ما
  ورسوله صلى اهللا عليه و سلم باحلسىن مما وافق القرآن والسنة وباهللا تعاىل التوفيق 

فقد صح بنص كالم اهللا تعاىل بطالن تقليد الرجال والنساء مجلة وحترمي اتباع اآلباء والرؤساء البتة وعلى هذا كله 
  السلف الصاحل 

بن عون اهللا ثنا قاسم بن أصبغ ثنا حممد بن عبد السالم اخلشين ثنا حممد بن أخربنا حممد بن سعيد النبايت ثنا أمحد 
  بشار ثنا حممد بن جعفر غندر ثنا 

شعبة عن عاصم األحول عن الشعيب أن أبا بكر قال يف الكاللة أقضي فيها فإن يكن صوابا فمن اهللا وإن يكن خطأ 
والد فقال عمر بن اخلطاب إين ألستحي من اهللا أن أخالف فمين ومن الشيطان واهللا منه بريء وهو ما دون الولد وال

  أبا بكر 
قال أبو حممد هذا هو احلديث الذي موهوا به واستحلوا الكذب بإبراء مفردا مما قبله وإمنا استحى عمر من خمالفة 

  أيب بكر رضي اهللا عنهما يف اعترافه باخلطأ وأنه ليس كالمه كله صوابا ال يف قوله يف الكاللة 
رهان ذلك أن عمر أقر عند موته أنه مل يقض يف الكاللة بشيء وقد اعترف بأنه مل يفهمها قط وحىت لو صح أنه وب

وافق أبا بكر يف الكاللة يف احلديث املذكور ملا كانت فيه حجة ألن الشعيب راوي احلديث مل يدرك عمر وأبعد 
  روايته فعن علي على اختالف يف رؤيته أيضا 

عمر يف اجلد فإن حممد بن سعيد أخربين عن أمحد بن عون اهللا عن قاسم بن أصبغ عن اخلشين  وأما االضطراب عن



عن بندار عن ابن أيب عدي شعبة عن حيىي بن سعيد األنصاري عن سعيد بن املسيب قال قال عمر بن اخلطاب حني 
  طعن إين مل أقض يف اجلد شيئا 

أن محاما حدثين قال ثنا ابن مفرج عن عبد األعلى بن حممد بن وأما االختالف عنه رضي اهللا عنه يف الكاللة فهو 
احلسن قاضي صنعاء عن الديري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب 
كتب يف اجلد والكاللة كتابا فمكث يستخري اهللا يقول اللهم إن علمت فيه خريا فأمضه حىت إذا طعن دعا بالكتاب 

ي فلم يدر أحد ما كان فيه فقال إين كنت كتبت يف اجلد والكاللة كتابا وكنت أستخري اهللا فيه فرأيت أن فمح
  أترككم على ما كنتم عليه 

قال عبد الرزاق وحدثنا ابن جريج أخربين ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن عمر بن اخلطاب أوصى عند املوت 
  ا قلت قال من ال ولد له فقال الكاللة كما قلت قال ابن عباس وم

  قال أبو حممد هذا أصح سند يرد يف هذا الباب عن عمر التصاله وعدالة ناقليه 

وإمامتهم وصحة مساع بعضهم من بعض وهو كما ترى خمالف لرأي أيب بكر يف الكاللة ألن أبا بكر كان يقول 
لد له فقط بالسند الذي ال داخلة فيه فبطل الكاللة من ال ولد له وال والد وعمر عند املوت يقول الكاللة من ال و

هبذا ما رواه الشعيب الذي أبعد ذكره رؤيته عليا رضي اهللا عنه بالكوفة يتوضأ يف الرحبة هذا إن صح أنه رآه أيضا 
أخربنا حممد بن سعيد النبايت ثنا أمحد بن عون اهللا ثنا قاسم بن أصبغ ثنا حممد بن عبد السالم اخلشين ثنا حممد بن 

ار ثنا حممد بن جعفر غندر ثنا شعبة عن عاصم عن الشعيب قال سئل عبد اهللا بن مسعود عن امرأة تويف عنها بش
زوجها ومل يفرض هلا فاختلف إليه شهرا فقال ما سئلت عن شيء منذ تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشد 

ن صوابا فمن اهللا وإن يكن خطأ فمن الشيطان علي منه مل ينزل فيه قرآن ناطق وال سنة ماضية أقضي فيها فإن يك
  واهللا منه بريء وذكر احلديث 

قال أبو حممد فهذا ابن مسعود يعترف باخلطأ ومبغيب السنن عنه ويف هذه القصة سنة صحيحة خفيت عنه مث علمها 
   بعد ذلك وال سبيل إىل أن يوجد عن أحد من الصحابة والتابعني غري االعتراف جبواز اخلطأ عليهم

والصحيح من رواية الشعيب يف اخلرب الذي ذكرنا هو ما أخربناه حممد بن سعيد بن نبات عن أمحد بن عون اهللا عن 
قاسم بن أصبغ عن اخلشين عن بندار عن غندر ثنا شعبة عن حيىي بن سعيد التيمي تيم الرباب قال ثالث وددت أن 

هن أمرا ينتهي إليه اجلد والكاللة وأبواب من أبواب الربا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يقض حىت يبني لنا في
  فهذا هو املتصل من طريق الشعيب 

مث إنا نقول إن العجب ليطول ممن اختار أخذ أقوال إنسان بعينه مل يصحبه من اهللا عز و جل معجزة وال ظهرت عليه 
كان من التابعني فمن دوهنم ممن ال يقطع آية وال شهد اهللا له بالعصمة عن اخلطأ وال بالوالية وأعجب من ذلك إن 

على غيب إسالمه وال بيد مقلده أكثر من حسن الظن به وأنه يف ظاهر أمره فاضل من أفاضل املسلمني ال يقطع له 
  على غريه من الناس بفضل وال يشهد له على نظارته بسبق إن هذا هلو الضالل املبني 

دون أن مييل إىل غريه ممن هو مثله يف الظاهر أو أفضل منه يف الظاهر  فليت شعري ما الذي أوجب عليه أن مييل إليه
أو يف احلقيقة من سابقي الصحابة حىت صاروا يتدينون بقوله يف دينهم الذي هو وسليتهم إىل اهللا تعاىل ال يرجون 

دهم شيئا فما دونه النجاة من عذاب اآلخرة بسواه وجندهم املساكني يف أمور دنياهم ال يقلدون أحدا وال يبتاع أح
أو فما فوقه إال حىت يقيسه ويتأمل جددته ويتقي الغنب فيه وهو ال يتقي الغنب يف دينه الذي فيه هالكه أو جناته يف 



األبد فتجده قد قبله جمازفة وأخذه مطارفة هات ما قال مالك وابن القاسم وسحنون إن كان مالكيا أو ما قال أبو 
  سن إن كان حنفيا أو ما قال الشافعي إن كان شافعيا وال مزيد حنيفة وأبو يوسف وحممد بن احل

وواهللا لو أن هؤالء رمحهم اهللا وردوا عرصة القيامة مبلء السموات واألرض حسنات ما رمحوه منها بواحدة ولو أنه 
ا إليه وال املغرور ورد ذلك املوقف مبلء السموات واألرض سيئات ما حطوا منها واحدة وال عرجوا عليه وال التفتو

  نفعوه بنافعة 
وجنده يضرب عن كالم نبيه صلى اهللا عليه و سلم الذي ال يرجو شفاعة سواه وال أن ينقذه من أطباق النريان بعد 

  رمحة اهللا تعاىل إال اتباعه إياه فأين الضالل إن مل يكن يف فعل هؤالء القوم 
على قول مالك وابن القاسم فهال تبعتم أقوال عمر مث ننحط يف سؤاهلم درجة فنقول ما الذي دعاكم إىل التهالك 

بن اخلطاب وابنه فتهالكتم عليها فهما أعلم وأفضل من مالك وابن القاسم عند اهللا عز و جل بال شك ونقول 
  للحنفيني 

ما الذي محلكم على التماوت على قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد بن احلسن فهال طلبتم أقوال عبد اهللا بن 
  وعلي فتماومت عليها فهما أفضل وأعلم من أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد بن احلسن عند اهللا تعاىل بال شك  مسعود

  ونقول ملن قلد الشافعي رمحه اهللا أمل ينهكم عن تقليده وأمركم باتباع كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم حيث صح 
ألحد أو ليس قد قال رمحه اهللا وقد ذكر حديث النيب صلى  فهال اتبعتموه يف هذا القولة الصادقة اليت ال حيل خالفها

  اهللا عليه و سلم فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه فقال 

رمحه اهللا إن صح هذا احلديث فبه أقول ونربأ من كل مذهب خالف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم واحلديث 
 أنتم دأبا تتحيلون يف إبطاله بأنواع من احليل الباردة املذكور يف غاية الصحة من طريق عائشة رضي اهللا عنها مث

  وهناكم عن قبول املرسل 
مث أنتم تأخذون به يف حترمي بيع اللحم باحليوان تقليدا لغلطه رمحه اهللا الذي مل يعصم منه أحد فقد كان تقليد ابن 

  عباس أوىل بكم إذ وال بد ألنه أفضل وأعلم عند اهللا عز و جل من الشافعي 
د قال قائلون منهم حنن مل نرزق من العقل والفهم ما ميكننا أن نأخذ الفقه من القرآن وحديث النيب صلى اهللا وق

عليه و سلم فأتوا باليت متأل الفم فيقال هلم أمنعكم اهللا تعاىل العقل الذي تفهمون به عند ما قد ألزمكم فهمه إذ 
  } فاهلآ أفال يتدبرون لقرآن أم على قلوب أق{ يقول عز و جل 

يأيها لذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا هتديتم إىل هللا مرجعكم مجيعا فينبئكم { وقد مسعتموه يقول 
قل أغري هللا أبغي ربا وهو رب كل شيء وال تكسب كل نفس إال عليها وال { ومسعتموه يقول } مبا كنتم تعملون 

ال يكلف هللا نفسا إال { ومسعتموه يقول } م مبا كنتم فيه ختتلفون تزر وازرة وزر أخرى مث إىل ربكم مرجعكم فينبئك
وسعها هلا ما كسبت وعليها ما كتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينآ إصرا كما محلته 

رنا على لقوم على لذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورمحنآ أنت موالنا فنص
فلوال أن يف وسعكم الفهم ألحكام القرآن ما أمركم بتدبره ولوال أن يف وسعكم الفهم لكالم النيب صلى } لكافرين 

  اهللا عليه و سلم ما أمره بالبيان عليكم وال أمركم بطاعته هذا إن كنتم تصدقون كالم ربكم 
ليكم تدبره واألخذ به واتسعت عقولكم للفهم فليت شعري كيف قصرت عقولكم عن فهم ما افترض اهللا تعاىل ع

عن الشافعي ومالك وأيب حنيفة وما أمركم اهللا تعاىل قط بالسماع منهم خاصة دون سائر العلماء وال ضمن لكم 
  ربكم تعاىل قط العون على فهم كالمهم كما ضمن لكم يف فهم كالمه إنه ال يكلفكم إال وسعكم 



مرنا بشيء إال وقد سبب لنا طرق الوصول إليه وسهلها وبينها فقد أيقنا بال شك وقد أيقنا أن اهللا عز و جل ال يأ
  عندنا أن وجوه معرفة أحكام اآلي واألحاديث اليت 

  أمرنا بقبوهلا بينة ملن طلبها إن صدقتم ربكم وإن كذبتم كفرمت 
  نقطع بأن فهمه ممكن لنا وأما ما مل نؤمر باتباعه من رأي مالك وأيب حنيفة وقول الشافعي فال سبيل إىل أن 

حدثنا أمحد بن عمر العذري نا أبو حممد احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فراس أنا أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد 
بن عبد الرمحن بن عمرو بن أيب سفيان بن عبد الرمحن بن صفوان بن أمية بن خلف اجلمحي نا أبو احلسن علي بن 

السالم نا غطيف بن أعني احملاريب عن مصعب بن سعد عن عدي بن حامت قال أتيت  عبد العزيز نا األصبهاين نا عبد
  النيب صلى اهللا عليه و سلم ويف عنقي صليب من ذهب فقال يل يا ابن حامت ألق هذا الوثن من عنقك فألقيته 

وملسيح بن مرمي ومآ  ختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون هللا{ مث افتتح سورة براءة فقرأ حىت بلغ قوله تعاىل 
فقلت يا رسول اهللا ما كنا نعبدهم فقال النيب } أمروا إال ليعبدوا إهلا واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون 

صلى اهللا عليه و سلم كانوا حيلون لكم احلرام فتستحلونه وحيرمون عليكم احلالل فتحرمونه قلت بلى قال فتلك 
  عبادتكم 

يب صلى اهللا عليه و سلم اتباع من دون النيب صلى اهللا عليه و سلم يف التحليل والتحرمي قال أبو حممد فسمى الن
عبادة وكل من قلد مفتيا خيطىء ويصيب فال بد له من أن يستحل حراما وحيرم حالال وبرهان ذلك حترمي بعضهم ما 

  حيله سائرهم وال بد أن أحدهم خمطىء 
  ليت أمره خالقه بسلوكها وضمن له بيان هنج الصواب فيها أفليس من العجب إضراب املرء عن الطريق ا

وأمره أن يكون مهه نفسه ال ما سواها فيترك ذلك كله ويقصد إىل طريق مل يؤمر بسلوكها وال ضمن له هنج 
الصواب فيها بل قد هني عن ذلك وعيب عليه والمه ربه عز و جل على ذلك أشد املالمة مع أن الذي قلدوه 

  ده فمن أضل من هؤالء ينهاهم عن تقلي
وقد احتج بعض من قلد مالكا بأنه املعين بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إنذاره بزمان يأيت ال يوجد فيه 

  عامل أعلم من عامل املدينة 
  أخربنا عبد اهللا بن ربيع التميمي عن حممد بن معاوية عن أمحد بن شعيب أنا 

سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أيب الزناد عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  علي بن حممد ثنا حممد بن كثري عن
  قال رسول اهللا يضربون أكباد اإلبل ويطلبون العلم فال جيدون عاملا أعلم من عامل املدينة 

  فقال النسائي قوله أبو الزناد خطأ إمنا هو أبو الزبري 
منكي ثنا ابن مفرج قال ثنا حممد بن أيوب الصموت ثنا أمحد بن قال أبو حممد وهكذا حدثناه أمحد بن عبد اهللا الطل

عمرو بن عبد اخلالق البزار ثنا عمرو بن علي ثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريح عن أيب الزبري عن أيب هريرة قال 
قال البزار مل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوشك أن تضرب أكباد املطي فال يوجد عامل أعلم من عامل املدينة 

  يرو ابن جريج عن أيب صاحل غري هذا احلديث 
حدثنا أمحد بن عمر ثنا علي بن احلسن بن فهر أنا حممد بن علي ثنا حممد بن عبد اهللا البيع إجازة أنا أبو النضر الفقيه 

نا معن بن  أمحد بن حممد العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا أبو مسلم عن عبد الرمحن بن يونس املستلمي
عيسى حدثين زهري أبو املنذر التميمي ثنا عبيد اهللا بن عمر بن سعيد بن أيب هند عن أيب موسى األشعري قال قال 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج ناس من املشرق يف طلب العلم فال جيدون عاملا أعلم من عامل املدينة وقال 
  عامل أهل املدينة 

ا فهر نا ابن أمحد بن إبراهيم بن فراس ثنا ابن األعرايب ثنا حممد بن إمساعيل الصويف ثنا علي حدثنا أمحد بن عمر ثن
بن املديين ثنا سفيان بن عيينة فذكر احلديث فقال ابن عيينة وضعناه على مالك بن أنس قال ابن فراس ثنا حممد بن 

صاري وذكر هذا احلديث فقال بلغين عن ابن أمحد اليقطيين نا حممد بن أمحد بن سلم احلراين ثنا أبو موسى األن
  جريج أنه كان يقول نرى أنه مالك بن أنس 

قال أبو حممد هذا حديث مل يقنعوا بقبيح فعلهم يف التقليد حىت أضافوا إىل ذلك الكذب على رسول اهللا صلى اهللا 
و مدلس ما مل يقل حدثنا أو عليه و سلم يف الصفة املذكورة يف احلديث املذكور على أن يف سنده أبو الزبري وه

  أخربنا ومع ذلك فليست تلك الصفة موجودة يف عصر مالك ألنه كان يف عصره ابن أيب ذئب وعبد العزيز 

بن املاجشون وسفيان الثوري والليث واألوزاعي وكل هؤالء ال ميكن ملن له أقل إنصاف وعلم أن يفضله يف علمه 
وال حلديث النيب صلى اهللا عليه و سلم وأقوال الصحابة رضي اهللا  وورعه على واحد منهم وال يف فهمه للقرآن

عنهم وليت شعري ما الذي دهلم على أنه مالك دون أن يقولوا إنه سعيد بن املسيب الذي كان أفقه من مالك 
  وأفضل 

  وذكروا عن سفيان بن عيينة أنه قال كانوا يرونه مالكا قالوا فإمنا عىن سفيان بذلك التابعني 
أبو حممد فزادوا كذبة وما دليلهم على أن سفيان عىن بذلك التابعني لو صح عن سفيان ولعله عىن بذلك قال 

  مقلدي مالك من صغار أصحابه 
قال أبو حممد هذا بارد وكذب وليت شعري أي شيء من إدراك سفيان للتابعني مما يوجب أنه عناهم هبذا القول 

ن أنه ظن منه ومثل هذا من اإلقدام على القطع بالظنون ال يستسهله إال فكيف يصح عن سفيان إال ما رويناه آنفا م
  من يستسهل الكذب نعوذ باهللا من ذلك 

ومما يوضح كذهبم يف هذا على سفيان بن عيينة ما حدثناه أمحد بن عمر بن أنس العذري ثنا أمحد بن عيسى بن 
امليمون عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بن راشد إمساعيل البلوي ثنا غندر ثنا خلف بن القاسم احلافظ ثنا أبو 

البجلي ثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهللا بن صفوان النصري قال حممد بن أيب عمر قال سفيان بن 
عيينة لو سئل أي الناس أعلم لقالوا سفيان يعين الثوري فهذا سفيان بن عيينة يقطع بأهنم كانوا يقولون سفيان أعلم 

  اس فدخل يف ذلك مالك وغريه الن
  وأما الرواية عن أيب جريج فال يدرى عمن هي وإمنا هي بالغ ضعيف كما ترى 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
وقد ضربت آباط اإلبل أيام عمر يف طلب العلم حقا الذي هو العلم باحلقيقة وهو القرآن وسنن رسول اهللا صلى 

ىل املدينة متعلمني للعلم ومتفقهني يف الدين وما كان يف أقطار البالد يومئذ اهللا عليه و سلم وهاجر الناس يف خالفته إ
أحد يقطع على أنه أعلم من عمر ال سيما مع شهادة النيب صلى اهللا عليه و سلم له بالعلم والدين وأقصى ما ميكن 

  ه مجلة فال أصال أن يشك هل يساويه يف العلم علي وعائشة ومعاذ وابن مسعود وأما أن يقطع بأهنم أعلم من

وأما اإلكثار من الرأي فليس علما أصال ولو كان علما لكان أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد بن احلسن أعلم من 
مالك ألهنم أكثر فتيا ورأيا منه فإذا ليس الرأي علما وإمنا العلم حفظ سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأقوال 



مالك من هو أوسع علما منه كشعبة وسفيان ومن هو مثله كسفيان بن عيينة الصحابة والتابعني فقد كان يف عصر 
  واألوزاعي وهشيم وغريه فظهر كذب من كذب يف احلديث املذكور وباهللا تعاىل التوفيق 

مث لو صح وصح أنه مالك بامسه ونسبه لكان إمنا فيه أنه ال يوجد أعلم منه قط وليس فيه أنه ال يوجد مثله يف العلم 
احتجاجهم ومل مينع وجود مثله يف العلم وعارضهم بعض الشافعيني مبا حدثناه هشام بن سعيد اخلري بن فتحون فبطل 

قال ثنا عبد اجلبار املقرىء مبصر نا احلسن بن احلسني النجريمي ثنا جعفر بن حممد األصبهاين نا يونس بن حبيب نا 
عن اجلارود عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا  أبو داود الطيالسي نا جعفر بن سليمان عن النضر بن معبد

صلى اهللا عليه و سلم ال تسبوا قريشا فإن عاملها ميأل األرض علما اللهم إنك أذقت أوهلا عذابا أو وباال فأذق 
  آخرها نواال 

ابن أيب دليم نا فقالوا هذه صفة الشافعي فما مأل األرض علما قرشي غريه وحدثنا أمحد بن حممد بن اجلسور قال نا 
ابن وضاح نا أبو بكر بن أيب شيبة عن عبد األعلى عن معمر األزهري عن سهل بن أيب حثمة أن رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم قال تعلموا من قريش وال تعلموها وقدموا قريشا وال تؤخروها 
  فإن للقرشي قوة الرجلني من غري قريش 

  ن حديثهم الذي شنعوا به قال أبو حممد وهذا حديث صحيح أصح م
وأما احلقيقة يف ذلك احلديث فهي أن الصفة اليت بني صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك احلديث مل تأت بعد هذا إن 
صح احلديث املذكور ألن الزمان إىل اآلن مل تكن قط فيه البالد عارية من عامل يضاهي علماء املدينة فقد كان يف 

ود وعلي وسليمان وكان بالشام معاذ وأبو الدرداء وكان مبكة ابن عباس وال حيل عصر الصحابة بالعراق ابن مسع
لذي ورع وعلم أن يقول إن عمر وعائشة وأيب بن كعب وزيد بن ثابت كانوا أفقه من علي وابن مسعود ومعاذ 

  وما ابن عباس مبتأخر عمن ذكرنا 
  ملسيب مث أتى التابعون فال يقدر ذو ورع وعلم أن يقول إن سعيد بن ا

وسليمان بن يسار كانا أفقه من عطاء واحلسن وعلقمة واألسود مث أتى صغار التابعني فال يقدر ذو ورع وعلم أن 
يقول إن ربيعة والزهري وأبا الزناد كانوا أفقه من إبراهيم النخعي وعامر والشعيب وسعيد بن جبري وأيوب 

عه ابن أيب ذئب وسفيان الثوري واألوزاعي وابن جريج السختياين وعمر بن عبد العزيز مث أتى عصر مالك فكان م
  والليس وليس أحد ممن ذكرنا دونه يف رواية وال دراية وال ورع مث هكذا إىل أن انقطع الفقه من املدينة مجلة 

  واستقر يف اآلفاق 
ى األرض حاشا فإمنا ذلك احلديث إن صح إذا قرب قيام الساعة وأرز اإلميان إىل املدينة ومكة وغلب الدجال عل

  مكة واملدينة فحينئذ يكون ذلك وإمنا حىت اآلن فلم تأت صفة ذلك احلديث وهذا بني ظاهر 
وأما اإلنذار مبا ذكرنا فكما حدثنا محام بن أمحد عن عبد اهللا بن إبراهيم عن أيب زيد املروزي عن حممد بن يوسف 

س بن عياض حدثين عبيد اهللا عن خبيب بن عبد الرمحن عن حممد بن إمساعيل البخاري حدثنا إبراهيم بن املنذر نا أن
عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن اإلميان ليأزر إىل املدينة كما تأرز 

  احلية إىل حجرها 
عن أمحد بن  وكما حدثنا عبد اهللا بن يوسف بن نامي عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد

علي عن مسلم بن احلجاج ثنا حممد بن رافع والفضل بن سهل األعرج ثنا شبابة بن سوار قال ثنا عاصم بن حممد 
العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز 



  بني املسجدين كما تأرز احلية إىل جحرها 
وكما حدثنا محام بن أمحد عن عبد اهللا بن إبراهيم عن أيب زيد عن الفربري عن البخاري ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا 

الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو األوزاعي ثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة حدثين أنس بن مالك عن النيب صلى 
  إال مكة واملدينة وذكر باقي احلديث اهللا عليه و سلم قال ليس من بلد إال سيطؤه الدجال 

مث نقول هلم هبكم حىت لو صح احلديث املذكور مث لو صح أنه مالك بال شك أي شيء كان يكون فيه مما يوجب 
اتباعه دون غريه من العلماء وال شك عند أحد من نقلة احلديث يف صحة احلديث املسند إىل رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم أنه 

فيها أنه أعطي قدحا فشرب منه حىت رأى الري جيري يف أظفاره مث ناول فضله عمر فقيل له يا رسول اهللا  رأى رؤيا
ما أولت ذلك فقال صلى اهللا عليه و سلم العلم وصحة احلديث أنه صلى اهللا عليه و سلم أري أمته وعليهم قمص 

أخرب أن ذلك الدين فقد صح عن النيب صلى بعضها إىل الثديني وعلى عمر قميص جيره وأنه صلى اهللا عليه و سلم 
  اهللا عليه و سلم أن عمر من أعلم أمته وأصحابه ومن أئمتهم دينا 
  وال خالف بني أحد املسلمني أن عمر وعليا وابن مسعود وعائشة 

 أعلم من مالك بال شك وليس ذلك يوجب تقليد أحد ممن ذكرنا وال اتباعه على مجيع أقواله كما فعلوا هم مبالك
فبطل تعلقهم باحلديث املذكور لو صح وتأوهلم فيه كذب حبت ال حيل ألحد نسبته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم 
وما الفرق بينهم يف اإلقدام وبني الشافعيني لو استحلوا أن يقولوا إن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس 

لفاجرهم إن املراد هبذا هو الشافعي ألنه قرشي النسب فيجب أن تبع لقريش يف هذا األمر برهم لربهم وفاجرهم 
يكون الناس تبعا له وبني الداوديني لو أهنم استحلوا فقال إن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أن العلم أو 

بناء فارس هذا على هذا الدين بالثريا لتناوله رجل أو رجال من أبناء فارس املراد هبذا داود وأبو حنيفة ألهنما من أ
  أن هذين احلديثني صحيحان ال شك يف صحتهما وحديث عامل املدينة معلول ال يصح 

فإن قالوا قد كان يف قريش علماء غري الشافعي ويف الفرس علماء غري داود وأيب حنيفة قيل هلم وقد كان باملدينة 
  ى اهللا عليه و سلم ال يستجيزه ذو ورع علماء غري مالك بال شك وكان هذا استحالل للكذب على رسول اهللا صل

قال أبو حممد وأما احتجاجهم بقول مالك هذا العمل ببلدنا فهذا ال معىن له ألن العمل باملدينة قبل مولد مالك 
بثالث وعشرين سنة مل جيز إال بالظلم واجلور والفسق وال وليهم إال الفساق من عمال بين مروان مث عمال بين 

  حبيش بن دجلة وطارق وعبد الرمحن بن الضحاك وغريهم ممن ال يعتد هبم العباس كاحلجاج و
وما أدرك مالك قط باملدينة بعقله عمل أمري ووال يقتدي به أصال ولقد كان التغيري بدأ يف السنن من قبل ما ذكرنا 

  كقول مروان ذهب ما هنالك 
  تجاج بالعمل مجلة وال يبق ودليل ما ذكرنا تركهم عمل عمر وعثمان يف نصوص املوطأ فبطل االح

إال الرواية اليت رواها ثقات العلماء عن أمثاهلم إذ مل ميكن الظاملني أن حيولوا بينهم وبني ألسنتهم كما حالوا بينهم 
  وبني العمل وباهللا تعاىل التوفيق 

لعصر الثالث وهي قال أبو حممد ومن الربهان الالئح على بطالن التقليد أن أهل العصر األول والعصر الثاين وا
القرون اليت أثىن عليها النيب صلى اهللا عليه و سلم كما حدثنا عبد اهللا بن ربيع عن حممد بن إسحاق بن السليم عن 



ابن األعرايب عن أيب داود عن مسدد وعمرو بن عون قاال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن عمران بن 
 عليه و سلم خري أميت القرن الذي بعثت فيهم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم احلصني قال قال رسول اهللا صلى اهللا

واهللا أعلم أذكر الثالث أم ال مث يظهر قوم يشهدون وال يستشهدون وينذرون وال يوفون وحيربون وال يؤمتنون 
  ويفشون فيهم السمن 

  قال أبو حممد وهكذا يف كتايب والصواب خيونون وال يؤمتنون 
ة خيونون رويناه من طريق مسلم عن حممد بن املثىن عن غندر عن شعبة عن أيب محزة عن زهدم عن عمران و بلفظ

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان أهل هذه القرون الفاضلة احملمودة يطلبون حديث النيب صلى اهللا عليه و 
ثا عنه صلى اهللا عليه و سلم عملوا به واعتقدوه سلم والفقه يف القرآن ويرحلون يف ذلك إىل البالد فإن وجدوا حدي

وال يقلد أحد منهم أحدا البتة فلما جاء أهل العصر الرابع تركوا ذلك كله وعولوا على التقليد الذي ابتدعوه ومل 
يكن قبلهم فاتبع ضعفاء أصحاب أيب حنيفة أبا حنيفة وأصحاب مالك مالكا ومل يلتفتوا إىل حديث خيالف قوهلما وال 

قهوا يف القرآن والسنن وال بالوا هبما إال من عصمه اهللا عز و جل وثبته على ما كان عليه السلف الصاحل يف تف
  األعصار الثالثة احملمودة من اتباع السنن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والتفقه يف القرآن وترك التقليد 

ف ابن وهب وأشهب وابن املاجشون واملغرية وابن أيب وأما أفاضل أصحاب أيب حنيفة ومالك فما قلدومها فإن خال
حازم ملالك أشهر من أن يتكلف إيراده وقد خالفه أيضا ابن القاسم وكذلك خالف أيب يوسف وزفر وحممد 

  واحلسن بن زياد أليب حنيفة أشهر من أن يتكلف إيراده وكذلك خالف أيب ثور واملزين للشافعي رمحه اهللا 
نون ابن القاسم وخالف بن املواز أصبغ وكذلك خالف حممد بن علي بن يوسف املزين وكذلك خالف أصبغ وسح

يف كثري وكذلك خالف الطحاوي أيضا أبا حنيفة وأصحابه فإن كان النظر حقا فقد أخطؤوا يف التقليد وإن كان 
  التقليد 

  ب أن جيتنب حقا فقد أخطؤوا النظر وترك التقليد فقد ثبت اخلطأ عليهم على كل حال واخلطأ واج
قال أبو حممد وقد سألناهم فقلنا هلم أنتم مقرون معنا بأن عيسى ابن مرمي عبد اهللا ورسوله عليه السالم ينزل إذا 

خرج الدجال اللعني فيدبر أهل اإلسالم مبلتهم ال مبلة أخرى فقالوا لنا أبرأي أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد بن 
نون حيكم بني املسلمني ويقضي يف الدين ويفيت املستفتني أال إن هذا هو احلسن أو بتقليد مالك وابن القاسم وسح

  الضالل املبني 
ولقد نكس اإلسالم وذلت النبوة وهانت الرسالة وخزي احلق وأهله إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عند اهللا تعاىل فال واهللا بل ما  وروحه وكلمته يرجع تابعا ملثل هؤالء الذين ال يقطع هلم بنجاة وال يضمن ما هم عليه
يقضي وحيكم ويفيت إال مبا أتى به أخوه يف الرسالة وصاحبه يف النبوة وقسيمه يف نزول الوحي حممد بن عبد اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم وليبطلن اآلراء الفاسدة فال خوف من أحد 
يكون عند نزول املسيح عليه السالم ومن  فمن أضل طريقه ممن يدين بشيء هو موقن أنه مل يكن أول اإلسالم وال

  يضلل اهللا فما له من هاد 
ابن فراس نا حممد بن علي بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا ابن أيب ليلى عن أيب قيس عن هزيل بن 

ذلك فقال البنته شرحبيل أن رجال مات وترك ابنته وابنة ابنه وأخته ألبيه وأمه فأتوا أبا موسى األشعري فسألوه عن 
النصف والنصف الباقي لألخت فأتوا ابن مسعود فذكروا ذلك له فقال لقد ضللت إذن وما أنا من املهتدين إن 

  أخذت بقول األشعري وتركت قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  فهذا ابن مسعود يسمي القول من الصاحب إذا خالف النص ضالال وخالفا للهدى 
عمر نا أبو ذر نا عبد اهللا بن أمحد نا إبراهيم بن خزمي نا عبد بن محيد نا أبو نعيم عن سفيان الثوري  وحدثنا أمحد بن

أال تقاتلون قوما نكثوا أمياهنم ومهوا { عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب البختري قال سئل حذيفة عن قوله تعاىل 
قال مل يكونوا يعبدوهنم } ه إن كنتم مؤمنني بإخراج لرسول وهم بدءوكم أول مرة أختشوهنم فلله أحق أن ختشو
  ولكن إذا أحلوا هلم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه 

قال أبو حممد هذه صفة املقلدين أليب حنيفة ومالك والشافعي وال حيرمون إال ما جاء عن صاحبهم حترميه وال حيلون 
 من مثل هذا االعتقاد ونعوذ به منه يف أحد من ولد آدم حاشا إال ما جاءهم عن صاحبهم حتليله نربأ إىل اهللا تعاىل

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حدثنا عبد الرمحن بن سلمة نا أمحد بن خليل نا خالد بن سعد أخربين أسلم بن عبد العزيز القاضي وسعيد بن عثمان 

جنيح عن جماهد قال ليس من أحد إال يؤخذ من  العناين قاال نا يونس بن عبد األعلى نا سفيان بن عيينة عن ابن أيب
  قوله ويترك إال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

كتب إيل يوسف بن عبد اهللا النمري أنا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا دحيم نا ابن 
لصديق عجبا لعائشة كانت تصلي وهب نا ابن هليعة عن بكري بن األشج أن رجال قال للقاسم بن حممد بن أيب بكر ا

يف السفر أربعا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي ركعتني فقال يا ابن أخي عليك بسنة رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم حيث وجدهتا فإن من الناس من ال يعاب 

نا احلميدي نا سفيان بن عيينة كتب إيل النمري ثنا سعيد بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا حممد بن إمساعيل الترمذي 
عن عمرو بن دينار عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال عمر بن اخلطاب إذا رميتم اجلمرة بسبع حصيات 

  وذحبتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إال الطيب والنساء 
لبيت قال سامل فسنة رسول قال سامل قالت عائشة أنا طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلله قبل أن يطوف با

  اهللا أحق أن تتبع 
قال أبو حممد فنحن نسأهلم أن يعطونا يف األعصار الثالثة احملمودية عصر الصحابة وعصر التابعني وعصر تابعي 

التابعني رجال واحدا قلد عاملا كان قبله فأخذ بقوله كله ومل خيالفه يف شيء فإن وجدوه ولن جيدوه واهللا أبدا ألنه مل 
ن قط فيهم فلهم متعلق على سبيل املساحمة ومل جيدوه فليوقنوا أهنم قد أحدثوا بدعة يف دين اهللا تعاىل مل يسبقهم يك

  إليها أحد 
وليعلموا أن عصابة من أهل العصر الرابع ابتدعوا يف اإلسالم هذه البدعة الشنعاء إال من عصم اهللا تعاىل منهم 

  علموا أن طالب والبدع حمرمة وشر األمور حمدثاهتا ولي

سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيث كانت والعاملني هبا واملتفقهني يف القرآن الذين ال يقلدون أحدا هم 
على منهاج الصحابة والتابعني واألعصار احملمودة وأهنم أهل احلق يف كل عصر واألكثرون عند اهللا تعاىل بال شك 

  وإن قل عددهم وباهللا تعاىل التوفيق 
ليعلم من قرأ كتابنا أن هذه البدعة العظيمة نعين التقليد إمنا حدثت يف الناس وابتدىء هبا بعد األربعني ومائة من و

تاريخ اهلجرة وبعد أزيد من مائة عام وثالثني عاما بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنه مل يكن قط يف 
دا على هذه البدعة وال وجد فيهم رجل يقلد عاملا بعينه فيتبع األسالم قبل الوقت الذي ذكرنا مسلم واحد فصاع



أقواله يف الفتيا فيأخذ هبا وال خيالف شيئا منها مث ابتدأت هذه البدعة من حني ذكرنا يف العصر الرابع يف القرن 
ل ومتسك املذموم مث مل تزل تزيد حىت عمت بعد املائتني من اهلجرة عموما طبق األرض إال من عصم اهللا عز و ج

باألمر األول الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابعو التابعني بال خالف من أحد منهم نسأل اهللا تعاىل أن يثبتنا 
عليه وأال يعدل بنا عنه وأن يتوب على من تورط يف هذه الكبرية من إخواننا املسلمني وأن يفيء هبم إىل منهاج 

  سلفهم الصاحل 
لتميمي قال نا حممد بن إسحاق بن السليم قال نا ابن األعرايب عن أيب داود نا أبو بكر بن حدثنا عبد اهللا بن ربيع ا

شيبة نا وكيع عن األوزاعي عن حيىي ابن أيب كثري عن أيب قالبة قال قال أبو مسعود وهو البدري أليب عبد اهللا وهو 
  حذيفة أو قال أبو عبد اهللا وهو حذيفة أليب مسعود البدري 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف زعموا قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول بئس ما مسعت رسو
  مطية الرجل 

وقد نص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حديث عذاب القرب على أن املنافق أو املرتاب يقول ال أدري مسعت 
  كيف ما دونه الناس يقولون شيئا فقلته فهذا التقليد مذموم يف التوحيد ف

  وقال ابن مسعود ال تكن إمعة 
  فسئل ما هو فقال الذي يقول أنا مع الناس 

حدثنا حممد بن سعيد بن نبات نا أمحد بن عون اهللا نا قاسم بن أصبغ نا حممد بن عبد السالم اخلشين نا بشار بندار 
  نا ابن أيب عدي أنبأنا شعبة عن 

عن عبد اهللا بن مسعود قال ال يكونن أحدكم إمعة يقول إمنا أنا مع األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب األحوص 
الناس ليوطن أحدكم نفسه إن كفر الناس أال يكفر وبه إىل بندار نا حممد بن جعفر نا شعبة قال مسعت أبا إسحاق 

  يقول مسعت هبرية وأبا األحوص عن ابن مسعود قال إذا وقع الناس يف الشر قل ال أسوة يل يف الشر 
ه إىل بندار قال ثنا سعيد بن عامر نا شعبة عن احلكم قال ليس أحد من الناس إال وأنت آخذ من قوله أو تارك إال وب

  النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وبه إىل بندار نا أبو داود نا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبري أنه قال يف الوهم يعيد قال فذكرت ذلك إلبراهيم 

  يد بن جبري مع قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما تصنع حبديث سع
حدثنا حممد بن سعيد عن القلعي عن الصواف عن بشر بن موسى عن احلميدي قال قال سفيان ما زال أمر الناس 

  معتدال حىت غري أبو حنيفة بالكوفة والبيت بالبصرة وربيعة باملدينة 
باآلراء ورد األحاديث فسارع الناس يف ذلك واستحلوه قال أبو حممد وصدق سفيان فإن هؤالء أول من تكلم 

  والناس سراع إىل قبول الباطل واحلق مر ثقيل 
ختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من { وقد أوردنا قبل هذا املكان بأوراق يسرية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا تال 

قال له عدي بن } دا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون دون هللا وملسيح بن مرمي ومآ أمروا إال ليعبدوا إهلا واح
حامت وكان قبل ذلك نصرانيا يا رسول اهللا ما كنا نعبدهم فقال له صلى اهللا عليه و سلم كالما معناه إهنم كانوا 

  حيرمون ما حرموا عليهم وحيلون ما أحلوا هلم وأخرب صلى اهللا عليه و سلم أن هذه هي العبادة 
ال جرم فقد حرم مقلدو مالك شحوم البقر والغنم إذا ذحبها يهودي وحرموا اجلمل واألرنب إذا قال أبو حممد و

ليوم أحل لكم لطيبات وطعام لذين { ذكامها يهودي تقليدا خلطأ مالك يف ذلك وردوا قول اهللا تعاىل يف ذلك بعينه 



ذين أوتوا لكتاب من قبلكم إذآ أوتوا لكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم وحملصنات من ملؤمنات وحملصنات من ل
آتيتموهن أجورهن حمصنني غري مسافحني وال متخذي أخدان ومن يكفر بإلميان فقد حبط عمله وهو يف آلخرة من 

  } خلاسرين 
وأحل أصحاب أيب حنيفة مثن الكلب الذي حرمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحرم من اتبعه منهم املساقاة 

 تقليدا خلطأ أيب حنيفة يف ذلك وردوا كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم وإخباره يف مثن الكلب اليت أحلها اهللا تعاىل
  أنه سحت وحترميه إياه وهذا نص ما حرم اهللا 

تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم من فعل اليهود والنصارى وقد أنذر صلى اهللا عليه و سلم بذلك وقال لتركنب 
  ه يا رسول اهللا اليهود والنصارى فقال صلى اهللا عليه و سلم كالما معناه نعم سنن من كان قبلكم فقيل ل

حدثنا حيىي بن عبد الرمحن بن مسعود نا ابن دحيم بن محاد نا إمساعيل بن إسحاق نا حجاج بن املنهال نا محاد بن 
نتما عند زلة العامل سلمة نا عطاء بن السائب عن أيب البختري أن سلمان قال لزيد بن صوحان وأيب قرة كيف أ

وجدال املنافق بالقرآن والقرآن حق ودنيا مطغية تقطع األعناق مث قال أما زلة العامل فإن اهتدى فال حتملوه دينكم 
وإن زل فال تقطعوا منه أناتكم وأما جدال املنافق بالقرآن والقرآن حق فإن للقرآن منارا كمنار الطريق فما أضاء 

  م فكلوه إىل اهللا عز و جل وذكر باقي احلديث لكم فاتبعوه وما شبه عليك
قال أبو حممد فهذا سلمان ينهى أن يقلد العلماء ويأمر باتباع ظاهر القرآن الذي هو كمنار الطريق وينهى عن 

  التأويالت واملتشابه منه وهذا نص قولنا واحلمد هللا رب العاملني 
مد بن عبد املؤمن هو ابن الزيات نا حممد بن أمحد القاضي حدثنا يوسف بن عبد اهللا النمري أخربين عبد اهللا بن حم

  املالكي البصري نا موسى بن إسحاق 
نا إبراهيم بن املنذر اخلزامي قال نا معن بن عيسى القزاز قال مسعت مالك بن أنس يقول إمنا أنا بشر أخطىء 

الكتاب والسنة فاتركوه فهذا مالك  وأصيب فانظروا يف رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما مل يوافق
ينهى عن تقليده وكذلك أبو حنيفة وكذلك الشافعي فالح احلق ملن مل يغش نفسه ومل تسبق إليه الضاللة نعوذ باهللا 

  منها 

  فصل يف سؤال الرواة عن أقوال العلماء

نازلة فأعيته قيل له وباهللا تعاىل  قال أبو حممد فإن قال قائل فكيف يفعل العامل إذا سئل عن مسألة فأعيته أو نزلت به
التوفيق يلزمه أن يسأل الرواة عن أقوال العلماء يف تلك املسألة النازلة مث يعرض تلك األقوال على كتاب اهللا تعاىل 

ومآ أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فسألوا { وكالم النيب صلى اهللا عليه و سلم كما أمره اهللا تعاىل إذ يقول 
وما ختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل هللا ذلكم هللا ريب عليه توكلت { وإذ يقول } لذكر إن كنتم ال تعلمون أهل 

يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء { وقوله تعاىل } وإليه أنيب 
ومل يقل تعاىل فردوه إىل مالك } ك خري وأحسن تأويال فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذل

وأيب حنيفة والشافعي فمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فلريد ما اختلف فيه من الدين إىل القرآن والسنة الواردة 
سريد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وليتق اهللا وال يرد ذلك إىل رجل من املسلمني مل يؤمر بالرد عليه ومن أىب ف

  ويعلم 



فلم جيعل البيان } بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون { وقد قال اهللا تعاىل 
  إال لنبيه صلى اهللا عليه و سلم فمن رد إىل سواه فقد عدم البيان وحصل على الضاللة ونعوذ باهللا منها 

ا عن آخرها من التوحيد والنبوة والقدر واإلميان والوعيد واإلمامة واملفاضلة فالتقليد كله حرم يف مجيع الشرائع أوهل
  ومجيع العبادات واألحكام 

ومآ أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فسألوا أهل لذكر إن كنتم ال { فإن قال قائل فما وجه قوله تعاىل 
سأل أهل العلم عما حكم به اهللا تعاىل يف هذه املسألة وما قيل له وباهللا تعاىل التوفيق إنه تعاىل أمرنا أن ن} تعلمون 

روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها ومل يأمرنا أن نسأهلم عن شريعة جديدة حيدثوهنا لنا من آرائهم وقد 
  بني ذلك صلى اهللا عليه و سلم بقوله فليبلغ 

م وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة حرمت عليكم مليتة ولد{ الشاهد الغائب وبينه تعاىل بقوله 
وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس 
لذين كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم 

فالدين قد كمل فال مدخل ألحد فيه بزيادة وال } ر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم دينا فمن ضط
  نقص وال تبديل وكل هذا كفر ممن أجازه 

وقد أمر تعاىل املتفقهني أن ينفروا لطلب أحكام الدين ومل يأمرهم أن يقولوا من عند شيئا بل حرم تعاىل ذلك بذمه 
أفال يتدبرون لقرآن ولو كان من عند غري هللا لوجدوا { ما مل يأذن به اهللا وبقوله عز و جل  قوما شرعوا هلم يف الدين

  } فيه ختالفا كثريا 
فإمنا حنن دعاة إىل تفهم القرآن وكالم النيب صلى اهللا عليه و سلم ومبلغون من ذلك إىل من تقدمناه يف الطلب ما 

  من التزيد يف هذا أو من تبديله أو من النقص منه بلغه إلينا من تقدمنا ومعلمون إياه ومعاذ اهللا 
  فإن قال قائل فكيف يصنع العامي إذا نزلت به النازلة 

قال أبو حممد فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق إنا قد بينا حترمي اهللا تعاىل للتقليد مجلة ومل خيص اهللا تعاىل بذلك عاميا من 
توجه إىل كل أحد فالتقليد حرام على العبد اجمللوب من بلده والعامي عامل وال عاملا من عامي وخطاب اهللا تعاىل م

والعذراء املخدرة والراعي يف شعف اجلبال كما هو حرام على العامل املتبحر وال فرق واالجتهاد يف طلب حكم اهللا 
مل املتبحر وال تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم يف كل ما خص املرء من دينه الزم لكل من ذكرنا كلزومه للعا

فرق فمن قلد من كل من ذكرنا فقد عصى اهللا عز و جل وأمث ولكن خيتلفون يف كيفية االجتهاد فال يلزم املرء منه 
ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما كتسبت ربنا ال { إال مقدار ما يستطيع عليه لقوله تعاىل 
حتمل علينآ إصرا كما محلته على لذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به تؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا ربنا وال 

فتقوا هللا ما ستطعتم ومسعوا { ولقوله تعاىل } وعف عنا وغفر لنا ورمحنآ أنت موالنا فنصرنا على لقوم لكافرين 
ه هو العمل يف الدين مبا والتقوى كل} وأطيعوا وأنفقوا خريا ألنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم ملفلحون 

أوجبه اهللا تعاىل فيه ومل يكلفنا تعاىل منه إال ما نستطيع فقط ويسقط عنا ما ال نستطيع وهذا نص جلي على أنه ال 
يلزم أحدا من البحث على ما نزل به يف الديانة إال بقدر ما يستطيع فقط فعلى كل أحد حظه من االجتهاد ومقدار 

إذا سأل العامل على أمور دينه فأفتاه أن يقول له هكذا أمر اهللا ورسوله فإن قال له نعم أخذ  طاقته منه فاجتهاد العامي
  بقوله ومل يلزمه أكثر من هذا 



البحث وإن قال له ال أو قال له هذا قويل أو قال له هذا قول مالك أو ابن القاسم أو أيب حنيفة أو أيب يوسف أو 
حد من صاحب أو تابع فمن دوهنما غري النيب صلى اهللا عليه و سلم أو انتهزه الشافعي أو أمحد أو داود أو مسى له أ

أو سكت عنه فحرام على السائل أن يأخذ بفتياه وفرض عليه أن يسأل غريه من العلماء وأن يطلبه حيث كان إذ 
اهللا عليه و سلم يف  إمنا يسأل املسلم من سأل من العلماء عن نازلة تنزل به ليخربه حبكم اهللا تعاىل وحكم حممد صلى
  ذلك وما جيب يف دين اإلسالم يف تلك املسألة ولو علم أنه يفتيه بغري ذلك لتربأ منه وهرب عنه 

وفرض على الفقيه إذا علم أن الذي أفتاه به هو يف نص القرآن والسنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو 
ه صلى اهللا عليه و سلم وحرام عليه أن ينسب إىل اهللا تعاىل وإىل اإلمجاع أن يقول له نعم هكذا أمر اهللا تعاىل رسول

رسوله صلى اهللا عليه و سلم شيئا قاله بقياس أو استحسان أو تقليد ألحد دون النيب صلى اهللا عليه و سلم فإنه إن 
نص قوله صلى فعل ذلك كان بذلك كاذبا على رسوله عليه السالم ومقوال له ما مل يقل وقد وجبت له النار يقينا ب

اهللا عليه و سلم من كذب علي فليلج النار وهذا الذي قلنا ال يعجز عنه واحد وإن بلغ الغاية يف جهله ألنه ال 
يكون أحد من الناس مسلما حىت يعلم أن اهللا تعاىل ربه وأن النيب عليه السالم وهو حممد بن عبد اهللا رسول اهللا 

  بالدين القيم 
لفقيه بفتيا منسوخة أو خمصوصة أو أخطأ فيها فنسبها إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن قال قائل فإن أفتاه ا

وليست من قوله سهوا أو تعمد ذلك فما الذي يلزم العامي من ذلك وقد روينا من طريق عبد اهللا بن أمحد بن حنبل 
ديث والرواية ال علم هلم بالفقه قال قلت أليب رمحه اهللا الرجل تنزل به النازلة وليس جيد إال قوما من أصحاب احل

وقوما من أصحاب الرأي من يسأل فقال يسأل أصحاب احلديث وال يسأل أصحاب الرأي ضعيف احلديث خري 
  من الرأي 

قال أبو حممد فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق إن هذا ينقسم ستة عشر قسما وهي من بلغه خرب منسوخ أو آية 
امي والعامل يف ذلك سواء والواجب عليهما بال شك العمل بذلك املنسوخ ومل منسوخة ومل يعلم بنسخ ذلك فالع

قل أي شيء أكرب شهادة قل هللا شهيد بيين وبينكم وأوحي إيل { يؤمرا قط بتركه إال إذا بلغهما النسخ قال تعاىل 
إله واحد وإنين بريء  هذا لقرآن ألنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع هللا آهلة أخرى قل ال أشهد قل إمنا هو

  فأخرب تعاىل } مما تشركون 

  أنه ال تلزم النذارة إال من بلغه األمر فما دام النسخ مل يبلغه فلم يلزمه 
ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما كتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينآ { وإذا مل يلزمه فلم يؤمر به 

إصرا كما محلته على لذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به وعف عنا وغفر  أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينآ
وليس يف وسع أحد أن يعلم ما مل يعلم يف حني جهله به وال أن } لنا ورمحنآ أنت موالنا فنصرنا على لقوم لكافرين 

  ببلوغ الناسخ إليه بنص القرآن  يعرف الشريعة قبل أن تبلغه وقد لزمه األمر األوىل بيقني فال يسقط عنه إال
وهكذا كان الصحابة الذين بأرض احلبشة والصالة قد فرضت مبكة إىل بيت املقدس وعرفوا ذلك فصلوا كذلك 

بال شك مث حولت القبلة إىل الكعبة باملدينة بعد ستة عشر شهرا من اهلجرة وال خالف بني أحد أهنم مل يلزمهم 
فرض الصالة وال كان هلم أن يصلوا إىل غري القبلة اليت صح عندهم األمر هبا ما  التحول إىل الكعبة وال سقط عنهم

وكذلك جعلناكم أمة { مل يبلغهم النسخ وقد مسى اهللا تعاىل صالة من مات قبل أن يبلغهم بالنسخ إميانا فقال تعاىل 
عليهآ إال لنعلم من يتبع  وسطا لتكونوا شهدآء على لناس ويكون لرسول عليكم شهيدا وما جعلنا لقبلة ليت كنت

لرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبرية إال على لذين هدى هللا وما كان هللا ليضيع إميانكم إن هللا بلناس 



وهكذا فعل أهل قباء صلوا نصف صالهتم إىل بيت املقدس وال شك أهنم مل يبتدئوها إىل بيت } لرءوف رحيم 
مل يعلموا ذلك مل يلزمهم ما مل يعلموا وال سقط عنهم ما كان لزمهم إال بعد  املقدس إال والقبلة قد نسخت لكن ملا

  بلوغ النسخ إليهم 
  وهكذا القول يف كل ما صح نسخه ومل يصح عند بعض الناس 

  وأما إن قامت عليه احلجة فعاند تقليدا ففاسق وهذا يف غاية البيان فيما قلنا واحلمد هللا رب العاملني 
 املنسوخ أو اآلية املنسوخة ومل يعرف أهنما منسوخان فأقدم على تركهما بغري علم الناسخ فهو وأما من بلغه اخلرب

  عاص هللا تعاىل ألنه ترك الفرض الواجب عليه ملا ذكرنا وباهللا تعاىل التوفيق 
  فهذا وجهان يف النص املنسوخ الذي مل يبلغ املرء نسخه 

ري منسوخ من آية أو كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم ظنه عامل مث وجهان آخران يف عكس هذه املسألة ومها نص غ
من العلماء منسوخا فترك العمل به وأفىت بذلك عاميا وأخربه أن احلديث أو اآلية منسوخان فتركه العامي أو عمال 

عليهما إال أن  به ومها يظنان ويقدران أنه منسوخ وهذا خالف ما تقدم ألهنما ههنا تركا العمل مبا أوجبه اهللا تعاىل
  من ترك ذلك جمتهدا يرى أن الذي فعل هو احلق ومل يتبني له غريه 

بعد فهو خمطىء له أجر واحد ومن ترك ذلك مقلدا فهو عاص هللا عز و جل آمث ال حظ له يف اآلخرة أصال ألنه ترك 
  احلق للباطل دون اجتهاد 

لم يصح عنده فعمل به أو تركه فأما الذي عمل فهذه أربعة أوجه مث وجهان آخران ومها من بلغه حديث صحيح ف
حبديث صحيح وهو يعتقد فيه أنه غري صحيح فإنه مقدم على ما يرى أنه باطل فهو عاص هللا تعاىل بنيته يف ذلك فإن 
تركه وهو عنده غري صحيح ومل تقم احلجة عليه بصحته فهو حمسن مأجور وال شيء عليه ألنه مل يبلغه بعد ما يلزمه 

  اتباعه 
وأما من صح عنده اخلرب فتركه فإنه ال خيلو من أحد وجهني إما أن يكون مقدما مستجيزا خلالف ما صح عنده من 

  اهللا عز و جل وال إمث عليه يف نفس عمله مبا وافق احلق فهذا قسم 
ربك ال فال و{ وقسم ثان وهو أن يستحل خالف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو كافر مشرك لقول اهللا تعاىل 

  } يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
مث وجهان آخران ومها عكس اللذين قبلهما ومها من بلغه حديث غري صحيح فظنه صحيحا فعمل به فهذا مأجور 

 يقصد واألعمال بالنيات فلو تركه عمدا على نيته واجتهاده أجرا واحدا وال إمث عليه فيما خالف فيه احلق ألنه مل
لكان متسهال خلالف ما صح عنده عن اهللا تعاىل أو عن رسوله صلى اهللا عليه و سلم فهو عاص هللا تعاىل هبذه النية 

  فقط آمثا فيها فإن مل يكن مستسهال لذلك لكن اتفق له ترك العمل بذلك 
  فقيه بفتيا غري صحيحة فال إمث عليه ألنه مل يترك حقا وهذا حكم من أفتاه 

  فإهنا ال تلزمه وال هو مأمور هبا 
  ولو كان عاصيا بترك العمل هبا لكان مأمورا هبا وهي باطل 

  فكان يكون مأمورا بالباطل 
  وهذا خطأ متيقن 

  لكنه إن تركها مستسهال لترك العمل 



  بالواجب عليه فهو عاص هبذه النية فقط ال بتركه للعمل بغري الواجب 
  تعاىل التوفيق  وباهللا

ومن أفىت آخر بفتيا صحيحة إال أنه مل يأته عليها بدليل فإنه إن عمل هبا مقلدا فهو آمث يف تقليده مأجور إن شاء اهللا 
  تعاىل بعمله هبا إن أراد اهللا تعاىل 

ق مث وجهان ومها من بلغه نص خمصوص فعمل به على عمومه ومل يبلغه اخلصوص وترك العمل بعمومه فوافق احل
  وهو ال يعلمه أو بلغه نص عام فتأول فيه اخلصوص 

فأما الذي عمل بالعموم يف اخلصوص ومل يبلغه اخلصوص وهو يظنه عموما فمأجور أجرين ألن فرضه أن يعمل مبا 
بلغه حىت يبلغه خالفه إذ وجوب الطاعة هللا تعاىل فرض عليه فلو تأول أنه خمصوص دون دليل يقوم له على ذلك 

فعمل باخلصوص فوافق احلق فإن كان مستسهال ملخالفة ظاهر ما يأتيه عن اهللا تعاىل أو عن رسوله صلى لكن مطارفة 
اهللا عليه و سلم بال دليل فهو فاسق عاص هبذه النية فقط غري عاص فيما فعل ألنه مل خيطىء يف ذلك فإن فعل ذلك 

  له صلى اهللا عليه و سلم فال إمث عليه البتة باتفاق دون قصد إىل خالف ما بلغه من الظواهر عن اهللا تعاىل ورسو
والقياس وقول من دون النيب صلى اهللا عليه و سلم بغري نص وال إمجاع والرأي كل ذلك خطأ ومل يكن قط حقا 

  البتة 
مث وجهان ومها حاكم شهد عنده رجالن مها عنده عدالن فوافق أن شهدا بباطل إما عمدا وإما غلطا فإنه حق مأمور 

  بشهادهتما باحلكم 
  ألنه قد ورد النص بقبول شهادة العدول عندنا 

ومل نكلف علم غيبهما وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال يأخذه فإمنا 
ذلك  أقطع له قطعة من النار فقد أخرب صلى اهللا عليه و سلم أنه حيكم بظاهر الشهادة أو اليمني ولعل الباطن خالف

  وهو صلى اهللا عليه و سلم ال حيكم إال باحلق الذي ال حيل خالفه 
ففرض على احلاكم أن حيكم بشهادة العدول عنده وإن كانوا كاذبني أو مغفلني وهو يف ذلك مأجور أجرين وال إمث 

  عليه فيما خفي عنه فإن مل حيكم بتلك الشهادة فهو عاص هللا عز و جل 
  ا واإلمث عليه يف تركه احلكم هبا فاسق بتلك النية وبعمله مع

  مث وجهان ومها حاكم شهد عنده عدالن حبق فلم يعرفهما فهو غري مأمور 

باحلكم بشهادهتما وال حيل له أن حيكم هبا أصال ومها عنده جمهوالن وال إمث عليه فيما خفي عنه من ذلك فلو حكم 
  يف نفس حكمه وإن كان مبا وافق احلق  هبا فهو آمث عاص هبذه النية وبعمله فاسق هبا واإلمث عليه

وعمدة القول يف هذا الباب كله أن اإلمث ساقط عن املرء فيما مل يبلغه واإلمث الزم له فيما بلغه فخالفه عمدا أو 
تقليدا وأنه ال جيب على املرء إال ما جاء به النص أو اإلمجاع حقا ال ما أفتاه به املفتون مما مل يأت به نص وال إمجاع 

أخرب بأنه نص أو إمجاع وأنه مأجور على نيته ومثاب عليها فإن كانت خريا فخري وإن كانت شرا فشر وإن املرء ال و
  يأمث بعمل ما أمر به وإن مل يعلم أنه مأمور به وال يأمث بترك ما مل يؤمر به 

لغه نص فيخالفه وإن كان وإن مل يعلم أنه ليس مأمورا به وإن ظن أنه مأمور به ألن النية غري العمل إال أن يب
  خمصوصا أو منسوخا بعد أن يبلغه الناسخ أو املخصص 

ومن هذا الباب من لقي امرأة فراودها عن نفسها فأجابته فوطئها وهو يظنها أجنبية فإذا هبا امرأته ومل يكن عرفها 
بيه عمدا أو كافر حريب أو بعد وال كان دخل هبا أو لقي إنسانا فقتله وهو يظنه مسلما حرام الدم فإذا به قاتل أ



انتزاع ماال من مسلم كرها فإذا به ماله نفسه فكل هذا إن كان مستسهال للزىن أو لغصب املال وقتل النفس فهو 
  آمث بتلك النية فاسق هبا عاص هللا عز و جل وال إمث عليه يف وطئه وال أخذه ماله 

  مباحا له  وال قتله احلريب وال قاتل أبيه ألنه مل يواقع يف ذلك إال
وقد يظن ظان أن املستسهل لإلمث وإن مل يواقعه ال يكتب عليه إمث ذلك ملا صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من 

  قوله من هم بسيئة فلم يعملها مل تكتب عليه ومن هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة 
ئة اليت مل يعملها وهذا ما ال شك فيه ومل يقل قال أبو حممد وهذا احلديث بني أن الذي ال يكتب عليه إمث فهي السي

صلى اهللا عليه و سلم إن إمث اهلم بالسيئة ال يكتب عليه واهلم بالشيء غري العمل به قال ضاىبء بن احلارث الربمجي 
مهمت ومل أفعل وكدت وليتين تركت على عثمان تبكي حالئله مث استدركنا هذا وتأملنا النصوص فوجدناها 

  م مجلة وأنه هو اللمم املغفور مجلته مسقطة حكم اهل

فإن قال قائل فقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أخرب أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة قيل له 
قد صح ذلك وأخرب صلى اهللا عليه و سلم أن األعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن هم بسيئة مث تركها 

 تعاىل كتبت له حسنة هبذه النية اجلميلة فإن تركها ال لذلك لكن ناسيا أو مغلوبا أو بدا له قاصدا بتركها إىل اهللا
  فقط فإهنا غري مكتوبة عليه ألنه مل يعملها وال أجر له يف تركها ألنه مل يقصد بذلك اهللا تعاىل 

ذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ول{ وال يكون من هم بالسيئة مصرا إال من تقدم منه مثل ذلك الفعل قال اهللا تعاىل 
فصح أن ال } أنفسهم ذكروا هللا فستغفروا لذنوهبم ومن يغفر لذنوب إال هللا ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 

إضرار إال على من قد عمل بالشيء الذي هو مصر عليه وهو عامل بأنه حرام عليه وأما من هم بقبيح ومل يفعله قط 
  بالنصوص اليت ذكرنا  فهو هام به ال مصر عليه

فإن قال قائل ما تقولون يف حريب كافر لقي مسلما فدعاه املسلم إىل اإلسالم فأسلم مث علمه الشرائع وقال له هذه 
  شرائع اإلسالم أيلزمه العمل مبا أخربه من ذلك أم ال قيل له وباهللا تعاىل التوفيق الكالم يف هذا كالكالم فيما تقدم 

مره به موافقا للنص أو اإلمجاع فهو واجب عليه قبوله ومأجور فيه إن عمله أجران وعاص فيه وهو أن ما كان مما أ
إن مل يفعله وما كان من ذلك خبالف النص فهو غري واجب عليه وال يأمث يف ترك العمل به إال إن استسهل خالف 

بقصده إىل اخلري فقط ومل يؤجر  ما ورد عليه من النص فهو آمث يف هذه النية فقط فلو عمل بذلك أجر أجرا واحدا
على ذلك العمل وال إمث فيه ألنه ليس حقا فيؤجر عليه ومل يقصد عمل اخلطأ وهو يعلمه فيأمث عليه وهذا حكم 

  العامي يف كل ما أفتاه فيه فقيه من الفقهاء 
  جل  وهذا حكم العامل فيما اعتقده وأفىت به باجتهاد ال يوقن فيه أنه مصيب للحق عند اهللا عز و

فهي أربع مراتب هو إنسان عمل باحلق وهو يدري أنه حق فله أجران أجر النية وأجر العمل وآخر عمل الباطل 
وهو يدري أنه حق فله أجران أجر النية وأجر العمل وآخر عمل الباطل وهو يدري أنه باطل فله إمثان إمث النية وإمث 

  العمل 

  }  لنار هل جتزون إال ما كنتم تعملون ومن جآء بلسيئة فكبت وجوههم يف{ وقال تعاىل 
فالنية عمل النفس اجملرد والعمل على اجلوارح بتحريك النفس هلا فهما عمالن متغايران وثالث عمل باحلق وهو 
يظنه باطال أو ترك الباطل وهو يظن أن ذلك الباطل الذي ترك حق فال إمث عليه فيما عمل وال فيما ترك ألنه مل 

وال ترك واجبا عليه وال يؤجر أيضا يف شيء من ذلك ألنه مل يقصد بنيته يف ذلك وجه اهللا تعاىل فإن يعمل حمرما عليه 



  نوى يف ذلك استسهال خمالفة احلق فهو آمث هبذه النية فقط ال مبا فعل وال مبا ترك 
ا واحدا وال إمث عليه ورابع عمل بالباطل وهو يظنه حقا أو ترك احلق وهو يظنه باطال فهذا مأجور يف نيته للخري أجر

  فيما فعل وال فيما ترك وال أجر أيضا ألنه مل يعمل صوابا فيؤجر 
وال قصد الباطل وهو يعلمه باطال فيأمث فهذه حقيقة البيان يف هذه املسألة واليقني فيها واحلق عند اهللا بال شك وما 

  عدا هذا فحرية ودعوى بال دليل 
وا عليه فقد قال قوم يأخذ باألخف وقال قوم يأخذ باألثقل وقال قوم ال فإن سأل العامي فقيهني فصاعدا فاختلف

  يلزمه منها وقال قوم هو خمري يأخذ ما يشاء من ذلك 
قال أبو حممد أما من قال هو خمري فقد أمره باتباع اهلوى وذلك حرام وأخطأ بال شك وجعل الدين مردودا إىل 

أفال يتدبرون لقرآن ولو كان من عند غري هللا { ف واهللا تعاىل يقول اختيار الناس يعمل مبا شاء وأجاز فيه االختال
وأطيعوا هللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم وصربوا إن هللا مع { وقال تعاىل } لوجدوا فيه ختالفا كثريا 

اه بغري هدى من هللا فإن مل يستجيبوا لك فعلم أمنا يتبعون أهوآءهم ومن أضل ممن تبع هو{ وقال تعاىل } لصابرين 
  فاالختالف ليس من أمر اهللا تعاىل الذي أباحه وأمر به } إن هللا ال يهدي لقوم لظاملني 

وقد علمنا أن حكم اهللا تعاىل يف الدين حكم واحد وأن سائر ذلك خطأ وباطل فقد خريه هذا القائل يف أخذ احلق 
  قن بال شك فسقط هذا القول بالربهان الضروري أو تركه وأباح له خالف حكم اهللا تعاىل وهذا الباطل املتي

وأما من قال يأخذ باألثقل فال دليل على صحة قوله أيضا وكذلك قول من قال يأخذ باألخف وكل قول بال دليل 
شهر رمضان لذي أنزل فيه لقرآن هدى للناس وبينات من { فهي دعوى ساقطة فإن احتج بقول اهللا عز و جل 

نكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد هللا بكم ليسر هلدى ولفرقان فمن شهد م
فقد علمنا أن كل ما ألزم اهللا } وال يريد بكم لعسر ولتكملوا لعدة ولتكربوا هللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون 

يف لدين من حرج ملة أبيكم  وجاهدوا يف هللا حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم{ تعاىل فهو يسر وبقوله تعاىل 
إبراهيم هو مساكم ملسلمني من قبل ويف هذا ليكون لرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهدآء على لناس فأقيموا لصالة 

  } وآتوا لزكاة وعتصموا بلله هو موالكم فنعم ملوىل ونعم لنصري 
صاعدا بأمور خمتلفة نسبوها إىل رسول اهللا قال أبو حممد والذي نقول به وباهللا تعاىل التوفيق إنه إن أفتاه فقيهان ف

صلى اهللا عليه و سلم فهو غري فاسق بتركه قبول شيء منها ألنه إمنا يلزمه ما ألزمه النص يف تلك املسألة وهو مل 
  يدره بعده فهو غري آمث بتركه ما وجب مما مل يعلمه لكنه يتركهم ويسأل غريهم ويطلب احلق 

ال له فقيه أفرد فهكذا فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجته اليت مل مثال ذلك رجل سأل كيف أحج فق
  يكن له بعد اهلجرة غريها 

  وقال له آخرون اقرن فهكذا فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجته اليت مل تكن له بعد اهلجرة غريها 
يف حجته اليت مل يكن له بعد اهلجرة غريها ففرض وقال له آخرون متتع فهكذا فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  عليه أن يتركهم ويستأنف سؤال غريهم مث يلزمه ما قلنا آنفا قبل هذا من موافقته للحق أو حرمانه إياه بعد اجتهاده 
ويكون العامي حينئذ مبنزلة عامل مل يبني له وجه احلكم يف مسألة ما إما بتعارض أحاديث أو آي أو أحاديث وآي 

حكمه التوقف والتزيد من الطلب والبحث حىت يلوح له احلق أو ميوت وهو باحث عن احلق عايل الدرجة يف ف
اآلخرة يف كال األمرين وال يؤاخذه اهللا تعاىل بتركه أمرا مل يلح له احلق فيه ملا قدمنا قبل من أن الشريعة ال تلزم إال 

  من بلغته وصحت عنده 



هو لذي خلق لكم ما يف ألرض مجيعا مث ستوى إىل لسمآء فسواهن سبع { ىل واألصل إباحة كل شيء بقوله تعا
وبقوله صلى اهللا عليه و سلم أعظم الناس جرما يف اإلسالم من سأل عن أمر مل حيرم } مساوات وهو بكل شيء عليم 

  فحرم من أجل مسألته 

ها لذين آمنوا ال تسألوا عن أشيآء إن تبد يأي{ واألصل أال يلزم أحدا شيء إال بعد ورود النص وبيانه وبقوله تعاىل 
وبقوله عليه السالم لو قلتها } لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حني ينزل لقرآن تبد لكم عفا هللا عنها وهللا غفور حليم 

لوجبت فاتركوين ما تركتكم وبقوله صلى اهللا عليه و سلم يف قيام رمضان خشيت أن يفرض عليكم فمن علم أن 
يدر كيف يقيمه فال يؤاخذ من تركه ما وجب عليه من عمل احلج إال مبا علم ال مبا ال يعلم ولكن  عليه احلج ومل

عليه التزيد يف البحث حىت يدري كيف يعمل مث حينئذ يلزمه الذي علم وال يؤاخذ اهللا تعاىل أحدا بشيء مل تقم عليه 
أي شيء أكرب شهادة قل هللا شهيد بيين وبينكم  قل{ احلجة وال صح عنده وجهه ألنه مل يبلغه ذلك احلكم قال تعاىل 

وأوحي إيل هذا لقرآن ألنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع هللا آهلة أخرى قل ال أشهد قل إمنا هو إله واحد 
  } وإنين بريء مما تشركون 

  طأ وأما من قال إن الفرض على العامي أن يقبل ما أفتاه به الفقيه ومل يفسر كما فسرنا فقد أخ
وحنن نسأل قائل هذا القول فنقول له إن كنت شافعيا فماذا تقول يف عامي سأل مالكيا أو حنفيا عن رجل أعتق 

  أمته وتزوجها وجعل عتقها صداقها 
فأفتاه بأهنا ليست له بزوجة وأن نكاحه فاسد أجتيز له أن يعتر بغري طالق فيزوجها من غريه فيبيح له فرجا حرمه اهللا 

  عاصيا إن قام معها  عليه أو تراه
وإن كان مالكيا قلنا له ما تقول يف عامي سأل شافعيا أو حنبليا عن نكاح امرأة أمه أرضعته رضعتني فأفتاه بنكاحها 

  أتبيح له ذلك وتقول إنه الزم األخذ بقوله 
  أو سأل حنفيا عن املساقاة أجتوز فحرمها عليه أيكون األخذ بتحرمي املساقاة واجبا عليه 

ال نعم قيل له من أوجب عليه حترمي ذلك إذ يقول إنه واجب عليه أن يأخذ بقول الفقيه الذي يفتيه أنت أم فإن ق
اهللا عز و جل فإن قال اهللا عز و جل كذب على اهللا تعاىل وأقر مع ذلك أن اهللا تعاىل أوجب عليه خالف مذهبه وإن 

  خروج عن اإلسالم قال أنا أوجبت ذلك ترك مذهبه وزادنا أنه حيرم وحيلل وهذا 

وكذلك يسأل احلنفي عن عامي استفىت مالكيا عن كالم اإلمام يف الصالة مبا فيه إصالحها فأفتاه جبواز ذلك أيلزمه 
  األخذ بقوله فيصري له الكالم يف الصالة مباحا مث يلزمه كل ما ذكرنا آنفا 

سأل فقيها فأفتاه مبا يستعظمه هذا الذي وهكذا نسأل كل معتقد ملسألة يستعظم خمالفة من خالفه فيها من عامي 
نسأله حنن أفرض اهللا تعاىل عليه قبول ذلك املعىن أم ال فإن قال ال ترك قوله الفاسد إن العامي قد فرض اهللا تعاىل 

عليه قبول ما أفتاه الفقيه املسؤول وإن جل وقال نعم صار حاكما بتحرمي شيء وحتليله يف وقت واحد وجعل حكم 
مردودا إىل حكم ذلك املفيت وجعل حكم ذلك املفيت مبطال حلكم اهللا تعاىل وحلكم رسوله صلى اهللا عليه و  اهللا تعاىل

سلم وجعل دين اهللا تعاىل موكوال إىل آراء الرجال ومتبدال بتبدل الفتاوى فمرة ساقطا ومرة الزما ويف هذا مفارقة 
  وفيق اإلسالم ومكابرة العقل وإبطال احلقائق وباهللا تعاىل الت

والناس فيما يعتقدونه وال خيلون من أحد أربعة أوجه ال خامس هلا إما أن يكون املرء طلب الصواب فأداه اجتهاده 
إىل الصواب حقا فاعتقده على بصرية وإما أن يكون طلب الصواب فحرم إدراكه لبعض العوارض اليت سبقت له يف 



  الصواب وإما أن يكون قلد فوافق يف تقليده اخلطأ علم اهللا تعاىل وإما أن يكون قلد فوافق يف تقليده 
فأما الوجهان األوالن فقد قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأن من اجتهد فأصاب فله أجران وأن من اجتهد 

فأخطأ فله أجر وقوله صلى اهللا عليه و سلم إذا اجتهد احلاكم عموم لكل جمتهد ألن كل من اعتقد يف مسألة ما 
فهو حاكم فيها ملا يعتقد هذا هو امسه نصا ال تأويال ألن الطلب غري اإلصابة وقد يطلب من ال يصيب على حكما ما 

  ما قدمنا ويصيب من ال يطلب فإذا طلب أجر فإذا أصاب فقد فعل فعال ثانيا يؤجر عليه أجرا ثانيا أيضا 
عليه ومل يفعل ما أمر به من اإلصابة فال أجر  فإن أشكل عليه بعد طلبه فلم يأت حمرما عليه وال اعتمد معصية فال إمث

  له فيما مل يفعل وله بالطلب أجر واحد 
ولكن الطلب خيتلف فمنه طلب أمر به وطلب مل يؤمر به فالطلب الذي أمر به هو الطلب يف القرآن والسنن 

  ودليلهما فمن طلب يف هذه املعادن الثالثة فقد طلب كما أمر 
  ا أمر به منه على ما ذكرنا فله أجر الطلب ألنه مؤد مل

والطلب الذي مل يؤمر به هو الطلب يف القياس ويف دليل اخلطاب ويف االستحسان ويف قول من دون النيب صلى اهللا 
عليه و سلم فلم يطلب كما أمر فال أجر له على طلب ذلك لكن ملا كانت نيته بذلك القصد إىل اهللا عز و جل 

صد إىل اخلطأ وهو يدري أنه خطأ فله من ذلك نية من هم خبري وهم حبسنة وهي وطلب احلق وابتغاءه كان غري قا
  الطلب الذي مل يفعله 

وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من هم حبسنة ومل يعملها فإهنا تكتب له حسنة واحلسنة بال 
سنات ألنه هم حبسنة فعملها ومن هم شك أجر فاألجر هنا يتفاضل فمن هم بالطلب مث طلب كما أمر فله عشر ح

  بالطلب كما أمر فله حسنة واحدة ألنه مل يعملها كما أمر 
حدثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثنا أمحد بن علي ثنا مسلم ثنا 

ة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أبو كريب ثنا أبو خالد األمحر عن هشام عن ابن سريين عن أيب هرير
هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم حبسنة فعملها كتبت له عشرا إىل سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم 

  يعملها مل تكتب وإن عملها كتبت 
مان ثنا أبو رجاء وبه إىل مسلم حدثنا شيبان بن فروخ ثنا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري عن اجلعد أيب عث

العطاري عن ابن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما يروي عن ربه تعاىل قال إن اهللا كتب احلسنات 
والسيئات مث بني ذلك فمن هم حبسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة وإن هم هبا فعملها كتبها اهللا عنده 

ف كثرية وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة فإن هم عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعا
  هبا فعملها كتبها اهللا سيئة واحدة 

قال أبو حممد وأما القسم الثالث وهو املقلد املصيب فهو يف تقليده عاص هللا عز و جل ألنه فعل أمرا قد هناه اهللا عنه 
للحق ألنه مل يصبه من الوجه الذي أمره اهللا تعاىل به وكل من وحرمه عليه فهو آمث بذلك ويبعد عنه أجر املعتقد 

  عمل عمال خبالف أمر اهللا تعاىل فهو باطل 
وال شك أن اجملتهد املخطىء أعظم أجرا من املقلد املصيب وأفضل ألن املقلد املصيب آمث بتقليده غري مأجور 

متيقن وأجر مضمون أفضل من أجر حمروم وإمث بإصابته واجملتهد املخطىء مأجور باجتهاده غري آمث خلطئه فأجر 
  متيقن بال شك 



فإن قال قائل فردوا شهادة كل مسلم مل يعرف اإلسالم من طريق االستبدال ألنه مقلد واملقلد عاص قيل له ليس من 
ره اهللا تعاىل اتبع من أمره اهللا تعاىل باتباعه مقلدا بل هو مطيع فاعل ما أمر به حمسن وإمنا املقلد من اتبع من مل يأم

  باتباعه 
فهذا عاص هللا تعاىل مث لو علمنا أن هذا املسلم إمنا اعتقد من اإلسالم تقليدا ألبيه وجاره وملن نشأ معه ولو أنه نشأ 

من غري املسلمني مل يكن مسلما ملا جاز قبول شهادته وهذا ال يبعد من الكفر بل إن عقد نيته على هذا فهو كافر بال 
  شك 

النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ وصف فتنة الناس يف قبورهم فقال صلى اهللا عليه و سلم وأما املنافق أو وكذلك أخرب 
  املرتاب ال ندري أمسى أي ذلك قال فيقول ال أدري 

مسعت الناس يقولون شيئا فقلته وهذا نص ما قلنا واملسلمون حبمد اهللا يف أغلب أمورهم مبعدون عن هذا بل جتد 
ن عقد قلبه على أنه لو كفر أبوه وأهل مصره ما كفر هو ولو أحرق بالنار فهذا ليس مقلدا واحلمد منهم األكثر م
  هللا رب العاملني 

وكذلك من قلد يف فتيا أو حنلة وقامت عليه احلجة فعند فهو فاسق مردود الشهادة ولو مل يفهمها فهو معذور وال 
فذم عز و } بعدما تبني كأمنا يساقون إىل ملوت وهم ينظرون جيادلونك يف حلق { يضر ذلك شهادته قال اهللا تعاىل 

  جل من عند بعد أن تبني له احلق وعذر النيب صلى اهللا عليه و سلم 
عمر إذ مل يفهم آية الكاللة فهذا فرق ما بني األمرين وباهللا تعاىل التوفيق وأما القسم الرابع وهو املقلد املخطىء فله 

  عصية باعتقاده اخلطأ فعليه إمثان إمث معصية التقليد وإمث امل
وقد خيرج على القسم الثالث احلديث املأثور عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن الرجل ليصلي الصالة وما له منها 

  إال نصفها ثلثها ربعها فيكون ذلك على قدر ما وافق فيه احلق من أحكام صالته 
يلزمه من معرفة الرواة والثقات واجملرحني واملسند املرسل وبناء وقد بينا فيما خال كيفية اجتهاد طالب الفقه وما 

النصوص بعضها على بعض من اآلي واألحاديث واالستثناء واإلضافة وزيادات العدول والناسخ واملنسوخ واحملكم 
  شغب على والعام واخلاص واجململ واملفسر واإلمجاع واالختالف وكيفية الرد إىل القرآن والسنة وفهم الرباهني وال

  حسب ما تنتهي إليه طاقته وبينا يف هذا الباب وجه اجتهاد العامي 
وأما من أباح للعامي أن يقلد فقد أخطأ بالرباهني اليت قدمنا من هني اهللا تعاىل عن التقليد مجلة ومع خطئه فقد تناقض 

من أنواع االجتهاد فقد فارق ألن القائل مبا ذكرنا قد أوجب على العامي البحث عن أفقه أهل بلده وهذا النوع 
  التقليد وتركه ومل يقل أحد أن العامي يقلد كل من خرج إىل يده 

فقد صح معىن ترك التقليد من العامي وغريه بإمجاع ملا ذكرنا آنفا وإن أجاز لفظه جميزون ناقضون يف إجازهتم إياه 
ث عن أفقه أهل بلده مل يكد جيد اتفاقا على وكل من أقر بلفظ وأنكر معناه فقد أقر بفساد مذهبه وأيضا فإنه إن حب

  ذلك بل يف األغلب يدله قوم على رجل ويدله آخرون على آخر 
وأيضا فقد حيمل اسم التقدم يف الفقه يف بلد ما عند العامة من ال خري فيه ومن ال يعلم عنده ومن غريه أعلم منه 

ممن ال حيل هلم أن يفتوا يف مسألة من الديانة وال جيوز  وقد شهدنا حنن قوما فساقا محلوا اسم التقدم يف بلدنا وهم
  قبول شهادهتم 

وقد رأيت أنا بعضهم وكان ال يقدم عليه يف وقتنا هذا أحد يف الفتيا وهو يتغطى الديباج الذي هو احلرير احملض 
وى للصديق فتيا وعلى حلافا ويتخذ يف منزله الصور ذوات األرواح من النحاس واحلديد تقذف املاء أمامه ويفيت باهل



العدو فتيا ضدها وال يستحي من اختالف فتاويه على قدر ميله إىل من أفىت واحنرافه عليه شاهدنا حنن هذا عيانا 
  وعليه مجهور أهل البلد إىل قبائح مستفيضة ال نستجيز ذكرها ألننا مل نشاهدها 

والقياس واالستحسان وإمنا أوقع العامة يف سؤاهلم هذا مع ما فشا يف الناس من فتيا من يسمونه يف الفقه بالتقليد 
حسن الظن هبم أهنم ال يقدمون على الفتيا بغري علم وال مبا ال يصح عندهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ولو 
علمت العامة أهنم ليس عندهم يف أكثر ما يفتوهنم به علم عن اهللا عز و جل وال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  أهنم يوقعوهنم يف خمالفة القرآن والسنة ما سألوهم وال استفتوهم بل لعلهم كانوا يقدمون عليهم إقداما يتلفهم سلم و
فمن استفىت فقيهني فأفتاه كل واحد منهما بفتيا غري الذي أفىت به اآلخر وقال له أحدمها كذا قال اهللا عز و جل 

  فالالزم له أن  وقال اآلخر كذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما { يأخذ بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقوله عز و جل 
وألنه صلى اهللا عليه و سلم ال خيالف ربه عز و جل لكنه يبني مراده تعاىل وألنه لوال } نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 

مل نعلم أن القرآن كالم اهللا تعاىل وال درينا دين اهللا تعاىل وال عرفنا مراد ربنا تعاىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وال أوامره وال نواهيه وال خالف بني أحد املسلمني يف وجوب املصري إىل قوله صلى اهللا عليه و سلم وترك ما أمرنا 

  أن نترك العمل به من القرآن 
ني حاشا األزارقة يف وجوب الرجم على الزاين احملصن وليس ذلك يف فمن ذلك أنه ال خالف بني أحد من املسلم

القرآن وال يف عدد الصلوات وكيفية أخذ الزكوات وحترمي اجلمع بني املرأة وعمتها إال من شذ عن احلق يف ذلك 
  وليس يف القرآن شيء من ذلك أصال 

قولنا يف هذا ما حدثناه عبد اهللا بن ربيع التميمي وهكذا سائر األحكام والعبادات كلها وباهللا تعاىل التوفيق وبرهان 
ثنا حممد بن إسحاق بن السليم عن أيب داود نا أمحد بن حنبل نا سفيان بن عيينة عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد 

ته اهللا عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال ألفني أحدكم متكئا على أريك
  يأتيه األمر مبا أمرت به أو هنيت عنه فيقول ال أدري ما وجدناه يف كتاب اهللا تبعناه 

  فصل هل جيوز تقليد أهل املدينة

وقال قوم بتقليد أهل املدينة وقد ذكرنا يف باب الكالم يف األخبار من كتابنا هذا ويف باب اإلمجاع من كتابنا هذا 
اعهم فأغىن عن تردده ولكن ال بد أن نذكر ههنا طرفا نشاكل غرضنا يف بطالن من احتج بعمل أهل املدينة وإمج

  هذا الباب إن شاء اهللا تعاىل 

احتج قوم يف تقليد أهل املدينة بقبول قوهلم يف املد والصاع وهذا ال حجة هلم فيه ألن هذا داخل فيما نقلوه مسندا 
وسى بن طلحة بن عبيد اهللا وهو مدين ما خيالف قوهلم بالتواتر على أن ذلك أيضا مما قد اختلفوا فيه فقد روي عن م

  ويوافق قول أيب حنيفة 
ولو كان قبول قوهلم يف املد والصاع موجبا لقبول قوهلم يف غري ذلك لوجب تقليد أهل مكة يف مجيع أقواهلم التفاق 

موضع مىن وموضع األمة كلها يقينا بال خالف من أحد منهم على قبول قوهلم يف موضع عرفة وموضع مزدلفة و
  اجلمار وموضع الصفا وموضع املروة وحدود احلمى 

  فما خالف أحد من مجيع فرق اإلسالم ال قدميا وال حديثا قول أهل مكة 



  وهذا أكثر من املد والصاع على أن األمة مل توافق قوهلم يف املد والصاع 
هذه اجلهة كما لو قال غريهم ذلك سواء وال وأيضا فإن قوهلم يف املد والصاع هو أقل ما قيل فهو حجة عندنا من 

فرق ألن ما قالوا الصاع مثانية أرطال وقال قوم أكثر من ذلك وقال مجهور أهل املدينة وقوم من غريهم مخسة 
  أرطال ونيف 

فكان هذا املقدار متفقا على وجوب إخراجه يف زكاة الفطر وجزاء الصيد وكفارة الواطىء يف رمضان واملظاهر 
رأس للمحرم قبل بلوغ اهلدي حمله فوجب الوقوف عند اإلمجاع يف ذلك وكان ما زاد خمتلفا فيه مل جيب وحلق ال

  القول به إال بنص 
وال نص مسندا صحيحا يف ذلك فلم جيب القول بإخراج الزيادة على ذلك بغري نص وال إمجاع وأمجعت األمة كلها 

ين يف زكاة الفطر مها املذكوران يف املقدار الذي تلزم فيه بال خالف يف أحد منها على أن املد والصاع املذكور
الزكاة من احلب والتمر وأهنما سواء فلما صح املقدار املذكور يف زكاة الفطر صح أنه يعينه يف زكاة احلب والتمر 

  وال فرق ويكفي من هذا أنه نقل مبلغ إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالكافة 
د والصاع فإمنا هو خالف رأي ال خالف رواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فسقط ذلك وأما اخلالف يف امل

  اخلالف واحلمد هللا رب العاملني 
واحتجوا يف ذلك مبا روي من قول عبد الرمحن بن عوف لعمر رضي اهللا عنهما إن املوسم جيمع رعاع الناس فاصرب 

  حىت تأيت املدينة فتخلو بوجوه الناس 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوىل أن يتبع من عبد الرمحن بن عوف وهذا رسول  فاجلواب أن

اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل جيعل التبليغ الذي أمره اهللا به إال يف مكة يف حجة الوداع يف املوسم اجلامع لكل عامل 
  وجاهل 

اللهم نعم فقال صلى اهللا عليه و سلم اللهم  وهنالك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال هل بلغت فقال الناس
اشهد ومل جيعل صلى اهللا عليه و سلم ذلك التبليغ العام الذي أقام به احلجة يف املدينة وال يف خاص من الناس وال 
حبضرة وجوه الناس خاصة دون الرعاع وكذلك مل يكتف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقراءة سورة براءة يف 

ي آخر سورة نزوال وهي اجلامعة للسري وأحكام اخلالفة واإلمامة حىت يبعث هبا عليا ليقرأ يف املوسم مبكة املدينة وه
  يف حجة أيب بكر رضي اهللا عنهما حبضرة كل من حضر 

وإمنا يكون االنفراد بوجوه الناس يف اآلراء اليت تدار ويستضر بكشفها وجتري جمرى األسرار ومثل هذا كانت مقالة 
يت حضه عبد الرمحن على تأخريها إىل أن خيلو بوجوه الناس ومل تكن من الشرائع الواجب معرفتها من عمر ال

الفرض واحلرام واملباح وحنن إمنا نتكلم مع خصومنا يف الشرائع اليت تلزم أهل صني الصني واخلالدات ومن يف 
  حوزارين وأقاضي الزنج وأقاضي بالد الصقالبة 

  املدينة لزوما مستويا ال تفاضل فيه ومل ننازعهم يف إدارة رأي وال يف حتذير من طالب خالفة كما يلزم الصحابة وأهل 
فلو تركوا التمويه لكان أوىل هبم ولو كانت تلك املقالة من واجبات الشرائع ما أخرها عمر وال أمره ابن عوف 

  بتأخريها 
} إذا لسمآء نشقت { ن ذلك سجودهم مع عمر يف والعجب أن القائلني هبذا قد خالفوا إمجاع أهل املدينة حقا فم

  يوم مجعة فقالوا ليس عليه العمل فتركوا إمجاع أهل املدينة 
  ومن ذلك اشتراكهم يف اهلدي يوم احلديبية 



فقالوا ليس عليه العمل فتركوا إمجاع أهل املدينة الصحيح وادعوه حيث ال يصح وهكذا يكون عكس احلقائق 
تؤخذ إال من نص منقول وال نص على وجوب اتباع أهل املدينة دون غريهم فإذا كان ذلك واألمور يف الديانة ال 

  دعوى بال برهان فهو افتراء على اهللا عز و جل أنه أوجب ذلك 
  وهو تعاىل مل يوجبه وهذا عظيم جدا ونسأل اهللا التوفيق 

ه والعدل فيقبل نقله ففي املدينة عدول وإذا كان نقل أهل املدينة وغريهم إمنا حكمه أن يراعى الفاسق فيجتنب نقل
  وفساق ومنافقون وغريهم شر خلق اهللا تعاىل 

وممن حولكم من ألعراب منافقون ومن أهل ملدينة مردوا على لنفاق ال { ويف الدرك األسفل من النار وقال تعاىل 
افقني يف لدرك ألسفل من لنار إن ملن{ وقال تعاىل } تعلمهم حنن نعلمهم سنعذهبم مرتني مث يردون إىل عذاب عظيم 

  } ولن جتد هلم نصريا 
  ويف سائر البالد أيضا عدول وفساق ومنافقون وال فرق 

وكيف يدعي هؤالء املغفلون تقليد أهل املدينة وهم خيالفون عمر بن اخلطاب يف نيف وثالثني قضية من موطأ مالك 
ليمان بن يسار والزهري وغريهم من فقهاء املدينة خاصة وخالفوا أبا بكر وعائشة وابن عمر وسعيد بن املسيب وس

يف كثري من أقواهلم جدا فإن كان تقليد أهل املدينة واجبا فمالك خمطىء يف خالفه هلؤالء فيجب عليهم أن يتركوه 
  إذا خالف من أهل املدينة 

هم إمنا هو دعاء إىل قول واحلقيقة اليت ال شك فيها هي أن مرادهم بالدعاء إىل أهل املدينة والتشييع بوجوب طاعت
مالك وحده ال يبالون بأحد سواه من أهل املدينة وأعجب من هذا أهنم فيما يدعون فيه إمجاع أهل املدينة من 

املسائل ليس عندهم يف صحة ذلك إال نقل مالك وحده ومن احملال أن يثبت اإلمجاع بنقل واحد ال برهان بيده 
ة احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعمن دونه إىل قيام الساعة وكل ما جوزوه على سائر الثقات من روا

  فهو جائز على مالك وال فرق فظهر بطالن قوهلم لكل ذي حس سليم 
وأيضا فإن مالك بن أنس رمحه اهللا مل يدع إمجاع أهل املدينة يف موطئه إال يف حنو مثان وأربعني مسألة فقط مع أن 

يف أكثر تلك املسائل بأعياهنا وأما سائرها فال خالف فيها بني أحد ال مدين وال غريه  اخلالف موجود من أهل املدينة
ومل يدع إمجاعا يف سائر مسائله فاستجاز أهل اجلهل على احلقيقة من اتباعه الكذب اجملرد واجلهل الفاضح ونعوذ 

  هل املدينة باهللا من اخلذالن يف إطالق الدعوى على مجيع أقواهلم أو أكثرها أهنا إمجاع أ
وحىت لو صح هلم هذا القول الفاسد لوجب أال تقبل رواية القاسم وأشهب وابن عبد احلكم وسائر املالكيني قدميا 

  وحديثا ألهنم ليسوا مدنيني 
  فإن قال قائل إهنم أخذوا عن أهل املدينة 

  قيل وكذلك أهل البصرة والكوفة 

هللا صلى اهللا عليه و سلم الذين هم أفضل وأعلم من الذين والشام ومصر ومكة واليمن أخذوا عن أصحاب رسول ا
أخذ عنهم املذكورون وأخذوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي به هدى اهللا تعاىل من شاء من أهل املدينة 

ولة وغريهم والقرآن واحد مشهور يف غري املدينة كما هو باملدينة وسنن الرسول صلى اهللا عليه و سلم معروفة منق
يف غري املدينة كما هي باملدينة والدين واحد ويهب اهللا من يشاء من أهل املدينة وغري أهل املدينة ما شاء من احلظ يف 

دينه والفهم يف كتابه وأهل املدينة وغريهم سواء وال فرق بينهم وما عدا هذا القول فإفك وزور وكذب وهبتان 



  وباهللا التوفيق 
  نيفة والشافعي مل يقلدوا وال أجازوا ألحد أن يقلدهم وال أن يقلد غريهم وقد ذكرنا أن مالكا وأبا ح

وروي أن مالكا أفىت يف مسألة يف طالق البتة أهنا ثالث فنظر إىل أشهب قد كتبها فقال احمها أنا كلما قلت قوال 
  جعلتموه قرآنا ما يدريك لعلي سأرجع عنها غدا فأقول هي واحدة 

يع كتب الرأي ألنه ال يدري أحق فيها أم باطل ويرى جواز بيع املصاحف وكتب وهذا ابن القاسم ال يرى ب
  احلديث ألهنا حق 

  وقال مالك عند موته وددت أين ضربت بكل مسألة تكلمت فيها برأيي سوطا على أنه ال صرب يل على السياط 
عبد اهللا أنأخذ به فقال له يا هذا وذكر الشافعي حديثا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له بعض جلسائه يا أبا 

أرأيت علي زنارا أرأيتين خارجا من كنيسة حىت تقول يل يف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم أنأخذ هبذا ومل يزل 
رمحه اهللا يف مجيع كتبه ينهي عن تقليده وتقليد غريه وهكذا حدثين القاضي أبو بكر محام بن أمحد عن عبد اهللا بن 

  القاضي أسلم بن عبد العزيز بن هشام عن أيب إبراهيم املزين عن الشافعي  حممد الباجي عن
  فترك هؤالء القوم ما أمرهم به أسالفهم وعصوهم يف احلق واتبعوا آراءهم تقليدا وعنادا للحق 

 حدثنا القاضي يونس بن عبد اهللا وحممد بن سعيد بن نبات قال يونس نا حيىي بن مالك بن عائن نا أبو عيسى عبد
  الرمحن بن إمساعيل اخلشاب نا أبو جعفر أمحد 

بن حممد الطحاوي نا إبراهيم بن أيب اجلحيم نا حممد بن معاذ نا سفيان بن عيينة وقال حممد بن سعيد نا أمحد بن 
عون اهللا نا قاسم بن أصبغ نا حممد بن عبد السالم اخلشين نا أبو موسى الزمن هو حممد بن املثىن نا عبد الرمحن بن 

هدي عن سفيان الثوري مث اتفق ابن عيينة والثوري واللفظ للثوري عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيه قال قال معاوية م
  البن عباس أنت على ملة علي قال ال وال على ملة عثمان أنا على ملة النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ه عن ابن عباس قال قال يل معاوية أنت قلت قال حممد بن املثىن وثنا مؤمل نا سفيان الثوري عن ابن طاوس عن أبي
  ما أنا بعلوي وال عثماين ولكين على ملة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا يونس بن عبد اهللا نا حيىي بن مالك بن عائذ حدثنا احلسني بن أمحد بن أيب حنيفة نا أبو جعفر أمحد بن حممد 
بن منصور نا هشيم عن املغرية بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال  الطحاوي نا يوسف بن يزيد القراطيسي نا سعيد

  كان يكره أن يقال سنة أيب بكر وعمر ولكن سنة اهللا عز و جل وسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم 
قال أبو حممد فإذا كان الصحابة والتابعون رضي اهللا عنهم ال يستجيزون نسبة ما يعبدون به رهبم وال مذاهبهم إىل 

بكر وال إىل عمر وال إىل عثمان وال إىل علي وال ينتسبون إىل أحد دون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكيف أيب 
هبم لو شاهدوا ما نشاهده من املصائب اهلادمة لإلسالم على من امتحنه اهللا به من االنتماء إىل مذهب فالن وفالن 

حكام القرآن وكالم النيب صلى اهللا عليه و سلم ظهريا واإلقبال على أقوال مالك وأيب حنيفة والشافعي وترك أ
واحلمد هللا على تثبيته إيانا على دينه وسنته اليت مضى عليها أهل األعصار احملمودة قبل أن حتدث بدعة التقليد 

  وتفشو وباهللا نعتصم 
نا موسى بن معاوية نا كتب إيل النمري يوسف بن عبد اهللا احلافظ نا سعيد بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح 

عبد الرمحن بن مهدي نا سفيان الثوري عن يزيد بن أيب زيادة عن إبراهيم هو النخعي عن علقمة عن عبد اهللا بن 
مسعود قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغري ويهرم عليها الكبري وتتخذ سنة املبتدعة جرى عليها الناس 



لسنة قيل مىت ذلك يا أبا عبد الرمحن قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر فإذا غري منها شيء قيل غريت ا
  أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل اآلخرة وتفقه لغري الدين 

حدثنا أمحد بن عمر العذري نا أبو ذر عبد بن أمحد نا عبد اهللا بن أمحد بن محويه السرخسي نا إبراهيم بن خزمي بن 
محيد نا حممد بن الفضل نا الصعق بن حزن عن عقيل اجلعدي عن أيب إسحاق اهلمداين عن سويد بن مهر نا عبد بن 

غفلة عن ابن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له يا عبد اهللا بن مسعود قلت لبيك يا رسول اهللا قال 
م عمال إذ فقهوا يف دينهم مث قال يا عبد أتدري أي الناس أفضل قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإن أفضل الناس أفضله

اهللا بن مسعود قلت لبيك يا رسول اهللا قال هل تدري أي الناس أعلم قلت اهللا ورسوله أعلم قال أعلم الناس 
  أبصرهم باحلق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا يف العمل وإن كان تزحف على استه 

حممد نا أمحد بن خالد نا ابن وضاح نا إبراهيم بن حممد الشافعي نا  كتب إيل النمري نا سعيد بن سيد نا عبد اهللا بن
  أبو عصام رواد بن اجلراح العسقالين عن سعيد بن بشر عن قتادة قال من مل يعرف االختالف مل يشم الفقه بأنفه 

الفريايب نا ضمرة كتب إيل النمري ثنا أمحد بن سعيد بن بشر نا أمحد بن أيب دليم نا ابن وضاح نا إبراهيم بن يوسف 
بن ربيعة عن عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال ال ينبغي ألحد أن يفيت أحدا من الناس حىت يكون عاملا باختالف 

  الناس فإنه إن مل يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي يف يديه هكذا روينا عن سعيد بن جبري 
  وهكذا قال أمحد بن حنبل وغريه 

قال روى عيسى بن دينار عن أيب القاسم قال سئل مالك قيل له ملن جتوز الفتيا قال ال جتوز الفتيا كتب إيل النمري 
إال ملن علم ما اختلف الناس فيه قيل له اختالف أهل الرأي قال ال اختالف أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم 

ذلك يفيت وال جيوز ملن مل يعلم األقاويل وعلم الناسخ واملنسوخ من القرآن وحديث النيب صلى اهللا عليه و سلم وك
أن يقول هذا أحب إيل قال النمري وقال حيىي بن سالم ال ينبغي ملن مل يعرف االختالف أن يفيت وال جيوز ملن ال 

  يعلم األقاويل أن يقول هذا أحب إيل 
بن املثىن نا عيسى بن كتب إيل النمري نا خلف بن القاسم نا احلسن بن رشيق نا علي بن سعيد الرازي نا حممد 

  إبراهيم مسعت يزيد زريع يقول مسعت سعيد بن أيب عروبة يقول من مل يسمع االختالف فال تعده عاملا 

كتب إيل النمري أخربين خلف بن القاسم نا حممد بن شعبان القرظي نا إبراهيم بن عثمان نا عباس الدوري قال 
  الختالف مسعت قبيصة بن عقبة يقول ال يفلح من مل يعرف ا

كتب إيل النمري أخربين قاسم بن حممد نا خالد بن سعيد نا حممد بن فطيس نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم قال 
مسعت أشهب يقول سئل مالك عن اختالف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال خطأ وصواب فانظر 

  يف ذلك 
حدثين أصبغ قال قال ابن القاسم مسعت مالكا والليث يقوالن يف كتب إيل النمري وذكر حيىي بن إبراهيم بن مزين 

  اختالف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس كما قال ناس فيه توسعة ليس كذلك إمنا هو خطأ وصواب 
كتب إيل النمري أخربين عبد الرمحن بن حيىي أنا أمحد بن سعيد نا حممد بن ريان نا احلارث بن مسكني عن ابن 

لقاسم عن مالك أنه قال يف اختالف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خمطىء ومصيب فعليك باالجتهاد ا
  وذكره إمساعيل يف املبسوط عن أيب ثابت املدين عن ابن القاسم عن مالك 

مر ثنا شعبة كتب إيل النمري نا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا أمحد بن زهري حدثين أيب عن سعيد بن عا



  عن احلاكم بن عتيبة قال ليس أحد من خلق اهللا تعاىل إال يؤخذ من قوله ويترك إال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
كتب إيل النمري ثنا خلف بن القاسم نا ابن أيب العقب بدمشق نا أبو زرعة ثنا ابن أيب عمر نا سفيان بن عيينة عن 

خلق اهللا عز و جل إال يؤخذ من قوله ويترك إال النيب صلى اهللا عليه و  ابن أيب جنيح عن جماهد قال ليس أحد من
  سلم 

كتب إيل النمري نا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا أمحد بن زهري أنا الغالقي نا خالد بن احلارث قال 
  قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عامل اجتمع فيك الشر كله 

د الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا يوسف بن عدي نا أبو األحوص عن كتب إيل النمري نا عب
ختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون هللا وملسيح بن مرمي { عطاء بن السائب عن أيب البختري يف قوله عز و جل 

  قال } ومآ أمروا إال ليعبدوا إهلا واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون 

ا أهنم لو أمروهم أن تعبدوهم من دون اهللا تعاىل ما أطاعوهم ولكن أمروهم فجعلوا حالل اهللا تعاىل حرامه وحرامه أم
  حالله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية 

قال ابن وضاح وحدثنا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان واألعمش مجيعا عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب البختري 
ختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون هللا وملسيح بن مرمي ومآ أمروا { بن اليمان يف قول اهللا تعاىل قال قيل حلذيفة 

أكانوا يعبدوهنم قال ال ولكن كانوا حيلون هلم احلرام } إال ليعبدوا إهلا واحدا ال إله إال هو سبحانه عما يشركون 
  فيحلونه وحيرمون عليهم احلالل فيحرمونه 

ي أنا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا عبد الرمحن بن مهدي كتب إيل النمر
عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة قال قال معاذ بن جبل يا معشر العرب كيف تصنعون بثالث دنيا 

فإن اهتدى فال تقلدوه دينكم وإن افتنت فال  تقطع أعناقكم وزلة عامل وجدال املنافق بالقرآن فسكتوا فقال أما العامل
تقطعوا منه أناتكم فإن املؤمن يفتنت مث يتوب وأما القرآن فله منار كمنار الطريق ال خيفى على أحد فما عرفتم منه 

  فال تسألوا عنه ما شئتم فيه فكلوه إىل عامله 
  وذكر باقي احلديث 

  العاملني يف اتباع الظاهر وترك تقليد  قال أبو حممد هذا هو نص ما ذهبنا واحلمد هللا رب
كتب إيل النمري ثنا حممد بن إبراهيم ثنا حممد بن أمحد بن مفرج ثنا أبو سعيد البصري مبكة ثنا احلسن بن عفان 

  العامري ثنا احلسني اجلعفي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن أيب البختري قال قال سليمان الفارسي 
امل وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم فأما زلة العامل فإن اهتدى فال تقلدوه كيف أنتم عند ثالث زلة ع

دينكم وأما جمادلة منافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق فما عرفتم منه فخذوا وما مل تعرفوا فكلوه إىل 
  عامله 

اسم بن أصبغ ثنا بكر بن محاد ثنا بشر بن كتب إيل النمري ثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قاال أنا ق
  حجر أنا خالد بن عبد اهللا الواسطي عن عطاء يعين ابن السائب عن أيب البختري عن علي بن أيب طالب قال 

  إياكم واالستنان بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل اجلنة مث ينقلب لعلم اهللا عز و جل فيه وذكر احلديث 
ابن مزين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك قال ليس كل ما قال رجل قوال كتب إيل النمري قال ذكر 

لذين يستمعون لقول فيتبعون أحسنه أولئك لذين هداهم هللا { وإن كان له فضل يتبع عليه يقول اهللا عز و جل 



  } وأولئك هم أولو أللباب 
  قال أبو حممد لو اتبع مقلدوه وهذا القول منه الهتدوا 

  باهللا من اخلذالن ونعوذ 
وقالوا أيضا إن مجهور الصحابة كانوا باملدينة وإمنا خرج عنها األقل ومن احملال أن تغيب السنة عن األكثر ويدريها 

  األقل 
قال أبو حممد وهذا فاسد من القول جدا ألن الرواية إمنا جاءت عن ألف صاحب وثالمثائة صاحب ونيف أكثرهم 

لفتيا عن مائة ونيف وثالثني منهم فقط أكثرهم من غري أهل املدينة وهذه األمور ال من غري أهل املدينة وجاءت ا
تطلق جزافا وال يؤخذ الدين عمن ال يبايل أن يطلق لسانه مبا ال يدري وال اهتبل به يوما من دهره قط وال شغل 

لدنيا وأعده حجة ليلقى هبا بالبحث عنه ليلة من عمره وإمنا يؤخذ ممن جعله وكده وعمدته وآثره على طلب رياسة ا
  ربه إذا سئل يوم القيامة 

مث إن كل قولة قلدوا فيها مالكا من تلك اآلراء املضطربة وتلك املسائل اليت فيها القوالن والثالثة وهي أكثر أقواله 
سندها إليه فليس كل واحدة منها شهدها مجيع أصحابه الباقني باملدينة نعم وال سائر األحكام اليت أسندها إىل من أ

إمنا هي حكم حكم هبا حاكم إما رضيه غريه منهم وإما سخطه ومن ادعى إمجاعهم عليه فقد ادعى الكذب الذي ال 
خيفى على أحد إذ ال شك أهنم مل يكونوا كلهم مالزمني لكل حكم حكم به اإلمام هنالك أو قاضيه فظهر سقوط ما 

  احتجوا به وباهللا تعاىل التوفيق 

  الثالثون يف دليل اخلطابالباب السابع و

قال أبو حممد هذا مكان عظيم فيه خطأ كثري من الناس وفحش جدا واضطربوا فيه اضطرابا شديدا وذلك أن طائفة 
قالت إذا ورد نص من اهللا تعاىل أو من رسوله صلى اهللا عليه و سلم معلقا بصفة ما أو بزمان ما أو بعدد ما فإن ما 

  لزمان عدا تلك الصفة وما عدا ذلك ا
وما عدا ذلك العدد فواجب أن حيكم فيه خبالف احلكم يف هذا املنصوص وتعليق احلكم باألحوال املذكورة دليل 
على أن ما عداها خمالف هلا وقالت طائفة أخرى وهم مجهور أصحاب الظاهريني وطوائف من الشافعيني منهم أبو 

كما ذكرنا مل يدل على أن ما عداه خبالفه بل كان  العباس بن سريج وطوائف من املالكيني إن اخلطاب إذا ورد
  موقوفا على دليل 

قال أبو حممد هذا القول هو الذي ال جيوز غريه ومتام ذلك يف قول أصحابنا الظاهريني أن كل خطاب وكل قضية 
ما عداها  فإمنا تعطيك ما فيها وال تعطيك حكما يف غريها ال أن ما عداها موافق هلا وال أنه خمالف هلا لكن كل

  موقوف على دليله 
وحتري يف هذا بعض أصحاب القياس من احلنفيني والشافعيني واملالكيني كأيب احلسني القطان الشافعي وأيب الفرج 

القاضي املالكي ملا رأوا عظيم تناقضهم يف هذا الباب فقالوا دليل اخلطاب على مراتب فمنه ما يفهم منه أن ما عدا 
  ا فحكمها كحكم هذه اليت خوطبنا القضية اليت خوطبنا هب

  ومنه ما ال يفهم منه أن ما عدا القضية اليت خوطبنا هبا فحكمها خبالف حكم هذه اليت خوطبنا 
  ومنه ما ال يفهم أن ما عدا القضية اليت خوطبنا هبا موافق حلكم هذه اليت خوطبنا هبا وال خمالف 



عبدوا إال إياه وبلوالدين إحسانا إما يبلغن عندك لكرب أحدمها أو وقضى ربك أال ت{ ومثلوا القسم األول بقوله تعاىل 
وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه { قالوا ففهمنا أن غري } كالمها فال تقل هلمآ أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا 

} هلما قوال كرميا وبلوالدين إحسانا إما يبلغن عندك لكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلمآ أف وال تنهرمها وقل 
  وبآيات كثرية سنذكرها يف باب القياس من هذا الكتاب إن شاء اهللا تعاىل ألن ذلك املكان أمكن بذكرها 

ومثلوا القسم الثاين بأمثلة اضطربوا فيها فقال الشافعيون واحلنفيون من ذلك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الوا فدل ذلك على أن ما عدا السائمة ال زكاة فيها وأهنا ليست مبنزلة يف سائمة الغنم يف كل أربعني شاة شاة ق

السائمة وأدخل املالكيون هذا احلديث يف القسم األول وقالوا بل ما دل إال أن غري السائمة مبنزلة السائمة وقال 
دخل أعطى درمها وإن األلوان هذا مبنزلة من قال إذا دخل زيد الدار فأعطه درمها فيعلم أن هذا شرط فيه وإنه إن 

  مل يدخل مل يعط شيئا 
قالوا } وخليل ولبغال وحلمري لتركبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون { ومثل املالكيون هذا القسم اآلخر بقوله تعاىل 

  فدل ذكر الركوب والزينة على أن ما عدامها ممنوع كاألكل وحنوه 
ا يعين الذين قالوا إن اخلطاب قد يدل يف مواضع على أن ما قال أبو حممد فأما هؤالء املتحريون الذين ذكرنا آخر

عداه خبالفه ويدل يف مواضع أخر على أن ما عداه ليس خبالفه فإهنم لعبوا يف هذا املكان باخلطاب كما يلعب 
باملخراق فمرة حكموا لغري املنصوص بأن املنصوص يدل على أن حكمه كحكمه ومرة حكموا بأن املنصوص يدل 

كمه ليس كحكمه فليت شعري كيف ميكن أن يكون خطابان يردان باحلكم يف امسني فيفهم من أحدهم على أن ح
  أن غري الذي ذكر مثل الذي ذكر ويفهم من اآلخر أن غري الذي ذكر خبالف الذي ذكر 

ا ال يصح وهذا ضد ما فهم من األول وتاهللا ما خلق اهللا تعاىل عقال يقوم فيه هذا إال عقل من غالط نفسه فتوهم م
بدعوى ال يعجز عن مثلها أحد بال دليل وكل من مل يبال مبا قال يقدر أن يدعي أنه فهم من هذا اللفظ غري ما يعطي 

  ذلك اللفظ 

قال أبو حممد وأما أكياسهم فإهنم مسوا القسم األول قياسا ومسوا الثاين دليل اخلطاب فقد رأوا إذ فرقوا بني معىن 
  ا بذلك من التناقض وهم من التورط فيه مبنزلة من مسى كل ذلك دليل اخلطاب وال فرق واحد بامسني أهنم قد سلمو

وحنن نسأهلم من كالمهم فنقول هلم ما الفرق بينكم إذ قالت طائفة منكم إن ذكر السائمة يدل على أن غري السائمة 
حلكم السائمة ما الفرق بينكم  خبالف السائمة وقالت طائفة أخرى بل ذكر السائمة إال على أن غري السائمة موافق

ومن أهل لكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن { وبني من عكس عليكم قولكم إن قول اهللا تعاىل 
تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قآئما ذلك بأهنم قالوا ليس علينا يف ألميني سبيل ويقولون على اهللا 

  } لكذب وهم يعلمون 
ذكر القنطار يدل على أن ما عدا القنطار مثل القنطار فقال بل ما يدل ذكر القنطار إال على أن ما عدا القنطار إن 

خبالف القنطار فقد يفزع اخلائن من خيانته إذا كانت كثرية وقد حيتقر اليسري فال خيونه فهال جعلتم القنطار ههنا 
يه و سلم املائيت درهم يف وجوب الزكاة فيها دليال على حدا للكثري كما جعلت طوائف منكم ذكره صلى اهللا عل

أن العشرين دينارا كثري فال حيلف عند املنرب أحد يف أقل منها وأن ما دوهنا قليل فال حيلف فيها إال يف جملس احلاكم 
ار كثري وجعلت طوائف أخر منكم ذكره صلى اهللا عليه و سلم ربع الدينار يف قطع السارق دليال على أن ربع الدين

وأن ما عداه قليل فال يستباح فرج بأقل منه وال حيلف عند املنرب يف أقل منه وجعلت طوائف أخر ما رووا من ذكره 
صلى اهللا عليه و سلم عشرة دراهم يف قطع السارق دليال على أن العشرة دراهم كثرية وإن ما دوهنا قليل فال 



  سقط مما بني قيمة العبد ودية احلر يستباح فرج بأقل منها حىت جعلوا ذلك حدا فيما ي
أسكنوهن { قال أبو حممد ومما ادعوا فيه أهنم فهموا منه أن املسكوت عنه خبالف حكم املنصوص عليه قوله تعاىل 

من حيث سكنتم من وجدكم وال تضآروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن 
قالوا فهذا يدل على أن } ن وأمتروا بينكم مبعروف وإن تعاسرمت فسترضع له أخرى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجوره

  غري احلامل خبالف احلامل 
قال أبو حممد هذا خطأ ألن املطلقة ال ختلو من أن يكون طالقها رجعيا أو غري رجعي فإن كان رجعيا فلها النفقة إذا 

  كانت ممسوسة كانت حامال أو كانت غري 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  

http://www.islamicbook.ws/


األحكام: كتاب  أصول    اإلحكام يف 
األندلسي: املؤلف  بن حزم  بن أمحد   علي 

حامل باتفاق من مجيعنا وإن كان غري رجعي فال نفقة هلا بنص السنة سواء كانت حامال أو غري حامل وإمنا جاء 
  السورة بتعليم الطالق النص املذكور يف الطالق الرجعي وبنص اآليات يف قوله تعاىل يف اآلية اليت ابتدأ فيها يف هذه 

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي عدل { مث عطف سائر اآليات عليها 
وهذا ال } منكم وأقيموا لشهادة هللا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بلله وليوم آلخر ومن يتق هللا جيعل له خمرجا 

احلامل يف هذه السورة فبينت السنة أن اليت هي موطوءة وليست يكون إال يف رجعي وأمسك تعاىل عن ذكر غري 
حامال مبنزلة احلامل وال فرق وال حيل ألحد أن يقول مل سكت عن ذكر غري احلامل ههنا فإن قال ذلك مقدم قيل له 

  سكت عن ذلك كما سكت فيها عن ذكر اخللع وعن ذكر املتوىف عنها زوجها وعن الفسخ وغري ذلك 
ذكر اهللا تعاىل ذلك يف آيات أخر قيل وكذلك أيضا قد ذكر وجوب النفقة لغري احلامل بسنة نبيه حممد  فإن قالوا قد

صلى اهللا عليه و سلم ومن أراد أن جيد مجيع األحكام كلها يف آية واحدة فهو عدمي عقل متعلل يف إفساد الشريعة 
  ويأىب اهللا إال أن يتم نوره 

  م املربد وثعلب قالوا بذلك وادعوا أن مجاعة من أهل اللغة منه
قال أبو حممد أما إدخال هذا الباب يف اللغة فتمويه ضعيف وإيهام ساقط ألن اللغة إمنا حيتاج فيها إىل أرباهبا يف 

  معرفة احلروف اجملموعة اليت تقوم منها الكلمات وأن خيربونا على ماذا تركبت من املسميات فقط 
ن االسم ما قد أقروا لنا أنه ليس يقع عليه ذلك االسم أو ال يدخل يف حكمه وأما معرفة هل يدخل يف حكم اخلرب ع

  فليس هذا يف قوة علم اللغة وال من شروطها إمنا يظن هذا من اختلطت عليه العلوم ومل تبلغ قوته أن يفرق بينها 
وخلف معهم  وهذا أمر موجود يف طبائع العرب والعجم وحىت لو صح ذلك عن ثعلب وعن املربد وعن األصمعي

لكان قوهلم مع قول مجيع أهل اللغة أوهلم عن آخرهم بال خالف منهم بل قول أهل كل لغة للناس من عرب وعجم 
  إن اسم حجر ال يفهم منه فرس وإن اسم مجل ال يفهم منه كلب 

  وإن من قال ركبت اليوم سفينة أنه ال يفهم منه أنه ركب أيضا محارا أو أنه مل 

أكلت خبزا أنه ال يفهم منه أكل حلما مع اخلبز أم مل يأكله ولكان يف شهادة العقول كلها باتفاقها يركبه وأن من قال 
على صحة ما ذكرنا كغاية يف إبطال قول من قال خبالف ذلك كائنا من كان ومبني صدق من قال إمنا عدا اخلرب 

  املخرب به موقوف على دليله 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قوله يف االستغفار ملن مات من قال أبو حممد واعترض بعضهم مبا روي عن رس

  املنافقني ألزيدن على السبعني فقال هذا القائل يف هذا دليل على أن ما عدا السبعني يغفر هلم به وال بد 
قال أبو حممد وهذا خطأ من وجهني أحدمها أن ذلك دعوى بال دليل ولو قطع صلى اهللا عليه و سلم بذلك لكان 

حقا ولكنه مل يقطع على ذلك وأنه ملا يئس من املغفرة هلم بالسبعني رجا بالزيادة وهذا احلديث من أعظم حجة 
وإن أردمت ستبدال زوج مكان { عليهم يف دعواهم اليت نسوا أنفسهم فيها فقالوا إن ما عدا القنطار يف قوله تعاىل 

وقضى { وما عدا األف من قوله تعاىل } نه هبتانا وإمثا مبينا زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا أتأخذو
ربك أال تعبدوا إال إياه وبلوالدين إحسانا إما يبلغن عندك لكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلمآ أف وال تنهرمها وقل 



الوا إن ما عدا السبعني مبنزلة القنطار واألف فهال قالوا إن ما عدا السبعني مبنزلة السبعني كما ق} هلما قوال كرميا 
  مبنزلة السبعني كما قالوا إن ما عدا القنطار مبنزلة القنطار أو هال قالوا إن ما عدا القنطار خبالف القنطار 

سوآء عليهم أستغفرت هلم أم مل { كما قالوا إن ما عدا السبعني خبالف السبعني بل قد أكذب اهللا تعاىل قوهلم بإنزاله 
وبنهيه تعاىل نبيه صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة عليهم }  هلم إن هللا ال يهدي لقوم لفسقني تستغفر هلم لن يغفر هللا

  مجلة فبني تعاىل هبذه اآلية العامة أن ما عدا السبعني مبنزلة السبعني 
نا وال يظن جاهل أننا هبذا القول يلزمنا أن ما عدا املنصوص عليه له حكم املنصوص ومعاذ اهللا من ذلك ولو ظن

ذلك كما ظنوا لكنا خمالفني لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ رجا أن يكون ما عدا السبعني خبالف السبعني فإننا 
مل نقل إن بذكر السبعني وجب أن يكون ما عدا السبعني موافقا للسبعني وال خمالفا هلا بل قلنا ممكن أن يكون ما عدا 

  وممكن أن يكون خبالف السبعني يف أن يغفر هلم  السبعني موافقا للسبعني يف أال يغفر هلم
وإمنا ننتظر يف ذلك ما يرد يف البيان كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال فرق مث ينزل اهللا تعاىل ما شاء إما 

  مبوافقة ملا قد ذكر وإما مبخالفة له وكان األصل إباحة االستغفار مجلة 

دقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صلواتك سكن هلم وهللا مسيع عليم خذ من أمواهلم ص{ بقوله عز و جل 
والصالة ههنا الدعاء بال خالف واالستغفار دعاء وهو نوع من أنواع الدعاء فلما نص على خروج السبعني من } 

  ة عليهم البتة مجلة الدعاء هلم كان ما بقي على ظاهر اإلباحة املتقدمة حىت هنى عن االستغفار هلم مجلة وعن الصال
وقد جاء نص احلديث هكذا كما قلنا من أخباره صلى اهللا عليه و سلم أنه خمري يف ذلك فأخذ بظاهر اللفظ حدثناه 
عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد عن أمحد بن علي عن مسلم نا 

هللا بن عمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبو بكر بن أيب شيبة نا أبو أسامة نا عبيد ا
ستغفر هلم أو ال تستغفر هلم إن تستغفر { قال حني اعترضه عمر يف الصالة على عبد اهللا بن أيب إمنا خريين اهللا فقال 

وسأزيد على السبعني }  هلم سبعني مرة فلن يغفر هللا هلم ذلك بأهنم كفروا بلله ورسوله وهللا ال يهدي لقوم لفاسقني
  فأخذ صلى اهللا عليه و سلم بظاهر اللفظ يف التخيري واألصل املتقدم يف إباحة االستغفار حىت هنى عن ذلك مجلة 

  وقال بعضهم ما عدا االسم املذكور فبخالف املذكور إال أن تقترن إليه داللة 
ذهبك أراد أن ينصر القياس نفسه كما أردت قال أبو حممد فنقول له ما الفرق بينك وبني من عارضك من أهل م

أنت أن تنصر دليل اخلطاب فنسيت نفسك فقال لك ما عدا االسم املذكور فهو داخل يف حكم املذكور ما مل تقترن 
  إليه داللة 

قال أبو حممد وهكذا يعرض للحمل املائل املرتب على غري اعتدال وخبالف القوام إذا أراد صاحبه أن يعدل أحد 
مال عليه اآلخر مث يقال هلم مجيعا ما هذه الداللة املقترنة اليت يشري كل واحد منكما إليها أهي كهانة منكم أم شقيه 

هي طبيعية توجب ضرورة فهم ما ذكر كل واحد منكما على تضادكما أم هي نص واحد فهم ال يدعون كهانة فلم 
يقولوا هو نص يبني حكم ما مل يذكره يف هذا النص يبق إال أن يقولوا هي ضرورة توجب فهم كل ما مل يذكر أو أن 

اآلخر فأي ذلك قالوا فقد وافقونا يف قولنا إنه ال يدل شيء مذكور على شيء مل يذكر وإن الذي مل يذكر يف هذا 
  النص فإمنا ننتظر فيه نصا آخر إال أن توجب ضرورة ما أن نعرف حكمه كما أوجبت ضرورة احلس يف قوله 

إننا ال نقدر أن منشي يف } جعل لكم ألرض ذلوال فمشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه لنشور هو لذي { تعاىل 
  اهلواء وال يف السماء وال أن نأكل من غري رزقه 



واحتج بعضهم يف قول أيب عبيد يف قوله صلى اهللا عليه و سلم ألن ميتلىء جوف أحدكم قيحا حىت يريه خري له من 
أبو عبيد قول من قال إن ذلك إمنا هي يف الشعر الذي هجي به رسول اهللا صلى اهللا عليه و أن ميتلىء شعرا وأنكر 

سلم فقال أبو عبيد لو كان ذلك لكان قد أباح القليل من الشعر الذي هجي به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وذلك ال حيل 

ن األصل أن رواية الشعر حالل باستنشاد قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه بل هو على خالف ما ظنوا وهو أ
  النيب صلى اهللا عليه و سلم لألشعار ومساعه إياها 

يأيها لذين { وأما رواية ما هجي به صلى اهللا عليه و سلم فحرام مساعه وقراءته وكتابته وحفظه بقول اهللا تعاىل 
ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم آمنوا ال تدخلوا بيوت لنيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري ناظرين إناه 

فنتشروا وال مستأنسني حلديث إن ذلكم كان يؤذي لنيب فيستحيي منكم وهللا ال يستحيي من حلق وإذا سألتموهن 
متاعا فسألوهن من ورآء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوهبن وما كان لكم أن تؤذوا رسول هللا وال أن تنكحوا 

  وبقوله تعاىل آمرا بتعزيره وتوقريه يف غري ما آية } كان عند هللا عظيما أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم 
فلما جاء النهي عن امتالء اجلوف من الشعر كان ذلك خمرجا لكثري منه من مجله كله املباح وبقي ما دون االمتالء 

علم إال الشعر فقط مما سوى هجو النيب صلى اهللا عليه و سلم على اإلباحة وحد االمتالء هو أال يكون لإلنسان 
  وحد ما دون االمتالء أن يعلم املرء ما يلزمه ويروي مع ذلك من الشعر ما شاء 

واحتجوا أيضا بقول أيب عبيد فيما روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يل الواجد حيل عرضه وعقوبته أن ذلك 
  خمرج لغري الواحد عن إحالل العرض والعقوبة 

ا ظنوا ولكن ملا أخرب صلى اهللا عليه و سلم أن أعراضنا علينا حرام وأن املسلم أخو قال أبو حممد وليس هذا كم
  املسلم ال يسلمه ال يظلمه 

كان كل أحد حرام العرض والعقوبة فلما جاء النص بتغيري املنكر باليد وكان يل الواجد منكرا ألنه منهي عنه كان 
ه وخمرجا له مما حرم من أعراض الناس مجلة وعقوباهتم هذا الذي ال ذلك مدخال لعقوبته يف مجلة تغيري املنكر املأمور ب

يفهم ذو لب سواه وال ينفقه غريه واحتجوا بأن الشافعي أحد أئمة أهل اللغة وقد قال إن ذكره صلى اهللا عليه و 
  سلم السائمة دليل على أن ما عدا السائمة خبالف السائمة 

   يف اللغة والدين فنحن معترفون بذلك قال أبو حممد أما إمامة الشافعي رمحه اهللا

ولكنه رضي اهللا عنه بشر خيطىء ويصيب وليت شعري أين كان الشافعي رمحه اهللا عن هذا االستدالل إذ قال جل 
ذكره يف رقبة القتل أن تكون مؤمنة دليل على أن املسكوت عنه من دين الرقبة يف الظهار مبنزلة املنصوص يف رقبة 

ضا مؤمنة وليت شعري أي فرق بني ذكره تعاىل األميان يف رقبة القتل وذكره صلى اهللا عليه و القتل أن تكون أي
  سلم السائمة يف حديث أنس 

فبقول قائل رقبة الظهار اليت سكت عن ذكر دينها مبنزلة رقبة القتل اليت ذكر دينها وأما غري السائمة من الغنم وإن 
ف السائمة وما الفرق بني من عكس احلكم فقال بل غري السائمة كان السوم مل يذكر يف حديث ابن عمر فبخال

  مبنزلة السائمة كما قال املالكيون 
وأما الرقبة املسكوت عن دينها فبخالف الرقبة املنصوص على دينها فتجزىء يف الظهار كافرة كما قال احلنفيون 

  ويف هذا كفاية 
ملا أوجبنا زكاة يف غري السائمة ألن األصل أن ال زكاة على  وأما حنن فنقول لو مل يرد يف السائمة إال حديث أنس



أحد إال أن يوجبها نص فلو مل يأت نص إال يف السائمة ملا وجبت زكاة إال فيها لكن ملا ورد حديث ابن عمر بإجياب 
الغنم زكاة كل أربعني من الغنم كان حديث السائمة بعض احلديث الذي فيه ذكر الغنم مجلة فأوجبنا الزكاة يف 

سائمة كانت أو غري سائمة وملا نص تعاىل يف القتل على رقبة مؤمنة قلنا ال جيزىء يف القتل إال مؤمنة كما أمر اهللا 
تعاىل وملا مل يذكر اإلميان يف رقبة الظهار قلنا جيزىء الظهار أي رقبة كانت كما قال تعاىل سواء كانت كافرة أو 

وال تنكحوا ملشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو { تعاىل  مؤمنة إال أن املؤمنة أحب إلينا لقوله
أعجبتكم وال تنكحوا ملشركني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إىل لنار وهللا 

ة قروء وال حيل وملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالث} { يدعو إىل جلنة وملغفرة بإذنه ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون 
هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف أرحامهن إن كن يؤمن بلله وليوم آلخر وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا 

إال أن الكافرة جتزىء لعموم } إصالحا وهلن مثل لذي عليهن بلمعروف وللرجال عليهن درجة وهللا عزيز حكيم 
  ذكره تعاىل الرقبة فقط 
  سلمني على أن ما عدا املنصوص عليه من عدد الزوجات أن يكون أربعا حرام واحتجوا أيضا بإمجاع امل

قال أبو حممد وليس هذا من الوجه الذي ظنوا ولكنه ملا أمر تعاىل حبفظ الفروج مجلة حرم النساء البتة إال ما استثىن 
  منهن فقط أيضا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد فسخ نكاح 

  كفى حكمه صلى اهللا عليه و سلم من كل دليل سواه وباهللا تعاىل التوفيق الزائدة على أربع ف
وملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا يف أرحامهن إن { واحتجوا بقوله تعاىل 

بلمعروف كن يؤمن بلله وليوم آلخر وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا وهلن مثل لذي عليهن 
  } وللرجال عليهن درجة وهللا عزيز حكيم 

ولذين يتوفون منكم { قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألنه تعاىل قد أباح هلن النكاح بالنص فقال عز و جل 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن 

  } مبا تعملون خبري  بلمعروف وهللا
  قال أبو حممد والنكاح املباح من املعروف 

ولوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم لرضاعة وعلى ملولود له { واحتجوا أيضا بقوله تعاىل 
مثل رزقهن وكسوهتن بلمعروف ال تكلف نفس إال وسعها ال تضآر والدة بولدها وال مولود له بولده وعلى لوارث 
ذلك فإن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما وإن أردمت أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح 

  } عليكم إذا سلمتم مآ آتيتم بلمعروف وتقوا هللا وعلموا أن هللا مبا تعملون بصري 
  قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه 

ر من حولني فذلك مباح هلا ما مل يكن يف الفطام قبل احلولني ألن األم إن أرادت أن ترضعه أقل من حولني أو أكث
  ضرر على الرضيع 

وكنا نقول إنه ال حيرم إال ما كان يف احلولني من الرضاع ألن األصل أن الرضاع ال حيرم شيئا فلما حرم تعاىل نكاح 
احلولني فليس مأمورا ولكنه النساء بالرضاع ووجدناه تعاىل قد جعل حكم الرضاع الذي أمر به حولني وما زاد عن 

مباح وجب أن يكون الرضاع احملرم هو الرضاع املأمور به ال ما سواه إال أن يقوم دليل على ما سواه من نص أو 
  إمجاع فيصار إليه 

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات ألخ { ولكن املصري إىل قول اهللا تعاىل 



اتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم من وبنات ألخت وأمه
نسآئكم لاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم لذين من أصالبكم وأن جتمعوا 

  ومحل ذلك على عمومه } بني الختني إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما 
كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ أخرب أن ساملا وهو رجل ذو حلية حترم عليه اليت أرضعته ال جيوز خمالفة و

  شيء من ذلك وباهللا تعاىل التوفيق 
هذا على أن أكثر القائلني بدليل اخلطاب املذكور قد جعلوا ما زاد على احلولني بشهر وقال بعضهم بستة أشهر 

ملة مبنزلة احلولني وحرموا بكل ذلك تناقضا ملا أصلوه وهدما ملا أسسوه وبيانا منهم أن وقال بعضهم بسنة كا
  حكمهم بذلك من عند غري اهللا تعاىل 

واحتجوا فقالوا قد أعطي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جوامع الكلم فمحال أن يذكر اهللا عز و جل أو رسوله 
  ذكر عليه السالم السائمة فلو مل يكن هلا فائدة ملا ذكرها  صلى اهللا عليه و سلم لفظة إال لفائدة وقد

قال أبو حممد وهذا سؤال أهل اإلحلاد وهو مع ذلك غث ومتويه شديد وحنن مقرون أن اهللا تعاىل مل يذكر لفظه إال 
 كل لفائدة وكذلك رسوله صلى اهللا عليه و سلم ولكنا خنالفهم يف ماهية تلك الفائدة فنحن نقول إن الفائدة يف

لفظة هي االنقياد ملعناها واحلكم مبوجبها واألجر اجلزيل يف اإلقرار بأهنا من عند اهللا عز و جل وأال نسأل ألي شيء 
قبل هذا وأال نقول مل مل يقل تعاىل كذا وأال نتعدى حدود ما أمرنا اهللا به فنضيف إىل ما ذكر ما مل يذكره أو حنكم 

وفاق وأال خترج مما أمرنا به شيئا بآرائنا بل نقول إن هذه كلها أقوال فاسدة  فيما مل يسم من أجل ما مسي خبالف أو
  واعتراضات كل جاهل زائغ عظيم اجلرأة فال فائدة أعظم مما أدى إىل اجلنة وأنقذ من النار 

  وأما هم فهم أعرف بالفوائد اليت يبطلوهنا من غري ما ذكرنا 
  السائمة وقالوا قد كان يغين ذكر الغنم مجلة عن ذكر 

قال أبو حممد فيقال هلم هذا تعليم منكم لربكم عز و جل كيف ينزل وحيه ولنبيه صلى اهللا عليه و سلم كيف يبلغ 
عن ربه تعاىل فمن أضل ممن ينزل نفسه يف هذه املنزلة ويقال هلم ما الفرق على مذهبكم الفاسد بني ذكره تعاىل يف 

منا ومنكم أن ما فوق السبعني مبنزلة السبعني مبا بني يف اآلية األخرى  االستغفار سبعني مرة ومراده تعاىل بال خوف
وبني ذكره صلى اهللا عليه و سلم السائمة ومراده أيضا مع السائمة غري السائمة مبا بني يف حديث آخر وهال اكتفى 

  بذكر النهي عن االستغفار مجلة عن السبعني مرة 
ة وقد كان يغين ذكر الغنم مجلة ما معىن ذكره تعاىل جربيل وميكائيل بعد ويقال هلم يف سؤاهلم فما معىن ذكر السائم

وقد } من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فإن هللا عدو للكافرين { ذكره املالئكة يف قوله تعاىل 
اعيل مل يكن حليما أواها أترى إمس} إن إبراهيم حلليم أواه منيب { كان يغين ذكر املالئكة مجلة وما معىن قوله تعاىل 

أترى إبراهيم } وذكر يف لكتاب إمساعيل إنه كان صادق لوعد وكان رسوال نبيا { وما معىن قوله تعاىل يف إمساعيل 
  وموسى وعيسى مل يكن وعدهم صادقا 

يذكر من ويقال هلم قد وجدنا اهللا تعاىل يأيت يف القرآن وهو املعجز نظمه بذكر قصة من خرب أو شريعة أو موعظة ف
كل ذلك بعض مجلته يف مكان مث يذكر تعاىل ذلك اخلرب بعينه وتلك الشريعة بعينها وتلك املوعظة بعينها يف مكان 

آخر بأمت مما ذكرها به يف غري ذلك املوضع وال يعترض يف هذا إال طاعن على خالقه عز و جل ألن الذي ذكرنا 
سى ونوح وإبراهيم وآدم وصفة اجلنة والنار وأمر الصالة موجود يف أكثر من مائة موضع يف القرآن يف قصة مو



  واحلج والصدقة واجلهاد وغري ذلك 
وقد كان صلى اهللا عليه و سلم يكرر الكالم إذا تكلم به ثالثا وال فرق بني تكرار مجيعه وبني تكرار بعضه فكرر 

ليس على { مجلة كما كرر قوله تعاىل صلى اهللا عليه و سلم ذكر الغنم السائمة يف مكان وذكر يف مكان آخر الغنم 
لذين آمنوا وعملوا لصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما تقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وآمنوا مث اتقوا 

  } وأحسنوا وهللا حيب حملسنني 
أربع وستني وكما كرر تعاىل ذكر موسى عليه السالم يف القرآن يف مائة وثالثني موضعا وإبراهيم عليه السالم يف 
فبأي آالء { موضعا ومل يذكر إدريس واليسع وإلياس وذا الكفل إال يف موضعني من القرآن فقط وكما كرر تعاىل 

يف سورة واحدة إحدى وثالثني مرة فهل ألحد أن يعترض فيقول هال بلغها أكثر أو ) أكثر من آية } ربكما تكذبان 
رة واحدة كما قال هؤالء املخطئون هال اكتفى بذكر الغنم عن هال اقتصر على عدد منها أقل أو ما كان يكفي م

ذكر السائمة وقد بينا أنه ال فائدة هللا تعاىل يف شيء مما خلق وال يف تركه ما ترك وأن الفائدة لنا يف ذلك األجر 
انا فأما لذين وإذا مآ أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إمي{ العظيم يف اإلميان بكل ذلك كما قاله تعاىل 

وما جعلنآ أصحاب لنار إال مالئكة وما جعلنا { وأخرب تعاىل أن الكفار قالوا } آمنوا فزادهتم إميانا وهم يستبشرون 
عدهتم إال فتنة للذين كفروا ليستيقن لذين أوتوا لكتاب ويزداد لذين آمنوا إميانا وال يرتاب لذين أوتوا لكتاب 

م مرض ولكافرون ماذآ أراد هللا هبذا مثال كذلك يضل هللا من يشآء ويهدي من يشآء وملؤمنون وليقول لذين يف قلوهب
فنحن نزداد إميانا مبا أوردنا وال نسأل ماذا أراد اهللا هبذا } وما يعلم جنود ربك إال هو وما هي إال ذكرى للبشر 

هنجيك تنهج طريقان شىت  مثال فليختاروا ألنفسهم أي السبيلني أحبوا كما قال علي بن عباس أمامك فانظر أي
مستقيم وأعوج وقد ميكن أن تكون الفائدة يف تكرار السائمة واالقتصار عليها يف بعض املواضع فائدة زائدة على ما 

  ذكرنا وهي أننا قد علمنا أن بعض الفرائض أوكد من بعض مثل الصالة فإهنا أوكد من الصيام 
مثل القتل والشرك فإهنما أوكد يف التحرمي من لطمة املرء وليس ذلك مبخرج صيام رمضان على أن يكون فرضا و

  املسلم ظلما وليس ذلك مبخرج للطمة ظلما من أن تكون 

حراما وإمنا املعىن فيما ذكرنا من التأكيد أن هذا أعظم أجرا وهذا أعظم وزرا وما استواء كل ذلك يف الوجوب ويف 
  التحرمي فسواء ال تفاضل يف شيء من ذلك 

واء إن هذا حرام وهذا حرام وإن هذا واجب وهذا واجب فيكون على هذا أجر املزكي غري للسائمة وكل ذلك س
أعظم من أجر املزكي غري السائمة وكل مؤد فرضا ومأجور على ما أدى ويكون إمث مانع زكاة السائمة أعظم من 

لذكر يف بعض املواضع على هذا إمث مانع زكاة غري السائمة وكالمها مانع فرض وحمتقب إمث فلتخصيص السائمة با
فائدة عظيمة كما أن الزاين بامرأة جاره أو امرأة اجملاهد واحلرمية أعظم إمثا من الزاين بامرأة أجنبية أو امرأة أجنيب 

  ذمي أو حريب وكل زان وآت كبرية وآمث إال أن اإلمث يتفاضل 
ن إحسانا إما يبلغن عندك لكرب أحدمها أو كالمها فال وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبلوالدي{ ومثل هذا قوله تعاىل 

فهل يف } فأما ليتيم فال تقهر وأما لسآئل فال تنهر { وكقوله تعاىل } تقل هلمآ أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا 
ان وسائر هذا إباحة قهر غري اليتيم وهنر غري املسكني أو املنع من اإلحسان إىل غري اآلباء من ذوي القرىب واجلري

املسلمني ولكنه ملا كان قهر اليتيم وهنر املسكني وترك اإلحسان إىل الوالدين أعظم وزرا وأعظم أجرا خصوا بالذكر 
يف بعض املواضع وعموا مع سائر الناس يف مواضع أخر فلعل السائمة مع غري السائمة كذلك وكذلك ذكره تعاىل 

فيسأل هؤالء املقدمون } لوات ولصالة لوسطى وقوموا هللا قانتني حافظوا على لص{ الصلوات إذ يقول عز من قائل 



كما سألوا فيقال هلم املعىن يف ختصيص النيب صلى اهللا عليه و سلم السائمة بالذكر يف بعض األحاديث كاملعىن يف 
كما عم ختصيصه تعاىل الصالة الوسطى باحملافظة دون الصلوات يف لفظ مفرد وقد عمهما تعاىل يف سائر الصلوات 

رسوله صلى اهللا عليه و سلم السائمة مع غري السائمة يف حديث ابن عمر فبطل مبا ذكرنا اعتراضهم بطلب الفائدة 
  يف تكرار السائمة وبأن ذكر الغنم مجلة كان يكفي والح أن سؤاهلم سؤال إحلاد وشر 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
وما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم } م يسألون ال يسأل عما يفعل وه{ وقد يكفي من هذا قوله تعاىل 

  هلك املتنطعون وال تنطع أعظم من قول قائل مل قال اهللا تعاىل 

  أمرا كذا ومل يقل أمرا كذا وباهللا تعاىل نستعني 
  وقالوا إن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا الوالء ملن أعتق دليل على أن والء ملن مل يعتق 

يابين آدم قد أنزلنا { أبو حممد وليس كما ظنوا ولكن ملا كان األصل أن ال والء ألحد على أحد بقوله تعاىل  قال
  } عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس لتقوى ذلك خري ذلك من آيات هللا لعلهم يذكرون 

وبقوله صلى اهللا عليه و سلم } بل عجبوا أن جآءهم منذر منهم فقال لكافرون هذا شيء عجيب { وبقوله تعاىل 
كل املسلم على املسلم حرام مث جاء احلديث املذكور وجب به الوالء ملن أعتق وبقي من مل يعتق على ما كان عليه 
مذ خلق من أن ال والء ألحد عليه إال من أوجب عليه اإلمجاع املنقول املتيقن إىل حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ن املعتق من أصالب أبنائه الذكور من كل من يرجع إليه نسبه ممن محل به بعد الوالء املنعقد ولوال مثل من تناسل م
على الذي ينتسب إليه كأسامة بن زيد وغريه ولوال قوله صلى اهللا عليه و سلم إمنا الوالء ملن أعتق ما وجب املعتق 

ذن من اهللا تعاىل على لسان رسوله صلى والء على املعتق ألن ذلك إجياب شريعة وشرط والشرائع ال تكون إال بإ
اهللا عليه و سلم وكل شرط ليس يف كتاب اهللا تعاىل فهو باطل ووجدنا هذا احلديث الذي احتجوا به مل مينع من 

وجوب الوالء لغري من أعتق مثل ما ذكرنا من وجوب والء ولد املعتق ومل يعتقه أحد وال ولدته أمه وال محل به إال 
ق أبيه وهو مل يعتقه قط وال ملكه قط وال أعتق أباه وال جده وال ملكهما قط وال أعتقه أبو هذا وهو حر لولد معت

  الذي والؤه اآلن وال جده وال ملكاه قط فبطل ما ادعوه من القول بدليل اخلطاب 
ألصوهلم ومن أعجب األشياء أن هؤالء احملتجني هبذا احلديث يف تصحيح احلكم بدليل اخلطاب هم أشد الناس نقضا 

يف ذلك وهدما ملا احتجوا به ألهنم قد حكموا بالوالء لغري املعتق على من مل يعتق قط بال دليل ال من نص وال من 
  إمجاع لكن حتكما فاسدا فأوجبت طوائف منهم أن الوالء جيزىء العم واجلد إذا أعتقا 

اهللا عليه و سلم بقوله الوالء حلمة كلحمة  وأوجبوه ينتقل كانتقال الكرة يف اللعب هبا وقد أكذهبم رسول اهللا صلى
  النسب والنسب ال ينتقل فوجب ضرورة أن الوالء كالنسب ال ينتقل 

  وهم يقولون يف العبد ينكح معتقة فتلد له إن والء ولدها لسادهتا 
  قالوا أعتق أبوهم يوما ما عاد والء والدها إىل معتق أبيهم 

ا املرء من بين متيم لكون أمه موالة منهم ويقول رسول اهللا صلى اهللا عليه قال أبو حممد أفيكون أعجب من هذا بينم
  و سلم الذي محلوه على غري وجهه موىل القوم منهم 

إذ صار بال واسطة من األزد بعتق رجل من األزد ألبيه أفيكون يف خالف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املبلع 
كذاهبم أنفسهم أن قالوا قوله صلى اهللا عليه و سلم إمنا الوالء ملن أعتق عن ربه تعاىل أكثر من هذا أو يكون يف إ



دليل على أن ال والء ملن مل يعتق وهذا الذي حروا والءه مرة من اليمانية إىل املضرية ومرة من الفرس إىل قريش مل 
  يعتقه أحد وال ملك قط وال محلته أمه إال وهو حر 

دها من حريب وعلى ولد املالعنة بال نص وال إمجاع فأين احتجاجهم بدليل وأوجبوا الوالء ملوايل األم على ول
اخلطاب ولكن غرض القوم إقامة الشغب يف املسألة اليت هم فيها فقط وال يبالون أن ينقضوا على أنفسهم ألف 

انقضى الكالم فيها  مسألة مبا يريدون به تأييد هذه حىت إذا صاروا إىل غريها مل يبالوا بإبطال ما صححوا به هذه اليت
يف نصرهم لليت صاروا إليها فهم دأبا ينقضون ما أبرموا ويصححون ما أبطلوا ويبطلون ما صححوا فصح أن 

أقواهلم من عند غري اهللا عز و جل لكثرة ما فيها من االختالف والتفاسد وإمنا هم قوم توغلوا فانتسبوا يف التقليد 
ألفة كل ذي دين لدين أبيه ودين من نشأ معه فال يبالون مبا قالوا يف  ألقوال فاسدة يهدم بعضها بعضا فألفوها

  إرادهتم نصر ما مل ينصره اهللا تعاىل من تلك املذاهب الفاسدة 
  وقالوا قوله صلى اهللا عليه و سلم إمنا األعمال بالنيات دليل على أن ال عمل إال بنية وأن ما عمل بغري نية باطل 

ومآ { وقال تعاىل } وأن ليس لإلنسان إال ما سعى { ظنوا ولكن ملا قال اهللا تعاىل  قال أبو حممد ليس ذلك كما
كان قد بطل كل أمر } أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له لدين حنفآء ويقيموا لصالة ويؤتوا لزكاة وذلك دين لقيمة 

آلية بطل أن جيزى عمل بغري نية إال ما إال تأدية ما أمرنا به من العبادة بإخالص القصد بذلك إىل اهللا تعاىل فبهذه ا
أوجبه نص أو إمجاع فكان مستثىن من هذه اجلملة مثل ما ثبت باإلمجاع املنقول إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

من جواز حلاق دعاء احلي للميت بامليت ومثل حلاق صيام الويل عن امليت بامليت وصدقته عنه واحلج عنه وتأدية 
  هللا تعاىل وللناس عنه وإن مل يأمر هو بذلك الديون إىل ا

وال نواه وحلاق األجر من كل عامل مبن علمه ذلك العمل أو سنه وحلاق الوزر من كل عامل مبن علمه ذلك العمل 
  أو سنه 

وإمنا وجب باحلديث الذي ذكروا أن من عمل شيئا بنية ما فله ما نوى فإن نوى به اهللا تعاىل وتأدية ما أمر به من 
يفية ذلك العمل فله ذلك وقد أدى ما لزمه وإن نوى غري ذلك فله أيضا ما نوى فإن مل ينو شيئا فال ذكر له يف ك

  هذا احلديث لكن حكمه يف سائر ما ذكرنا قبل 
والعجب ممن احتج هبذا احلديث من أصحاب القياس وهم أترك الناس له فأما احلنفيون فينبغي هلم التقنع عند ذكر 

واالحتجاج به فإهنم جييزون تأدية صيام الفرض بال نية أصال بل بنية الفطر وتأدية فرض الوضوء بغري هذا احلديث 
  نية الوضوء لكن بنية التربد 

  وقالوا كلهم وأصحاب الشافعي وأصحاب مالك إن كثريا من فرائض احلج اليت يبطل احلج بتركها جتزي بغري نية 
  ي التطوع أجزأه ذلك عن حج اإلسالم فأما احلنفيون فقالوا من أحرم وحج ينو

  وقال الشافعيون أعمال احلج كلها حاشا اإلحرام جتزيه بال نية أداء الفرض 
وقال املالكيون الوقوف بعرفة جيزي بال نية وأن الصيام آلخر يوم من رمضان جيزي بنية كانت قبله بنحو ثالثني يوما 

  والصالة جتزيه بال نية مقترنة هبا 
  غسل اجلمعة جيزي من غسل اجلنابة وقال بعضهم 

  وقال بعضهم دخول احلمام بال نية جيزي من غسل اجلنابة 
فأبطلوا احتجاجهم باحلديث املذكور وأكذبوا قوهلم يف دليل اخلطاب وأوجبوا جواز أعمال بال نية حيث أبطلها اهللا 

عن امليت وأداء ديون اهللا تعاىل عنه وقد تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم وأبطلوا صيام الويل عن الويل واحلج 



  أوجبها اهللا تعاىل 
واحتجوا أن ال عمل إال بنية العامل وال نية للمعمول عنه يف ذلك فاستدركوا على رهبم ما مل يستدركوه على 

  أنفسهم وهذا غاية اخلذالن 
عليه إذ سأل عن قصر الصالة واحتجوا مبا روي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعن يعلى بن منبه رمحة اهللا 

  وقد ارتفع اخلوف قالوا فلما جاء القصر يف القرآن يف حال اخلوف دل ذلك على أن األمر خبالف اخلوف 

قال أبو حممد وقد غلط يف ذلك من أكابر أصحابنا أبو احلسن عن عبد اهللا بن أمحد بن املغلس فظن مثل ما ذكرنا 
صلوات كلها على ظاهر األمر اإلمتام وقد نص رسول اهللا صلى اهللا عليه و وهذا ال حجة هلم فيه ألن األصل يف ال

سلم على عدد ركعات كل صالة مث جاء النص بعد ذلك يف القصر يف حال السفر مع اخلوف فكان ذلك مستثىن 
عن  من سائر األحوال فلما رأى عمر القصر متماديا مع ارتفاع اخلوف أنكر خروج احلال اليت مل تستثن يف علمه

حكم النص الوارد يف إمتام الصالة يف سائر األحوال غري اخلوف فأخرب صلى اهللا عليه و سلم أن حال السفر فقط 
مستثناة أيضا من إجياب اإلمتام وإن مل يكن هنالك خوف فكان هذا نصا زائدا يف استثناء حال السفر مع األمن فإمنا 

د نزل هبا الشرع وهو عمر رضي اهللا عنه ولسنا ننكر مغيب أنكر ذلك من جهل أن هذه الصدقة الواجب قبوهلا ق
  الواحد من الصحابة أو األكثر منهم عن نزول حكم قد علمه غريه منهم 

وأما احلديث املروي عن عائشة رضي اهللا عنها فرضت الصالة فال حجة فيه علينا بل هو حجة لنا وقد يظن عمر 
ة السفر أيضا منقولة والغلط غري مرفوع عن أحد بعد رسول اهللا إذا نقلت صالة احلضر إىل أربع ركعات أن صال

  صلى اهللا عليه و سلم 
قال أبو حممد وتعلل بعض من غلط يف هذا الباب من أصحابنا بأن قالوا قوله صلى اهللا عليه و سلم استنشق اثنتني 

  غة الصائم يف االستنشاق بالغتني إال أن تكون صائما يف حديث لقيط بن صربة األيادي يف ذلك مانع من مبال
قال أبو حممد وليس ذلك كما ظنوا ولكن حديث لقيط فيه إجياب املبالغة على غري الصائم فرضا ال بد له من ذلك 
وفيه استثناء الصائم من إجياب ذلك عليه فسقط عن الصائم فرض املبالغة وليس يف سقوط الفرض ما وجب املنع 

لصائم منها لكنه له مباحة ال واجبة وال حمظورة ألن اإلباحة واسطة بني احلظر منها فليس يف احلديث املذكور منع ا
  واإلجياب 

فإذا سقط اإلجياب مل ينتقل إىل احلظر إال بنهي وارد لكن ينتقل إىل أقرب املراتب إليه وهي اإلباحة أو الندب وإذا 
ب املراتب إليه وهي اإلباحة أو الكراهة وقد سقط التحرمي ومل ينتقل إىل الوجوب إال بأمر وارد لكنه ينتقل إىل أقر

  بينا هذا يف باب النسخ من هذا الكتاب 

قال أبو حممد وقال بعض من غلط يف هذا الفصل أيضا من أصحابنا إن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 
الث وإجياب على املقيم حديث صفوان بن عسال املرادي أال ينزع املسافرون اخلفاف ثالثا إجياب لنزعها بعد الث

نزعها بعد يوم وليلة فأوجبوا من ذلك أن يصلي املاسح بعد انقضاء األمدين املذكورين حىت ينزع خفيه ومل يوجبوا 
  عليه بعد ذلك أن جيدد غسل رجليه وال إعادة وضوئه وأنكر ذلك أبو بكر بن داود رمحهما اهللا وأصاب يف إنكاره 

املذكور إجياب نزع اخلفني وال املنع من نزعهما وإمنا فيه املنع من إحداث مسح زائد قال أبو حممد وليس يف احلديث 
فقط وهو اخليار بعد انقضاء أحد األمدين بني أن ينزع ويصلي دون جتديد وضوء وال غسل رجليه وبني أال ينزعهما 

وإذا حرم عليه املسح لزمه ويصلي باملسح املتقدم ما مل ينتقض وضوءه فإذا انتقض وضوءه فقد حرم عليه املسح 



فرض الوضوء فال بد حينئذ من غسل الرجلني وإذا مل يكن بد من غسل الرجلني فال سبيل إىل ذلك إال بإزالة اخلفني 
  فحينئذ لزم نزع اخلفني ال قبل أن حيدث 

يل على أن ما وبلغنا عن بعض أصحابنا أنه يقول إن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املاء ال ينجسه شيء دل
عداه ينجس فيقال له وباهللا تعاىل التوفيق هذا ليس بشيء لوجوه أوهلا أهنا دعوة جمردة بال دليل ويقال ما الفرق 

بينك وبني من قال بل ما هو إال دليل على أنه مثل املاء يف أنه ال ينجس فإن قال هذا قياس والقياس باطل قيل له 
بغري نص فال بد له من نعم فنقول له وهكذا حكمك ملا عدا املاء أنه خبالف هل كان القياس باطال إال ألنه حكم 

املاء حكم بغري نص وال فرق ومنها أننا نقول به أرأيت قوله صلى اهللا عليه و سلم الطعام بالطعام مثال مبثل أفيه منع 
أفيه حكم على أن ما عداه بئس من بيع ما عدا الطعام مثل مبثل أرأيت قوله صلى اهللا عليه و سلم نعم اإلدام اخلل 

اإلدام أرأيت قوله صلى اهللا عليه و سلم إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث أو مل ينجس على أنه أصح من حديث بئر 
بضاعة أيصح منه أن ما دون القلتني ينجس ومثل هذا كثري لو تتبع فلو قال قد جاء فيما عدا ما ذكر يف هذه 

يأيها { دنا حكمها قلنا له وقد جاء فيما عدا املاء نص على إباحته بقوله تعاىل ف األحاديث نصوص صح هبا عن
  } لناس كلوا مما يف ألرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات لشيطان إنه لكم عدو مبني 

فال سبيل إىل حترمي شيء من ذلك إال بنص وارد فيه وال إىل تنجيس شيء منه من أجل جناسة حلته إال بنص وارد 
  ه وال فرق وباهللا تعاىل التوفيق في

قال أبو حممد واحتجوا بأن الناس جممعون على أن من قال آلخر ال تعط غالمي درمها حىت يعمل شغال كذا قالوا 
  فهذا يقتضي أنه إذا عمله وجب أن يعطي الدرهم 

وكان ذلك الدرهم من قال أبو حممد وهذا خطأ وإن أعطاه املقول له هذا القول الدرهم بعد انقضاء ذلك الشغل 
مال السيد فعليه ضمانه إن تلف الدرهم ومل يوجد املدفوع إليه ودليل ذلك إمجاع الناس على أن املقول له ذلك 

يسأل اآلمر فيقول له إذا عمل ذلك الشغل أعطيه الدرهم أم ال فلو اقتضى هذا الكالم إعطاءه الدرهم بعمل الشغل 
به معىن وأيضا فإن األمة جممعة على أن اآلمر لو قال للمأمور عند استفهامه إياه ال املذكور ما كان لالستفهام املأمور 

تعطه إياه حىت أجد لك ما تعمل فيه أن ذلك حسن يف اخلطاب والزم للمأمور وإمنا يف الكالم املذكور املنع من 
قوف على أمر له حادث إعطاء الدرهم قبل عمل الشغل وليس فيه بعد عمل الشغل ال إعطاؤه وال منعه وذلك مو

  إما مبنع وإما بإعطاء 
قاتلوا لذين ال يؤمنون بلله وال بليوم آلخر وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله وال يدينون { فإن قالوا فقول اهللا تعاىل 

  أليس إعطاؤهم اجلزية مانعا من قتلهم } دين حلق من لذين أوتوا لكتاب حىت يعطوا جلزية عن يد وهم صاغرون 
م وباهللا تعاىل التوفيق إمنا يف اآلية األمر بقتلهم إىل وقت إعطاء اجلزية مث ليس فيها إال املنع من قلتهم بعد قيل هل

إعطائها وال إجياب قتلهم ولكن ملا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال يقتل ذا عهد يف عهده وقال صلى اهللا 
  فسلهم اجلزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم  عليه و سلم ملن كان يبعث من قواده فإن هم أبوا

هذا نص كالمه صلى اهللا عليه و سلم لكل من يبعثه إىل كتايب حريب حدثناه عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن 
عبد الوهاب بن عيسى عن أمحد بن حممد عن أمحد بن علي عن مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن 

  وعبد اهللا بن هاشم قال أبو بكر ثنا وكيع بن اجلراح وقال إسحاق ثنا حيىي بن آدم وقال  راهويه



عبد اهللا ثنا عبد الرمحن بن مهدي كلهم قالوا ثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه 
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

لم ذلك مبينا أن دماءهم وأمواهلم وأذاهم بالظلم وسيب عياهلم وأطفاهلم قال أبو حممد فلما قال صلى اهللا عليه و س
حرام بإعطائهم اجلزية بنص قوله صلى اهللا عليه و سلم كف عنهم فالكف يقتضي كل هذا وكثري ممن حيتج علينا مبا 

 مبيح لبيعه بعد ذكرنا قد نسوا أنفسهم فقالوا يف هنيه صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الزرع حىت يشتد إن ذلك غري
  اشتداده ولكن حىت يضفى من تبنه ويداس 

لذين يأكلون لربا ال { قال أبو حممد وبيع الزرع عندنا بعد اشتداده مباح وإن مل يصف وال ديس لقوله تعاىل 
ا فمن يقومون إال كما يقوم لذي يتخبطه لشيطان من ملس ذلك بأهنم قالوا إمنا لبيع مثل لربا وأحل هللا لبيع وحرم لرب

فال خيرج } جآءه موعظة من ربه فنتهى فله ما سلف وأمره إىل هللا ومن عاد فأولئك أصحاب لنار هم فيها خالدون 
من هذه اجلملة إال ما جاء نص أو إمجاع بتحرميه وهلذه اجلملة أجزنا بيع منخل بعد أن تزهى والعنب بعد أن يسود 

  واهي توجب إباحة البيع بعد حلول الصفات املذكورة فيها والثمر بعد أن يبدو فيه الطيب وليس ألن هذه الن
أحل لكم ليلة لصيام لرفث إىل نسآئكم هن لباس لكم وأنتم لباس هلن علم هللا أنكم { وكذلك قلنا يف قوله تعاىل 

كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فآلن باشروهن وبتغوا ما كتب هللا لكم وكلوا وشربوا حىت يتبني 
م خليط ألبيض من خليط ألسود من لفجر مث أمتوا لصيام إىل لليل وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف ملساجد تلك لك

وإمنا حرم األكل من حني يتبني طلوع الفجر باألمر } حدود هللا فال تقربوها كذلك يبني هللا آياته للناس لعلهم يتقون 
كل والشرب والوطء مذ ينام املرء إىل غروب الشمس من غد املتقدم هلذا النسخ فإن األمر قد كان ورد بتحرمي األ

مث نسخ ذلك وأبيح لنا الوطء واألكل والشرب إىل حني يتبني طلوع الفجر الثاين فبقي ما بعده على األصل املتقدم 
ث أحل لكم ليلة لصيام لرف{ يف التحرمي وبنصوص وردت يف ذكر حترمي كل ذلك بطلوع الفجر الثاين وبقوله تعاىل 

إىل نسآئكم هن لباس لكم وأنتم لباس هلن علم هللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فآلن 
باشروهن وبتغوا ما كتب هللا لكم وكلوا وشربوا حىت يتبني لكم خليط ألبيض من خليط ألسود من لفجر مث أمتوا 

د هللا فال تقربوها كذلك يبني هللا آياته للناس لصيام إىل لليل وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف ملساجد تلك حدو
أحل لكم ليلة لصيام لرفث إىل نسآئكم هن لباس لكم وأنتم لباس { ولو مل يكن ههنا إال قوله تعاىل } لعلهم يتقون 

هلن علم هللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فآلن باشروهن وبتغوا ما كتب هللا لكم وكلوا 
ىت يتبني لكم خليط ألبيض من خليط ألسود من لفجر مث أمتوا لصيام إىل لليل وال تباشروهن وأنتم عاكفون وشربوا ح

ما كان فيه إجياب الصيام وال املنع } يف ملساجد تلك حدود هللا فال تقربوها كذلك يبني هللا آياته للناس لعلهم يتقون 
  منه 

لناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا إمنا حرم القتال بقوله صلى اهللا وكذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل ا
عليه و سلم فإذا قالوها عصموا مين دماؤهم وأمواهلم إال حبقها وهكذا سائر النصوص اليت وردت على هذا احلسب 

  وباهللا تعاىل التوفيق 

ائع إال أن يشترطها املبتاع أو كما قال وذكروا يف ذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم من باع خنال قد أبرت فثمرهتا للب
  صلى اهللا عليه و سلم 

  قالوا فدل ذلك على أن اليت مل تؤبر خبالف اليت أبرت وأهنا للمبتاع 
قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألننا مل نقض من هذا احلديث أن الثمرة اليت تؤبر للمبتاع لكن ملا كانت اليت 



  ت معدومة وكانت بعض ما يف عمق النخلة املبيعة كانت داخلة يف املبيع ألهنا بعضه تؤبر غائبة مل تظهر بعد كان
مث نقول هلم وبعد أن بينا بطالن ظنكم فنحن نريكم إن شاء اهللا تعاىل تناقضكم يف هذا املكان فنقول إن كنتم إذا 

ه ههنا إال يف حكم املذكور قضيتم بأن املسكوت عنه خبالف املذكور فما قولكم ملن قال لكم بل ما املسكوت عن
قياسا عليه فتكون الثمرة اليت مل تؤبر للبائع أيضا قياسا على اليت أبرت وقد قال أبو حنيفة ال فرق بني اإلبار وعدمه 
فنسي قوله مل يذكر صلى اهللا عليه و سلم السائمة إال ألهنا خبالف غري السائمة ولوال ذلك ملا كان يف زكاة السائمة 

ههنا ذكره صلى اهللا عليه و سلم اإلبار ال لفائدة وجعله كترك اإلبار فبان اضطراب هؤالء القوم مجلة فائدة وجعل 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

واحتج الطحاوي يف إسقاط الزكاة عما أصيب يف أرض اخلراج بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منعت 
  اخلراج شيء غري اخلراج لذكره صلى اهللا عليه و سلم  العراق قفيزها ودرمهها احلديث قال فلو كان يف أرض

قال أبو حممد فيقال للطحاوي أرأيت إن قال لك قائل إن قوله صلى اهللا عليه و سلم فيما سقت السماء العشر 
دليل على أن ال خراج على شيء من األرض ألنه لو كان فيها خراج لذكره يف هذا احلديث فإن قال قد ذكر 

  يث الذي قدمنا آنفا قيل له وقد ذكر العشر ونصف العشر يف احلديث الذي ذكر آنفا اخلراج يف احلد
فإن قال قائل ما تقولون يف خطاب ورد من اهللا تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليه و سلم معلقا بشرط قيل له ينظر 

مجلة بشيء من ذلك لكن أتقدمت ذلك اخلطاب مجلة حاظرة ملا أباح ذلك اخلطاب أو مبيحة ملا حظر أم مل يتقدمه 
  تقدمت مجلة تعمه وتعم معه غريه موافقة ملا يف ذلك النص 

هو لذي خلق لكم ما يف ألرض مجيعا مث { وال بد من أحد هذه الوجوه ألن اجلملة اليت نص عليها بقوله تعاىل 
  نص عليه وفصل مبيحة عامة ال يشذ عنها إال ما } ستوى إىل لسمآء فسواهن سبع مساوات وهو بكل شيء عليم 

  بالتحرمي فال سبيل إىل خروج شيء من النصوص عن هذه اجلملة 
وال بد لكل نص ورد من أن يكون مذكورا فيه بعض ما فيها مبوافقة أو يكون مستثىن منها بتحرمي فإن وجدنا النص 

حنظر إال ما حظر ذلك النص  الوارد وقد تقدمته مجلة خمالفة له استثنيناه منها وتركنا سائر تلك اجلملة على حاهلا ومل
  فقط 

ومل نبح إال ما أباح فقط ومل نتعده وإن وجدناه موافقا جلملة تقدمته أحبنا ما أباح ذلك اخلطاب وأحبنا أيضا ما أباحته 
اجلملة الشاملة له ولغريه معه أو حظرنا ما حظره لك اخلطاب وحظرنا أيضا ما حظرته اجلملة الشاملة له ولغريه معه 

ط من أجل ذلك الشرط شيئا مما هو مذكور يف اجلملة الشاملة له ولغريه وهذا هو مفهوم الكالم يف الطبائع ومل نسق
  يف كل لغة من لغات بين آدم عرهبم وعجمهم وال جيوز غري ذلك 

وقد ذكرنا يف باب األخبار من كتابنا هذا بيان هذا العمل ونظرناه مبسائل مجة ولكن ال بد لنا أيضا ههنا من 
شخيص شيء من ذلك ليتم البيان حبول اهللا وقوته فليس كل أحد يسهل عليه متثيل مسائل تقضيها اجلملة اليت ت

  ذكرنا وباهللا تعاىل التوفيق 
وليس قولنا آنفا تقدمته مجلة مبعىن تقدم وقت النزول فليس لذلك عندنا معىن إال يف النسخ وحده وإال فالقرآن 

وكأنه نزل معا لوجوب طاعة مجيع ذلك علينا وإمنا نعين بقولنا تقدمته أي عمت  واحلديث كله عندنا ككلمة واحدة
ذلك اخلطاب وغريه معه ولكن ملا كنا جنعل تلك اجلملة مقدمة يستثىن منها ذلك النص أو نضيفه إليها على معىن 

  البيان هلا مسينا ورودها من أجل ما ذكرنا تقدما 
يا أيها لذين آمنوا إذا قمتم إىل لصالة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل ملرافق { قال أبو حممد فمما ذكرنا قوله تعاىل 



ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل لكعبني وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جآء أحد منكم 
يريد هللا ليجعل  من لغائط أو المستم لنسآء فلم جتدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما

فاجلملة املتقدمة هلذا الشرط هي أمره } عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 
تعاىل باستعمال املاء فرضا على كل حال ملن أراد الصالة الواجبة أو التطوع فإن تيمم مع وجود املاء والصحة ومل 

مبا أمر به وألنه مل يستعمل ما أمر باستعماله يف غسل أعضائه املذكورة يف آية يستعمل املاء كان عاصيا ألنه مل يأت 
الوضوء والغسل فإن تيمم مع وجود املاء والصحة واستعمل املاء أيضا كان متكلفا مل يؤمر به واملتكلف لذلك إن 

{ هللا عليه و سلم أن يقول سلم من سلم من اإلسم مل يسلم من الفضول وسوء االختيار وقد أمر اهللا تعاىل فيه صلى ا
  فإن اعتقد } قل مآ أسألكم عليه من أجر ومآ أنآ من ملتكلفني 

وجوب التيمم مع استعمال املاء يف حال الصحة ووجود املاء كان عاصيا كافرا العتقاده ما ال خالف أنه مل يؤمر به 
يبق إال استعمال التيمم عند عدم املاء وزيادة يف الدين وتعديه حدود اهللا تعاىل فلما بطلت هذه الوجوه كلها مل 

  املقدور عليه يف السفر وعند املرض 
ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح حملصنات ملؤمنات فمن ما ملكت أميانكم من { وهكذا القول يف قوله تعاىل 

ف حمصنات فتياتكم ملؤمنات وهللا أعلم بإميانكم بعضكم من بعض فنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بلمعرو
غري مسافحات وال متخذات أخدان فإذآ أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على حملصنات من لعذاب ذلك 

ومن مل يستطع منكم طوال أن { إىل منتهى قوله } ملن خشي لعنت منكم وأن تصربوا خري لكم وهللا غفور رحيم 
نات وهللا أعلم بإميانكم بعضكم من بعض فنكحوهن ينكح حملصنات ملؤمنات فمن ما ملكت أميانكم من فتياتكم ملؤم

بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بلمعروف حمصنات غري مسافحات وال متخذات أخدان فإذآ أحصن فإن أتني بفاحشة 
  } فعليهن نصف ما على حملصنات من لعذاب ذلك ملن خشي لعنت منكم وأن تصربوا خري لكم وهللا غفور رحيم 

جند مجلة متقدمة إلباحة نكاح الفتيات املؤمنات بالزواج فوجدنا قبلها متصال هبا ذكر ما قال أبو حممد فنظرنا هل 
وحملصنات من لنسآء إال ما ملكت أميانكم كتاب هللا عليكم وأحل لكم ما { حرم اهللا تعاىل من النساء من قوله تعاىل 

فآتوهن أجورهن فريضة وال جناح  وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني فما ستمتعتم به منهن
إىل منتهى قوله فحرم اهللا تعاىل هبذا النص كل } عليكم فيما تراضيتم به من بعد لفريضة إن هللا كان عليما حكيما 

ة على بعض ما { حمصنة واإلحصان يقع على معان منها العفة ومنها الزوجية ومنها احلرية فلم جيز لنا إيقاع لفظة 
بالرباهني اليت ذكرنا يف باب العموم فحرم بقوله تعاىل كل عفيفة من أمة أو حرة وكل حرة  يقع حتتها دون بعض

لزانية ولزاين فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة { وكل ذات زوج وقد حرم الزواين من اإلماء واحلرائر بقوله تعاىل 
فحرمت } هد عذاهبما طآئفة من ملؤمنني وال تأخذكم هبما رأفة يف دين هللا إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر وليش
  كل امرأة يف األرض هبذين النصني إال ما استثىن من ذلك بنص أو إمجاع 

وحملصنات من لنسآء إال ما ملكت أميانكم { مث قال تعاىل متصال بالتحرمي املذكور غري مؤخر لبيان مراده تعاىل 
الكم حمصنني غري مسافحني فما ستمتعتم به منهن فآتوهن كتاب هللا عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأمو

فأباح تعاىل ما شاء } أجورهن فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد لفريضة إن هللا كان عليما حكيما 
كت وحملصنات من لنسآء إال ما مل{ مما ملكت أمياننا وليس يف هذا إباحة الزواج مث زادنا تعاىل بيانا متصال فقال 

أميانكم كتاب هللا عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني فما ستمتعتم به منهن 



فاستثىن تعاىل } فآتوهن أجورهن فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد لفريضة إن هللا كان عليما حكيما 
  الزواج أيضا باإلباحة املذكورة 

فهذه } خلق لكم ما يف األرض مجيعا { كثر إال أن اختصار القول والغاية يف ذلك قول اهللا تعاىل والعمل يف هذا ي
آية لو تركنا وظاهرها لكان كل ما خلق اهللا تعاىل يف األرض حالال لنا لكن حرم اهللا تعاىل أشياء مما يف األرض 

} { يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم قل للمؤمنني { فكانت مستثناة من مجلة التحليل فمن ذلك قوله تعاىل 
{ مع اآلية اليت تلونا آنفا من قوله تعاىل يف آية التحرمي } وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن 

  فلو تركنا وهذين النصني حلرم النساء كلهن وكن مستثنيات من مجلة التحليل } واحملصنات من النساء 
فروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني فمن ابتغى والذين هم ل{ مث قال تعاىل 

فاستثىن اهللا عز و جل من مجلة النساء احملرمات األزواج وملك اليمني فلو تركنا } وراء ذلك فأولئك هم العادون 
نة أو حرمية ألن املتزوجات وهذه اآلية حللت كل امرأة بالزواج خاصة ومبلك اليمني فقط ال بالزىن من أم أو إب

{ ولقوله تعاىل } فانكحوا ما طاب لكم من النساء { واململوكات بعض النساء وكانت هذه اآلية موافقة لقوله تعاىل 
حرمت { وال فرق بني شيء من هذه اآليات مث قال تعاىل } وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم 

وال تنكحوا ما نكح { وقال تعاىل } وأن جتمعوا بني االختني { اآلية إىل منتهى قوله } عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وال تنكحوا { وقال تعاىل } وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن { وقال تعاىل } آباؤكم من النساء إال ما قد سلف 

  } املشركني حىت يؤمنوا 

ا وبني املرأة وخالتها وحرم بالرضاعة ما حيرم من النسب وحرم النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلمع بني املرأة وعمته
وإن خفتم { وحرم النص فعل قوم لوط ونكاح الزواين ونكاح الزناة للمسلمات وحرم باإلمجاع والنص بقوله تعاىل 

 أال تقسطوا يف ليتامى فنكحوا ما طاب لكم من لنسآء مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت
وإن خفتم أال تقسطوا يف ليتامى فنكحوا ما طاب لكم من لنسآء { إىل قوله تعاىل } أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا 

ووطء البهائم } مثىن وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا 
أبيح من النساء بالزواج وملك اليمني ألن ما يف هذه  واملشركة وبدليل النص أيضا فكان كل ما ذكرنا مستثىن مما

  النصوص أقل مما ذكر يف آية إباحة األزواج وملك اليمني 
ليوم أحل لكم لطيبات وطعام لذين أوتوا لكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم وحملصنات من ملؤمنات { وقال تعاىل 

هن حمصنني غري مسافحني وال متخذي أخدان ومن وحملصنات من لذين أوتوا لكتاب من قبلكم إذآ آتيتموهن أجور
ليوم أحل لكم لطيبات وطعام { إىل قوله عز و جل } يكفر بإلميان فقد حبط عمله وهو يف آلخرة من خلاسرين 

لذين أوتوا لكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم وحملصنات من ملؤمنات وحملصنات من لذين أوتوا لكتاب من قبلكم 
حمصنني غري مسافحني وال متخذي أخدان ومن يكفر بإلميان فقد حبط عمله وهو يف آلخرة إذآ آتيتموهن أجورهن 

فاستثىن تعاىل الكتابيات بالنكاح خاصة وهذا يقع على اإلماء منهن واحلرائر وبقيت األمة الكتابية } من خلاسرين 
ألمة مؤمنة خري من مشركة ولو وال تنكحوا ملشركات حىت يؤمن و{ حراما وطؤها مبلك اليمني خاصة وبقوله تعاىل 

أعجبتكم وال تنكحوا ملشركني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إىل لنار وهللا 
  وملا يأت يف شيء من النصوص ما يبيحها } يدعو إىل جلنة وملغفرة بإذنه ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون 

يستطع منكم طوال أن ينكح حملصنات ملؤمنات فمن ما ملكت أميانكم من فتياتكم  ومن مل{ مث نظرنا يف قوله تعاىل 



ملؤمنات وهللا أعلم بإميانكم بعضكم من بعض فنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بلمعروف حمصنات غري 
ن مسافحات وال متخذات أخدان فإذآ أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على حملصنات من لعذاب ذلك مل

فوجدناه تعاىل إمنا ذكر يف هذه اآلية إباحة نكاح األمة } خشي لعنت منكم وأن تصربوا خري لكم وهللا غفور رحيم 
ملن مل جيد طوال وخشي العنت وبقي حكم واحد الطول الذي ال خياف العنت فلم جنده تعاىل ذكر يف هذه اآلية 

اىل قد أباح نكاح اإلماء املؤمنات لكل مسلم ومل خيص فقريا إباحة وال حترميا عليه فرجعنا إىل سائر اآلي فوجدناه تع
وأنكحوا أليامى منكم ولصاحلني من عبادكم { من غين وال من عنده حرة ممن ليست عنده حرة بقوله تعاىل 

فكان للعبد مباحا أن ينكح حرة وأمة وللحر أيضا } وإمائكم إن يكونوا فقرآء يغنهم هللا من فضله وهللا واسع عليم 
  لك وال فرق كذ

ليوم أحل لكم لطيبات وطعام لذين أوتوا لكتاب حل { وكذلك األمة الكتابية نكاحها للمسلم حالل بقوله تعاىل 
لكم وطعامكم حل هلم وحملصنات من ملؤمنات وحملصنات من لذين أوتوا لكتاب من قبلكم إذآ آتيتموهن أجورهن 

وهذا } ميان فقد حبط عمله وهو يف آلخرة من خلاسرين حمصنني غري مسافحني وال متخذي أخدان ومن يكفر بإل
  قول عثمان البيت وغريه 

والعجب من احلنفيني يف منعهم الزكاة عن غري السائمة بذكره صلى اهللا عليه و سلم السائمة يف حديث أنس 
ومن { ذكره تعاىل  وإباحتهم ههنا نكاح األمة املسلمة ملن وجد طوال حلرة مسلمة فهال سألوا أنفسهم عن الفائدة يف

مل يستطع منكم طوال أن ينكح حملصنات ملؤمنات فمن ما ملكت أميانكم من فتياتكم ملؤمنات وهللا أعلم بإميانكم 
بعضكم من بعض فنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بلمعروف حمصنات غري مسافحات وال متخذات أخدان 

صنات من لعذاب ذلك ملن خشي لعنت منكم وأن تصربوا فإذآ أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على حمل
كما سألوا هناك عن الفائدة يف ذكر السائمة ولكن هكذا يكون من اتبع رأيه وقياسه } خري لكم وهللا غفور رحيم 

  وهواه املضل 
أن ما يوجب ) يف السائمة ( والعجب من املالكيني يف عكسهم ذلك فقالوا ليس يف قوله صلى اهللا عليه و سلم 

يسقط الزكاة من غري السائمة وقالوا ههنا ذكره تعاىل عادل الطول واألمة املؤمنة موجب التحرمي األمة الكتابية مث 
  يف الوقت أباحوا األمة املؤمنة لواجد الطول 

قال أبو حممد فكال الفريقني تناقض كما ترى وحرم بعضهم نكاح األمة املؤمنة على واجد الطول حبرة كتابية وليس 
هذا يف نص اآلية أصال وإمنا منع من منع من ذلك قياسا للكتابية على املسلمة وقد أكذب اهللا تعاىل هذا القياس 

فلو كان القياس حقا لكان هنا باطال وإذا } أفنجعل ملسلمني كلمجرمني ما لكم كيف حتكمون { الفاسد بقوله 
سلمة ومل ينص تعاىل إال على واجد الطول للحرة قاسوا واجد الطول للحرة الكتابية على واجد الطول للحرة امل

املسلمة فقط فهال فعلوا مثل ذلك فقاسوا إباحة األمة الكتابية بالنكاح لعادم الطول حلرة وخائف العنت على إباحة 
  األمة املؤمنة خلائف العنت وعادم الطول كما فعلوا يف اليت ذكرنا قبل 

بدليل اخلطاب ألنه كان يلزمهم على أصلهم أن يقولوا إن ذكره تعاىل قال أبو حممد وهذا مما تركوا فيه القول 
  احملصنات املؤمنات دليل على أن الكافرات خبالفهم ولكن أكثرهم مل يفعلوا ذلك فنقضوا أصلهم يف دليل اخلطاب 

جيتمع املصيب وحنن وإن وافقنا أبا حنيفة يف بعض قوله ههنا فلسنا ننكر اتفاقنا مع خصومنا يف هذه املسائل وقد 
واملخطىء يف طريقهما الذي يطلبانه أحدمها باجلد والبحث والعلم بيقني ما يطلب والثاين باجلد والبحث واالتفاق 

  وغري منكر أن خيرجهم الرؤوف 



الرحيم تعاىل إىل الغرض املطلوب وإن تعسفوا الطريق حنوه ولكنهم مع ذلك حتكموا بال دليل أصال فقالوا من 
ة فحرام عليه نكاح األمة وهذا قول ليس يف النص ما يوجبه أصال وقولنا يف هذا هو قول عثمان كانت عنده حر

  البيت وغريه 
وقد روي عن مالك إجازة نكاح األمة على احلرة إذا رضيت بذلك احلرة وأجاز أبو حنيفة وأصحابه نكاح املسلمة 

ن عنده حرة فيؤخذ من قول كل واجد ما أصاب والكتابية لواجد طول حلرة مسلمة وإن مل خيش العنت إذا مل تك
فيه فبان مبا ذكرنا حتليل اهللا تعاىل حرائر أهل الكتاب وإماءهم يف الزواج وبقي ما ملكت منهن على التحرمي لرباهني 

  ذكرناها يف باب اإلخبار من كتابنا هذا 
فنقيسها عليها وقد تناقضتم فأحبتم نكاح  ويقال هلم إنكم منعتم من نكاح األمة الكتابية وقلتم ليست كاألمة املسلمة

احلرة الكتابية لواجد طول حلرة مسلمة وإن مل خيف عنتا وحرمتم عليه نكاح األمة املسلمة حىت أن بعضهم قال إن 
من وجد طوال حلرة كتابية مل حيل له نكاح األمة املسلمة وحتم أن بعضهم مل يقتل احلر الكتايب املسلم وال خالف بني 

أن األمة املسلمة خري عند اهللا عز و جل وعند كل مسلم من كل حرة كتابية كانت يف الدنيا أو تكون إىل  مسلمني
  يوم البعث 

فإن قالوا فأي معىن أو أي فائدة يف قصد اهللا تعاىل بالذكر يف اآلية املذكورة آنفا عادم الطول وخائف العنت 
طول وآمن العنت واألمة الذمية واحملصنة والكافرة سواء يف كل واحملصنة املؤمنة واألمة املؤمنة إذا كان واجد ال

  ذلك 
قال أبو حممد فيقال هلم وباهللا تعاىل التوفيق هذا سؤال إحلاد وقد ذكر اهللا تعاىل يف بعض اآليات اليت تلونا بعض ما 

يعوا لرسول وأويل ألمر يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأط{ ذكره يف غريهن فلم يكن ذلك متعارضا وقد قال تعاىل 
} منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

وليس ختصيصه الذين آمنوا بالذكر ههنا موجبا أن طاعة اهللا عز و جل ال تلزم الذين كفروا بل هي الزمة للكفار 
  ا طرقا من هذا يف باب األخبار ويف باب العموم من كتابنا هذا كلزومها للمؤمنني وال فرق وقد ذكرن

وإن خفتم أال تقسطوا يف ليتامى فنكحوا ما طاب لكم من لنسآء مثىن وثالث { قال أبو حممد وكذلك قوله تعاىل 
أن كل  وهم كلهم قد وافقونا على} ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا 

  من مل خيف أيضا 

أال يعدل فمباح له االقتصار على واحدة وعلى ما ملكت ميينه فتركوا ههنا مذهبهم يف دليل اخلطاب وكان يلزمهم 
  أال يبيحوا الواحدة فقط إال ملن خاف أال يعدل 

  فإن قالوا إن ذلك إمجاع قيل هلم قد أقررمت أن اإلمجاع قد صح بإسقاط قولكم يف دليل اخلطاب 
ويقال هلم سلوا أنفسكم ههنا فقولوا أي فائدة وأي معىن لقصد اهللا تعاىل بالذكر من خاف أن يعدل كما قلتم لنا 

  أي فائدة وأي معىن لقصد اهللا تعاىل بالذكر ملن خاف العنت وعدم الطول وهذا ما ال انفكاك منه واحلمد هللا 
ج ولعمرة هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا وأمتوا حل{ فإن قالوا فهال قلتم مثل هذا يف قوله تعاىل 

رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ 
أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من هلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك 

وقوله تعاىل أيضا } رة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد حلرام وتقوا هللا وعلموا أن هللا شديد لعقاب عش
وأمتوا حلج ولعمرة هللا فإن أحصرمت فما ستيسر من هلدي وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ هلدي حمله فمن كان منكم { 



فإذآ أمنتم فمن متتع بلعمرة إىل حلج فما ستيسر من  مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
هلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف حلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن مل يكن أهله حاضري ملسجد 

منا وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطئا ومن قتل مؤ{ وقوله تعاىل } حلرام وتقوا هللا وعلموا أن هللا شديد لعقاب 
خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 

مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين 
ا إباحة الصيام ملن وجد الرقبة واهلدي قلنا ال سواء واألصل أنه فتوجبو} متتابعني توبة من هللا وكان هللا عليما حكيما 

ليوم أحل لكم { ال يلزمنا صيام فرض أصال إال ما أوجبه نص كما أن األصل إباحة نكاحة اإلماء بقوله تعاىل 
لطيبات وطعام لذين أوتوا لكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم وحملصنات من ملؤمنات وحملصنات من لذين أوتوا 

كتاب من قبلكم إذآ آتيتموهن أجورهن حمصنني غري مسافحني وال متخذي أخدان ومن يكفر بإلميان فقد حبط ل
وأنكحوا أليامى منكم ولصاحلني من عبادكم وإمائكم إن يكونوا { وقوله تعاىل } عمله وهو يف آلخرة من خلاسرين 

إال حيث أوجبه النص وأحللنا النكاح يف كلتا  فلم نوجب الصوم فرضا} فقرآء يغنهم هللا من فضله وهللا واسع عليم 
  اآليتني ألهنما معا نص واجب وطاعته 

وأيضا فإن حكم واجد الرقبة يف كفارة الوطء وواجد النسك من اهلدي يف التمتع وواجد الغىن يف اإلطعام 
و جل تاركا ملا نص والكسوة والرقبة يف كفارة اليمني منصوص على لزوم كل ذلك هلم فلو صام كان عاصيا هللا عز 

على وجوبه عليه وليس كذلك واجد الطول وآمن العنت ألنه ال نص على منعه من نكاح اإلماء أصال ال يف نص 
  وال يف إمجاع فبني األمرين أعظم الفرق 

وإذا كنت { وقد ذهب بعضهم وهو أبو يوسف إىل املنع من صالة اخلوف على ما جاءت به الروايات ولقوله تعاىل 
فأقمت هلم لصالة فلتقم طآئفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورآئكم ولتأت طآئفة فيهم 

أخرى مل يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود لذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
نتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو ك

قال فدل ذلك على أنه صلى اهللا عليه و سلم إذا مل يكن فينا مل } وخذوا حذركم إن هللا أعد للكافرين عذابا مهينا 
  نصل كذلك 

خذ من أمواهلم { قال أبو حممد فأول ما يدخل عليه أنه ال يلزمه أال يأخذ األئمة زكاة من أحد ألن اهللا تعاىل قال 
فإمنا خوطب بذلك النيب صلى اهللا } رهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صلواتك سكن هلم وهللا مسيع عليم صدقة تطه

  عليه و سلم كما خوطب بتعليمه كيفية صالة اخلوف وال فرق فقد ظهر تناقضه 
صالة  وأيضا فإن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم صلوا كما رأيتموين أصلي ملزم لنا أن نصلي صالة اخلوف وغري

اخلوف كما رئي صلى اهللا عليه و سلم يصليهما وكذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم أرضوا مصدقيكم وقوله صلى 
اهللا عليه و سلم يف كتاب الزكاة فمن سئلها من املسلمني على وجهها فليعطها ومن سئل فرقها فال يعط موجب 

   ألخذ األئمة الزكاة بإرسال املصدقني وباهللا تعاىل التوفيق

  فصل من هذا الباب قال أبو حممد كل لفظ ورد بنفي مث استثين



منه بلفظة إال أو لفظة حىت فهو غري جار إال مبا علق به مثل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقبل صالة من 
  أحدث حىت يتوضأ 

م من اخلطاب بالضرورة ألنه نفى ومثل ال صالة إال بأم القرآن و ال قطع إال يف ربع دينار فصاعدا وهذا هو املفهو
يا أيها لذين آمنوا إذا قمتم إىل لصالة { قبول الصالة إىل أن يتوضأ ووجب قبوهلا بعد الوضوء باآلية اليت فيها 

فغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل ملرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل لكعبني وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم 
حد منكم من لغائط أو المستم لنسآء فلم جتدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا مرضى أو على سفر أو جآء أ

بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
لكل مصل من  وباحلديث من توضأ كما أمر ونفى الصالة إال بأم القرآن وأثبتها بأم القرآن ألنه ال بد} تشكرون 

  أن يقرأ أم القرآن أو ال يقرؤها 
وال سبيل إىل وجه ثالث أصال بوجه من الوجوه والصالة فرض فلما مل يكن بد من الصالة ومل يكن فيها بد من 

قراءة أم القرآن أو ترك قراءهتا وكان من مل يقرأها ليس مصليا فمن قرأها فيها فهو مصل بال شك وفرض على كل 
  يصلي كما أمر ففرض عليه أن يقرأ أم القرآن وهذا برهان ضروري قاطع مسلم بالغ أن 

وكذلك نفيه صلى اهللا عليه و سلم القطع مجلة مث أوجبه مستثىن يف ربع دينار فصاعدا إال أن هذا لو مل يتقدم فيه 
  نص أو إمجاع مل قطعنا إال يف الذهب فقط 

وقال رسول } ما جزآء مبا كسبا نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم ولسارق ولسارقة فقطعوا أيديه{ ولكن ملا قال تعاىل 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن اهللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق احلبل فتقطع يده وأمجعت األمة على أن 

ية على حديث ربع دينار مل يقصد به صلى اهللا عليه و سلم إبطال القطع يف غري الذهب وجب علينا أن نستعمل اآل
  عمومها فال خيرج منها إال سارق أقل من ربع دينار ذهب فقط 

فمن سرق أقل من ربع دينار ذهب فال قطع عليه ومن سرق من غري الذهب شيئا قل أو كثر أي شيء كان له قيمة 
  وإن قلت فعليه القطع باآلية واحلديث الذي فيه لعن اهللا السارق 

  أن يقول املراد بقوله صلى اهللا عليه و سلم يف ذكره ربع الدينار إمنا عىن القيمة  قال أبو حممد ومن أىب هذا فإمنا يلجأ
قال أبو حممد وهذه دعوى ال دليل عليها وأن من ظن النيب صلى اهللا عليه و سلم سها عما تنبه له هذا املتعقب فقد 

وليت شعري } وما كان ربك نسيا  وما نتنزل إال بأمر ربك له ما بني أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك{ عظم غلطه 
أي شيء كان املانع لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقول ال قطع إال يف قيمة ربع الدينار فصاعدا فيكشف عنا 
اإلشكال وقد أمره ربه تعاىل بالبيان والذي نسبوه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أنه أراد القيمة ومل يبينها 

  لبيس ال بيان وقد أعاذ اهللا تعاىل من ذلك فإمنا هو ت
واحلديث الذي فيه ذكر القيمة ليس فيه بيان بأن القطع من أجل القيمة فليس ألحد أن يقول إن التقومي كان من 

  أجل القطع إال كان آلخر أن يقول بل لتضمني السارق ما جىن يف ذلك 
ربه تعاىل بأنه رؤوف بنا رحيم وأنه عزيز عليه ما عنتنا إنه قال أبو حممد مث يقنعوا إال بأن نسبوا إىل الذي وصفه 

زادنا تلبيسا بقوله صلى اهللا عليه و سلم لعن اهللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده إنه إمنا يف بيضة احلديد اليت 
ية من األدلة يقاتل هبا وأنه صلى اهللا عليه و سلم عىن حبال مزينا يساوي ربع دينار هذا مع أهنا دعاوى بارية عار

فهي أيضا فاسدة ألنه صلى اهللا عليه و سلم مل يرد هبذا عذر السارق وكيف يريد عذره وهو يلعنه وإمنا أراد صلى 



اهللا عليه و سلم شدة مهانة السارق ورذالته وأنه يبيح يده فيما ال خطب له من بيضة أو حبل وهذا الذي ال يعقل 
  سواه 

مراد اهللا تعاىل ومراد رسوله صلى اهللا عليه و سلم غثائث مجة يوقرون أنفسهم عن وهلم من مثل هذا ما ينسبونه إىل 
يا أيها لذين آمنوا شهادة بينكم { مثلها فمن ذلك ما ينسبون إىل اآلية اليت يف الوصية يف السفر أن قول اهللا تعاىل 

ضربتم يف ألرض فأصابتكم  إذا حضر أحدكم ملوت حني لوصية ثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم إن أنتم
مصيبة ملوت حتبسوهنما من بعد لصالة فيقسمان بلله إن رتبتم ال نشتري به مثنا ولو كان ذا قرىب وال نكتم شهادة هللا 

أي من غري قبيلتكم وهذا من اهلجنة حبيث ال جيوز أن ينسب إىل من له أدىن معرفة باللغة وجماري } إنآ إذا ملن آلمثني 
  الق الكالم والبيان ال إله إال هو الكالم فكيف خب

ومن ذلك قول بعض املالكيني يف قوله صلى اهللا عليه و سلم للذي خطب املرأة وال شيء معه التمس ولو خامتا من 
  حديد قال هذا القائل إمنا كلفه صلى اهللا عليه و سلم خامتا مزينا مليحا يساوي ربع دينار 

لك إال إزاره فقط وأنه ال يقدر على حيلة فيقول له صلى اهللا عليه و سلم وهذا وهم يسمعون كالم الرجل أنه ال مي
ولو خامتا من حديد أفيسوغ عن عقل من له مسكة أن يظن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكلف من هذه 

والكذب  صفته خامتا بديعا يساوي ربع مثقال وهذا مع ما فيه من االفتراء على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
عليه فقول مفضوح ظاهر العوار ألنه مل يكن بلغ عن غالء احلديد باملدينة ومنه مساحيهم ومناحلهم لعمل النخل 
ودروعهم للقتال أن يساوي خامت منه قريبا من وزنه من الذهب ولو نطقت هبذا خمدرة غريرة ألضحكت بقوهلا 

  وباهللا عز و جل نستعني 
حلنفيني على قوله صلى اهللا عليه و سلم ال قطع إال يف ربع دينار فصاعدا فقال هذا قال أبو حممد وقد اعترض بعض ا

  اللفظ ال يوجب قطعا يف الربع دينار 
حرمت عليكم { قال أبو حممد وهذه قحة ظاهرة وجماهرة ال يرضاها لنفسه من يف وجهه حياء وهو مبنزلة من قال 

نخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به ومل
على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم 

أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا 
أن هذا اللفظ ال يوجب هنيا وال منعا ومن قال يف مثل هذا إن هذا اخلطاب ال يوجب القطع يف ربع } فور رحيم غ

  دينار وأن ال صالة إال بقراءة القرآن أال يوجب القراءة مث قال يف األوامر أهنا غري الزمة وأهنا على الندب 

ه ليس على ظاهره مث ترك النص فلم حيكم به مث أتى إىل مث قال يف األلفاظ إهنا على اخلصوص مث قال يف الكالم إن
أشياء مل تنص فحرمهاوأحلها برأيه فما نعلم أحدا وال احلالج وال الغالية من الروافض أشد كيدا لإلسالم منه وأما 

إن قال اجلاهل فهو معذور وأما من قامت عليه احلجة فتمادى فهو فاسق بال شك وسريد فيعلم وما توفيقنا إال باهللا ف
  قائل إن مثل هذا قوله صلى اهللا عليه و سلم ال إميان ملن ال أمانة له قيل له وباهللا تعاىل التوفيق 

هذا على ظاهره ونعم ال إميان أصال ملن ال أمانة له وال جيوز أن خنص بذلك أمانة دون أمانة واإلسالم هو األمانة 
الشرائع فمن عدم هذه األمانة اليت هي بعض األمانات فال اليت عرضها اهللا تعاىل على السماوات واألرض وقبول 

إميان له ومن قيل فيه ال أمانة له فهو حممول على كل أمانة ال على بعضها دون بعض وأما قوله صلى اهللا عليه و 
طاعات سلم ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقه فكذلك نقول إن الفعل املذموم منه ليس إميانا ألن اإلميان هو مجيع ال



واملعصية إذا فعلها فليس فعله إياها إميانا فإذا مل يفعل اإلميان فلم يؤمن يعين يف تركه ذلك الفعل خاصة وإن كان 
مؤمنا بفعله للطاعات يف سائر أفعاله وقد بينا هذا يف كتاب الفصل واإلميان هو الطاعات كلها وليس التوحيد وحده 

عة وكذلك إذا عصى فلم يطع وإذا مل يطع فلم يؤمن وليس يلزمنا أنه إذا مل إميانا فقط فمعىن ال إميان له أي ال طا
يؤمن يف بعض أحواله أنه كفر وال أنه ال يؤمن يف سائرها لكن إذا مل يطع فلم يؤمن يف الشيء الذي عصى به وآمن 

  فيما أطاع فيه 
ا آمن به غري مؤمن فيما مل يؤمن به وهذا فإن قال أنه يلزمكم هبذا أن تقولوا إنه مؤمن ال مؤمن قلنا نعم هو مؤمن مب

  شيء يعلم ضرورة ومل نقل إنه مؤمن ال مؤمن على اإلطالق وهكذا يلزم خصومنا يف مسيء وحمسن وال فرق 
فإن قلتم من أحسن يف جهة وأساء يف أخرى فهو مسيء عاص فيما أساء فيه وحمسن طائع فيما أحسن فيه أفترى 

عاص طائع وحمسن مسيء على اإلطالق وحنن ال نأىب هذا إذا كان من وجهني خمتلفني يلزمكم من هذا أن تقولوا هو 
  وال نعيب به أحدا 

وأما من قال ال صالة ملن مل يقرأ و ال صيام ملن لن يبيته من الليل إمنا معناه ال صالة كاملة فهذه دعوى ال دليل 
مل تكن كاملة فهي بعض صالة وبعض الصالة ال  عليها وأيضا فلو صح قوهلم لكان عليهم ال هلم ألن الصالة إذا

تقبل إذا مل تتم كما أن صيام بعض يوم ال يقبل حىت يتم اليوم فإن قال إمنا معناه أهنا صالة كاملة إال أن غريها أكمل 
منها فهذا متويه ألن الصالة إذا متت جبميع فرائضها فليس غريها أكمل منها يف أهنا صالة ولكن زادت قراءته 

ويله الذي لو تركه مل يضر وال مسيت صالته دون ذلك ناقصة وقد أمر تعاىل بإمتام الصيام وإقامة الصالة فمن مل وتط
  يقمها وال أمت صيامه فلم يصل وال صام ألنه مل يأت مبا أمر به وإمنا فعل غري ما أمر به والناقص غري التام 

رنا فهو رد وليس هذا مما يكتفى به يف إقامة الصالة وقد قال صلى اهللا عليه و سلم من عمل عمال ليس عليه أم
  وإمتام الصيام فقط لكن كل ما جاءت به الشريعة زائدا أبدا ضم إىل هذا 

ومن العجب العجيب أن قوما مل يبطلوا الصالة مبا أبطلها به صلى اهللا عليه و سلم من عدم القراءة ألم القرآن ومن 
د ومن فساد الصفوف وأبطلوها مبا مل يبطلها به اهللا تعاىل وال رسوله صلى ترك إقامة األعضاء يف الركوع والسجو

  اهللا عليه و سلم من وقوف اإلمام يف موضع أرفع من املأمومني ومن اختالف نية اإلمام واملأموم 
الكذب مث مث فعلوا مثل ذلك يف الصيام فلم يبطلوه مبا أبطله به اهللا تعاىل من عدم النية يف كل ليلة ومن الغيبة و

أبطلوه مبا مل يبطله به اهللا تعاىل من األكل ناسيا ومن احلقنة ومن الكحل بالعقاقري فقلبوا الديانة كما ترى وحرموا 
  احلالل وأحلوا احلرام وباهللا تعاىل نعوذ من اخلذالن وإياه نسأل التوفيق ال إله إال هو 

يما يقطع الصالة فذكر الكلب األسود وأنه سأل النيب قال أبو حممد وكذلك نقول يف حديث أيب ذر رضي اهللا عنه ف
صلى اهللا عليه و سلم ما بال األسود من األمحر من األصفر من األبيض فقال صلى اهللا عليه و سلم الكلب األسود 
شيطان فليس يف هذا احلديث أن سائر الكالب ال تقطع الصالة وال أهنا تقطع فلما ورد حديث أيب هريرة عن النيب 

اهللا عليه و سلم تقطع الصالة املرأة واحلمار والكلب كان هذا عموما لكل كلب وهو قول أنس وابن عباس  صلى
  وغريمها 

ومن أنكر هذا علينا من الشافعيني واملالكيني فليتفكروا يف قوهلم يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن توىل رجال 
ري مواليه بإذهنم وهذا قول عطاء وغريه وهم يأبون ذلك ومثل هذا من بغري إذن مواليه فيلزمهم أن يبيحوا له تويل غ

  تناقضهم كثري 



  فصل يف إبطال دعواهم يف دليل اخلطاب

قال أبو حممد واملفهوم من اخلطاب هو أن التأكيد إذا ورد فإنه رفع للشغب وحسم لظن من ظن أن الكالم ليس 
فقالوا إن محلة العرش ومن غاب عن ذلك } ئكة كلهم أمجعون فسجد ملال{ على عمومه وقد ضل قوم يف قوله تعاىل 

  املشهد مل يسجد 
مآ أشهدهتم خلق لسماوات وألرض وال خلق أنفسهم وما { قال أبو حممد ويكفي من إبطال هذا اجلنون قوله تعاىل 

{ مع قوله تعاىل فليت شعري من أين استحلوا أن يقولوا إن أحدا من املالئكة مل يسجد } كنت متخذ ملضلني عضدا 
ومثل هذا من اإلقدام يسيء الظن مبعتقد قائله } فسجد ملالئكة كلهم أمجعون إال إبليس أىب أن يكون مع لساجدين 

  إذ ليس فيه إال رد قول اهللا تعاىل بامليت 
 على لناس فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا{ وقد رام بعض الشافعيني أن جيعل قول اهللا تعاىل 

فيه آيات بينات مقام إبراهيم { بعد قوله تعاىل } حج لبيت من ستطاع إليه سبيال ومن كفر فإن هللا غين عن لعاملني 
من استطاع } ومن دخله كان آمنا وهللا على لناس حج لبيت من ستطاع إليه سبيال ومن كفر فإن هللا غين عن لعاملني 

ال يكلف هللا نفسا إال وسعها { ألزموا احلج وال على أنه موافق لقوله تعاىل  إليه على معىن أن ذلك ليس بيانا للذين
هلا ما كسبت وعليها ما كتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينآ إصرا كما محلته على لذين 

وقال } فنصرنا على لقوم لكافرين  من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورمحنآ أنت موالنا
  إن هذا خطاب فائدة أخرى موجب أن االستطاعة من غري قوة 

قال أبو حممد ولسنا نأىب أن تكون االستطاعة أيضا شيئا غري القوة للجسم لكننا نقول إن االستطاعة كل ما كان 
إن االستطاعة هي قوة اجلسم فقط وإن  سببا إىل تأدية احلج من زاد وراحلة وقوة جسم وال نقول كما قال املالكيون

من عدمها وقدر على زاد وراحلة فهو غري مستطيع وال كما قال الشافعيون إمنا االستطاعة إمنا هي الزاد والراحلة 
  فقط وأن قوة اجلسم ليست استطاعة بل نقول 

لني مبطل اليدين أعمى أنه إن قوة اجلسم دون الراحلة استطاعة وإن الزاد والراحلة وإن كان واجدمها مقعد الرج
مستطيع مباله محال لآلية على عمومها مع شهادة قول اهللا تعاىل وحديث النيب صلى اهللا عليه و سلم لصحة قولنا 

  } وأذن يف لناس بلحج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق { يعين حديث اخلثعمية وقوله تعاىل 
 أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا سئل عن شيء فأجاب أن ذلك اجلواب قال أبو حممد وقد ذكرنا فيما خال

حممول على عموم لفظه ال على ما سئل عنه صلى اهللا عليه و سلم فقط ألنه صلى اهللا عليه و سلم إمنا بعث معلما 
  فال فرق بني ابتدائه بأمر وتعليم وبني جوابه عما سئل وخمربا أيضا عما مل يسأل عنه 

قائل فامحلوا قوله صلى اهللا عليه و سلم اخلراج بالضمان على عمومه فاجعلوا اخلراج للغاصب بضمانه قيل فإن قال 
له وباهللا تعاىل التوفيق احلديث يف ذلك ال يقوم مبثله حجة ألنه عن خملد بن خفاف وعن مسلم بن خالد الزجني 

غاصب قوله صلى اهللا عليه و سلم من الطريق وكالمها ليس قويا يف احلديث وأيضا فلو صح ملنع من محله على ال
  املرضية ليس لعرق ظامل حق 

حدثنا عبد اهللا بن ربيع التميمي عن حممد بن إسحاق عن ابن األعرايب عن سليمان بن األشعث حدثنا حممد بن املثىن 
زيد عن رسول  حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي حدثنا أيوب هو السختياين عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



وال { قال أبو حممد فخص هذا احلديث الظاملني من مجلة الضامنني فنفى اخلراج للمشتري حبق وأيضا فقوله تعاىل 
مانع من أكل } تأكلوا أموالكم بينكم بلباطل وتدلوا هبا إىل حلكام لتأكلوا فريقا من أموال لناس بإلمث وأنتم تعلمون 

  غري حق مجلة وباهللا تعاىل التوفيق مال ب
وقد أمر صلى اهللا عليه و سلم بالبيان فلفظه كله جوابا كان أو غري جواب حممول على عمومه فإن مل يعط اجلواب 

عموما غري ما سئل عنه مل حيمل على ما سواه حينئذ كما أفىت صلى اهللا عليه و سلم الواطىء يف رمضان بالكفارة 
غري الواطىء ألنه ليس يف لفظه صلى اهللا عليه و سلم ما يوجب مشاركة غري الواطىء فوجب أال جيعل على 

  للواطىء يف ذلك وكذلك أمره صلى اهللا عليه و سلم ملن أساء الصالة أو صلى 

خلف الصفوف منفردا باإلعادة أمر ملن فعل مثل ذلك الفعل وحكم يف ذلك الفعل مىت وجد وأمره صلى اهللا عليه 
احملرم أمر يف كل ميت يف حال إحرام وذكر صلى اهللا عليه و سلم أو ذكر ربه تعاىل املسجد احلرام و سلم بغسل 

حكما يف املسجد احلرام أنه ال يشركه فيه غريه ألنه ليس ههنا مسجد حرام غريه وليس لكل لفظ إال مقتضاه 
ال يشاركهم فيه غريهم وال  ومفهومه فقط وكذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم األئمة من قريش حكم يف قريش

يقتصر به على بعضهم دون بعض إال من منع منه إمجاع من امرأة أو جمنون أو من مل يبلغ وكذلك حب األنصار 
  فضل يف مجيع األنصار ال يعدوهم إىل غريهم وال يقتصر به على بعضهم دون بعض 

علي ال يشركه فيه غريه ألن احلكم  وكذلك ذو القرىب وكذلك فضل أيب بكر ال يشركه فيه غريه وكذلك فضل
على األمساء فكل اسم مسماه ال يعدي به إىل غريه وال يبدل منه غريه وال يقتصر به على بعض مسماه دون بعض 

  وال يف األحوال دون بعض 
  فصل يف إبطال دعواهم يف دليل اخلطاب 

ما شغبوا به وأبنا حل شكوكهم مجلة مث نأيت قال أبو حممد قد أوعينا حبول خالقنا تعاىل ال حبولنا الكالم يف كل 
  بالرباهني املبطلة لدعواهم يف ذلك إن شاء اهللا عز و جل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 

وال تقربوا مال ليتيم إال بليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا لكيل ومليزان { يقال هلم أرأيتم قول اهللا عز و جل 
فسا إال وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قرىب وبعهد هللا أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم بلقسط ال نكلف ن

فيه إباحة أن يقرب مال من ليس يتيما بغري اليت هي أحسن فإن قالوا ال ما فيه إباحة لذلك تركوا قوهلم } تذكرون 
بني ذكره صلى اهللا عليه و سلم الفاسد إن ذكر السائمة دليل على أن غري السائمة خبالف السائمة وال فرق 

وال تأكلوا أموالكم بينكم بلباطل وتدلوا هبا إىل { السائمة يف موضع والغنم مجلة يف موضع آخر وبني قوله تعاىل 
وال تقربوا مال ليتيم إال بليت { يف مكان مث قال يف آخر } حلكام لتأكلوا فريقا من أموال لناس بإلمث وأنتم تعلمون 

بلغ أشده وأوفوا لكيل ومليزان بلقسط ال نكلف نفسا إال وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا هي أحسن حىت ي
  وكذلك } قرىب وبعهد هللا أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون 

ال فرق بني من قال إن احلديث الذي فيه ذكر السائمة بيان للحديث الذي فيه ذكر الغنم مجلة وبني من قال إن 
  م يف اآلية بيان لألحوال احملرمة ويعلم أن املراد هبا مال اليتيم خاصة ذكر مال اليتي

إن عدة لشهور عند هللا ثنا عشر شهرا يف كتاب هللا يوم خلق لسماوات وألرض { ويقال هلم أترون قول اهللا تعاىل 
كآفة وعلموا أن هللا  منهآ أربعة حرم ذلك لدين لقيم فال تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا ملشركني كآفة كما يقاتلونكم

مللك يومئذ هللا حيكم بينهم فلذين آمنوا { مبيحا للظلم يف سائر األشهر غري احلرم أو ترون قوله تعاىل } مع ملتقني 



وليستعفف { مانعا من أن يكون امللك يف غري يومئذ هللا وكذلك قوله تعاىل } وعملوا لصاحلات يف جنات لنعيم 
م هللا من فضله ولذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم لذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيه

خريا وآتوهم من مال هللا لذي آتاكم وال تكرهوا فتياتكم على لبغآء إن أردن حتصنا لتبتغوا عرض حلياة لدنيا ومن 
  أتراه مبيحا للبغاء إن مل يردن حتصنا } يكرههن فإن هللا من بعد إكراههن غفور رحيم 

وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة لنسآء أو أكننتم يف أنفسكم علم هللا أنكم { وكذلك قوله تعاىل 
ستذكروهنن ولكن ال تواعدوهن سرا إال أن تقولوا قوال معروفا وال تعزموا عقدة لنكاح حىت يبلغ لكتاب أجله 

أتراه مبيحا ملواعدهتن يف العدة جهرا } م وعلموا أن هللا يعلم ما يف أنفسكم فحذروه وعلموا أن هللا غفور حلي
لعن لذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا { وكذلك قوله تعاىل 

أحل لكم صيد لبحر وطعامه متاعا { أتراه مانعا من لعن من كفر من غري بين إسرائيل وكذلك قوله تعاىل } يعتدون 
أتراه مانعا من أكل الثمار } رم عليكم صيد لرب ما دمتم حرما وتقوا هللا لذي إليه حتشرون لكم وللسيارة وح

وخليل ولبغال وحلمري لتركبوها { واحلبوب وما ليس من صيد البحر وال طعامه كما قال املالكيون إن قوله تعاىل 
ضوا هبذه اآلية احلديث الذي فيه إباحة مانع من أكل اخليل إذ مل يذكر األكل وإذا عار} وزينة وخيلق ما ال تعلمون 

  للخيل فهال عارضوا باآلية اليت ذكرنا إباحة كل ما اختلف فيه فحرموه هبا 
ويقال هلم أترون قوله صلى اهللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين 

  إن جحدوا نبوة موسى وعيسى عليهما السالم دماءهم وأمواهلم إال حبقها مسقطا لقتلهم 

ويقال هلم لو كان قولكم حقا إن الشيء إذا علق بصفة ما دل على أن ما عداه خبالفه لكان قول القائل مات زيد 
كذبا ألنه كان يوجب على حكمهم أن غري زيد مل ميت وكذلك زيد كاتب وكذلك حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يوجب أال يكون غريه رسول اهللا ويلزمهم أيضا إذ قالوا مبا ذكرنا أن يبيحوا قتل األوالد لغري و سلم إذا كان ذلك 
} وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبريا { اإلمالق ألن اهللا تعاىل إمنا قال 

تكونوا أول كافر به وال تشتروا بآيايت مثنا قليال وآمنوا مبآ أنزلت مصدقا ملا معكم وال { ويلزمهم يف قوله تعاىل 
  إن ذلك مبيح ألن يشترى هبا مثن كثري } وإياي فتقون 

فلما تركوا مذهبهم يف كل ما ذكرنا وكان قول القائل مات زيد وزيد كاتب وحممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ت وأن غري زيد كتاب كثري وأن موسى سلم ومسيلمة كذاب حقا ومل يكن يف ذلك منع من أن غري زيد قد ما

وعيسى وإبراهيم رسل اهللا وأن األسود العنسي واملغرية اجلالح وبناتا كذابون بطل قول هؤالء القوم إن اخلطاب إذا 
  ورد بصفة ما ويف اسم ما أو يف زمان ما أن ما عداه خبالف 

غري املذكور خبالف املذكور إننا نقول إن غري وال يغلط علينا من مسع كالمنا هذا فيظن أننا إذ أنكرنا قوهلم إن 
  املذكور موافق للمذكور بل كال األمرين عندنا خطأ فاحش وبدعة عظيمة وافتراء بغري هدى 

ولكنا نقول إن اخلطاب ال يفهم منه إال ما قضي لفظه فقط وأن لكل قضية حكم امسها فقط وما عداه فغري حمكوم 
نطلب دليل ما عداها من نص وارد امسه وحكم مسموع فيه أو من إمجاع وال بد من له ال بوفاقها وال خبالفها لكنا 

  أحدمها وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل يف عظيم تناقضهم يف هذا الباب



قال أبو حممد وباجلملة فإن مذهبهم يف القياس ومذهبهم يف دليل اخلطاب ومذهبهم يف اخلصوص مذاهب يبطل 
وذلك أهنم قالوا يف القياس إذا نص على حكم ما فنحن ندخل ما ال ينص عليه يف  بعضها بعضا ويهدم بعضها بعضا

حكم املنصوص عليه ونتبع السنة ما ال سنة فيه فإذا أوجب الربا يف الرب بالرب أوجبناه حنن يف التنب بالتنب وإذا وجبت 
ب إذا نص على حكم ما فنحن خنرج الكفارة على العامد يف الصيد أوجبناه حنن على املخطىء وقالوا يف دليل اخلطا

  ما مل ينص عليه من حكم املنصوص عليه وال نتبع السنة ما ال سنة فيه 
  فقالت طوائف منهم ال نزكي غري السائمة ألنه ذكرت السائمة يف بعض األحاديث 

  وقالت طائفة منهم ال نأكل اخليل ألنه إمنا ذكر يف اآلية الركوب والزينة 
نقضي باملتعة إال اليت طلقت ومل متس وال فرض هلا ألن هذه قد ذكرت بصفتها يف بعض  وقالت طوائف منهم ال

  اآليات 
  قال أبو حممد وهذا ضد قوهلم يف القياس وإبطاله 

{ وقالوا يف اخلصوص ال نقضي جلميع ما اقتضاه النص لكن خنرج منه بعض ما يقع عليه لفظ فقالوا يف قوله تعاىل 
يف لكاللة إن مرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ إن مل يكن هلآ  يستفتونك قل هللا يفتيكم

ولد فإن كانتا ثنتني فلهما لثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجاال ونسآء فللذكر مثل حظ ألنثيني يبني هللا لكم أن 
  إمنا عىن الذكر من األوالد دون اإلناث } تضلوا وهللا بكل شيء عليم 

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم { ا يف قوله تعاىل وقالو
إمنا عىن من األحرار } وأقيموا لشهادة هللا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بلله وليوم آلخر ومن يتق هللا جيعل له خمرجا 

  زواج ال من العبيد ومن األباعد ال من اإلخوة واآلباء واألبناء واأل
لشهر حلرام بلشهر حلرام وحلرمات قصاص فمن عتدى عليكم فعتدوا عليه مبثل ما عتدى { وقالوا يف قوله تعاىل 

وكتبنا عليهم فيهآ أن لنفس بلنفس ولعني بلعني وألنف { ويف قوله تعاىل } عليكم وتقوا هللا وعلموا أن هللا مع ملتقني 
ن تصدق به فهو كفارة له ومن مل حيكم مبآ أنزل هللا فأولئك بألنف وألذن بألذن ولسن بلسن وجلروح قصاص فم

  ال قصاص من } هم لظاملون 

  جرح إال من املوضحة فقط وال قصاص من متلف وال من لطم وال من نتف شعر 
قال أبو حممد وهذا مذهب يبطل قوهلم يف القياس ويف دليل اخلطاب معا وحنن نرى إن شاء اهللا تعاىل تناقضهم يف 

  هذه يف مسألة واحدة  مذاهبهم
روى املالكيون حديث القطع يف ربع دينار فقالوا ال يستباح فرج زوجة بأقل من ربع دينار قياسا على ما يقطع فيه 

يد السارق وذكر ربع الدينار يف القطع موجب أال يكون الصداق أقل منه مث قالوا ال يقطع املستعري ألنه ليس سارقا 
  جب أال يقطع من ليس سارقا وذكر اهللا تعاىل السارق مو

مث قالوا من سرق شيئا فأكله قبل أن خيرج من حرزه وإن كان يساوي دنانري فال قطع عليه فخصوا بالقطع بعض 
  السراق دون بعض 

  وكذلك فعل احلنفيون سواء بسواء إال أهنم قالوا ال يقطع سارق حلم وال مصحف وال فاكهة وال زرنيخ 
خزومي عن مالك أن اإلناء يغسل من ولوغ اخلنزير سبعا قياسا على احلديث الوارد يف وروى حممد بن املغرية امل

الكلب مث قالوا ال يغسل من لعاب الكلب ثوب وال جسد ألنه إمنا ذكر يف احلديث اإلناء ومل يذكر غريه مث روى 
  ضره ولوغ الكلب ابن القاسم عنه أنه قال ال يهرق اإلناء إال أن يكون فيه ماء وأما غري املاء فال ي



وأما الشافعيون فأتوا إىل آية الظهار فقاسوا على األم واألخت وقالوا ذكر اهللا تعاىل األم دليال على أن األخت مثلها 
مث قالوا ذكر اهللا تعاىل املظاهر دليال على أن املرأة إذا ظاهرت من زوجها خبالف ذلك مث قالوا ومن ظاهر من أمته 

عض النساء املذكورات يف اآلية بال دليل كل ذلك ومثل هذا يف أقواهلم كثري بل هو أكثر فال كفارة عليه فخصوا ب
أقواهلم وما سلم منها من التناقض إال األقل وكلها يهدم بعضها بعضا ويدل هذا داللة قطع على أن أقواهلم من عند 

  بعضه يصدق بعضا غري اهللا تعاىل إذا ما كان من عند اهللا تعاىل فال اختالف فيه وال تعارض و

  فصل من تناقضهم يف ذلك

أيضا قال أبو حممد نص اهللا تعاىل على إجياب الدية والكفارة يف قتل املؤمن خطأ فأوجبها القياسيون يف قتل املؤمن 
الذمي خطأ وال ذكر له يف اآلية أصال مث اختلفوا فطائفة أوجبت الكفارة يف قتل العمد قياسا على قتل اخلطأ وطائفة 

من ذلك وكان تناقض هذه الطائفة أعظم ألهنم أوجبوا الكفارة على قاتل الصيد خطأ قياسا على قاتله عمدا  منعت
دعوهم { ومنعوا من الكفارة يف قتل املؤمن عمدا ومل يقيسوه على قتله خطأ هذا وكلهم يسمع قول اهللا تعاىل 

ن ومواليكم وليس عليكم جناح فيمآ أخطأمت به آلبآئهم هو أقسط عند هللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف لدي
وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رفع عن أميت اخلطأ } ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان هللا غفورا رحيما 

والنسيان وما استكرهوا عليه فوجب هبذين النصني أال يؤخذ أحد خبطأ من فعله إال ما جاء به النص من إجياب 
ء يف قتل املؤمن وما أمجعت األمة عليه من ضمان اخلطأ يف إتالف األموال وأن الوضوء ينتقض الكفارة على املخطى

  باألحداث اخلارجة من املخرجني بالنسيان كالعمد فقط 
ومن تناقضهم أن قالت طوائف منهم يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من باع خنال وفيها متر قد أبر فهو للبائع 

تاع فقال بعضهم إذا ظهر أبر أو مل يؤبر فهو للبائع وهذا قول أيب حنيفة وقد كثر تناقض أصحابه إال أن يشترط املب
  يف دليل اخلطاب جدا 

وقالت طوائف منهم واجب أن تكون الرقبة يف الظهار إال مؤمنة ألن الرقبة اليت ذكرت يف كفارة القتل ال تكون إال 
  ينها يف الظهار مثل الرقبة املذكور دينها يف القتل مؤمنة فوجب أن تكون الرقبة املسكوت عن ذكر د

مث قال بعض هذه الطائفة ملا ذكر صلى اهللا عليه و سلم القلتني يف قوله إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل خبثا وجب أن 
  يكون هلا ما دون القلتني خبالف القلتني 

وت عنها خبالف املذكور دينها كما جعلوا قال أبو حممد فهال قالوا يف الرقبة كذلك وأوجبوا أن يكون املسك
  املسكوت عنه فيما دون القلتني خبالف املذكور من القلتني أو 

هال جعلوا املسكوت عنه مما دون القلتني مثل القلتني كما جعلوا املسكوت عن دينها يف الظهار مثل املذكور دينها 
  يف القتل 

 ملن محده ألن ذلك مل يذكر يف بعض األحاديث وال يقول اإلمام وقالت طائفة أخرى منهم ال يقول املأموم مسع اهللا
آمني ألنه مل يذكر ذلك يف بعض األحاديث وإن كان قد ذكر يف غريها لكن يغلب املسكوت ههنا فال نقول إال ما 

  جاء يف كال احلديثني ذكره 
من أهل الكتاب وادعوا ذلك على عثمان مث قالت اجلزية من غري أهل الكتاب وإن كان اهللا تعاىل مل يأمر بأخذها إال 

  رضي اهللا عنه 



قال أبو حممد وهذا ال يصح عن عثمان أصال وأول من أخذ اجلزية من غري أهل الكتاب فالقاسم بن حممد الثقفي 
قائد الفاسق احلجاج أخذها من عباد البد من كفرة أهل السند وأما عثمان رضي اهللا عنه فلم يتجاوز إفريقية وأهلها 

  ارى وال جتاوز يف الشرق خراسان ويف الشمال أذربيجان وأهلها جموس نص
ومن عجائبهم اليت تغيظ كل ذي عقل ودين واليت كان جيب عليهم أن يراقبوا اهللا تعاىل يف القول هبا أو يستحيوا 

لدا فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خا{ من تقليد من أخطأ فيها إطباقهم على أن قول اهللا تعاىل 
فليس يدخل فيه القاتل خطأ وأن القاتل خطأ خبالف القاتل عمدا يف } وغضب هللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 

يأيها لذين آمنوا ال تقتلوا لصيد وأنتم حرم ومن { ذلك مث أمجع احلنفيون والشافعيون واملالكيون على قول اهللا تعاىل 
من لنعم حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ لكعبة أو كفارة طعام مساكني أو قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل 

إىل منتهى قوله } عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا هللا عما سلف ومن عاد فينتقم هللا منه وهللا عزيز ذو نتقام 
ا قتل من لنعم حيكم به ذوا يأيها لذين آمنوا ال تقتلوا لصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل م{ تعاىل 

عدل منكم هديا بالغ لكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا هللا عما سلف ومن 
فقالوا كلهم إن القاتل الصيد وهو حمرم خطأ حتت هذا احلكم وهم يسمعون } عاد فينتقم هللا منه وهللا عزيز ذو نتقام 

يستحقه خمطىء بإمجاع األمة فيكون يف عكس احلقائق والتحكم يف دين اهللا تعاىل أعظم  هذا الوعيد الشديد الذي ال
  من هذا التالعب يف حكمني وردا بلفظ العمد ففرقوا بينهما كما ترى وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 

هنم وإهنم ليقولون لذين يظاهرون منكم من نسآئهم ما هن أمهاهتم إن أمهاهتم إال لالئي ولد{ وقالوا ذكر اهللا تعاىل 
فقالوا نقيس من يظاهر جبرميته أو بشيء حمرم على األم ونلحق } منكرا من لقول وزورا وإن هللا لعفو غفور 

  املسكوت عنه باملذكور 
مث قالوا ال نقيس تظاهر املرأة من زوجها بتظاهره منها وال نلحق عنه باملذكور مث قالوا نوجب الكفارة على املرأة 

را يف رمضان قياسا على الرجل الواطىء يف رمضان فيلحق املسكوت عنه باملذكور وقد قالوا كما ذكرنا املوطوءة هنا
نلحق الرقبة املسكوت عنها يف الظهار بالرقبة املذكور دينها يف القتل مث قالوا نوجب يف التعويض من الصيام يف 

ة الظهار اليت قسنا آنفا رقبتها على رقبة القتل كفارة القتل إطعاما وإن كان قد عوض من الصيام باإلطعام يف كفار
وقاس بعضهم التيمم على الوضوء أن ال بد من بلوغ التيمم إىل املرفقني وأبوا أن يقيسوا مسح الرأس يف التيمم 

  على مسحه يف الوضوء 
أجلهن فأمسكوهن  فإذا بلغن{ وقالوا احلكم املسكوت عنه حبكم املذكور ههنا مث مل يقيسوا قوله تعاىل يف الرجعة 

مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا لشهادة هللا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بلله 
يأيها لذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل { على قوله تعاىل يف الدين } وليوم آلخر ومن يتق هللا جيعل له خمرجا 

 يأب كاتب أن يكتب كما علمه هللا فليكتب وليملل لذي عليه حلق مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بلعدل وال
وليتق هللا ربه وال يبخس منه شيئا فإن كان لذي عليه حلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه 

بلعدل وستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل ومرأتان ممن ترضون من لشهدآء أن تضل 
امها فتذكر إحدامها ألخرى وال يأب لشهدآء إذا ما دعوا وال تسأموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل أجله ذلكم إحد

أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدىن أال ترتابوا إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم فليس عليكم جناح أال 
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وتقوا هللا ويعلمكم هللا وهللا بكل  تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وال يضآر كاتب وال شهيد

فقالوا هذا ال حنكم عنه للمسكوت عنه حبكم املذكور وقالوا هنالك حنكم للمسكوت عنه حبكم } شيء عليم 



  املذكور 
لنكاح ويف وأما احلنفيون فحكموا يف آييت الشهادة املسكوت عنه حبكم املذكور فقبلوا النساء يف الرجعة والطالق وا

آية التيمم فأوجبوا إىل املرفقني ومل حيكموا يف رقب الظهار والقتل والكفارة للمسكوت عنه حبكم املذكور وال 
حكموا لغري السائمة حبكم السائمة ففرقوا ههنا بني املسكوت عنه وبني املذكور فكل طائفة منهم حتكمت يف دين 

  اهللا بعقوهلا وتقليدها الفاسد بال برهان 
احتج بعضهم علي حيث وافق هواه بأن البدل حكمه حكم املبدل منه فأعلمته بأن ذلك باطل بلغة العرب اليت  وقد

خوطبنا هبا يف القرآن والسنة وحبكم الشريعة أما اللغة فإن البدل على أربعة أضرب بدل البعض من الكل وبدل 
بدل يكون حكمه حكم املبدل منه إال بدل البيان وبدل الغلط وبدل الصفة من املوصوف فليس يف هذه الوجوه 

  البيان وحده كقولك مررت بزيد رجل صاحل على أن أحدمها نكرة اآلخر معرفة 

وأما القرآن فقد أبدل اهللا تعاىل من عتق رقبة الكفارة صيام ثالثة أيام ومن عتق رقبة الظهار صيام شهرين متتابعني 
 ومن هؤالء العشرة صيام ثالثة أيام وأبدل من صيام الشهرين وأبدل من عتق رقبة الكفارة إطعام عشرة مساكني

  إطعام ستني مسكينا وأبدل تعاىل من هدي املتعة صيام عشرة أيام ومن هدي األذى صيام ثالثة أيام فبطل ما ادعوه 
يده  وقالت طائفة منهم يف قوله صلى اهللا عليه و سلم من مس فرجه فليتوضأ ال ينقض الوضوء إال من مسة بباطن

  دون ظاهرها فلم حيكموا يف ذلك بكل ما يقع عليه اسم مس 
  مث قالوا يف ذلك حبديث ال يصح فيه من أفضى بيده إىل فرجه فليتوضأ 

قال أبو حممد ولو صح ملا كان مانعا من إجياب الوضوء يف مسه بغري اليد ألنه إمنا يكون يف هذه الرواية اليت احتجوا 
وكان يكون يف احلديث اآلخر املس مجلة كما مل يكن يف قوله صلى اهللا عليه و سلم من  هبا ذكر اإلفضاء باليد فقط

  مس فرجه فليتوضأ ما يوجب إسقاط الوضوء من الريح والغائط بل كان مضافا إليه وجمموعا معه 
رفت مث نقضوا هذا فقالوا يف حديثني وردا أحدمها إذا وقعت احلدود فال شفعة واآلخر إذا وقعت احلدود وص

الطرق فال شفعة فاستعملوا كال اللفظني ومل جيعلومها حديثا واحدا بل أوجبوا قطع الشفعة بتحديد احلدود وإن مل 
  تصرف الطرق وقالوا نعم إذا حدث احلدود فال شفعة وإذا زيد يف ذلك فصرفت الطرق فال شفعة أيضا 

ا ذكرنا آنفا من مس الفرج ونقضه بعضهم يف قال أبو حممد ومل يفعل ذلك احلنفيون ههنا ولكنهم قد نقضوه فيم
حديثني رويا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أحدمها أنه عليه السالم مسح بناصيته ويف اآلخر أنه مسح 

  على العمامة فقالوا هذا حديث واحد وال جيزىء املسح على العمامة دون الناصية 
مع أن كون احلديث الذي فيه ذكر الناصية غري احلديث الذي فيه  قال أبو حممد وهذا خالف ما فعلوا يف الشفعة

ذكر العمامة أبني من أن حيتاج فيه كلفة ألن راوي الناصية املغرية بن شعبة وراوي العمامة فقط بالل وعمرو بن أيب 
ان ينبغي أمية الضمري معا فمن ادعى أهنما حديث واحد فقد افترى وقفا ما ليس له به علم وذلك ال حيل وقد ك

هلم أن حيكموا املسكوت عنه من املسح على الرأس املستور حبكمهم على الرجلني املستورين كما حكموا باملسح 
  على اجلرموقني قياسا على اخلفني وكما قاسوا املسح على اجلبائر 

جاز عندهم يف الذراعني على املسح على اخلفني يف الرجلني واجلبائر مل يأت ذكرها يف نص صحيح أصال وإذا 
تعويض املسح عليها من غسل الذراعني فتعويض املسح على العمامة من مسح الرأس أوىل ألن هذا مسح عوض من 

مسح وذلك مسح عوض من غسل وكان قياس الرأس على الرجلني ألهنما طرفا اجلسد وألهنما مجيعا يسقطان يف 



لقوم ليسوا يف شيء وإمنا يقولون ما خرج إىل أفواههم التيمم أوىل من قياس الذراعني باجلبائر على الرجلني ولكن ا
  دون تعقب وقلدهم من تالهم 

يأيها لذين آمنوا كتب عليكم لقصاص يف لقتلى حلر باحلر ولعبد بلعبد وألنثى بألنثى فمن { وأتوا إىل قوله تعاىل 
فمن عتدى بعد ذلك فله عفي له من أخيه شيء فتباع بلمعروف وأدآء إليه بإحسان ذلك ختفيف من ربكم ورمحة 

فتناقضوا فقالوا هذه اآلية موجبة أنه ال يقتل احلر بالعبد وليست موجبة أال يقتل الذكر باألنثى } عذاب أليم 
{ موجب أال يقتل حر بعبد ويقولون إن قوله تعاىل } حلر باحلر { أفيكون أقبح حتكما ممن يقول إن قوله تعاىل 

األنثى بالذكر والذكر باألنثى وأما حنن فإن قوله صلى اهللا عليه و سلم املؤمنون موجبا أال تقتل } وألنثى بألنثى 
تتكافأ دماؤهم عموم موجب عندنا قتل احلر بالعبد والعبد باحلر والذكر باألنثى واألنثى بالذكر وكذلك قوله تعاىل 

وجب القصاص بني احلر والعبد م} وجزآء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على هللا إنه ال حيب لظاملني { 
والذكر واألنثى فيما دون النفس يقص فيه للحر من العبد وللعبد من احلر واإلماء واحلرائر فيما بينهن ومع الرجال 

  كذلك وال قصاص لكافر من مؤمن أصال لنصوص أخر ليس هذا مكان ذكرها 
اعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو قل ال أجد يف مآ أوحي إيل حمرما على ط{ وقال بعضهم قوله تعاىل 

يدل على أن } حلم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغري هللا به فمن ضطر غري باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيم 
  الدم الذي يكون مسفوحا ليس حراما 

ون غري املسفوح مباحا قال أبو حممد وهم قد نسوا أنفسهم يف هذه اآلية ألنه إذا كان ذكر املسفوح موجبا أن يك
  فوجب أن يكون ذكر حلم اخلنزير يف اآلية 

نفسها موجبا إباحة جلده وشعره وهم ال يقولون هذا فقد تناقضوا فإن ادعوا إمجاعا كذبوا ألن كثريا من الفقهاء 
  يبيحون بيع جلده واالنتفاع به إذا دبغ واخلرز بشعره فهذا تناقض مل يبعد عنهم فينسوه 

حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل { وله تعاىل يف سورة املائدة يف آية منها من آخر ما نزل وأيضا فإن ق
لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا 

وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال ختشوهم 
مبني أن كل } عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 

  دم فهو حرام ويدخل يف ذلك املسفوح وغري املسفوح وهذا بني وباهللا تعاىل التوفيق 

  الدين الباب الثامن والثالثون يف إبطال القياس يف أحكام

قال أبو حممد علي بن أمحد رضوان اهللا عليه ذهب طوائف من املتأخرين من أهل الفتيا إىل القول بالقياس يف الدين 
وذكروا أن مسائل ونوازل ترد ال ذكر هلا يف نص كالم اهللا تعاىل وال يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال 

هها مما ذكر يف القرآن أو يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنحكم أمجع الناس عليها قالوا فننظر إىل ما يشب
فيما ال نص فيه وال إمجاع مبثل احلكم الوارد يف نظريه يف النص واإلمجاع فالقياس عندهم هو أن حيكم ملا ال نص فيه 

هذا قول مجيع حذاق أصحاب  وال إمجاع مبثل احلكم فيما فيه نص أو إمجاع التفاقهما يف العلة اليت هي عالمة احلكم
القياس وهم مجيع أصحاب الشافعي وطوائف من احلنفيني واملالكيني وقالت طوائف من احلنفيني واملالكيني التفاقهما 

  يف نوع من الشبه فقط 



وقال بعض من ال يدري ما القياس وال الفقه من املتأخرين وهو حممد بن الطيب الباقالين القياس هو محل أحد 
  مني على اآلخر يف إجياب بعض األحكام هلما أو إسقاطه عنهما من مجع بينهما بأمر أو بوجه مجع بينهما فيه املعلو

قال علي وهذا كالم ال يعقل وهو أشبه بكالم املرورين منه بكالم غريهم وكله خبط وختليط مث لو حتصل منه شيء 
د املعلومني فليت شعري ما هذان املعلومان وهو ال يتحصل لكان دعوى كاذبة بال برهان وأطرف شيء قوله أح

ومن علمهما مث ذكر إجياب بعض األحكام أو إسقاطه ومها ضدان مث قال من مجع بينهما بأمر أو بوجه مجع بينهما 
فيه وهذه لكنه وعي وختليط ونسأل اهللا السالمة وإمنا أوردناه ليقف على ختليطه كل من له أدىن فهم مث نعود إىل ما 

  ه معىن يفهم وإن كان باطال من أقوال سائر أهل القياس وباهللا تعاىل التوفيق يتحصل من
وقال أبو حنيفة اخلرب املرسل والضعيف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوىل من القياس وال حيل القياس مع 

  وجوده قال والرواية عن الصاحب الذي ال يعرف له خمالف 

  احلكم بالقياس يف الكفارات وال يف احلدود وال يف املقدرات  منهم أوىل القياس قال وال جيوز
وقال الشافعي ال جيوز القياس مع نص قرآن أو خرب صحيح مسند فقط وأما عند عدمهما فإن القياس واجب يف 
لم كل حكم وقال أبو الفرج القاضي وأبو بكر األهبري املالكيان القياس أوىل من خرب الواحد املسند واملرسل وما نع

  هذا القول عن مسلم يرى قبول خرب الواحد قبلهما 
وقسموا القياس بثالثة أقسام فقسم هو قسم األشبه واألوىل وهو إن قالوا إذا حكم يف أمر كذا حبكم كذا فأمر كذا 
أوىل بذلك احلكم وذلك حنو قول أصحاب الشافعي إذا كانت الكفارة واجبة يف قتل اخلطأ ويف اليمني اليت ليست 

سا فقاتل العمد وحالف اليمني الغموس أوىل بذلك وأحوج إىل الكفارة وكقول املالكي والشافعي إذا فرق بني غمو
الرجل وامرأته لعدم اجلماع فالفرقة بينهم العدم النفقة اليت هي أوكد من اجلماع أوىل وأوجب وكقول احلنفي 

  اهر بفرج أمه أوىل والشافعي واملالكي إذا لزمت املظاهر بظهر األم الكفارة فاملظ
وقسم ثان وهو قسم املثل وهو حنو قول أيب حنيفة ومالك إذا كان الواطىء يف هنار رمضان عمدا تلزمه الكفارة 
فاملتعمد لألكل مثله يف ذلك وإذا كان الرجل يلزمه يف ذلك الكفارة فاملرأة املوطوءة باختيارها عامدة يف وجوب 

قال من التابعني ومن بعدهم إذا كان ظهار الرجل من امرأته يوجب عليه الكفارة عليها مثل الرجل وكقول من 
  الكفارة فاملرأة املظاهرة من زوجها يف وجوب الكفارة عليها مثل الرجل 

  وكقول الشافعي إذا وجب غسل اإلناء من ولوغ الكلب فيه سبعا فهو من اخلنزير كذلك 
نا جلد مائة وتغريب عام فقاتل العمد إذا عفي له عن دمه وكقول املالكيني إذا وجب على الزاين الذي ليس حمص

  مثله وكقول احلسن إذا ورثت املطلقة ثالثا يف املرض فهو يف وجوب املرياث له منها إن ماتت كذلك أيضا 
والقسم الثالث قسم األدىن وهو حنو قول مالك وأيب حنيفة إذا وجب القطع يف مقدار ما يف السرقة وهو عضو 

صداق يف النكاح مثله وكقول أيب حنيفة إذا كان خروج البول والغائط ومها جنسان ينقض الوضوء يستباح فال
  فخروج الدم وهو جنس مىت خرج من اجلسد أيضا كذلك وكقول الشافعي إذا كان مس الذكر ينقض 

لها فالنفخ الوضوء فمس الدبر الذي هو عورة مثله كذلك وكقول املالكي إذا كان قول أف عمدا يف الصالة يبط
  فيها عمدا كذلك 

  قال أبو حممد فهذه أقسام القياس عند املتحذلقني القائلني به 
وذهب أصحاب الظاهر إىل إبطال القول بالقياس يف الدين مجلة وقالوا ال جيوز احلكم البتة يف شيء من األشياء كلها 



مبا صح عنه صلى اهللا عليه و سلم من فعل أو إال بنص كالم اهللا تعاىل أو نص كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم أو 
إقرار أو إمجاع من مجيع علماء األمة كلها متيقن أنه قاله كل واحد منهم دون خمالف من أحد منهم أو بدليل من 

النص أو من اإلمجاع املذكور الذي ال حيتمل إال وجها واحدا واإلمجاع عند هؤالء راجع إىل توقيف من رسول اهللا 
ليه و سلم وال بد من ال جيوز غري ذلك أصال وهذا هو قولنا الذي ندين اهللا به ونسأله عز و جل أن صلى اهللا ع

  يثبتنا فيه ومييتنا عليه مبنه ورمحته 
  آمني 

وشغب أصحاب القول بالقياس بأشياء موهوا هبا وحنن إن شاء اهللا تعاىل ننقض كل ما احتجوا به وحنتج هلم بكل ما 
ونبني حبول اهللا تعاىل وقوته بطالن تعلقهم بكل ما تعلقوا به يف ذلك مث نبتدىء بعون اهللا عز و ميكن أن يعترضوا به 

  جل بإيراد الرباهني الواضحة الضرورية على إبطال القياس وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 
والدين إحسانا إما يبلغن عندك لكرب وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبل{ فما شغبوا به أن قالوا قال اهللا عز و جل 

للوالدين أن } هلمآ { فوجب إذ منع من قول } أحدمها أو كالمها فال تقل هلمآ أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا 
وإذ قال موسى لقومه ياقوم ذكروا نعمة { وقال تعاىل } أف { يكون ضرهبما أو قتلهما ممنوع ألهنما أوىل من قول 

قالوا فوجب أن ما فوق القنطار } جعل فيكم أنبيآء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما مل يؤت أحدا من لعاملني  هللا عليكم إذ
  وما دونه داخل كل ذلك يف حكم القنطار يف املنع من أخذه 

ونضع ملوازين لقسط ليوم لقيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا { وقال تعاىل 
قالوا فعلمنا أن ما دون مثقال حبة وما فوقها داخالن يف حكم مثقال حبة اخلردل أنه تعاىل يأيت هبا وقال } سبني حا

قالوا فعلمنا أن ما فوق مثقال الذرة وما } فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره { تعاىل 
  دوهنا يرى أيضا 

ن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت ومن أهل لكتاب من إ{ وقال تعاىل 
  } عليه قآئما ذلك بأهنم قالوا ليس علينا يف ألميني سبيل ويقولون على اهللا لكذب وهم يعلمون 

كلوا أموالكم وال تأ{ قالوا فعلمنا أن ما فوق القنطار والدينار وما دوهنما يف حكم القنطار والدينار وقال تعاىل 
قالوا فعلمنا أن ما عدا األكل } بينكم بلباطل وتدلوا هبا إىل حلكام لتأكلوا فريقا من أموال لناس بإلمث وأنتم تعلمون 

وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم إن { من اللباس وغريه حرام إذا كان بالباطل وقال تعاىل 
أن قتلهم لغري اإلمالق حرام كما هو خشية اإلمالق قالوا وقول الناس ال تعط فالنا فعلمنا } قتلهم كان خطئا كبريا 

حبة فإنه مفهوم منه أن ما فوق احلبة وما دوهنا داخل كل ذلك يف حكم احلبة قالوا ومن ادعى من هذه اآلي فهم ما 
  عدا ما فيها من غريها فهو خارج عن املعقول وعن اللغة 

 كل ما قلنا يف هذه اآليات وهذا الفصل وتقرون معنا بأن ما عدا هذه املنصوصات فإنه قالوا وأنتم توافقوننا يف
  داخل يف حكمها قالوا وهذا إقرار منكم بالقياس وترك ملذهبكم يف إبطاله 

وكل ما ذكروا فال حجة هلم فيه أصال بل هو أعظم حجة } أم لإلنسان ما متىن { قال أبو حممد قال اهللا عز و جل 
ألنه ينعكس عليهم يف القول بدليل اخلطاب فإهنم على ما ذكرنا يف بابه يف هذا الديوان يقولون إن ما عدا عليهم 

فإنه مباح وما عدا } أف { املنصوص فهو خمالف للمنصوص فيلزمهم على ذلك األصل أن يقولوا ههنا إن ما عدا 
خبالف حكم ذلك فقد ظهر تناقضهم وهدم الدينار والقنطار واألكل ومثقال اخلردلة والذرة وخشية اإلمالق 

وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه { مذاهبهم بعضها لبعض مث نعود فنقول وباهللا تعاىل التوفيق أما قول اهللا تعاىل 



وبلوالدين إحسانا إما يبلغن عندك لكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلمآ أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا وخفض 
فلو مل يرد غري هذه اللفظة ملا كان فيها حترمي ضرهبما } لذل من لرمحة وقل رب رمحهما كما ربياين صغريا هلما جناح 
  وال قتلهما 

  فقط } أف { وملا كان فيها إال حترمي قول 
 وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبلوالدين إحسانا إما يبلغن عندك لكرب{ ولكن ملا قال اهللا تعاىل يف اآلية نفسها 

أحدمها أو كالمها فال تقل هلمآ أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا وخفض هلما جناح لذل من لرمحة وقل رب 
  } رمحهما كما ربياين صغريا 

اقتضت هذه األلفاظ من اإلحسان والقول الكرمي وخفض اجلناح والذل والرمحة هلما واملنع من انتهارمها وأوجبت 
 وكل رفق فبهذه األلفاظ وباألحاديث الواردة يف ذلك وجب بر الوالدين بكل أن يؤتى إليهما كل بر وكل خري

وباأللفاظ اليت ذكرنا } أف { وجه وبكل معىن واملنع من كل ضرر وعقوق بأي وجه كان ال بالنهي عن قول 
هما وال وجب ضرورة أن من سبهما أو تربم عليهما أو منعهما رفده يف أي شيء كان من غري احلرام فلم حيسن إلي

  خفض هلما جناح الذل من الرمحة 
مغنيا عما سواه من وجوه األذى ملا كان لذكر اهللا تعاىل يف اآلية نفسها مع النهي } أف { ولو كان النهي عن قول 

النهي عن النهر واألمر باإلحسان وخفض اجلناح والذل هلما معىن فلما مل يقتصر تعاىل على ذكر } أف { عن قول 
  ل قول من ادعى أن بذكر األف علم ما عداه األف وحده بط

وصح ضرورة أن لكل لفظة من اآلية معىن غري سائر ألفاظها ولكنهم جروا على عادة هلم ذميمة من االقتصار على 
  بعض اآلية واإلضراب عن سائرها متويها على من اغتر هبم وجماهرة هللا تعاىل مبا ال حيل من التدليس يف دينه 

وإذا جآءهم أمر من ألمن أو خلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل { رهم يف االستنباط قول اهللا تعاىل كما فعلوا يف ذك
} لرسول وإىل أويل ألمر منهم لعلمه لذين يستنبطونه منهم ولوال فضل هللا عليكم ورمحته التبعتم لشيطان إال قليال 

سول ترى أعينهم تفيض من لدمع مما عرفوا من وإذا مسعوا مآ أنزل إىل لر{ وأضربوا عن أول اآلية يف قوله تعاىل 
  وأول اآلية مبطل لالستنباط } حلق يقولون ربنآ آمنا فكتبنا مع لشاهدين 
وأضربوا عما } وإذا قرىء لقرآن فستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون { وكما فعل من فعل منهم يف قول اهللا تعاىل 

وخيفة ودون جلهر من لقول بلغدو وآلصال وال تكن من  وذكر ربك يف نفسك تضرعا{ بعدها من قوله تعاىل 
  } لغافلني 

قال أبو حممد ومن الربهان الضروري على أن هني اهللا تعاىل عن أن يقول املرء لوالديه ليس هنيا عن الضرب وال عن 
يف  القتل وال عما عدا األف أن من حدث عن إنسان قتل آخر أو ضربه حىت كسر أضالعه وقذفه باحلدود وبصق

وجهه فشهد عليه من شهد ذلك كله فقال الشاهد إن زيدا يعين القاتل أو القاذف أو الضارب قال لعمرو يعين 
املقتول أو املضروب أو املقذوف لكان بإمجاع منا ومنهم كاذبا آفكا شاهد زور مفتريا مردود الشهادة فكيف يريد 

  هؤالء القوم بنا أن حنكم مبا يقرون أنه كذب 
يزون أن ينسبوا إىل اهللا تعاىل احلكم مبا يشهدون أنه كذب وحنن نعوذ باهللا العظيم من أن نقول إن هني فكيف يستج

اهللا عز و جل عن قول للوالدين يفهم منه النهي عن الضرب هلما أو القتل أو القذف فالذي ال شك فيه عند كل 
سمى شيء من ذلك فبال شك يعلم كل ذي من له معرفة بشيء من اللغة العربية أن القتل والضرب والقذف ال ي



  عقل أن النهي عن قول ليس هنيا عن القتل وال عن الضرب وال عن القذف وأنه إمنا هو هني عن قول فقط 
وأما ذكره تعاىل القنطار يف آية الصداق وآية وفاء أهل الكتاب فما فهمنا قط أن ما عدا القنطار فهو حكم القنطار 

لطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وال حيل لكم أن تأخذوا ممآ { ا قال تعاىل من هاتني اآليتني لكن مل
آتيتموهن شيئا إال أن خيافآ أال يقيما حدود هللا فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما فتدت به تلك 

  } حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم لظاملون 
حممد فبهذه اآلية حرم على الزوج أن يأخذ مما أعطى زوجته شيئا وسواء قل أو كثر إال أن خيافا أال يقيما  قال أبو

وآتوا لنسآء صدقاهتن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه { حدود اهللا أو تطيب نفسها كما قال تعاىل 
واألحاديث اليت فيها حترمي األموال مجلة وحترمي العود يف لوال هذه اآلية وما يف معناها من سائر اآليات } هنيئا مريئا 

  اهلبات ملا كان يف آية القنطار مانع مما عدا القنطار أصال 

وبرهان عن ذلك أنه لو شهد شاهدان لزيد أن له على عمرو قنطارا وكان يف علمهما الصحيح أنه له عليه قنطارين 
ي زور كذابني آفكني وما علمنا يف طبيعة بشر أحدا يفهم من قول أو أكثر من قنطار أو أقل من قنطار لكانا شاهد

القائل أخذ يل عمرو قنطارا أنه آخذ له أكثر من قنطار ومدعي هذا مفتر على اللغة ومكابر للحس داخل يف نصاب 
لك وهذا املوسوسني مبطل للحقائق ويقال له لعله تعاىل إذا ذكر سبع مسوات إمنا أراد هبا مخس عشرة أو أكثر من ذ

  هو بطالن احلقائق وفساد العقل على احلقيقة 
{ وأما اآلية اليت فيها ذكر الدينار والقنطار يف ائتمان أهل الكتاب فقد أخربنا تعاىل أهنم يقولون أو من قال منهم 

قآئما ومن أهل لكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه 
ففي هذا استجازة أهل الكتاب } ذلك بأهنم قالوا ليس علينا يف ألميني سبيل ويقولون على اهللا لكذب وهم يعلمون 

خلون أماناتنا قلت أو كثرت وقد علمنا بضرورة العقل واملشاهدة وعلم الناس قبل نزول هذه اآلية املذكورة أن يف 
والكثري وغدرة يغدرون بالقليل والكثري ألن هذا من صفات الناس  أهل الكتاب ويف املسلمني أوفياء يفون بالقليل

وإن يف الناس من يفي بالقليل تصنعا وخيون الكثري رغبة وأن فيهم من يغدر بالقليل خسة نفس واستهانة ويفي 
مشاهد  بالكثري خمافة الشهرة أو انقطاع رزقه إن كان ال يعيش يف مكسبة إال بائتمان الناس إياه وهذا كله موجود

  معلوم باحلس 
فإن قالوا فما فائدة اآلية إذن قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق الفائدة فيها عظيمة فأول ذلك األجر العظيم يف تالوهتا يف 

  التصديق أهنا من عند اهللا عز و جل 
ر واخلائن الكافر وأيضا وأيضا فالتنبيه لنا على التفكر يف عظيم القدرة يف ترتيبه لنا طبائع الناس فمنهم الويف الكاف

فائتماهنم على املال فإن ذلك مباح لنا إذا قدرنا فيهم األمانة وإبطال قول من منع من الوصية إليهم باملال وهذا مثل 
ونزلنا من لسمآء مآء مباركا فأنبتنا به جنات { ومثل قوله تعاىل } أفال ينظرون إىل إلبل كيف خلقت { قوله تعاىل 

لمنا ذلك قبل نزول القرآن ولكنه تنبيه ووعظ وحتريك إىل اكتساب األجر باالعتبار وقد ع} وحب حلصيد 
ستغفر هلم أو ال { والفكرة يف قدرة اهللا عز و جل وذكره تعاىل القنطار ههنا كذكره السبعني استغفارة يف قوله تعاىل 

  } ه ورسوله وهللا ال يهدي لقوم لفاسقني تستغفر هلم إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر هللا هلم ذلك بأهنم كفروا بلل

وقد سبق يف علم اهللا تعاىل أنه سيبني مراده من ذلك أنه تعاىل ال يقبل استغفاره هلم أصال وقد قلنا غري مرة إن مثل 
  هذا السؤال فاسد وأنه تعاىل ال يسأل عما يفعل وحنن نسأل عن كل فعلنا وقولنا 



ليوم لقيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا  ونضع ملوازين لقسط{ وأما قوله تعاىل 
فإمنا علمنا } فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره { وقوله تعاىل } وكفى بنا حاسبني 

فيه ويقولون  ووضع لكتاب فترى جملرمني مشفقني مما{ عموم ذلك كله فيما دون الذرة وما فوقها من قوله تعاىل 
} يويلتنا ما هلذا لكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربك أحدا 

فستجاب هلم رهبم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فلذين هاجروا { وبقوله تعاىل 
لوا ألكفرن عنهم سيئاهتم وألدخلنهم جنات جتري من حتتها وأخرجوا من ديارهم وأوذوا يف سبيلي وقاتلوا وقت

فكيف إذا مجعناهم ليوم ال ريب فيه ووفيت كل { وبقوله تعاىل } ألهنار ثوابا من عند هللا وهللا عنده حسن لثواب 
فهذه اآليات بينت أن ما فوق الذرة واخلردلة وما دوهنا حمسوب كل ذلك } نفس ما كسبت وهم ال يظلمون 

يبين إهنآ إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يف صخرة أو يف لسماوات أو يف { به وكذلك قوله تعاىل وجمازى 
وما من دآبة يف ألرض إال { فإمنا علمنا العموم يف ذلك من قول اهللا تعاىل } ألرض يأت هبا هللا إن هللا لطيف خبري 

تعاىل مجيع أرزاق احليوان يف هذه اآلية فشمل } على هللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل يف كتاب مبني 
  فدخل يف ذلك ما هو دون اخلردلة وما فوقها 

وقد أجاب أبو بكر بن داود عن هذا السؤال أن قال إن الذي هو فوق الذرة ذرة وذرة وهكذا ما زاد ألنه زاد 
ما ما دون مثقال الذرة على الذرة بعض ذرة فذاك البعض إذا أضيف إىل أبعاض الذرة جاء من ذلك مقدار الذرة وأ

  فحكمه مأخوذ من غري هذا املكان 
قال علي وهذا جواب صحيح ضروري والذي نعتمد عليه عموما يف مجيع هذا الباب فهو الذي قلنا آنفا وأن 

  املرجوع إليه يف كل ما جرى هذا اجملرى نصوص أخر 

صا وال إمجاعا وال ضرورة اقتصرنا على ما جاء أو إمجاع متيقن أو ضرورة املشاهد باحلواس والعقل فقط فإن مل جند ن
به النص وقفنا حيث وقف وال مزيد وإال فإن ذكره تعاىل ملا ذكر من هذه املقادير وهذه األحوال يف هذه اآليات 
كذكره تعاىل أخبار بعض األنبياء عليهم السالم يف مكان وذكره تعاىل هلم يف مكان آخر بأكمل مما ذكرهم به يف 

  يسأل عما يفعل  غريها وال
وال تأكلوا أموالكم بينكم بلباطل وتدلوا هبا إىل حلكام لتأكلوا فريقا من أموال لناس بإلمث { وأما قوله عز و جل 

فإمنا علمنا أن ما عدا األكل حرام بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع دماؤكم } وأنتم تعلمون 
وبآيات أخر وأحاديث أخر فباحلديث املذكور حرم التصرف يف أموال الناس وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 

بغري ما أمر اهللا تعاىل به باألكل وغري األكل ولو تركنا واآلية املذكورة ما حرم هبا شيء غري األكل ولكان ما عدا 
عدا األكل من اآلية ال  األكل موقوفا على طلب الدليل فيه إما مبنع وإما إباحة من غريها وملا وجب أن حتكم فيما

بتحرمي وال بتحليل كما يقولون معنا إن اهللا حرم األكل على الصائم ومل حيل عليه متلك الطعام وال ما عدا األكل من 
بيه وهبة وغري ذلك فأي فرق بني األكل احملرم على الصائم وبني األكل احملرم على الناس يف أمواهلم وكما أباحوا 

األب واألم والصديق واألقارب املنصوصني فهال أباحوا أخذ ما وجدوا لألقارب ما عدا  هم وحنن األكل من بيت
األكل قياسا على األكل املباح أهال حرموا على الصائم متلك الطعام وبيعه قياسا على ما صح من حترمي األكل عليه 

 تعاىل أكلها بالباطل فإذ مل يفعلوا ذلك كما زعموا أهنم إمنا حرموا متلك األموال بالظلم والباطل قياسا على حترمي اهللا
  فقد تركوا القياس الذي يقرون أنه حق فظهر تناقضهم واحلمد هللا رب العاملني 

وحىت لو مل يرد نص جلي يف حترمي األموال مجلة لكان اإلمجاع على حترميها كافيا ولعلمنا حينئذ أن اسم األكل 



 اللغة كما تقول العرب أكلتنا السنة أي أفنت أموالنا وكما موضوع على أخذ منقول عن موضوعه املختص له يف
  قال الشاعر فإن قومي مل تأكلهم الضبع يريد مل تفنهم 

فإمنا حرم قتلهم } وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبريا { وأما قوله تعاىل 
قد خسر لذين قتلوا أوالدهم سفها بغري علم وحرموا ما {  تعاىل مجلة لغري اإلمالق من آيات أخر وهي قول اهللا

وال تقتلوا لنفس ليت حرم هللا إال بلحق ومن { وبقوله تعاىل } رزقهم هللا فترآء على هللا قد ضلوا وما كانوا مهتدين 
ملوءودة سئلت بأى وإذا { وبقوله تعاىل } قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف يف لقتل إنه كان منصورا 

  وبقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام } ذنب قتلت 
يوجل لليل يف لنهار ويوجل لنهار يف لليل وسخر لشمس ولقمر كل جيري ألجل مسمى ذلكم هللا { وأما قوله تعاىل 

فإمنا أخرب عز و جل يف موضع آخر على أهنا ال تضر } من قطمري ربكم له مللك ولذين تدعون من دونه ما ميلكون 
  وال تنفع وال تبصر وال تسمع وما كان هذا فبالضرورة نعلم أهنا ال متلك شيئا 

وهكذا احلكم يف كل ما موهوا به فإن اهللا تعاىل قد بني لنا مراده ولو مل يرد غري النصوص اليت ذكرنا لوجب أال 
يذكر هبا وللزم أال حنكم هبا أصال إال فيما وردت فيه ومن تعدى هذا فإنه متعد حلدود اهللا تعاىل  نتعدى البتة إىل ما مل

يأيها لنيب إذا طلقتم لنسآء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا لعدة وتقوا هللا ربكم ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال { 
} ظلم نفسه ال تدرى لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا أن يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود هللا ومن يتعد حدود هللا فقد 

  نعوذ باهللا من ذلك 
وأما قول الناس ال تعط فالنا حبة فإمنا يعلم مراد القائل يف ذلك أجمدا قال ذلك أم هازال أم مقتصرا على احلبة أم 

  يتأتى جمردا البتة  ألكثر منها مبا يشهده من حال األمر يف امتناعه وتسهله وأكثر ذلك فهذا القول من قائله ال
وال بد ضرورة من أن يقول ال تعطه البتة شيئا وال حبة ورمبا زاد ال قليال وال كثريا فهذا هو املعهود من ختاطب 

الناس فيما بينهم ومن ادعى غري هذا فهو جماهر مدع على العقل ما ليس فيه بل هو خمالف ملوجب العقل وملقتضى 
  نعتصم  اللغة على احلقيقة وباهللا تعاىل

قل لو { فقد قال تعاىل يف آية أخرى } أم هلم نصيب من مللك فإذا ال يؤتون لناس نقريا { فإن ذكروا قول اهللا تعاىل 
فنص تعاىل على اإلمساك واإلمساك } أنتم متلكون خزآئن رمحة ريب إذا ألمسكتم خشية إلنفاق وكان إلنسان قتورا 

  ل من النقري وأكثر منه على عمومه يقتضي النقري وغري النقري وأق
كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون بلمعروف وتنهون عن ملنكر { واحتجوا يف ذلك أيضا بقول اهللا تعاىل 

يا أيها لذين { وبقوله تعاىل } وتؤمنون بلله ولو آمن أهل لكتاب لكان خريا هلم منهم ملؤمنون وأكثرهم لفاسقون 
 ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل
قالوا فلم خيص اهللا تعاىل ما قال أولو األمر منا بتوقيف من النيب صلى اهللا } وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

  عليه و سلم مما قالوه بقياس 
ألن اهللا تعاىل مل يأمر قط أويل األمر منا أن يقولوا بآرائهم وال قال أبو حممد هذا االحتجاج منهم مجع الشناعة واإلمث 

بقياساهتم وال أن يقولوا ما شاؤوا وإمنا أمرهم اهللا تعاىل أن يقولوا ما مسعوا أو يتفقهوا يف الدين الذي أنزله اهللا تعاىل 
صموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا وعت{ على نبيه صلى اهللا عليه و سلم وينذروا بذلك قومهم وهذا بني يف قوله تعاىل 

وذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعدآء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من لنار 



لطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح { ويف قوله تعاىل } فأنقذكم منها كذلك يبني هللا لكم آياته لعلكم هتتدون 
ن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا إال أن خيافآ أال يقيما حدود هللا فإن خفتم أال يقيما حدود هللا فال بإحسان وال حيل لكم أ

{ ويف قوله تعاىل } جناح عليهما فيما فتدت به تلك حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم لظاملون 
إمنا يأمركم { ويف قوله تعاىل } نه مسؤوال وال تقف ما ليس لك به علم إن لسمع ولبصر ولفؤاد كل أولئك كان ع

  } بلسوء ولفحشآء وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون 
قال أبو حممد ومن قال بقياسه فقد تعدى حدود اهللا وقفا ما ال علم به وأخرب عن اهللا تعاىل مبا ال يعلم أحد ما عند 

يا أيها لذين آمنوا { بينا فيما خال أن قول اهللا تعاىل  اهللا تعاىل إال بإخبار من اهللا تعاىل بذلك وإال فهو باطل وقد
أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم 

يف نكون إمنا هو مجيع أويل األمر ال بعضهم ومل جيمعوا قط على القول بالقياس فك} آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
  حنن مأمورين باتباعهم فيما افترقوا فيه 

يأيها لنيب إذا طلقتم لنسآء فطلقوهن { وهذا ضد أمر اهللا تعاىل يف القرآن وبرهان قاطع وهو أن اهللا تعاىل قال 
لعدهتن وأحصوا لعدة وتقوا هللا ربكم ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود هللا 

وحدود اهللا تعاىل هي كل ما حد وبني } ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه ال تدرى لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا 
فصح أنه ليس ألحد أن يتعدى يف شيء من الدين ما حده اهللا تعاىل يف القرآن وعلى لسان رسوله صلى اهللا عليه و 

 تعاىل ألنه باطل فقد اتفقنا أهنم ال جيمعون على باطل سلم بالوحي فبطل أن حيمل أولوا األمر على تعدي حدود اهللا
أفال يتدبرون { وكل ما مل يكن من حدود اهللا تعاىل ووحيه فهو من عند اهللا ضرورة ال بد من ذلك وقد قال تعاىل 

  } لقرآن ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه ختالفا كثريا 
ا إال على ما جاء من عند اهللا تعاىل بالوحي الذي ال يعلم ما عند اهللا فصح هبذه اآلية أنه ال ميكن أن يكون إمجاع أبد

تعاىل إال به والذي قد انقطع بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبطل هبذه النصوص يقينا أن جيمعوا على غري 
  نص صحيح 

مرؤ هلك ليس له ولد وله أخت يستفتونك قل هللا يفتيكم يف لكاللة إن { واحتجوا بقول اهللا تعاىل يف آية الكاللة 
فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ إن مل يكن هلآ ولد فإن كانتا ثنتني فلهما لثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجاال ونسآء 

قالوا فأنتم تقولون إن املرياث ههنا إمنا هو } فللذكر مثل حظ ألنثيني يبني هللا لكم أن تضلوا وهللا بكل شيء عليم 
صية قالوا وليس هذا يف اآلية فإمنا قلتموه قياسا على سائر آيات املواريث اليت فيها أهنا بعد الوصية بعد الدين والو

  والدين 
قال أبو حممد وهذا خطأ عظيم ونعوذ باهللا تعاىل من أن نثبت املرياث يف مواريث اإلخوة بعد الوصية والدين من 

عليه و سلم إذ كان يقدم إىل اجلنازة فيسأل صلى اهللا عليه و طريق القياس وما أثبتنا ذلك إال بنص النيب صلى اهللا 
سلم أعليه دين فإن قيل له ال صلى عليه وإن قيل له نعم سأل صلى اهللا عليه و سلم أعليه وفاء فإن قيل له نعم 
ه و صلى عليه وإن قالوا ال قال صلى اهللا عليه و سلم صلوا على صاحبكم ومل يصل هو عليه وبقوله صلى اهللا علي

سلم إن الشهيد يغفر له كل شيء إال الدين أو كالما هذا معناه وقوله صلى اهللا عليه و سلم إن صاحبكم مرهتن 
بدينه وبأمره صلى اهللا عليه و سلم مجلة بالوصية ملن عنده شيء يوصي فيه وبأمره صلى اهللا عليه و سلم بالوصية 

  بالثلث فدون 
الثلث والنهي عن الوصية بأكثر إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن وقال صلى اهللا عليه و سلم يف الوصية ب



تتركهم عالة أو كما قال صلى اهللا عليه و سلم فعم صلى اهللا عليه و سلم الورثة كلهم ومل خيص أخا وال أختا من 
  غريمها فصح ضرورة أال مرياث ألحد إال بعد الدين مث الوصية فسقط متويههم بذكر اآلية املذكورة 

مث نعكس عليهم هذا السؤال املذكور بعينه فنقول هلم إذا فعلتم أنتم ذلك يف آية الكاللة قياسا على سائر املواريث 
فيلزمكم أن توجبوا اإلطعام يف كفارة القتل ملن عجز عن الصيام والرقبة قياسا على كفارة الظهار وقياسا على 

ين فقد ذكر اهللا تعاىل يف كلتا اآليتني عتق الرقبة مث الصيام كفارة الواطىء يف هنار رمضان وال تفرقوا بني األمر
لشهرين متتابعني مث ذكر تعاىل يف أحدمها تعويض اإلطعام من الصيام فافعلوا ذلك يف املسكوت عنه من اآلية 

األخرى ال سيما وأنتم قد قستم أو بعضكم املسكوت عنه من دين الرقبة يف الظهار على املنصوص عليه من أن 
كون مؤمنة يف قتل اخلطأ فما الذي جعل قياس الرقبة يف الظهار على التعويض يف القتل حقا وجعل قياس التعويض ت

باإلطعام من الصيام يف كفارة قتل اخلطأ على التعويض باإلطعام من الصيام يف كفارة الظهار باطال ولوال التخليط 
  واملوق ونعوذ باهللا من اخلذالن 

إن ثبات العشرين منا للمائتني من الكفار منسوخ بالقياس على نسخ ثبات املائة منا لأللف  واحتج بعضهم بأن قال
  من الكفار 

قال أبو حممد وهذا ختليط وكذب وعكس اخلطأ على اخلطأ وما نسخ قط ثبات املائة لأللف وال ثبات العشرين 
ذا وباجلملة ال حيل ملسلم أن يقول يف آية وال للمائتني وقد بينا هذه املسألة يف باب الكالم يف النسخ من ديواننا ه

حديث بالنسخ إال عن نص صحيح ألن طاعة اهللا وطاعة رسوله صلى اهللا عليه و سلم واجبة فإذا كان كالمهما 
منسوخا فقد سقطت طاعته عنا وهذا خطأ ومن ادعى سقوط طاعة اهللا تعاىل وسقوط طاعة نبيه صلى اهللا عليه و 

لشريعة فقوله مطروح مردود ما مل يأت على صحة دعواه بنص ثابت فإن أتى به فسمعا سلم يف مكان ما من ا
وطاعة وإن مل يأت به فهو كاذب مفتر إال أن يكون ممن مل تقم عليه احلجة فهو خمطىء معذور باجتهاده وباهللا تعاىل 

  التوفيق 
تم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما يأيها لذين آمنوا ال تقتلوا لصيد وأن{ واحتجوا أيضا بقول اهللا تعاىل 

قتل من لنعم حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ لكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال 
وهذا عمدة ما موهوا به يف إثبات القياس مع } أمره عفا هللا عما سلف ومن عاد فينتقم هللا منه وهللا عزيز ذو نتقام 

  } فقلنا ضربوه ببعضها كذلك حييي هللا ملوتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون { ر ومع قوله تعاىل آية االعتبا

قال أبو حممد وهذا من أطرف ما شغبوا به من اجلرأة على التمويه بكالم اهللا تعاىل ووضعه يف غري موضعه فهذا 
ه اآلية مدخال أو طريقا أو نسبة بوجه عظيم جدا نعوذ باهللا من اخلذالن وما فهم أحد قط له عقل أن للقياس يف هذ

من الوجوه وما هذه اآلية إال نص جلي أمر تعاىل ذوي عدل من املؤمنني أن حيكما يف الصيد املقتول مبا يشبهه من 
النعم فهذا نص ال قياس وإمنا كان يكون قياسا لو قالوا كما أمرنا تعاىل إذا قتلنا الصيد احملرم علينا قتله أن جنزيه 

  من النعم  مبثله
فكذلك إذا قتلنا شيئا من النعم حراما علينا مللك غرينا له فواجب علينا أن جنزيه مبثله من الصيد وأيضا فكما قاسوا 

ملك اهللا تعاىل الصيود فأوجبوا اجلزاء على قاتلها خمطئا وخالفوا القرآن يف ذلك قياسا على ملك الناس فواجب 
لك الناس من النعم ومن الصيد إذا قتله فيلزموه أن جيزيه مبثله إن كان عليهم على أصلهم الفاسد أن يقيسوا م

  صيدا فمن النعم وإن كان من النعم فمثله من الصيد 



فهذا حقيقة القياس الذي إن قالوه كفروا وإن تركوا القياس وتناقضوا ووفقوا يف تركهم له وأيضا فإن كانت هذه 
  حىت حيكم فيه ذوا عدل منا أو يكون عدل ذلك صياما اآلية متيحة للقياس فينبغي أال يكون إال 

فهكذا هو احلكم يف اآلية وأما اآلية املذكورة فال نسبة بينها وبني القياس البتة وإمنا فيها أن الصيد يكون مثال للنعم 
يه ذلك احلكم وهذا أمر ال ننكره فالعامل كله متماثل يف بعض أوصافه وإمنا أنكرنا أن حنكم يف الديانة شيء مل يأت ف

  من اهللا تعاىل مبثل احلكم املنصوص فيما يشبهه فهذا هو الباطل واخلطأ واحلرام الذي ال حيل وباهللا تعاىل نتأيد 
يا أيها لذين آمنوا ال تقربوا لصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال { واحتج أيضا بعضهم بقول اهللا تعاىل 
ا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جآء أحد منكم من لغآئط أو المستم لنسآء جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلو

وما كان { وبقوله تعاىل } فلم جتدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم إن هللا كان عفوا غفورا 
إال أن يصدقوا فإن  ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله

كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله 
قالوا فقستم واجد الثمن } وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من هللا وكان هللا عليما حكيما 

  ن عنده رقبة وال ماء على من عنده الرقبة واملاء فلم جتيزوا هلما التيمم وال الصيام للماء والثمن للرقبة وإن مل يك
قال أبو حممد وهذا من ذلك التمويه املعهود ويعيذنا اهللا تعاىل أن نقول بالقياس يف شيء من الدين وليس ما ذكروا 

كفارة قتل اخلطأ والعود للظهار بعد إجياب  قياسا ولكنه نص جلي بال تأويل فيه البتة ألن اهللا تعاىل إمنا قال يف آية
  الرقبة 

وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله إال أن { 
يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 

ومل يقل }  أهله وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من هللا وكان هللا عليما حكيما مسلمة إىل
تعاىل فمن مل جيد رقبة ولكنه تعاىل أطلق الوجود فكل وجود يتوصل به إىل عتق الرقبة فإنه مانع من الصيام فالواجب 

وهكذا القول يف كفارة الواطىء يف هنار رمضان وأما التيمم ملن مل اتباعه ألنه موافق لظاهر اآلية الذي ال جيوز خالفه 
يكن له ماء وعنده مثن يبتاع به املاء فإن أصحابنا قالوا ما ذكر هؤالء ورأوا واجبا على من وجد ماء للشراء أن 

  يبتاعه بقيمته يف الوقت ال بأكثر 
  وقال غريهم بأكثر من قيمته ما مل جيحف به 

  ي يبتاعه بكل ما ميلك إن مل يبع منه بأقل وقال احلسن البصر
يا أيها لذين آمنوا إذا قمتم إىل لصالة فغسلوا { قال أبو حممد ولعل من حجة أصحابنا أن يقولوا إن قوله تعاىل 

وجوهكم وأيديكم إىل ملرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل لكعبني وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو 
ء أحد منكم من لغائط أو المستم لنسآء فلم جتدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم على سفر أو جآ

} وأيديكم منه ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 
يف السوق فيقولوا إن  يقتضي بعموم هذا اللفظ واجده باالبتياع واالستيهاب كما يقول القائل أمر كذا موجود

  واجده باالبتياع واالستيهاب واجد للماء 
قال أبو حممد وأما حنن فال جيوز عندنا بيع املاء البتة بوجه من الوجوه وال حبال من األحوال لنهي النيب صلى اهللا 

احب رسول اهللا عليه و سلم عن بيع املاء فهذا عندنا على عمومه وقولنا هذا هو قول إياس بن عبد اهللا املزين ص
  صلى اهللا عليه و سلم وغريه 



فال جيوز ابتياع املاء للوضوء البتة وال للغسل ألنه منهي عن ابتياعه وهو غري واجد للماء فحكمه التيمم إال أن 
يتطوع عليه صاحب املاء بأن يهبه إياه فذلك جائز وهو حينئذ واجد للماء مالك له ففرضه التطهر به وأما من 

ب املاء وخشي اهلالك من العطش ومل جيد من يتطوع له مباء حييي به رمقه ففرض عليه إحياء نفسه اضطر إىل شر
كيف أمكن بغلبة أو بأخذه سرا خمتفيا بذلك أو بابتياعه فإذا مل يقدر على غري البيع فابتاعه فهو حينئذ جائز له 

ة من اضطر إىل ميتة أو حلم خنزير فلم جيده والثمن حرام على البائع وهو باق على ملك املبتاع املضطر وهو مبنزل
  مع ذلك إال بثمن ففرض عليه أن يبتاعه إلحياء نفسه 

وكذلك ما يبذل من املال يف فدى األسرى ويف الرشوة لدفع املظلمة فهذا كله باب واحد وهو مباح للمعطي 
  وذ باهللا وحرام على اآلخذ ألن املعطي مضطر واآلخذ آكل مال بالباطل عاص هللا تعاىل نع

مث نعكس عليهم اعتراضهم هذا فنقول هلم وباهللا تعاىل التوفيق إن كان هذا عندهم قياسا فيلزمهم أن يقولوا بقول 
احلسن يف ابتياع املاء بكل ما ميلك ألنه واجد له فال يسعه التيمم مع وجود املاء كما يقولون فيمن مل جيد رقبة إال 

ا يقوم بقوته وقوت عياله بعد ذلك فإنه ال جيزيه عندهم إال ابتياع الرقبة بكل ما ميلك وهو قادر على اكتساب م
  مبلكه كله فإن مل يقولوا يف املاء كذلك فقد تناقضوا وتركوا القياس الذي يزعمون أنه دين وهذا ما ال انفكاك منه 

على أنفسكم أن  ليس على ألعمى حرج وال على ألعرج حرج وال على ملريض حرج وال{ واحتجوا بقوله تعاىل 
تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبآئكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو 
بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خاالتكم أو ما ملكتم مفاحته أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا 

أنفسكم حتية من عند هللا مباركة طيبة كذلك يبني هللا لكم آليات مجيعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على 
قالوا ومل يذكر تعاىل بيوت األوالد فوجب إباحة األكل من بيوت األوالد قياسا على اإلباحة من } لعلكم تعقلون 

  بيوت اآلباء 
األوالد قياسا على إباحة قال أبو حممد وهذا يف غاية الفساد والكذب ومعاذ اهللا أن تكون اإلباحة لألكل من بيوت 

ذلك من بيوت اآلباء واألقارب وما أحبنا األكل من بيوت األوالد إال بنص جلي وهو قول رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم إن أطيب ما أكل أحدهم من كسبه وإن ولد أحدكم من كسبه فبهذا أحبنا األكل من بيوت األوالد ولكن 

  م على بيوت اآلباء أن يسقطوا احلد على االبن الواطىء أمة أبيه يلزمهم إذا فعلوا ذلك قياسا بزعمه
كما أسقطوا احلد عن األب إذا وطىء أمة ولده ولزمهم أن يسووا يف مجيع األحكام بني األبناء واآلباء وسائر 

ال جناح  {القرابات كما فعلوا ذلك قياسا على األكل وإال فقد تناقضوا وتركوا القياس واحتجوا بقول اهللا تعاىل 
عليهن يف آبآئهن وال أبنآئهن وال إخواهنن وال أبنآء إخواهنن وال أبنآء أخواهتن وال نسآئهن وال ما ملكت أمياهنن 

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن { بقوله تعاىل } وتقني هللا إن هللا كان على كل شيء شهيدا 
مرهن على جيوهبن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبآئهن أو آبآء وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن خب

بعولتهن أو أبنآئهن أو أبنآء بعولتهن أو إخواهنن أو بين إخواهنن أو بين أخواهتن أو نسآئهن أو ما ملكت أمياهنن أو 
أرجلهن ليعلم ما خيفني لتابعني غري أويل إلربة من لرجال أو لطفل لذين مل يظهروا على عورات لنسآء وال يضربن ب

قالوا فأدخلتم من مل يذكر يف اآليتني املذكورتني من } من زينتهن وتوبوا إىل هللا مجيعا أيها ملؤمنون لعلكم تفلحون 
  األعمام واألخوال يف حكم من ذكر فيهما 



مك فليلج عليك قال أبو حممد وهذا ليس قياسا بل هو نص جلي ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعائشة إنه ع
وقال صلى اهللا عليه و سلم ال تسافر املرأة إال مع زوج أو ذي حمرم فأباح لكل ذي حمرم أن يسافر معها وإذا سافر 

معها فال بد له من رفعها ووضعها ورؤيتها فدخل ذو احملارم كلهم هبذا النص يف إباحة رؤية املرأة فبطل ظنهم أن 
  وفيق ذلك إمنا هو قياس وباهللا تعاىل الت

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات ألخ وبنات { واحتجوا بقول اهللا تعاىل 
ألخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم من نسآئكم 

ئل أبنائكم لذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني لاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحال
قالوا فأدخلتم بنات البنني وإن سفلن وبنات البنات وإن سفلن } الختني إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما 

واجلدات وإن علون وعمات اآلباء واألجداد وخاالهتم وعمات األمهات واجلدات وخاالهتن وإن بعدن يف التحرمي 
  ن يف آية التحرمي وإن مل يذكر

قالوا وهذا قياس وكذلك أدخلتم حترمي ما نكح األجداد وإن علوا وبنو البنني وإن سفلوا قياسا على حترمي ما نص 
  عليه من نكاح نساء اآلباء وحالئل األبناء 

ت البنات قال أبو حممد وهذه دعوى فاسدة بل هذا نص جلي وبنو البنني وبنو البنات وإن سفلوا وبنات البنني وبنا
  وإن سفلن فإنه يقع عليهن يف اللغة بنص القرآن اسم البنني والبنات وإن سفلن 

يابين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس لتقوى ذلك خري ذلك من آيات هللا { قال اهللا تعاىل 
بعدا فاسم األب واألم يقع عليهما كما  فجعلنا بنني له وبنو البنني بنون بالنص واجلد واجلدة وإن} لعلهم يذكرون 

يابين آدم ال يفتننكم لشيطان كمآ أخرج أبويكم من جلنة ينزع عنهما لباسهما لرييهما سوءاهتمآ إنه { قال تعاىل 
يعين آدم وحواء وهكذا القول } يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم إنا جعلنا لشياطني أوليآء للذين ال يؤمنون 

أوالد اإلخوة واألخوات ومن عال من األعمام واألخوال والعمات واخلاالت فمن كنت من ولد فيمن سفل من 
أخيه فهو عمك وعمتك وأنت ابن أخيه وأخيها ومن كنت من ولد أخته فهو خالك وخالتك وأنت ابن أخته 

و اإلمجاع املنقول املتيقن وأختها وإمنا فرقنا بني أحكام بعض من يقع عليه االسم الواحد يف املواضع اليت فوق النص أ
  بينهم فيها وهذا أيضا الذي ذكروا إمجاع واإلمجاع ال جيوز خالفه 

مث نقول هلم إذا فعلتم ذلك بزعمكم قياسا فيلزمكم أن تسووا أيضا قياسا بني كل من ذكرنا يف اإلنكاح واملواريث 
اس وهكذا تكون األقوال الفاسدة وباهللا ووجوب اإلنفاق وهم ال يفعلون ذلك فقد نقضوا أصلهم وأقروا بترك القي

  تعاىل التوفيق 
فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه فإن طلقها فال جناح { واحتجوا بقول اهللا تعاىل يف املطلقة ثالثا 

هذا الزوج قالوا فقستم وفاة } عليهمآ أن يتراجعآ إن ظنآ أن يقيما حدود هللا وتلك حدود هللا يبينها لقوم يعلمون 
الثاين وفسخ نكاحه عنها على عالقة هلا يف كوهنا إذا مسها يف ذلك حالال املطلق ثالثا قالوا لنا بل مل تقنعوا بذلك 

حىت قلتم إن كانت ذمية طلقها مسلم ثالثا فتزوجها ذمي فطلقها بعد أن وطئها مل حتل بذلك ملطلقها ثالثا وال حتل 
  ا إال مبوته عنها أو بفسخ نكاحه منه

قال أبو حممد فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق أننا أحبنا هلا الرجوع إليه بالوفاة وبالفسخ لوجهني أحدمها اإلمجاع املتيقن 
والثاين النص الصحيح الذي عنه مت اإلمجاع وهو قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للقرظية املطلقة ثالثا أتريدين 

  ي عسيلته ويذوق عسيلتك أن ترجعي إىل رفاعة ال حىت تذوق



قال علي فهذا احلديث أعم من اآلية وزائد على ما فيها فوجب األخذ به ووجب أن كل ما كان بعد ذوق العسيلة 
 الزوج املطلق ثالثا ألنه صلى اهللا عليه و سلم إمنا جعل احلكم الرافع مما يبطل به النكاح فهي به حالل رجوعها إىل

للتحرمي ذوق العسيلة يف النكاح الصحيح فإذا ارتفع بذلك التحرمي فقد صارت كسائر النساء فإذا خلت من ذلك 
اهللا عليه و  الزوج بفسخ أو وفاة أو طالق كان هلا أن تنكح من شاءت من غري ذوي حمارمها ومل يشترط النيب صلى

سلم بعد ذوق العسيلة طالقا من فسخ من وفاة وأيقنا أنه صلى اهللا عليه و سلم مل يبحها للزوج األول وهي بعد يف 
  عصمة الزوج الثاين وال خالف بني أحد يف ذلك 

دود إال وأما طالق الذمي وسائر الكفار فليس طالقا ألن كل ما فعل الكافر وقال غري اللفظ باإلسالم فهو باطل مر
ما أوجب إنفاذه النص أو اإلمجاع املتيقن املنقول أو أباحه له النص أو اإلمجاع كذلك فإذا لفظ بالطالق فهو لغو 

  ألنه ال نص وال إمجاع يف جواز طالقه فليس مطلقا وهو بعد يف عصمته لصحة نكاحهم بالنص من إقرار 

م على نكاحهم معهن وألنه صلى اهللا عليه و سلم من ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم للكفار ملا أسلموا مع نسائه
النكاح خلق وقد علمنا أنه صلى اهللا عليه و سلم خملوق من أصح نكاح وال حيل ملسلم أن مير بباله غري هذا ومل مينع 

 صلى تعاىل يف اآلية من إباحة رجعتها بعد وفاة الزوج أو فسخ نكاحه وإمنا ذكر تعاىل الطالق فقط وعم رسول اهللا
اهللا عليه و سلم بإمجال لفظه الطالق وغريه وقد كان يلزم من قال بذلك اخلطاب منهم أال يبيحها إال بعد الطالق ال 

  بعد الفسخ والوفاة فهذه اآلية حجة عليهم ال هلم وباهللا تعاىل التوفيق 
ن قبل أن متسوهن فما لكم عليهن يأيها لذين آمنوا إذا نكحتم ملؤمنات مث طلقتموهن م{ واحتجوا أيضا بقوله تعاىل 

  قالوا فقستم الكافرات يف ذلك على املؤمنات } من عدة تعتدوهنا فمتعوهن وسرحوهن سراحا مجيال 
قال أبو حممد وهذا خطأ وقد بينا يف باب مفرد من كتابنا هذا لزوم شريعة اإلسالم لكل كافر ومؤمن مستويا بقوله 

وال تتبع أهوآءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض مآ أنزل هللا إليك فإن تولوا  وأن حكم بينهم مبآ أنزل هللا{ تعاىل 
فهذا الزم يف كل حكم حاشا ما فرق } فعلم أمنا يريد هللا أن يصيبهم ببعض ذنوهبم وإن كثريا من لناس لفاسقون 

قاتلوا { قول اهللا تعاىل النص واإلمجاع املتيقن فيه بني أحكامنا وأحكامهم وما كان كرامة لنا فإنه ليس هلم فيه حظ ل
لذين ال يؤمنون بلله وال بليوم آلخر وال حيرمون ما حرم هللا ورسوله وال يدينون دين حلق من لذين أوتوا لكتاب 

  والصغار ال جيتمع مع الكرامة أصال } حىت يعطوا جلزية عن يد وهم صاغرون 
لى الذمية كحكمها على املسلمة واإلمجاع ال وأيضا فاألمة كلها جممعة على أن حكم العدة يف الطالق وسقوطها ع

  جيوز خالفه 
وأيضا فإن اآليات اليت أوجب اهللا تعاىل فيها العدد على املطلقات معلومة حمصورة ال خالف بني املسلمني أن املراد 
 هبا املمسوسات وأصل الناس كلهم على الرباءة من وجوب األحكام عليهم حىت يلزمهم احلكم نص أو إمجاع وإال

فال يلزم أحدا حكم إال أن يلزمه إياه نص أو إمجاع فبقيت الذمية املطلقة غري املمسوسة مل يأت قط بإجياب عدة 
عليها فلم جيز ألحد أن يلزمها عدة مل يأت هبا نص وال إمجاع ووجب املتعة هلا ونصف الصداق بإجياب اهللا تعاىل 

وهي إحدى املطلقات فبطل ظن هؤالء القوم واحلمد هللا  ذلك لكل مطلقة فرض هلا صداق املتعة خاصة لكل مطلقة
  رب العاملني 

وإذا كنت { واحتجوا مبا يف القرآن من اآليات اليت فيها خطاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وحده مثل قوله تعاىل 
ولتأت طآئفة فيهم فأقمت هلم لصالة فلتقم طآئفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورآئكم 



أخرى مل يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود لذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم 

وآخرون عترفوا بذنوهبم خلطوا عمال صاحلا { اىل ومثل قوله تع} وخذوا حذركم إن هللا أعد للكافرين عذابا مهينا 
  وما أشبه ذلك } وآخر سيئا عسى هللا أن يتوب عليهم إن هللا غفور رحيم 

  قالوا فقلتم هي الزمة لنا ومباحة كلزومها النيب صلى اهللا عليه و سلم وإباحتها له 
لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة { قال أبو حممد وهذا من التخليط ما هو ألن النص حكم علينا بذلك إذ يقول 

وبقوله صلى اهللا عليه و سلم عليكم بسنيت وبغضبه صلى اهللا } حسنة ملن كان يرجو هللا وليوم آلخر وذكر هللا كثريا 
عليه و سلم على من تنزه عن أن يفعل مثل فعله فبطل متويههم بأن هذا قياس وصح وجوب كل شريعة خوطب هبا 

  ا ما مل ننه عن ذلك كقول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الوصال لست كهيئتكم صلى اهللا عليه و سلم علين
فلو قال قائل إن الذين تعلقوا به مما ذكروا هو حجة عليهم يف إبطال القياس لكان حقا لنص النيب صلى اهللا عليه و 

ني به إمنا هو قياس الشيء على سلم على أنه ليس كهيئتنا وال كأحدنا وال مثلنا وإذ ليس مثلنا والقياس عند القائل
  مثله ال على ما ليس مثله 

فقد بطل القياس ههنا فيلزمهم أال حيكموا على الناس بشيء خوطب به النيب صلى اهللا عليه و سلم وحده وإن 
  يق فعلوا ذلك خرجوا من اإلسالم فصح أنه ال مدخل هلذه اآليات وال هلذا املعىن يف القياس البتة وباهللا تعاىل التوف

هو لذي أخرج لذين كفروا من أهل لكتاب من ديارهم ألول حلشر ما ظننتم أن { واحتجوا أيضا بقول اهللا تعاىل 
خيرجوا وظنوا أهنم مانعتهم حصوهنم من هللا فأتاهم هللا من حيث مل حيتسبوا وقذف يف قلوهبم لرعب خيربون بيوهتم 

  } بأيديهم وأيدي ملؤمنني فعتربوا يأويل ألبصار 
أبو حممد وهذه هي قاعدهتم بظنهم يف القياس وما كانوا أبعد قط من القياس منهم يف هذه اآلية وما فهم قط ذو قال 

هو لذي أخرج لذين كفروا من أهل لكتاب من ديارهم ألول حلشر ما ظننتم أن { عقل من قول اهللا تبارك وتعاىل 
ث مل حيتسبوا وقذف يف قلوهبم لرعب خيربون بيوهتم خيرجوا وظنوا أهنم مانعتهم حصوهنم من هللا فأتاهم هللا من حي

حترمي مد بلوط مبدي بلوط وما للقياس جمال على هذه اآلية أصال } بأيديهم وأيدي ملؤمنني فعتربوا يأويل ألبصار 
كر يف بوجه من الوجوه وال علم أحد قط يف اللغة اليت هبا نزل القرآن أن االعتبار هو القياس وإمنا أمرنا تعاىل أن نتف
لقد { عظيم قدرته يف خلق السموات واألرض وما أحل بالعصاة كما قال تعاىل يف قصة إخوة يوسف عليه السالم 

كان يف قصصهم عربة ألويل أللباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق لذي بني يديه وتفصيل كل شيء وهدى 
تبارا وعربة على جاري عادهتم يف تسمية الباطل فلم يستح هؤالء القوم أن يسموا القياس اع} ورمحة لقوم يؤمنون 

  باسم احلق ليحققوا بذلك باطلهم 

إن هي إال أمسآء مسيتموهآ أنتم وآبآؤكم مآ أنزل هللا هبا من سلطان { وهذا متويه ضعيف وحيلة واهية وقد قال تعاىل 
فأبطل اهللا تعاىل كل تسمية }  إن يتبعون إال لظن وما هتوى ألنفس ولقد جآءهم من رهبم هلدى أم لإلنسان ما متىن

قام بصحتها برهان إما من لغة مسموعة من أهل اللسان وإما منصوصة يف القرآن وكالم النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وما عدا ذلك فباطل 

وهل هذه الطريقة اليت سلكوا من التمويه والغش بقلع األمساء عن مواضعها وحتريف الكلم عن مواضعه إال كمن 
ن النخاسني أواريهم بأمساء املدن مث حيلف باهللا لقد جاءت هذه الدابة أمس من بلد كذا تدليسا وغشا وأهل مسى م

  القياس جارون على هذه الطريقة يف تسميتهم القياس عربة واعتبارا 



باب ما لقد كان يف قصصهم عربة ألويل ألل{ ونسأهلم يف أي لغة وجدوا ذلك وقد أكذهبم اهللا تعاىل يف ذلك بقوله 
فليت شعري أي } كان حديثا يفترى ولكن تصديق لذي بني يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون 

قياس يف قصة يوسف عليه السالم أترى أنه أبيح لنا بيع إخوتنا كما باعه إخوته أو ترى أن من باعه إخوته يكون 
  ملكا على مصر ويغلو الطعام يف أيامه 

هو لذي أخرج لذين كفروا من أهل لكتاب من ديارهم ألول حلشر ما ظننتم أن خيرجوا { تعاىل أو ترى إذ قال اهللا 
وظنوا أهنم مانعتهم حصوهنم من هللا فأتاهم هللا من حيث مل حيتسبوا وقذف يف قلوهبم لرعب خيربون بيوهتم بأيديهم 

بيوتنا بأيديهم وأيدينا قياسا على ما أمرنا أنه أمرنا قياسا على ذلك أن خنرب } وأيدي ملؤمنني فعتربوا يأويل ألبصار 
وإن لكم يف ألنعام لعربة { اهللا تعاىل أن نعترب به من هدم بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني أما مسعوا قول اهللا تعاىل 

نسقيكم مما يف بطونه من بني فرث ودم لبنا خالصا سآئغا للشاربني ومن مثرات لنخيل وألعناب تتخذون منه سكرا 
  } زقا حسنا إن يف ذلك آلية لقوم يعقلون ور

وإن لكم يف ألنعام لعربة نسقيكم مما { أفيجوز لذي مسكة عقل أن يقول إن العربة ههنا القياس وإن معىن هذه اآلية 
  لقياسا أما يرى كل ذي حس سليم أن هذه اآلية } يف بطونه من بني فرث ودم لبنا خالصا سآئغا للشاربني 

قص تعاىل عليه أنه خيرج من بني فرث حرام ودم لبنا حالال وأننا نتخذ من متر النخيل واألعناب  مبطلة للقياس ملا
مسكرا حراما خبيثا ورزقا حالال ومها من شيء واحد فظهر أن تساوي األشياء ال يوجب تساوي حكمها وصح أن 

كابر احلس وادعى أن االعتبار  معىن العربة التعجب فقط هذا أمر يدريه النساء والصبيان واجلهال حىت حدث من
القياس جماهرة بالباطل تاهللا ما قدرنا أن عاقال يرضى لنفسه هبذه اخلساسة وهبذا الكذب يف الدين وبعاجل هذه 

  الفضيحة نعوذ باهللا 
هو لذي { والقوم كالفريق يتعلق مبا وجد ولو مل يكن يف إبطال القياس إال هذه اآلية لكفى ألن أوهلا قوله تعاىل 

أخرج لذين كفروا من أهل لكتاب من ديارهم ألول حلشر ما ظننتم أن خيرجوا وظنوا أهنم مانعتهم حصوهنم من هللا 
} فأتاهم هللا من حيث مل حيتسبوا وقذف يف قلوهبم لرعب خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي ملؤمنني فعتربوا يأويل ألبصار 

ا من أهل الكتاب من ديارهم وأن املؤمنني مل يظنوا قط ذلك فنص اهللا تعاىل كما نسمع على أنه أخرج الذين كفرو
وأن الكفار مل حيتسبوا قط ذلك فثبت يقينا بالنص يف هذه اآلية أن أحكام اهللا عز و جل جارية على خالف ما 

 حيتسب الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم والقياس إمنا هو حيتسبه القائسون ال نص فيه وال إمجاع كظن املالكي أن علة
الربا اإلدخار يف املأكوالت يف اجلنس وظن احلنفي أهنا الوزن أو الكيل يف اجلنس وظن الشافعي أهنا األكل يف اجلنس 

وهذه كلها ظنون واحتسابات فصح أن أحكام اهللا تعاىل تأيت خبالف ما يقع يف النفوس فهذه اآلية أبني شيء يف 
  إبطال القياس واحلمد هللا رب العاملني 

مبا روي عن ابن عباس من قوله يف دية األصابع أال } ملؤمنني { ضهم احتجاجهم مبا ذكرنا يف قوله وقد قوى بع
  اعتربمت ذلك باألسنان عقلها سواء وإن اختلفت منافعها 

قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألن ابن عباس إمنا أراد بقوله هال اعتربمت أي هال تبينتم ذلك باألصابع فاستبنتم 
العبارة عن الشيء هو ما يتبني به الشيء أي هال تبينتم أن اختالف املنافع ال يوجب اختالف الدية أو هال ألن 

  فكرمت وعجبتم يف األصابع 



ورأيتم أن اختالف منافعها ال يوجب اختالف دياهتا وال اختالف أحكامها كما أن األسنان أيضا كذلك وهذا نص 
العلل املوجبة عند القائلني بالقياس الستواء األحكام ألهنم يقولون إن الدية جلي من ابن عباس على إبطال القياس و

إمنا هي عوض عن األعضاء املصابة فيقيسون فقد السمع على فقد البصر يف الدية ألن املنفعة بذلك متساوية فأبطل 
صال لألصابع يقاس عليه ابن عباس ذلك ورد إىل نص ومل جيد األصابع أصال لألسنان يقاس عليه وال جعل األسنان أ

بل سوى بني كل ذلك تسوية واحدة وهذا هو ضد القياس ألن القياس عند القائلني به إمنا هو رد الفرع إىل األصل 
وليس ههنا أصل وفرع بل النص ورد أن األصابع سواء وأن األسنان سواء ورودا مستويا فبطل متويههم الذي 

  راموا به تصحيح أن القياس يسمى عربة 
لقد ناظرين كبريهم يف جملس حافل هبذا اخلرب فقلت له إن القياس عند مجيع القائلني به وأنت منهم إمنا هو رد ما و

اختلف فيه إىل ما أمجع عليه أو رد ما ال نص فيه إىل ما فيه نص وليس يف األصابع وال يف األسنان إمجاع بل اخلالف 
دية األصابع وبني دية األضراس وجاء عنه وعن غريه التسوية بني موجود يف كليهما وقد جاء عن عمر املفاضلة بني 

كل ذلك فبطل ههنا رد املختلف فيه إىل اجملمع عليه والنص يف األصابع واألسنان سواء مث من احملال املمتنع أن 
يفيت هو يكون عند ابن عباس نص ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف التسوية بني األصابع وبني األضراس مث 

  بذلك قياسا 
فقال يل وأين النص بذلك عن ابن عباس فذكرت له اخلرب الذي حدثناه عبد اهللا بن ربيع التميمي ثنا عمر بن عبد 

امللك اخلوالين ثنا حممد بن بكر ثنا سليمان بن األشعث السجستاين ثنا عباس بن عبد العظيم العنربي ثنا عبد الصمد 
حلجاج ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن عبد الوارث ثنا شعبة بن ا

  األصابع سواء األسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء يعين اإلهبام واخلنصر 
  فانقطع وسكت 

ان يأكلهن سبع وقال مللك إين أرى سبع بقرات مس{ وزاد بعضهم جنونا فاحتج يف إثبات القياس بقول اهللا تعاىل 
  } عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات يأيها ملأل أفتوين يف رؤياي إن كنتم للرؤيا تعربون 

قال أبو حممد وهذا من اجلنون ما هو ألن العبارة إمنا هي يف اللغة البيان عن الشيء تقول هذا الكالم عبارة عن كذا 
من ذلك لشيء مل يذكر امسه يف الشريعة باحلكم يف شيء وعربت عن فالن إذا بينت عنه وال مدخل للحكم يف شيء 

  ذكر فيها امسه فعارضوا بأن قالوا العبور هو اجلواز والتجاوز من شيء إىل شيء تقول عربت النهر 
  قالوا والقياس جتاوز شيء منصوص إىل شيء ال نص فيه 

يت هي مثل ضرب من ضراب اجلمل وهو قال أبو حممد هذا من املكابرة القبيحة ألن هذا من األمساء املشتركة ال
  سفادة الناقة و ضرب مبعىن اإليالم بإيقاع جسم على جسم املضروب بشدة و الضرب العمل 

وهكذا عربت الرؤيا فسرهتا وعربت النهر أي جتاوزته فهذان معنيان خمتلفان ليس أحدمها من اآلخر يف ورد وال 
ت الرؤيا إمنا هو العبارة ومصدر اعتربت يف الشيء إذا فكرت صدر ومصدر عربت النهر إمنا هو العبور ومصدر عرب

فيه االعتبار و العربة االسم و العربة واالستعبار التأهب للبكاء واألخذ فيه والعربى نبات يكون على شطوط األهنار 
  و العربانية لغة بين إسرائيل و العبري ضرب من الطيب 

وزته ومعىن عربت الرؤيا إمنا هو فسرهتا فقد وضح أن هذا غري هذان ولو فإذا قلنا إن معىن عربت النهر إمنا هو جتا
أن املعرب للرؤيا جتاوزها ملا كان مبينا هلا بل يكون تاركا هلا آخذا يف غريها كما فعل عابر النهر إذا جتاوزه إىل الرب 

ردة وهو أن يأيت بألفاظ واالعتبار أيضا معىن ثالث غري هذين بال شك فخلط هؤالء القوم وأتوا بالسفسطة اجمل



مشتركة تقع على معاين شىت فيخلط هبا على الناس ليوهم أهل العقل أشياء خترجهم عن نور احلق إىل ظلمة الباطل 
وقد حذر األوائل من هذا الباب جدا وأخربوا أنه أقوى األسباب يف دخول اآلفات على األفهام ويف إفساد احلقائق 

كثرية من كتابنا هذا ومن سائر كتبنا وقد بينا ذلك يف كتاب التقريب ومل نبق فيه  وقد نبهنا حنن عليه يف مواضع
  غاية وباهللا تعاىل التوفيق 

مث مع ذلك مل يقنعوا هبذا الباب من الباطل حىت زادوا عليه زيادة كثرية وهو أهنم مسوا القياس عربة جرأة ومتويها 
  ال ختلو من وجهني ال ثالث هلما والتسمية يف اللغة والكالم املستعمل بيننا كله 

أحدمها اسم مسع من العرب والعرب ال تعرف القياس يف األحكام يف جاهليتها ألهنم مل يكن هلم شريعة كتابية قبل 
  حممد صلى اهللا عليه و سلم فبطل أن يكون للقياس عندهم اسم 

على بعض أحكام الشريعة كالصالة  والقسم الثاين اسم شرعي أوقعه اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم
والزكاة واإلميان والكفر والنفاق وما أشبه ذلك وتعاىل اهللا ورسوله عن أن يقيسا فبطل أن يكون اهللا تعاىل ورسوله 
صلى اهللا عليه و سلم مسيا القياس عربة فهذان القسمان من األمساء الزمان لكل متكلم هبذه اللغة ولكل مسلم وأما 

يتفق عليها أقوام من الناس التفاهم يف مرادهم فلذلك هلم مباح بإمجاع إال أهنم ليس هلم أن يلبسوا األمساء اليت 
  بذلك على الناس 

وهم يف أعظم إمث وحرج إن مسوا ما خيالفهم فيه غريهم باسم واقع على معىن حقيقي ليلزموا خصومهم قبول ما 
مر عسال يستحلها بذلك ألن العسل حالل فبطل أن يسمي خالفهم فيه متويها على الضعفاء وعدوانا كمن مسى اخل

القياس عربة أو اعتبارا وعلمنا أن أصحاب القياس الذي أحدثوا هذه البدعة هم الذين أحدثوا له هذا االسم كما 
أنذر النيب صلى اهللا عليه و سلم بقوم يأتون يف آخر الزمان يسمون اخلمر بغري امسها ليستحلوها بذلك فقد فعل 

يريدون أن { اب القياس ذلك بعينه ومسوا الباطل عربة واعتبارا هلم ليصبح هلم باطال بذلك ألن العربة حق أصح
  وباهللا تعاىل التوفيق } يطفئوا نور هللا بأفواههم ويأىب هللا إال أن يتم نوره ولو كره لكافرون 

هللا تعاىل واصفا ألمر آدم عليه واحتجوا بآبدة أنست ما قبلها وهو أن بعضهم استدل على صحة القياس بقول ا
فدالمها بغرور فلما ذاقا لشجرة بدت هلما سوءاهتما { السالم إذ تكشفت عورته عند أكل الشجرة فقال تعاىل 

وطفقا خيصفان عليهما من ورق جلنة ونادامها رهبمآ أمل أهنكما عن تلكما لشجرة وأقل لكمآ إن لشيطآن لكما عدو 
  } مبني 

شرطنا أن نتكلم فيما يعقل وأما اهلذيان فلسنا منه يف شيء وال ندري وجه القياس يف تغطية آدم قال أبو حممد إمنا 
عورته بورق اجلنة وليت شعري لو قال هلم خصمهم جماوبا هلم هبذا اهلذيان إن هذه حجة يف إبطال القياس مباذا 

  كانوا ينفكون منه وهل كان يكون بينه وبينهم فرق 
إن هللا ال يستحى أن يضرب مثال ما بعوضة {  تعاىل حاكيا عن إبراهيم عليه السالم إذ قال واحتجوا أيضا بقول اهللا

فما فوقها فأما لذين آمنوا فيعلمون أنه حلق من رهبم وأما لذين كفروا فيقولون ماذآ أراد هللا هبذا مثال يضل به كثريا 
  } ويهدي به كثريا وما يضل به إال لفاسقني 

اليت قبلها وما يعقل أحد من إحياء اهللا عز و جل الطري قياسا وال أنه يوجب أن يكون األرز قال أبو حممد وهذه ك
باألرز متفاضال حراما وأن االحتجاج مبثل هذا مما ينبغي املسلم أن خياف اهللا عز و جل فيه وما بني هذا وبني من 

فرق ولكن من مل يبال مبا تكلم سهلت }  قل أعوذ برب لناس{ احتج يف إثبات القياس ويف إبطاله بقول اهللا تعاىل 



مثل ما ينفقون يف هذه حلياة لدنيا كمثل { عليه الفضائح وليس العار عارا عند من يقلده واحتجوا بقول اهللا تعاىل 
{ وبقوله تعاىل } ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم هللا ولكن أنفسهم يظلمون 

  } رجان كأهنن لياقوت ومل
قال أبو حممد وهذا من حنو ما أوردناه آنفا من العجائب املدهشة بينما حنن يف حترمي شيء مل يذكر حترميه يف القرآن 

والسنة وال يف اإلمجاع من أجل شبهه لشيء آخر حرم يف النص حىت خرجنا إىل تشبيه احلور العني بالياقوت 
يباع ويدق ويسرق وخيرج من البحر امللح وأنه ال يعقل وال  واملرجان فكل ذي عقل يدري أن الياقوت واملرجان

هو حيوان أفترى احلور العني يفعل هبن هذا كله تعاىل اهللا عن ذلك وقد علم كل مسلم أن احلور العني عاقالت 
أحياء ناطقات يوطأن ويأكلن ويشربن فهل الياقوت واملرجان كذلك وإمنا شبه اهللا تعاىل احلور العني بالياقوت 

واملرجان يف الصفاء فقط وحنن ال ننكر تشابه األشياء وإمنا ننكر أن حنكم املتشاهبات حبكم واحد يف الشريعة بغري 
  نص وال إمجاع فهذا هو الزور واإلفك والضالل وأما تشابه األشياء فحق يقني 

مدخل للقياس ههنا أترى من وكذلك شبه اهللا تعاىل بطالن أعمال الكفار ببطالن الزرع بالريح اليت فيها الصر فأي 
بطل زرعه خالدا يف جهنم كما يفعل بالكافر أو ترى الكافر إذا حبط عمله ذهب زرعه يف فدانه كما يذهب زرع 

  من أصاب زرعه ريح فيها صر هذا ما ال يقوله أحد ممن له طباخ 
ل احلور العني بالياقوت واملرجان ومثل وأما احلقيقة فإن هاتني اآليتني تبطالن القياس إبطاال صحيحا ألن اهللا تعاىل مث

  أعمال الكفار بزرع أصابته ريح فيها صر 
ومل يكن تشبيه احلور بالياقوت واملرجان يوجب للياقوت واملرجان احلكم أحكام احلور العني وال للحور العني احلكم 

  بأحكام الياقوت واملرجان وال كان شبه عمل الكفار 

كم بأحكام أعمال الكفار من اللعني والرباءة والوعيد وال ألعمال الكفار بأحكام بالزرع الذاهب يوجب للزرع احل
  الزرع من االنتفاع بتبنه يف علف الدواب وغري ذلك 

فصح أن تشابه األشياء ال يوجب هلا التساوي يف أحكام الديانة وال شيء أقوى شبها من شيئني شبه اهللا عز و جل 
أخربنا اهللا تعاىل به ال يوجب لذينك املتشاهبني حكما واحدا فيما مل ينص فيه  بعضها ببعض فإذا كان الشبه الذي

فبالضرورة تعلم أن الشبه ال يوجب لذينك املتشاهبني حكما واحدا فيما مل ينص فيه فبالضرورة تعلم أن الشبه 
  وباهللا تعاىل التوفيق املكذوب املفترى من دعاوى أصحاب القياس أبعد عن أن يوجب ملا شبهوا بينهما حكما واحدا 

وضرب لنا مثال ونسي خلقه قال من حييي لعظام وهي رميم قل حيييها لذي أنشأهآ أول { واحتجوا بقول اهللا تعاىل 
مرة وهو بكل خلق عليم لذي جعل لكم من لشجر ألخضر نارا فإذآ أنتم منه توقدون أوليس لذي خلق لسماوات 

  } خلالق لعليم  وألرض بقادر على أن خيلق مثلهم بلى وهو
قال أبو حممد وهذا من عجائبهم وطوامهم ليت شعري ما يف هذه مما يوجب القياس أو أن حيكم يف أال يكون 

الصدق أقل مما يقطع فيه اليد وأن يرجم اللوطي كما يرجم الزاين احملصن ولكاد احتجاجهم هبذه اآلية أن خيرجهم 
ام من أجل أنه أنشأها أول مرة وال أخرب تعاىل أن إنشاءه هلا أول مرة إىل الكفر ألنه تعاىل مل يوجب أنه يعيد العظ
  يوجب أن يعيدها ومن ظن هذا فقد افترى 

ومع ذلك فلو كان إنشاء اهللا تعاىل للعظام أو ال يوجب أن حيييها ثانية لوجب ضرورة إذا أفناها أيضا بعد أن أنشأها 
  ما ال يقولونه وال يقول به أحد من املسلمني إال جهم بن صفوان وحده  أوال أن يفنيها ثانية بعد أن أنشأها ثانية وهذا

  ولو كان ذلك أيضا لوجب أن يعيدهم إىل الدنيا ثانية كما ابتدأهم ونشأهم فيها أول 



مرة وهذا كفر جمرد ال يقول به إال أصحاب التناسخ فقبح اهللا كل احتجاج يفر صاحبه من االنقطاع واإلذعان 
دي إىل الكفر فبطل متويههم هبذه اآلية وصح أن معناها هو اقتضاء ظاهرها فقط وهو أن القادر على للحق إىل ما يؤ

  خلق األشياء ابتداء قادر على إحياء املوتى 
ومن آياته أنك ترى ألرض خاشعة فإذآ أنزلنا عليها ملآء هتزت وربت إن لذي { وقد بني اهللا تعاىل نصا إذ يقول 

  فبني عز و جل أنه إمنا بني ذلك قدرته على كل شيء } على كل شيء قدير أحياها حملى ملوتى إنه 
وإمنا عارض اهللا تعاىل هبذا قوما شاهدوا إنشاء اهللا تعاىل للعظام من مين الرجل واملرأة أقروا بذلك وأنكروا قدرته 

أومل يروا أن هللا لذي { أخرى  تعاىل على إنشائها ثانية وإحيائها فأراهم اهللا تعاىل فساد تقسيمهم لقدرته كما قال يف
فهذه كتلك وليس } خلق لسماوات وألرض ومل يعي خبلقهن بقادر على أن حييي ملوتى بلى إنه على كل شيء قدير 

يف شيء منها أن حنكم ملا ال نص فيه باحلكم مبا فيه نص من حترمي أو إجياب أو إباحة أصال وأن هذا كله باب واحد 
ال أصال واآلخر فرعا وإقدام أصحاب القياس وجرأهتم متناسبة يف مذاهبهم وفيما ليس بعضه مقيسا على بعض و
  يؤيدوهنا نعوذ باهللا من اخلذالن 
وهو لذي يرسل لرياح بشرى بني يدي رمحته حىت إذآ أقلت سحابا ثقاال سقناه { واحتجوا أيضا بقول اهللا تعاىل 

يأيها لناس { وبقوله تعاىل } لك خنرج ملوتى لعلكم تذكرون لبلد ميت فأنزلنا به ملآء فأخرجنا به من كل لثمرات كذ
إن كنتم يف ريب من لبعث فإنا خلقناكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملقة وغري خملقة لنبني لكم 

ىل ونقر يف ألرحام ما نشآء إىل أجل مسمى مث خنرجكم طفال مث لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد إ
أرذل لعمر لكيال يعلم من بعد علم شيئا وترى ألرض هامدة فإذآ أنزلنا عليها ملآء هتزت وربت وأنبتت من كل 

وهللا لذي أرسل لرياح فتثري سحابا فسقناه إىل بلد ميت فأحيينا به ألرض بعد موهتا { ولقوله تعاىل } زوج هبيج 
ونزلنا من { إىل قوله } ركا فأنبتنا به جنات وحب حلصيد ونزلنا من لسمآء مآء مبا{ وبقوله تعاىل } كذلك لنشور 

أو خلقا مما يكرب يف صدوركم فسيقولون من { وبقوله تعاىل } لسمآء مآء مباركا فأنبتنا به جنات وحب حلصيد 
  } يعيدنا قل لذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون مىت هو قل عسى أن يكون قريبا 

ا كله من جنس ما ذكرناه آنفا واحملتج هبذه اآليات يف إثبات القياس يف األحكام إما جاهل أعمى قال أبو حممد وهذ
ال يدري ما القياس وإما مموه ال يبايل ما قال وال ما أطلق به لسانه يف استدامة حاله ولو كان هذا قياسا لوجب أن 

ء كما تفعل الثمار ومجيع النبات وهذا مما ال يقوله إال حييي اهللا املوتى كل سنة يف أول الربيع مث ميوتون يف أول الشتا
ممرو وإمنا أخرب تعاىل يف كل هذه اآليات بأنه حييي املوتى ويقدر على كل ذلك ال على أن بعض ذلك مقيس على 

  بعض البتة 
أنا خلقناه ويقول إلنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أوال يذكر إإلنسان { وذكروا أيضا يف ذلك قول اهللا تعاىل 

يأيها لناس إن كنتم يف ريب من لبعث فإنا خلقناكم من تراب مث من نطفة مث { وبقوله تعاىل } من قبل ومل يك شيئا 
من علقة مث من مضغة خملقة وغري خملقة لنبني لكم ونقر يف ألرحام ما نشآء إىل أجل مسمى مث خنرجكم طفال مث 

د إىل أرذل لعمر لكيال يعلم من بعد علم شيئا وترى ألرض هامدة لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوىف ومنكم من ير
يأيها لناس إن كنتم يف ريب من لبعث فإنا } { فإذآ أنزلنا عليها ملآء هتزت وربت وأنبتت من كل زوج هبيج 

إىل خلقناكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملقة وغري خملقة لنبني لكم ونقر يف ألرحام ما نشآء 
أجل مسمى مث خنرجكم طفال مث لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد إىل أرذل لعمر لكيال يعلم من بعد 

  } علم شيئا وترى ألرض هامدة فإذآ أنزلنا عليها ملآء هتزت وربت وأنبتت من كل زوج هبيج 



ق ثانية من نطفة وال من علقة وال من مضغة قال أبو حممد هذا هو إبطال القياس على احلقيقة ألنه ال سبيل إىل أن خيل
  فإمنا معىن هذه اآلية من اهللا تعاىل علينا وتذكريه لنا بقدرته على ما يشاء ال إله إال هو 

وكذلك اآلية اليت قبلها أن اإلنسان مل يك شيئا مث خلق وال سبيل إىل أن يعود ال شيء أبدا بل نفسه عائدة إىل حيث 
يه و سلم ليلة أسري به ويعود اجلسم ترابا مث جيمعان يوم القيامة فيخلد حيا باقيا أبد األبد رآها النيب صلى اهللا عل

  بال هناية وال فناء يف نعيم أو عذاب فبطل القياس ضرورة من حيث راموا إثباته متويها على اغتراهبم 
فإمنا بني قدرته على } مسكها فسواها أأنتم أشد خلقا أم لسمآء بناها رفع { وهذه اآليات كلها هي مبنزلة قوله تعاىل 

ما شاهدنا وعلى ما أخربنا به مما مل نشاهد وهذا إبطال للقياس ولظنون اجلهال ألن اهللا تعاىل نص على تشابه األشياء 
كلها بعضها لبعض ومل يوجب من أجل ذلك التشابه أن تستوي يف أحكامها وهذا هو نفس قولنا يف إبطال القياس 

  ام بني األشياء املشتبهات وباهللا التوفيق يف تسوية األحك

وضرب هلم مثل حلياة لدنيا كمآء أنزلناه من لسماء فختلط به نبات ألرض فأصبح هشيما { ومثل ذلك قوله تعاىل 
إنا بلوناهم كما بلونآ أصحاب جلنة إذ أقسموا { وكقوله تعاىل } تذروه لرياح وكان هللا على كل شيء مقتدرا 

  } كذلك لعذاب ولعذاب آلخرة أكرب لو كانوا يعلمون { اآليات إىل قوله تعاىل } وال يستثنون ليصرمنها مصبحني 
قال أبو حممد وال شبه أقوى من شبه شهد اهللا تعاىل بصحبته فإذا كان اهللا تعاىل قد شبه احلياة الدنيا بالنبات النابت 

أولئك العصاة بالعدل وذلك ال يوجب استواءمها من املاء النازل من السماء فهي أشبه األشياء به وشبه تلف جثث 
يف شيء من احلكم يف الشريعة غري الذي نص اهللا تعاىل عليه من البلى بعد اجلدة فقط فبطل ظنهم الفاسد واحلمد هللا 

  رب العاملني 
تغون حممد رسول هللا ولذين معه أشدآء على لكفار رمحآء بينهم تراهم ركعا سجدا يب{ وكذلك أيضا قوله تعاىل 

فضال من هللا ورضوانا سيماهم يف وجوههم من أثر لسجود ذلك مثلهم يف لتوراة ومثلهم يف إلجنيل كزرع أخرج 
شطأه فآزره فستغلظ فستوى على سوقه يعجب لزراع ليغيظ هبم لكفار وعد هللا لذين آمنوا وعملوا لصاحلات منهم 

  } مغفرة وأجرا عظيما 
متعبدا وال جزاء عليه يف اآلخر والقوم الذين شبهوا به وال شك أهنم قال أبو حممد وذلك الزرع يرعى وليس 

  خالف ذلك وأهنم متعبدون جمازون باجلزاء التام يف اآلخرة 
وأن العجب ليكثر من عظيم متويههم يف الدين وتدليسهم فيه باحتجاجهم هبذه اآليات يف القياس وما عقل قط ذو 

بيع التنب بالتنب متفاضال إذا حرم بيع التمر بالتمر متفاضال وما قائل هذا مسكة عقل أنه جيب يف هذه اآليات حترمي 
  قريب من االستخفاف بالقرآن والشرائع ونعوذ باهللا من هذا 

{ واحتج بعضهم يف إثبات القياس بآبدة أنست ما تقدم وهو أنه قال من الدليل على صحة القياس قول اهللا تعاىل 
  العرف  قال فأشار إىل} وملرسالت عرفا 

قال أبو حممد وهذا دليل على فساد عقل احملتج به يف إثبات القياس وقلة حيائه وال مزيد وباهللا تعاىل نعوذ من 
اخلذالن ونسأله التوفيق وال عرف إال ما بني اهللا تعاىل نصا أنه عرف وأما عرف الناس فيما بينهم فال حكم له وال 

  املكوس معىن وما عرف الناس مذ نشؤوا إال الظلم و
ولبلد لطيب خيرج نباته بإذن ربه ولذي خبث ال خيرج إال نكدا { واحتجوا أيضا بأن قالوا قال اهللا عز و جل 

قالوا فإذا جاء النص جبلد قاذف احملصنات وأنتم جتلدون قاذف الرجال } كذلك نصرف آليات لقوم يشكرون 



  احملصنني كما جتلدون قاذف احملصنات من النساء وهذا قياس 
قال أبو حممد وهذا ظن فاسد منهم وحاشا هللا أن يكون قياسا وحنن نبدأ فنبني حبول اهللا وقوته من أين أوجبنا جلد 
قاذف الرجال من نص القرآن والسنة فإذا ظهر الربهان على ذلك الئحا حبول اهللا وقوته وأنه من النص عدنا إىل 

القياس لكان حكمه غري ما قالوا وباهللا تعاىل التوفيق فنقول  بيان أنه ال جيوز أن يكون قياسا وأنه لو استعمل ههنا
ولذين يرمون حملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهدآء فجلدوهم مثانني جلدة وال { وباهللا تعاىل نتأيد إن قول اهللا عز و جل 

يريد اهللا تعاىل عموم ال جيوز ختصيصا إال بنص أو إمجاع فممكن أن } تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم لفاسقون 
النساء احملصنات كما قلتم وممكن أن يريد الفروج احملصنات وهذا غري منكر يف اللغة اليت هبا نزل القرآن وخاطبنا 

يريد من السحاب املعصرات فقلنا حنن إنه أراد } وأنزلنا من ملعصرات مآء ثجاجا { هبا اهللا تعاىل قال اهللا عز و جل 
إنه أراد النساء احملصنات فوجب علينا ترجيع دعوانا بالربهان الواضح فقلنا إن  الفروج احملصنات وقلتم أنتم

الفروج أعم من النساء ألن االقتصار مبراد اهللا تعاىل على النساء خاصة ختصيص لعموم اللفظ وختصيص العموم ال 
  جيوز إال بنص أو إمجاع 

  برهان ذلك ما قاله  وأيضا فإن الفروج هي املرمية ال غري ذلك من الرجال والنساء

قل { وقال تعاىل } ولذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني { تعاىل 
قل للمؤمنني يغضوا من } { للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن هللا خبري مبا يصنعون 

هلم إن هللا خبري مبا يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى 
فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن خبمرهن على جيوهبن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبآئهن 

و نسآئهن أو ما ملكت أو آبآء بعولتهن أو أبنآئهن أو أبنآء بعولتهن أو إخواهنن أو بين إخواهنن أو بين أخواهتن أ
أمياهنن أو لتابعني غري أويل إلربة من لرجال أو لطفل لذين مل يظهروا على عورات لنسآء وال يضربن بأرجلهن ليعلم 

إن ملسلمني وملسلمات وملؤمنني { وقال تعاىل } ما خيفني من زينتهن وتوبوا إىل هللا مجيعا أيها ملؤمنون لعلكم تفلحون 
قانتات ولصادقني ولصادقات ولصابرين ولصابرات وخلاشعني وخلاشعات وملتصدقني وملؤمنات ولقانتني ول

وملتصدقات ولصائمني ولصائمات وحلافظني فروجهم وحلافظات ولذاكرين هللا كثريا ولذاكرات أعد هللا هلم مغفرة 
كلمات رهبا ومرمي بنة عمران ليت أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت ب{ وقال تعاىل } وأجرا عظيما 

  فصح أن الفرج هو احملصن وصاحبه هو احملصن له بنص القرآن } وكتبه وكانت من لقانتني 
حدثنا عبد اهللا بن يوسف نا أمحد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أمحد بن حممد بن نا أمحد بن علي نا مسلم بن 

معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال ما احلجاج نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه أنا عبد الرزاق ثنا 
رأيت أن شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اهللا كتب على ابن آدم حظه من 
  الزىن أدرك ذلك ال حمالة فزىن العينني النظر وزىن اللسان النطق والنفس متىن وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 

وبه إىل مسلم ثنا إسحاق بن منصور أنا هشام املخزومي هو ابن سلمة ثنا وهيب بن خالد ثنا سهيل بن أيب صاحل 
عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزىن مدرك ال حمالة 

ناه الكالم واليد زناها البطش والرجل زناها اخلطا والقلب فالعينان زنامها النظر واألذنان زنامها االستماع واللسان ز
  يهوى ويتمىن ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه 

قال أبو حممد فصح يقينا أن املرمية هي الفروج خاصة وأن احملصنة على احلقيقة هي الفروج إال ما عداها وصح أن 



وال زىن النفس دون الفرج فال حد يف النص  الزىن الواجب فيه احلد هو زىن الفروج خاصة ال زىن سائر األعضاء
  كما أوردنا يف زىن العينني وال يف الرجلني وال يف زىن اللسان وال يف زىن األذنني وال يف زىن القلب الذي 

هو مبعث األعمال وصح أن من رمى العينني بالزىن أو رمى الرجلني بالزىن أو رمى القلب بالزىن أو رمى األذنني 
اليدين بالزىن أو رمى أي عضو كان بالزىن ما عدا الفرج فليس راميا وال حد عليه بالنص ألن الفرج  بالزىن أو رمى

  إن كذب فهو كله لغو 
فصح يقينا أن الرمي الذي حيد فيه احلدود ورد الشهادة والتفسيق إمنا رمي الفروج بال شك بيقني ال مرية فيه فإذ 

دود ورد الشهادة يف اآلية املتلوة إمنا هي رمي الفروج فقط فصح قولنا ذلك كذلك فقد صح أن مراد اهللا تعاىل باحل
  بيقني ال جمال للشك فيه وهذا إذ هو كذلك ففروج الرجال والنساء داخالت يف اآلية دخوال مستويا 

مثانني  ولذين يرمون حملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهدآء فجلدوهم{ مث نسأهلم فنقول هلم أخربونا عن قول اهللا تعاىل 
إذ قلتم أنه تعاىل أراد هبذه اللفظة ههنا النساء فقط هل } جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم لفاسقون 

أراد اهللا أن حيد قاذف الرجل أم ال وال بد من إحدامها فإن قالوا مل يرد بقوله تعاىل فقد حكموا على أنفسهم أهنم 
  نا أنفسهم حيكمون خبالف ما أراد اهللا تعاىل وكفو

وإن قالوا إن اهللا تعاىل أراد أن حيد قاذف الرجل قلنا هلم إن هذا عجب أن يكون تعاىل يريد يف دينه وعلمه من 
عباده أن حيد قاذف الرجل مث ال يأمرنا إال حبد قاذف النساء فقط حاشا هللا من ذلك فإنه تلبيس ال بيان فإن قالوا 

قاذف الرجال قلنا له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني ومل تأتوا بأكثر من  اقتصر على النساء ونبهنا بذلك على حكم
الدعوى الكاذبة اليت فيها خالفناكم فإن كانت عندكم حجة من نص جلي على صحة هذه الدعوى وإال فهي 

  كذب حبت ولستم بصادقني فيها بنص القرآن قالوا اإلمجاع قد صح على وجوب حد قاذف الرجل 
ليل لكم يف اإلمجاع واإلمجاع لنا ال لكم ألن اإلمجاع إمنا كان من هذا النص املذكور فهاتوا دليال قلنا هلم وأي د

على أنه كان عن قياس وال سبيل هلم إىل دليل ذلك أصال ال برهاين وال إقناعي وال شغيب وظهر بطالن قوهلم 
  واحلمد هللا رب العاملني 

ياسا مجلة وال بد فنقول وباهللا تعاىل نتأيد إننا وجدنا أحكام الرجال مث نعود إىل إبطال أن يكون حد قاذف الرجل ق
  والنساء ختتلف يف مواضع فالرجال عليهم اجلمعات 

واجلماعات فرضا والنساء ال تلزمهن مجعة وال مجاعة فرضا وقد استووا يف حكم سائر الصالة والزكاة واملرأة ال 
لرجل يسافر حيث شاء دون زوجة ودون ذي حمرم واخلوف عليه تسافر يف غري واجب إال مع زوج أو ذي حمرم وا

من أن يزين كاخلوف عليها من أن تزين وال فرق ألن زناها ال يكون إال مع رجل وحكمهن يف اللباس خمالف حلكم 
  الرجل 

عليهم فال جيوز للرجل لباس القمص والعمائم والسراويل يف اإلحرام وهذا مباح للنساء واستووا يف حترمي الطيب 
وعليهن يف اإلحرام والرجال عليهم الصالة مع اإلمام مبزدلفة صالة الصبح ومباح للنساء السفر قبل ذلك فاستووا 
فيما عدا ذلك واجلهاد على الرجال وال جهاد على النساء وشهادة املرأتني تعدل شهادة الرجل وخصومنا ههنا ال 

  د ويف عيوب النساء والوالدات فقط يقبلون النساء أصال إال يف األموال مع رجل وال ب
ويقبلون الرجال فيما عدا ذلك وال يقيسون الرجال عليهن وال يقيسوهن على الرجال وليس هذا إمجاعا ودية املرأة 

نصف دية الرجل وكثري من احلاضرين من خصومنا ههنا يسوون بينهن وبني الرجال يف مقدور حمدود من الديات 



امهن يف سائر ذلك وال يقيسون النساء على الرجال وال الرجال على النساء وحد ويفرقون بني أحكامهم وأحك
املرأة كحد الرجل يف القذف واخلمر والزىن والقتل والقطع يف السرقة وفرق بني احلاضرين من خصومنا يف التغريب 

قتل الرجل يف الردة ومل يف الزىن بني الرجال والنساء وفرق آخرون منهم يف حد الردة بني الرجال والنساء فرأوا 
يروا قتل املرأة يف الردة وتركوا القياس ههنا وللرجل أن ينكح أربعا ويتسرى وال حيل للمرأة أن تنكح إال واحدا 

  وال تتسرى ومل يقيسوا عليهن إىل كثري مثل هذا اكتفينا منه هبذا املقدار 
ريا على حسب ورود النص يف ذلك فقط بطل أن فلما وجدنا أحكام الرجال وأحكام النساء ختتلف كثريا وتتفق كث

يقاس حكم الرجال على النساء إذا اقتصر النص عن ذكرهن أو أن تقاس النساء على الرجال إذا اقتصر النص على 
  ذكرهم 

إذ ليس اجلمع بني أحكامهن وأحكام الرجال حيث مل يأت النص بالتفريق قياسا على ما جاء النص فيه متساويا بني 
وأحكامهم أوىل من التفريق بني أحكامهن وأحكام الرجال حيث مل يأت النص باجلمع قياسا على ما جاء أحكامهن 

  النص فيه مفرقا بني أحكامهن وأحكامهم وهذا يف غاية الوضوح 

واحلقيقة بال شك فيها فلو كان القياس حقا لكان قياس قاذف الرجل يف إجياب احلد عليه على قاذف املرأة باطال 
  ال جيوز احلكم به أصال فارتفع تومههم مجلة واحلمد هللا رب العاملني  متيقنا

ومن أوضح برهان على أن حد قاذف الرجل ليس عن قياس على قاذف املرأة بالزىن أن بعد أمر اهللا جبلد قاذف 
حدهم ولذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهدآء إال أنفسهم فشهادة أ{ احملصنات بسطر واحد فقط قوله تعاىل 

  اآليات } أربع شهادات بلله إنه ملن لصادقني 
فال خالف بني أحد من األمة أنه ال يقاس قاذفة زوجها أن تالعن على قاذف زوجته أن يالعن فلو كان القياس حقا 
ملا كان قياس قاذف الرجل على قاذف املرأة أن جيلد احلد أوىل وال أصح من قياس قاذف زوجته أن تالعنه أيضا وال 

د أحد فرق بني األمرين أصال فصح أن القياس باطل إذ لو كان حقا الستعمله الناس يف املالعنة وصح أن جلد جي
  قاذف الرجل ليس عن قياس وأنه عن نص كما ذكرنا وباهللا التوفيق 

هو لذي أنزل عليك لكتاب منه آيات حمكمات هن أم لكتاب وأخر متشاهبات { واحتج بعضهم بقول اهللا تعاىل 
ا الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء لفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال هللا ولراسخون يف لعلم فأم

  } يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا أللباب 
  قال أبو حممد ومججم هذا احملتج ومل يصرح على ههنا أشياء من القرآن مفتقرة إىل القياس 

أبو حممد وهذا كالم يسيء الظن مبعتقد قائله وال قول أسوأ من قول من قال إن اهللا تعاىل شبه على عباده فيما قال 
أراد منهم وفيما كلفهم وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يبني تلك األشياء وتركها مهملة واحتاجوا فيها إىل 

  قياسهم الفاسد 
يواننا هذا وأخربنا أنه ال حيل ألحد أن يتبع متشابه القرآن وال أن يطلب معىن وقد بينا الكالم يف باب مفرد يف د

هو لذي أنزل { ذلك املتشابه وليس إال اإلقرار به وأنه من عند اهللا تعاىل كما قال عز و جل يف آخر اآلية املذكورة 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه عليك لكتاب منه آيات حمكمات هن أم لكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم 

بتغاء لفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال هللا ولراسخون يف لعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال 
هو لذي أنزل عليك لكتاب منه آيات حمكمات هن أم لكتاب وأخر { وأخرب تعاىل فيها فقال } أولوا أللباب 

هبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء لفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال هللا ولراسخون متشاهبات فأما الذين يف قلو



فنص تعاىل على أن من طلب تأويل املتشابه } يف لعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا أللباب 
  فهو زائغ القلب مبتغي فتنة 

بالنصوص ضرورة أن تأويل املتشابه ال يعلمه أحد إال اهللا عز و جل وحده  وحنن نربأ إىل اهللا من هذه الصفة فثبت
فقط ألن ابتغاء معرفته حرام وما حرم ابتغاء معرفته فقد سد الباب دون معرفته ضرورة إذ ال يوصل إىل شيء من 

ق املعارف معروفة العمل إال بعد ابتغائه فما حرم ابتغاؤه فال سبيل إىل الوصول إليه وهذا بني ال خفاء فيه وطر
حمصورة وهي احلواس والعقل اللذان ركبهما اهللا يف املتعبدين من احليوان وهم املالئكة واجلن ومن وضع من ذلك 
فيه شيء من اإلنس مث ما أمر اهللا بتعرفه وتعرف حكمه فيه مما جاء من عنده عز و جل وهو القرآن والسنة فقط 

ل هبا وقد هنينا عن طلب معىن املتشابه فصح أنه ال يوصل إىل معرفة وهذه كلها طرق أمرنا بسلوكها واالستدال
معناه من جهة شيء من احلواس وال من املعقول وال من القرآن وال من السنة فإذا كان األمر كذلك فال سبيل 

  ا والتفقه فيها ملخلوق إىل معرفته إال أن الذي صح يف اآلي احملكمات اليت أمرنا اهللا بتدبرها وبتعلمها وبطلب تأويله
فطاعة القرآن فيما أمر اهللا تعاىل فيه وهنى وطاعة الرسول صلى اهللا عليه و سلم يف الذي أمر فيه وهنى وترك التعدي 

  هلذه احلدود وبطالن ما عداها فبطل القياس ضرورة ألنه غري هذه احلقائق واحلمد هللا رب العاملني 
  فحرمتم شحمه واألنثى منه وهذا قياس  واحتجوا فقالوا حرم اهللا تعاىل حلم اخلنزير

قال أبو حممد وهذا ظن فاسد منهم ومعاذ اهللا أن حنرم شحم اخلنزير وأنثاه بقياس بل باإلمجاع الصحيح وبالنص يف 
القرآن ولو كان الشحم كحكم اللحم لوجب إذ حرم على بين إسرائيل الشحم أن حيرم عليهم اللحم فإذا مل يكن 

  م مل حيرم من اخلنزير قياسا على اللحم ذلك فقد صح أن الشح
ومن الطرائف أن احملتجني هبذا يقولون أو أكثرهم إن الشحم جنس غري اللحم وجييزون رطل حلم برطلي شحم حىت 

إن مجهورهم وهم صحاب أيب حنيفة يرون شحم الظهر غري شحم البطن فيجيزون رطل شحم بطن برطلي شحم 
  م شحم اخلنزير قياسا على حلمه األوز فأين هذياهنم إنه إمنا حر

والشافعيون واحلنفيون واملالكيون يقولون من حلف أال يأكل شحما فأكل حلما فإنه ال حينث وال خالف بينهم أن 
  من قال آلخر ابتع يل هبذا الدرهم حلما فابتاع له به شحما فإنه ضامن 

  فبطل قياسهم البارد إن الشحم من اخلنزير مقيس على حلمه وال 

الف بينهم أن العظم ال نسبة بينه وبني اللحم وال جيوز أن يقاس عليه وحنن وهم جممعون على أن من سحق عظم خ
اخلنزير فاستفه فقد عصى اهللا تعاىل فصح ضرورة أنه مل حيرم شحمه قياسا على حلمه وال أنثاه قياسا على ذكره 

  وبطل متويههم واحلمد هللا 
دماغه وخمه وعصبه وعروقه وجلده وشعره وعظمه وعضله وسنه وظلفه وملكه وإمنا حرم شحم اخلنزير وغضروفه و

قل ال أجد يف مآ أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما { واألنثى منه ولبنها بقول اهللا تعاىل 
} غفور رحيم  مسفوحا أو حلم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغري هللا به فمن ضطر غري باغ وال عاد فإن ربك

  والضمري يف لغة العرب راجع إىل أقرب مذكور 
يأيها لذين آمنوا إمنا خلمر ومليسر { وقد أفردنا لذلك بابا يف كتابنا هذا وأقرب مذكور إىل الضمري الذي يف 

هو اخلنزير ال اللحم فاخلنزير كله بالنص } وألنصاب وألزالم رجس من عمل لشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون 
يأيها لذين آمنوا إمنا خلمر ومليسر وألنصاب وألزالم رجس من { والرجس كله خبيث حمرم بقول اهللا تعاىل  رجس



فرجع الضمري يف قوله تعاىل إىل الرجس ألنه تعاىل لو أراد األربعة املذكورة } عمل لشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون 
يأيها لذين آمنوا { جيز أن يكون الضمري راجعا يف قوله تعاىل  يف أول اآلية لقال فاجتنبوها فلما مل يقل تعاىل ذلك ومل

  إىل الشيطان } إمنا خلمر ومليسر وألنصاب وألزالم رجس من عمل لشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون 
ألننا غري قادرين على اجتنابه صح ضرورة أنه راجع إىل الرجس وعمل الشيطان فكان الرجس كله حمرما وهو من 

حمرم مأمور باجتنابه فكل ما كان رجسا فهو باجتنابه واخلنزير رجس فكله حمرم مأمور باجتنابه عمل الشيطان 
  وكذلك اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم وكل رجس بالنص املذكور وباهللا تعاىل التوفيق 

الشيطان فهو وإمنا قلنا هذا حسما لألقوال وإمنا فالضمري راجع إىل عمل الشيطان والرجس بنص اآلية من عمل 
مأمور باجتنابه بيقني واخلنزير رجس بنص القرآن واخلنزير كله حرام واخلنزير يف لغة العرب اليت هبا خوطبنا اسم 
للجنس يقع حتته الذكر واألنثى والصغري والكبري فبطل ما ظنوا أن حترمي الشحم إمنا هو جهة القياس وباهللا تعاىل 

  التوفيق 
قل ال أجد يف مآ أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو { ل اهللا تعاىل مث نقول هلم أخربونا عن قو

} دما مسفوحا أو حلم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغري هللا به فمن ضطر غري باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيم 
لكم وهذا خالف اإلسالم ماذا أراد به عندكم اللحم وحده دون الشحم فإن قلتم ذلك فقد أباح الشحم على قو

  وخالف قولكم أم أراد به الشحم واللحم والعظم 

واللنب فهذا باطل ألن كل ذلك يقع عليه عند أحد اسم حلم فقد حصل قولكم بني كذب وكفر ال بد من إحدامها 
بنا فإن قالوا حرم اللحم ودل بذلك على الشحم قلنا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني ويف هذا خالفناكم وكذ

  دعواكم فحصلوا يف ضالل حمض 
فإذا لقيتم لذين { واحتج بعضهم بأن قال يلزمكم أال تبيحوا قتل الكفار إال بضرب الرقاب فقط لقول اهللا تعاىل 

كفروا فضرب لرقاب حىت إذآ أثخنتموهم فشدوا لوثاق فإما منا بعد وإما فدآء حىت تضع حلرب أوزارها ذلك ولو 
  } لكن ليبلو بعضكم ببعض ولذين قتلوا يف سبيل هللا فلن يضل أعماهلم يشآء اهللا النتصر منهم و

قال أبو حممد واجلواب بأن اهللا تعاىل إمنا قال هذا يف املتمكن منهم من الكفار وهذا فرض بال شك وال حيل خالفه 
ح وال بالنبل وال فمن أراد اإلمام قتله من األسارى مل حيل قتله إال بضرب الرقبة خاصة ال بالتوسيط وال بالرما

  باحلجارة وال باخلنق وال بالسم وال بقطع األعضاء 
إذ يوحي ربك إىل ملالئكة أين معكم فثبتوا لذين آمنوا سألقي يف قلوب لذين { وأما من ال يتمكن منه فقد قال تعاىل 

فقتلوا ملشركني  فإذا نسلخ ألشهر حلرم{ وقال تعاىل } كفروا لرعب فضربوا فوق ألعناق وضربوا منهم كل بنان 
حيث وجدمتوهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا هلم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا لصالة وآتوا لزكاة فخلوا سبيلهم 

فقتل هؤالء واجب كيف ما أمكن بالنص املذكور وهذا ال نعلم فيه خالفا وهو ظاهر اآليات } إن هللا غفور رحيم 
هو لذي { رب رقاب األسرى فقط قوله تعاىل يف تلك اآلية بعينها املذكورات ويبني أن املراد باآلية اليت فيها ض

} أنزل لسكينة يف قلوب ملؤمنني ليزدادوا إميانا مع إمياهنم وهللا جنود لسماوات وألرض وكان هللا عليما حكيما 
قلوب لذين  إذ يوحي ربك إىل ملالئكة أين معكم فثبتوا لذين آمنوا سألقي يف{ فاستثىن األسرى من مجلة قوله تعاىل 

فإذا نسلخ ألشهر حلرم فقتلوا ملشركني حيث { و } كفروا لرعب فضربوا فوق ألعناق وضربوا منهم كل بنان 
وجدمتوهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا هلم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا لصالة وآتوا لزكاة فخلوا سبيلهم إن هللا 

  } غفور رحيم 



يا أيها { بدأ يف غسل الذراعني يف الوضوء إال من األنامل لقول اهللا تعاىل وقال بعضهم أيضا يلزمكم أال جتيزوا أن ي
لذين آمنوا إذا قمتم إىل لصالة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل ملرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل لكعبني وإن 

لم جتدوا مآء كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جآء أحد منكم من لغائط أو المستم لنسآء ف
فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 

  } وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 
قال أبو حممد وهذا خطأ وقول فاسد ألن اهللا تعاىل مل ينص على أن يبدأ يف ذلك من مكان من اليدين بعينه وإمنا 

املرافق هناية موضع الغسل ال هناية عمل الغسل فكيف ما غسل الغاسل ما بني أطراف األنامل إىل  جعل عز و جل
  هناية املرافق فقد فعل ما أمر به يف النص وال مزيد 

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي عدل { واحتج بعضهم بقول اهللا تعاىل 
قالوا وإمنا }  ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بلله وليوم آلخر ومن يتق هللا جيعل له خمرجا منكم وأقيموا لشهادة هللا

قال ذلك تعاىل يف الطالق والرجعة يعين اشتراط العدالة واشترط تعاىل الرضا يف الرجل واملرأتني يف الديون فقط 
  فكان ذلك يف سائر األحكام قياسا على الطالق والرجعة 

االحتجاج من غريب نوادرهم فأول ذلك أن احملتج هبذا إن كان مالكيا فقد نسي نفسه يف  قال أبو حممد وهذا
إباحتهم شهادة الطبيب الفاسق ويف شهادة الصبيان يف الدماء واجلراحات خاصة وهم غري موصوفني بعدالة ومل يقس 

  على ذلك الصبايا وال حتريق الثياب 
الكفار بعضهم على بعض ونقضهم كلهم هذا األصل يف رد شهادة  وإن كان حنفيا فقد نسي نفسه يف قبول شهادة

العبيد العدول واألقارب العدول وأما حنن فلم نأخذ قبول شهادة العدول فيما عدا الطالق والرجعة والديون قياسا 
لكفار على ذلك ونعوذ باهللا من هذا وإمنا لزم قبول العدول يف كل موضع حاشا ما استثناه النص من قبول شهادة ا

يأيها لذين آمنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيببوا قوما جبهالة { يف الوصية يف السفر فقط يف قول اهللا تعاىل 
فنهانا اهللا تعاىل عن قبول الفاسق ليس يف البالغني العقالء وإال فاسق أو عدل } فتصبحوا على ما فعلتم نادمني 

 حىت نعلم أفاسق هو فال نعمل خبربه وال بشهادته إذا أنبأنا هبا أو نعلم فوجب علينا التبني يف كل شاهد وكل خمرب
  أهو عدل فنعمل خبربه وشهادته فبطل ظن هذا اجلاهل 

وأما قبول عدلني يف سائر األحكام فقد كان يلزم هذا اجلاهل إن التزم القياس أن يقيس مجيع الشهادات يف السرقة 
لشهادة يف الزىن فال يقبل يف شيء مما ذكرنا إال أربعة شهداء ال أقل ألن والقذف واخلمر والقصاص والقتل على ا

احلدود باحلدود أشبه من احلدود بالطالق والرجعة والديون والزىن حد وكل ما ذكرناه يف السرقة والقذف واخلمر 
  حد 

نص يف األموال وإال فألي وكان يلزمه أيضا أن يقيس على الديون فيقبل يف سائر األشياء رجال وامرأتني كما جاء ال
  معىن وجب أن يقاس على الرجعة والطالق دون أن يقاس 

على الديون فإن ادعى اإلمجاع قيل له كذبت وجهلت فاحلسن البصري ال يقبل يف القتل إال أربعة شهداء عدول 
الزىن مثاين النسوة  وهذا عمر بن اخلطاب وعطاء بن أيب رباح يقبالن يف الطالق النساء دون الرجال وعطاء يقبل يف

وأبو حنيفة يقبل يف الطالق والرجعة والنكاح رجال وامرأتني وال يقبل ذلك يف احلدود وقول احلسن أدخل يف 
القياس ألن القتل أشبه بالزىن الذي يكون فيه القتل يف اإلحصان فهو قتل وقتل فالقتل بالقتل أشبه من القتل 



  بالطالق 
ألهنما جعال مكان كل رجل امرأتني وجلد الزىن جلد وجلد القذف واخلمر جلد وقول عمر وعطاء أشبه بالقياس 

  فاجللد باجللد أشبه من اجللد بالرجعة يف النكاح 
وهذا ما ال حيل خييل على من له أدىن حس سليم ال سيما املالكيني الذين يقولون بقياس القتل على الزىن أنه إن عرب 

سنة قياسا على الزاين غري احملصن فهال قلدوه عليه فيما يقبل عليه من عدد عن القاتل أن جيلد مائة سوط ويغرب 
  الشهود ولكن هكذا يكون من سلك السبل فتفرقت به عن سبيل اهللا تعاىل 

والعجب أن مالكا أجاز يف القتل شاهدا واحدا وأميان األولياء وهذا قياس على الشاهد واليمني يف األموال فال أجاز 
والنكاح والعتق وغري ذلك وأي فرق بني هذه الوجوه نعوذ باهللا من التخليط واآلراء واملقاييس ذلك يف الطالق 

  الفاسدة يف دين اهللا تعاىل 
واحتج بعضهم يف ذلك باآلية الواردة يف تعبري الرؤيا وهذا ختليط ما شئت والرؤيا قتل كل كالم ال يقطع بصحتها 

للدماء والفروج واألموال وإجياب العبادات وإسقاط لكل ذلك وال  وقد تكون أضغاثا واحلكم يف الدين استباحة
جيوز احلكم يف شيء من ذلك برؤيا أحد دون رؤيا النيب صلى اهللا عليه و سلم وإذا كانت هذه الرؤيا اليت جعلها 

  هذا احملتج أصال لتصحيح القياس ال جيوز القطع هبا يف دين اهللا تعاىل 
من ذلك على قضيته الفاسدة اليت رضيها لنفسه وأيضا فإن كثريا من الرؤيا يفسر فيها فالقياس الذي هو فرعها أبعد 

الشيء بضده فيحمد القيد والسواد ويذم العرس وليس هذا من القياس يف ورود وال صدر ولو كان ذلك يف 
حلقائق وباجلملة القياس لوجب إذا جاء النص باألمر أن يفهم منه النهي أو بالنهي أن يفهم منه ضده وهذا عكس ا

فهذا شغب فاسد ضعيف ألن احلكم بالقياس عندهم إمنا هو أن حيكم املسكوت عنه حبكم املنصوص عليه وهذا هو 
  غري العمل يف الرؤيا مجلة ومن شبه 

  دينه بالرؤيا وفيها األضغاث وما تتحدث به النفس فقد كفى خصمه مؤنته وباهللا تعاىل التوفيق 
وقوله } ولقد صرفنا للناس يف هذا لقرآن من كل مثل فأىب أكثر لناس إال كفورا { عاىل وذكروا أيضا قول اهللا ت

  } وتلك ألمثال نضرهبا للناس وما يعقلهآ إال لعاملون { تعاىل 
قال أبو حممد صدق اهللا تعاىل وكذب أصحاب القياس وما أنكر ضرب اهللا تعاىل األمثال إال كافر بل قد ضرب اهللا 

يف إدبار الدنيا بالزرع ويف أعمال الكفار بسراب بقيعة ويف الظاملني باألمم السالفني فهذا ال يعقله  عز و جل األمثال
  فيغبط به إال العاملون 

ولعمري إن من صرف هذا األمثال عما وضعها اهللا تعاىل له إىل حترمي القديد بالقديد إال مثل مبثل أو البتة وإىل أن 
مضان عتق رقبة وإىل أن الصداق ال يكون إال عشرة دراهم أو ربع دينار وإىل أن من على املرأة املوطوءة يف هنار ر

  الط حد حد الزىن جلريء على القول على اهللا تعاىل بغري علم 
وليت شعري لو ادعى خصمهم عليهم واستحل ما يستحلونه فادعى يف هذه اآليات أهنا تقتضي ضد مذاهبهم فيما 

  ونعوذ باهللا من اخلذالن ذكرنا أكان بينه وبينهم فرق 
  وكما نقول إن اهللا تعاىل ضرب لنا األمثال وإن أمثاله املضروبة كلها حق ألنه تعاىل قال ذلك فيها 

فال تضربوا هللا ألمثال إن هللا يعلم وأنتم ال تعلمون { فكذلك نقول ال حيل لنا ضرب األمثال هللا تعاىل ألنه قال تعاىل 
  ىل بيقني منا ومنهم فهو حرام وباطل لنهي اهللا تعاىل عنا نصا وباهللا تعاىل التوفيق والقياس ضرب أمثال اهللا تعا} 

فهذا كل ما شغبوا به من القرآن ووضعهوه يف غري مواضعه وقد أوردناه وبينا ذلك لكل ذي حس سليم أنه ال 



  حجة هلم يف شيء منه وأن أكثره مانع من القول يف الدين بغري نص من اهللا تعاىل 
وا من احلديث مبا كتب به إيل يوسف بن عبد اهللا النمري حدثنا سعيد ابن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا حممد واحتج

بن وضاح ثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا شبابة بن سوار املدائين عن الليث بن سعد عن بكري بن عبد اهللا بن األشج 
  عن عبد امللك 

عمر بن اخلطاب قال هششت إىل املرأة فقبلتها وأنا صائم فأتيت النيب  بن سعيد األنصاري عن جابر بن عبد اهللا عن
صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا أتيت أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أرأيت لو مضمضت مباء وأنت صائم قلت ال بأس 
  قال ففيم 

ياس إال هذا احلديث لكفى ألن عمر ظن أن القبلة تفطر الصائم قياسا على قال أبو حممد لو مل يكن يف إبطال الق
اجلماع فأخربه صلى اهللا عليه و سلم أن األشياء املماثلة واملتقاربة ال تستوي أحكامها وأن املضمضة ال تفطر ولو 

  قا جتاوز املاء احللق عمدا ألفطر وأن اجلماع يفطر والقبلة ال تفطر وهذا هو إبطال القياس ح
وال شبه بني القبلة واملضمضة فيمكنهم أن يقولوا إنه صلى اهللا عليه و سلم قاس القبلة على املضمضة ألهنم ال يرون 

القياس إال بني شيئني مشتبهني وبضرورة العقل واحلس نعلم أن القبلة من اجلماع أقرب شيئا ألهنما من باب اللذة 
  فهما أقرب شبها من القبلة إىل املضمضة 

إن احلديث عائد للمالكيني ألهنم يستحبون املضمضة للصائم يف الوضوء ويكرهون له القبلة فقد فرقوا بإقرارهم مث 
بني ما زعموا أنه عليه السالم سوى بينهما ويف هذا ما فيه فبطل شغبهم هبذا احلديث وعاد عليهم حجة واحلمد هللا 

  رب العاملني 
كي ثنا ابن مفرج ثنا حممد بن أيوب الصموت ثنا أمحد بن عمرو بن عبد واحتجوا مبا حدثناه أمحد بن حممد الطلمن

اخلالق البزار ثنا إبرهيم بن نصر ثنا الفضل بن دكني ثنا طلحة بن عمر عن عطاء عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم قال إذا كنت إماما فقس الناس بأضعفهم 

الكذب متروك احلديث قاله أمحد وحيىي وغريمها وهذا حديث مشهور قال أبو حممد طلحة بن عمرو ركن من أركان 
  من طريق أيب هريرة وعثمان بن أيب العاص ليس يف شيء منه هذه اللفظة البتة إال من هذه الطريق الساقطة 

ولو صحت ما كانت هلم فيه حجة أصال ألنه ليس هنا شيء مسكوت قيس مبنصوص عليه وإمنا أمر صلى اهللا عليه 
م اإلمام أن خيفف الصالة على قدر احتمال أضعف من خلفه وليس خيرج من هذا حترمي البلوط بالبلوط و سل

  متفاضال والنص قد جاء بإجياب أن خيفف اإلمام الصالة رفقا بالناس كلهم 

مد بن فكيف وإمنا جاء هذا اخلرب بلفظني اقتد بأضعفهم و اقدر الناس بأضعفهم كما حدثنا عبد اهللا بن ربيع ثنا حم
معاوية ثنا أمحد بن شعيب ثنا أمحد بن سليمان ثنا عفان بن مسلم ثنا محاد بن سلمة ثنا سعيد اجلريري عن أيب العالء 
عن مطرف بن الشخري عن عثمان بن أيب العاص قال قلت يا رسول اهللا اجعلين إمام قومي قال أنت إمامهم واقتد 

   بأضعفهم واختذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا
حدثنا عبد اهللا بن ربيع ثنا حممد بن معاوية ثنا أمحد بن شعيب نا قتيبة نا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب 

هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبري 
  وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء 



  يضا أبو سلمة عن أيب هريرة وهكذا رواه أ
واحتجوا أيضا مبا حدثناه عبد اهللا بن ربيع نا عمر بن عبد امللك ثنا حممد بن بكر نا أبو داود نا قتيبة عن الليث عن 
عقيل عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يلدغ املؤمن من 

  جحر مرتني 
و حممد وقد قلنا مرارا إننا ال ننكر نقل لفظ إىل معىن آخر إذا صح ذلك بنص آخر أو إمجاع ولكن إذا كان قال أب

عندهم هذا قياسا فإنه يلزمهم أنه مىت مسعوا ذكر جحر يف أي شيء ذكر أن يقيسوا عليه كل ما يف العامل كما جاء 
  النهي عن البول يف اجلحر فلم يقيسوا عليه غريه 

  علوا فال شك أنه إمنا انتقل إىل ههنا لفظ اجلحر إىل كل ما عداه باإلمجاع وباهللا تعاىل التوفيق فإذا مل يف
  واحتجوا أيضا بقوله صلى اهللا عليه و سلم للخثعمية وللمستفتية اليت ماتت وعليها صوم 

عبد الوهاب  وهو حديث مشهور رويناه من طرق ومن بعضها ما حدثناه عبد اهللا بن يوسف عن أمحد بن فتح عن
بن عيسى عن أمحد بن حممد عن أمحد بن علي ثنا مسلم بن احلجاج حدثين أمحد بن عمر الوكيعي ثنا حسني بن علي 

اجلعفي عن زائدة عن سليمان األعمش عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال جاء رجل إىل النيب 
  اتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إن أمي م

  قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم 
قال فدين اهللا أحق أن يقضى قال األعمش فقال احلكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل مجيعا وحنن جلوس حني حدث 

  مسلم هذا احلديث فقال مسعنا جماهدا يذكر هذا احلديث عن ابن عباس 
بد اهللا بن ربيع ثنا حممد بن معاوية ثنا أمحد بن شعيب حدثنا خشيش بن أصرم النسائي عن عبد ومنها ما حدثناه ع

الرزاق أنا معمر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رجل يا نيب اهللا إن أيب مات ومل حيج أفأحج عنه قال أرأيت لو 
  كان على أبيك دين كنت قاضيه قال نعم قال فدين اهللا أحق 

ن سعيد بن نبات نا أمحد بن عون اهللا نا قاسم بن أصبغ ثنا حممد بن عبد السالم اخلشين نا حممد بن أخربين حممد ب
بشار نا حممد بن جعفر غندر نا شعبة عن أيب بشر هو جعفر بن أيب وحشية قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن ابن 

سلم فسأله عن ذلك فقال أرأيت لو كان  عباس أن امرأة نذرت أن حتج فماتت فأتى أخوها النيب صلى اهللا عليه و
  على أختك دين أكنت قاضيه قال نعم 

  قال فاقضوا اهللا فهو أحق بالوفاء 
  قال أبو حممد وهذا من أعجب ما احتجوا به وأشده فضيحة ألقواهلم وهتكا ملذاهبهم الفاسدة 

صوم الذي صدرنا به ألهنم عاصون له أما الشافعيون واحلنفيون واملالكيون فينبغي هلم أن يستحوا من ذكر حديث ال
  خمالفون ملا فيه من قضاء الصيام عن امليت 

فكيف يسوغ هلم أو تواتيهم ألسنتهم بإجياب القياس من هذا احلديث وليس فيه للقياس أثر البتة ويقدمون على 
  خالفه فيقولون ال يصوم أحد عن أحد 

قولون بقضاء ديون اهللا تعاىل من الزكاة والنذور والكفارات من وأما املالكيون واحلنفيون فإهنم زادوا إقداما فال ي
  رأس مال أحد 

ويقولون ديون الناس أحق بالقضاء من ديون اهللا تعاىل واقضوا الناس فهم أحق بالوفاء وإن ديون الناس من رأس 



غريه واهللا إن اجللود لتقشعر املال وديون اهللا تعاىل من الثلث إن أوصى هبا وإال فال تؤدى البتة ال من الثلث وال من 
  من أن يكون الرسول صلى اهللا عليه و سلم يقول 

اقضوا اهللا فهو أحق بالوفاء و دين اهللا أحق أن يقضى فيقول هؤالء املساكني بآرائهم املخذولة تقليدا ملن مل يعصم من 
وا كالم نبيكم صلى اهللا عليه و سلم اخلطأ وال أتته براءة من اهللا تعاىل بالصواب من أيب حنيفة ومالك وأصحاهبما دع

  وال تلتفتوه وخذوا قولنا فاقضوا ديون الناس فدينهم أحق من دين اهللا تعاىل 
قال أبو حممد ما نعلم يف البدع أقبح من هذا وال أشنع منه ألن أهل البدع مل يصححوا األحاديث فهم أعذر يف 

حق ال جيوز خالفه وليس هلم يف هذه األسانيد مطعن البتة مث تركها وهؤالء يقولون بزعمهم خبرب الواحد العدل وأنه 
  يقدمون على اجملاهرة خبالفها 

  والذي ال يشك فيه أن من بلغته هذه اآلثار 
وصحت عنده مث استجاز خالف ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إتباعا لقول أيب حنيفة ومالك فهو 

  ليهود النصارى كافر مشرك حالل الدم واملال الحق با
وأما من صحح مثل هذا اإلسناد وحكم به يف الدين مث قال يف هذه ال يصح فهو فاسق وقاح قليل احلياء بادي 

  اجملاهرة نعوذ باهللا من كليت اخلطتني فهما خطتا خسف 
حاب مث تركهم كلهم أن يقيسوا الصوم عن امليت وإن أوصى به على احلج عنه إذا أوصى به وهم يدعون أهنم أص
قياس فهم أول من ترك القياس يف احلديث الذي احتجوا به مع تركهم حلديث الصوم وقياسهم عليه وهم ال 

  يأخذون به 
مث نقول وباهللا تعاىل التوفيق إنه ليس يف هذا احلديث قياس أصال وال داللة على القياس ولكنه نص من اهللا تعاىل أخرب 

أزواجكم إن مل يكن هلن ولد فإن كان هلن ولد فلكم لربع مما تركن من  ولكم نصف ما ترك{ يف آية املواريث فقال 
بعد وصية يوصني هبآ أو دين وهلن لربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن لثمن مما تركتم من 

سدس فإن بعد وصية توصون هبآ أو دين وإن كان رجل يورث كاللة أو مرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ل
كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء يف لثلث من بعد وصية يوصى هبآ أو دين غري مضآر وصية من هللا وهللا عليم حليم 

  فعم اهللا عز و جل الديون كلها } 
وبضرورة العقل علمنا أن ما أوجبه اهللا علينا يف أموالنا فإنه يقع عليه اسم دين بال شك مث بالنصوص علمنا 

  وبضرورة العقل 
  ن أمر اهللا أوىل باالنقياد له وأحق بالتنفيذ وأوجب علينا من أمر الناس أ

وكان السائل والسائلة للنيب صلى اهللا عليه و سلم مكتفني هبذا النص لو حضرمها ذكره فأعلمها للنيب صلى اهللا 
  عليه و سلم بأن كل ذلك دين وزادهم علما بأن دين اهللا تعاىل أحق بالقضاء من ديون 

  هذا نص جلي فأين للقياس ههنا أثر أو طريق لو أن هؤالء القوم أنصفوا أنفسهم ونظروا هلا الناس و
ولكن ما يف املصائب أشنع من قول من قال إذا أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن يصام عن امليت وحيج عنه وأخرب 

فال جيوز أن يصام عن ميت وال  أنه دين اهللا تعاىل وهو أحق بالقضاء من سائر ديون الناس فترك ذلك واجب
يستعمل هذا احلديث فيما جاء فيه لكن منه استدللنا على أن بيع العسل يف قريه بعسل يف قريه ال جيوز أو أن بيع 
رطل حلم تيس برطلي حلم أرنب ال جيوز أو أن رطل قطن برطلي قطن ال جيوز تبارك اهللا ما أقبح هذا وأشنعه ملن 



  باهللا من اخلذالن  نظر بعني احلقيقة ونعوذ
واحتجوا مبا روى احلديث املشهور أن رجال قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا إن امرأيت ولدت 

  ولدا أسود وهو يعرض لنفيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل لك من إبل قال نعم قال ما ألواهنا قال محر 
ا لورقا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أىن ترى ذلك أناه أو كالما هذا قال هل فيها من أورق قال إن فيه

معناه فقال له الرجل لعل عرقا نزعه فقال صلى اهللا عليه و سلم لعل هذا عرقا نزعه قالوا وهذا قياس وتعليم 
  للقياس 

ف ولده يف شبه اللون علة قال أبو حممد وهذا من أقوى احلجج عليهم يف إبطال القياس وذلك ألن الرجل جعل خال
لنفيه عن نفسه فأبطل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حكم الشبه وأخربه أن اإلبل الورق قد تلدها اإلبل احلمر 

فأبطل صلى اهللا عليه و سلم أن تتساوى املتشاهبات يف احلكم ومن احملال املمتنع أن يكون من له مسكة عقل يقيس 
إلبل والقياس عندهم إمنا هو رد فرع إىل أصله وتشبيه ما مل ينص مبنصوص والدات الناس على والدات ا

وبالضرورة نعلم أنه ليس اإلبل أوىل الوالدة من الناس وال الناس أوىل من اإلبل وأن كال النوعني يف اإليالء 
مبنزلة من قال إن واإللقاح سواء فأين ههنا جمال للقياس وهل من قال إن توالد الناس مقيس على توالد اإلبل إال 

  صالة املغرب إمنا وجبت فرضا ألهنا قيست على صالة الظهر وإن الزكاة إمنا وجبت قياسا على الصالة 
وهذه محاقة ال تأيت هبا عضاريط أصحاب القياس ال يرضون هبا ألنفسهم فكيف أن يضاف هذا إىل رسول اهللا صلى 

  معلم  اهللا عليه و سلم الذي آتاه اهللا احلكمة والعلم دون

  للناس وجعل كالمه على لسانه ما أخوفنا أن يكون هذا استخفافا بقدر النبوة وكذبا عليه صلى اهللا عليه و سلم 
ولقد كنا نعجب من إقدام أصحاب القياس يف نسبتهم إىل عمر وعلي وعبد الرمحن رضي اهللا عنهم قياس حد 

  نسب مثل هذا الكالم السخيف إليهم الشارب على حد القاذف ونقول إن هذا استنقاص للصحابة إذ ي
حىت أتونا بالثالثة األثايف واليت ال شوى هلا فنسبوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قاس والدة الناس على 

  والدة اإلبل فأذكرنا هذا الفعل منهم قول بشر بن أيب حازم األسدي 
ذا مع أن بعضهم ال يأخذ هبذا احلديث فيما ورد فيه غضبت متيم أن تقتل عامر يوم النسار فأعقبوا بالصيلم ه

ويروى يف التعريض احلد وهو يسمع فيه أن األعرايب كان يعرض بنفي ولده فلم يزده النيب صلى اهللا عليه و سلم 
على أن أراد بطالن ظنه ووجوب احلكم بظاهر املولد والفراش ومل ير عليه حدا أفيكون أعجب ممن يترك احلديث 

فيه ويطلب فيه ما ال جيده أبدا ومن أن القاتل إذا عفي عنه ضرب مائة سوط ونفي سنة قياسا على الزاين  فيما ورد
  إن هذا العجب ونسأل اهللا العصمة والتوفيق 

واحتجوا أيضا بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ سئل عن اإلبل تكون يف الرسل كأهنا الظباء فيدخل فيها البعري 
  لها فقال صلى اهللا عليه و سلم ومن أعدى األول األجرب فتجرب ك

قال أبو حممد وهذا كما قبله وأطم وما فهم قط أحد أن هذا القياس وجها بل فيه إبطال القياس حقا ألهنم أرادوا أن 
جيعلوا اإلبل إمنا جربت من قبل األجرب الذي انتقل حكمه إليها فأبطل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذا الظن 

  لفاسد وأخرب أن كل وارد من قبل اهللا عز و جل وأنه فعل ذلك باإلبل والنعم وال فرق ا
وذكروا ما حدثناه أمحد بن قاسم ثنا أيب قاسم بن حممد بن قاسم ثنا جدي قاسم بن أصبغ ثنا إمساعيل هو ابن 

عن احلسن عن عمران ابن  إسحاق ثنا علي هو ابن املديين ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى ثنا هشام هو ابن حسان
  احلصني قال 



أسرينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزاة فلما كان من آخر السحر عرسنا فما استيقظنا حىت أيقظنا حر 
  الشمس فجعل الرجل يثب دهشا فزعا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اركبوا 
مر بالل فأذن قضى حاجاهتم وتوضؤوا فصلينا ركعتني قبل فركب وركبنا فسار حىت ارتفعت الشمس مث نزل فأ

الغداة مث أقام فصلى بنا فقلنا يا رسول اهللا أال نقضيها لوقتها من الغد فقال ال ينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم 
  قالوا فقاس صلى اهللا عليه و سلم حكم قضاء صالتني مكان صالة على الربا 

جوه أحدها أنه قد تكلم يف مساع احلسن بن عمران بن احلصني فقيل مسع منه وقيل مل قال أبو حممد وهذا باطل من و
يسمع منه وأيضا فإنه قد صح من طريق جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جابر كان على رسول اهللا صلى 

حالل والربا حرام وأيضا  اهللا عليه و سلم دين فقضاين وزادين فهذا أشبه بالربا من صالتني مكان صالة إال أن هذا
فقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيمن جامع عامدا يف يوم رمضان أن يصوم مكانه ستني يوما أو مثانية 

ومخسني يوما أو تسعة ومخسني يوما فلو كان القياس كما ذكروا لكان هذا عني الربا على أصلهم وأيضا فإن هذا 
فعيون ألهنم ال يرون أن يؤذن للصالة الفائتة وال يصلي ركعتا الظهر قبل صالة احلديث ال يقول به املالكيون والشا

  الصبح إذا فاتت وال أقبح من قول من حيتج خبرب مث هو أول خمالف لنصه وحكمه 
والقول الصحيح هو أن هذا اخلرب حجة يف إبطال القياس ألهنم رضي اهللا عنهم أرادوا أن يصلوا مكان صالة 

م اهللا تعاىل عن تعدي حدوده ومن تعدي احلدود أن يزيد أحد شرعا مل يأمر اهللا تعاىل به والربا يف صالتني وقد هناه
  لغة العرب الزيادة فصح هبذا اخلرب هني النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ربه تعاىل عن الزيادة على ما أمر به فقط 

ا أمر اهللا تعاىل به فلما حرم اهللا تعاىل األصناف وبيقني يدري كل ذي حس أن القول بالقياس زيادة يف الشرع على م
الستة متفاضلة يف ذاهتا زادوا هم ذلك يف املأكوالت أو املكيالت أو املوزونات أو املدخرات فزيادهتم هذه هي الربا 

 تعاىل حقا واهللا تعاىل قد هنى عنه فهذا اخلرب حجة لو صح يف إبطال القياس وإال فال نسبة بني الصالة والبيع وباهللا
  التوفيق 

وأيضا فإن هذا اخلرب نص جلي ال مدخل للقياس فيه أصال وال بينه وبني شيء من القياس نسبة ألنه اسم الربا جيمع 
الزيادة يف الدين والزيادة يف الصالة بنص هذا اخلرب فتحرمي الربا مقتضى لتحرمي األمرين وكل ما جاء به النص 

مما ليس منصوصا عليه فهو باطل فظهر أن من احتج هبذا اخلرب فموه مبا ليس  فصحيح وكل ما أرادوا هم أن يريده
  مما يريد يف شيء بل هو حجة عليه واحلمد هللا رب العاملني 

مث لو صح هلم نصوصا من القرآن والسنن ووردت باسم القياس وحكمه وهذا ال يوجد أبدا ملا كان هلم يف شيء 
ئذ أن ما قاله اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم فهو احلق وإمنا ما من ذلك حجة ألنه كان يكون احلكم حين

  يقولونه هم مما مل يقله اهللا تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم فهو الباطل الذي ال حيل القول به 
  ويف هذا كفاية ملن عقل 

ابه ومل حيل ألحد أن حيرم وال أن يوجب وقد أوجب اهللا تعاىل وحرم على لسان رسوله صلى اهللا عليه و سلم ويف كت
وال أن حيل ما مل حيله اهللا تعاىل وال أوجبه وال حرمه ألن اهللا تعاىل حرم وأوجب وأحل وكل ذلك تعد حلدود اهللا 

  تعاىل 
وموهوا أيضا بأن قالوا لو كان العلم كله جلي الستوى العامل واجلاهل يف البيان ولو كان العلم كله خفيا الستوى 

  عامل واجلاهل يف اجلهل به فصح أن بعضه جلي وبعضه خفي فوجب أن يقاس اخلفي على اجللي ال



قال أبو حممد وهذا كالم يف غاية الفساد ألنه إذا كان بعضه جليا وبعضه خفيا فالواجب على أصلهم هذا الفاسد أن 
اخلفي منه عليهما أيضا فبطل العلم على  يستوي العامل واجلاهل يف تبني اجللي منه وأن يستوي اجلاهل والعامل يف خفاء

  أصلهم اخلبيث الظاهر الفساد 
ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم من { وأما حنن فنقول إن العلم كله جلي بني نعين علم الديانة قال تعاىل 

وقال }  أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤآلء ونزلنا عليك لكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني
فصح أن رسول اهللا صلى } بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون { تعاىل 

  اهللا عليه و سلم قد بني للناس ما نزل إليه واملبني بني واحلمد هللا رب العاملني ملن يعلم اللغة اليت هبا خوطبنا 

ن خفي عليه إلعراضه عنه وتركه النظر فيه وإقباله على وجود الباطل وإمنا خفي ما خفي من علم الشريعة على م
اليت ليست طريقة إىل فهم الشريعة أو لنظره يف ذلك بفهم كليل إما لشغل بال أو مرض أو غفلة ولو مل يكن علم 

له إقامة الربهان الدين جليا كله ما أمكن اجلهل فهم شيء منه أبدا نعين مما يدعون أنه خفي فلما صح أن العامل ممكن 
وإيضاح ما خفي على اجلاهل حىت يفهمه ويتبني له صح أن العلم كله جلي بني نعين علم الديانة واحلمد هللا رب 

  العاملني 
وموهوا أيضا مبا روي من قول نسب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو ما حدثناه عن عبد اهللا بن ربيعة 

السليم ثنا ابن األعرايب ثنا سليمان بن األشعري ثنا حفص بن عمر العوضي عن التميمي ثنا حممد بن إسحاق بن 
شعبة عن أيب عون عن احلارث بن عمرو ابن أخي املغرية بن شعبة عن أناس من أهل محص من أصحاب معاذ أن 

قال أقضي  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا أراد أن يبعث معاذا إىل اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء
بكتاب اهللا عز و جل قال فإن مل جتد يف كتاب اهللا عز و جل قال فبسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فإن مل 
جتد يف سنة رسول اهللا وال يف كتاب اهللا قال اجتهد رأيي ولو آلو قال فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 

  ل اهللا ملا يرضي رسول اهللا صدره وقال احلمد هللا الذي وفق رسول رسو
قال أبو حممد وحدثنا أيضا عبد اهللا بن ربيع ثنا عمر بن عبد امللك اخلوالين ثنا حممد بن بكر ثنا داود ثنا مسدد ثنا 
حيىي هو القطان عن شعبة بن أيب عون عن احلارث بن عمر عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول 

  بعثه إىل اليمن فذكر معناه  اهللا صلى اهللا عليه و سلم
قال أبو حممد هذا حديث ساقط مل يروه أحد من غري هذا الطريق وأول سقوطه أنه عن قوم جمهولني مل يسموا فال 
حجة فيمن ال يعرف من هو وفيه احلارث بن عمر وهو جمهول ال يعرف من هو ومل يأت هذا احلديث قط من غري 

  طريقه 
ثنا أبو ذر اهلروي ثنا زهر بن أمحد الفقيه زجنويه بن النيسابوري ثنا حممد بن إمساعيل أخربين أمحد بن عمر العذري 

البخاري هو جامع الصحيح قال فذكر سند هذا احلديث وقال رفعه يف اجتهاد الرأي قال البخاري وال يعرف 
  احلارث إال هبذا وال يصح 

  هذا كالم البخاري رمحه اهللا 

حرمت عليكم مليتة { لكذب والوضع ألن من احملال البني أن يكون اهللا تعاىل يقول وأيضا فإن هذا احلديث ظاهر ا
ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح 

وهم وخشون ليوم على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال ختش



أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا 
وما من دآبة يف ألرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف لكتاب من شيء مث إىل { و } غفور رحيم 

شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤآلء ونزلنا عليك  ويوم نبعث يف كل أمة{ و } رهبم حيشرون 
مث يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه ينزل يف } لكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني 

  الديانة ما ال يوجد يف القرآن 
بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني { لم ومن احملال البني أن يقول اهللا تعاىل خماطبا لرسوله صلى اهللا عليه و س

مث يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه يقع يف الدين ما مل يبينه صلى } للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 
اهللا عليه و سلم مث من احملال املمتنع أن يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاختذ الناس رؤوسا جهاال فأفتوا 

  بالرأي فضلوا وأضلوا جاء هذا بالسند الصحيح الذي ال اعتراض فيه وقد ذكرنا يف باب الكالم يف الرأي 
  مث يطلق احلكم يف الدين بالرأي فهذا كله كذب ظاهر ال شك فيه 

وقد كان يف التابعني الراوين عن الصحابة رضي اهللا عنهم خبث كثري وكذب ظاهر كاحلارث األعور وغريه ممن 
  ليه بالكذب فال جيوز أن تؤخذ رواية عن جمهول مل يعرف من هو وال ما حاله شهد ع

  ولقد جلأ بعضهم إىل أن ادعى يف هذا احلديث أنه منقول نقل الكافة 
قال أبو حممد وال يعجز أحد عن أن يدعي يف كل حديث مثل هذا ولو قيل له بل احلديث الذي جاء من طريق ابن 

على أميت قوم يقيسون األمور برأيهم فيحرمون احلالل وحيلون احلرام هو من نقل الكافة  املبارك إن أشد الفرق فتنة
  أكان يكون بينه وبني فرق 

ولكن من مل يستح قال ما شاء ولكن الذي ال شك فيه أنه من نقل الكواف كلها نقل تواتر يوجب العلم الضروري 
يعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأط{ فقول اهللا تعاىل 

  } ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

فهذا هو الذي ال شك يف صحته وليس فيه الرد عند التنازع إال إىل اهللا تعاىل وهو القرآن وإىل الرسول وهو كالمه 
القياس يف ذلك فصح أن ما عدا القرآن واحلديث ال حيل الرد إليه عند التنازع صلى اهللا عليه و سلم وال أذكر 

  والقياس أصال ليس قرآنا وال حديثا فال حيل الرد إليه أصال وباهللا تعاىل التوفيق 
مع أن هذا احلديث الذي ذكرنا من طريق معاذ ال ذكر للقياس فيه البتة بوجه من الوجوه وال بنص وال بدليل وإمنا 

ه الرأي والرأي غري القياس ألن الرأي إمنا هو احلكم باألصلح واألحوط واألسلم يف العاقبة والقياس هو احلكم في
بشيء ال نص فيه مبثل احلكم يف شيء منصوص عليه وسواء كان أحوط أو مل يكن أصلح أو مل يكن كان أسلم أو 

  أقتل استحسنه القاتل له أو استشنعه 
اهللا عليه و سلم إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران ليس  وهكذا القول يف قوله صلى

  فيه للقياس أثر ال بدليل وال بنص وال للرأي أيضا ال يذكر وال بدليل بوجه من الوجوه وإمنا فيه إباحة االجتهاد فقط 
وسع يف طلب حكم طلب النازلة يف القول واالجتهاد ليس قياسا وال رأيا وإمنا االجتهاد إجهاد النفس واستفراغ ال

والسنة فمن طلب القرآن وتقرأ آياته وطلب يف السنن وتقرأ األحاديث يف طلب ما نزل به فقد اجتهد فإن وجدها 
منصوصة فقد أصاب فله أجران أجر الطلب وأجر اإلصابة وإن طلبها يف القرآن والسنة فلم يفهم موضعا منهما وال 

  كه فقد اجتهد فأخطأ فله أجر وقف عليه وفاتت إدرا
وال شك أهنا هنالك إال أنه قد جيدها من وفقه اهللا هلا وال جيدها من مل يوفقه اهللا تعاىل هلا كما فهم جابر وسعد 



وغريمها آية الكاللة ومل يفهمها عمر وكما قال عثمان يف األختني مبلك اليمني أحلتهما آية وحرمتهما آية فأخرب أنه 
ضع حقيقة حكمهما ووقف غريه على ذلك بال شك وحمال أن يغيب حكم اهللا تعاىل عن مجيع مل يقف على مو

  املسلمني وباهللا تعاىل التوفيق 
واحتجوا أيضا مبا حدثناه أمحد بن قاسم ثنا أيب قاسم بن حممد ثنا جدي قاسم ابن أصبغ نا حممد بن إمساعيل الترمذي 

 األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف نا سعيد بن أيب مرمي أنا سلمة بن علي حدثين
  عن أيب هريرة قال حض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على تعلم العلم قبل ذهابه 

قال صفوان بن عسال وكيف وفينا كتاب اهللا ونعلمه أوالدنا فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت عرف 
  ت التوراة واإلجنيل يف أيدي اليهود والنصارى فما أغنت عنهم حني تركوا ما فيهما ذلك فيه مث قال أليس

قال أبو حممد هذا احلديث من أعظم احلجج عليهم يف وجوب إبطال القياس ألنه صلى اهللا عليه و سلم أخرب أن من 
هل هذه الصفة ألهنم ترك القرآن والعمل به فقد ترك العلم أو سلك سبيل اليهود والنصارى وأصحاب القياس أ

  تركوا القرآن والعمل به وأقبلوا على قياساهتم الفاسدة ونعوذ باهللا من اخلذالن 
مث يقال هلم إمنا تعلقتم بتشبيه النيب صلى اهللا عليه و سلم فعل من حرم التوفيق من أمته يف ذلك بفعل اليهود 

نكر أن يكون حكم من فعل ذلك من املسملني والنصارى إذ نبذوا كتاهبم وحنن نقر بصحة هذا التشبيه وإمنا ن
  كحكم من أشبه فعله من اليهود والنصارى 

وأما أهل القياس فيلزمهم لزوما ضروريا إذ حكموا للمشتبهني حبكم واحد أن حيكموا فيمن ترك أحكام القرآن منا 
ساملوا فإن متادوا على قياسهم  مبا حنكم به يف اليهود والنصارى من القتل والسيب للذراري والنساء وأخذ اجلزية إن

حلقوا بالصفرية األزارقة وعاد هذا من احلكم عليهم يف تركهم ألحكام القرآن والعمل بالقياس وإن جحدوا عن 
  ذلك تناقضوا وتركوا القياس وباهللا تعاىل التوفيق 

ه حجة عليهم وموجب فهذا كل ما موهوا به من إيراد احلديث الذي قد أوضحنا حبول اهللا تعاىل وقوته أنه كل
إلبطال القياس وكل من له أدىن حس يرى أن إيرادهم ما أوردوا ال طريق للقياس فيه وألهنم يومهون الضعفاء أننا 

  ننكر تشابه األمساء وحنن وهللا احلمد أعلم بتشابه األمساء منهم وأشد إقرارا به منهم 
كم واحد من إجياب أو حترمي أو حتليل بغري إذن من اهللا وإمنا ننكر أن حنكم يف الدين للمتشاهبني يف بعض الصفات حب

تعاىل أو من رسوله صلى اهللا عليه و سلم فهذا أنكرنا ويف هذا خالفنا ال يف تشابه األشياء فلو تركوا التمويه 
  الضعيف لكان أوىل هبم 

رة ال يعدهلا يف القبح وادعى بعضهم دون مراقبة إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على القول بالقياس وهذه جماه
شيء أصال وباليقني نعلم أن ما روي قط عن أحد من الصحابة القول بأن القياس حق بوجه من الوجوه ال من طريق 

تصح وال من طريق ضعيفة إال حديثا واحدا نذكره إن شاء اهللا تعاىل بعد فراغنا من ذكر متويههم بدالئل اإلمجاع 
  وهو ال يصح البتة 

يعارضهم فقال قد صح إمجاع الصحابة على إبطال القياس أكان يكون بينه وبينهم فرق يف أهنا  ولو أن معارضا
  دعوى ودعوى بل إن قائل هذا من إمجاعهم على إبطال القياس يصح قوله بربهان نذكره إن شاء اهللا تعاىل 

كافر أن مجيع الصحابة  وهو أنه قد صح بال شك عند كل أحد من ولد آدم يدري اإلسالم واملسلمني من مؤمن أو
جممعون على إجياب ما قال اهللا تعاىل يف القرآن مما مل يصح نسخه وعلى إجياب ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



سلم وعلى أنه ال حيل ألحد أن حيرم وال حيلل وال أن يوجب حكما مل يأت به اهللا تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و 
رسول اهللا مل يلبس على أمته أمر دينها وأنه صلى اهللا عليه و سلم قد بينه كله للناس وهذا سلم يف الديانة وعلى أن 

  كله جممع عليه من مجيع الصحابة أوهلم عن آخرهم بال شك 
ولوال ذلك ما كانوا مسلمني فإن هذا جممع عليه بال شك فهذه املقدمات مبطلة للقياس ألنه عند القائلني به 

نزل اهللا تعاىل فيها حكما يف القرآن بينا وال بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما حكمها حوادث يف الدين مل ي
  بنصه عليها وهذا ما ال يشك مسلم أن الصحابة لو مسعوا قائال يقول هبذا لربئوا منه 

الفتيا وأيضا فالصحابة عشرات ألوف روى احلديث منهم ألف وثالمثائة ونيف مذكورون بأمسائهم وروى الفقه و
منهم عن حنو مائة ونيف وأربعني مسمني بأمسائهم حاشا اجلمل املنقول عن أكثرهم أو مجيعهم كإقامة الصالة وأداء 

الزكاة والسجود فيما سجد هبم إمامهم فيه من سجود القرآن واالشتراك يف اهلدى والصالة الفريضة خلف التطوع 
عنه بامسه أنه أجاز أمر كذا أو هنى عن أمر كذا أو أوجب كذا أو  ومثل هذا كثري وإمنا أوردنا بنقل الفتيا من ذكر

عمل كذا فما منهم أحد روي عنه إباحة القياس وال أمر به البتة بوجه من الوجوه حاشا احلديث الواحد الذي 
  ذكرنا آنفا وسنذكره إن شاء اهللا تعاىل بإسناده ونبني وهيه وسقوطه 

ل مبا يظن أنه قياس فإذا حقق مل يصح أنه قياس منها صحيح السند ومنها وروي أيضا حنو عشر قضايا فيها العم
  ساقط السند ويروى عنهم أكثر من ذلك وأصح يف إبطال القياس نصا 

وأما القول بالعمل اليت يقول هبا حذاق القياسيني عند أنفسهم وال يرون القياس جائزا إال عليها فباليقني ضرورة 
  د من الصحابة بوجه من تعلم أنه مل يقل قط هبا أح

الوجوه وال أحد من التابعني وال أحد تابعي التابعني وإمنا هو أمر حدث يف أصحاب الشافعي واتبعهم عليه أصحاب 
  أيب حنيفة مث تالهم فيه أصحاب مالك 

 وهذا أمر متيقن عندهم وعندنا وما جاء قط يف شيء من الروايات عن أحد من كل من ذكرنا أصال ال يف رواية
ضعيفة وال سقيمة أن أحدا من تلك األعصار علل حكما بعلة مستخرجة جيعلها عالمة للحكم مث يقيس عليها ما 
وجد تلك العلة فيه مما مل يأت يف حكمه نص وإذا ال جيوز القياس عند مجهور أصحاب القياس إال على علة جامعة 

نوا هم وحنن على أن ليس أحد من الصحابة وال من بني األمرين هي سبب احلكم وعالمته وإال فالقياس باطل مث أيق
تابعيهم وال من تابعي تابعيهم نطق هبذا اللفظ وال نبه على هذا املعىن وال دل عليه وال علمه وال عرفه ولو عرفوه ما 

  كتموه فقد صح إمجاعهم على إبطال القياس بال شك 
ىل الفرار من ذكر العلل وتعليل األحكام مجلة وعن وقد اضطر هذا األمر وهذا الربهان طائفة من أصحاب القياس إ

لفظ القياس وجلؤوا إىل التشبيه والتمثيل والتنظري وهو املعىن الذي فروا منه بعينه ألنه ال بد هلم من التعريف بالشبه 
نار بني األمرين املوجب تسوية حكم ما مل ينص عليه مع ما نص عليه منهما فكانوا كاملستجريين من الرمضاء بال

وكمحلل اخلمر باسم النبيذ وأكثر ما هي هذه الطائفة فمن أصحاب مالك وأمحد ومن مل يقلد أحدا من علماء 
أصحاب احلديث ومنهم نبذ من أصحاب مالك ويسري من أصحاب أيب حنيفة فكيف يستحل من له علم وورع 

ه أزيد من عشرين ألف قضية ليس وفرار عن الكذب أن يدعي اإلمجاع فيما هذه صفته ويف أمر قد روي عن أصحاب
فيها ما يدل على القياس إال قضية واحدة ال تصح وحنو عشر قضايا يظن أهنا قياس وليست عند التحقيق قياسا وهم 

  جممعون معنا على أنه مل حيفظ قط عن أحد من الصحابة قياس يف حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم 
 من كل دين حدث بعده صلى اهللا عليه و سلم ولو كان القياس حقا ملا فإذ ذلك كذلك فنحن نربأ إىل اهللا تعاىل



أغفل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيانه العمل به مث من الباطل املتيقن أن يكون القياس مباحا يف الدين مث ال 
نقيس فصح أن  يعلمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي شيء نقيس وال على ما نقيس وال أين نقيس وال كيف

  القياس باطل ال شك فيه 
  وأما القول والرأي واالستحسان واالختيار فكثري عنهم رضي اهللا عنهم جدا ولكنه ال 

سبيل إىل أن يوجد ألحد منهم أن جعل رأيه دينا أوجبه حكما وإمنا قالوا إخبارا منهم بأن هذا الذي يسبق إىل 
ختصمني وحنو هذا مع أن أصحاب القياس قد كفونا وهللا احلمد قلوهبم وهكذا يظنون على سبيل الصلح بني امل

  التعلق هبذا الباب ألهنم نعين حذاقهم ومتكلميهم مبطلون للرأي واالستحسان إال أن يكون قياسا على علة جامعة 
وقد أصفق على هذا أكابر املتأخرين من احلنفيني املالكيني وسلكوا يف ذلك مسلك الشافعيني وتركوا طرائق 

سالفهم يف االعتماد على الرأي واالستحسان وقياس التمثيل املطلوب والتشبيه ولو مل يفعلوا لكان أمرهم أهون مما أ
يظن ألنه مل يبق إال بالرأي وحده جمردا واالستحسان املطلق فليس رأي زيد أوىل من رأي عمرو وال استحسان زيد 

  أوىل من استحسان رأي عمرو 
  لو كان ذلك مهال غري حقيقة وحراما حالال معا وحقا باطال معا وختليطا فاسدا فحصل الدين وأعوذ باهللا 

  وهذا أبني من أن يغلط فيه من له حس وباهللا تعاىل التوفيق 
واحتجوا بإمجاع األمة على تقدمي أيب بكر إىل اخلالفة وأن ذلك قياس على تقدمي النيب صلى اهللا عليه و سلم له إىل 

ألنصار ارضوا إلمامتكم من رضيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لصالتكم وهي عظم الصالة وأن عمر قال ل
  دينكم 

قال أبو حممد وهذا من الباطل الذي ال حيل ولو مل يكن يف تقدمي أيب بكر حجة إال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم قد استخلف عليا على املدينة يف غزوة تبوك 

  الم وهي آخر غزواته عليه الس
فقياس االستخالف على االستخالف اللذين يدخل فيهما الصالة واألحكام أوىل من قياس االستخالف على الصالة 

  وحدها 
  فإن قالوا إن استخالف النيب صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر هو آخر فعله 

اهللا عليه و سلم على املدينة يف  قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق إن عليا مل ينحط فضله بعد أن استخلفه رسول اهللا صلى
  غزوة تبوك 

  بل زاد خريا بال شك 
فلم يكن استخالف النيب صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر على الصالة ألجل نقيصة حدثت يف علي مل تكن فيه إذا 

  استخلفه على تبوك 
ن أيب بكر فليس استخالف أيب كما مل يكن استخالفه عليه السالم عليا على املدينة يف عام تبوك ألنه كان أفضل م

  بكر على الصالة حاطا لعلي 
  وإمنا العلماء يف خالفة أيب بكر على قولني أحدمها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نص عليه وواله 

خالفته على األمة وأقامه بعد موته مقامه صلى اهللا عليه و سلم يف النظر عليه وهلا وجعله أمريا على مجيع املؤمنني 
  وفاته صلى اهللا عليه و سلم  بعد



  وهذا هو قولنا الذي ندين اهللا تعاىل به 
  ونلقاه إن شاء اهللا تعاىل عليه مقرونا منا بشهادة التوحيد 

وحجتنا الواضحة يف ذلك إمجاع األمة حينئذ مجيعا على أن مسوه خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولو كانوا 
الة لكان أبو بكر مستحقا هلذا االسم يف حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم واألمة أرادوا ذلك أنه خليفة على الص

كلها جممعة على أنه مل يستحق أبو بكر هذا االسم يف حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنه إمنا استحقه بعد موت 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ ويل خالفته على احلقيقة 

تسميتهم إياه خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الصالة ال على األمة ملا كان هبذا وأيضا فلو كان املراد ب
االسم يف ذلك الوقت أوىل من أيب زهم وابن أم مكتوم وعلي فكل هؤالء فقد استخلفه النيب صلى اهللا عليه و سلم 

استخلفه صلى اهللا عليه و سلم على على املدينة وال من عتاب بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس وقد 
مكة وال من عثمان بن أيب العاص الثقفي فقد استخلفه صلى اهللا عليه و سلم على الطائف وال من خالد بن سعيد 

  بن العاص بن أمية بن عبد مشس فقد استخلفه صلى اهللا عليه و سلم على صنعاء 
ليفة رسول اهللا ال يف حياة النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما اتفقت األمة كلها على أنه ال يسمى أحد ممن ذكرنا خ

وال بعد موته يسمى بذلك علي إذ ويل اخلالفة علمنا ضرورة أنه مسي أبو بكر خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم ألنه استخلفه على اخلالفة التامة بعد موته يف والية مجيع أمور األمة وهذا بني 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
  ومعىن خليفة فعيلة من خملوف وهذا اهلاء للمبالغة كقولك عقري وعقرية منقول عن معقورة فهذا قول 

  والقول الثاين أنه إمنا قدمه املسلمون ألنه كان أفضلهم وحكم اإلمامة أن يكون يف األفضل 
 وإن ال أستخلف واحتجوا بامتناع األنصار يف أول األمر وبقول عمر إن أستخلف فقد استخلف من هو خري مين

  فلم يستخلف من هو خري مين يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه بل بعضه عائد عليهم ألن األنصار مل يكونوا 

 ليتركوا رأيهم وهم أهل الدار واملنعة السابقة الذين مل يبالوا مبخالفة أهل املشرق واملغرب وحاربوا مجيع العرب حىت
أدخلوهم يف اإلسالم طوعا وكرها إال لنص من النيب صلى اهللا عليه و سلم ال لرأي أضافهم النزاع إليهم من 

  املهاجرين 
وأما قول عمر فظن منه وقد قال رضي اهللا عنه إذ بشره ابن عباس عند موته باجلنة واهللا إن علمك بذلك يا ابن 

يه و سلم باجلنة مع ما يف القرآن من ذلك ألهل احلديبية وهم عباس لقليل فخفي عليه شهادة النيب صلى اهللا عل
منهم فهكذا خفي عليه نص النيب صلى اهللا عليه و سلم على أيب بكر وهذا من عمر مضاف إىل ما قلنا آنفا 

  ومضاف إىل قول يوم مات النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  اهللا عليه و سلم أن يكتب يف مرضه الذي مات فيه  واهللا ما مات رسول اهللا وإىل قوله يوم أراد رسول اهللا صلى

كما حدثنا محام بن أمحد ثنا عبد اهللا بن إبراهيم ثنا أبو زيد املروزي ثنا حممد بن يوسف ثنا البخاري ثنا حيىي بن 
ا سليمان اجلعفي ثنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس قال مل
اشتد برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجعه قال ائتوين بكتاب اكتب لكم كتابا ال تضلوا بعدي فقال عمر إن 

النيب صلى اهللا عليه و سلم غلبه الوجع وعندنا كتاب اهللا حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط فقال قوموا عين وال ينبغي 
  عندي التنازع 



  بني رسول اهللا وبني كتابه فخرج ابن عباس يقول إن الرزية ما حال 
وحدثناه عبد اهللا بن ربيع ثنا حممد بن معاوية ثنا أمحد بن شعيب أنا حممد بن منصور عن سفيان الثوري مسعت 

سليمان هو األحول عن سعيد بن جبري عن ابن عباس فذكر احلديث وفيه إن قوما قالوا عن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم يف ذلك اليوم ما شأنه هجر 

قال أبو حممد هذه زلة العامل اليت حذر منها الناس قدميا وقد كان يف سابق علم اهللا تعاىل أن يكون بيننا االختالف 
  وتضل طائفة وهتتدي هبدى اهللا أخرى 

فلذلك نطق عمر ومن وافقه مبا نطقوا به مما كان سببا إىل حرمان اخلري بالكتاب الذي لو كتبه مل يضل بعده ومل يزل 
ا احلديث مهما لنا وشجى يف نفوسنا وغصة نأمل هلا وكنا على يقني من أن اهللا تعاىل ال يدع الكتاب الذي أمر هذ

أراد نبيه صلى اهللا عليه و سلم أن يكتبه فلن يضل بعده دون بيان ليحيا من حي عن بينة إىل أن من اهللا تعاىل بأن 
  أوجدناه 

  فاجنلت الكربة واهللا احملمود 
بد اهللا بن يوسف ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثنا أمحد بن علي ثنا وهو ما حدثناه ع

مسلم بن احلجاج ثنا عبيد اهللا بن سعيد ثنا يزيد بن هارون ثنا إبراهيم بن سعد ثنا صاحل بن كيسان عن الزهري عن 
مرضه ادعي يل أبا بكر وأخاك حىت أكتب كتابا عروة عن عائشة قالت قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 

  فإين أخاف أن يتمىن متمن ويقول قائل ويأىب اهللا والنبيون إال أبا بكر 
  قال أبو حممد هكذا يف كتايب عن عبد اهللا بن يوسف ويف أم أخرى ويأىب اهللا واملؤمنون 

ثنا عبد الرمحن بن حممد بن سالم الطرسوسي  وهكذا حدثناه عبد اهللا بن ربيع ثنا حممد بن معاوية ثنا أمحد بن شعيب
ثنا يزيد بن هارون ثنا إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم مبثله وفيه إن ذلك كان يف اليوم الذي بدىء فيه عليه السالم بوجعه الذي مات فيه بأيب هو وأمي 
لمنا أن الكتاب املراد يوم اخلميس قبل موته صلى اهللا عليه و سلم بأربعة أيام كما روينا عن ابن قال أبو حممد فع

عباس يوم قال عمر ما ذكرنا إمنا كان يف معىن الكتاب الذي أراد صلى اهللا عليه و سلم أن يكتبه يف أول مرضه قبل 
  يوم اخلميس املذكور بسبع ليال 
ه وجعه يوم اخلميس يف بيت ميمونة أم املؤمنني وأراد صلى اهللا عليه و سلم يوم ألنه صلى اهللا عليه و سلم ابتدأ

االثنني وكانت مدة علته صلى اهللا عليه و سلم اثين عشر يوما فصح أن ذلك الكتاب كان يف استخالف أيب بكر 
سئلت من كان  لئال يقع ضالل يف األمة بعده صلى اهللا عليه و سلم فإن ذكر ذاكر معىن ما روي عن عائشة إذ

  رسول اهللا مستخلفا لو استخلف فإمنا معناه لو كتب الكتاب يف ذلك 
قال أبو حممد فهذا قول ثان وقالت الزيدية إمنا استخلف أبو بكر استيالنا للناس كلهم ألنه كان هنالك قوم ينافرون 

   عليا فرأى علي أن قطع الشغب أن يسلم األمر إىل أيب بكر وإن كان دونه يف الفضل
  قال أبو حممد وأما أن يقول أحد من األمة إن أبا بكر إمنا قدم قياسا على تقدميه إىل 

الصالة فيأىب اهللا ذلك وما قاله أحد قط يومئذ وإمنا تشبث هبذا القول الساقط املتأخرون من أصحاب القياس الذين 
ياس حقا ملا بينا قبل وألن اخلالفة ليست ال يبالون مبا نصروا به أقواهلم مع أنه أيضا يف القياس فاسد لو كان الق

علتها علة الصالة ألن الصالة جائز أن يليها العريب واملوىل والعبد والذي ال حيسن سياسة اجليوش واألموال 



  واألحكام والسري الفاضلة وأما اخلالفة فال جيوز أن يتوالها إال قرشي صليبة عامل بالسياسة ووجوهها 
  ءة وإن مل يكن حمكما للقرا

وإمنا الصالة تبع لإلمامة وليست اإلمامة تبعا للصالة فكيف جيوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس اإلمامة 
  اليت هي أصل على الصالة اليت هي فرع من فروع اإلمامة هذا ما ال جيوز عند أحد من القائلني بالقياس 

رو وغريه أيام النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل يكن ممن وقد كان سامل موىل أيب حذيفة يؤم أكابر املهاجرين وفيهم عم
جتوز له اخلالفة فكان أحقهم بالصالة ألنه كان أقرأهم وقد كان أبو ذر وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت 

وابن مسعود أوىل الناس بالصالة إذا حضرت إذا مل يكونوا حبضرة أمري أو صاحب منزل لفضل أيب ذر وزهده 
وسابقته وفضل سائر من ذكرنا وقراءهتم ومل يكونوا من أهل اخلالفة وال كان أبو ذر من أهل اخلالفة وال  وورعه

  كان أبو ذر من أهل الواليات وال من أهل االضطالع هبا 
وقد قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا ذر إين أحب لك ما أحب لنفسي وإنك ضعيف فال تأمرن على 

 تولني مال يتيم وقد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأسامة بن زيد اثنني وال
على من هو أفضل منهم وأقرأ وأقدم هجرة وأفقه وأسن وهذه هي شروط االستحقاق لإلمامة يف الصالة وليست 

  هذه شروط اإلمارة 
الرفق يف غري مهانة والشدة يف غري عنف والعدل واجلود بغري وإمنا شروط اإلمارة حسن السياسة وجندة النفس و

إسراف ومتييز صفات الناس يف أخالقهم وسعة الصدر مع الرباءة من املعاصي واملعرفة مبا خيصه يف نفسه يف دينه وإن 
أن مل يكن صاحب عبارة وال واسع العلم ولو حضر عمرو وخالد وأسامة مع أيب ذر وهم غري أمراء ما ساغ هلم 

  يؤموا تلك اجلماعة وال أن يتقدموا أبا ذر وال أيب بن كعب 
ولو حضروا يف مواضع حيتاج فيها إىل السياسة يف السلم واحلرب لكان عمرو وخالد وأسامة أحق بذلك من أيب ذر 

  وأيب 

  وملا كان أليب ذر وأيب من ذلك حق مع عمرو وخالد وأسامة 
عليه و سلم خالدا وأسامة وعمرا دون أيب ذر وأيب وأبو ذر وأيب أفضل  وبرهان ذلك استعمال رسول اهللا صلى اهللا

  من عمرو وأسامة وخالد بدرج عظيمة جدا 
وقد حضر الصحابة يوم غزوة مؤتة فقتل األمراء وأشرف املسلمون على اهللكة فما قام منهم أحد مقام خالد بن 

اإلسالم يومئذ فما ثبت أحد ثباته وأخذ الراية ودبر الوليد كلهم إال األقل أقدم إسالما وهجرة ونصرا وهو حديث 
األمر حىت احناز بالناس أمجل احنياز فليست اإلمامة واخلالفة من باب الصالة يف ورد وال صدر فبطل متويههم بأن 

  خالفة أيب بكر كانت قياسا على الصالة أصال 
  عليه و سلم ما اختلفوا فيها  فإن قالوا لو كانت خالفة أيب بكر منصوصا عليه من النيب صلى اهللا

قال أبو حممد فيقال هلم وباهللا تعاىل التوفيق هذا متويه ضعيف ال جيوز إال على جاهل مبا اختلف فيه الناس وهل 
  اختلف الناس إال يف املنصوصات 

سنة فمن واهللا العظيم قسما برا ما اختلف اثنان قط فصاعدا يف شيء من الدين إال يف منصوص بني يف القرآن وال
  قائل ليس عليه العمل ومن قائل هذا تلقى خبالف ظاهره ومن قائل هذا خصوص ومن قائل هذا منسوخ 

ومن قائل هذا تأويل وكل هذا منهم بال دليل يف أكثر دعواهم كاختالفهم يف وجوب الوصية ملن ال يرث من 
ت وممن تؤخذ اجلزية والقراءات يف األقارب واإلشهاد يف البيع وإجياب الكتابة وقسمة اخلمس وقسمة الصدقا



الصلوات والتكبري فيها واالعتدال والنيات يف األعمال والصوم ومقدار الزكاة وما يؤخذ فيها املتعة يف احلج 
والقرآن والفسخ وسائر ما اختلف الناس فيه وكل ذلك منصوص يف القرآن والصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم 
  سيان للنص كان اختالف من اختلف يف خالفة أيب بكر فعلى هذا وعلى الن

وأما األنصار فإهنم ملا ذكروا وكان قبل ذلك قد نسوا حىت قال قائلهم منا أمري ومنكم أمري ودعا بعضهم إىل املداولة 
لى وبرهان ما قلنا أن عبادة بن الصامت األنصاري روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن األنصار بايعوه ع

  أال ينازعوا األمر أهله وأنس بن مالك األنصاري روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن األئمة من قريش 
  فبهذا وحنوه رجعت األنصار عن رأيهم وال ذلك ما رجعوا إىل رأي غريهم ومعاذ 

  م فاضل سابق اهللا أن يكون رأي املهاجرين أوىل من رأي األنصار بل النظر والتدبري بينهم سواء وكله
إنك { وقد قال عمر يوم مات النيب صلى اهللا عليه و سلم واهللا ما مات رسول اهللا وهو حيفظ قول اهللا عز و جل 

  فلما ذكر هبا خر مغشيا عليه وهكذا عرض لألنصار } ميت وإهنم ميتون 
  وقد روينا ذلك نصا 

سدي نا أمحد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا كما حدثنا عبد اهللا بن ربيع نا عبد اهللا بن حممد بن عثمان األ
احلجاج بن املنهال نا أبو عوانة عن داود بن عبد اهللا األودي عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي فذكر حديث وفاة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فقال رجال أدركناهم فذكر باقي احلديث وفيه أن أبا بكر قال وقد علمت يا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وأنت قاعد إن األئمة من قريش والناس برهم تبع لربهم وفاجرهم سعد أن 

  تبع لفاجرهم قال صدقت أو قال نعم 
قال أبو حممد ومن أعاجيب أهل القياس أهنم يف هذا املكان حيتجون بأن إمامة أيب بكر كانت قياسا ال نصا مث نسوا 

أرادوا إثبات التقليد للمصاحب قالوا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقتدوا  أنفسهم أو تناسوا عمدا فإذا
  باللذين من بعدي أيب بكر وعمر 

قال أبو حممد وهذا اعجب ما شئت منه فإن كان هذا احلديث صحيحا فقد صح النص من رسول اهللا صلى اهللا 
يب بكر وبطل قوهلم إن بيعة أيب بكر كانت قياسا عليه و سلم على خالفة أيب بكر بعده مث على خالفة عمر بعد أ

على صالته بالناس وإن كان هذا احلديث ال يصح فلم احتجوا به يف تقليد اإلمام من الصحابة أفيكون أقبح من 
هذه املناقضات مبا يبطل بعضه بعضا ولكن إمنا شأن القوم نصر املسألة اليت يتكلمون فيها مبا أمكن من حق أو باطل 

ة أو مبا يهدم عليهم سائر مذاهبهم ليومهوا من حبضرهتم من املغرورين هبم أهنم غالبون فقط فإذا تركوها أو ضحك
  وأخذوا يف غريها مل يبالوا أن ينصروها أيضا مبا يبطل قوهلم يف املسألة اليت تركوا وهكذا أبدا ونعوذ باهللا من اخلذالن 

صحابة قياسا على منع الصالة واحتجوا يف ذلك مبا روي من قوله واحتجوا بأن أبا بكر قاتل أهل الردة مع مجيع ال
ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة حىت إن بعض أصحاب القياس قال على هذا عول أبو بكر ال على اآلية اليت يف 

  براءة 
ن نسب هذا قال أبو حممد وهذا من اجلرأة واستحالل الكذب ونسب الضالل إىل أيب بكر حبيث ال مرمى وراءه وم

إىل أيب بكر فقد نسب إليه الضاللة وقد أعاذه اهللا من ذلك وبيان كذهبم يف هذا االعتراض أوضح من كل واضح 
ألن أبا بكر مل يقل ألقاتلنهم ألهنم فرقوا بني الصالة والزكاة وإمنا قال ألقاتلن املفرقني بني الصالة والزكاة وإمنا فعل 



فإذا نسلخ ألشهر حلرم فقتلوا { تعاىل لنا وللمسلمني قدميا وحديثا إذ يقول تعاىل  ذلك بال شك وقوفا عند إلزام اهللا
ملشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا هلم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا لصالة وآتوا لزكاة فخلوا 

تاء الزكاة فهذا الذي محل أبا فلم يبح اهللا تعاىل لنا ترك سبيلهم إال بإقامة الصالة وإي} سبيلهم إن هللا غفور رحيم 
  بكر على قتاهلم ال ما يدعونه من الكذب املفضوح من القياس الذي ال طريق له ههنا 

وصدق أبو بكر يف إجيابه قتال من فرق بني الصالة والزكاة ألن نص اهللا تعاىل عليهما سواء وليست إحدامها أصال 
  واألخرى فرعا فيجب قياس الفرع على األصل 

ليط ما شئت منه ولو اتعظوا هبذا القول من أيب بكر فلم يفرقوا ما ساوى النص بينه لكان أوىل هبم لكنهم مل وهذا خت
  يفعلوا بل قالت طائفة منهم الزكاة جتزىء إال بنية والصالة تلزم العبد والزكاة ال تلزمه وإن كان ذا مال 

خمصوص ويف بعضه هذا عموم ويف بعضه هذا  وأما يف سائر النصوص فال يبالون أن يقولوا يف بعض النص هذا
  واجب ويف بعضه هذا ندب ومثل هذا هلم كثري 

وقد عارض الصحابة أبا بكر بقول النيب صلى اهللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا 
  عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا 

سبوا رضي اهللا عنهم اآلية اليت ذكرنا آنفا يف براءة وكلهم قد مسعها ألهنا يف سورة براءة اليت قرئت قال أبو حممد ون
  على الناس كلهم يف املوسم يف حجة أيب بكر سنة تسع 

ويف اجلملة أيضا أبو هريرة وابن عمر وكالمها قد روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األمر بقتال الناس حىت 
الصالة ويؤتوا الزكاة كما حدثنا ابن يوسف ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى نا أمحد بن حممد ثنا يقيموا 

أمحد بن علي ثنا مسلم بن احلجاج ثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد املسمعي ثنا عبد امللك بن الصباح عن شعبة 
بد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و عن واقد بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن ع

سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا 
  فعلوا عصموا مين دماءهم وأمواهلم وحساهبم على اهللا 
روح عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن أيب  قال مسلم وحدثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع نا

هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا ويؤمنوا يب ومبا 
  جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا 

هذه النصوص من القرآن وكالم النيب صلى اهللا عليه و سلم ما ترك الصحابة احلديث الذي  قال أبو حممد فلوال
تعلقوا به ولكن ليس كل أحد حيضره يف كل حني ذكر كل ما عنده واحتجوا بإمجاع األمة على استخالف إمام إذا 

  مات إمام وال نص على املستخلف 
ح بطاعة أويل األمر منا وجاءت اآلثار الصحاح عن النيب صلى قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألن النص قد ص

اهللا عليه و سلم بوجوب الطاعة لألئمة ولزوم البيعة وهذا ما يوجب استخالف إمام إذا مات اإلمام فهو نص 
صحيح على وجوب االستخالف ملن يوثق بدينه ويقوم بأمور املسلمني من قريش نصوصا بينة على وجوب العدل 

  م والرفق بالرعية والنصح هلم فصفات اإلمام منصوصة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينة واضحة على اإلما
  فمن كانت فيه تلك الصفات فقد نص على تقدميه وإفراده باألمر ما عدل 

  كاألمر بالعتق وال حاجة بنا إىل تسمية املعتق وإجياب األضحية والنسك وال حاجة بنا إىل 



ا مجع الشريعة وليت شعري أي مدخل للقياس يف هذا إن هذا األمر كان ينبغي لكل ذي عقل أن صفة لوهنا وهكذ
  يستحي من االحتجاج مبثله 

واحتجوا بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نيب بعدي قالوا لنا فقولوا إنه يكون بعده رسول ألنه أخرب بأنه ال 
  يكون بعده نيب ومل يقل ال رسول بعدي 

أبو حممد وهذا جهل مظلم ممكن أتى هبذا ألن هذا من جوامع الكلم اليت أوتيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و  قال
سلم وكل رسول نيب وليس كل نيب رسوال فلو قال عليه السالم ال رسول بعدي ألمكن أن يقول بعده نيب لكن إذ 

  بال شك  قال ال نيب بعدي فقد صح أنه ال رسول بعده ألن كل رسول فهو نيب
وال سبيل إىل وجود رسول ليس نبيا فبطل هذا التمويه الضعيف على أن هذا كله لو صح هلم كما ادعوه ومعاذ اهللا 

من ذلك ملا كان من شيء منه دليل على قياس التني على الرب وال على وجوب القياس يف الشرائع فكيف وكل ما 
   أوتوا به عليهم هو ال هلم واحلمد هللا رب العاملني

وقد حدثنا أمحد بن حممد بن احلسن ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن 
إدريس األودي عن املختار بن فلفل عن أنس قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت 

  ة فجزع الناس فقال قد بقيت مبشرات وهن جزء من النبو
  قال أبو حممد واحتجوا بأن احلائض إمنا أمرت بالتيمم إذ عدمت املاء يف السفر قياسا على اجلنب 

قال أبو حممد هذا متويه ضعيف ومعاذ اهللا أن نأمر احلائض بذلك قياسا بل بالنص وهو قوله تعاىل إذ أمر باعتزال 
يف حمليض وال تقربوهن حىت يطهرن فإذا  ويسألونك عن حمليض قل هو أذى فعتزلوا لنسآء{ احليض حىت يطهرن 

فأمرهن اهللا تعاىل بالطهور مجلة وقال } تطهرن فأتوهن من حيث أمركم هللا إن هللا حيب لتوابني وحيب ملتطهرين 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعلت يل األرض مسجدا وطهورا فالتراب طهور واملاء طهور بالنص وفسر 

مل ما دام يوجد املاء لغري املريض أو من أوجبه له النص فدخلت احلائض يف هذا النص اإلمجاع أن التراب ال يستع
ولقد كان ينبغي ملن فرق بني احلائض واجلنب فيما أباح هلا من قراءة القرآن ومنعه اجلنب من ذلك أن يعلم أنه ترك 

  القياس 

  لى البقر واحتجوا أيضا بإجياب الزكاة يف اجلواميس وأنه إمنا وجب ذلك قياسا ع
قال أبو حممد وهذا شغب فاسد ألن اجلواميس نوع من أنواع البقر وقد جاء النص بإجياب الزكاة يف البقر والزكاة 

  يف اجلواميس ألهنا بقر واسم البقر يقع عليها 
ولوال ذلك ما وجدت فيها زكاة وكذلك البخت واملهاري والفواجل هي أنواع من اإلبل وكذا الضأن واملاعز يقع 

  عليها اسم الغنم 
وقد قال بعض الناس البخت ضأن اإلبل واجلواميس ضأن البقر وقد رأينا احلمر املريسية ومحر الفجالني ومحر 
  األعراب املصامدة نوعا واحدا وبينها من االختالف أكثر مما بني اجلواميس وسائر البقر وكذلك مجيع األنواع 

  أهنم قاسوا ذات عرق على قرن واحتجوا بأن الناس قاسوا على ذي احلليفة و
قال أبو حممد وهذا كذب وباطل ألن احلديث يف توقيت ذات عرق ألهل العراق مشهور ثابت مسند ال جيهله من 

  له بصر باحلديث 
حدثنا عبد اهللا بن ربيع ثنا حممد بن إسحاق بن السليم القاضي وحممد بن معاوية قال ابن إسحاق ثنا أبو سعيد 

يمان بن األشعث ثنا هشام بن هبرام وقال ابن معاوية ثنا أمحد بن شعيب أخربين حممد بن عبد اهللا األعرايب ثنا سل



عمار ثنا أبو هاشم حممد بن علي قال هبرام ثنا املعاىف بن عمران وقال أبو هاشم عن املعاىف بن عمران مث اتفقا عن 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقت ألهل العراق أفلح بن محيد عن القاسم بن حممد بن أيب بكر عن عائشة أن رسول 

  ذات عرق 
قال أبو حممد هشام بن هبرام ثقة واملعاىف ثقة جليل وأفلح بن محيد كذلك وأما قياسهم على ذي احلليفة فهذيان ال 
ل يدرى ما هو وال ماذا قيس عليه واملواقيت خمتلفة فمنها ذو احلليفة على عشر ليال ومنها اجلحفة على ثالث ليا

  ومنها قرن على أكثر من ليلة ومنها يلملم على ليلة فعلى أي هذا يقاس إن هذا األمر ال يفهمه إال ذو لب 
  واحتجوا مبا روي من قول ابن عمر فعدل الناس بصاع من شعري مدين من بر 

هلذا اإلمجاع عنده  قال أبو حممد وهذا من طرائف ما احتجوا به ألن احملتج هبذا إن كان مالكيا أو شافعيا فهو خمالف
ومن أقر على نفسه بأنه خمالف لإلمجاع فأقل ما عليه اعترافه بأنه خمالف للحق ثابت على الباطل غري تائب عنه وهذا 

  فسق جمرد 

ومن أعجب العجب احتجاج املرء مبا ال يراه حجة ولكن هذا غري بديع منهم فهذا أبو حنيفة حيتج أن اخليار ال 
  ال أكثر حبديث املصراة فإذا قيل له فهذا الذي حتتج به أتأخذ به قال ال يكون إال ثالثة أيام 

وهذا مالك احتج يف تضمني القائد والسائق ما جتنيه الدابة املسوقة واملقودة بأن عمر غرم بين سعد بن ليث نصف 
أتبدي  دية رجل من جهينة أصاب أصبعه رجل من بين سعد بن ليث كان جيري فرسه فمات اجلهين فإذا سئل

املدعى عليهم يف هذا املكان كما فعل عمر قال ال جيوز ذلك وإذا قيل له أتغرم املدعى عليهم بغري أن حيلف املدعون 
كما فعل عمر يف هذا املكان قال ال جيوز ذلك وإذا قيل له أتقتصر يف هذا املكان على نصف الدية كما فعل عمر 

ي جيري فرسه على عاقلته يف هذا املكان كما فعل عمر قال ال جيوز قال جيوز ذلك وإذا قيل له أجتعل ما جىن الذ
  ذلك مث جيعل هذا احلديث نفسه حجة يف تضمني القائد والسائق قياسا على الراكب وهذا عجب عجيب 

مث تاله يف ذلك ابن اجلهم فاحتج أنه ال جيزئه من ذبح اهلدي أو األضحية ليال بالنهي عن حصاد الليل وجذاذه فإذا 
يل له أمتنع من حصاد الليل وجذاذه قال ال فهو خيالف ما أقر أنه حجة فيما ورد فيه وحيتج به فيما ليس منه يف ق

  ورد وال صدر 
مث تاله يف ذلك ابن أيب زيد فاحتج يف خمالفته هني النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة على القرب بصالته صلى 

  سوداء رضي اهللا عنها اهللا عليه و سلم على قرب املسكينة ال
  فإذا سئل أتأخذ بصالته صلى اهللا عليه و سلم على قرب املسكينة السوداء قال ال 

قال أبو حممد وهذا كثري منهم جدا كاحتجاج املالكيني يف شق زقاق اخلمر وكسر أوانيها باحلديث الوارد يف إحراق 
  رجل الغال فإذا قيل هلم أحترقون رجل الغال قالوا ال 

أيت لرجل منهم يدعى األهبر ويكىن بأيب جعفر احتجاجا أن الصداق ال يكون أقل من ثالثة دراهم حبديث وقد ر
  رواه إن الصداق ال يكون أقل من عشرة دراهم 

  ومثل هذا من نوادرهم كثري وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 
بر فأول ذلك أن ابن عمر  مث نرجع إىل ما احتجوا به من قول ابن عمر فعدل الناس بصاع من شعري نصف صاع

  الذي يروون عنه هذا القول ال يرضى به وال يقول به 



حدثنا أمحد بن حممد اجلسور ثنا أمحد بن مطرف نا عبد اهللا بن حيىي نا أيب ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ال 
  خيرج يف زكاة الفطر إال التمر مرة واحدة فإنه أخرج شعريا 

بن نبات نا عبد اهللا بن نصر الزاهد نا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا  حدثنا حممد بن سعيد
وكيع بن عمران بن حدير عن أيب جملز قال قلت البن عمر إن اهللا تعاىل قد أوسع والرب أفضل من التمر قال إن 

  أصحايب سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه 
هللا بن حسني بن عقال نا إبراهيم بن حممد الدينوري نا ابن اجهم نا معاذ بن حدثنا أمحد بن عمر بن أنس نا عبد ا

املثىن نا مسدد نا إمساعيل بن إبراهيم نا حممد بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن 
ل اهللا صلى اهللا سعد قال ذكرت أليب سعيد اخلدري صدقة الفطر فقال ال أخرج إال ما كنت أخرج يف عهد رسو

عليه و سلم صاعا من متر أو صاعا من شعري أو صاع زبيب أو صاع أقط فقلت له أو مدين من قمح قال ال تلك 
  قيمة معاوية ال أقبلها وال أعمل هبا 

قال أبو حممد أفيكون أعجب ممن يدعى اإلمجاع على قول يقول به ابن عمر إن الصحابة على خالف ذلك اإلمجاع 
وإنه ال خيرج الرب أصال اتباعا لطريق أصحابه مث يقول أبو سعيد تلك قيمة معاوية ال أقبلها وال أعمل هبا كما ذكرنا 

  فأين اإلمجاع لوال اجلنون وقلة الدين 
ومن طرائف الدهر قول الطحاوي ههنا إمنا أنكر أبو سعيد املقوم ال القيمة فيكون أعجب من هذه املهاجرة وهو 

د وقد ذكر القيمة ال أقبلها وال أعمل هبا فهل ضمري املؤنث راجع إىل القيمة وهذا ما ال يشك يذكر أنه قال أبو سعي
  فيه ذو بصر بشيء من خماطبات الناس ولكن اهلوى يعمي ويصم 

حدثنا أمحد بن عمر العذري ثنا عبد اهللا بن حسني بن عقال ثنا إبراهيم بن حممد الدينوري ثنا حممد بن أمحد بن 
وسى بن إسحاق األنصاري ثنا أبو بكر بن أيب شيبة نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن اجلهم ثنا م

عائشة أم املؤمنني قالت كان الناس يعطون زكاة رمضان نصف صاع فأما إذا وسع اهللا تعاىل على الناس فإين أرى 
  أن يتصدق بصاع 

دين من بر إمنا هو على اإلنكار لفعل من فعل ذلك فصح مبا ذكرنا أن قول ابن عمر وعائشة فعدل الناس بذلك م
وبرهان هذا ثبات ابن عمر وعائشة على صاع صاع ال على ما ذكروا من عمل الناس فلو كان عمل الناس عندمها 

  حقا ملا وسعهما خالفه فبطل متويههم وباهللا تعاىل التوفيق 
ر من نصف صاع شعري إال أنه ال شك أن ما مع أن عائشة مل تقل نصف صاع من بر ولعلها عنت من ال جيد أكث

حكته من فعل الناس يف ذلك مل يكن عندها حجة وال عمال مرضيا ولكن كقوهلا إذا أمرت هي وأمهات املؤمنني أن 
  خيطر على حجرهن جبنازة سعد فأنكر الناس ذلك فقالت ما أسرع الناس إىل إنكار ما ال علم هلم به 

  عليها وال نص فيها فصح أهنا قياس وقالوا وقد وجدنا مسائل جممع 
قال أبو حممد قد ذكرنا هذه املسألة يف باب اإلمجاع من ديواننا هذا وتكلمنا عليها وبيناها بعون اهللا تعاىل غاية البيان 
وأرينا الرباهني الضرورية على أن ذلك ال جيوز البتة وأهنا إمنا هي أحوال كانت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  سلم فأقر هبا وقد علمها و 
ومن ذلك القراض وليس ههنا شيء يقاس عليه جواز القراض بل القياس مينع من جوازه ألنه إجازة إىل غري أجل 

وعلى غري عمل موصوف وبأجرة فاسدة ورمبا مل يأخذ شيئا فضاع عمله ورمبا أخذ قليال أو كثريا وهكذا القول يف 
  سائر اإلمجاعيات من املسائل 



قوهلم إهنا عن قياس خرب كاذب ودعوى بال دليل والربهان قد قام على أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم قد  مع أن
بني مجيع واجبات اإلسالم وحالله وحرامه فكل ما أمجع عليه فعن الرسول وبيانه بال شك هذا هو اليقني إذ ال جيوز 

  وباهللا تعاىل التوفيق إمجاع الناس على شريعة مل يأت هبا نص فبطل أن يكون قياس 
واعترضوا ههنا على من أجاب من أصحابنا يف هذه املسألة بأن قال الناس خمتلفون يف القياس بال شك فكيف جيوز 

  أن جيمعوا على ما اختلفوا فيه وهذا ختليط ظاهر 
لنا إنكم قال أبو حممد وهذا جواب صحيح عياين ال جمال للشك فيه فاعترض بعض أصحاب القياس فيه بأن قال 

جتيزون اإلمجاع عن سنن كثرية أتت يف أخبار اآلحاد وقد علمتم أن أخبار اآلحاد خمتلف يف قبوهلا وهذا هو الذي 
  أنكرمت 

  قال أبو حممد وهذا متويه ضعيف منحل ظاهر االحنالل ألننا مل ندع إمجاع الناس 

مة كلها جممعة على قبول ما قاله رسول اهللا صلى على ما اختلفوا عليه من قبول خرب الواحد وإمنا قلنا ونقول إن األ
اهللا عليه و سلم ال خالف بني أحد ممن ينتمي إىل اإلسالم يف ذلك من مجيع الفرق أوهلا عن آخرها مث اختلفوا يف 

  الطريق املؤدية إىل معرفة صحة ما قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلنا حنن خرب الواحد العدل من مجلة ذلك 
وقال آخرون ليس من مجلة ذلك مث تأيت سنن قلنا حنن صحت عندنا من طريق من اآلحاد وقال من خالفنا إمنا 

  صحت عندنا من طريق التواتر ولو مل تأت إال من طريق اآلحاد فقط ما أخذنا هبا 
مجاع الناس على أن فهذه الصفة النقل هو الذي اتفق الناس كلهم من املسلمني على قبوله وأمجعوا على األخذ به كإ

يف مخس من اإلبل شاة وعلى أن فيما سقي بالنضح من القمح والشعري نصف العشر وسائر ما أمجعوا عليه من آيات 
  النبوة اليت جاءت من طريق الكافة وجاءت أيضا من طريق اآلحاد وليس هكذا أمر القياس الذي ادعوه 

على أصوهلم وقد صح هبا نص أو إمجاع أيضا فأخذنا حنن هبا  ولكنا ال ننكر أن تأيت مسائل تستوي يف حكم القياس
  ألن النص أتى هبا أو ألهنا إمجاع ومل نبال وافقت القياس أو خالفته 

وأيضا فإن من ينكر القياس ينكره على كل حال وبكل وجه ويف كل وقت وليس يف فرقة من فرق املسلمني أحد 
معة بال خالف عن أن الديانة ال تعرف إال باخلرب وإمنا أنكرت طوائف ينكر اخلرب مجلة بوجه من الوجوه بل كلها جم

  خرب الواحد وقالت خبرب التواتر 
وقال آخرون باخلرب املشتهر وقال آخرون خبرب الواحد العدل فالفرق بني ما أنكرنا وبني ما نظروه به بني واضح 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
  وا وهذا قياس واحتجوا بإجياب التحرير على املسيء قال

قال أبو حممد وهذا من ذلك املرار ليت شعري على أي شيء قيس التعزير إن كانوا إمنا قالوا به قياسا وأما حنن فإمنا 
قلنا به للنص الوارد يف ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال جيلد أحد يف غري حد أكثر من عشر جلدات 

ن األذى للناس أو من الفرار حبق لزمه وهو قادر على أدائه فقط وهذا وقع وأما السجن فإمنا هو منع املسجون م
  حتت قوله 

يا أيها لذين آمنوا أوفوا بلعقود أحلت لكم هبيمة ألنعام إال ما يتلى عليكم غري حملي لصيد وأنتم حرم إن هللا { تعاىل 
ما لزمه من احلق أو موته إن فعل به وله حد ال يتجاوز وهو توبة املسجون وإقالعه أو خروجه ع} حيكم ما يريد 
  ذلك قصاصا 



  واحتجوا أيضا بالتوجه إىل القبلة عند املعاينة فإذا غبنا عنها فباالجتهاد 
قال أبو حممد وهذا من ذلك التخليط وليس ههنا شيء قيس عليه ذلك بوجه من الوجوه وال هو أيضا موكول إىل 

قد نرى تقلب وجهك يف لسمآء فلنولينك قبلة ترضاها فول { عاىل الرأي وال إىل االستحسان ولكنه نص من اهللا ت
وجهك شطر ملسجد حلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن لذين أوتوا لكتاب ليعلمون أنه حلق من رهبم 

هو وظنوه فأما وصولنا إىل معرفة جهة القبلة فبالدليل الذي أنكروه علينا ومل يعرفوا ما } وما هللا بغافل عما يعملون 
قياسا وهذه مسألة يلوح فيها ملن له أدىن حس الفرق بني الدليل والقياس ألن جهة طلب القبلة ليس قياسا أصال وال 

ههنا شيء يقاس عليه وال هو موكول إىل رأي كل إنسان فيستقبل أي جهة شاء وال إىل استحسانه فصح أنه 
نا وإمنا كان يكون قياسا إذا خفيت عنا الكعبة توجهنا إىل يتوصل إىل ذلك بدليل ليس رأيا وال قياسا وال استحسا

بيت املقدس قياسا عليها ألهنا قد كانت أيضا قبلة أو إىل املدينة وهذا كفر من قائله وهذا حنو قولكم ملا حرم الرب 
العرض من بالرب نسيئة حرمنا التنب بالتنب نسيئة وإمنا الدليل على جهتها مطالع الكواكب والشمس ومعرفة نسبة 

  الطول 
وقالوا أيضا قد أسقطتم الزكاة عن الثياب قياسا على سقوطها عن احلمري وتركتم أخذ الزكاة من الثياب بعموم 

} خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صلواتك سكن هلم وهللا مسيع عليم { قول اهللا تعاىل 
  } وركعوا مع لراكعني وأقيموا لصالة وآتوا لزكاة { وقوله تعاىل 

قال أبو حممد وكذبوا يف ذلك ما شاؤوا ومعاذ اهللا أن نترك أخذ الزكاة من الثياب قياسا على احلمري ولكن ملا كانت 
اآليتان املذكورتان مل ينص عز و جل فيهما على مقدار ما يؤخذ يف الزكاة وال مىت يؤخذ مل حيل ألحد العمل مبا مل 

خذ األقل أو األكثر أو كل يوم أو كل شهر أو كل سنة أو مرة من الدهر ووجب عليه طلب يبني له إذ ال يدري أيأ
بيان الزكاة يف نص آخر فوجدناه صلى اهللا عليه و سلم قد قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام قال هذا يف 

خذ من أمواهلم { نزول بيقني وبعد } وأقيموا لصالة وآتوا لزكاة وركعوا مع لراكعني { حجة الوداع بعد نزول 
  بيقني ال شك فيه عند أحد من } صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صلواتك سكن هلم وهللا مسيع عليم 

املسلمني ألن هاتني اآليتني نزلتا يف صدر اهلجرة فوجب هبذا النص أال يؤخذ من مال أحد شيء إال بنص على ما 
يف واجب أخذه يف الزكاة وجب قبوله وما مل ينص على وجوبه فال حيل  أخذه بامسه فما نص صلى اهللا عليه و سلم

  أخذه ألحد فهكذا سقطت الزكاة عن الثياب والعروض كلها على كل حال 
وأيضا فقد قال صلى اهللا عليه و سلم ليس فيما دون مخسة أوسق من حب أو متر صدقة ودون يف لغة العرب مبعىن 

رآئهم جهنم وال يغين عنهم ما كسبوا شيئا وال ما ختذوا من دون هللا أوليآء وهلم من و{ غري ومبعىن أقل قال تعاىل 
يريد من غري اهللا فوجب هبذا احلديث أن ال يؤخذ شيء من غري التمر واحلب إال ما جاء النص على } عذاب عظيم 

  تقتضيه  وجوب أخذه بعينه وامسه وليس محل لفظه دون على بعض ما تقتضيه أوىل من محلها على كل ما
وأيضا فإن سقوط الزكاة عن الثياب املتخذة لغري التجارة إمجاع ال خالف فيه من أحد واإلمجاع االنقياد وكان 

يلزمهم وهو املوجبون الستعمال القياس والتدين به أن يوجبوا الزكاة يف الثياب قياسا على وجوهبا يف القمح والتمر 
فالثياب بالذهب والفضة والقمح والتمر أشبه منها باحلمري وليت  والذهب والفضة ألن هذا كله موات ال حيوان

شعري ما الذي أوجب عندهم قياس الثياب على احلمري دون أن يقيسوها على الغنم واإلبل فيوجبوا فيها الزكاة 
ذة ألن الثياب ال تكون إال من جلود أو نبات إال من شذ كاحلرير وهو أيضا من حيوان فقياسها على ما هي مأخو

  منه أوىل من قياسها على ما ال شبه بينها وبينه 



هذا إن كان القياس حقا بل ههنا قياس هو أقرب وأشبه على أصوهلم وهو قياس املنتقاة على الثياب املتخذة للتجارة 
وكما أوجب املالكيون الزكاة يف غري السائمة قياسا على السائمة وكما قالوا جيمع بني الذهب والفضة يف غري 

  تجارة كما جيمع بينهما يف التجارة وبني سائر العروض املتخذة للتجارة فبطل متويههم واحلمد هللا رب العاملني ال
  واحتجوا أيضا بوجوب الزكاة يف الذهب وقالوا هو قياس على الفضة 

من أن جيهله قال أبو حممد وهذا يف الفساد كالذي قبله ألن اخلرب يف زكاة الذهب ووجوب حق اهللا تعاىل فيه أشهر 
ذو علم باآلثار مث اختلف العلماء فقالت طائفة بيان املأخوذ منه مرجوع فيه إىل اإلمجاع إذ مل يصح فيه أثر فما أمجع 

  املسلمون على 

وجوب تزكيته من الذهب قلنا به وما اختلفوا فيه مل نوجبه إال بنص وما اتفقوا فيه مث اختلفوا مل نزل عن إمجاعهم 
  التوفيق  إال بنص وباهللا

وقالت طائفة بل يف املقدار الذي جيب فيه الزكاة من املذهب نص صحيح فالواجب الوقوف عنده هبذا نقول 
واحتجوا أيضا بتسويتنا يف حديث عتق الشقص واشتراط مال العبد بأننا سوينا بني العبد واألمة يف ذلك وهذا خطأ 

  األمة كوقوعه على العبد  بل النص قد جاء يف ذلك بلفظ مملوك وهذا اسم يقع على
وأيضا فإن لفظة العبد واقعة على اجلنس وقولنا عبيد يقع على الذكور واإلناث ألنك تقول عبد وعبدة بال خوف 

من أهل اللغة وهلم علينا يف خاصتنا اعتراض ننبه عليه وهو أن أصحابنا ال جيوزون املزارعة وحنن جنيزها وهذا 
املساقاة فإهنم يقولون إن الشروط فاسدة بقوله صلى اهللا عليه و سلم كل شرط  االعتراض علينا على أصحابنا يف

  ليس يف كتاب اهللا فهو باطل فأنتم إذا أجزمت املساقاة واملزارعة على النصف فكلم مقال 
 لفعله صلى اهللا عليه و سلم يف خيرب فلم أجزمتوها بالثلث والربع وقد جاء النهي نصا عن ذلك فهل هذا إال قياس

  الثلث والربع على النصف 
قال أبو حممد ومعاذ اهللا أن نقول قياسا وما قلنا ذلك اتباعا لإلمجاع فإن األمة كلها بال خالف من أحد منها مساوية 

بني النصف وبني سائر األجزاء يقينا فمن مانع من كل ذلك قاطع على أن حكم كل ذلك سواء مبيح لكل ذلك 
صح اإلمجاع يقينا على أن حكم النصف وسائر األجزاء سواء مث وجدنا النص قد قاطع على أن كل ذلك سواء فقد 

جاء باملساقاة واملزارع على النصف فوجب القول به وصح باإلمجاع أن حكم سائر األجزاء كحكم النصف 
  والنصف حالل فسائر األجزاء حالل وهذا برهان متيقن ال جيوز خالفه 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
املتعاقدين على النصف والنصف فقد تعاقدا على ما دون النصف بدخول ذلك يف النصف فإذا اقتصر وأيضا فإن 

أحدمها على بعض ماله أن يعاقد عليه مع سائره فذلك جائز له بالنص اجمليز له أن يعاقد على ما دون النصف مع 
ا فرضتم إال أن يعفون أو يعفوا وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف م{ قوله تعاىل 

فتجافيه عن بعض } لذي بيده عقدة لنكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى وال تنسوا لفضل بينكم إن هللا مبا تعملون بصري 
  ماله أن يشترطه فضل منه 

واحتجوا بقيم املتلفات ومهر املثل ومقدار املتعة والنفقات وإن كل ذلك ال نص فيه قالوا فوجب الرجوع إىل 
  القياس 

قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه البتة وال للقياس هنا مدخل أصال ألنه ليس ههنا شيء آخر منصوص عليه 



يقيسون عليه هذه األشياء وهذا هو القياس عندهم فبطل متويههم إن هذا القياس وما هو إال نص جلي ال داخلة فيه 
مات قصاص فمن عتدى عليكم فعتدوا عليه مبثل ما عتدى لشهر حلرام بلشهر حلرام وحلر{ وهو قول اهللا تعاىل 

فهل يف البيان أكثر من هذا وهل هذا إال نص على كل قصة وجب فيها } عليكم وتقوا هللا وعلموا أن هللا مع ملتقني 
  ضمان املثل 

قيمة يف سوق فأي معىن للقياس فيمن أتلف اآلخر ثوبا قيمته دينار فقضى عليه بثوب مثله فإن مل يوجد فمثله من ال
  البلد الذي وقع فيه الغصب أو الذي وقع فيه احلكم 

وكذلك امرأة وجب هلا مهر مثلها بالنص فعلم مقدار ما تطيب به نفس مثلها يف املعهود الذي أحالنا اهللا تعاىل عليه 
  على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم 

قارب واملماليك النفقة والكسوة باملعروف وكذلك نص الرسول صلى اهللا عليه و سلم على أن لألزواج واأل
وساوى يف ذلك بني األقارب وبني من ذكرنا وأحالنا على املعروف واملعروف هو غري املنكر فهو ما تعارفه الناس يف 

نفقات من ذكرنا وما فيه مصاحلهم من كسوة معروفة ألمثاهلم وإسكان وغري ذلك مما ال قوم للمعاش إال به مما ال 
وال عري وال عطش وال برد وال شهرة وال اتضاع وال إسراف وال تبذير وال تقصري وال تقتري فهذا هو جوع فيه 

املنكر وضده هو املعروف فأين القياس ههنا وعلى أي شيء قاسوا ما ذكرنا فإذ ليس ههنا شيء يقاس عليه ما 
  ذكرنا البتة فقد بطل أن يكون قياسا وبطل متويههم يف ذلك 

  بأروش اجلراحات واجلنايات والديات واحتجوا أيضا 
قال أبو حممد وهذا يف التمويه كالذي قبله وقولنا يف ذلك إن كل ما أوجبه من ذلك نص وقف عنده وما مل يوجبه 
نص فهو ساقط ال يقضى به للنص الوارد إن دماءنا وأموالنا علينا حرام وما تيقن أنه أمجع عليه واختلف يف مقداره 

  ا قيل فقط وما عدا ذلك فتحكم يف الدين ال حيل وجب من ذلك أقل م
  وأي شيء يف معرفة مقدار شبع الناس يف اجلمهور يف أقواهتم يف ذلك البلد مما يكون 

فيه للقياس معىن وكذلك ما اتفقوا على وجوبه يف املتعة وهل شيء من هذا يوجب حترمي البلوط بالبلوط متفاضال 
  ونعوذ باهللا من نصر الباطل والتمادي عليه إن انطالق اللسان مبثل هذا لعظيم 

فهذا كل ما احتجوا به من دالئل اإلمجاع فقد بينا حبول اهللا وقوته أنه عائد عليهم ومبطل للقياس واحلمد هللا كثريا 
  كما هو أهله 

ه واحتجوا أيضا بأحاديث وردت عن الصحابة رضي اهللا عنهم كرسالة منسوبة إىل عمر رضي اهللا عنه ذكروا أن
كتب هبا إىل أيب موسى وكقول ابن عباس وال أرى كل شيء إال مثله ولو مل يعتربوا ذلك إال باألصابع أرأيت من 

ادهن وعن سعد أينقض الرطب إذا يبس وعن معمر بن عبد اهللا أخشى أن يضارع وعن أيب سعيد فأميا أوىل التمر أو 
عن علي وزيد يف اجلد وعن علي لو كان هذا كان الورق وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إذا سكر هذى و

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاتل محزة 
وعن ابن عباس قد أمر اهللا بالتحكيم بني الزوجني ويف أرنب قيمتها ربع درهم وعن علي يف احتجاجه مبحو امسه من 

عن علي وعمر يف قتل اجلماعة بالواحد الصحيفة مبحو النيب صلى اهللا عليه و سلم امسه يوم احلديبية من الصحابة و
  وبالقطع يف السرقة 

قال أبو حممد هذا كل ما حيضرنا ذكره مما ميكنهم أن يتعلقوا به وحنن إن شاء اهللا تعاىل نذكر كل ما حيضرنا ذكر 
  كل ذلك بأسانيده ونبني بعون اهللا عز و جل أنه ال حجة هلم يف شيء منه لو صح فكيف وأكثر ذلك ال يصح 



ما رسالة عمر فحدثنا هبا أمحد بن عمر العذري نا أبو ذر عبد بن أمحد اهلروي نا أبو سعيد اخلليل بن أمحد القاضي فأ
السجستاين نا حيىي بن حممد بن صاعد نا يوسف بن موسى القطان نا عبيد اهللا بن موسى نا عبيد اهللا بن موسى نا 

بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري فذكر الرسالة وفيها  عبد امللك بن الوليد بن معدان عن أبيه قال كتب عمر
الفهم الفهم يعين فيما يتلجلج يف صدرك مما ليس يف كتاب وال سنة مث اعرف األمثال واألشكال فقس األمور عند 

  ذلك مث اعمد إىل أشبهها باحلق وأقرهبا إىل اهللا عز و جل وذكر باقي الرسالة 
  محن بن احلسن الشافعي نا القاضي أمحد بن وحدثناها أمحد بن عمر نا عبد الر

حممد الكرخي نا حممد بن عبد اهللا العالف نا أمحد بن علي بن حممد الوراق نا عبد اهللا بن سعد نا أبو عبد اهللا حممد 
بن حيىي بن أيب عمر العدين نا سفيان عن إدريس بن يزيد األودي عن سعيد بن أيب موسى األشعري بن أيب بردى 

قال كتب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى فذكر الرسالة وفيها الفهم فيما يتلجلج يف نفسك مما ليس يف عن أبيه 
  الكتاب وال السنة مث قس األمور بعضها ببعض مث انظر أشبهها باحلق وأحبها إىل اهللا تعاىل فاعمل به 

هادة زور أو ظنينا يف والء أو قرابة وفيها أيضا املسلمون عدول بعضهم على بعض إال جملودا يف حد أو جمريا عليه ش
  وذكر باقيها 

قال أبو حممد وهذا ال يصح ألن السند األول فيه عبد امللك بن الوليد بن معدان وهو كويف متروك احلديث ساقط 
بال خالف وأبوه جمهول وأما السند الثاين فمن بني الكرجي إىل سفيان جمهولون وهو أيضا منقطع فبطل القول به 

  مجلة 
  ويكفي من هذا أنه ال حجة يف قول أحد دون النيب صلى اهللا عليه و سلم وكم قصة خالفوا فيها عمر 

وأيضا فال خيلو من أن تكون صحيحة أو غري صحيحة فإن كانت غري صحيحة فهو قولنا وال حجة علينا فيها وإن 
من خصومنا احملتجني هبا ما فيها  كانت صحيحة تقوم هبا احلجة فقد خالف أبو حنيفة ومالك والشافعي واحلاضرون

  فأجازوا شهادة اجمللود يف اخلمر والزىن إذا تاب 
وأجاز مالك والشافعي شهادة اجمللود يف حد القذف إذا تاب وهذا خالف ما يف رسالة عمر وإن ادعوا إمجاعا 

  ليت صححوا كذهبم األوزاعي فإنه ال جييز شهادة جملود يف شيء من احلدود أصال كما يف رسالة عمر ا
وأجازوا شهادة األخ ألخيه واملوىل لذي والئه ومل جيعلومها ظنينني يف والء وقرابة وردوا شهادة األب العدل البنه 

  وجعلوه ظنني يف قرابة وليس إمجاعا ألن عثمان البيت وغريه جييز شهادته له وردوا شهادة العبد وهو مسلم 
احملال أن تكون حجة علينا يف القياس وال تكون حجة عليهم فيما وكل هذا خالف ما يف رسالة عمر ومن الباطل 

خالفوها فيه ويكفي يف هذا إقرارهم بأهنا حق وحجة مث خالفهم ما فيها فقد أقروا بأهنم خالفوا اجلن واحلجة وحنن ال 
  نقر هبا 

  وهللا احلمد 

  ء اهللا تعاىل والصحيح عن عمر غري هذا من إنكار القياس مما سنذكره يف هذا الباب إن شا
وأما الرسالة اليت تصح عن عمر فهي غري هذه وهي اليت حدثنا هبا عبد اهللا بن ربيع التميمي نا حممد بن معاوية 

املرواين نا أمحد بن شعيب النسائي نا حممد بن بشار نا أبو عامر العقدي نا سفيان الثوري عن أيب إسحاق الشيباين 
يسأله فكتب إليه عمر أن اقض مبا يف كتاب اهللا تعاىل فإن مل يكن يف كتاب  عن الشعيب عن شريح أنه كتب إىل عمر

اهللا فسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن مل يكن يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



احلون فإن شئت فتقدم فاقض مبا قضى الصاحلون فإن مل يكن يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا ومل يقض به الص
  وإن شئت فتأخر وال أرى التأخر إال خريا لك والسالم 

قال أبو حممد وهذا ترك احلكم بالقياس مجلة واختيار عمر لترك احلكم إذا مل جيد املرء تلك النازلة يف كتاب وال سنة 
  وال إمجاع فسقطت الرواية عن عمر يف األمر بالقياس لسقوط راويها 

مبني لكذب تلك الرسالة وأهنا موضوعة بال شك وهو اللفظ الذي فيها مث اعمد ألشبهها باحلق  ولوجه ثان ضروري
  وأقرهبا إىل اهللا عز و جل وأحبها إليه تعاىل فاقض به 

قال أبو حممد وهذا باطل موضوع وما يدري القايس إذا شبهت الوجوه أيها أحب إىل اهللا عز و جل أو أيها أقرب 
  به وال يقطع به أحد له حظ من علم  إليه وهذا ما يقطعون

مث قوله اعمد إىل أشبهها باحلق وال نعلم إال حقا أو باطال فما أشبه احلق فال خيلو من أن يكون حقا أو باطال فالباطل 
ال حيل احلكم به وإن كان حقا فال جيوز أن يقال يف احلق إنه أشبه طبقته ونظرائه باحلق ولكن يقال يف احلق إنه حق 

  شك وال جيوز أن يقال فيه يشبه احلق فصح أن القياس باطل بال شك وبطلت تلك الرسالة بال شك بال 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

فإن قال قائل افتقطعون يف خرب الواحد العدل أنه حق إذا قضيتم به أم تقولون إنه باطل أم تقولون إنه يشبه احلق 
  وهذا نفس ما دخلتم علينا 

اب وباهللا التوفيق إن خرب الواحد العدل املتصل وشهادة العدلني حق عند اهللا عز و جل مقطوع قال أبو حممد واجلو
  به إال أننا حنن نقول إن كل خرب صح مسندا 

بنقل من اتفق على عدالته فهو حق عند اهللا خبالف الشهادات وقال غرينا إن كل شخص من أشخاص األخبار 
  حق مطلق وإما باطل عند اهللا فهو باطل مطلق وأشخاص الشهادات إما حق عند اهللا فهو 

وال جيوز أن يقال إنه يشبه احلق وال إنه أشبه باحلق من غريه ولسنا نوقفهم يف هذه املراجعة على مذهبهم يف 
أشخاص القياس وإمنا نتكلم على ما رووا عن عمر من لفظ أشبهها باحلق فعلى هذه اللفظة تكلمنا وفسادها بينا 

   كذب الرواية يف ذلك عن عمر لنرى بعون اهللا
وأما وال أحسب كل شيء إال مثله فحدثنا عبد اهللا بن يوسف بن نامي ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى 
ثنا أمحد بن حممد األشقر ثنا أمحد بن علي القالنسي ثنا مسلم ثنا قتيبة ثنا محاد وهو ابن زيد عن عمر بن دينار عن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه قال ابن عباس  طاوس عن ابن عباسأن
  واحسب كل شيء مثله 

قال أبو حممد وال حجة هلم يف هذا ألن كثريا من أصحاب القياس ال يقولون هبذا وال يرون غري الطعام داخال يف 
بل أن يستوىف وهذا قول املالكيني فمن احملال أن حيتج امرؤ حكم الطعام يف ذلك بل يرون ما عدا الطعام جائز بيعه ق

  بشيء يقر أنه خطأ ال جيوز أن يؤخذ به 
وأيضا فإن ابن عباس مل يقطع بصحة ظنه يف ذلك وإمنا أخرب أنه حيسب كل شيء مثل الطعام يف ذلك وهذا هو 

هو ظن ال يثبتونه دينا وليس حكم القياس الذي قلنا عنهم رضي اهللا عنهم إهنم ال يقطعون برأيهم فيما رأوه وإمنا 
عند القائلني به من باب احلسبان الذي ذكره ابن عباس يف هذا احلديث فصح يقينا أنه ال مدخل للقياس يف هذا 

  احلديث فاحتجاجهم به باطل وباهللا تعاىل التوفيق 
 مفرج ثنا ابن األعرايب ثنا أبو يعقوب وأما لو مل تعتربوا ذلك إال باألصابع فحدثناه محام بن أمحد ثنا حممد بن أيب



الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن داود بن احلصني عن أيب غطفان أن مروان أرسله إىل ابن عباس يسأله ماذا 
جعل يف الضرس قال فيه مخس من اإلبل قال فردين إىل ابن عباس فقال أجتعل مقدم الفم مثل األضراس فقال ابن 

  رب ذلك إال باألصابع عقلها سواء عباس لو أنك ال تعت

قال أبو حممد وهذا ال مدخل للقياس فيه البتة بل هو إبطال للتعليل مجلة ألن مروان علل الدية بأهنا عرض من 
العضو املصاب فينبغي أن تكون دية العضو األفضل أكثر وهذه هي علل أصحاب القياس على احلقيقة فأراه ابن 

  قوله بأن األصابع منافعها متفاضلة وديتها سواء عباس بطالن هذا وتناقضه يف 
وهذا إبطال العلل على احلقيقة ويف إبطال العلل إبطال للقياس إذ ال قياس إال على علة جامعة عند حذاق القائلني به 

ا فهذا احلديث مبطل للقياس كما ذكرنا وراد إىل النص وأال يتعقب بتعليل وباهللا تعاىل التوفيق وبرهان واضح فيم
ذكرنا هو أن القياس بال خالف إمنا هو أن حيكم ملا نص فيه باحلكم فيما نص أو فيما اختلف فيه باحلكم فيما اجتمع 

عليه وليس يف األصابع إمجاع فيقاس عليه األضراس بل اخلالف موجود فيها كما هو يف األضراس وليس يف 
ألضراس وليس يف األصابع نص دون األضراس األصابع نص دون األضراس بل اخلالف موجود فيها كما هو يف ا

  بل النص فيهما مجيعا فبطل أن تكون األصابع أصال يقاس عليه األضراس 
فأما اخلالف يف كل ذلك فكما حدثنا محام بن أمحد ثنا ابن مفرج ثنا ابن األعرايب ثنا الديري ثنا عبد الرزاق ثنا ابن 

ل ابن املسيب قضى عمر بن اخلطاب فيما أقبل من الفم أعلى الفم جريج أخربين حيىي بن سعيد هو األنصاري قال قا
  وأسفله مخس قالنص ويف األضراس بعري بعري 

وقال عبد الرزاق أيضا عن سفيان الثوري عن حيىي بن سعيد األنصاري عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب 
  بنصر تسعا ويف اخلنصر سبعا جعل يف اإلهبام مخس عشرة ويف السبابة والوسطى عشرا عشرا ويف ال

  فبطل أن يكون ههنا إمجاع يف األصابع يقاس عليه أمر األسنان واألضراس 
وأما النص فإن عبد اهللا بن ربيع ثنا قال حدثنا عمر بن عبد امللك ثنا حممد بن بكر ثنا أبو داود السجستاين ثنا 

تنوري ثنا شعبة حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس بن عبد العظيم العنربي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ال
عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال األصابع سواء واألسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه 

  سواء 
فصح أن النص عند ابن عباس يف األضراس كما هو يف األصابع بأصح إسناد وأجوده وشعبة مل يسمع قتادة حديثا 

  مساعه إال حديثا واحدا يف الصالة إال فقه على 

  فبطل أن يكون ابن عباس أراد بقوله ولو مل تعتربوا ذلك باألصابع قياسا البتة وباهللا تعاىل التوفيق 
نعم قد روى التسوية أيضا بني األضراس واألسنان وبني األصابع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندا ويف 

  وه بيقني واحلمد هللا رب العاملني كتاب عمرو بن حزم أيضا فبطل ما ظن
وأما أرأيت لو ادهن فحدثناه محام بن أمحد حدثنا ابن مفرج حدثنا ابن األعرايب حدثنا الديري حدثنا عبد الرزاق 

عن معمر عن جعفر بن يرقان قال كان أبو هريرة يتوضأ مما مست النار فبلغ ذلك ابن عباس فأرسل إليه أرأيت لو 
نت هبا حلييت أكنت متوضئا قال أبو هريرة يا ابن أخي إذا حدثت باحلديث عن النيب صلى اهللا أخذت دهنة طيبة فده

  عليه و سلم فال تضرب له األمثال جدال 
قال أبو حممد وليس ههنا للقياس مدخل البتة بوجه من الوجوه وابن عباس قد روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



فلم يتوضأ وهذا احلديث عنه مشهور فلم يترك ابن عباس الوضوء مما مست  أنه شاهده أكل شيئا مما مست النار
النار قياسا لكن اتباعا للنص وإمنا عارض أبا هريرة بأمر الدهن يف هذا احلديث ليعلم أيطرد أبو هريرة قوله أم ال 

ال ليس يف هذا  يرى الوضوء من الدهن فقط فإمنا هو استفهام عن مذهب أيب هريرة يف الدهن أيوجب الوضوء أم
احلديث شيء غري هذا البتة ولكن يف قول أيب هريرة إذا حدثت باحلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فال 

  تضرب له األمثال جدال إبطال صحيح للقياس ألن القياس ضرب أمثال يف الدين مل يأذن هبا اهللا تعاىل 
يم له فهذا احلديث عليهم ال هلم والصحيح عن ابن عباس وقد هنى أبو هريرة عن ذلك وأمره باتباع احلديث والتسل

  إبطال القياس على ما ذكر بعد هذا إن شاء اهللا تعاىل 
وأما أينقص الرطب إذا يبس فحدثناه أمحد بن حممد اجلسور نا أمحد بن سعيد بن حزم نا عبيد اهللا بن حيىي نا أيب عن 

  أخربه أنه سأل سعد بن أيب وقاص عن البيضاء بالسلت  مالك بن أنس عن عبد اهللا بن زيد أن زيدا أبا عياش
قال له سعد أيتهما أفضل فقال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسأل عن 

  اشتراء التمر بالرطب فقال صلى اهللا عليه و سلم أينقص الرطب إذا يبس 
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  فقالوا نعم فنهاه عن ذلك 
قال أبو حممد فأول هذا إن هذا خرب ال يصح ألن زيدا أبا عياش جمهول فارتفع الكالم فيه وأيضا فلو صح ملا كانت 

ا قياسا وال مينعون من البيضاء بالسلت هلم فيه حجة ألن مجيع أصحاب القياس أوهلم عن آخرهم ال يرون هذ
  فمحال أن حيتج قوم مبا ال يقولون به 

وأيضا فإن هذا ليس قياسا عند القائلني به ألنه تنظري لألفضل مبا ينقص إذا يبس وهذا ليس شبها البتة عند من يقول 
  بالقياس فسقط تعلقهم هبذا األثر واحلمد هللا رب العاملني 

دثناه عبد اهللا بن يوسف بن نامي نا أمحد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أمحد بن وأما أخاف أن يضارع فح
حممد نا أمحد بن علي نا مسلم حدثين أبو الطاهر أخربين ابن وهب عن عمرو بن احلارث أن أبا النضر حدثه أن بسر 

به شعريا فذهب الغالم فأخذ بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد اهللا أنه أرسل غالمه بصاع قمح فقال بعه مث اشتر 
  صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخربه بذلك 

فقال له معمر مل فعلت ذلك انطلق فرده وال تأخذ إال مثال مبثل فإين كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   أخاف أن يضارع يقول الطعام بالطعام مثال مبثل وكان طعامنا يومئذ الشعري فقيل إنه ليس مبثله قال إين

  قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه أصال وإمنا هو تورع من معمر بن عبد اهللا ال إجياب وال أنه قطع بذلك 
وبيان ذلك إخبار معمر بأنه خياف أن يضارع ومل يقطع بأنه يضارع وأيضا فإن احلنفيني والشافعيني ال يقولون هبذا 

 وجه الحتجاج املرء مبا ال يراه صحيحا وال ممن خيطىء ويصيب ممن ال يلزم وهم جييزون القمح بالشعري متفاضال فال
  اتباعه 

ولعل من جهل يظن أن احتجاجنا مبن دون النيب صلى اهللا عليه و سلم هو أننا نرى من دونه صلى اهللا عليه و سلم 
هللا عليه و سلم إال على حجة الزمة فليعلم من ظن ذلك أن ظنه كذب وأننا ال نورد قوال عمن دون النيب صلى ا

أحد وجهني ال ثالث هلما إما خوف جاهل يدعي علينا خالف اإلمجاع فنريه كذبه وفساد ظنونه وأنه ال إمجاع فيما 
ظن فيه إمجاعا وإما لنرى من حيتج مبن دون النيب صلى اهللا عليه و سلم أن الذي حيتج به خمالف له فنوقفه علي 

  جة تناقضا يف أنه خيالف من يراه ح

يأيها لذين آمنوا ال { حاشا موضعا واحدا وهو حكم احلكمني جبزاء الصيد فإننا نورده احتجاجا به لقول اهللا تعاىل 
تقتلوا لصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من لنعم حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 

وق وبال أمره عفا هللا عما سلف ومن عاد فينتقم هللا منه وهللا لكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما ليذ
فألزمنا اهللا عز و جل قبول العدلني ههنا فنحن نورد قول العدلني من السلف رضي اهللا عنهم } عزيز ذو نتقام 

  احتجاجا بقوهلما ألن اهللا تعاىل أوجب ذلك 
الوهاب بن عيسى نا أمحد بن حممد نا أمحد بن علي نا وأما حديث أميا أوىل فحدثناهابن نامي نا أمحد بن فتح نا عبد 

مسلم بن احلجاج نا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد األعلى أنا داود عن أيب نضر قال سألت ابن عمر وابن عباس عن 
  الصرف فلم ير بأسا فإين لقاعد عند أيب سعيد اخلدري إذ جاءه رجل فسأله عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا 



  لقوهلما  فأنكرت ذلك
فقال ال أحدثك إال ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاءه صاحب خنلة بصاع من متر جنيب وكان متر 

النيب صلى اهللا عليه و سلم غري هذا اللون فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أىن لك هذا قال انطلقت بصاعني 
وسعر هذا كذا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويلك واشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا يف السوق كذا 

أرأيت إذا أردت ذلك فبع مترا بسلعة مث اشتر بسلعتك أي متر شئت قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا 
  أما الفضة بالفضة 

ري عن النيب صلى اهللا قال أبو حممد وهذا ليس قياسا ألن النهي عن التفاضل يف الفضة بالفضة عند أيب سعيد اخلد
عليه و سلم كما روينا وبالسند املذكور إىل مسلم حدثنا حممد بن رمح ثنا الليث بن سعد عن نافع موىل ابن عمر 
قال ذهب ابن عمر وأنا معه حىت دخل على أيب سعيد اخلدري فذكر سؤال ابن عمر أليب سعيد عن الصرف فقال 

فقال أبصرت عيناين ومسعت أذناي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  أبو سعيد وأشار بأصبعه إىل عينيه وأذنيه
  ال تبيعوا الذهب بالذهب وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل وال تفشوا بعضه على بعض وذكر احلديث 

 سعيد وبه إىل مسلم حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة نا وكيع نا إمساعيل بن مسلم العبدي املتوكل الناجي عن أيب
اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري 

  والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل فمن زاد واستزاد فقد أرىب اآلخذ واملعطي فيه سواء 

و سلم عن الفضة بالفضة إال مثال مبثل عند أيب قال أبو حممد فمن احملال البني أن يكون هنى النيب صلى اهللا عليه 
  سعيد مساعا من لفظ النيب صلى اهللا عليه و سلم ويعول يف حترميه على القياس 

فصح أن هذا األثر ال مدخل للقياس فيه أصال ألن القياس عند القائلني به إمنا هو حكم يف شيء وال نص فيه على 
لنص عند أيب سعيد مسموع يف الفضة بالفضة كما هو يف التمر بالتمر فبطل حنو احلكم يف نظريه مما جاء فيه النص وا

  ضرورة إقرار أصحاب القياس أن يكون أحد األمرين عنده قياسا على اآلخر 
فإن قيل فما وجه قول أيب سعيد إذن هو القول فنقول وباهللا تعاىل التوفيق إننا ال نشك أن أبا نضرة مسخ لفظ أيب 

  ال يقوم املعىن إال به سعيد وحذف منه ما 
كما فعل يف صدر هذا احلديث نفسه من قوله سألت ابن عباس وابن عمر عن الصرف فلم يريا به بأسا وهذا كالم 
مطموس ألن الصرف ال بأس به عند كل أحد من األمة إذا كان على ما جاء به النص من التماثل والتعاقد يف الفضة 

  ضل والتناقد يف الذهب بالفضة فطمس أبو نضرة كل هذا بالفضة ويف الذهب بالذهب ومن التفا
وكذلك فعل بال شك يف كالم أيب سعيد وال جيوز غري هذا أصال إذ من الباطل أن يروي من هو أوثق من أيب نضرة 
عن أيب سعيد أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يوجب أن التفاضل يف الفضة بالفضة ربا مث ال يعول أبو سعيد يف 

  رمي ذلك إال على حترمي التمر بالتمر متفاضال هذا ما ال يدخل يف عقل أحد حت
ومجيع أصحاب القياس ال جيوزون هذا القياس وال يدخلون الصفر بالصفر قياسا على الربا يف التمر بالتمر فبطل 

  تعلقهم هبذا اخلرب مجلة واحلمد هللا رب العاملني وباهللا تعاىل نعتصم 
اه محام بن أمحد ثنا ابن مفرج ثنا ابن األعرايب ثنا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وأما سكر هذى فحدثن

السختياين عن عكرمة أن عمر بن اخلطاب شاور الناس يف حد اخلمر وقال إن الناس قد شربوها واجترؤوا عليها 
  ه عمر حد الفرية مثانني فقال له علي إن السكران إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجعله حد الفرية فجعل



وحدثناه أيضا أمحد بن حممد بن اجلسور ثنا أمحد بن سعيد بن حزم ثنا عبيد اهللا بن حيىي بن حيىي ثنا أيب ثنا مالك عن 
  ثور بن زيد الديلي أن عمر بن اخلطاب 

سكر وإذا سكر استشار يف اخلمر يشرهبا الرجل فقال له علي بن أيب طالب نرى أن جنلده مثانني فإنه إذا شرب 
  هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر يف اخلمر مثانني 

حدثناه حممد بن سعيد بن نبات ثنا عبد اهللا بن نصر نا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا 
رجل افترى على ابن أيب خالد عن عامر الشعيب قال استشارهم عمر يف اخلمر فقال عبد الرمحن بن عوف هذا 

  القرآن رأى أن جتلده مثانني 
حدثنا عبد اهللا بن ربيع التميمي نا عبد اهللا بن حممد بن عثمان األسدي ثنا أمحد بن خالد نا عبد اهللا بن عبد العزيز نا 
احلجاج بن املنهال نا محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن حمارب بن دثار إن ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى 

هللا عليه و سلم شربوا اخلمر بالشام وإن يزيد بن أيب سفيان كتب فيهم إىل عمر فذكر احلديث وفيه إهنم احتجوا ا
ليس على لذين آمنوا وعملوا لصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما تقوا وآمنوا وعملوا { على عمر بقول اهللا تعاىل 

  } سنني الصاحلات مث اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا وهللا حيب حمل
فشاور فيهم الناس فقال لعلي ماذا ترى فقال أرى قد شرعوا يف دين اهللا تعاىل ما مل يأذن به اهللا تعاىل فإن زعموا أهنا 

حالل فاقتلهم فإهنم قد أحلوا ما حرم اهللا وإن زعموا أهنا حرام فاجلدهم مثانني مثانني فقد افتروا على اهللا الكذب 
  يفتري به بعضنا على بعض  وقد أخرب اهللا تعاىل حبد ما

حدثنا عبد اهللا بن ربيع نا حممد بن معاوية نا أمحد بن شعيب نا حممد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الربقي ثنا سعيد بن 
عفري ثنا حيىي بن فليح بن سليمان املدين عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون يف 

 عليه و سلم باأليدي والنعال والعصي حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكانوا عهد رسول اهللا صلى اهللا
يف خالفة أيب بكر أكثر منهم يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أبو بكر لو فرضنا هلم حدا فتوخى حنو 

هم أربعني حىت تويف مث كان عمر ما كانوا يضربون يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان أبو بكر جيلد
فجلدهم كذلك أربعني حىت أيت برجل من املهاجرين األولني قد شرب فأمر به أن جيلد فقال مل جتلدين بيين وبينك 

  كتاب اهللا فقال عمر ويف أي كتاب اهللا 

اح فيما طعموا إذا ليس على لذين آمنوا وعملوا لصاحلات جن{ جتد أال أجلدك قال له إن اهللا تعاىل يقول يف كتابه 
فأنا من الذين آمنوا وعملوا } ما تقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا وهللا حيب حملسنني 

الصاحلات مث اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدرا وأحدا واخلندق 
  واملشاهد 

عليه ما يقول فقال ابن عباس إن هؤالء اآليات أنزلن عذرا للماضني وحجة على الباقني فعذر فقال عمر أال تردون 
يأيها لذين آمنوا إمنا خلمر { املاضني بأهنم لقوا اهللا قبل أن حيرم عليهم اخلمر وحجة على الباقني ألن اهللا تعاىل يقول 

{ مث قرأ األخرى فإن كان من الذين } حون ومليسر وألنصاب وألزالم رجس من عمل لشيطان فجتنبوه لعلكم تفل
ليس على لذين آمنوا وعملوا لصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما تقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وآمنوا مث 

  فإن اهللا هناه أن يشرب اخلمر } اتقوا وأحسنوا وهللا حيب حملسنني 
سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى املفتري مثانون  فقال عمر صدقت فما ترون فقالعلي إنه إذا شرب سكر وإذا



  جلدة فأمر به عمر فجلد مثانني 
قال حممد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الربقي وحدثنا سعيد بن أيب مرمي أنا حيىي بن فليح بن سليمان حدثين ثور بن 

حلد فيها فقال علي بن زيد الديلمي عن عكرمة عن ابن عباس فذكر هذا احلديث ويف آخر مث سأل من عنده عن ا
  أيب طالب إنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فاجلده مثانني فجلده عمر مثانني 

حدثنا محام نا عباس بن أصبغ نا حممد بن عبد امللك بن أمين نا حممد بن إمساعيل الترمذي نا يوسف بن سليمان نا 
ن بن أزهر قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و حامت بن إمساعيل نا أسامة بن زيد عن ابن شهاب أخربين عبد الرمح

سلم يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأيت بسكران فأمر من كان يف أيديهم وحثا رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم التراب عليه مث إن أبا بكر أيت بسكران فتوخى الذي كان يومئذ من ضرهبم فضرب أربعني مث ضرب 

  عمر أربعني 
قال ابن شهاب مث أخربين محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن وبرة الكليب قال بعثين خالد بن الوليد إىل عمر فأتيته 

  وعنده علي وطلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف 

متكئون معه يف املسجد فقلت له إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السالم ويقول لك إن الناس انتهكوا يف اخلمر 
العقوبة فما ترى فقال عمر هم هؤالء عندك قال فقال علي أراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى  وحتاقروا

  املفتري مثانون فأمجعوا على ذلك 
  فقال عمر بلغ صاحبك ما قالوا فضرب خالد مثانني وضرب عمر مثانني 

بالرجل الذي كان منه زلة الضعيف  قال وكان عمر إذا أيت بالرجل القوي املنهمك يف الشراب ضربه مثانني وإذا أيت
  ضربه أربعني وفعل ذلك عثمان أربعني ومثانني 

  قال أبو حممد فهذا كل ما ورد يف ذلك قد تقصيناه وكله ساقط ال حجة فيه مضطرب ينقض بعضه بعضا 
دري عمن أما اآلثار اليت صدرنا هبا من طريق الثقات أيوب ومالك والشعيب وحمارب بن دثار فمرسالت كلها ال ي

  هي يف أصلها فسقط االحتجاج هبا 
وأما املتصالن فمن طريق حيىي بن فليح بن سليمان وهو جمهول البتة واحلجة ال تقوم مبجهول وأبو فليج متكلم فيه 

مضعف والثاين عن أسامة بن زيد وهو ضعيف باجلملة فسقط كل ما يف هذا الباب مع أنه لو صح هذان األثران 
عليهم قاطعة ألن يف رواية حيىي بن فليح أن أبا بكر فرض احلد يف اخلمر أربعني فلو جاز لعمر  املتصالن لكان حجة

أن يزيد على ما فرض أبو بكر ملن بعد عمر أن يزيد وحييل احلد الذي فرض عمر أو يسقط منه وال فرق فإن مل يكن 
ذا يزعمون أنه إمجاع ففرض عمر فرض أيب بكر حبضرة مجيع الصحابة حجة وعمر وغريه باحلضرة ويف أقل من ه

  وقد مات كثري من الصحابة قبل ذلك الفرض أحرى أال يكون حجة وهذا على أقواهلم إجازة ملخالفة 
ويف هذا ما فيه وأن من يرى ما يف هذا اخلرب من فعل أيب بكر حبضرة الصحابة إمجاعا مث يرى رسالة مكذوبة من عمر 

  إىل األشعري إمجاع ملنحرف عن احلق 
وأما الذي من طريق أسامة بن زيد ففيه بيان جلي على أن عمر مل جيعل ذلك فرضا واجبا وأنه إمنا كان منه تعزيرا 
وذلك أنه ذكر فيه إذا أيت باملنهمك يف الشراب جلده مثانني جلدة وإذا أيت بالذي كانت منه يف ذلك زلة الضعيف 

ليقني يعلم كل ذي عقل أنه لو كانت الثمانون فرضا ملا جاز أن جلده أربعني وأن عثمان أيضا جلد أربعني ومثانني فبا
  حيال يف بعض األوقات فسقط احتجاجهم باجلملة وعاد عليهم مسقطا لقوهلم 



  فكيف وال يصح من ذلك كله شيء 
وقد نزه اهللا عز و جل عليا رضي اهللا عنه عن هذا الكالم الساقط الغث مث سأل عمر عن من عنده عن احلد فيهما 

قال علي بن أيب طالب الذي ليس وراءه مرمى يف السقوط واهلجنة لوجوه أحدها أنه ال حيل ملسلم أن يظن أن عمر ف
وعليا يضعان شريعة يف اإلسالم مل يأت هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم ولكانا يف ذلك كالذين أنكرا عليهم يف 

حملال أن ينكر على علي من شرع يف الدين ما مل يأذن به اهللا احلديث نفسه أهنم شرعوا ما مل يأذن به اهللا تعاىل فمن ا
تعاىل ويشرع هو يف احلني نفسه شريعة مل يأذن هبا اهللا تعاىل وهذا ما ال يظنه بعلي ذو عقل ودين وال فرق بني وضع 

الة غري حد يف اخلمر وبني إسقاط حد الزىن أو الزيادة فيه أو إسقاط ركعة من الظهر أو زيادة فيها أو فرض ص
  الصلوات املعهودة أو وضع حد مفترض يف أكل الربا وكل هذا كفر ممن أجازه 

مث املشهور عن علي رضي اهللا عنه بالسند الصحيح أنه جلد الوليد بن عقبة يف اخلمر أربعني يف أيام عثمان رضي اهللا 
  كذب كل ما عن علي خبالفه عنه فبطل يقينا أن يكون يرى احلد مثانني وجيلد هو أربعني فقط وهذا احلديث ي

وأيضا فليس كل من يشرب اخلمر يسكر وشارب اجلرعة ال يسكر واحلد عليه وال كل من يسكر يهذي ففي الناس 
كثري يغلب عليهم السكون حينئذ نعم وذكر اهللا تعاىل اآلخرة والبكاء والدعاء والتأدب الزائد وال كل من يهذي 

كل من يفتري يلزمه احلد فقد يفتري اجملنون والنائم فال حيدان فوضح أن هذا يفتري فاملربسم يهذي وال يفتري وال 
الكالم املنسوب إىل علي وقد نزهه اهللا تعاىل عنه من الكذب يف منزله ينزه عنها كل ذي عقل فكيف مثله رمحة اهللا 

  عليه 
اثنني أنه ال حيل ألحد أن يؤاخذ وأيضا فإن كان جيلد لفرية مل يفترها بعد فهذا ظلم بإمجاع األمة وال خالف بني 

مسلما أو ذميا مبا مل يفعل وال أن يقدم إليه عقوبة معجلة لذنب مل يفعله عسى أن يفعله أو عسى أال يفعله وإمنا عندنا 
هذا من فعل ظلمة امللوك ذوي األعياث املشتهرين بأتباعهم من السخفاء املتطايبني مبثل هذا وشبه من السخف 

  ال يضيفه إىل عمر وعلي إال جاهل هبما ومبحلهما من الفضل والعلم رضي اهللا عنهما  ومثل هذا اجلنون
  وعهدنا هبؤالء القوم يقولون ادرؤوا احلدود بالشبهات فصاروا ههنا يقيمون احلدود 

وينسبون إىل عمر وعلى إقامتها بأضعف الشبهات ألن ال شبهة أمحق من شبهة من يقيم حد القذف على شارب 
  اخلمر 

  خوف أن يفتري وهو مل يفتر بعد 
وأيضا فإن كان حد الشارب إمنا هو للفرية فأين حد اخلمر وإن كان للخمر فأين حد الفرية وال حيل سقوط حد 

  إلقامة آخر 
  وأيضا فإنه إذا سكر هذى وإذا هذى كفر فينبغي هلم أن يضربوا عنقه وإذا شرب سكر 

ه وإذا شرب سكر وإذا سكر سرق فينبغي هلم أن يقطعوا يده وإذا وإذا سكر زىن فينبغي هلم أن يرمجوه وجيلدو
شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى خرج فأفسد أموال الناس وأقر يف ماله لغريه فينبغي هلم أن يلزموه كل هذه 

اىل منه األحكام فإن مل يفعلوا فقد أبطلوا حدهم إياه مثانني ألنه إذا هذى افترى وهذا كله جنون نربأ إىل اهللا تع
  ونقطع يقينا بال شك أنه كذب موضوع مفترى على علي رضي اهللا عنه مل يقله قط 

وكذلك الرواية اليت ذكرنا أيضا عن عبد الرمحن بن عوف فهالكة جدا مبعد عن مثله أن يقول افترى على القرآن 
  اجلده مثانني 

لقرآن فرية توجب مثانني جلدة والفرية املوجبة وهذا حمال ظاهرا وكيف ميكن أن يفتري أحد على اهللا تعاىل أو على ا



  لذلك إمنا هي يف القذف بالزىن فقط وهذا ما ال سبيل إىل إضافته إىل القرآن ألنه ليس إنسانا 
فإن صحح أهل القياس هذه القضية فليوجبوا مثانني جلدة حدا واجبا ال يتعد على كل من افترى على أحد بكذبة 

ة أو بسرقة أو كذب على القرآن أو على اهللا تعاىل وهذا ما ال يقولونه فقد أقروا بضعف مثل أن يرميه بكفر أو بتهم
  هذا القياس الذي جعلوه أصلهم وبنوا عليه أو أهنم تركوا القياس يف سائر ما ذكرنا 

هللا وال بد هلم من أحد الوجهني ضرورة وأول من كان يلزمهم هذا فهم ألهنم مفترون فيما يدعونه من القياس وبا
  تعاىل التوفيق 

والصحيح يف هذا الباب هو ما حدثناه عبد اهللا بن يوسف نا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن 
حممد ثنا أمحد بن علي ثنا مسلم بن احلجاج ثنا حممد بن املثىن ثنا حممد بن جعفر نا شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن 

  سلم أيت برجل شرب اخلمر فجلده جبريدتني حنو أربعني وفعله أبو بكر أنس أن النيب صلى اهللا عليه و 
  فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرمحن أخف احلدود مثانني فأمر به عمر 

  قال أبو حممد فصح أنه تعزير ال حد نعين األربعني الزائدة 
الرزاق ثنا ابن جريج ثنا عطاء بن أيب رباح أنه مسع وقد حدثنا محام ثنا ابن مفرج نا ابن األعرايب ثنا الدبري ثنا عبد 

عبيد بن عمري يقول كان الذي يشرب اخلمر يضربونه بأيديهم ونعاهلم ويصكونه فكان ذلك على عهد النيب صلى 
اهللا عليه و سلم وأيب بكر وبعض إمارة عمر حىت خشي أن يغتال الرجال فجعله أربعني سوطا فلما رآهم ال يتناهون 

  ني فلما رآهم ال يتناهون جعله مثانني مث قال هذا أدىن احلدود جعله ست
حدثنا أمحد بن عمر العذري نا عبد اهللا بن حسني بن عقال نا إبراهيم بن حممد الدينوري ثنا ابن اجلهم نا موسى بن 

ود أنه أيت إسحاق نا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو خالد عن حجاج عن األسود بن هالل عن عبد اهللا هو ابن مسع
  برجل قد شرب مخرا يف رمضان فضربه مثانني وعزره عشرين 

  وقد فعل ذلك أيضا علي بالنجاشي 
حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا اهلمداين ثنا أبو إسحاق البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب 

مسعت عمري بن سعد النخعي قال مسعت علي بن أيب طالب  أنا خالد بن احلارث ثنا سفيان الثوري ثنا أبو حصني قال
رضي اهللا عنه قال ما كنت ألقيم حدا على أحد فيموت فأجد يف نفسي إال صاحب اخلمر فإنه لو مات وديته وذلك 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يسنه هكذا رويناه من طريق اهلمداين وغريه عمري بن سعد والصواب سعيد 
  يناه من طريق يزيد بن زريع كما رو

حدثنا عبد اهللا بن نامي ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثنا أمحد بن علي ثنا مسلم ثنا 
إسحاق بن راهويه ثنا حيىي بن محاد ثنا عبد العزيز بن املختار ثنا عبد اهللا بن فريوز الديباج موىل ابن عامر نا حصني 

أبو ساسان قال شهدت عثمان أيت بالوليد صلى الصبح ركعتني فقال أزيدكم فشهد عليه رجالن أحدمها بن املنذر 
  محران أنه شرب اخلمر والثاين أنه قاءها 

  فقال عثمان يا علي فاجلده 
  فقال علي للحسن قم فاجلده فقال احلسن ول حارها من توىل قارها فكأنه وجد 

جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حىت بلغ أربعني فقال أمسك جلد النيب صلى  عليه علي فقال علي يا عبد اهللا بن
  اهللا عليه و سلم أربعني وجلد أبو بكر أربعني وعمر مثانني وكل سنة 



قال أبو حممد فهذه األحاديث مبينة ما قلنا من أن زيادة عمر على األربعني اليت هي حد اخلمر إمنا هي تعزير فمرة 
رة زاد أربعني ومرة زاد علي وابن مسعود ستني وأخرب علي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل زاد عشرين فقط وم

يسن ذلك يعين الزيادة على األربعني فقط ومن ظن غري هذا فإنه يكذب النقل الصحيح ويصدق الواهي الضعيف 
  الساقط 

  هنالك من الصحابة وغريهم أربعني فقط وهذا علي جيلد يف أيام عثمان حبضرة احلسن وعبد اهللا بن جعفر وسائر من 
وقال عمر وعبد الرمحن بأخف احلدود فصح يقينا أن تلك الزيادة على األربعني مل يوجبوها فرضا وال حدا البتة 

  ونعيذهم باهللا تعاىل من ذلك 
خلمر مثانون ولو أخبار مرسلة وردت بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم جلد يف اخلمر مثانني لكفر من يقول إن حد ا

ولكن من تعلق خبرب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقد اجتهد فإن وفق خلرب صحيح فله أجران وإن يسر خلرب غري 
صحيح وهو ال يدري وهيه فهو معذور وله أجر واحد وهو خمطىء وإمنا الشأن والبلية يف اثنني هالكني وهو من 

قلد بغري علم متجاسر يف دين اهللا عز و جل فهو أيضا ضال قامت عليه حجة صحيحة فتمادى فهو ضال فاسق أو م
  فاسق ونعوذ باهللا من اخلذالن 

وأما القياس يف اجلد فحدثنا محام بن أمحد القاضي بالغرب ثنا ابن مفرج القاضي برية نا عبد األعلى بن حممد بن 
وري عن عيسى هو ابن أيب عيسى احلسن البوسي قاضي صنعاء نا أبو يعقوب الدبري نا عبد الرزاق نا سفيان الث

اخلياط عن الشعيب قال كره عمر الكالم يف اجلد حىت صار جدا فقال إنه كان من أيب بكر أن اجلد أوىل من األخ 
وذكر احلديث وفيه فسأل عنه زيد بن ثابت فضرب له مثال شجرة خرجت هلا أغصان قال فذكر شيئا ال أحفظه 

  فجعل له الثلث 
أنه قال يا أمري املؤمنني شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب من الغصن غصنان فما جعل قال الثوري وبلغين 

  الغصن األول أوىل من الغصن الثاين وقد خرج 

الغصنان من الغصن األول قال مث سأل عليا فضرب له مثال واديا سال فيه سيل فجعله أخا فيما بينه وبني ستة 
   سأله عمر جعله سيال فأعطاه السدس وبلغين عنه أن عليا حني

قال فانشعب منه شعبة مث انشعبت شعبتان فقال أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أما كان يرجع إىل 
الشعبتني مجيعا قال الشعيب فكان زيد جيعله أخا حىت يبلغ ثالثة وهو ثالثهم فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث وكان 

وهو سادسهم ويعطيه السدس فإن زادوا على ستة أعطاه السدس وصار ما بقي علي جيعله أخا ما بينه وبني ستة 
  بينهم 

وحدثنا أيضا أمحد بن عمر العذري عن عبد الرمحن بن احلسن العباسي عن أمحد بن حممد الكرجي أنا أبو بكر أمحد 
عبد الرمحن بن أيب بن يوسف بن خالف النصييب ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي نا إمساعيل بن أيب أويس حدثين 

الزناد عن أبيه أخربين خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن عمر بن اخلطاب ملا استشار يف مرياث بني اجلد واإلخوة 
  قال زيد وكان رأيي يومئذ اجلد أوىل مبرياث ابن ابنه من إخوته 

أصلها غصن مث تشعب  فتحاورت أنا وعمر حماورة شديدة فضرب له يف ذلك مثال فقلت لو أن شجرة تشعب من
يف ذلك الغصن خوطان ذلك الغصن جيمع اخلوطني دون األصل ويغدومها أال ترى يا أمري املؤمنني أن أحد اخلوطني 

  أقرب إىل أخيه منه إىل األصل 
يوم قال زيد فأنا أعرب له وأضرب له هذه األمثال وهو يأىب إال أن اجلد أوىل من األخوة ويقول واهللا لوال إين قضيته ال



  لبعضهم لقضيت به للجد كله 
ولكن لعلي ال أخيب سهم أحد ولعلهم أن يكونوا كلهم ذي حق وضرب علي وابن عباس يومئذ لعمر مثال معناه 

  لو أن سيال سال فخلج من خليج مث خلج من ذلك اخلليج شعبتان 
يف يف األول عيسى بن أيب قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه لوجهني أحدمها أن كال من هذين اإلسنادين ضع

  عيسى اخلياط وهو ضعيف ومع ذلك منقطع ألن الشعيب مل يدرك عمر 
  والثاين فيه عبد الرمحن بن أيب الزناد وهو ضعيف البتة فهذا وجه 

  والثاين أهنما صحا ملا كان فيهما للقياس مدخل بوجه من الوجوه وال مبعىن من 

ال سدسا وال ثلثا وكذلك الغصن وال فرق ومن أنوك النوك أن يظن أحد  املعاين ألن السيل ال يستحق مرياثا أصال
  مبثل علي وزيد رضي اهللا عنهما 

إن أحدمها قاسم اجلد مع اإلخوة إىل مخسة وهو سادسهم مث له السدس وإن كثروا وإن الثاين قاسم باجلد اإلخوة إىل 
  اثنني هو ثالثهما 

س املال قياسا على غصنني تفرعا من غصن شجرة وأن إدخال ال ينقضه من الثلث ما بقي أو السدس من رأ
  أصحاب القياس هلذا يف القياس يف القحة الظاهرة واالستخفاف البادي 

فإن قال قائل فما وجه هذين الصاحبني هلذين املثلني يف هذه املسألة فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق إن هذا باطل بال 
  ما قالوا قط شيئا من هذا شك وحنن نبت أهنم رضي اهللا عنهم 

ولقد كانوا أرجح عقوال وأثقب نظرا وأضبط لكالمهم يف الدين من أن يقولوا شيئا من هذا االختالط ولكن عيسى 
  اخلياط وعبد الرمحن بن أيب الزناد غري موثوق هبما ولعل الشعيب مسعه ممن ال خري فيه كاحلارث األعور وأمثاله 

و صح بني ظاهر ال خفاء به وهو أن زيدا وعليا رضي اهللا عنهما يذهبان من رأيهما مث لو قال قائل إن وجه ذلك ل
الذي مل يوجباه حتما على أحد إىل أن املرياث يستحق بالدنو يف القرابة فإذا كان ذلك واإلخوة عندمها أقرب من 

م جيز أن مينع أيضا من أجلهم اجلد فإذ هم أقرب من اجلد فال جيوز أن مينعوا من املرياث معه وللجد فرض بإمجاع فل
  وخالفهما غريمها يف قوهلما إن األخ أقرب من اجلد 

فههنا ضربا هذين املثلني لرييا أن قرىب األخ من األخ املتولدين من األب كقرىب الغصن والغصن املتفرعني من غصن 
ذا تشبيه حسي عياين واحد ومن شجرة أو كقرىب جدول من جدول تفرعا مجيعا من خليج من واد لكان قوال وه

ضروري ال شك فيه إال أنه ليس من قبل التشبيه بقرب الوالدة تستحق املرياث فالعم وابن األخ أقرب من اجلد وال 
خالف بيننا وبني خصومنا أهنما ال يرثان معه شيئا وابن البنت أقرب ابن العم الذي يلتقي مع املرء إىل اجلد العاشر 

  اع األمة وأكثر وال يرث معه شيئا بإمج
وحنن مل ننكر االشتباه وإمنا أنكرنا أن نوجب أحكاما مل يأذن هبا اهللا تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم من أجل 
االشتباه يف الصفات فبطل أن يكون هلذا اخلرب مدخل يف القياس أو تعلق به بوجه من الوجوه ولكن متويه أصحاب 

  قياسهم متقارب كله يف الضعف والسقوط والتمويه على الضعفاء املغترين هبم القياس يف قياسهم وفيما حيتجون به ل
  نسأل اهللا أن يفيء هبم إىل اهلدى والتوفيق مبنه 

وأما قول علي إذ بلغه أن معاوية قال إذ قتل عمار فذكر له قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تقتل عمارا الفئة 
أخرجه فبلغ ذلك عليا فقال فرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذن هو قتل محزة فال الباغية فقال معاوية إمنا قتله من 



أعجب من جتليح من أدخل هذا القياس وهل هذا إال االئتساء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم يف قتل الصاحلني بني 
ألنه إذا قيل لنا مل تقولون  يديه ناصرين له ومن استجاز أن يقول إن هذا قياس فليقل إن قول ال إله إال اهللا قياس

  ذلك قلنا ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاهلا 
وأن االشتغال مبثل هذا لعناء لوال الرجاء يف األجر اجلزيل يف بيان متويه هؤالء القوم الذين اختدعوا األغمار مبثل 

  إمنا قتل عمارا من أخرجه هذه الدعاوى وإمنا هذا من علي رضي اهللا عنه لريي معاوية تناقض قوله إنه 
وهذا مثل قول املالكي واحلنفي إن نكاح من اعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها صداقها نكاح فاسد فيقول هلم 

أصحابنا والشافعيون فنكاح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذن صفية فاسد فإن أقدموا على ذلك كفروا وإن 
م باليمني مع الشاهد خمالف للقرآن فنقول هلم حنن والشافعيون كعوا عنه تناقضوا وكقول احلنفي إن احلك

  واملالكيون فحكم النيب صلى اهللا عليه و سلم بذلك إذن خمالف للقرآن فإن قالوا بذلك كفروا وإن كعوا تناقضوا 
فصالة  وكقول املالكيني إن صالة الصحيح املؤمت بإمام مريض قاعدة فاسدة فنقول هلم حنن والشافعيون واحلنفيون

الناس خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مرضه الذي مات فيه كذلك وأمره صلى اهللا عليه و سلم الناس 
إذا صلى إمامهم قاعدا أن يصلوا قعودا فاسد كل ذلك باطل فإن قالوه كفروا وإن كعوا عنه تناقضوا وإن من ظن 

  أن هذا قياس ملخذول أعمى القلب 
علي فرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذن هو قتل محزة إذ أخرجه وأي قياس ههنا لو  ومن هذا الباب هو قول

  عقل هؤالء القوم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 
وكذلك قصة علي رضي اهللا عنه يوم القضية بينه وبني أهل الشام إذ أراد أن يكتب علي أمري املؤمنني فأنكر ذلك 

  تب امسك واسم أبيك ففعل عمرو ومن حضر من أهل الشام وقالوا اك
فقالت اخلوارج ملا حما أمري املؤمنني قد خلعت نفسك فاحتج عليهم بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل ذلك 

  إذ أنكر سهيل بن عمرو حني القضية يوم احلديبية 

د اهللا فقال علي أن يكتب يف الكتاب حممد رسول اهللا فمحا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكتب حممد بن عب
  أترون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حما نفسه من النبوة إذ حما رسول اهللا من الصحيفة 

قال أبو حممد وهذا كالذي يف قصة عمار سواء بسواء وال مدخل للقياس ههنا وإمنا هو إئتساء بالنيب صلى اهللا عليه 
آلخر وهكذا األمر حديثا وقدميا وإىل يوم القيامة وليس و سلم وكال األمرين حمو من رق ليس أحدمها مقيسا على ا

  إذا كتبت نار مث حمى احمت النار من الدنيا 
وهذا من جنون اخلوارج وضعف عقوهلم إذ كانوا أعرابا جهاال بل قوهلم يف هذا هو القياس احملقق ألهنم قاسوا حمو 

م وقد علم كل ذي مسكة عقل أنه إذا حميت اخلالفة عن علي على حمو امسه من الصحيفة وهذا قياس يشبه عقوهل
  سورة من لوح فإهنا ال متحى بذلك من الصدور 

ومن ظن أن بني القياس وبني قول علي نسبة فإمنا هو مكابر للعيان ألن القياس إمنا هو حترمي أو إجياب أو إباحة يف 
  ب وال حتليل وباهللا تعاىل التوفيق شيء غري منصوص تشبيها له بشيء منصوص وليس يف هذه القضية حترمي وال إجيا

وأما قول ابن عباس للخوارج إذ أنكروا حتكيم احلكمني يوم صفني إن اهللا تعاىل أمر بالتحكيم بني الزوجني ويف 
أرنب قيمتها ربع درهم فإن هذا اخلرب حدثناه أمحد بن حممد اجلسور ثنا وهب بن مسرة ثنا حممد بن وضاح ثنا عبد 

تنوخي ثنا سحنون ثنا عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث عن بكري بن األشج عمن حدثه السالم بن سعيد ال
عن ابن عباس قال أرسلين علي إىل احلرورية ألكلمهم فلما قالوا ال حكم إال هللا قلت أجل صدقتم ال حكم إال هللا 



لصيد أفضل أو احلكم يف األمة وإن اهللا قد حكم يف رجل وامرأته وحكم يف قتل الصيد فاحلكم يف رجل وامرأته وا
  يرجع هبا وحيقن دماؤها ومل شعثها 

قال أبو حممد وهذا ال يصح البتة ألنه عمن مل يسم وال يدري من هو مث هبك أنه أصح من كل صحيح وأننا شهدنا 
  ابن عباس يقول ذلك فإنه ليس من القياس من ورد وال صدر بل هو نص جلي 

عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة حكموا يف النظر للمسلمني قياسا على ومعاذ اهللا أن يظن ذو عقل بأن 
  التحكيم يف األرنب وبني الزوجني فما يظن هذا إال جمنون البتة 

يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم { وهل حتكيم احلكمني إال نص قول اهللا عز و جل 
فنص تعاىل } إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال  فإن تنازعتم يف شيء فردوه

على أن كل تنازع يف شيء من الدين فإن الواجب فيه حتكيم كتاب اهللا عز و جل وكالم رسوله صلى اهللا عليه و 
حتكيم القرآن كما فعال فأي سلم والتنازع بني علي ومعاوية ال جيهله من له أقل معرفة يف األخبار ففرض عليهما 

  قياس ههنا لو أنصف هؤالء القوم عقوهلم 
فإن كان هذا عندهم قياسا فقد ضيعوه وتركوه ويلزمهم إن حتاكم إليهم اثنان يف بيع أو دين أو غري ذلك فليبعثوا 

  من أهل كل واحد منهما حكما وإال فقد تركوا القياس بزعمهم 
 احتجوا إىل اثنني قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق إن أهل العراق مل يرضوا حكما فإن قالوا فهال كفاهم حكم واحد حىت

  من أهل الشام وال رضي أهل الشام حكما من أهل العراق فلذلك اضطروا إىل حكم من كلتا الطائفتني 
 نا الدبري نا عبد وأما الرواية عن علي وعمر يف قتل اجلماعة بالواحد فكما حدثنا محام نا ابن مفرج نا ابن األعرايب

الرزاق نا ابن جريج أخربين عمرو قال قال أخربين حيي بن يعلى بن أمية أنه مسع أباه يعلى يقول وذكر قصة الذي 
قتله امرأة أبيه وخليلها أن عمر بن اخلطاب كتب إيل اقتلهما فلو اشترك يف دمه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم قال ابن 

بكر قاال مجيعا إن عمر كان يشك فيها حىت قال له علي يا أمري املؤمنني أرأيت لو أن جريج فأخربين عبد الكرمي وأبو 
نفرا اشتركوا يف سرقة جزور فأخذ هذا عضوا وأخذ هذا عضوا كنت قاطعهم قال نعم قال فذلك حني ليس 

قرآن بأقوى أحدمها أصال لآلخر ألن النص قد ورد بقتل من قتل وكما ورد بقطع من سرق ليس أحد النصني يف ال
وجزآء سيئة سيئة مثلها { وقال تعاىل } ولكم يف لقصاص حياة يأويل أللباب لعلكم تتقون { من اآلخر قال تعاىل 

ولسارق ولسارقة فقطعوا أيديهما جزآء مبا { وقال تعاىل } فمن عفا وأصلح فأجره على هللا إنه ال حيب لظاملني 
تعاىل من كال األمرين منفرد من مشارك فلو صح لكان علي إمنا  ومل خيص} كسبا نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم 

  أنكر على عمر اختالف حكمه فقط وتركه أحد النصني وأخذه باآلخر 

وهذا هو الذي ننكره حنن سواء بسواء فخرج هذا اخلرب لو صح من أن يكون له يف القياس مدخل أو أثر أو معىن 
  واحلمد هللا رب العاملني 

  علي أنه كان ال يرى قتل اثنني بواحد فلو قاله لكان قد تركه ورجع عنه ورآه باطال من احلكم مث قد روينا عن 
فهذا كل ما ذكروه مما روي عن الصحابة قد بيناه بأوضح بيان حبول اهللا تعاىل وقوته أنه ليس هلم يف شيء منه متعلق 

  لبتة وهو أنه إما شيء بني الكذب مل يصح وإما شيء ال مدخل للقياس فيه ا
فإذا األمر كما ترون ومل يصح قط عن أحد من الصحابة القول بالقياس وأيقنا أهنم مل يعرفوا قط العلل اليت ال يصح 

القياس إال عليها عند القائل به فقد صح اإلمجاع منهم رضي اهللا عنهم على أهنم مل يعرفوا ما القياس وبأنه بدعة 



رن الثالث كما ابتدأ التقليد والتعليل للقياس يف القرن الرابع وفشا وظهر حدثت يف القرن الثاين مث فشا وظهر يف الق
  يف القرن اخلامس 

فليتق اهللا امرؤ على نفسه وليتداركها بالتوبة والنزوع عمن هذه صفته فحجة اهللا تعاىل قد قامت باتباع القرآن 
  والسنة وترك ما عدا ذلك من القياس والرأي والتقليد 

الصحابة نزعات إىل القياس أبطلها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نذكرها إن شاء اهللا تعاىل ولقد كان من بعض 
  يف الدالئل على إبطال القياس إذا استوعبنا حبول اهللا تعاىل وقوته كل ما اعترضوا به 

تعلقهم وأنه ال حجة وبقيت أشياء من طريق النظر موهوا هبا ونوردها إن شاء اهللا تعاىل ونبني بعونه عز و جل بطالن 
هلم يف شيء منها كما بينا بتأييد اهللا تبارك وتعاىل ما شغبوا به من القرآن وما موهوا به من كالم النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم وما لبسوا به من اإلمجاع وما أومهوا به من آثار الصحابة وباهللا تعاىل التوفيق 
ستشهاد على الغائب باحلاضر فإن مل يستشهد باحلاضر على الغائب فمن ذلك أهنم قالوا إن القياس هو من باب اال

  فلعل فيما غاب عنا نارا باردة 
قال أبو حممد هذه شغبية فاسدة فأول متويههم ذكرهم الغائب واحلاضر يف باب الشرائع وقد علم كل مسلم أنه 

 عليه و سلم ليبني للناس دينهم ليس يف شيء من الديانة شيء غائب عن املسلمني وإمنا بعث رسول اهللا صلى اهللا
  } بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون { الالزم هلم قال تعاىل 

فال خيلو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحد وجهني ال ثالث هلما إما أن يكون مل يبلغ وال بني للناس فهذا كفر 
  مة بال خالف ممن قاله بإمجاع األ

وإما أن يكون صلى اهللا عليه و سلم بلغ كما أمر به وبني للناس مجيعهم دينهم وهذا هو الذي ال شك فيه فأين 
الغائب من الدين ههنا لو عقل هؤالء القوم إال أن يكون هؤالء القوم وفقنا اهللا وإياهم يتعاطون استخراج أحكام 

وله صلى اهللا عليه و سلم فهي غائبة عنا فهذا كفر ممن أطلقه واعتقده يف الشريعة مل ينزهلا اهللا تعاىل على رس
حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة { وتكذيب لقول اهللا عز و جل 

وم يئس وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق لي
لذين كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم 

ولقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال هل } دينا فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 
  بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد 

ولعل يف الغائب نارا باردة فكالم غث يف غاية الغثاثة ألن لفظة نار إمنا وقعت يف اللغة على  وأما متويههم بذكر النار
  كل حار مضيء صعاد فإن كنتم تريدون أن شيئا حارا يكون باردا فهذا ختليط وعني احملال 

سم به اإلبل فيقولون وأما لفظة نار فقد وقعت أيضا يف اللغة على ما ال حيرق فالنار عند العرب اسم امليسم الذي تو
ما نارها مبعىن ما ومسها فليس االسم مضطرا إىل وجوده كما هو وال بد ولكنه اتفاق أهل اللغة وليس من قبل أننا 
  شاهدنا النار حمرقة صعادة مضيئة وجب ضرورة أن تسمى نارا وال بد بل لو مسوها باسم آخر ما ضر ذلك شيئا 

على هذه اهليئة عرفنا أن ما غاب عنا منها كذلك أيضا بل قد علمنا أن أهل  وليس أيضا من قبل أننا شاهدنا النار
  اللغة مل يوقعوا اسم نار يف الغائب واحلاضر إال على احلار املضيء احملرق الصعاد 

 فإن قلتم فلعل يف الغائب جسما مضيئا باردا صعادا قلنا لكم هذا ما ال دليل عليه والقول مبا ال دليل عليه غري مباح
وقد عرفنا صفات العناصر كلها إال إن قلتم لعل اهللا تعاىل عامل هبذه الصفة فاهللا تعاىل قادر على ذلك ولكنه تعاىل مل 



خيلق يف هذا العامل مما شاهدنا باحلواس أو بالعقل أو باملقدمات الراجعة إىل احلواس والعقل غري ما شاهدنا بذلك 
  نا هذا إال أن هذا أمر ولعله تعاىل قد خلق عوامل خبالف صفة عامل

  ال حنققه وال نبطله ولكنه ممكن واهللا أعلم وال علم لنا إال ما علمنا اهللا وباهللا تعاىل التوفيق 
واحتجوا أيضا فقالوا إن يف النصوص جليا وخفيا فلو كانت كلها جلية الستوى العامل واجلاهل يف فهمها ولو كانت 

وال إىل علم شيء منها قالوا فوجب بذلك ضرورة أن نستعمل القياس من  كلها خفية مل يكن ألحد سبيل إىل فهمها
  اجللي على معرفة اخلفي 

{ قال أبو حممد وهذه مقدمة فاسدة واألحكام كلها جلية يف ذاهتا ألن اهللا تعاىل قال لنبيه صلى اهللا عليه و سلم 
وال حيل ملسلم أن يعتقد أن اهللا تعاىل } يتفكرون بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم 

أمر رسوله صلى اهللا عليه و سلم بالبيان يف مجيع الدين فلم يفعل وال بني وهذا ما ال جيوز ملسلم أن خيطره بباله فإذ 
  ال شك يف هذا ونوقن أنه صلى اهللا عليه و سلم قد بني الدين كله 

سالمية كلها جلية واضحة وقد قال عمر رضي اهللا عنه تركتم على فالدين كله بني ومجيع أحكام الشريعة اإل
الواضحة ليلها كنهارها أن تضلوا بالناس ميينا ومشاال وقال أيضا رضي اهللا عنه سننت لكم السنن وفرضت لكم 

  الفرائض إال أن يضل رجل عن عمد 
ن وكالم النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أبو حممد إال أن من الناس من ال يفهم بعض األلفاظ الواردة يف القرآ

لشغل بال أو غفلة أو حنو ذلك وليس عدم هذا اإلنسان فهم ما خفي عليه مبانع أن يفهمه غريه من الناس وهذا أمر 
مشاهد يقينا وهكذا عرض لعمر رضي اهللا عنه إذا مل يفهم آية الكاللة وفهمها غريه وقال عمر رضي اهللا عنه اللهم 

  فلم يفهمها عمر من فهمته إياها 
وقال ما راجعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شيء ما راجعته يف الكاللة وما أغلظ يل بشيء ما أغلظ يل 
فيها إىل أن طعن بأصبعه يف صدري وقال حلفصة ما أراه يفهمها أبدا أو كما قال صلى اهللا عليه و سلم فصح ما 

آية الصيف كافية الفهم وأن عمر مل يفهمها ليس ألهنا غري كافية بل هي  قلناه يقينا وأخرب صلى اهللا عليه و سلم أن
  كافية بينة ولكن مل ييسر لفهمها 

وكذلك أخرب صلى اهللا عليه و سلم أن احلالل بني وأن احلرام بني وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمها كثري من الناس 
  ناس وإمنا هي فلم يقل صلى اهللا عليه و سلم إهنا مشتبهات على مجيع ال

  مشتبهة على من ال يعلمها وإذ هذا كذلك فحكم من ال يعلم أن يسأل من يعلم 
ومل يقل } ومآ أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فسألوا أهل لذكر إن كنتم ال تعلمون { كما قال تعاىل 

كله يف أنه جلي مفهوم إال أن  فارجعوا إىل القياس فوضع دعوى هؤالء القوم وصح أن الدين كله بني واضح وسواء
  من الناس من خيفى عليه الشيء منه بعد الشيء إلعراضه عنه وتركه النظر فيه فقط 

وقد خيفى على العامل الفهم أيضا إذا نظر يف مقدماته وقضاياه بفهم كليل إما لشغل بال وإما لطلبه يف اللفظ ما ال 
دهم بني جلي ولو مل يكن األمر هكذا ملا عرف اجلاهل صحة قول يقتضيه فقط حىت يعلمه إياه العلماء الذين هو عن

  مدعي الفهم أبدا 
فصح أنه ملا أمكن العامل إقامة الربهان حىت يفهم اجلاهل من القضايا كالذي فهم العامل فإن العلم كله جلي ممكن 

  م فهمه لكل أحد ولوال ذلك ما فهم اجلاهل شيئا وال لزم من ال يفهم العمل مبا ال يفه



وأيضا فيلزم فيما كان منه خفيا ما ألزموه لو كان كله خفيا ويف اجللي منه ما يلزم لو كان كله جليا وال فرق وليس 
  للقياس ههنا طريق البتة وباهللا تعاىل التوفيق 

  س واحتجوا فقالوا ملا رأينا البيضتني إذا تصادمتا تكسرتا علمنا أن ذلك حكم كل بيضة مل تنكسر قالوا وهذا قيا
قال أبو حممد وهذا خطأ ومل نعلم ذلك قياسا ولكن علمنا بأول العقل وضرورة احلس أن كل رخص امللمس فإنه إذا 
صدمه ما هو أشد منه اكتنازا أثر فيه إما بتفريق أجزائه وإما بتبديل شكله ومل نقل قط إن البيضة ملا أشبهت البيضة 

  فاحش وجب أن تنكسر إذا القت جرما صليبا بل هذا خطأ 
ويف هذا القول إبطال القياس حقا فبيضة احلنش وبيضة الوزعة وبيضة صغار العصافري ال تشبه بيضة النعام البتة يف 

  أغلب صفاهتا إال أهنما مجيعا واقعان حتت نوع البيض وكالمها ينكسر إذا القا جسما صليبا مكتنزا 
أشبه ببيضة النعامة من املاء باملاء ومل تشبه بيضة  وحنن لو خرطنا صفة بيضة من عاج أو من عود البقس حىت تكون

  احلجلة إال يف اجلسمية فقط مث ضربنا هبا احلجر ملا انكسرت 

فصح أن الشبه ال معىن له يف إجياب استواء األحكام البتة وبطل قوهلم إننا علمنا انكسار ما بأيدينا من البيض 
  الشبه بينهما وجب انكسار هذه كانكسار تلك لشبهها مبا شاهدنا انكساره منها وصح أنه من أجل 

  وإمنا الذي يصح هبذا فهو قولنا إن كل ما كان حتت نوع واحد فحكمه مستو وسواء اشتبها أو مل يشتبها 
فقد علمنا أن العنب األسود الضخم املستطيل أو املستدير أشبه بصغار عيون البقر األسود منه بالعنب األبيض 

ه موجبا لتساويهما يف الطبيعة وال بعده عن مشاهبة العنب مبوجب الختالفهما يف الطبيعة الصغري لكن ليس شبهه ب
  فبطل حكم التشابه مجلة وصح أن احلكم لالسم الواقع على النوع اجلامع ملا حتته 

وهكذا قلنا حنن إن حكمه صلى اهللا عليه و سلم يف واحد من النوع حكم منه يف مجيع النوع وأما القياس الذي 
ننكر فهو أن حيكم لنوع ال نص فيه مبثل احلكم يف نوع آخر قد نص فيه كاحلكم يف الزيت تقع فيه النجاسة باحلكم 

  يف السمن يقع فيه الفأر وما أشبه هذا فهذا هو الباطل الذي ننكره وباهللا التوفيق 
املوت وعن كل شيء ينكره وعن  ومعرفة املرء بأول طبيعته ال ينكرها إال جاهل أو جمنون فنحن جند الصغري يفر عن

النار وإن كان مل حيترق قط وال رأى حمترقا وعن اإلشراف على املهواة وجنده يضرب بيده إذا غضب وهو ال يعلم 
  أن الضرب يؤمل ويعض بفمه قبل نبات أسنانه وهو مل يعضه قط أحد فيدري أمل العض 

الثريان ينطح برأسه قبل نبات قرنيه والصغري من اخلنازير  نعم حىت جند ذلك يف احليوان غري الناطق فنجد الصغري من
  يشتر بفمه قبل كرب ضرسه والصغري من الدواب يرمح قبل اشتداد حافره وهذا كثري جدا 

فبمثل هذا الطبع علمنا أن كل رخص اجملسمة فإنه يتغري بانكسار أو تبدل شكل إذا القى جسما صليبا وبه علمنا 
ما حتت الفلك فهي حمرقة ال بالقياس البارد الفاسد وليس هذا يف شيء من الشرائع البتة أن كل نار يف األرض وفي

بوجه من الوجوه ألنه مل تكن النار قط منذ خلقها اهللا تعاىل إال حمرقة حاشا نار إبراهيم إلبراهيم عليه السالم وحده 
لبيضة قط إال متهيئة لالنكسار إذا القت شيئا ال لغريه بالنص الوارد فيها ومل جيز أن يقاس عليها غريها وال كانت ا

  صلبا وقد كان الرب بالرب حالال متفاضال برهة من 

الدهر وكذلك كل شيء من الشريعة واجب فقد كان غري واجب حىت أوجبه النص وغري حرام حىت حرمه النص 
   تعاىل التوفيق فليست ههنا شيء أن جيب أن يقاس عليه ما مل يأت بإجيابه نص وال حترمي أصال وباهللا

واحتجوا بأن قالوا إن علمنا مبا يف داخل هذه اجلوزة والرمانة على صفة ما إمنا هو قياس على ما شاهدنا من ذلك 



وإال فلعل داخلهما جوهر أو شيء خمالف ملا عهدناه وكذلك أن يف رؤوسنا أدمغة ويف أجوافنا مصرانا وأن هذا 
  تون إمنا علمنا ذلك قياسا على ما شاهدنا الصيب مل تلده محارة وأن األحياء ميو

قال أبو حممد وهذا من أبرد ما موهوا به وما علم قط ذو عقل أن من أجل علمنا بأن ما يف داخل هذه الرمانة 
كالذي يف داخل هذه وأن يف أجوافنا مصرانا ويف رؤوسنا أدمغة وأن الناس مل تلدهم األتن وأن األحياء ميوتون 

نجس إذا مات فيه عصفور وال ينجس إذا مات فيه مائة عقرب وأن التمرة بالتمرة حرام والتفاحة علمنا أن الزيت ي
  بالتفاحة حالل 

  وأن البئر إذا مات فيها سنور نزح منها أربعون دلوا فإن سقط فيها نقطة بول نزحت كلها 
  وجوه واليت قبلها تشبيه وأن من مس دبره انتقض وضوءه وأن من مس أنثييه مل ينتقض وضوءه وهل بني هذه ال

  وإن املشبه بني هاتني الطريقتني لضعيف التمييز وتلك أمور طبيعية ضرورية توىل اهللا عز و جل إيقاعها يف القلوب 
  ال يدري أحد كيف وقع له علمها 

  ال بالدعوى وهذه األخر إما دعاوى ال دليل عليها وإما مسعية مل تكن الزمة مث ألزم اهللا منها بالنص ال بالكهانة و
وحنن جند الصغري الذي مل حيب بعد وإمنا هو حني هم أن جيلس إذا رأى رمانة قلق وشره إىل استخراج ما فيها 

  وأكلها 
وكذلك اجلوز وسائر ما يأكله الناس فليت شعري مىت تعلم هذا الصيب القياس بأن ما يف هذه الرمانة كاليت أطعمناه 

  عام أول أو قبل هذا بشهر 
  ن ينبغي هلم أن يعرفوا على هذا أحكام القياس بطبائعهم دون أن يأخذوها تقليدا عن أسالفهم ولقد كا

  ولو أهنم تدبروا العامل وتفكروا يف طبائعه وأجناسه وأنواعه وفصوله وخواصه 

جديدة  وأعراضه ملا نطقوا هبذا اهلذيان فإن كانوا يريدون أن يسموا جري الطبائع على ما هي عليه قياسا فهذه لغة
  ومل يقصدوا هبا وجه اهللا تعاىل لكن قصدوا الشغب والتخليط كمن مسى اخلنزير أيال ليستحله واأليل خنزيرا ليحرمه 
وكل هذه حيل ضعيفة ال يتخلصون هبا مما نشبوا فيه من الباطل وإمنا تكلمهم عن املعىن ال على ما بدلوه برأيهم من 

مون إثباته وحنن نبطله فحينئذ يكلف الربهان من ادعى أمرا منا ومنهم فمن األمساء فإذ حققوا معنا املعىن الذي ير
  أتى به ظفر ومن مل يأت به سقط وليسموه حينئذ مبا شاؤوا 

ويكفي من سخف هذا االحتجاج منهم أن يقال لكل ذي حس هل نسبة التني من الرب كنسبة اجلوزة من اجلوزة 
ن من اإلنسان فإن وجد يف العامل أمحق يقول نعم لزمه إخراج البلوط وكنسبة الرمانة من الرمانة وكنسبة اإلنسا

والتني عن زكاة الرب كيال بكيل وهذا ما ال يقوله مسلم ولزمه أن يقول فيمن حلف ال يأكل برا فأكل تينا أن حينث 
الشرائع ملعرفتنا بأن ولزمه أكثر من هذا كله وهو الكذب إن التني بر وإن قالوا ال تركوا قوهلم يف تشبيه القياس يف 

  ما يف هذه الرمانة كهذه 
والذي ال نشك فيه فهذا االحتجاج منهم مبطل لقوهلم ومثبت لقولنا ألن الرمانة من الرمانة واجلوزة من اجلوزة 
واإلنسان من اإلنسان كالسمن من السمن والفأر من الفأر وكل نوع من نوعه واجلوز خمالف للرمان كخالف 

  وخالف الزيت للسمن  السنور من الفأر
وهذا هو الذي ينكره ذو عقل وأنه إذا حكم النيب صلى اهللا عليه و سلم بتحرمي الرب بالرب متفاضال لزم ذلك يف كل 

بر ومل جيب فيما ليس برب إال بنص آخر وإذا أمر هبرق السمن املائع الذي مات فيه الفأر وجب ذلك يف كل مسن 
السمن الذي مات فيه الفأر وهذا هو الذي ال تعرف العقول غريه وباهللا تعاىل مات فيه فأر ومل جيب ذلك يف غري 



  التوفيق 
وأما حترمي البلوط قياسا على الرب وهرقهم الزيت قياسا على السمن فهو كمن قال الذي داخل اللوز كالذي داخل 

  الرمان وال فرق فبطل قوهلم بالربهان الضروري 
  على نوع آخر وهذا باطل بنفس احتجاجهم وباهللا تعاىل التوفيق وصح أن القياس إمنا هو قياس نوع 

  ويقال هلم أمعرفتكم بأنكم متوتون وهو شيء يستوي يف اإلقرار به كل ذي 

حس هو مثل معرفتكم بالشرائع كالصالة والزكاة والصيام وغري ذلك مما حيرم يف البيوع والنكاح وما حيل فإن قالوا 
استدلوا به ههنا وإن قالوا نعم كابروا ولزمهم أن يكونوا مستغنني عن النيب صلى اهللا  ال كفونا أنفسهم وأبطلوا ما

  عليه و سلم وأهنم كانوا يدرون الشريعة بطبائعهم قبل أن يعلموها وهذا ما ال يقوله ذو عقل 
ال سألناهم ويقال هلم هل كان على قشر الرمان قط على لوز فإن قالوا نعم حلقوا بسكان املارستان وإن قالوا 

أكانت اخلمر قط حالال وكان بيع الرب بالرب متفاضال غري حمرم يف صدر اإلسالم أو مل يزل ذلك واخلمر حالال مذ 
خلق اهللا اخلمر وللرب بينة الطبع فإن قالوا كانت اخلمر وبيع الرب متفاضال غري حرام برهة من اإلسالم مث حرم ذلك 

اللوز والرمان يف ورد وال صدر ألن الطبائع قد استقرت مذ خلق اهللا تعاىل أقروا بأن ذلك ليس من باب ما يف قشر 
العامل على رتبة واحدة هذا معلوم بأول العقل واحلس اللذين يدرك هبما علم احلقائق وأما الشرائع فغري مستقرة ومل 

هذه ما أوجب يف تلك يزل تعاىل مذ خلق اخللق ينسخ شريعة بعد شريعة فيحرم يف هذه ما أحل يف تلك ويسقط يف 
  ويوجب يف هذه وحيل فيها ما أسقط يف تلك وما حرم إىل أن نص اهللا تعاىل أنه ال تبدل هذه امللة أبدا 

فصح أن من شبه الطبائع اليت تعلم باحلس والعقل بالشرائع اليت ال تعلم إال بالنص ال مدخل للعقل وال للحس يف 
 بعد ورود النص بذلك فهو غافل جاهل ولو احتج هبذا يهودي ال يرى حترمي شيء منها وال يف إجياب فرض منها إال

  النسخ لكان هذا االحتجاج أشبه بقوله منه بقول أصحاب القياس 
وأما املوت فهو حكم كل جسم مركب من العناصر إىل نفس حية فقد رتب اهللا تعاىل يف العامل هذا اصطحاهبما مدة 

ه وليس هذا قياسا يوجب موت أهل اجلنة والنار فبطل متويههم وباهللا مث افتراقهما ورجوع كل عنصر إىل عنصر
  تعاىل التوفيق 

  وقالوا القياس فائدة زائدة على النص 
قال أبو حممد ال فائدة يف الزيادة على ما أمر اهللا تعاىل به وال يف النقص منه بل كل ذلك بلية ومهلكة وتعد حلدود 

ىل نعوذ من ذلك وال أعظم جرما ممن يقر على نفسه أنه يزيد على النص الذي أذن اهللا تعاىل وظلم وافتراء وباهللا تعا
  اهللا به ومل يأذن يف تعديه 

  وباهللا تعاىل نعوذ من اخلذالن 

واحتج بعضهم فقال ملن سلف من أصحابنا فقهكم يف اتباع الظاهر يشبه فعل الغالم الذي قال له سيده هات 
اء يف اإلبريق فقال له وأين املاء مل تأمرين وإمنا أمرتين بطست وإبريق فهامها وأنا ال الطست واإلبريق فأتاه هبما وال م

  أفعل إال ما أمرتين 
قال أبو حممد فقال هلم وباهللا تعاىل التوفيق بل فقهكم أنتم يشبه فعل املذكور على احلقيقة إذ قال له سيده إذا أمرتك 

ا على وجهه وحفظ الغالم ذلك وقبله قبوال حسنا فوجد سيده حرارة بأمر فافعله وما يشبهه فعلمه سيده القياس حق
فقال سق إيل الطبيب فإين أجد التياثا فلم ينشب أن أتاه بعض إخوانه فزعا فقال له يا فالن من مات لك فقال ما 



ا الباب مات يل أحد فقال له فإن الغاسل واملغتسل والنعش وحفار القبور عند الباب فدعا غالمه فقال له ما هذ
فقال له أمل تأمرين إذا أمرتين بأمر أن أفعله وما يشبهه قال نعم قال فإنك أمرتين بسوق الطبيب اللتياثك وليس يشبه 

العلة وإحضار الطبيب إال املوت واملوت يوجب حضور الغاسل والنعش واحلفار حلفر القرب فأحضرت كل ذلك 
  وفعلت ما أمرتين وما يشبهه 

لغالم أعذر يف االئتمار ألمر مواله يف اإلبريق الفارغ إذ لعله يريد أن يعرضه على جليسه أو فنحن نقول إن هذا ا
يبيعه أو يقبله ملذهب له فيه منه يف جلب احلفار والغاسل والنعش قياسا على العلة والطبيب ولقد كان الغالم قوي 

  الفهم يف القياس إذ ال قياس بأيديكم إال مثل هذا 
ال حبال يف األغلب فتحكمون هلما حبكم واحد وهو باب يؤدي إىل الكهانة الكاذبة والتخرص يف وهو أن تشبهوا حا

علم الغيب والتحذلق يف االستدراء على اهللا تعاىل وعلى رسوله صلى اهللا عليه و سلم فيما مل يأذن به عز و جل 
  وباهللا تعاىل نعوذ من ذلك 

 صلى اهللا عليه و سلم يف عني ما فهو حكم واحد يف مجيع نوع واحتجوا فقالوا أنتم تقولون إذا حكم رسول اهللا
  تلك العني اليت يقع عليها اسم نوعها 

  وهذا قياس 
قال أبو حممد هذا متويه زائف وقد بينا وجه هذه املسألة وهو أنه صلى اهللا عليه و سلم بعث إىل كل من خيلق إىل 

ع العامل حبكم ما أمره به ربه تعاىل وال سبيل إىل أن خياطب يوم القيامة من اإلنس واجلن وليحكم كل نوع من أنوا
صلى اهللا عليه و سلم من مل خيلق بعد بأكثر من أن يأمر باألمر فيلزم النوع كله إال أن خيص صلى اهللا عليه و سلم 

  كما خص أبا بردة بن نيار بقوله جيزيك وال جتزىء جذعة عن أحد بعدك 

هللا عليه و سلم فاطمة بنت حبيش مبا أمرها به إذا استحيضت إنه الزم لكل امرأة قالوا فهال قلتم يف أمره صلى ا
  تسمى فاطمة 

فيقال هلم وباهللا تعاىل التوفيق مل ينص عليه السالم على أن ذلك حكم كل امرأة تسمى فاطمة وإمنا نص صلى اهللا 
  عليه و سلم على أن دم احليض أسود يعرف فإذا أقبل فافعلي كذا 

ر فافعلي كذا فنص صلى اهللا عليه و سلم على صفة احليض والطهر واالستحاضة وعلى حكم كل ذلك مىت وإذا أدب
  ظهر فوجب التزام ذلك مىت وجد احليض أو الطهر أو االستحاضة 

مث ينعكس هذا السؤال عليهم بعد أن أريناه أنه حجة لنا فنقول هلم وباهللا تعاىل التوفيق أنتم أهل القياس وتفتيش 
ل يف الديانة وتعدي القضايا عما نص اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم إىل ما مل ينصا عليه وأنتم أهل العل

الكهانة واالستدراك يف الديانة ما مل يذكر اهللا تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم فاستعملوا مذهبكم يف هذا 
  احلديث 

م إمنا هو عرق وبني أن دم احليض أسود يعرف فكما قستم احلمرة فقد قال عليه السالم يف دم االستحاضة عندك
والصفرة والكدرة على الدم األسود فجعلتموه كله حيضا فكذلك قيسوا كل عرق يسيل من املرأة من رعاف أو 

  جرح على عرق االستحاضة وأحكموا هلا حينئذ حبكم االستحاضة وإال كنتم متناقضني وتاركني للقياس 
ذي حسن إن كان القياس حقا إن قياس عرق يدمي عن عرق يدمي أشبه وأوىل من قياس الدالع  وال شك عند كل

أو الشاهبلوط على الرب والتمر على أن بعضهم قد فعل ذلك وهم احلنفيون وأوجبوا أن الوضوء ينتقض بكل عرق 
على املستحاضة وهذا  دمي قياسا على عرق املستحاضة عندهم فيلزمهم أن يوجبوا من ذلك الغسل كما جاء النص



  ما ال انفكاك هلم منه وباهللا تعاىل التوفيق 
  وقالوا مل نعلم أن أجسام أهل الصني كأجسامنا إال قياسا منا بالشاهد على الغائب 

  قال أبو حممد وهذا من اجلنون املكرر 
ن الناس إال وهو عامل بطبعه وقد بينا آنفا أن علمنا هبذا علم ضروري أويل يعرف ببديهة العقل ومل يكن املميز قط م

  أن كل من مضى أو يأيت أو غاب عنه من الناس فعلى هيئتنا بال شك وال يتشكل يف عقل أحد سوى هذا 

وبالضرورة يعلم كل ذي عقل أن علمنا أن املطلقة ثالثا ال حتل ملطلقها إال بعد زواج يطؤها ليس من علمنا بأن أهل 
  كان جائزا أن حتل له بعد ألف طلقة دون زوج ولوال النص الصني من الناس هم على هيئاتنا بل 

وهكذا القول يف البئر وسائر ما وردت به النصوص ألنه قد كانت هذه األعيان موجودة آالفا من السنني ليس فيها 
شيء من هذا التحرمي وال هذا اإلجياب ومل تكن األجسام قط خالية من حركة أو سكون وال كانت أجسام الناس 

خالف هذا الشكل الذي هم عليه واملشبه للشرائع بالطبائع جمنون أو يف أسوأ حاال من اجلنون ألن من سلك على 
  سبيل اجملانني وهو مميز فاجملنون أعذر منه 

ولو أنصفوا أنفسهم لعلموا أن الذي قالوا حجة عليهم ألن علمنا بأن أجسام الناس يف الصني وفيما يأيت إىل يوم 
ة أجسامنا هو كعلمنا بعد ورود النص بأن كل بر يف الصني واهلند وكل بر حيدثه اهللا تعاىل إىل يوم القيامة على هيئ

  القيامة فحرام بيع بعضه ببعض متفاضال 
وأما هم فإنه يلزمهم إذ نقلوا حكم الرب املذكور إىل التني واألرز أن ينقلوا حكم أجسام الناس إىل أجسام البغال 

على هيئة أجسام الناس ألن نسبة األرز إىل الرب كنسبة البغال إىل الناس وال فرق وكل ذلك  فيقولوا إن بغال الصني
  أنواع خمتلفة 

ويلزمهم أيضا إذا قاسوا الغائب على غري نوعه من الشاهد أن يقولوا إن املالئكة واحلور العني حلم ودم قياسا على 
الحني وفالحني وحجامني وكرباسيني قياسا على الشاهد الناس وأهنم ميرضون ويفيقون وميوتون وأن فيهم حاكة وم

  وإال فقد نقضوا وبطلوا قياسهم للغائب على الشاهد 
واحلق من هذا أن ال غائب عن العقل من قسمة العامل اليت تدرك بالعقل وال غائب عن السمع من الشريعة وباهللا 

   تعاىل نعتصم وكل ذلك ثابت حاضر معلوم واحلمد هللا رب العاملني
  وقالوا إن كل مشتبهني فوجب أن حيكم هلما حبكم واحد من حيث اشتبها 

قال أبو حممد وهذا حتكم بال دليل ودعوى موضوعة وضعها غري مستقيم واحلقيقة يف هذا أن الشيئني إذا اشتبها يف 
مها أصل والثاين صفة ما فهما مجيعا فيها مستويان استواء واحدا ليس أحدمها أوىل بتلك الصفة من اآلخر وال أحد

  فرع وال أحدمها مردود إىل اآلخر وال أحدمها أوىل بأن يكون قياسا على اآلخر من أن يكون اآلخر قياسا 

كزيد ليس أوىل باآلدمية من عمرو وال محار خالد أوىل باحلمارية من محار حممد والغراب األسود والسح ليس 
  يف مجيع ما يف العامل  أحدمها أوىل بالسواد من اآلخر وهذا كله باب واحد

وكذلك الشرائع ليس بر بغداد بأوىل بالتحرمي يف بيع بعضه ببعض متفاضال من بر األندلس وال مسن املدينة إذا مات 
  فيه الفأر وهو مائع بأوىل أن يهراق من مسن مصر فهذا هو الذي ال شك فيه 

هلم بعون اهللا تعاىل إال على جاهل مغتر هبم  وأما ما يريدون من دس الباطل وما ال حيل مجلة الواجب فال جيوز
أهلكوه إذ أحسن الظن هبم وذلك أهنم يريدون أن يأتوا إىل ما ساوى نوعا آخر يف بعض صفاته فيلحقونه به فيما مل 



  يستو معه وهذا هو الباطل احملض الذي ال جيوز البتة 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن املؤمن أول ذلك أنه حتكم بال دليل وما كان هكذا فقط سقط وقد صح عن رس

كقتله وكل مسلم يعلم أنه ال تشابه أقوى من تشابه أخرب به صلى اهللا عليه و سلم فإذا ال شك يف هذا وصح يقينا 
أن لعن املؤمن كقتله وأمجعت األمة بال خالف أن لعن املؤمن ال يبيح دم الالعن كما يبيح القتل دم القاتل وال 

ا يوجب القتل دية فبطل قول من قال إن االشتباه بني الشيئني يوجب هلما يف الشريعة حكما واحدا يوجب دية كم
  فيما مل على اشتباههما فيه 

وبعد فإن الربهان يبطل قوهلم من نفس هذه املقدمة اليت رتبوا وذلك أنه ليس يف العامل شيئان أصال بوجه من الوجوه 
 بعض الصفات ويف بعض احلدود ال بد من ذلك ألهنما يف حمدثان أو مؤلفات إال ومها مشتبهان من بعض الوجوه ويف

أو جسمان أو عرضان مث يكثر وجود التشابه على قدر استواء الشيئني حتت جنس أعلى مث حتت نوع فنوع إىل أن 
ذلك فواجب على تبلغ نوع األنواع الذي يلي األشخاص كقولنا الناس أو اجلن أو اخليل أو الرب أو التمر وما أشبه 

هذه املقدمة الفاسدة اليت قدموا إذا كانت عني ما مما يف العامل حراما إما أن يكون ما يف العامل أوله عن آخره حراما 
قياسا عليه ألنه يشبهه وال بد يف بعض الوجوه إن متادوا على هذا سخطوا وكفروا وإن أبوا منه تركوا مذهبهم 

  ص عليه من األنواع على ما نص عليه منها الفاسد يف قياس احلكم فيما مل ين

مث نلزمهم إلزاما آخر وهو أننا جند أيضا شيئا آخر حالال فيلزم أن يكون كل ما يف العامل حالال قياسا على هذا ألنه 
أيضا يشبهه من بعض الوجوه وهذا إن قالوه محقوا وخرجوا عن اإلسالم وإن أبوا منه تركوا مذهبهم الفاسد يف 

  م فيما مل ينص عليه من األنواع على ما نص عليه منها قياس احلك
مث جتمع عليهم هذين اإللزامني معا فيلزمهم أن جيعلوا األشياء كلها حراما حالال معا قياسا على ما حرم وما حلل 

وهذا ختليط وال شك يف فساد كل قول أدى إىل مثل هذا السخف فإذ ال شك يف بطالن هذا اهلذيان فالواجب 
أن حيكم بالتحرمي فيما جاء فيه النص بالتحرمي وأن حيكم بالتحليل فيما جاء فيه النص بالتحليل وأن حيكم ضرورة 

باإلجياب فيما جاء فيه النص باإلجياب وال يتعدى حدود اهللا تعاىل فلم يبق هلم إال أن يقولوا إن النص ال تستوعب 
  كل شيء 

ل بأن اهللا تعاىل مل يكمل لنا ديننا وأنه أهم أشياء من الشريعة تعاىل قال أبو حممد وهذا قول يؤول إىل الكفر ألنه قو
وما من دآبة يف ألرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما { اهللا عن هذا واهللا تعاىل أصدق منهم حيث يقول 
آ أهل لغري هللا به حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير وم{ و } فرطنا يف لكتاب من شيء مث إىل رهبم حيشرون 

وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم 
فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت 

بلبينات ولزبر وأنزلنا { و } تجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خممصة غري م
  فبطل قوهلم بالقياس واحلمد هللا رب العاملني } إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 

وما نعلم يف األرض بدع السوفسطائية أشد إبطاال ألحكام العقول من أصحاب القياس فإهنم يدعون على العقل ما 
عرفه العقل من أن الشيء إذا حرم يف الشريعة وجب أن حيرم من أجله شيء آخر ليس من نوعه وال نص اهللا ال ي

تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم على حترميه وهذا ما ال يعرفه العقل وال أوجب العقل قط حترمي شيء وال 
  ق بني الكبش واخلنزير إجيابه إال بعد ورود النص وال خالف يف شيء من العقول أنه ال فر



ولوال أن اهللا حرم هذا وأحل هذا فهم يبطلون حجج العقول جهارا ويضادون حكم العقل صراحا مث ال يستحبون 
  أن يصفوا بذلك خصومهم فهم كما قال الشاعر ويأخذ عيب الناس من عيب نفسه مراد لعمري ما أراد قريب 

بها يف صفة ما فإنه جيب التسوية بني أحكامهما يف اإلجياب والتحليل وأيضا فإنه يقال هلم إذا قلتم إن كل شيئني اشت
وبالتحرمي يف الدين فما الفرق بينكم وبني عكس من عليكم هذا القول بعينه فقال بل كل شيئني يف العامل إذا افترقا 

  يف صفة ما فإنه جيب أن يفرق أحكامهما يف اإلجياب والتحليل والتحرمي يف الدين 
  م بأن قال هذا ال جيب دون أن يأيت بفرق فأجاب بعضه

  فقال أبو حممد وهذا حتكم عاجز عن الفرق ويقال له بل قولك هو الذي ال جيب فما الفرق 
وقال بعضهم هذا قياس منكم فإنكم ترومون إبطال القياس بالقياس فأنتم كالذين يرومون إبطال حجة العقل حبجة 

  العقل 
تعاىل التوفيق مل حنتج عليكم هبذا تصويبا منا له وال للقياس لكن أريناكم أن قولكم  قال أبو حممد فيقال هلم وباهللا

بالقياس ينهدم بالقياس ويبطل بعضه بعضا وليس يف العامل أفسد من قول من يفسد بعضه بعضا فأنتم إذا أقررمت 
ته وهو قولكم بالفساد بصحة القياس فنحن نلزمكم ما التزمتم به وحنجكم به ألنكم مصوبون له مصدقون لشهاد

وعلى مذاهبكم بالتناقض أقررمت به أو أنكرمتوه وأما حنن فلم نصوبه قط وال قلنا به فهو يلزمكم وال يلزمنا وكل 
أحد فإمنا يلزمه ما التزم وال يلزم خصمه كما أن أخبار اآلحاد املتصلة بنقل الثقات الزم لنا لالحتجاج هبا علينا يف 

  أنكرها فمن ناظرنا هبا مل ندفعه عما يلزمنا هبا وهذا هو فعلنا بكم يف القياس املناظرة وال نلزم من 
وأما تشبيهكم إيانا يف ذلك مبن جنح يف إبطال حجة العقل حبجة العقل فتشبيه فاسد ألن احملتج علينا يف إبطال حجة 

ما يأيت به فقد كفانا مؤنته العقل ال خيلو من أحد وجهني إما أن يصوب ما حيتج به وحيققه فقد تناقض أو يبطل 
ولسنا حنن كذلك يف احتجاجنا عليكم بالقياس لكنا نقول لكم إن كان القياس حقا عندكم فإنه يلزمكم منه كذا 
وكذا وليس يقول لنا املبطلون حلجج العقول هكذا لكنهم حمققون ملا حيتجون به فيتناقضون إذا حققوا ما أبطلوا 

  ما حققتموه من نتائج القياس فطريقكم هي طريقهم كما تناقضتم أنتم يف إبطالكم 
وحنن نقول إن هذا الذي نعارضكم به من القياس أنتم التزمتم حكمه وهو عندنا باطل كقولكم سواء بسواء فإن 

  التزمتموه أفسد قولكم وإن أبيتموه فكذلك ألنكم 

التزام الباطل وليس من يبطل قضايا تقرون حينئذ بإبطال ما قد صوبتموه وال فساد أشد من فساد قول أدى إىل 
العقل كذلك ألنه ال يصح شيء أصال إال بالعقل أو باحلواس مع العقل أو ما أنتج من ذلك فمن أبطل حجة العقل 

مث ناظر يف ذلك حبجة العقل فإن صححها رجع إىل احلق ودخل معنا وإن أبطلها سقط القول معه ألنه يقر أنه يتكلم 
  هكذا بإقراركم بال عقل وليس القياس 

ويكفي من هذا أن من رام إبطال حجة العقل حبجة فقد رام ما ال جيده أبدا وحجة العقل ال تبطل حجة العقل أصال 
بل توجبها وتصححها وكذلك من رام إبطال خرب الواحد خبرب الواحد فإنه ال جيد أبدا خربا صحيحا يبطل خرب 

  الواحد 
صحيح يعارضه أبدا هذا يعلم ضرورة ولو كان ذلك لكان احلق يبطل  وهكذا كل شيء صحيح فإنه ال يوجد شيء

احلق وهذا حمال يف البنية وليس كذلك القياس ألنه يبطل بالقياس جهارا وبأسهل عمل فصح أنه باطل وهكذا كل 
  باطل يف العامل فإنه يبطل بعضه بعضا بال شك 



اهللا عز و جل قد حتدى العرب بأن يأتوا مبثل هذا وقال بعضهم من الدليل على أن حكم املماثلني حكم واحد أن 
  القرآن وأعلم أهنم لو أتوا مبثله لكان باطال ألن مثل الباطل ال يكون إال باطال ومثل احلق ال يكون إال حقا 

قال أبو حممد هذا قول صحيح وهو حجة عليهم ألن املشبه للباطل يف أنه باطل هو بال شك باطل وهبذا أبطلنا 
لقياس ورأينا أنه كله باطل وليس ما أشبه الباطل يف أنه خملوق مثله وأنه كالم مثله يكون باطال بل هذا القياس با

  حكم يؤدي إىل الكفر ألن الكفر كالم والكذب كالم والقرآن كالم واحلق كالم 
  وليس ذلك مبوجب اشتباه كل ذلك يف غري ما اشتبه فيه يرومون 

إذا كشف عاد مبطال لقوهلم بعون اهللا عز و جل وذلك أننا مل ننكر قط أن ما وأيضا فهذا من ذلك التمويه الذي 
  وقع عليه مع غريه اسم جيمع تلك األشخاص فإهنا كلها مستحقة لذلك االسم بل حنن أهل هذا القول 
ضع اليت ونقول إن كل ما يوضع من الكالم يف غري مواضعه اليت وضعها اهللا تعاىل فيها يف الشرائع أو يف غري املوا

وضعه فيها أهل اللغات للتفاهم فهو باطل وحتريف للكلم عن مواضعه وتبديل له وهذا حمرم بالنص وتدليس 
  بضرورة العقل وكل ما كان من الكالم موضوعا يف مواضعه اليت ذكرنا فهو حق 

الباطلني أوىل أن فإذ ال شك يف هذا فلم حنكم لشيء من الباطل بأنه باطل من أجل شبهه بباطل آخر بل ليس أحد 
يكون باطال من سائر األباطيل بل كل األباطيل يف وقوعها حتت الباطل سواء وال أحد احلقني أوىل أن يكون حقا من 

  حق آخر بل كل حق فهو يف أنه حق سواء مع سائر احلقوق كلها وليس شيء من ذلك مقيسا على غريه 
من الشرائع وغريها فكذلك كل بر فهو بر وكل متر فهو متر  والقول مطرد هكذا بضرورة العقل يف كل ما يف العامل

وكل ما أشبه الرب مما ليس برا فليس برا وكل ما أشبه الذهب مما ليس ذهبا فليس ذهبا وكل ما أشبه احلرام مما مل ينه 
وأنصفوا النص عنه فليس حراما وهكذا مجيع األشياء أوهلا عن آخرها فهذا الذي أتوا به مبطل للقياس لو عقلوا 

  أنفسهم وباهللا تعاىل التوفيق 
وإمنا عول القوم على التمويه والكذب والتلبيس على من اغتر هبم فقالوا إن أصحاب الظاهر ينكرون متاثل األشياء 

  مث جعلوا يأتون بآيات وأحاديث ومشاهدات فيها متاثل أشياء 
عرف بوجوه التماثل منهم ألننا حققنا النظر فيها وهذا خداع منهم لعقوهلم وما أنكرنا قط متاثل األشياء بل حنن أ

فأباهنا اهللا تعاىل لنا وهم خلطوا وجه نظرهم فاختلط األمر عليهم وإمنا أنكرنا أن حنكم للمتماثالت يف صفاهتما من 
من  أجل ذلك يف الديانة بتحرمي أو إجياب أو حتليل دون نص من اهللا تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليه و سلم أو إمجاع

األمة فهذا الذي أبطلنا وهو الباطل احملض والتحكم يف دين اهللا تعاىل بغري هدى من اهللا نعوذ باهللا من ذلك وقالوا 
  أيضا إن أصحاب الظاهر يبطلون حجج العقول 

 قال أبو حممد وكذبوا بل حنن املثبتون حلجج العقول على احلقيقة وهم املبطلون هلا حقا ألن العقل يشهد أنه حيرم
دون اهللا تعاىل وال يوجب دون اهللا تعاىل شريعة وأنه إمنا يفهم ما خطب اهللا تعاىل به حامله ويعرف األشياء على ما 
خلقها اهللا تعاىل عليه فقط وهم حيرمون بعقوهلم ويشرعون الشرائع بعقوهلم بغري نص من اهللا تعاىل وال من رسوله 

  هو إبطال حجج العقول على احلقيقة وباهللا تعاىل التوفيق  صلى اهللا عليه و سلم وال إمجاع من األمة فهذا
  واحتجوا باملوازنة يوم القيامة 

  قال أبو حممد وهذا من أغرب ما أبدوا فيه عن جهلهم وهل هذا إال نص جلي 



و وأي شيء من موازنة أعمال العباد وجزاء احملسن بإحسانه واملسيء بإساءته والعفو عن التائب بعد أن أجرم والعف
عن الصغائر باجتناب الكبائر واملؤاخذة هبا ملن فعل كبرية وأصر عليها مما حيتج به يف إجياب حترمي األرز باألرز 

متفاضال وهل يعقل وجوب هذا من موازنة األعمال يوم القيامة وجزاء احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة وجزاء 
  السيئة مبثلها إال جمنون مصاب 

قولكم بالدليل أبنص قلتموه أم بغري نص فإن قلتم قلناه بنص فأروناه وإن قلتم بغري نص دخلتم وقالوا أخربونا عن 
  فيما عبتم من القياس 

قال أبو حممد وقد أفردنا فيما خال من كتابنا هذا بابا لبيان الدليل الذي نقول به فأغين عن ترداده إال أننا نقول 
 يستغين هذا املكان عن إيراده وهو أن الدليل نقول هو املقصود بالنص ههنا جوابا هلم وباهللا تعاىل التوفيق ما ال

فبالضرورة نعلم أنه ليس بسفيه ومثل } إن إبراهيم حلليم أواه منيب { نفسه وإن كان بغري لفظه كقول اهللا تعاىل 
ل مسكر قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر مخر وكل مخر حرام فصح ضرورة من هذا اللفظ أن ك

  حرام 
  فدليلنا هو النص واإلمجاع نفسه ال ما سوامها وباهللا تعاىل التوفيق 

وقالوا ال نص يف مرياث من بعض حر وبعضه عبد وال يف حده وال يف ديته فما تقولون يف ذلك وكذلك نكاحه 
  وطالقه واجلناية عليه ومنه 

ن يتكلم وذلك أن النص ورد بعموم مرياث األبناء قال أبو حممد وصاحب هذا الكالم كان أوىل به أن يتعلم قبل أ
والبنات واآلباء واألمهات واإلخوة واألخوات والعصبة واألزواج فواجب أال خيرج عن النص أحد فيمنع املرياث 

إال بنص والنص قد صح من حديث علي وابن عباس إن املكاتب إذا أصاب حدا أو دية أو مرياثا ورث وورث منه 
وودي مبقدار ما أدى دية ومرياث حر ومبقدار ما مل يؤده دية عبد ومرياث عبد فحص أن العبد ال  وأقيم عليه احلد

  يرث 
وقد قال قوم من العلماء إن هلما من املرياث مبقدار ما فيهما من احلرية وقال آخرون ال شيء هلما من املرياث فكان 

بق قول من قال إن هلما من املرياث مبقدار ما فيهما قول هؤالء مساقطا ملخالفته النص وألنه دعوى بال دليل فلم ي
  من احلرية فقلنا به 

فهكذا القول يف حده وديته إذ قد بطل قول من قال إن حده كحد احلر حبديث ابن عباس يف املكاتب إذا يف نص 
  ذلك احلديث الفرق بني حد احلر وحد العبد 

واليه فنكاحه عهر واملعتق بعضه ليس عبدا كله وال حرا وأما نكاحه فإن النص جاء بأن كل عبد نكح بغري إذن م
كله وال ينتقل عن حكمه اجملمع عليه والثابت عليه بالنص إال بنص آخر أو إمجاع فهو غري خارج عن هذا النص 

  فليس له أن ينكح كسائر املسلمني إال بإذن من له فيه ملك وطالقه جائز على عموم النص يف املطلقني 
اجلناية عليه وشهادته فكاألحرار وال فرق إذ مل مينع من ذلك نص وال إمجاع هذا مع صحة حديث ابن وأما جنايته و

  عباس يف مرياث املكاتب وديته وحدوده وإن ذلك مبقدار ما فيه من احلرية والرق 
لوا ومنه قياس وقسموا أنواع القياس فقال بعضهم من القياس قياس املفهوم مثل قياس رقبة الظهار على رقبة القتل قا

العلة كالعلة اجلامعة بني النبيذ واخلمر وهي اإلسكار والشدة ومنه قياس الشبه مث اختلفوا يف هذا النوع من القياس 
فقالوا هو على الصفات املوجودة يف العلة وذلك مثل أن يكون يف الشيء مخسة أوصاف من التحليل وأربعة من 

الذي فيه أربعة أوصاف وقال آخرون منهم وهو على الصور كالعبد  التحرمي فيغلب الذي فيه مخسة أوصاف على



  يشبه البهائم يف أنه سلعة متملكة ويشبه األحرار يف الصور اآلدمية وأنه مأمور منهي بالشريعة 
قال أبو حممد وكل هذا فاسد باطل متناقض ألنه كله دعاوى باردة بال دليل على صحة شيء منها مث تسميتهم 

يف الظهار على الرقبة يف القتل أنه مفهوم وليت شعري مباذا فهموه حىت علموا أهنا ال جتزىء إال مؤمنة قياس الرقبة 
هذا وقد خالفهم إخواهنم من القائسني يف ذلك من أصحاب أيب حنيفة فلم يفهموا من هذا القياس العجيب ما فهم 

مه بال شك فصار دعواهم للفهم كذبا مث هال الشافعي واملالكي وكل ما فهم من كالم فأهل اللغة متساوون يف فه
إذا فهموا أن كلتا الرقبتني سواء مشوا يف قياسهم ففهموا أنه جيب التعويض من الصيام يف القتل إطعام ستني مسكينا 

كالتعويض لذلك من صيام الظهار كما تساوى التعويض من رقبيت الظهار والقتل صيام شهرين متتابعني فما هذا 
  فهم ما ال تقضيه اآلية وال اللغة التباين يف 

وأما قوهلم قياس العلة وأن النبيذ مقيس على اخلمر فكذب جمرد بارد مسج وجرأة على اهللا تعاىل وقد قال رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر مخر وكل مسكر حرام 

ال عسل وال غري ذلك مث أخرب أن فساوى صلى اهللا عليه و سلم بني كل مسكر ومل خيص من عنب وال متر وال تني و
كل مسكر حرام فليست مخر العنب يف ذلك بأوىل من مخر التني وال مخر العنب أصال وغريها فرعا بل كل ذلك 

  سواء بالنص فظهر برد قوهلم وفساده 
  فإن قالوا فهال كفرمت من استحل نبيذ التني املسكر كما تكفرون مستحل عصري العنب املسكر 

 تعاىل التوفيق إمنا كفرنا من استحل عصري العنب املسكر لقيام احلجة باإلمجاع ولو استحله جاهل مل قيل له وباهللا
يعرف اإلمجاع يف ذلك ما كفرناه حىت يعرفه باإلمجاع وكذلك مل نكفر مستحل نبيذ التني جلهله باحلجة يف ذلك ولو 

على عمومه مث يستجيز خمالفة النيب صلى اهللا عليه  أنه يصح عنه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حترمي كل مسكر
  و سلم لكان كافرا بال شك وقد أفردنا بعد هذا بابا ضخما يف إبطال قوهلم يف العلل وباهللا تعاىل التوفيق 

وأما قوهلم يف موازنة صفات التحليل وصفات التحرمي فإنا نقول هلم هبكم لو ساحمناكم يف هذا اهلذيان املفترى 
  صنعون إذا تساوت عندكم صفات التحرمي وصفات التحليل فإن قالوا نغلب التحرمي احتياطا وماذا ت

شهر رمضان لذي أنزل فيه لقرآن هدى للناس وبينات من { قلنا هلم ومل ال تغلبوا التحليل تيسريا لقول اهللا تعاىل 
ن أيام أخر يريد هللا بكم ليسر هلدى ولفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة م

وإن قالوا نغلب التحليل قيل } وال يريد بكم لعسر ولتكملوا لعدة ولتكربوا هللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون 
  هلم وهال غلبتم التحرمي 

كتب عليكم لقتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا { ولقول اهللا تعاىل 
فظهر بطالن قوهلم وفساده وباجلملة فليس تغليب أحد الوجهني أوىل من } شر لكم وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون وهو 

وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم لكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على هللا لكذب إن لذين { اآلخر وقد قال تعاىل 
م وحملل بغري نص من اهللا تعاىل فهو كاذب ومفتر فنص تعاىل على أن كل حمر} يفترون على هللا لكذب ال يفلحون 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
وأيضا فلو كانت صفة شبه التحرمي توجب التحرمي وصفة شبه التحليل توجب التحليل ملا وجد كال األمرين يف 

  شيء واحد البتة ألنه كان جيب من ذلك أن يكون الشيء حراما حالال معا وهذا محق حمال 
  ال يوجب حترميا وال حتليال كثرت األوصاف بذلك أو قلت  فصح أن الشبه



يسألونك عن خلمر ومليسر قل فيهمآ إمث كبري ومنافع للناس وإمثهمآ أكرب { وقد أقدم بعضهم فقال إن اهللا تعاىل قال 
إلمث قالوا غلب تعاىل ا} من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل لعفو كذلك يبني هللا لكم آليات لعلكم تتفكرون 

  فحرمها 
قال أبو حممد هذا من اجلرأة على القول على اهللا تعاىل بغري علم وهذا يوجب إن اهللا تعاىل اعترضه يف اخلمر وامليسر 

أصالن أحدمها املنافع والثاين اإلمث فغلب اإلمث هذا هو نص كالمهم وظاهره ومقتضاه وليت شعري من رتب هذا 
ة قبل التحرمي حاللني ال إمث فيهما وقد شرهبا أفاضل الصحابة رضي اهللا عنهم اإلمث يف اخلمر وامليسر وقد كانا بره

وأهديت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وتنادم الصاحلون عليها أزيد من ستة عشر عاما يف األصل صح ذلك عن 
كعب وأيب دجانة عبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص ومحزة وأيب عبيدة بن اجلراح وسهيل بن بيضاء وأيب بن 

وأيب طلحة وأيب أيوب ومعاذ بن جبل وعبد اهللا بن عمرو بن حرام وغريهم كلهم شربوا اخلمر بعد اهلجرة 
واصطحبها مجاعة يوم أحد ممن أكرمهم اهللا تعاىل يف ذلك اليوم بالشهادة فهل أحدث اإلمث فيها بعد أن مل يكن إال 

عاىل حرمها ألجل اإلمث الذي فيها أو ألجل الشدة واإلسكار وهل هذا إال اهللا تعاىل فأين قول هؤالء النوكى إن اهللا ت
كذب حبت وهل حدث اإلمث إال بعد حدوث التحرمي بال فصل وهل خلط قط عن الشدة واإلسكار مذ خلقها اهللا 

  تعاىل فبطل قوهلم بتجاذب األوصاف واحلمد هللا كثريا 
على شبهة البهائم إنه سلعة مملوكة فقول بارد وهال إذ فعلوا ذلك وأما قوهلم يف تغليب الصورة اآلدمية يف العبيد 

قبلوا شهادته إذ غلبوا شبهة األحرار على شبهة البهائم وهل هذا كله إال هلو ولعب وشبيه باخلرافات نعوذ باهللا من 
  م الوكيل اخلذالن ومن تعدي حدوده ومن القول يف الدين بغري نص من اهللا تعاىل أو رسوله وحسبنا اهللا ونع

وإذا أبطلوا حكم الشبه من أجل شبه آخر أقوى منه فقد صاروا إىل قولنا يف إبطال حكم التشابه يف إجياب حكم له 
  يف الدين مل يأت به نص مث تناقضوا يف إثباته مرة وإبطاله أخرى بال برهان 

 وجعفر بن حرب وجعفر بن وشنع بعضهم بأن قال إن إبطال القياس مذهب النظام وحممد بن عبد اهللا اإلسكايف
مبشر وعيسى املراد وأيب عفار وبعض اخلوارج وإن من هؤالء من يقول إن بنات البنني حالل وكذلك اجلدات 

  وكذلك دماغ اخلنزير 
قال أبو حممد ولسنا ننكر أن تقول اليهود ال إله إال اهللا ونقوهلا أيضا حنن ولكن إذا ذكروا هؤالء فال تنسوا القائلني 

م القياس أبا اهلذيل العالف وأبا بكر بن كيسان األصم وجهم بن صفوان وبشر بن املعتمر ومعمرا وبشرا بقوهل
املريسي واألزارقة وأمحد بن حائط ومن هؤالء من يقول بقياس األطفال على الكبار وأهنم نسخت أرواحهم يف 

ة والنار على فناء الدنيا وغري ذلك من شنيع األطفال وبالقياس على قوم نوح فأباحوا قتل األطفال وقاسوا فناء اجلن
  األقوال 

فهذا كل ما موهوا به يف نص القياس قد تقصيناه واحلمد هللا ومل ندع منه بقية وبينا بعون اهللا أنه ال حجة هلم بوجه 
يكفي  من الوجوه وال متعلق يف شيء منه البتة وأنه كله عائد عليهم ومبطل لقوهلم يف إثبات القياس وقد كان هذا

من تكلف إبطال القياس ألن كل قول ال يقوم بصحته برهان فهو دعوى ساقطة ولكنا ال نقطع بذلك حىت نورد 
  حبول اهللا الرباهني القاطعة على إبطال القياس والقول به 

  فصل يف إبطال القياس



  وهذا حني نأخذ يف إبطال القياس بالرباهني الضرورية إن شاء اهللا تعاىل 
ويقال للقائلني بالقياس أليس قد بعث اهللا عز و جل حممدا صلى اهللا عليه و سلم رسوال إىل اإلنس  قال أبو حممد

واجلن فأول ما دعاهم إليه فقول ال إله إال اهللا ورفض كل معبود دون اهللا تعاىل ومن وثن وغريه وأنه رسول اهللا 
  شيء  فقط مل يكن يف الدين شريعة غري هذا أصال ال إجياب حكم وال حترمي

فمن قوهلم وقول كل مسلم وكافر نعم هذا أمر ال شك فيه عند أحد فإذ هذا ال خالف فيه وال شك فيه وال ينكره 
أحد فقد كان الدين واإلسالم ال حترمي فيه وال إجياب مث أنزل اهللا تعاىل الشرائع فما أمر به فهو واجب وما هنى عنه 

اح مطلق حالل كما كان هذا أمر معروف ضرورة بفطرة العقول من فهو حرام ومامل يأمر به وال هنى عنه فهو مب
  كل أحد ففي ماذا حيتاج إىل القياس أو إىل الرأي 

أليس من أقر مبا ذكرنا مث أوجب ما ال نص بإجيابه أو حرم ما ال نص بالنهي عنه قد شرع يف الدين ما مل يأذن به اهللا 
  ئح واضح وكاف ال معترض فيه تعاىل وقال ما ال حيل القول به وهذا برهان ال

مث يقال هلم أيضا وباهللا تعاىل التوفيق فماذا حيتاج إىل القياس أفيما نص عليه اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم 
أم فيما مل ينص عليه فإن قالوا فيما نص عليه فارقوا اإلمجاع وقاربوا اخلروج عن اإلسالم ألنه مل يقل هبذا أحد وهو 

قول ال ميكن أحد أن يقوله ألنه ال قياس إال على أصل يرد ذلك الفرع إليه وال أصل إال نص أو إمجاع مع ذلك 
  فصح على قوهلم أن القياس إمنا هو مردود إىل النص 

حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل { وإن قالوا فيما مل ينص عليه فقلنا وباهللا تعاىل التوفيق قال اهللا تعاىل 
ري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا لغ

بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت 
{ وقال تعاىل } مث فإن هللا غفور رحيم عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إل

} وما من دآبة يف ألرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف لكتاب من شيء مث إىل رهبم حيشرون 
وقال صلى اهللا عليه و } بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون { وقال تعاىل 
  جة الوداع اللهم هل بلغت قالوا نعم سلم يف ح

  قال اللهم اشهد 
حدثنا حممد بن سعيد بن نبات ثنا أمحد بن عون اهللا ثنا قاسم بن أصبغ ثنا اخلشين ثنا حممد بن املثىن ثنا عبد الرمحن 

رآن فإن فيه بن مهدي ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن مرة اهلمداين قال قال عبد اهللا بن مسعود من أراد العلم فليثر الق
علم األولني واآلخرين هكذا رويناه عن مسروق والزهري أنه ليس شيء اختلف فيه إال وهو يف القرآن فصح بنص 

  القرآن أنه ال شيء من الدين ومجيع أحكامه إال وقد نص عليه فال حاجة بأحد إىل القياس 
  فإن قالوا إمنا نقيس النوازل من الفروع على األصول 

هذا ألنه ليس يف الدين إال واجب أو حرام أو مباح وال سبيل إىل قسم رابع البتة فأي هذه أصل قال أبو حممد و
وأي هذه فرع فبطل قوهلم وصح أن أحكام الدين كلها أصول ال فرع فيها وكلها منصوص عليه فلما اختلف 

ل منها وعقود النكاح الناس قط إال يف األصول كالوضوء والصالة والزكاة واحلج واحلرام من البيوع واحلال
  والطالق وما أشبه ذلك 

فإن قالوا لسنا ننكر أن اهللا تعاىل مل يفرط يف الكتاب من شيء وال أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بني ولكن النص 
والبيان ينقسم قسمني أحدمها نص على الشيء بامسه والثاين نص عليها بالداللة وهذا هو الذي نسميه قياسا وهو 



  على علة احلكم فحيثما وجدت تلك العلة حكم هبا  التنبيه
  قالوا وهذا هو االختصار وجوامع الكلم اليت بعث هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق هذا هو الباطل ألن الذي تذكرون دعوى بال دليل وتلك الداللة ختلو من أن تكون 
  بنا وهبا نزل القرآن لذلك املعىن بعينه موضوعة يف اللغة اليت هبا خوط

فهذا غري قولكم وهذا هو القسم األول من النص على الشيء بامسه فال متوهوا فتجعلوا النص قسمني أو تكون تلك 
الداللة غري موضوعة يف اللغة اليت هبا خوطبنا وهبا نزل القرآن لذلك املعىن فإن كانت كذلك فهذا هو التلبيس 

تنزه اهللا تعاىل ونزه رسوله صلى اهللا عليه و سلم عنه وال حيل ألحد أن ينسب هذا إىل اهللا تعاىل وال والتخليط الذي 
  إىل رسوله صلى اهللا عليه و سلم 

وهذا برهان ضروري وال حميد عنه بني ال إشكال فيه على من له أقل فهم وليس هذا طريق اختصار وال تنبيه وال 
  تدليس بيان ولكنه خبط وإشكال وإفساد و

وال تنبيه وال بيان فيمن يريد أن يعلمنا حكم الصداق فال يذكر صداقا ويدلنا على ذلك مبا نقطع فيه اليد أو يريد 
األكل فيذكر الوطء أو يريد اجلوز فيذكر امللح أو يريد املخطىء فيذكر املتعمد وهذا تكليف ما ال يطاق وإلزام 

  لكاذب تعاىل اهللا عن ذلك وتنزه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عنه لعلم الغيب والكهانة وإجياب للحكم بالظن ا
وإمنا االختصار وجوامع الكلم والتنبيه أن يأيت إىل املعىن الذي يعرب عنه بألفاظ كثرية فيبينه بألفاظ خمتصرة جامعة 

هذا هو حقيقة االختصار يسرية ال يشذ عنها شيء من املراد هبا البتة وال تقتضي من غري املراد هبا شيئا أصال ف
  والبيان والتنبيه 

لشهر حلرام بلشهر حلرام وحلرمات قصاص فمن عتدى عليكم فعتدوا عليه مبثل ما { وذلك مثل قول اهللا تعاىل 
فدخل حتت هذا اللفظ مالو تقصى مللئت منه أسفار عظيمة من } عتدى عليكم وتقوا هللا وعلموا أن هللا مع ملتقني 

وا عضوا وكسرها عضوا عضوا واجلراحات جرحا جرحا والضرب هيئة هيئة وذكر أحد ذكر قطع األعضاء عض
  األموال وسائر ما يقتضيه هذا املعىن من تويل اجملين عليه لالقتصاص ونفاذ أمره يف ذلك 

  ومثل قوله صلى اهللا عليه و سلم جرح العجماء جبار وسائر كالمه صلى اهللا عليه و سلم 
ادها فلم يذكرها باالسم املوضوع هلا يف اللغة اليت هبا خوطبنا وطمع أن يدل عليها باسم وأما من إسقاط معاين أر

غري موضوع هلا يف اللغة فهذا فعل الشيطان املريد إفساد الدين والتخليط على املسلمني ال فعل رب العاملني وخامت 
  النبيني 

  وباهللا تعاىل نستعني 
توجد يف القرآن والسنة لكنا نقول إنه يوجد حكم بعض النوازل نصا  فإن قالوا لسنا نقول إنه تنزل نازلة ال

  وبعضها بالدليل 

  قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق إن هذا حق ولكن إذا كان هذا الدليل الذي تذكرون ال حيتمل إال وجها واحدا 
سمني إما أن يكون هنالك فهذا قولنا ال قولكم وأما إن كان ذلك الدليل حيتمل وجهني فصاعدا فهذا ينقسم على ق

نص آخر بني مراد اهللا تعاىل من ذينك الوجهني فصاعدا بيانا جليا أو إمجاع كذلك فهذا هو قولنا والنص بعينه مل 
نزل عنه وإما أال يكون هنالك نص آخر وال إمجاع يبني بأحدمها مراد اهللا عز و جل من ذلك فهذا إشكال وتلبيس 

حد أن ينسب هذا إىل شيء من دين اهللا تعاىل الذي قد بينه غاية البيان رسوله صلى تعاىل اهللا عن ذلك وال حيل أل



  اهللا عليه و سلم 
  فإن قالوا إن التشابه بني األدلة هو أحد األدلة على مراد اهللا تعاىل 

اع قيل هلم هذه دعوى حتتاج إىل دليل يصححها وما كان هكذا فهو باطل بإمجاع وال سبيل إىل وجود نص وال إمج
يصحح هذه الدعوى وال فرق بينها وبني من جعل قول إنسان من العلماء بعينه دليال على مراد اهللا تعاىل يف تلك 

  املسألة وكل هذا باطل وافتراء على اهللا تعاىل 
وأيضا فإهنم يف التشابه املوجب للحكم خمتلفون فبعضهم جيعل صفة ما علة لذلك احلكم وبعضهم مينع من ذلك 

  ة أخرى وهذا كله حتكم بال دليل ويأيت بعل
وقد صحح بعضهم العلة بطردها يف معلوالهتا وهذا ختليط تام ألن الطرد إمنا يصحح بعد صحة العلة ألن الطرد إمنا 

  هو فرع يوجبه صحة العلة وإال فهو باطل ومن احملال أال يصح األصل إال بصحة الفروع 
ليس من طردها ليصححها بأوىل ممن مل يطردها ليبطلها وطرد غريها وأيضا فإهنم إذا اختلفوا يف طرد تلك العلة ف

وهذا كله حتكم يف الدين ال جيوز وذلك حنو طرد الشافعي علة األكل يف الربا ومنع أيب حنيفة ومالك من ذلك 
وطرد أيب حنيفة علة الوزن والكيل ومنع مالك والشافعي من ذلك وطرد مالك علة االدخار واألكل ومنع أيب 

  نيفة والشافعي من ذلك ح
  فإن قالوا فأرونا مجع النوازل منصوصا عليها 

قلنا لو عجزنا عن ذلك ملا كان عجزنا حجة على اهللا تعاىل وال على رسوله صلى اهللا عليه و سلم إذ مل ندع لكم 
قع من أحكام الدين إىل الواحد فالواحد منه اإلحاطة جبميع الفنت لكن حسبنا أننا نقطع بأن اهللا تعاىل بني لنا كل ما ي

  يوم القيامة فكيف وحنن نأتيكم 

بنص واحد فيه كل نازلة وقعت أو تقع إىل يوم القيامة وهو اخلرب الصحيح الذي ذكرناه قبل بإسناده وهو قوله 
صلى اهللا عليه و سلم دعوين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم فإذا 

تكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه فصح نصا أن ما مل يقل فيه النيب صلى اهللا عليه أمر
و سلم فليس واجبا ألنه مل يأمر به وليس حراما ألنه مل ينه عنه فبقي ضرورة أنه مباح فمن ادعى أنه حرام مكلف أن 

جاء مسعنا وأطعنا وإال فقوله باطل ومن ادعى فيه إجيابا كلف أن يأيت فيه بنهي من النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن 
يأيت فيه بأمر من النيب صلى اهللا عليه و سلم فإن جاء به مسعنا وأطعنا وإن مل يأت به فقوله باطل وصح هبذا النص أن 

نه فحرام حاشا ما كل ما أمر به صلى اهللا عليه و سلم فهو فرض علينا إال ما مل نستطع من ذلك وأن كل ما هنانا ع
  بينه صلى اهللا عليه و سلم أنه مكروه أو ندب فقط فلم يبق يف الدين حكم إال وهو ههنا منصوص مجلة 

مث نعكس عليهم هذا السؤال وهذا القول فنقول هلم أنتم تقولون ال نازلة إال وهلا نظري يف القرآن أو السنة فنحن 
لنا عنها من دينار وقع يف حمربة وسائر تلك احلماقات فأرونا نعكس السؤال عن تلك النوازل اليت تريدون سؤا

نظائرها يف القرآن والسنة وأنتم تقرون أنه ال نصوص فيها فخربونا كيف تصنعون فيها أحتكمون فيها بقولكم فهذا 
  دينكم ال دين اهللا ففي هذا ما فيه فظهر فساد كل سؤال هلم واحلمد هللا رب العاملني كثريا 

من أصحابنا رمحهم اهللا يقال ملن قال بالقياس قد أمجعتم أنتم ومجيع املسلمني بال خالف من أحد  وقال من سلف
منهم على أن األحكام كلها يف الديانة جائز أن تؤخذ نصا واتفقوا كلهم بال خالف من واحد منهم ال من القائلني 

قياسا وال بد عندهم من نص يقاس عليه فيقال بالقياس وال من غريهم على أن أحكام الديانة كلها ال جيوز أن تؤخذ 
ألصحاب القياس عندكم حقا فمن ههنا ابدؤوا به فقيسوا ما اختلفنا فيه من املسائل اليت جوزمت القياس فيها ومنعنا 



وإن حنن منها على ما اتفقنا عليه من املسائل اليت أقررمت أهنا ال جيوز أن تؤخذ قياسا فإن مل تفعلوا فقد تركتم القياس 
فعلتم تركتم القياس ولسنا نقول إن هذا العمل صحيح عندنا ولكن صحيح على أصولكم وال أبطل من قول نقض 

  بعضه بعضا 
  ويقال هلم وجدنا مسائل كثرية قد أمجعتم وأنتم ومجيع األمة على ترك القياس فيها 

ا ذلك على حمارب تاب قبل أن كقاتل تاب قبل أن يقدر عليه وندم فال يسقط عنه القصاص عند أحد ومل تقيسو
يقدر عليه فاحلد يف احلرابة عنه ساقط وكذلك اتفقوا على أال يقاس الغاصب على السارق وكالمها أخذ ماال حمرما 

عمدا أو كترك قياس تعويض اإلطعام من الصيام يف قتل اخلطأ على تعويضه من الصيام يف الظهار ومثل هذا كثري 
يه فلو كان القياس حقا ما جاز اإلمجاع على تركه كما ال جيوز اإلمجاع على ترك احلق جدا بل هو أكثر مما قاسوا ف

الذي هو القرآن أو كالم الرسول صلى اهللا عليه و سلم مما صح عنه فإنه مل جيمع قط على ترك شيء منه إال لنص 
  آخر ناسخ له فقط وهذا يوجب بطالن القياس ضرورة 

لو عندكم أن حيكم للشيء الذي ال نص فيه وال إمجاع مبثل احلكم الذي فيه نص ويقال هلم أخربونا عن القياس أخي
أو إمجاع إما لعلة فيهما معا هي يف احملكوم فيه عالمة احلكم وإما لنوع من الشبه بينهما وإما مطارفة ال لعلة وال 

هم وصار قائل هذا ضحكة لشبه وال سبيل إىل قسم رابع أصال فإن قالوا مطارفة ال لعلة وال لشبه كفونا مؤنت
  ومهزأة ومل يكن أيضا أوىل مبا حيكم به من غريه حيكم يف ذلك األمر حبكم آخر وهذا ما ال يقوله أحد منهم 

فإن قالوا بل لنوع من الشبه قيل هلم وما دليلكم على أن ذلك النوع من الشبه جيب به ذلك احلكم وال سبيل إىل 
  ه آخر يوجب حكما آخر وهذا أبدا وجود ذلك الدليل وتعارضون أيضا بشب

فإن قالوا بل لعلة جامعة بني احلكمني سألناهم ما الدليل على أن الذي جتعلونه علة احلكم هي علة احلقيقة فإن ادعوا 
  نصا فاحلكم حينئذ للنص وحنن ال ننكر هذا إذا وجدناه 

ا وما كان هكذا فهو ساقط بنص القرآن فإن قالوا غري النص قلنا هذا الباطل والدعوى اليت ال برهان على صحته
  وحبكم اإلمجاع والعقول وإن قالوا طرد حكم العلة دليل على صحتها قيل هلم طردكم أنتم أو طرد أهل اإلسالم 

فإن قالوا طرد أهل اإلسالم قيل هذا إمجاع ال خالف فيه ولسنا خنالفكم يف صحة اإلمجاع إذا وجد يقينا وإن قالوا 
هلم ما طردكم أنتم حجة على أحد فهاتوا برهانكم على صحة دعواكم إن كنتم صادقني وهذا ما  بل طردنا حنن قيل

  ال خملص منه أصال 
  واحلمد اهللا رب العاملني 

  قال أبو حممد وقال جاءت نصوص بإبطال القياس 
وقال تعاىل }  مسيع عليم يأيها لذين آمنوا ال تقدموا بني يدي هللا ورسوله وتقوا هللا إن هللا{ فمن ذلك قول اهللا تعاىل 

وما من دآبة { وقال تعاىل } وال تقف ما ليس لك به علم إن لسمع ولبصر ولفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال { 
{ وقال تعاىل } يف ألرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف لكتاب من شيء مث إىل رهبم حيشرون 

وهذه نصوص مبطلة للقياس } ا بني أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك وما كان ربك نسيا وما نتنزل إال بأمر ربك له م
وللقول يف الدين بغري نص ألن القياس على ما بينا قفو ملا ال علم هلم به وتقدم بني يدي اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا 

  ذكراه عليه و سلم واستدراك على اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم ما مل ي
  فإن قال أهل القياس فلعل إنكاركم للقياس قول بغري علم وقفو ملا ال علم لكم به وتقدم بني يدي اهللا ورسوله 



{ قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق حنن نريكم إنكارنا للقياس أنه قول بعلم وبنص وبيقني وذلك أن اهللا عز و جل قال 
فصح يقينا } ا وجعل لكم لسمع وألبصار وألفئدة لعلكم تشكرون وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئ

  ال شك فيه أن الناس خرجوا إىل الدنيا ال يعلمون شيئا أصال بنص كالم اهللا عز و جل 
كمآ أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم لكتاب وحلكمة ويعلمكم ما مل { وقال تعاىل 

  ح يقينا أن اهللا أرسل حممدا رسوله صلى اهللا عليه و سلم إلينا ليعلمنا ما مل نعلم فص} تكونوا تعلمون 
فصح ضرورة أن ما علمنا الرسول صلى اهللا عليه و سلم من أمور الدين فهو احلق وما مل يعلمنا منها فهو الباطل 

} وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون إمنا يأمركم بلسوء ولفحشآء { وحرام القول به وقال تعاىل يعين به إبليس اللعني 
قل إمنا حرم ريب لفواحش ما ظهر منها وما بطن وإلمث ولبغي بغري حلق وأن تشركوا بلله ما مل ينزل به { وقال تعاىل 

  } سلطانا وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون 

اهللا تعاىل مبا ال نعلم وأخربنا تعاىل أن فصح بنص القرآن أننا خرجنا إىل الدنيا ال نعلم شيئا مث حرم علينا القول على 
إبليس يأمرنا بأن نقول على اهللا ما ال نعلم فقد صح هبذه النصوص ضرورة أن القول بقياس وبغري القياس كمن 
أثبت العنقاء والغول والكيميا وكقول الروافض يف اإلمام وكقول من قال باإلهلام وكل هذا فالقول به على اهللا 

  حرام تعاىل يف الدين 
  مقرون بالشرك أمر من أمر إبليس 

  إال ما علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فهو احلق الذي نقوله على اهللا تعاىل 

وال حيل لنا أن نقول عليه غريه فإذ مل يأمرنا عليه السالم بالقياس فهو حرام من أمر الشيطان بال شك وقد بينا فيما 
  مويه به فيه باحلديث فحرم القول بالقياس البتة خال كل ما شغبوا مما أرادوا الت

وهبذا بطل كل قول بال برهان على صحته حىت لو مل يقيم برهان بإبطاله فلو مل يكن لنا برهان على إبطال القياس 
لكان عدم الربهان على إثباته برهانا يف إبطاله ألن الفرض علينا أال نوجب يف الدين شيئا إال بربهان وإذ ذلك 

فالفرض علينا أن نبطل كل قول قيل يف الدين حىت يقوم برهان بصحته وهذا برهان ضروري ال حميد عنه  كذلك
  وباهللا تعاىل التوفيق 

حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة { وقد اعترض بعضهم يف قول اهللا تعاىل 
ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال 

لذين كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم 
م يوم مبا روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل} دينا فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 

اخلميس قبل موته صلى اهللا عليه و سلم بأربعة أيام ائتوين بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي ومبا روي 
عن عائشة رضي اهللا عنها قوهلا مل يكن الوحي قط أكثر منه قبيل موت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا هذه أشياء 

حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم خلنزير ومآ أهل لغري هللا به { داع زائدة على ما كان حني قوله تعاىل يف حجة الو
وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بألزالم ذلكم 

فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت 
  } ضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم ور

  واعترض آخرون من أهل اجلهل على احلديث املذكور باآلية املذكورة وصوبوا فعل عمر وقوله يف ذلك اليوم 



ن اعتراض أهل الكفر قال أبو حممد وهذان االعتراضان من هاتني الطائفتني ال يشبهان اعتراض املسلمني وإمنا يشبها
واإلحلاد وبعيد عندنا أن يعترض هبا مسلم صحيح الباطن ألن الطائفة األوىل مكذبة هللا عز و جل يف قوله إنه أكمل 

  ديننا مدعية أنه 

كانت هنالك أشياء مل تكمل والطائفة الثانية جمهلة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مدعية عليه الكذب يف أمر 
أراد أن يكتبه أو التخطيط يف كالمه وأن قول عمر أصوب من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكتاب الذي 

  وكال هذين القولني كفر جمرد 
وكل هذه النصوص حق ال تعارض بني شيء منها بوجه من الوجوه ألن اآلية املذكورة نزلت يوم عرفة يف حجة 

هر وحىت لو نزلت بعد ذلك شرائع ملا كان نزوهلا معارضا لآلية الوداع قبل موته صلى اهللا عليه و سلم بثالثة أش
املذكورة ألن الدين يف كل وقت تام كامل وهللا تعاىل أن ميحو من الدين ما يشاء وأن يزيد فيه وأن يثبت وليس 
 يبقى ذلك لغريه بل قد صح أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم قبيل موته بساعة بإخراج الكفار من جزيرة العرب وأال

  فيها دينان وملن يكن هذا الشرع ورد قبل ذلك 
ولو ورد ملا أقرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمنا غرضنا يف هذه اآلية أن اهللا تعاىل توىل إكمال الدين وما 

  أكمله اهللا تعاىل فليس ألحد أن يزيد فيه رأيا وال قياسا مل يزدمها اهللا تعاىل يف الدين وهذا بني 
   تعاىل التوفيق وباهللا

وأما أمر الكتاب الذي أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يكتبه يوم اخلميس قبل وفاته صلى اهللا عليه و سلم 
بأربعة أيام فإمنا كان يف النص على أيب بكر رضي اهللا عنه ولقد وهل عمر وكل من ساعده على ذلك وكان ذلك 

أرادوا فهم معذورون مأجورون وإن كانوا قد عوقبوا على ذلك بأمر رسول القول منهم خطأ عظيما ولكنهم اخلري 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إياهم باخلروج عنه وإنكاره عليهم التنازع حبضرته 

ولقد ولد االمتناع من ذلك الكتاب من فرقة األنصار يوم السقيفة ما كاد يكون فيه بوار اإلسالم لوال أن اهللا 
د من اختالف الشيعة وخروج طوائف منهم عن اإلسالم أمرا يشجي نفوس أهل اإلسالم فلو كتب تداركنا مبنه وول

  ذلك الكتاب النقطع االختالف يف اإلمامة وملا ضل أحد فيها لكن يقضي اهللا أمرا كان مفعوال 
  وقد أىب ربك إال ما ترى 

وعلى كل حال فنحن نثبت ونقطع ونوقن وهذه زلة عامل نعين قول عمر رضي اهللا عنه يومئذ قد حذرنا من مثلها 
ونشهد بشهادة اهللا تعاىل ونربأ من كل من مل يشهد بأن الذي أراد صلى اهللا عليه و سلم أن ميله يف ذلك اليوم يف 

  الكتاب الذي أراد أن يكتبه لو كان شرعا زائدا من حترمي شيء مل يتقدم حترميه أو حتليل شيء تقدم حترميه أو إجياب 

قدم إجيابه إو إسقاط إجياب شيء تقدم إجيابه ملا ترك صلى اهللا عليه و سلم بيانه وال كتابه لقول عمر وال شيء مل يت
  لقول أحد من الناس 

فصح ضرورة أنه فيما قد علم بوحي اهللا تعاىل إليه أنه سيتم من والية أيب بكر وذلك بني قوله صلى اهللا عليه و سلم 
ويأىب اهللا واملؤمنون وروي أيضا والنبيون إال أبا بكر فوضح الربهان بصحة  يف حديث عائشة الذي قد ذكرنا قبل

  قولنا يقينا 
  واحلمد هللا كثريا 

  وأما تتابع الوحي فإمنا كان بال شك تأكيدا يف التزام ما نزل من القرآن قبل ذلك 



وتقوا يوما { ونزول } إذا جآء نصر هللا ولفتح ورأيت لناس يدخلون يف دين هللا أفواجا { ومثل ما روي من 
  وآية الكاللة اليت قد تقدم حكمها } ترجعون فيه إىل هللا مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون 

  فصح أنه ال تعارض بني شيء من هذه النصوص 
  واحلمد هللا رب العاملني 

  فإن قالوا فأرونا كل نازلة تنزل على ما تقولون يف نص القرآن والسنة 
هللا تعاىل التوفيق وهذا واجب علينا وأول ذلك أن نقرر ما الديانة وهي أن نقول إن أحكام الشريعة قلنا هلم نعم وبا

كلها أوهلا عن آخرها تنقسم ثالثة أقسام ال رابع هلا وهي فرض ال بد من اعتقاده والعمل به مع ذلك وحرام ال بد 
  من اجتنابه قوال وعقدا وعمال وحالل مباح فعله ومباح تركه 

املكروه واملندب إليه فداخالن حتت املباح على ما بينا قبل ألن املكروه ال يأمث فاعله ولو أمث لكان حراما ولكن وأما 
  يؤجر فاعله 

  واملندوب إليه ال يأمث تاركه ولو أمث لكان فرضا ولكن يؤجر فاعله 
ىل ورود السمع هبا فإذ ال فهذه أقسام الشريعة بإمجاع من كل مسلم وبضرورة وجود العقل يف القسمة الصحيحة إ

هو لذي خلق لكم ما يف ألرض مجيعا مث ستوى إىل لسمآء فسواهن سبع { شك يف هذا فقد قال اهللا عز و جل 
وما لكم أال تأكلوا مما ذكر سم هللا عليه وقد فصل لكم ما حرم { وقال تعاىل } مساوات وهو بكل شيء عليم 

فصح هباتني اآليتني } ن بأهوائهم بغري علم إن ربك هو أعلم بلمعتدين عليكم إال ما ضطررمت إليه وإن كثريا ليضلو
أن كل شيء يف األرض وكمل عمل فمباح حالل إال ما فصل اهللا تعاىل لنا حترميه امسه نصا عليه يف القرآن وكالم 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم املبلغ عن ربه عز و جل واملبني ملا أنزل عليه 

ها املنصوص على اتباعه يف القرآن وهو راجع إىل النص على ما بينا قبل فإن وجدنا شيئا حرمه ويف إمجاع األمة كل
النص بالنهي عنه أو اإلمجاع بامسه حرمناه وإن مل جند شيئا منصوصا على النهي عنه بامسه وال جممعا عليه فهو حالل 

  بنص اآلية األوىل 
يأيها لذين آمنوا ال حترموا طيبات مآ أحل هللا { ه فقال عز و جل وقد أكد اهللا تعاىل هذا يف غري ما موضع من كتاب

فبني اهللا تعاىل أن كل شيء حالل لنا إال ما نص على حترميه وهنانا عن } لكم وال تعتدوا إن هللا ال حيب ملعتدين 
حترميه والنهي عنه اعتداء ما أمرنا تعاىل به فمن حرم شيئا مل ينص اهللا تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم على 

قل هلم شهدآءكم لذين يشهدون أن { وال أمجع على حترميه فقد اعتدى وعصى اهللا تعاىل مث زادنا تعاىل بيانا فقال 
هللا حرم هذا فإن شهدوا فال تشهد معهم وال تتبع أهوآء لذين كذبوا بآياتنا ولذين ال يؤمنون بآلخرة وهم برهبم 

ال مرية فيها أن كل ما مل يأت النهي فيه بامسه من عند اهللا تعاىل على لسان فصح بنص هذه اآلية صحة } يعدلون 
  رسوله صلى اهللا عليه و سلم فهو حالل ال حيل ألحد أن يشهد بتحرميه 

يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا { وقال تعاىل 
يأيها لذين آمنوا ال تسألوا عن { وقال تعاىل } تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال  ولرسول إن كنتم

أشيآء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حني ينزل لقرآن تبد لكم عفا هللا عنها وهللا غفور حليم قد سأهلا قوم من 
يف القرآن أو على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم فهو فبني اهللا تعاىل أن ما أمرنا به } قبلكم مث أصبحوا هبا كافرين 

واجب طاعته وضد الطاعة املعصية فمن مل يطع فقد عصى ومن مل يفعل ما أمر به فلم يطع وهنانا عن أن نسأل عن 
شيء مجلة البتة ومل يدعنا يف لبس أن يقول قائل إن هذه اآلية نزلت يف السؤال عن مثل ما سأل عنه عبد اهللا بن 



فصح أن } قد سأهلا قوم من قبلكم مث أصبحوا هبا كافرين { افة من أىب فأكذب اهللا ظنوهنم لكن قال اهللا تعاىل حذ
  ذلك يف الشرائع اليت يكفر يف جحدها ويضل من تركها فصح أن ما مل يأت به نص أو إمجاع فليس واجبا علينا 

قائل هذا واجب فنقول له إن أتيت على إجيابه بنص فأي شيء بقي بعد هذا وهل يف العامل نازلة خترج من أن يقول 
من القرآن أو بكالم صحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو إمجاع فسمعا وطاعة وهو واجب ومن أىب عن 
إجيابه حينئذ فهو كافر وإن مل يأت على إجيابه بنص وال إمجاع فإنه كاذب وذلك القول ليس بواجب أو يقول قال 

قول له إن أتيت على النهي عنه بنص أو إمجاع فهو حرام ومسعا وطاعة ومن أراد استباحته حينئذ فهو هذا حرام فن
  آمث كاذب عاص وإن تأت على النهي عنه بنص وال إمجاع فأنت كاذب وذلك الشيء ليس حراما 
وال سبيل إىل فهل يف العامل حكم خيرج عن هذا فصح أن النص مستوعب لكل حكم يقع أو وقع إىل يوم القيامة 

  نازلة خترج عن هذه األحكام الثالثة وباهللا تعاىل التوفيق 
مث قد جاءت األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبثل ما جاءت به هذه اآليات كما حدثنا عبد الرمحن 

إمساعيل ثنا إمساعيل هو  بن عبد اهللا اهلمذاين ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد البلخي ثنا حممد بن يوسف ثنا حممد بن
ابن أيب أويس ثنا مالك بن أنس عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال دعوين 

ما تركتكم إمنا هلك من كان قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم 
  م بأمر فأتوا منه ما استطعت

قال أبو حممد فهذا حديث جامع لكل ما ذكرنا بني فيه صلى اهللا عليه و سلم أنه إذا هنى عن شيء فواجب أن 
جيتنب وأنه إذا أمر بأمر فواجب أن يؤتى منه حيث بلغت االستطاعة وأن ما مل ينه عنه وال أمر به فواجب أال يبحث 

على كل مسلم أال حيرمه وال يوجبه وإذا مل يكن حراما عنه يف حياته صلى اهللا عليه و سلم وإذ هذه صفته ففرض 
وال واجبا فهو مباح ضرورة إذ ال قسم إال هذه األقسام الثالثة فإذا بطل منها اثنان وجب الثالث وال بد ضرورة 

وهذه قضية النص وقضية السمع وقضية العقل اليت ال يفهم العقل غريها إال الضالل والكهانة والسخافة اليت 
ا أصحاب القياس أهنم يفهمون من الوطء األكل ومن الثمر اجللوز ومن قطع السرقة مقدار الصداق وحسبنا يدعيه

  اهللا ونعم الوكيل 
مث نعكس عليهم سؤاهلم فنقول هلم إذا جوزمت وجود نوازل ال حكم هلا يف قرآن وال سنة فقولوا لنا ماذا تصنعون 

نا باطل معدوم ال سبيل إىل وجوده أبدا فأخربونا إذا وجدمت تلك فيها فهذا الزم لكم وليس يلزمنا ألن هذا عند
  النوازل أتتركون احلكم 

فيها فليس هذا قولكم أم حتكمون فيها وال سبيل إىل قسم ثالث فإن حكمتم فيها فأخربونا عن حكمكم فيها أحبكم 
د تناقضتم ألنكم قلتم ليس فيها نص اهللا تعاىل وحكم رسوله صلى اهللا عليه و سلم حكمتم فيها فإن قلتم نعم قلنا ق

حبكم اهللا تعاىل وال لرسوله صلى اهللا عليه و سلم وقد كذب آخر قولكم أوله وإن قلتم بغري حكم اهللا تعاىل أو بغري 
حكم رسوله صلى اهللا عليه و سلم حنن برآء إىل اهللا تعاىل من كل حكم يف الدين مل حيكم به اهللا عز و جل ويف هذا 

  قل فوضح لنا وبطل ما سواه واحلمد هللا رب العاملني كفاية ملن ع
وهبذا جاءت األحاديث كلها مؤكدة متناصرة كما ثنا محام بن أمحد ثنا عبد اهللا بن إبراهيم ثنا أبو زيد املروزي ثنا 

وقاص الفربري ثنا البخاري ثنا عبد اهللا بن زيد املقرىء ثنا سعيد ثنا عقل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أيب 
عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن أعظم املسلمني جرما من سأل عن شيء مل حيرم فحرم من أجل 



  مسألته فنص صلى اهللا عليه و سلم كما تسمع أن كل ما مل يأت به حترمي من اهللا تعاىل فهو غري حمرم 
بن يوسف بن نامي ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد  وهكذا أخرب صلى اهللا عليه و سلم يف الواجب أيضا كم ثنا عبد اهللا

الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد الفقيه األشقر ثنا أمحد بن علي القالنسي ثنا مسلم بن احلجاج حدثين زهري بن 
حرب ثنا يزيد بن هارون ثنا الربيع بن مسلم القرشي عن حممد بن زياد عن أيب هريرة قال خطبنا رسول اهللا صلى 

  و سلم فقال أيها الناس قد فرض اهللا عليكم احلج فحجوا اهللا عليه 
فقال رجل أكل عام يا رسول اهللا فسكت حىت قاهلا ثالثا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو قلت نعم 

لوجبت وملا استطعتم مث قال ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا 
  مرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه أ

قال أبو حممد فنص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أن ما مل يوجبه فهو غري واجب وما أوجبه بأمره فواجب 
ت ما أستطيع منه وأن ما مل حيرمه فهو حالل وأن ما هنى عنه فهو حرام فأين للقياس مدخل والنصوص قد استوعب

  كل ما اختلف الناس فيه وكل نازلة تنزل إىل يوم القيامة بامسها وباهللا تعاىل التوفيق 
أم هلم شركاء شرعوا هلم من لدين ما مل يأذن به هللا ولوال كلمة لفصل لقضي بينهم وإن لظاملني هلم { وقال تعاىل 
  } عذاب أليم 

  يأذن به اهللا تعاىل وهذه صفة القياس وهذا حرام  قال أبو حممد فصح بالنص أن كل ما مل ينص عليه فهو شيء مل
وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بلكتاب لتحسبوه من لكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من { وقال تعاىل 

  } عند اهللا وما هو من عند هللا ويقولون على هللا لكذب وهم يعلمون 
امسه واجبا مأمورا به أو منهيا عنه فمن أوجبه أو جرمه أو قال أبو حممد فكل ما ليس يف القرآن والسنة منصوصا ب

خالف ملا جاء به النص فهو من عند غري اهللا تعاىل والقياس غري منصوص على األمر به فيهما فهو من عند غري اهللا 
  تعاىل وما كان من عند غري اهللا تعاىل فهو باطل 

هتن وأحصوا لعدة وتقوا هللا ربكم ال خترجوهن من بيوهتن وال يأيها لنيب إذا طلقتم لنسآء فطلقوهن لعد{ وقال تعاىل 
خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود هللا ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه ال تدرى لعل هللا حيدث بعد 

رم اهللا وقد علمنا ضرورة أن اهللا تعاىل إذا حرم بالنص شيئا فحرم إنسان شيئا غري ذلك قياسا على ما ح} ذلك أمرا 
تعاىل أو أحل بعض ما حرم اهللا قياسا أو أوجب غري ما أوجب اهللا تعاىل قياسا أو أسقط بعض ما أوجب اهللا تعاىل 

  قياسا فقد تعدى حدود اهللا تعاىل فهو ظامل بشهادة اهللا تعاىل عليه بذلك 
رجزا من لسمآء مبا كانوا فبدل لذين ظلموا قوال غري لذي قيل هلم فأنزلنا على لذين ظلموا { وقد قال تعاىل 

  } يفسقون 
  قال أبو حممد وهذه كاليت قبلها سواء بسواء 

أم تقولون إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم { وقال تعاىل 
  } هللا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من هللا وما هللا بغافل عما تعملون 

مد ومن استدرك برأيه وقياسه على ربه تعاىل شيئا من احلرام والواجب مل يأت بتحرميها وال إجياهبا نص قال أبو حم
  فقد دخل حتت هذه العظيمة املذكورة يف هذه اآلية وحنمد اهللا تعاىل على توفيقه ال إله إال هو 



ك شهيدا على هؤآلء ونزلنا ويوم نبعث يف كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا ب{ وقال تعاىل يصف كالمه 
فإذا قرأناه فتبع قرآنه مث إن علينا { وقال تعاىل } عليك لكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني 

  } بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون { وقال تعاىل } بيانه 
نه مل يكل بيان الشريعة إىل أحد من الناس وال إىل رأي وال إىل قياس لكن إىل نص قال أبو حممد فنص اهللا تعاىل على أ

  القرآن وإىل رسوله صلى اهللا عليه و سلم فقط وما عدامها فضالل وباطل وحمال 
ومن إلبل ثنني ومن لبقر ثنني قل ءآلذكرين حرم أم ألنثيني أما شتملت عليه أرحام ألنثيني أم كنتم { وقال تعاىل 

  } آء إذ وصاكم هللا هبذا فمن أظلم ممن فترى على هللا كذبا ليضل لناس بغري علم إن هللا ال يهدي لقوم لظاملني شهد
قال أبو حممد فصح أن كل ما مل يأتنا به وصية من عند اهللا عز و جل فهو افتراء على اهللا كذب وناسبه إىل اهللا تعاىل 

القياس فهو افتراء وباطل وكذب بل جاءتنا وصاياه عز و جل بأال ظامل ومل تأتنا وصية قط من قبله تعاىل باحلكم ب
نتعدى كالمه وكالم رسوله صلى اهللا عليه و سلم وأال حنرم وال نوجب إال ما أوجبا وحرما وهنيا فقط فبطل كل ما 

  عدا ذلك والقياس مما عدا ذلك فهو باطل 
فأوجب } إن يف ذلك لرمحة وذكرى لقوم يؤمنون  أومل يكفهم أنآ أنزلنا عليك لكتاب يتلى عليهم{ وقال تعاىل 

تعاىل أن يكتفى بتالوة الكتاب وهذا هو األخذ بظاهره وإبطال كل تأويل مل يأت به نص أو إمجاع وأال نطلب غري 
  ما يقتضيه لفظ القرآن فقط 

يا أيها { وقال تعاىل  }وما ختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل هللا ذلكم هللا ريب عليه توكلت وإليه أنيب { وقال تعاىل 
لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون 

فلم يبح اهللا تعاىل عند التنازع واالختالف أن يتحاكم أو يرد إال إىل } بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
ى اهللا عليه و سلم فقط ال إىل أحد دون النيب صلى اهللا عليه و سلم وال إىل رأي وال القرآن وكالم الرسول صل

  قياس فبطل كل هذا بطالنا متيقنا واحلمد هللا رب العاملني على توفيقه هذا مع شدة شرط 

ء فردوه إىل هللا يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شي{ اهللا تعاىل بقوله 
فلقد جيب على كل مسلم قامت عليه احلجة } ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

أن يهاب حلقوق هذه الصفة به وفرض عليه أال يقتدي مبن سلف ممن تأول فخطأ فليس من قامت عليه احلجة كمن 
سن الظن هبم كما حنسنه بسائر املؤمنني واهللا أعلم حبقيقة أمر كل ال ندري أقامت عليه احلجة أم مل تقم إال أننا حن

  أحد 
وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم لكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على هللا لكذب إن لذين يفترون { وقال تعاىل 

ذلك كاذبا فحرم تعاىل احلكم يف الشيء من الدين بتحرمي أو حتليل ومسى من فعل } على هللا لكذب ال يفلحون 
قل أرأيتم مآ أنزل هللا لكم من رزق { وفعله كذبا إال أن حيرمه اهللا أو حيلله اهللا يف النص أو اإلمجاع وقال تعاىل 

فسمى تعاىل من حرم بغري إذن من اهللا تعاىل يف } فجعلتم منه حراما وحالال قل ءآهللا أذن لكم أم على هللا تفترون 
ن اهللا يف حتليله مفتريا وهذه صفة القائسني احملرمني احملللني املوجبني بالقياس حترمي ذلك الشيء أو حلل بغري إذن م

  بغري إذن من اهللا تعاىل 
فنص تعاىل على أال تضرب له األمثال وهذا نص } فال تضربوا هللا ألمثال إن هللا يعلم وأنتم ال تعلمون { وقال تعاىل 

ل للقرآن ومتثيل ما ال نص فيه مبا فيه النص ومن مثل ما مل جلي على إبطال القياس وحترميه ألن القياس ضرب أمثا
ينص اهللا تعاىل على حترميه أو إجيابه مبا حرمه اهللا تعاىل وأوجبه فقد ضرب له األمثال وواقع املعصية نعوذ باهللا من 



ألعلمنا بذلك  ذلك ونص تعاىل على أنه يعلم وحنن ال نعلم فلو علم تعاىل أن الذي مل ينص عليه مثل الذي نص عليه
وما نتنزل إال بأمر ربك له ما بني أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك وما كان ربك { وما أغفله وما ضيعه قال تعاىل 

ومآ أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم فيضل هللا من يشآء ويهدي من يشآء وهو { وقال تعاىل } نسيا 
وما { اهللا تعاىل رسوله صلى اهللا عليه و سلم فبهذا بني لنا وقال تعاىل فصح أن العربية هبا أرسل } لعزيز حلكيم 

فكل ما بينه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعن اهللا تعاىل بينه وقد علمنا } ينطق عن هلوى إن هو إال وحي يوحى 
  يقينا وقوع كل اسم يف اللغة على مسماه فيها وأن الرب ال يسمى تبنا 

زبيبا وأن التمر ال يسمى أرزا وأن الشعري ال يسمى بلوطا وال الواطىء آكال وال اآلكل واطئا  وأن امللح ال يسمى
  وال القاتل مظاهرا وال املظاهر قاتال وال املعرض قاذفا 

  فإذ قد أحكم اللسان كل اسم على مسماه ال على غريه ومل يبعث حممدا صلى اهللا عليه و سلم بالعربية اليت ندريها 
يقينا أنه صلى اهللا عليه و سلم إذا نص يف القرآن أو كالمه على اسم ما حبكم ما فواجب أال يوقع ذلك  فقد علمنا

احلكم إال على ما اقتضاه ذلك االسم فقط وال نتعدى به املوضع الذي وضعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه 
ادة على ذلك يف الدين وهو القياس والنقص منه وأال خيرج عن ذلك احلكم شيء مما يقتضيه االسم ويقع عليه فالزي

نقص من الدين وهو التخصيص وكل ذلك حرام بالنصوص اليت ذكرنا فسبحان من خص أصحاب القياس بكال 
األمرين فمرة يزيدون إىل النص ما ليس فيه ويقولون هذا قياس ومرة خيرجون من النص بعض ما يقتضيه ويقولون 

ويقولون ليس عليه العمل والعربة معترضة عليه كما فعل احلنفيون يف حديث هذا خصوص ومرة يتركونه كله 
املصراة واإلقراع بني األعبد وكما فعل املالكيون يف حديث متام الصوم ملن أكل ناسيا وحديث احلج على املريض 

وهآ أنتم وآبآؤكم مآ إن هي إال أمسآء مسيتم{ البائس وامليت وغري ذلك وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وقال اهللا تعاىل 
  } أنزل هللا هبا من سلطان إن يتبعون إال لظن وما هتوى ألنفس ولقد جآءهم من رهبم هلدى 

قال أبو حممد والقياس اسم يف الدين مل يأذن به اهللا تعاىل وال أنزل به سلطانا وهو ظن منهم بال شك لتجاذهبم علل 
منهم بالكيل والوزن وقال آخرون باالدخار وهذه كلها ظنون  القياسات بينهم كتعليلهم الربا باألكل وقال آخرون

  فاسدة وختاليط وأمساء مل يأذن تعاىل هبا وال أنزل هبا سلطانا 
فخلف من بعدهم خلف ورثوا لكتاب يأخذون عرض هذا ألدىن ويقولون سيغفر لنا وإن يأهتم عرض { وقال تعاىل 

يقولوا على هللا إال حلق ودرسوا ما فيه ولدار آلخرة خري للذين مثله يأخذوه أمل يؤخذ عليهم ميثاق لكتاب أن ال 
فنص تعاىل على أال يقال عليه إال احلق } وحيق هللا حلق بكلماته ولو كره جملرمون { وقال تعاىل } يتقون أفال تعقلون 

  ال حق وأخرب تعاىل أنه حيق احلق بكلماته فما مل يأتنا كالم اهللا تعاىل بأنه حق من الدين فهو باطل 

قالت هلم رسلهم إن حنن إال بشر مثلكم ولكن هللا مين على { وقال تعاىل حكاية عن رسله صلى اهللا عليهم وسلم 
  } من يشآء من عباده وما كان لنآ أن نأتيكم بسلطان إال بإذن هللا وعلى هللا فليتوكل ملؤمنون 

ن يأتوا بسلطان إال بإذن اهللا تعاىل والسلطان احلجة قال أبو حممد فنص اهللا تعاىل عن األنبياء الصادقني أنه ليس هلم أ
  بال شك فكل حجة مل يأذن اهللا تعاىل هبا يف كالمه فهو باطل ومل يأذن قط تعاىل يف القياس فهو باطل 

ما جعل هللا لرجل من قلبني يف جوفه وما جعل أزواجكم لالئي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل { وقال تعاىل 
م ذلكم قولكم بأفواهكم وهللا يقول حلق وهو يهدي لسبيل دعوهم آلبآئهم هو أقسط عند هللا فإن أدعيآءكم أبنآءك

مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف لدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيمآ أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان 



م إن أمهاهتم إال لالئي ولدهنم وإهنم لذين يظاهرون منكم من نسآئهم ما هن أمهاهت{ وقال تعاىل } هللا غفورا رحيما 
  } ليقولون منكرا من لقول وزورا وإن هللا لعفو غفور 

فأنكر تعاىل غاية اإلنكار أن جيعل أحد أمه غري اليت ولدته وال أن جيعل ابنه إال ولده وهو تعاىل قد جعل أمهاتنا من مل 
ل أبناءنا من مل تلده كنحن لنساء النيب صلى اهللا عليه تلدنا كنساء النيب صلى اهللا عليه و سلم واللوايت أرضعتنا وجع

  و سلم وكمن أرضعه نساءنا بألباننا 
فصح بالنص أن الشيء إذا حكم اهللا تعاىل به فقد لزم دون تعليل وأن من أراد أن حيكم مبثل ذلك مبا ال نص فيه 

   تعاىل به فقد قال منكرا من القول وزورا وأنه ليس ألحد أن يقول بغري ما مل يقل اهللا
  ويف هذا كفاية ملن جعلنا حنن وهم نساء النيب صلى اهللا عليه و سلم أمهاتنا يف التحرمي كما جاء النص فقط 

مث مل نقس على ذلك رؤيتهن كما نرى أمهاتنا بل حرم ذلك علينا وال قسنا إخوهتم وبنيهم على أخوال الوالدة 
  وإخوة الوالدة 

وحل لرجال املسلمني نكاح إخواهتن وبناهتن فبطل حكم القياس يقينا وصح لزوم بل حل هلم نكاح نساء املسلمني 
  النص فقط وأال يتعدى أصال 

ويف آية واحدة مما ذكرنا كفاية ملن اتقى اهللا عز و جل ونصح نفسه فكيف وقد تظاهرت اآليات بإبطال ما يدعونه 
  من القياس يف دين اهللا تعاىل 

  حاح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإبطال القياس كما وكذلك أيضا جاءت األحاديث الص

حدثنا عبد اهللا بن يوسف بن نامي ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمحد بن حممد ثنا أمحد بن علي ثنا 
قال أخربين مسلم ثنا ابن منري ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة مسلم وحدثين زهري بن حرب ثنا حيىي بن سعيد عن شعبة 

أبو بكر بن حفص عن سامل بن عمر قال إن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير فقال 
لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو اشتريته فقال إمنا يلبس هذا من ال خالق له فأهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

 وقد مسعتك قلت فيها ما قلت قال إمنا بعثت إليك لتستمتع و سلم حلة سرياء فأرسل هبا إيل فقلت أرسلت هبا إيل
  هبا 

  وقال ابن منري يف حديثه إمنا بعثتها إليك لتنتفع هبا ومل أبعث هبا إليك لتلبسها 
والسند املذكور إىل مسلم قال حدثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا نافع عن ابن عمر قال رأى عمر 

لسوق حلة سرياء فقال عمر يا رسول اهللا إين رأيت عطاردا يقيم يف السوق حلة سرياء فلو عطاردا اليمين يقيم با
اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذ قد مرا عليك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا يلبس احلرير يف الدنيا 

و سلم حبلل سرياء فبعث إىل عمر حبلة من ال خالق له يف اآلخرة فلما كان بعد ذلك أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وإىل ابن زيد حبلة وأعطى علي بن أيب طالب حلة وقال اشققها مخرا بني نسائك فذكر أمر عمر قال وأما أسامة 

فراح يف حلته فنظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نظرا عرف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أنكر 
اهللا ما تنظر إيل فأنت بعثت هبا إيل فقال إين مل أبعثها إليك لتلبسها ولكن بعثت هبا لتشققها  ما صنع فقال يا رسول

  مخرا بني نسائك 
فأنكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على عمر تسويته بني امللك والبيع واالنتفاع وبني اللباس املنهي وأنكر على 

د منهما قياس فأحدمها حرم قياسا واآلخر أحلى قياسا فأنكر صلى أسامة تسويته بني امللك واللباس أيضا وكل واح
  اهللا عليه و سلم القياسني معا وهذا هو إبطال القياس نفسه 



وال بد يف هذين احلديثني من أحد مذهبني إما أن يقول قائل إن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ هنى عن لباس احلرير 
يهما وهذا كفر من قائله أو أنه صلى اهللا عليه و سلم بني عليهم احملرم من مث وهبهما حلل احلرير أن يكون لبس عل

احلرير وهو اللباس املنصوص عليه فقط وبقي ما مل يذكر على أصل اإلباحة فأخطآ رضي اهللا عنهما إذا قاسا وهذا 
  هو احلق الذي 

  ال حيل ألحد أن يعتقد غريه 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

ا أيب قاسم بن حممد بن قاسم ثنا جدي قاسم بن أصبغ نا بكر بن محاد نا حفص بن غياث عن حدثنا أمحد بن قاسم ثن
داود بن أيب هند عن مكحول عن أيب ثعلبة اخلشين قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا فرض فرائض 

من غري نسيان هلا رمحة لكم  فال تضيعوها وحد حدودا فال تعتدوها وهنى عن أشياء فال تنتهكوها وسكت عن أشياء
  فال تبحثوا عنها 

كتب إيل النمري يوسف بن عبد اهللا نا أمحد بن عبد اهللا بن حممد علي الباجي نا احلسني بن إمساعيل نا عبد امللك بن 
 حيىي نا حممد بن إمساعيل ثنا سنيد بن داود نا حممد بن فضيل عن داود بن أيب هند عن مكحول عن أيب ثعلبة اخلشين

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها وهنى عن أشياء فال تنتهكوها وحد 
  حدودا فال تعتدوها 

  وعفا عن أشياء رمحة لكم ال عن نسيان فال تبحثوا عنها 
بن إمساعيل الترمذي حدثنا أمحد بن قاسم قال نا أيب القاسم بن حممد بن قاسم قال نا جدي قاسم بن أصبغ نا حممد 

نا نعيم بن محاد نا عبد اهللا بن املبارك ثنا عيسى بن يونس عن جرير هو ابن عثمان عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري 
عن أبيه عن عوف بن مالك األشجعي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تفترق أميت على بضع وسبعني فرقة 

  ن األمور برأيهم فيحلون احلرام وحيرمون احلالل أعظمها فتنة على أميت قوم يقيسو
قال أبو حممد حريز بن عثمان ثقة وقد روينا عنه أنه تربأ مما أنسب إليه من االحنراف عن علي رضي اهللا عنه ونعيم 
بن محاد قد روى عن البخاري يف الصحيح ويف األحاديث اليت ذكرنا يف هذا الفصل وفيما قبل هذا من أمره صلى 

عليه و سلم بأن يتركوا ما تركهم وأن ينتهوا عما هناهم وأن يفعلوا ما أمرهم به ما استطاعوا كفاية يف إبطال اهللا 
  القياس ملن نصح نفسه 

وقد قال بعض أصحاب القياس إمنا أنكر يف هذه األحاديث من يقيس برأيه وأما من يقيس على تشابه املنصوص فلم 
  يذم 

  ن فرقتم هذا الفرق وهل رددمتوها على الدعوة املفتراة قال أبو حممد فقلنا هلم من أي

  الكاذبة شيئا وقولكم هذا من أشد اجملاهرة بالباطل 
وقد وجدنا للصحابة فتاوى كثرية بالرأي يتربؤون فيها من خطأ إن كان إىل اهللا تعاىل وال يوجدون شيئا منها دينا 

ذلك خوف أن يظن ظان أنه منهم على سبيل اإلجياب وال يقولون إنه احلق بل يذمون القول بالرأي يف خالل 
  والقطع بأنه حق فمن تعلق بالرأي هكذا فله متعلق 

وأما القياس الذي ذكر هذا القائل على التعديل واستخراج علة الشبه فما نطق بذلك قط أحد من الصحابة وال 
  قال به فالذي فر إليه أشد مما فر عنه 



  وباهللا تعاىل التوفيق 
  عن الصحابة رضي اهللا عنهم وعمن بعدهم إبطال القياس نصا  وقد جاء

كالذي ذكرنا عن أيب هريرة من قوله البن عباس إذ أتاك احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال تضرب 
  له األمثال 

  وهذا نص من أيب هريرة على إبطال القياس 
الوهاب بن عيسى نا أمحد بن حممد نا أمحد بن علي نا مسلم حدثنا عبد اهللا بن يوسف نامي نا أمحد بن فتح نا عبد 

بن احلجاج نا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا زهري ثنا منصور عن هالل بن يساف عن ربيع بن عميلة عن مسرة بن 
جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحب الكالم إىل اهللا عز و جل أربع فذكر احلديث ويف آخره ال 

  سمني غالمك يسارا وال رباحا وال جنيحا وال أفلح فإنك تقول أمث هو فيقول ال إمنا هن أربع فال تزيدوا علي ت
قال أبو حممد فهذا مسرة بن جندب مل يستجز القياس وأخرب أنه زيادة يف السنة ومل يستجز أن يقول ومثل هذا يلزم 

  قول ال يف خرية وسعد وفرج فتقول أمث سعد أمث فرج أمث خرية في
هذا وقد نص على السبب املانع من التسمية باألمساء املذكورة اليت يسمون مثلها اليت يكذبون يف استخراجها علة 

يقيسون عليها فقد كان ينبغي لو اتقوا اهللا عز و جل أن يقولوا إن اليت نص عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لوا ذلك وال فعل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ خص هذه أوىل أن يقاس عليها ما يشبهها لكن مل يفع

  األمساء وال مسرة بعده وهذا إبطال صحيح للقياس 
فإن قالوا لعل هذا الكالم إمنا هن أربع فال تزيدون علي هو من لفظ النيب صلى اهللا عليه و سلم قيل هلم فذلك أشد 

 عليه و سلم هنى عن القياس والتعليل وأمر باالقتصار على ما عليهم وأبطل لقولكم أن يكون رسول اهللا صلى اهللا
  نص عليه فقط 

حدثنا عبد اهللا بن ربيع التميمي نا حممد بن معاوية املرواين نا أمحد بن شعيب النسائي نا حممد بن بشار نا حممد بن 
الطيالسي وحممد بن أيب عدي  جعفر وأبو داود الطيالسي وعبد الرمحن بن مهدي وحيىي بن سعيد القطان وأبو الوليد

قالوا ثنا شعبة قال مسعت سليمان بن عبد الرمحن قال مسعت عبيد بن فريوز قال قلت للرباء بن عازب حدثين ما 
كره أن هنى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من األضاحي فقال هكذا بيده ويده أقصر من يد رسول اهللا صلى 

ء يف األضاحي وذكر احلديث قال فإين أكره أن يكون نقص يف القرن واألذن قال فما اهللا عليه و سلم أربع ال جتزى
  كرهت منه فدعه وال حترمه على أحد 

  وروينا حنو ذلك عن عتبة بن عبد السلمي أال يتعدى ما هنى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
سي نا إبراهيم بن حممد الدينوري نا حممد بن أمحد حدثنا أمحد بن عمر العذري ثنا عبد اهللا بن حسني بن عقال الفري

بن اجلهم نا أمحد بن اهليثم نا حممد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء عن ابن عباس قال كان أهل 
اجلاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث اهللا نبيه صلى اهللا عليه و سلم وأنزل كتابه وأحل حالله وحرم 

  فما أحل فهو حالل وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وذكر احلديث  حرامه
وقال حممد بن أمحد بن اجلهم ثنا أمحد بن اهليثم ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد ابن زيد نا املعلى بن زياد عن احلسن 

  له فأهوى له ضربة قال بينا عمر بن اخلطاب ميشي يف بعض طرق املدينة إذ وطىء رجل من القوم عقبه فقطع نع
  فقال يا أمري املؤمنني لطمتين وظلمتين ال واهللا ما هذا أردت فألقى إليه الدرة 

فقال دونك فاقتص فقال بعضهم اغفرها ألمري املؤمنني فقال ال واهللا ما أريد مغفرهتا لقد كتبت وحفظت ولكن إن 



لعني بلعني وألنف بألنف وألذن بألذن وكتبنا عليهم فيهآ أن لنفس بلنفس و{ شئت دللتك على خري من ذلك 
قال فإين } ولسن بلسن وجلروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن مل حيكم مبآ أنزل هللا فأولئك هم لظاملون 

  قد تصدقت فجاء عمر رقيق فأعطاه خادما وذكر احلديث 
سني واحدة وال أرى أن يفارق ظاهر قال أبو حممد فهذا عمر مل يستجز قياس املغفرة على الصدقة والعلة عند القائ

  النص 
  حدثنا يوسف بن عبد اهللا النمري نا عبد الوارث بن جربون نا قاسم بن أصبغ ثنا 

أبو بكر بن أيب خيثمة نا أيب هو زهري بن حرب نا جرير عن ليث بن أيب سليم عن جماهد أن عمر بن اخلطاب هنى 
  عن املكايلة قال جماهد يعين املقايسة 

مد بن سعيد بن نبات نا إمساعيل بن إسحاق البصري نا عيسى بن حبيب نا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن يزيد حدثنا حم
املقرىء نا جدي حممد بن عبد اهللا بن يزيد نا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب عن سلمة بن كهيل قال قال 

  ال أن يضل عبد عن عبد عمر بن اخلطاب وقد وضحت األمور وسنت السنن ومل يترك ألحد متكلم إ
حدثنا ابن نبات نا أمحد بن عون اهللا نا قاسم بن أصبغ نا حممد بن عبد السالم اخلشين نا حممد بن بشار نا حممد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة أن رجال وامرأته أتيا ابن مسعود يف حترمي فقال إن 

  األمر من قبل وجهه فقد بني له ومن خالف فواهللا ما نطيق خالفه ورمبا قال خالفكم اهللا تعاىل بني فمن أتى 
  قال أبو حممد فهذا ابن مسعود جيعل كل ما ليس يف النص خالفا هللا تعاىل وخيرب أن البيان قد مت وهذا إبطال القياس 

عبد األعلى نا عبد اهللا بن وهب قال  أخربنا املهلب التميمي نا بن مناس نا حممد بن مسرور القريواين أنا يونس بن
مسعت سفيان بن عيينة حيدث عن اجملالد بن سعيد عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال ليس عام 

إال والذي بعده شر منه ال أقول عام أمطر من عام وال عام أخصب من عام وال أمري خري من أمري ولكن ذهاب 
  قوم يقيسون األمور برأيهم فينهدم اإلسالم وينثلم خياركم وعلمائكم مث حيدث 

وكتب إيل النمري أمحد بن فتح الرسان نا أمحد بن احلسن بن عتبة الرازي نا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز 
العمري نا الزبري بن بكار حدثين سعيد بن داود بن أيب زبر عن مالك بن أنس عن داود بن احلصني عن طاوس عن 

  بن عمر قال العلم ثالثة أشياء كتاب ناطق وسنة ماضية وال أدري  عبد اهللا
حدثنا أمحد بن عمر حدثنا أبو ذر عبد بن أمحد اهلروي حدثنا أمحد بن عبدان بن حممد احلافظ النيسابوري باألهواز 

  نا حممد بن سهل بن عبد اهللا املقرىء نزيل فسا ثنا 

ال يل صدقة عن الفضل بن موسى عن ابن عقبة عن الضحاك عن حممد بن إمساعيل البخاري مؤلف الصحيح قال ق
جابر بن زيد قال لقيين ابن عمر قال يا جابر إنك من فقهاء البصرة وستستفىت فال تفتني إال بكتاب ناطق أو سنة 

  ماضية 
  قال أبو حممد وهذا نص املنع من القياس والرأي والتقليد 

د بن خليل نا خالد بن سعيد نا طاهر بن عبد العزيز نا أبو القاسم مسعدة حدثنا عبد الرمحن بن سلمة الكتاين نا أمح
العطار مبكة وكان طاهر وأمحد بن خالد حيسنان الثناء عليه قال أنا اخلزامي يعين إبراهيم بن املنذر وحدثنا طاهر بن 

تاب اهللا الناطق وسنة عصام كان طاهرا وكان ثقة عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه قال العلم ثالثة ك
  ماضية وال أدري 



حدثنا حممد بن سعيد نا أمحد بن عبد البصري نا قاسم بن أصبغ نا حممد بن عبد السالم اخلشين نا املثىن نا عبد الرمحن 
بن مهدي نا سفيان الثوري عن سليمان الشيباين هو أبو إسحاق مسعت عبد اهللا بن أيب أوىف يقول هنى رسول اهللا 

  عليه و سلم عن نبيذ اجلر األخضر قلت فاألبيض قال ال أدري  صلى اهللا
قال أبو حممد فلو جاز القياس عند ابن أيب أوىف لقال ما الفرق بني األخضر واألبيض كما يقول هؤالء الفرق بني 

ص وهذا الزيت والسمن وبني الفأر امليت والسنور امليت وبني األرز والرب وسائر ما قاسوا فيه لكنه وقف عند الن
  الذي ال جيوز غريه 

حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد نا إبراهيم بن أمحد نا الفريري نا البخاري نا أبو اليمان احلكم بن نافع أنا 
شعيب هو ابن محرة عن الزهري قال كان حممد بن جبري بن مطعم حيدث أنه كان عند معاوية يف وفد من قريش فقام 

مبا هو أهله مث قال أما بعد فإنه بلغين أن رجاال منكم يتحدثون أحاديث ليست يف كتاب اهللا  فحمد اهللا وأثىن عليه
  تعاىل وال تؤثر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأولئك جهالكم وذكر باقي الكالم واخلرب 

جاج بن املنهال نا محاد بن حدثنا عبد اهللا بن ربيع بن حممد بن عثمان نا أمحد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا احل
سلمة أنا أيوب السختياين عن أيب قالبة عن زيد بن عمرية عن معاذ بن جبل قال تكون فنت يكثر فيها امللل ويفتح 

  فيها القرآن حىت 

يقرؤه الرجل واملرأة والصغري والكبري واملؤمن واملنافق فيقرؤه الرجل فال يتبع فيقول واهللا ألقرأنه عالنية فيقرؤه 
النية فال يتبع فيتخذ مسجدا ويبتدع كالما ليس من كتاب اهللا وال من سنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم فإياكم ع

  وإياه فإهنا بدعة ضاللة قاهلا ثالث مرات 
فهؤالء عمر وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة ومعاذ بن جبل ومسرة بن جندب وابن عباس والرباء بن عازب 

 ومعاوية كلهم يبطل القياس وما ليس موجودا يف القرآن وال يف السنة عن رسول اهللا صلى اهللا وعبد اهللا بن أيب أوىف
عليه و سلم وهذه صفة الرأي والقياس والتعليل وقد قدمنا أنه ال يصح خالف هذا عن أحد من الصحابة بوجه من 

  الوجوه وباهللا تعاىل التوفيق 
د اهللا القاضي نا حيىي بن مالك بن عائذ نا هشام بن حممد بن قرة وأما التابعون ومن بعدهم فحدثنا يونس بن عب

املعروف بابن أيب حنيفة نا أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي نا ابن غليب حدثين عمران بن أيب عمران ثنا 
من قاس حيىي بن سليمان الطائفي حدثين داود بن أيب هند قال مسعت حممد ين سريين يقول القياس شؤم وأول 

  إبليس فهلك وإمنا عبدت الشمس والقمر بالقياس 
حدثنا املهلب نا ابن مناس نا حممد بن مسرور القريواين نا يونس بن عبد األعلى نا ابن وهب قال أخربين مسلمة بن 

  علي أن شرحيا الكندي هو القاضي قال إن السنة سبقت قياسكم 
نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين بالري نا عبد الرمحن بن أيب حامت نا كتب إيل النمري قال قال أبو ذر اهلروي نا أبو 

حممد بن إمساعيل األمحسي نا وهب بن إمساعيل عن داود األودي قال قال يل الشعيب احفظ عين ثالثا هلما شأن إذا 
ختذ إهله هواه أفأنت أرأيت من { سئلت عن مسألة فأجبت فيها فال تتبع مسألتك أرأيت فإن اهللا تعاىل قال يف كتابه 

  حىت فرغ من اآلية } تكون عليه وكيال 
  والثانية إذا سئلت عن مسألة فال تقس شيئا بشيء فرمبا حرمت حالال أو حللت حراما 

  والثالثة إذا سئلت عما ال تعلم فقل ال أعلم وأنا شريكك 
نا أبو مهام نا األشجعي عن جابر عن كتب إيل يوسف بن عبد اهللا نا خلف بن قاسم نا ابن شعبان نا حممد بن حممد 



  الشعيب عن مسروق قال ال أقيس شيئا بشيء 
  قلت مل قال أخاف أن تزل رجلي 

كتب إيل النمري نا عبد الرمحن بن حيىي بن حممد العطار نا علي بن حممد بن مسرور حدثنا أمحد نا سحنون نا ابن 
يب أنه مسعه يقول إياكم واملقايسة فوالذي نفسي بيده وهب أخربين حيىي بن أيوب عن عيسى بن أيب عيسى عن الشع

لئن أخذمت باملقايسة لتحلن احلرام ولتحرمن احلالل ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فاحفظوه 

أمحد بن حممد حدثنا يونس بن عبد اهللا القاضي نا حيىي بن مالك بن عائذ نا أبو عبد اهللا ابن أيب حنيفة نا أبو جعفر 
الطحاوي نا يوسف بن يزيد القراطيسي نا سعيد بن منصور نا جرير بن عبد احلميد عن املغرية بن مقسم عن 

  الشعيب قال السنة مل توضع باملقاييس 
وحدثنا أيضا أمحد بن حممد بن عبد اهللا الطلمنكي نا حممد بن أمحد بن حيىي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أمحد بن فراس 

بقسي نا حممد بن علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور نا جرير هو عبد احلميد عن املغرية عن الشعيب قال الع
  السنة مل توضع باملقاييس 

حدثنا يونس بن عبد اهللا القاضي نا أمحد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم بن العنان ثقة نا أمحد بن خالد نا أمحد بن عبد 
شار نا حيىي بن سعيد القطان نا صاحل بن مسلم قال قال يل عامر الشعيب يوما وهو آخذ السالم اخلشين حممد بن ب

بيدي إمنا هلكتم حني تركتم اآلثار وأخذمت باملقاييس لقد بغض إيل هذا املسجد فلهو أبغض إيل من كناسة داري 
  هؤالء الصفافقة 

ا حممد بن احلسني اآلجري ثنا أمحد بن سهل كتب إيل النمري نا حممد بن خليفة شيخ فاضل جدا واسع الرواية ثن
األشناين نا احلسني بن علي بن األسود نا حيىي بن آدم نا املبارك عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء بن أيب رباح 

 يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل{ يف قول اهللا تعاىل 
قال كتاب اهللا تعاىل وإىل سنة رسول اهللا } هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

  صلى اهللا عليه و سلم 
كتب إيل النمري أخربنا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا 

  مهران جعفر بن برقان عن ميمون بن 

يا أيها لذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا لرسول وأويل ألمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل { يف قول اهللا تعاىل 
قال إىل اهللا إىل كتاب اهللا تعاىل وإىل } هللا ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم آلخر ذلك خري وأحسن تأويال 

  الرسول ما دام حيا فإذا قبض قال سنته 
حدثنا يونس بن عبد اهللا بن مغيث نا حممد بن احلسن الزبيدي نا أمحد هو ابن سعيد بن حزم الصديف نا أمحد هو ابن 

خالد نا مروان هو ابن عبد امللك النجار نا العباس بن الفرج الرياشي عن األصمعي أنه قيل له إن اخلليل بن أمحد 
  اوية يبطل القياس فقال األصمعي أخذ هذا عن إياس بن مع

حدثين أبو العباس العذري نا احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فراس أنا عمر بن حممد بن أمحد بن عبد الرمحن بن عمر 
بن أيب سفيان بن عبد الرمحن بن صفوان بن أمية بن خلف اجلمحي نا علي بن عبد العزيز نا أبو الوليد القرضي نا 

بن جعفر نا حممد بن حيىي الربعي عن ابن شربمة أن جعفر بن حممد بن حممد بن عبد اهللا بن بكار القرشي نا سليمان 



علي بن احلسن قال أليب حنيفة اتق اهللا وال تقس فإنا نقف غدا حنن ومن خالفنا بني يدي اهللا تعاىل فنقول قال رسول 
   بنا وبكم ما يشاء اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا تبارك وتعاىل وتقول أنت وأصحابك مسعنا ورأينا فيفعل اهللا

حدثنا حممد بن سعيد بن نبات نا أمحد بن عبد البصري نا قاسم بن أصبغ ثنا ابن عبد السالم اخلشين نا حممد بن املثىن 
نا عبد الرمحن بن مهدي نا سفيان الثوري عن هارون بن إبراهيم الرببري قال مسعت عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال 

ئا أن يبينه أن يكون نسبه فما قال اهللا عز و جل فهو كما قال اهللا وما قال رسول اهللا صلى قال أيب اهللا ال يدع شي
اهللا عليه و سلم فهو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما مل يقل اهللا ورسوله فبعفو اهللا ورمحته فال تبحثوا 

  عنه 
بن علي نا حممد بن عبد اهللا احلفاظ إجازة نا أبو  حدثنا أمحد بن عمر بن أنس نا علي بن احلسن بن فهر ثنا حممد

العباس حممد بن يعقوب نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أنا وهب مسعت مالك بن أنس يقول ألزم ما قاله رسول 
ه اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع أمران تركتهما فيكم لن تضلوا ما متسكتم هبما كتاب اهللا تعاىل وسنة نبي

  صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا أمحد بن عمر نا علي بن احلسن بن فهر أنا احلسن بن علي بن شعبان وأبو حفص عمر بن حممد بن عراك نا 
أبو بكر أمحد بن مروان املالكي نا علي بن عبد العزيز نا الزبري بن بكار قال مسعت سفيان بن عيينة يقول سألت 

ينة أو من وراء امليقات فقال مالك هذا رجل خمالف هللا تعاىل ولرسوله صلى مالك بن أنس عن رجل أحرم من املد
ال جتعلوا دعآء { اهللا عليه و سلم أخشى عليه الفتنة يف الدنيا والعذاب األليم يف اآلخرة أما مسعت قوله تعاىل 

فليحذر لذين خيالفون عن أمره أن لرسول بينكم كدعآء بعضكم بعضا قد يعلم هللا لذين يتسللون منكم لواذا 
  مث ذكر حديث املواقيت } تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 

حدثنا عبد الرمحن بن سلمة نا أمحد بن خليل نا خالد بن سعد نا أمحد بن خالد نا حيىي بن عمر نا احلارث بن مسكني 
مام املرسلني وسيد املرسلني يسأل عن الشيء أنا ابن وهب قال قال يل مالك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إ

  فال جييب حىت يأتيه الوحي من السماء 
قال أبو حممد فإذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جييب إال بالوحي وإال مل جيب فمن اجلرأة العظيمة إجابة 

  وحده وباهللا تعاىل التوفيق من أجاب يف الدين برأي أو قياس أو استحسان أو احتياط أو تقليد إال بالوحي 
حدثنا أمحد بن عمر بن أنس نا أمحد بن عيسى غندر نا خلف القاسم نا أبو امليمون عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر 
بن راشد البجلي حدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمر نا يزيد بن عبد ربه قال مسعت وكيع بن اجلراح يقول ليحىي 

  زكريا احذر الرأي فإين مسعت أبا حنيفة يقول البول يف املسجد أحسن من بعض قياسهم  بن صاحل الوحاظي يا أبا
حدثنا القاضي محام بن أمحد نا عبد اهللا بن علي الباجي اللخمي حدثنا أمحد بن خالد حدثنا عبيد بن حممد الكشوري 

أخربين أيب من مل يدع القياس يف جملس  ثنا حممد بن يوسف احلذايف ثنا عبد الرزاق قال قال يل محاد بن أيب حنيفة قال
  القضاء مل يفقه 

قال أبو حممد فهذا أبو حنيفة يقول إنه ال يفقه من مل يترك القياس يف مواضع احلاجة إىل تصريف الفقه وهو جملس 
ذين القضاء فتبا لكل شيء ال يفقه املرء إال بتركه وقد ذكرنا أيضا قول مالك آنفا يف إبطال القياس فإن وجد هل

  الرجلني بعد هذا القول 



منهما قياس فهو اختالف من قوهلما وواجب عرض القولني على القرآن والسنة فأليهما شهد النص أخذ به والنص 
شاهد لقول من أبطل القياس على ما قدمنا ال سيما وهذان الرجالن مل يعرفا قط القياس الذي ينصره أصحاب 

ما كان مبعىن الرأي الذي مل يقطعا على صحته وكذا صدر الطحاوي يف القياس ومن استخراج العلل ولكن قياسه
  اختالف العلماء بأن أبا حنيفة قال علمنا هذا رأي فمن أتانا خبري منه أخذناه أو حنو هذا القول 

  واملتحققون بالقياس ال يقرون هبذا وال يرضوه وال يقولون به وهكذا مجيع أهل عصرها وباهللا تعاىل التوفيق 
معىن لفشو القول بالقياس وغلبته على أكثر الناس فهذا برهان بطالنه وفساده وقد أنذر رسول اهللا صلى اهللا  وال

  عليه و سلم بغلبة الباطل وظهوره وخفاء احلق ودثوره 
د كما حدثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا أمحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أمحد بن حممد الفقيه األشقر ثنا أمح
بن علي ثنا مسلم بن احلجاج ثنا حممد بن عياد وابن أيب عمر مجيعا عن مروان الفزاري عن يزيد يعين بن كيسان 
عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ 

  فطوىب للغرباء 
سهيل األعرج قال ثنا شبابة بن سوار ثنا عاصم هو ابن حممد العمري عن  وقال مسلم ثنا حممد بن رافع والفضل بن

أبيه عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأزر بني 
  املسجدين تأرز احلية إىل حجرها 

سرة حدثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حدثنا أمحد بن حممد بن اجلسور ثنا ابن أيب دليم ووهب بن م
حفص عن غياث عن األعمش عن أيب إسحاق السبيعي عن أيب األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء قيل ومن الغرباء قال نزاع القبائل 
حممد وأما اإلمجاع فقد بيناه على ترك القياس من وجوه كثرية وهي إمجاع األمة كلها على وجوب األخذ  قال أبو

بالقرآن ومبا صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومبا أمجعت األمة كلها على وجوبه أو حترميه من الشرائع 
  وأمجعت على أنه ليس ألحد أن حيدث شريعة من 

وما من دآبة يف ألرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم { مجعت على تصديق قول اهللا تعاىل غري نص أو إمجاع وأ
حرمت عليكم مليتة ولدم وحلم { وعلى قوله تعاىل } أمثالكم ما فرطنا يف لكتاب من شيء مث إىل رهبم حيشرون 

إال ما ذكيتم وما ذبح على لنصب خلنزير ومآ أهل لغري هللا به وملنخنقة وملوقوذة وملتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع 
وأن تستقسموا بألزالم ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فال ختشوهم وخشون ليوم أكملت لكم 

دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم ألسالم دينا فمن ضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن هللا غفور رحيم 
ة ألحد إليه حىت نقص من نقص بالغفلة املركبة يف البشرية يف التفصيل وهذا إمجاع على ترك القياس وأن ال حج} 

واخلطأ مل يعصم منه أحد بعد النبيني صلى اهللا عليهم وسلم فإمنا يوجد القياس ممن وجد منه على سبيل اخلطأ والغفلة 
  عن الواجب عليه هي زالت علماء كمن قال بالتقليد وما أشبه ذلك 

ه مل يصح قط عن أحد من الصحابة القول بالقياس يعين بامسه وباليقني فإنه يتكلم قط أحد وأيضا فقد قلنا وبينا أن
منهم بال شك وال من التابعني بال شك باستخراج علة يكون القياس عليها وال بأن القياس ال يصح إال على جامعة 

عني الشمس وهذا أمر إمنا ظهر يف بني احلكمني فهذا أمر جممع عليه وال شك فيه البتة إال عند من أراد أن يطمس 
القرن الرابع فقط مع ظهور التقليد وإمنا ظهر القياس يف التابعني على سبيل الرأي واالحتياط والظن ال على إجياب 

  حكم به وال أنه حق مقطوع به وال كانوا يبيحون كتابه عنهم 



مني على خالف مجيع وجوه القياس وعلى وأيضا فقد وجدنا مسائل كثرية جدا اتفقوا هم فيها وحنن ومجيع املسل
ترك القياس كله فيها ومسائل كثرية جاء النص خبالف القياس كله فيها ومل جند قط مسألة جاء النص باألمر بالقياس 

فيها وال مسألة اتفق الناس على احلكم فيها قياسا فلو كان القياس حقا ملا جاز اإلمجاع على تركه يف شيء من 
النص خبالفه البتة فاإلمجاع ال جيوز على ترك احلق وال يأيت النص خبالف احلق وهذا إمجاع صحيح  املسائل وال جاء

  على ترك القياس وسنبني طرفا من املسائل اليت ذكرنا 
  ولعل قياس الورع يعارض هذا القول بأن يقول قد جاء اإلمجاع على ترك بعض النصوص 

  جاء قط نص صحيح خبالف نص فليعلم الناس أن من قال ذلك كاذب آفك وما 

صحيح السند متصل وهو احلق عندنا ال ما عداه وما جاء قط نص صحيح خبالف اإلمجاع فإن قال سوفسطائي فقد 
جاء نص خبالف نص قلنا نعم ينسخ له وهو نص على كل حال ومل نذكر لكم قياسا خالف قياسا وإمنا قلنا بأنه قد 

وورود نص خمالف جلميع وجوه القياس وهكذا هي مجيع الشرائع ككون وجد إمجاع على ترك مجيع وجوه القياس 
الظهر أربعا والصبح ركعتني واملغرب ثالثا وكصوم رمضان دون شعبان وكاحلدث من أسفل فيغسل له األنواع 
هذا وكأنواع الزكاة وسائر الشرائع كلها وليس أحد من القائلني بالقياس إال وقد تركه يف أكثر مسائله وسنبني من 

  إن شاء اهللا تعاىل يف آخر هذا الباب طرفا يدل على املراد 
  وأما من براهني العقول فإنه يقال هلم أخربونا أو شيء هو القياس الذي حتكمون به يف دين اهللا تعاىل 

ري فهو فإن قالوا ال ندري أو تلجلجوا فلم يأتوا فيه حبد حاصر أقروا بأهنم قائلون مبا ال يدرون ومن قال مبا ال يد
قل إمنا حرم ريب لفواحش ما ظهر منها وما بطن وإلمث ولبغي بغري حلق { قائل بالباطل وعاص هللا عز و جل إذ يقول 

مع الرضا لنفسه هبذه الصفة اخلسيسة } وأن تشركوا بلله ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون 
جامع بني شيئني بعلة يستخرجه أو قالوا بكثرة التشابه كانوا قائلني مبا  اليت ال تكون إال يف النوكي وإن قالوا حكم

ال دليل على صحته ومبا مل يقل به قط صاحب وال تابع وإن قالوا مبا يقع يف النفس كانوا شارعني بالظن ويف هذا ما 
  فيه 

ا وأقروا كلهم بال خالف من وقد أقروا كلهم بال خالف منهم أنه جائز أن توجد الشريعة كلها أوهلا عن آخرها نص
أحد منهم أنه ال جيوز أن توجد الشريعة كلها قياسا البتة ومن الرباهني الضرورية عند كل ذي حس وعقل أن ما 

لزم الكل لزم البعض فالشرائع كلها ال ميكن البتة وال جيوز أن توجد قياسا من أحد فبعضها ال جيوز أن يوجد قياسا 
ان ضروري كقول القائل إن كان الناس كلهم أحياء ناطقني فكل واحد منهم حي ناطق وليس هذا قياسا ولكنه بره

وال ميوه مموه فيقول بعض الناس أعور وليس كلهم أعور فليس هذا مما ألزمناهم يف صفة لكن كل الناس ممكن أن 
  يوجدوا عورا وليس ذلك مبمتنع يف البقية 

إذ ال بد عندهم من نص يقاس عليه وال هذا أيضا من قول القائل ال  وأما أخذ الشرائع كلها قياسا فممتنع يف البتة
جيوز أن يكذب الناس كلهم وجائز أن يكذب بعضهم بل كل أحد على حدته فالكذب عليه ممكن وليس كل 

شريعة على حدهتا جائز أن توجد قياسا وهذا بيان يوضح كل ما أرادوا أن ميوهوا به يف هذا املكان وبرهان آخر 
نه يقال ألصحاب القياس إذا قلتم ملا حرم اهللا تعاىل القطع يف أقل من ثالثة دراهم أو عشرة دراهم حرم أن وهو أ

  يكون الصداق أقل من ثالثة دراهم 
وملا وجبت الكفارة على الوطء عمدا يف هنار رمضان وجبت على األكل عمدا يف هنار رمضان وملا حرم حلق الشعر 



حرام حرم حلق العانة يف اإلحرام كما حرم مد بر مبدي بر نقدا حرم مد شعري مبد يف الرأس بغري ضرورة يف اإل
  سلت نقدا وقال آخرون منكم ال ولكن حرم رطل حديد برطل حديد نقدا 

وقال آخرون ال ولكن حرم أصل كرنب بأصل كرنب نقدا وملا أبيح اختاذ كلب الصيد والغنم بعد حترميه أبيح مثنه 
  بعد حترميه 

بيح الثلث يف الوصية للموصي أبيح بيع الثمر قبل صالحه إذا كان أقل من ثلث كرام الدار وسائر ما وملا أ
أوجبتموه قياسا وحرمتموه قياسا وأحبتموه من هذا املوجب هلذا كله ومن هو احملرم هلذا كله إذ ال بد لكل فعل من 

  ح فاعل ولكل حترمي من حمرم ولكل إجياب من موجب ولكل إباحة من مبي
فإن قالوا اهللا تعاىل ورسوله أباحا ذلك وحرماه وأوجباه كذبوا على اهللا تعاىل وعلى رسوله صلى اهللا عليه و سلم 

وجاهروا بالفرية عليهما وهم ال يقدمون على أن ينسبوا ما حكموا فيه بقياسهم إىل اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه 
أكذبه سائرهم ألنه إمنا سألناهم عن مسائل خيالف فيها بعضهم بعضا  و سلم مع أنه إن أقدم منهم قليل الدين على

ووقع حينئذ بأسهم بينهم وكفونا مؤنتهم فلم يبق بالضرورة إال أن حييلوا يف التحرمي واإلجياب واإلباحة على 
كلف تأويل أنفسهم أو على أحد دون اهللا تعاىل ودون رسوله صلى اهللا عليه و سلم وهذا كما تراه بال مؤنة وال ت

  إقرار بإحداث دين وشريعة مل يأت هبا الرسول صلى اهللا عليه و سلم وال أذن هبا اهللا تعاىل 
فإن سألونا عن مثل هذا فيما أوجبناه أو حرمناه أو أحبناه خبرب الواحد العدل املسند فلسنا نقنع بأن نقول هلم إن هذا 

  نبايل وافقونا يف ذلك أو خالفونا لكن نقول وباهللا تعاىل التوفيق  السؤال الزم لكم كلزومه لنا ألننا ال نتكثر هبم وال

إن اهللا تعاىل حرم وأوجب وأباح كل ما صح به اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال شك يف ذلك كما 
  نقول فيما أمر اهللا تعاىل به من قبول شهادة العدول يف األحكام وباهللا تعاىل التوفيق 

ضا أخربونا أكل قياس قاسه قائس من أصحاب القياس حق وصواب أم من القياس خطأ وصواب وال ويقال هلم أي
بد من أحد الوجهني فإن قالوا كل قياس يف األرض فهو صواب تركوا مذهبهم وأوجبوا احملال وكون الشيء حراما 

اب قلنا هلم بأي شيء حالال فرضا مباحا على إنسان واحد يف وقت واحد وإن قالوا من القياس خطأ ومنه صو
  تعرفون احلق من الباطل يف القياس فإن تلجلجوا وقالوا ال نأيت بذلك إال يف كل مسألة 

قلنا هذا لو إذ عما لزمكم مما ال سبيل لكم إىل وجوده كمن قاس أن يقبل امرأتان حيث جتوز عنده شهادة النساء 
ربع يف ذلك على تعويش امرأتني بدل رجل مفردات على قبول رجلني حيث يقبل الرجال وكمن قاس وجود أ

  حيث يقبل النساء مع الرجل وقلما ختلو هلم مسألة من مثل هذا 
فإذا بطل وجود برهان يصحح الصحيح من القياس ويبطل الباطل منه فقد صح أن ما ال سبيل إىل الفرق بني باطله 

  وبني ما يدعي قوم أنه منه حق فهو باطل كله 
  ألخبار عندكم حق أو فيها باطل وحق فإن قالوا لنا فكل ا

قلنا بل كل ما اتصل برواية الثقات إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم حق ال حيل تركه إال بيقني نسخ أو بيقني 
  ختصيص 

  وال نسخ يف القياس أصال 

  فصل يف وضوح الطريقة على فساد القياس



وة إال به طريقة ال يتعدى هبا على أحد من أهل احلق قال أبو حممد وحنن نرتب إن شاء اهللا تعاىل وال حول وال ق
إفساد كل قياس يعارض به أحد من أصحاب القياس أو حيتج منهم وذلك أنه إذا احتج حمتج ممن يقول بالقياس بأن 
هذه املسألة تشبه مسألة كذا فواجب أن حنكم هلا مبثل حكمها فليطلب من يعارضه من أصحابنا صفة يف املسألة اليت 

ها خصمه باملسألة األخرى مما يشبه فيه مسألة ثالثة مث يلزمه أن حيكم هلا أيضا مبثل ذلك احلكم وهذا أمر شبه
  موجود يف مجيع مسائلهم 

أوهلا عن آخرها وهذا وجه يفسد مسائلهم يف القياس وسنذكر من هذا طرفا كافيا يف الباب الذي بعد هذا إن شاء 
تدل على املراد إن شاء اهللا تعاىل وباهللا تعاىل التوفيق قالوا ال يكون صداق إال ما  اهللا تعاىل ونذكر ههنا مسألة واحدة

تقطع فيه اليد ألنه عضو يستباح كعضو يستباح فيقال هلم وهال قسمتموه على استباحة الظهر يف جرعة مخر ال 
على الظهر وهو إىل  تساوي فلسا فهو أيضا عضو يستباح فما الذي جعل قياس الفرج على اليد أوىل من قياسه

  الظهر أقرب منه إىل اليد وليس يقطع الفرج كما ال يقطع الظهر 
وأما تعليلهم يف الربا فكل طائفة منهم قد كفتنا األخرى إذ كل واحد منهم يبطل علة صاحبه اليت قاس عليها 

  وهكذا يف كل ما قاسوا فيه وباهللا تعاىل التوفيق 
  ملتعارضني فننظر أشبههما مبا اتفق عليه يف النصوص فنأخذ به وقال بعضهم إمنا نقيس يف النصني ا

  قال أبو حممد وهذا أمر قد تقدم إفسادنا له يف باب الكالم يف األخبار وأحكمناه وباهللا تعاىل التوفيق 
ا ولكننا نذكر ههنا من بعض قوهلم ما ال غىن هبذا املكان عنه وهو أنا نقول هذا عمل فاسد وال مدخل للقياس ههن

ألن كل حديثني تعارضا أو آيتني تعارضتا أو كل حديث عارض آية فليس أحد هذين النصني أوىل بالطاعة من 
اآلخر وال الذي يردون إليه حكم هذين النصني أوىل بالطاعة له من كل واحد من هذين وكل من عند اهللا تعاىل وال 

  د أمجع على بعض األخبار واختلف يف آيات كثرية يقوي النص إمجاع الناس عليه وال يضعفه اختالف الناس فيه فق
والنص إذا صح فاألخذ به واجب وال يضره من خالفه فسقط ما أرادوا يف ذلك من رد النصني املتعارضني إىل نص 

ثالث ووجب استعمال كل ذلك ما دام ميكن فإن مل ميكن أخذ بالزائد ألنه شرح متيقن رافع ملا قبله ومل نتيقن أنه 
  ه رفعه غري

مع أهنم مل يفعلوا ما ذكروا بل جاء ال قطع إال يف ربع دينار فصاعدا وجاء لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده 
ولسارق ولسارقة فقطعوا { ويسرق اجلمل فتقطع يده فلم يردومها إىل اآلية املتفق على ورودها من اهللا تعاىل وهي 

  بل غلبوا ال قطع إال يف ربع دينار وهو نص خمتلف يف األخذ } كيم أيديهما جزآء مبا كسبا نكاال من هللا وهللا عزيز ح

به على اآلية وعلى احلديث اآلخر مث تناقضوا يف حديث ال حترم الرضعة وال الرضعتان فتركوه وأخذوا بظاهر اآلية 
مها بأنه وهذا خالف ما فعلوا يف آية القطع وكال احلديثني صحيح وكالمها خمتلف فيه مع صحته فإن عللوا أحد

  اختلف فيه الرواة فاآلخر كذلك وال فرق وأما حديث احلنفيني فيما تقطع فيه اليد فساقط جدا 
وقد قال بعضهم إذا سألناهم عن معارضة قياسهم بقياس آخر وتعليلهم بتعليل آخر فما الذي جعل أحد القياسني 

قياس هلم أو تعليل هلم تتعذر معارضتهما بقياس  أوىل من اآلخر أو أحد التعليلني أوىل من اآلخر وال سبيل إىل وجود
  آخر أو تعليل آخر كما وصفنا فقال هذا القائل العمل حينئذ يف هذا كالعمل يف احلديثني املتعارضني 

قال أبو حممد فقلنا هذا باطل ألن النصني أو احلديثني املتعارضني ال بد من مجعهما واستعماهلما معا ألن كليهما حق 
عة إذا صحا من طريق السند وال ميكن هذا يف القياسني املتعارضني وال يف التعليلني املتعارضني بوجه وواجب الطا



من الوجوه فإن تعذر هذا يف احلديثني أو اآليتني أو اآلية واحلديث فالواجب األخذ بالناسخ أو بالزائد إن مل يأت 
 تعاىل ال حيل تركها وليس ميكن هذا يف القياسني تاريخ يبني الناسخ منهما ألن الوارد بالزيادة شريعة من اهللا

  املتعارضني وال يف التعليلني املتعارضني بوجه من الوجوه ألنه ليس فيهما نسخ أصال 
وال يوجد يف القياسني زيادة من أحدمها على اآلخر يف أكثر األمر ألن التعارض فيهما إمنا هو يتعلق أحد القياسني 

  ى فبطل متويه هذا القائل وبقي اإللزام حيسبه ال خملص منه البتة بصفة ويتعلق آخر إال بأخر
  وباهللا تعاىل التوفيق 

وقد زاد بعض مقدميهم ممن مل يتق اهللا عز و جل وال أبايل الفضيحة يف كالمه فقال إن القياس أقوى من خرب الواحد 
رب الواحد يدخله السهو وتعمد الكذب ورأيت هذا أليب الفرج املالكي واملعروف باألهبري واحتجا يف ذلك بأن اخل

  وأما القياس فال يدخله إال خوف اخلطأ يف التشبيه فقط قاال فما يدخله عيب واحد أوىل مما يدخله عيبان 
  قال أبو حممد وما يعلم يف البدع أشنع من هذا القول مث هو مع شناعته بارد سخيف متناقض 

  على خرب الواحد أم ال فإن قال  ويقال هلذا اجلاهل املقدم أخربنا عنك أتقيس

ال كذب وأفصح وأريناهم خزيهم يف قياسهم صداق النكاح على القطع يف عشرة دراهم وهو خرب واهي ساقط 
واآلخرون منهم قاسوا على خرب يف ذلك وإن كان صحيح السند فهو خرب واحد وأريناهم قوهلم يف تقومي امللتفات 

ق الشقص ومدة اخليار يف البيع على حديث املصراة واالستطهار يف املستحاضة بالقيمة ال باملثل على اخلرب يف عت
  على حديث املصراة وهذا أكثر قياساهتم 

وإن قال أقيس على خرب الواحد فضح نفسه وأبان عن جهله وقلة ورعه يف إقراره بأنه يقيس على ما هو أضعف من 
األصل أقوى من الفرع واملقيس عندهم فرع واملقيس عليه القياس ويف هذا غاية اجلنون والتناقض وهم يقولون إن 

أصل هذا ما ال خيتلفون فيه فإذا كان خرب الواحد هو املقيس عليه عندهم فهو األصل والقياس هو الفرع فعلى قول 
هذين املذكورين إذا كان القياس أقوى من خرب الواحد فالفرع أقوى من األصل وقد قالوا إن األصل أقوى من 

  وهذا تناقض فاحش وبناء وهدم ونعوذ باهللا من اخلذالن  الفرع
وأيضا فإهنم يتركون يف أكثر أقواهلم ظاهر القرآن خبرب الواحد مث يتركون خرب الواحد للقياس فقد حصل من 

كالمهم وعملهم أهنم غلبوا القياس على احلديث وغلبوا احلديث على القرآن فقد صار القياس على هذا أقوى من 
وال قياس البتة إال على قرآن أو حديث وهذا كله ختليط وسخنة عني وغباوة جهل وإقدام واستحالل ملا ال القرآن 

  حيل وال خيفى على ذي بصر وباهللا تعاىل التوفيق 
وأيضا فهم كثريا ما يقولون فيما يرد عليهم من أقوال موقوفة على بعض الصحابة مما يوافق ما قلدوا فيه مالكا وأبا 

ل هذا ال يقال بالقياس فيغلبونه على ما يوجبه القياس عندهم كقوهلم فيمن باع شيئا إىل أجل مث ابتاعه بأقل حنيفة مث
إىل أقل من ذلك األجل ويف البناء يف الصالة على الرعاف واحلدث ويف مواضع كثرية مجة وهذا ترك منهم للقياس 

ى أن هذه األقوال توقيف وإمنا يظنون ذلك ظنا فقد وتغليب للظن أنه خرب واحد على القياس ألهنم ال يقطعون عل
صار الظن أنه خرب واحد عندهم أقوى من القياس الذي هو عندهم أقوى من يقني أنه خرب واحد فقد صار الظن 

  أقوى من اليقني ويف هذا عجب عجيب ونعوذ باهللا من اخلذالن 
  وأما احلقيقة فإن الظن باطل 

  سلم بأنه أكذب احلديث وبنص  بنص حكم النيب صلى اهللا عليه و



فالظن بنص القرآن ليس } وما هلم به من علم إن يتبعون إال لظن وإن لظن ال يغين من حلق شيئا { قول اهللا تعاىل 
  حقا فإذ ليس حقا فهو باطل فإذا كان الظن الذي هو الباطل أقوى من القياس فالقياس حبكمهم أبطل من كل باطل 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
مجلة القول أن قوهلم إن خرب الواحد يدخله السهو والغلط والكذب إمنا هو من اعتراضات من ال يقول خبرب و

  الواحد من املعتزلة 
واخلوارج وقد مضى الكالم يف إجياب خرب الواحد العدل وقد وجب قبوله بالربهان فاعترض املعترض بأنه قد يدخله 

  ظن إمث والظن أكذب احلديث السهو وتعمد الكذب اعتراض بالظن وبعض ال
وقوهلم إن القياس يدخله خوف خطأ التشبيه إقرار منهم بأهنم ال يثقون جبملته وهذا هو احلكم بالظن وهو حمرم 

بنص القرآن ويسألون عن إنسان مشهور بالباطل معروف بادعائه قد كثر ذلك منه وفشا فتقدم إىل قاضي خياصم 
  عنده 

 يقاس أمره اآلن على ما عهد منه فإذا خرم أن يقاس حكم املرء اليوم على حكمه فإن األمة كلها جممعة عن أال
بنفس أمس فهو أبعد من أن تقاس على غريه وهذا هدم من القياس للقياس وتفاسد منه بعضه لبعض وما كان هكذا 

  فهو فاسد كله وباهللا تعاىل التوفيق 
  ياس وقال قائل منهم هل جيوز أن يتعبدنا اهللا تعاىل بالق

قال هذا فراق بيين وبينك سأنبئك بتأويل ما مل { قال أبو حممد فاجلواب إن كان جائزا قبل نزول قول اهللا تعاىل 
ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما كتسبت ربنا ال تؤاخذنا { وقوله تعاىل } تستطع عليه صربا 

كما محلته على لذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به وعف إن نسينآ أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينآ إصرا 
وكان يكون ذلك لو كان محل إصر كما محله على } عنا وغفر لنا ورمحنآ أنت موالنا فنصرنا على لقوم لكافرين 

مى قل إصالح هلم يف لدنيا وآلخرة ويسألونك عن ليتا{ الذين من قبلنا وحتميال ملا ال طاقة لنا به وكما قال تعاىل 
وأما بعد نزول } خري وإن ختالطوهم فإخوانكم وهللا يعلم ملفسد من ملصلح ولو شآء هللا ألعنتكم إن هللا عزيز حكيم 

اآليتني اللتني ذكرنا وبعد أن أمننا اهللا تعاىل من أن يكلفنا احلكم بالتكهن وبالظنون وبعد أن هنانا عن أن نقول عليه 
  ز البتة أن يتعبدنا بالقياس ألن وعد اهللا تعاىل حق ال خيلف البتة وقوله احلق تعاىل ما مل نعلم فال جيو

  وباهللا تعاىل التوفيق 

  فصل يف ذكر طرق يسري من تناقض أصحاب القياس يف القياس

يدل على فساد مذهبهم يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل قال أبو حممد علي بن أمحد رضي اهللا عنه أكثرهم مل يقس املاء 
  رد على النجاسة على املاء الذي ترد عليه النجاسة وفرقوا بينهما بغري دليل الوا

وبعضهم مل يقس وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب على وجوب غسل اإلناء من ولوغ الكلب فيما ولغ فيه ومل 
  يقيسوا املاء يف ذلك على غري املاء 

اليت تقع فيها النجاسات فيجدوا مقدارا إذا بلغه املاء مل  وأكثرهم فرق بني املاء الذي تقع فيه النجاسة وبني املائعات
  ينجس ومل جيدوا يف سائر املائعات شيئا البتة وإن كثرا 

  وبعضهم قاس سائر املائعات يف ذلك على املاء يف حد املقدار وهو أبو ثور 
آلخر اتباعا زعم لقول بعض وبعضهم فرق بني حكم املاء يف البئر وبني املاء يف غري البئر ومل يقس أحدمها على ا



  العلماء يف ذلك 
وهو قد عصى قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومجاعة من الفقهاء يف املصراة واملسح على العمامة ويف أزيد 

من ألف قضية نعم وحكم القرآن وفرق أيضا بني أحكام اجليف الواقعة يف التيار وبني أحكامها وأحكام سائر 
  بعضها على بعض  النجاسات ومل يقس

وبعضهم قاس اخلنزير على الكلب يف حكم الغسل مما ولغ فيه كالمها يف الواحد أو السبع وبعضهم مل يقس أحدمها 
على اآلخر وبعضهم قاس املاء حبكم الوالغ فيه مما حيرم أكله أو حيل أو يكره وبعضهم مل يقس ذلك وبعضهم قاسم 

  ما ال دم له من امليتات على ماله دم 
رأى كل ذلك ينجس ما مات فيه وبعضهم مل ير ذلك وبعضهم قاس العقارب واخلنافس والدود املتولد يف القول ف

  على الذباب ومل يقسها على الوزغ وشحمة األرض والعظماء وصغار الفريان 
  حلومها وبعضهم قاس عذر ما يؤكل حلمه من الدواب وأبواهلا على حلومها ومل يقسها على دمائها ومل يقسها على 

  وبعضهم قاس ذنب الكلب ورجله على لسانه وبعضهم مل يقس ذلك 
وأكثرهم قاس إباحة املسح على اجلبائر على املسح على اخلفني ومل يقيسوا إباحة مسح العمامة على الرأس وعلى 

قطع املسح على اخلفني وبعضهم قاس ذلك وكلهم فيما نعلم مل يقس نزع اخلفني بعد املسح على حلق الشعر و
األظفار بعد املسح والغسل وبعضهم مل يقس إباحة الصالة الفريضة بتيمم النافلة على إباحة الصالة النافلة بتيمم 

الفريضة وبعضهم قاس ذلك وتناقض األولون فقاسوا جواز صالة املتوضئني خلف املتيمم على جواز صالة املتيممني 
  ن مشهور خلف املتوضىء على أن اخلالف يف تسوية كال األمري

ومن طرائف قياس بعضهم إجيابه أن تستطهر احلائض بثالث قياسا على انتظار مثود صيحة العذاب ثالثا على املصراة 
  أفال يراجع بصريته من يقيس هذا القياس السخيف 

فيمنع به مخس عشرة صالة فريضة ويوجب به إفطار ثالثة أيام من رمضان من أن يقيس مسح العمامة على مسح 
  ني اخلف

وبعضهم قاس بول ما يأكل حلمه بعضه على بعض وبعضهم قاس البول املذكور على ما يتولد منه فإن تولد من ماء 
جنس فهو جنس وإن تولد من ماء طاهر فهو طاهر وكذلك فعل بنحوه ومل يقس اللحم املتولد فيه على ما تولد منه 

  رة بل رأى ذلك حالال أكله وإن تولد من ميتة وحلم خنزير وعذ
وبعضهم مل يقس نبيذ التني على نبيذ التمر يف جواز الوضوء به عند عدم املاء يف السفر وبعضهم قاس احلظر عليه يف 

  اإلباحة وهو احلسن بن حي وقد روى أيضا قياس نبيذ التني على نبيذ التمر عن أيب حنيفة 
ا إذ أجازوه بال وضوء وأجاز بعضهم تنكيس ومنع أكثرهم من الكالم يف األذان قياسا على الصالة ومل يقيسوه عليه

الوضوء ومل جيز تنكيس األذان وال تنكيس الطواف ومل يقس أحدمها على اآلخرين وقاس ذلك كله بعضهم يف املنع 
  يف الكل أو يف اإلباحة يف الكل 

مل جيز أن تؤم املرأة  وفرق بعضهم بني صالة الفريضة والنافلة فأجاز أن يؤم النافلة من جيوز أن يؤم يف الفريضة مث
  النساء يف شيء منهما وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض 

  وبعضهم مل يقس جواز صالة النفل خلف من يصلي الفرض على جواز صالة من يصلي 



الفرض خلف املتنفل وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض وكلهم فيما أعلم مل يقس املنع من إمتام املسافر خلف 
  ملنع من قصر املقيم على املسافر املقيم على ا

وأطرف من هذا أن بعضهم مل يقس إمتام أهل مكة مبىن على إمتام أهل مىن مبكة وهذا عجيب ما شئت ومل يقيسوا 
  جواز احلج على العبد إذا حضره على جواز اجلمعة عنه إذا حضرها 

اجلمعة خلفه وبعضهم قاس كل  وبعضهم مل يقس جواز صالة الفرض خلف الفاسق من األمراء على جواز صالة
  ذلك وجعله سواء 

وبعضهم مل يقس حكم ابتداء التكبري للقائم من الركعتني على حكم ابتداء التكبري يف الركوع والسجود والرفع من 
  السجود وبعضهم ساوى بني ذلك كله وقاس بعضه على بعض 

  لراعف وبعضهم ساوى بينهما وبعضهم مل يقس إجياب البناء على احملدث على إجياب البناء على ا
وبعضهم مل يقس وجوب البناء قبل متام السجدتني على وجوب البناء بعد متام السجدتني وبعضهم قاس كال األمرين 

  على السواء 
وبعضهم مل يقس وقوع اجلبهة والرجلني على جناسة الصالة على وقوع اليدين والركبتني على جناسة يف الصالة 

عضه على بعض وهؤالء الذين قاسوا بعض ذلك على بعض تناقضوا فلم يقيسوا جواز وبعضهم قاس كل ذلك ب
وقوع الرجلني والركبتني على غري األرض أو ما تنبت على جواز وقوع اجلبهة واليدين على ذلك وفرقوا بني 

  األمرين 
ملن شك يف احلدث وبعضهم مل يقس الثبات على يقني احلدث ملن شك يف الوضوء على الثبات على يقني الوضوء 

  وبعضهم ساوى بني األمرين 
وبعضهم مل يقس كثري السهو على قليله فرأى من قليله السجود فقط ومن كثريه اإلعادة ومنهم من رأى من السالم 
ساهيا السجود فقط ورأى من الكالم ساهيا اإلعادة ورأى بعضهم على من تكلم يف صالته ساهيا أهنا قد بطلت فإن 

تبطل صالته فإن أكل ساهيا وهو صائم مل يبطل صيامه وقلب غريه منهم األمر فرأى إن تكلم ساهيا  أحدث بغلبة مل
يف صالته مل تبطل فإن أحدث بغلبة بطلت وإن أكل ناسيا وهو صائم بطل صومه وفرقوا بني من نسي صالة يوم 

  وليل وبني من نسي أكثر ومل يقيسوا أحدمها 

  ى السواء على اآلخر وبعضهم قاس كل ذلك عل
وقاس بعضهم اجلمع بني الذهب والفضة يف الزكاة على اجلمع بني املعز والضأن يف الزكاة ومل يقسه على التفريق 
بني التمر والزبيب يف الزكاة وبعضهم قاسه على التفريق املذكور ال على اجلمع وأعجب من ذلك أن من ذكرنا 

عنز عن ضانية وال ضانية عن عنز وال برا عن شعري وال رأى إخراج ذهب عن فضة وفضة عن ذهب ومل ير إخراج 
  شعريا عن بر ومل يقس بعض ذلك على بعض أو بعضهم أجاز كل ذلك بالقيمة قياسا 

وفرق بعضهم بني غلة ما ابتيع للتجارة وبني الربح املتولد يف ذلك فرأى يف الغلة االستئناف ورأى يف الربح ضمه 
يقس أحدمها على اآلخر وقاس غريه منهم بعض ذلك ببعض يف االستئناف أو يف  إىل أصل احلول يف رأس املال ومل

الضم وأوجبوا ديون الناس من رأس املال ومل يوجبوا ديون اهللا تعاىل إال من الثلث ومل يقيسوا أحدمها على اآلخر 
  وساوى بعضهم بني األمرين 

علوفة من اإلبل والبقر والغنم فبعضهم أوجب ومل يقس بعضهم احللي وإن كان لكراء أو لباس على العوامل امل
الزكاة يف احللي وأسقطها عن العوامل وبعضهم أوجب الزكاة يف العوامل وأسقطها عن احللي وبعضهم قاس أحدمها 



على اآلخر يف إسقاط الزكاة عن كل ذلك والعجب أن الذي أسقط الزكاة عن احللي الكراء مل يقس عليه احللي 
  أى فيه الزكاة املبتاع للتجارة ور

وبعضهم فرق بني عبيد العبيد فلم يرهم كسادهتم وال كسادات ساداهتم يف وجوب زكاة الفطر املأخوذة ورأى على 
  عبيد أهل الذمة أن يؤخذ منهم ما يؤخذ من ساداهتم إذا اجتروا إىل غري أفقهم 
ى اآلخر وبعضهم الزكاة يف جب وبعضهم رأى الزكاة يف زيت الفجلة ومل يرها يف الترمس ومل يقس أحدمها عل

  اآلس ومل يرها يف البلوط ومل يقس أحدمها على اآلخر 
وبعضهم مل يقس الدين على الرهن يف الكفن فرأى الكفن فيه أوىل من الدين ومل يره أوىل من الرهن إذا كان رهنا 

  وبعضهم ساوى بني األمرين 
  وبعضهم مل يقس املدبر على احملتكر وبعضهم قاسه عليه 

  وبعضهم مل يقس اخلليطني يف الثمار والزرع والعني على اخلليطني يف املواشي وبعضهم ساوى بني كل ذلك قياسا 

وفرق بعضهم بني من أعطى آخر ماال ليأكل رحبه واألصل لصاحب املال وأعطاه غنما ليأكل نسلها ورسلها 
هو مال جتارة ال على التاجر وال على الذي له واألصل لصاحب املال فرأى يف الغنم الزكاة ومل ير يف رحبه زكاة و

  أصل ومل يقس أحدمها باآلخر وقاس غريه أحدمها على اآلخر 
ومل يقس بعضهم فائدة العني على فائدة املاشية فرأى يف فائدة املاشية الزكاة إذا كان عنده نصاب منها ومل ير يف 

هم بعض على بعض يف إجياب الزكاة يف الكل ويف فائدة العني الزكاة وإن كان عنده نصاب منه وقاس غريه من
  إسقاطها عن الكل 

ومل يقس بعضهم فائدة الكسب على فائدة الوالدة يف إجياب الزكاة يف كل ذلك وقاس كل ذلك بعضهم فرأى يف 
  الكل الزكاة ومل يقس بعضهم فائدة املعدل على سائر الفوائد وقاسه بعضهم عليها 

  اة الغنم إال اجلذع من الضأن فصاعدا وقال بعضهم ال جيزىء يف زك
والثين فصاعدا من املاعز قياسا على ما جييز منها األضحية وأجازوا يف البقر واإلبل اجلذع ودون اجلذع ومل يقيسوا 
ذلك على ما جيوز منهما يف األضحية وال قاسوا حكم الغنم يف ذلك على اإلبل والبقر وال حكم اإلبل والبقر على 

  حكم الغنم 
وقال بعضهم من بادل ذهبا بفضة زكى اآلخر حبول األول ومل يقس ذلك على ما بادل بقرا بإبل وقاسه على ما 

  بادل غنما مباعز 
  وقال بعضهم تؤخذ الزكاة من الزيتون قياسا على التمر والعنب ومل يقسه عليها يف اخلرص يف الزكاة 

لى الشعري والرب ومل جيز أن خيرج فيها الزيتون قياسا على وقال بعضهم خيرج األرز والذرة يف زكاة الفطر قياسا ع
التمر والزبيب ومل جيز أن خيرج فيها الدقيق قياسا على الرب وقد قاسه على الرب يف حترمي بيع بعضه ببعض متفاضال 

  وأجاز بيعه بالرب متماثال 
يقس على ذلك سقوط زكاة التجارة  وأسقط بعضهم زكاة التجارة على املاشية املشتراة للتجارة لزكاة األصل ومل

  عن الدقيق املشترى للتجارة من أجل زكاة الفطر فيهم 
وأوجب بعضهم الزكاة يف العسل ويف احلبوب ويف الثمار إذا كانت يف أرض غري خراجية وأسقط الزكاة عن كل 

رعي النحل على رعي ذلك يف األرض اخلراجية ومل يسقط الزكاة عن املاشية وإن رعت يف أرض خراجية فلم يقس 
  املاشية وال رعي املاشية على رعي النحل 



وسقط بعضهم الزكاة يف العني واملاشية عن الصغري واجملنون قياسا على سقوط الصالة عنهما ومل يسقط الزكاة عن 
  مثارمها وزرعهما قياسا على سقوط الصالة عنهما 

  لثمر وقال آخرون منهم يف هذا إن حق الزكاة ثابت مع الزرع وا
قال أبو حممد وهذا كذب ألن قائل هذا ال يرى فيما دون مخسة أوسق صدقة فلم ير الزكاة ثابتة مع هذه الثمرة ومل 
يقيسوا وجوب الزكاة يف ذلك عليهما على وجوب زكاة الفطر عليهما وقياس زكاة على زكاة أوىل من قياس زكاة 

وجوب سائر احلقوق يف األموال على الصغار واجملانني من على صالة وال قاسوا وجوب الزكاة وهي حق املال على 
النفقات واألروش وقياس مال على مال أوىل من قياس زكاة على صالة ومل يقس سقوط الصالة عن الفقراء على 

  سقوط الزكاة عنهم 
ى وفرق بعضهم بني حكم من رأى هالل شوال وحده وبني حكم من رأى هالل رمضان وحده ومل يقس أحدمها عل

اآلخر وبعضهم قاس كل واحد منهما على اآلخر ومل يقس بعضهم حكم احلائض تطهر والكافر يسلم واملسافر يقدم 
يف هنار رمضان على حكم من بلغه بعد الفجر إن هالل رمضان رئي البارحة فأوجبوا على هذا أال يأكل باقي النهار 

وجوب القضاء عليهم حاشا الكافر يسلم فلم يقيسوه ومل يوجبوا ذلك على اآلخرين مث قاسوا بعضهم على بعض يف 
  عليهم يف وجوب القضاء 

  وقاسه بعضهم عليهم فأوجبوا عليه القضاء 
وأطرف من هذا قياس بعضهم من غلبته ذبابة فدخلت حلقه على األكل عمدا يف إجياب القضاء فقط عليه ومل يقس 

  من مقدار الذبابة فيبلغها عمدا يف هنار رمضان  على ذلك من أخرج بلسانه من بني أسنانه اجلريدة ولعلها
  فقالوا صومه تام وال قضاء عليه 

  وقاس بعضهم اجملنون على احلائض يف إجياب قضاء رمضان عليهما ومل يقيسوه عليها يف وجوب احلدود عليها 
مدا فوجد طعم وقاس بعضهم من ملس عمدا فأمىن على اجملامع عمدا يف القضاء والكفارة ومل يقس من استعط ع

  ذلك يف حلقه على األكل عمدا مل يوجب فيه كفارة 
وقاس بعضهم املغمى عليه يف رمضان على املريض يف إجياب القضاء عليه ومل يقسه عليه يف إجياب قضاء ما ترك من 

  الصلوات عليه وقاسه بعضهم يف إجياب الصلوات 

ضان أن يكفر عنها فيصوم عنها ومل يقس على ذلك وأوجب بعضهم على من أكره امرأته على اجلماع يف هنار رم
  إجياب الصوم على من مات وعليه صوم 

وقاس بعضهم األكل عمدا يف هنار رمضان على الواطىء عمدا يف هنار رمضان وأوجب عليهما الكفارة ومل يقيسوه 
من قياسه على الوطء  على املتقىيء عمدا يف هنار رمضان يف إسقاط الكفارة عنه وقياس األكل على القيء أوىل

  وقاسه بعضهم على املتقيء فيما ذكرنا 
وفرقوا بني الواطىء واآلكل بأن قالوا الوطء يوجب أحكام ال يوجبها األكل فالوطء يوجب الغسل واحلد 

والصداق وال يوجب شيئا من ذلك األكل وال الشرب واألكل يوجب الغرامة وال يوجبها الوطء واألكل من مال 
  وال جيوز وطء ملكه فقاسوا ترك الكفارة يف األكل على هذه الفروق  الصديق مباح

  وقال بعضهم إمنا القياس على التشابه ال على عدم التشابه 
  قال أبو حممد وكل هذا حتكم كما ترى وال دليل 

 ومل يقس بعضهم من أفطر عمدا يف قضاء رمضان وهو فرض يف وجوب الكفارة عليه على إفطاره عمدا يف رمضان



  وكالمها فرض وقد أوجب ذلك عليهما بعض السلف 
وأوجب الكفارة على املظاهر من زوجته وعلى املرأة املوطوءة يف رمضان طائعة وقد مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أمرها فلم يوجب عليها شيئا ومل يقيسوا املرأة املظاهرة من زوجها يف إجياب الكفارة عليها على املظاهر وال على 
رأة املوطوءة وقد أوجب الكفارة على املرأة املظاهرة من زوجها مجهور من السلف ومن بعدهم وقاسوا األكل امل

عمدا يف رمضان يف إجياب الكفارة عليه على الواطىء يف رمضان عمدا ومل يقيسوا على ذلك مفسد صالته عمدا 
  والصالة أعظم حرمة من الصوم 

طر ناسيا يف رمضان على من أفطر عمدا يف إجياب القضاء عليهما ومل يقسه ومن طرائف بعضهم إجيابه قياس من أف
عليه يف إجياب الكفارة عليهما نعم ومل يقس األكل ناسيا على املتقىيء ناسيا أو مغلوبا فأسقط على هذا ومل يسقطه 

  عن اآلخر 
 نية ومل جيز الصالة إال وفرق بعضهم بني أحكام النيات ومل يقس بعضها على بعض فأجاز بعضهم الطهارات بال

  بالنية وبعضهم مل جيز الطهارات إال بنية وأجاز الصوم يف 

  الواجبات بال نية حمدثة لكل يوم منه وبعضهم أوجب النية يف كل ذلك ومل يوجبها يف أعمال احلج 
وها فيه ومل يقيسوا وأما تناقضهم يف أعمال احلج فأكثر من أن جيمع يف سفر وذلك فيما أوجبوا فيه الفدية وما أسقط

  بعض ذلك على بعض 
  وأيضا فإن بعضهم قال من طرح القراد عن نفسه مل يطعم فإن طرحه عن بعريه أطعم ومل يقس أحدمها على اآلخر 

  ومل يقس بعضهم إباحة قتل الفأرة وإن مل تؤذه على هنيه عن قتل الغراب واحلدأة إن مل تؤذياه 
ومل يره على قاتل الفهد ومل يقس أحدمها على اآلخر ورأى قتل الفهد قياسا  ورأى بعضهم اجلزاء على قاتل السنور

  على قتل السبع ومل ير قتل الصقر الربي قياسا على الغراب واحلدأة بل رأى يف الصقر الربي اجلزاء 
مل الفدية ومل يقس بعضهم استظالل احملرم يف احململ على استظالله يف اخلباء يف األرض ورأى على املستظل يف احمل

  وكذلك يف السفينة ومل يقس على ذلك من مشى يف ظل احململ فلم ير عليه الفدية 
ومل يقس بعضهم على دهن باطن يديه وباطن قدميه بسمن أو زيت فلم ير عليه فدية على من دهن بذلك ظاهرمها 

  فرأى عليه الفدية 
لسارق أو الغاصب فأباحه وقاس بعضهم بعض ذلك ومل يقس بعضهم حترميه ما ذبح احملرم من الصيد على ما ذحبه ا

  على بعض فأباح الكل 
ومل يقس بعضم من دل من احلرمني حالال على صيد أو أعطاه سيفا يقتله به فلم يوجب عليه الفدية على حمرم آكل 

  من صيد صيد من أجله فأوجب عليه اجلزاء وقاس بعضهم عليه فأوجب اجلزاء يف كل ذلك 
  مه بأن جناية العبد يف رقبته على قوله أن أقتله الصيد ليس يف رقبته ومل يقس بعضهم حك

وقاس بعضهم بيض الصيد على جنني املرأة ومل يقسه بعضهم عليه ومل يقس بعضهم حترميه على احملرم ذبح صيد 
  صاده حالل على إباحته ذبح الصيد يف احلرام إذا دخل من احلل 

ب فلم ير فيه جزاء ومل يقس قاتل النسر والعقاب على قاتل احلدأة وقاس بعضهم قاتل األسد على قاتل الذئ
والغراب فرأى أن يف النسر والعقاب اجلزاء ومل يقس بعضهم قاتل األسد واخلنزير على قاتل الذئب فرأى يف األسد 

  واخلنزير اجلزاء 



عليه هديني وقاس  وقاس بعضهم إن أصاب القارن صيدا فجزاء واحد ومل يقسه على القارن يفسد حجه فرأى
  بعضهم بعض ذلك على بعض فأوجب يف كل ذلك هديني وبعض أوجب يف كل ذلك هديا واحدا 

وأظرف من هذا أن بعضهم قال على العبد الفار إذا دخل مكة أن حيرم وليس ذلك على األعجمي املسلم وال على 
النكاح بغري الويل وهذا أشنع مما أنكروه من  اجلارية املصونة للبيع وله مثل ذلك يف الفرق بني الشريعة والدنية يف

ترك القياس ألن هذا فرق بني الناس فأين هذا مما استعملوه من التسوية بني الزاين والقتل يف جلد مائة وتغريب عام 
  وبني الصداق والقطع يف السرقة وبني املستحاضة واملصراة وهل يف التخليط أكثر من هذا 

املرء عن غريه وحجه عنه فلم يروا ذلك ومل يقيسوه على الصدقة عنه واحتجوا يف ذلك وفرقوا أو أكثرهم بني صوم 
وهذا إن منعت من الصيام منعت من الصدقة وال فرق مث مل يقيسوا وصيته } وأن ليس لإلنسان إال ما سعى { ب 

  باحلج على وصيته بالصوم 
يعد إليها تلك الليلة فقالوا بطل حجه على من  ومل يقس بعضهم من وقف بعرفة قبل غروب الشمس مث دفع منها ومل

  يقف مبزدلفة حىت طلعت الشمس من يوم النحر 
ومل يقس بعضهم من مل يدفع عن عرفة مع اإلمام يف إباحة اجلمع له مبزدلفة على من مل يدرك الصالة بعرفة مع اإلمام 

رفة وأهل عرفة مبىن على قصر أهل مكة مبىن يف إباحتهم له اجلمع بني الصالتني بعرفة وقاس بعضهم قصر أهل مىن بع
  وعرفة ومل يقيسوا على ذلك يف سائر البالد وقاس بعضهم كل ذلك يف سائر البالد 

وقاس بعضهم اهلدي على األضحية فيما جيزي منها ومل يقسه عليها يف الذبح والنحر قبل اإلمام فأي ذلك جيزىء 
  قاس غريه منهم بعض ذلك على بعض يف اإلباحة قبل اإلمام يف اهلدي وال جيزئه يف األضحية و

  ومل يقس بعضهم األعمى يف وجوب احلج عليه على املقعد يف سقوط احلج عنه وقاسه بعضهم عليه 
وقال بعضهم سكان ذي احلليفة وهم على حنو مائيت ميل ومخسني ميال من مكة على سكان يلملم وهو على حنو 

هما إن متتعا ومل يقسم على ما بينهم وبني مكة كالذي بينهم وبينها ومل يقس أهل ثالثني ميال من مكة إهنا ال هدي علي
يلملم على أهل ذي احلليفة يف قصر الصالة واإلفطار يف الصوم وساوى غريهم منهم بني كل ذلك يف إجياب اهلدي 

م يوما من غري ضرورة عليهم كلهم التمتع ومل يسو بينهم يف قصر الصالة ومل يقس بعضهم البس املخيط يف اإلحرا
  على البسه أقل من يوم لغري ضرورة 

ومل يقس بعضهم قوله يف حترمي قتل احملرم للسبع الذي ال يؤذيه وإجياب اجلزاء يف ذلك على قوله يف إباحة قتله 
للذئب ومن مل يؤذه ومل جيعل يف ذلك جزاء وهم مع ذلك قليال منهم يقيسون قاتل الصيد خطأ على قاتله عمدا 

لى قاتل حيوان وغريه خطأ فأوجبوا اجلزاء يف ذلك ومل يقيسوا إال قليال منهم قاتل النفس عمدا على قاتلها خطأ وع
  فلم يروا يف قاتلها عمدا كفارة 

وقاس بعضهم سقوط اجلزاء على قاتل السبع العادي عليه على سقوط الضمان عنه يف البعري العادي فيقتله ومل يقس 
ن على قاتل البعري العادي عليه ومل ير اجلزاء على قاتل السبع العادي عليه وقد قاسوا بعضهم ذلك فرأى الضما

  بعض ذلك على بعض يف إجياب اجلزاء يف قتل اخلطأ 
ومل يقس بعضهم احلالل بقتل الصيد يف احلرام يف حكم اجلزاء على احملرم بقتل الصيد يف احلل فرأى الصيام على 

  باملثل واإلطعام فقط وساوى األمرين احملرم ومل جيزه للحالل إال 
ومل يقيسوا قاتل الصيد يف حرم املدينة يف إجياب اجلزاء عليه على قاتله يف حرم مكة وقد أوجب ذلك بعض السلف 

  واخللف 



ومل يقس بعضهم من اشترى أحد أربعة أثواب بغري عينه على أن يأخذ أيها شاء بدينار باخليار ثالثا فلم جيز هذا 
ى إجازته إذا اشترى أحد ثالثة أثواب بغري عينه على أن يأخذ أيها شاء بدينار باخليار ثالثا وسوى بعضهم العقد عل

  بني كل ذلك من املنع أو اجلواز 
  ومل يقس بعضهم قوله يف حترمي بيع لنب النساء حملوبا يف قدح على إباحته بيع سائر األلبان حملوبة يف قدح 

بل متام القبض قبل التفرق يف الذهب بعينه بالذهب بغري عينه ويف الفضة بالفضة ومل يقس بعضهم حترمي البيع ق
كذلك على إباحة متام البيع قبل متام القبض قبل التفرق يف الرب بالرب كذلك والشعري بالشعري كذلك والتمر بالتمر 

وأجازه يف هذه األربعة  كذلك وامللح بامللح كذلك فأبطل البيع يف الذهب بالذهب والفضة بالفضة على كل حال
  إذا قبض الذي بغري عينه ومل يقبض الذي بعينه وقاس بعضهم كل ذلك يف املنع من جوازه 

ومل يقس بعضهم قوله يف املنع من جواز بيع شحم البطن باللحم متفاضال على إباحته جواز بيع شحم الظهر باللحم 
  متفاضال وسوى بعضهم بني كل ذلك 

ن األلية جيوز أن تباع باللحم متفاضال على منعه من بيع سائر األعضاء باللحم متفاضال ومل يقس بعضهم قوله إ
  وسوى بعضهم بني كل ذلك 

  وقاس بعضهم جواز بيع الرطب بالتمر على جواز بيع التمر احلديث بالتمر القدمي 
  مها صنفان  وقاس بعضهم جواز بيع الدقيق بالرب متماثال على املنع من انتباذ الرطب والتمر وقال

  وقاس بعضهم منعه من بيع الدقيق بالرب البتة على النهي عن بيع الرطب بالتمر وقال مها صنف واحد جمهول متاثله 
ومل يقس بعضهم رجوع من أعتق مملوكا اشتراه مث اطلع على عيب بأرش العيب على منعه من ابتاع طعاما فأكله مث 

  ب اطلع على عيب كان به من الرجوع بأرش العي
  ومل يقس بعضهم من باع مال غريه بغري إذن على من اشترى له شيئا بغري إذنه وساوى بعضهم بني كال األمرين 

  ومل يقس بعضهم بيع من طرأ عليه اخلرس على بيع من ولد أخرس فأجازه ههنا وأبطله هنالك 
أبطل كل ذلك وقد أجاز كل ومل يقس بعضهم بيع السكران على طالقة فأجاز طالقه وأبطل بيعه وقاسه بعضهم ف

  ذلك بعضهم 
  ومل يقس بعضهم جواز السلم يف الشحم على جوازه يف اللحم وقاس ذلك بعضهم فأجاز كل ذلك 

ومل يقس بعضهم جواز السلم يف السمك املاحل على قوله يف املنع من السلم يف السمك الطري وقاس بعضهم بعض 
   ذلك على بعض يف املنع من الكل أو جواز الكل

ومل يقس بعضهم على جواز سلم الذهب والفضة يف سائر املوزونات جواز سلم املوزونات بعضها على بعض وقاس 
  ذلك بعضهم فأجازه فيما عدا ما يؤكل 

ومل يقس بعضهم جواز السلم يف قوله بتأخري النقد لرأس املال اليوم واليومني بشرط وبغري شرط على منعه من ذلك 
  رط وبغري شرط وقاس غريه بعض ذلك على بعض يف املنع من الكل يف األيام الكثرية بش

ومل يقس بعضهم جواز السلم يف القمح والفاكهة والكناش واللنب على أن يأخذ منه كل يوم مقدارا معلوما واشترطا 
  الدين تأخري نقد الثمن إىل األجل البعيد على سائر قوله يف املنع من تأخري النقد يف السلم ومن منعه الدين ب

ومل يقس بعضهم قوله يف إباحة دقيق الرب بالرب متماثال واملنع منه متفاضال على قوله إن من سلم يف قمح موصوف 
فحل األجل فجائز عنده أن يأخذ مكان القمح شعريا أو سلتا مثل كيل قمحه وال يأخذ دقيق قمح وال علسا مثل 



  مكيلة قمحه وكل ذلك عنده صنف واحد 
رب بالشعري والتمر وامللح جزافا على بيع الذهب والفضة جزافا وأطرف من ذلك أنه مل يقس جواز ومل يقس بيع ال

بيع املصوغ من الذهب والفضة جزافا على قوله يف املنع من بيع املصوغ من الذهب والفضة جزافا على قوله يف 
  املنع من بيع املسكوك منهما جزافا 

مسمى فأتاه به الذي هو عليه قبل األجل فقال ال جييز على قبوله قبل  ومل يقس بعضهم من سلم يف طعام إىل أجل
أجله على قوله فيمن أقرض آخر طعاما إىل أجل فأتاه به قبل األجل قال جييز على قبضه وقاس غريه منهم أحدمها 

  على اآلخر أن جييز على القبض قبل األجل 
بيوع على تعني سائر العروض وقاس غريه منهم بعض ذلك ومل يقس بعضهم تعني الدنانري والدراهم يف املغصوب وال

  على بعض يف تعيني كل ذلك 
ومل يقس بعضهم قوله فيمن ابتاع طعاما فعاب عليه فأباح اإلقامة فيه من مجيعه ومل يبح من بعضه على قوله فيه إذا مل 

  يعب عليه فأجاز اإلقالة من كله ومن بعضه 
  التفرق قبل متام القبض من قوله يف جواز  ومل يقس بعضهم قوله يف بطالن الصرف

  اإلقالة مع التفرق قبل القبض التفرق اليسري وال قاس إباحة ذلك يف اإلقالة بالتفرق اليسري على التفرق الكثري 
ومل يقس بعضهم منعه من التفاضل يف الدقيق بالرب على إباحة التفاضل يف السويق بالرب وكالمها بر مطحون مل يسق 

السويق وال السويق الدقيق وأطرف من هذا أنه مل يقس جواز بيع البلح الصغار بالتمر عنده متفاضال على الدقيق 
  املنع البلح الكبار بالتمر 

ومل يقس بعضهم ما يبس من الزفريف وعيون البقر واخلوخ والكمثرى يف حكم جواز بعضه ببعض من جنس واحد 
تني والبلوط بعضه ببعض من جنس واحد متفاضال مث قاس األصناف متفاضال على منعه من بيع الزبيب والرب وال

األول على األصناف األخر يف املنع من بيع كل ذلك قبل أن يقبض وقاس غريه منهم كل ذلك بعضه ببعض حىت 
  السقمونيا واهلليلج 

ل حديد برطلي حديد وقاس بعضهم املأكول على املأكول يف الربا ومل يقس املعادن باملعادن يف الربا فأباحوا رط
  واحلديد بالنحاس والذهب والفضة والرصاص والقصدير والزئبق معدنيات كلها 

  ومل يقس بعضهم قوله إن القطنية كلها جنس واحد يف الزكاة على أهنا أصناف متفرقة يف البيوع 
لة وال الزيت بالزيتون مجلة على ومل يقس بعضهم قوله يف املنع من بيع الزبد باللنب أو اجلنب باللنب أو السمن باللنب مج

  قوله يف جواز بيع الرب بالدقيق من الرب متماثال وال على قوله يف جواز بيع السويق يف الرب بالرب متفاضال 
ومل يقس بعضهم قوله إن مسن البقر ومسن الغنم صنف وقوهلم إن حلم اخلروف من الضأن وحلم احلمار الوحشي 

ى قوله إن زيت الزيتون وزيت اجللجالن وزيت الفجل أصناف متفرقة جيوز صنف واحد وكذلك حلم األرنب عل
بعضها ببعض متفاضال يدا بيد وال جيوز ذلك يف نبيذ التمر بنبيذ الزبيب وال جيوز ذلك يف حلم اجلمل بلحم األرنب 

ه أن كل ذلك من وال يف حلم محار الوحش بلحم اخلروف وال فرق بني تعليله بأن كل ذلك ذو أربع وبني تعليل غري
الطري ومن غريه حلم ومن تعليل غريه بالتأنس يف الطري وذي األربع والتوحش أيضا فيهما ألن اهللا تعاىل جزى الصيد 

  باألنعام 
ومل يقس بعضهم قوله يف املنع من بيع العنب بالعصري البتة على قوله يف إجازة بيع العنب خبل العنب متفاضال وقد 

  ون توسط كونه عصريا خيرج اخلل من العنب د



ومل يقس بعضهم قوله ال يباع اللنب بالسمن أصال ألهنما صنف واحد جمهول مناثله وال الشاة اللبون باللنب أصال 
  على إجازته مع الشاة اللبون بالسمن وال اللنب بالقمح إىل أجل على إجازته الشاة اللبون بالقمح إىل أجل 

لقمح بالقمح بالتحري دون كيل وال وزن على جواز ذلك عندهم يف اللحم ومل يقيسوا قوهلم يف املنع من بيع ا
  باللحم من صنفه نعم ومل جييزوا الذهب بالفضة بالتحري وأجازوه يف القمح بالتمر بالتحري 
  ومل يقس بعضهم جواز القمح بالقمح عنده وزنا على منعه من سحالة الذهب بالذهب كيال 

منعه من اللحم املشوي باللحم الينء مجلة على قول يف إباحة اللحم املطبوخ وأطرف من هذا أن بعضهم مل يقس 
باللحم الينء متماثال ومتفاضال وكالمها يدخله ملح وصنعة وأغرب حكم من ذكرنا بأن اللحم والشحم صنف 

ن جيوز واحد وأن حلم النعامة والكركي وحلم الزرزور صنف واحد وأن حلم النعامة املطبوخ وحلمها الينء صنفا
  فيهما التفاضل 

  ومل يقس بعضهم جواز دجاجة بدجاجتني على قوله يف حلم دجاجة بلحم دجاجتني 
  ومل يقس بعضهم منعه من ابتياع شاة واستثناء جلدها يف احلضر على قوله يف إباحة ذلك يف السفر 

منها أو استثناء رأسها على قوله وأغرب من هذا أن بعضهم مل يقس قوله يف إباحة ابتياع شاة واستثناء أرطال خفيفة 
يف التحرمي أن يستثين يدها أو رجلها أو فخذها ومل يقس بعضهم منه من ابتياع حلم هذه الشاة احلية على إباحته 

ابتياعها واستثناء البائع جلده والعجب أن هذا الذي منع هو الذي أباح بعينه ليس هو شيئا آخر ألنه يف كلتا 
  مسلوخها فقط وال مزيد املسألتني إمنا اشترى 

ومل يقس بعضهم قوله يف جواز بيع صغار احليتان جزافا على منعه من بيع كباره جزافا وقد يكون تكلف عد الكبار 
  لكثرهتا أصعب من عد الصغار لقلتها 

اع رطل ومل يقس بعضهم قوله يف املنع من ابتياع رطل حلم من هذه الشاة وإن شرع يف ذحبها على قوله يف إباحه ابتي
  من لبنها إذا شرع يف حلبه 

ومل يقس بعضهم قوله يف املنع من بيع لنب هذه الشاة شهرا على إباحة بيع لبنها كيال وعلى إباحة بيع لنب هذه الغنم 
  شهرا 

  ومل يقس بعضهم قوله يف منع اقتسام الزرع والقمح بالتحري على قوله يف إجازة قسمة اللحم بالتحري 
بطن بعد بطن مجلة شجر حتمل بطنني يف السنة على قوله يف إجازة بيع املقاثي بطنا بعد بطن  ومل يقس بعضهم بيع

  والفصيل كذلك 
وقاس بعضهم جواز السلم يف املعدود واملزروع وغري ذلك على جواز السلم يف املكيل واملوزون ومل يقيسوا جواز 

  السلم حاال على جوازه إىل أجل وقاس بعضهم كل ذلك باجلواز 
  ومل يقس بعضهم جواز إنكاح اليتيمة بنت عشر سنني للفاقة على منعه يف إباحة الفروج للضرورة 

  وقاس بعضهم فاعل فعل قوم لوط على الزاين ومل يقس واطىء البهيمة على الزاين وكالمها واطىء يف مكان حمرم 
والغاصب باحملارب مستويان يف  ومل يقيسوا الغاصب على السارق وال على احملارب وكالمها أخذ ماال بغري حق

  اإلخافة وأخذ املال وال سيما بعضهم يقول بقياس الشارب على القاذف فقد بان تناقضهم 
فإن قالوا إن الصحابة قاسوا الشارب على القاذف فقد تقدم تكذيب هذه الدعوى ال سيما وقد كفانا بعضهم املؤنة 

سا وقد علمنا أن كل ما جاز للصحابة فهو جائز ملن بعدهم وما يف هذا فنسوا أنفسهم وقالوا احلدود ال تؤخذ قيا
حدث دين جديد بعد موت النيب صلى اهللا عليه و سلم وأين االئتساء بالصحابة رضوان اهللا عليهم حىت يتركوا 



  النصوص لقول بعضهم إذا وافق تقليدهم فيلزمهم أن يوجبوا حدا على شارب الدم وأكل امليتة وحلم اخلنزير 
قاس بعض الفقهاء هؤالء على شارب اخلمر فرأى على كل واحد منهما مثانني جلدة وهو األوزاعي مع أن وقد 

  قياس شرب الدم على شرب اخلمر لو جاز القياس أوىل من قياس شرب اخلمر على قذف حمصنة 
  ووجدنا بعضهم قد قاس من سرق أو شرب أو زىن مث تاب واعترض على احملارب يف سقوط احلد عنه 

  حدثنا حيىي بن عبد الرمحن حدثنا أمحد بن دحيم حدثنا إبراهيم بن محاد حدثنا 

إمساعيل بن إسحاق ثنا نصر بن علي ثنا حممد بن بكر هو الربساين عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال 
  إذا سرق اللص مث جاء تائبا فال قطع عليه 

  القاتل والقاتل أبعد شبها من احلدود الواجبة من احملارب وبعضهم مل يقس هؤالء على احملارب وقاسهم على 
وقد قاس بعضهم القاتل إذا عفي عنه على الزاين غري احملصن ومل يقس املرتد إذا راجع اإلسالم وال احملارب إذا تاب 

  قبل القدرة عليه أو إذا عفا اإلمام عن قتله أو اقتصر على ما دون ذلك وكل هذا تناقض 
تعاىل بني اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم فهال قاسوا وأوجبوا على العب القمار وامليسر وعلى  وقد ساوى اهللا

  املستقسم باألزالم حدا كحد اخلمر ثانيا 
  وبعضهم مل يقس قوله يف جواز بيع جزء مشاع على قوله يف املنع من جواز رهنه وهبته والصداق به 

  لى النكاح حينئذ واإلجازة يف جواز ذلك أو يف إبطال كل ذلك وأكثرهم قاس البيع حني النداء للجمعة ع
وقد قاس بعضهم دخول محل اجلارية من غري سيدها وابن الشاة ومحل الشجر يف الرهن على كون احلوامل لكل 
ذلك يف الرهن ومل يقس سقوط ما قابل احلوامل إذا تلفت من الشيء املرهتن فيه على قوله إنه ال يسقط من احلق 

  يتلف الولد واحلمل واللنب  شيء
وبعضهم مل يقس قوله يف بيع القاضي دنانري الغرم يف ديونه اليت هي دراهم أو درامهه يف ديونه اليت هي دنانري على 

  قوله يف املنع من بيع ما هذا ما عدا ذلك يف ديونه 
  يت يف ديوهنما وبعضهم مل يقس قوله يف املنع من بيع مال احلي على قوله يف إباحة بيع مال امل

  وبعضهم مل يقس قوله يف جواز النكاح بشهادة حرين فاسقني على قوله يف إبطال النكاح بشهادة عبدين عدلني 
وأكثرهم مل يقس الكافر الوثين يسلم فيعرض على امرأته اإلسالم فتأىب فيفسخ النكاح عنده على قوله يف امرأة 

  تنقض عدهتا ومل يسلم هو وبعضهم ساوى بني األمرين الكافر تسلم فيستأين عنده بفسخ نكاحه ما مل 
  وبعضهم مل يقس قوله يف كل كافر تزوج كافرة على مخر بعينها أو خنزير بعينه مث أسلما 

فال شيء هلا غري ذلك على قوله إن أصدقها مخرا بغري عينها أو خنزيرا بغري عينه مث أسلما فقال هلا يف اخلمر قيمتها 
  ر مثلها وهلا يف اخلنزير مه

وبعضهم مل يقس احلر يتزوج املرأة على خدمته هلا شهرا فقال هلا مهر مثلها على العبد يتزوجها على ذلك وقال 
  ليس هلا إال خدمته هلا 

  ومل يقس بعضهم إجيابه الطالق على الذمي على قوله يف إسقاط العدة عن الذمية يطلقها الذمي 
عنة ستة أشهر وأجله يف اإليالء شهران وأجل األمة يف املفقود سنتان ومل يقس بعضهم قوله إن أجل العبد يف ال

وطالق العبد تطليقتان وعدة األمة حيضتان على قوله إن للعبد أن يتزوج أربعا وعلى قوله إن صيامه يف الظهار 
لعان كاحلر شهران ويف الوطء يف هنار رمضان كذلك ويف قتل اخلطأ كذلك وشهادة العبد واألمة أربع شهادات يف ال



  واحلرة وعدة املستحاضة األمة سنة كاحلرة 
  وقاس كل ذلك بعضهم فجعل حكم العبد كل ذلك على نصف حكم احلر 

وقال آخرون منهم أجل العبد يف اإليالء أربعة أشهر وال يتزوج إال امرأتني فأبو حنيفة يقول عدة األمة حيضتان 
نصف عدة احلرة وحترم األمة على زوجها احلر أو العبد بتطليقتني ومن الوفاة نصف عدة احلرة وبالشهور يف الطالق 

إال بعد زوج وال يتزوج العبد إال امرأتني فقط وأجل العبد يويل من زوجته األمة نصف أجل احلر يف إيالئه وأجل 
  احلر يف إيالئه من األمة نصف أجل إيالئه من احلرة 
حلرة واألمة كصيام احلر يف ظهاره من الزوجة احلرة واألمة وال حترم قال أبو حنيفة صيام العبد يف ظهاره من زوجته ا

احلرة على زوجها العبد إال بثالث طلقات وأجل العبد على زوجته احلرة أو األمة كأجل احلر يف ذلك وأجل العبد 
  يويل من الزوجة احلرة كأجل احلر 

الزوجة احلرة واألمة على العبد بتطليقتني وأجل وقال مالك عدة األمة حيضتان ومن الوفاة نصف عدة احلرة وحترم 
العبد يويل من زوجته احلرة واألمة نصف أجل احلر يف إيالئه وأجل العبد يعن عن زوجته احلرة واألمة نصف أجل 

  احلر 
ة وقال مالك يتزوج العبد أربعا من احلرائر واإلماء وصيام العبد يف ظهاره من زوجته احلرة واألمة كصيام احلر وعد

  األمة يف الطالق بالشهور ثالثة أشهر كاحلرة 
وقال الشافعي عدة األمة حيضتان ويف الوفاة وبالشهور يف الطالق نصف عدة احلرة وحترم احلرة واألمة على العبد 

  بتطليقتني وال يتزوج العبد إال اثنتني وأجل العبد 

  لظهار كصيام احلر يعن أيويل من احلرة أو األمة كأجل احلر يف كل ذلك وصيامه يف ا
  فاعجبوا لتناقض قياساهتم وهكذا يف سائر األحكام وال فرق 

فاتفقوا يف صوم الظهار على أال يقيسوه على سائر أحكام العبد و ال إمجاع يف ذلك ألن قتادة وغريه يقول هو على 
حليض وطالق العبد نصف صيام احلر ومل يتفقوا على نصف حكم العبد من حكم احلر إال يف عدة الوفاة وعدة ا

واألمة وال إمجاع يف ذلك ألن ابن سريين يرى عدة األمة كعدة احلرة يف الوفاة ويف اإلقراء وصح عن ابن عباس أنه 
أمر عبده مبراجعة زوجته وهي أمة بعد طلقتني ومل يقس بعضهم قوله من نظر إىل فرج امرأة طلقها طالقا رجعيا يف 

إن نظر إىل شيء من بدهنا غري الفرج بشهوة فليست رجعة وال على قوله إنه إن العدة بشهوة فهي رجعة على قوله ف
  ملسها يف بدهنا بشهوة فهي رجعة 

ومل يقس بعضهم قوله فيمن قال المرأته لست يل بامرأة ونوى الطالق ومل يره طالقا على قوله هلا قومي ونوى 
  الطالق فهو طالق 

تاري فقالت أنا أختار نفسي قال فهي بذلك طالق على قوله هلا طلقي ومل يقس بعضهم قوله فيمن قال المرأته اخ
نفسك فقالت أنا أطلق نفسي أو قالت قد اخترت نفسي فلم ير ذلك كله طالقا وال على قوله لو قال هلا ال ملك 

  يل عليك قال هو طالق 
لى قوله إن قال هلا أنت طالق وال قاس بعضهم قوله ملن قال المرأته أنت طالق مثل اجلبل فجعلها واحدة رجعية ع

  مثل عظيم اجلبل فجعلها واحدة بائنة 
وال قاس بعضهم قوله فيمن قال المرأته اختاري اختاري اختاري فقالت قد اخترت نفسي باألوىل أو قالت 

بالوسطى أو قالت باآلخرة فهي طلقة واحدة على قوله فيمن قال المرأته اختاري اختاري اختاري فقالت قد 



  نفسي بالواحدة أو قالت واحدة قال فهي طالق ثالثا  اخترت
  وقاس بعضهم قوله يف التخيري على قوله يف التمليك 

وال قاس بعضهم قوله فيمن قال المرأته املدخول هبا أنت علي حرام مثل اخلنزير وامليتة والدم فقال هي ثالث وال 
إال واحدة فإنه حيلف وتكون واحدة ويراجعها إن أحبا بد على قوله ذلك يف غري املدخول هبا وقال بعد ذلك مل أنو 

  ومل يقس ذلك كله على 

  قوله قال ملدخول هبا أو لغري مدخول هبا أنت بتة أو أنت البتة فقال هي ثالث على حال فيهما معا 
لى ما ومل يقس بعضهم قوله فيمن قال المرأته املدخول هبا وغري املدخول هبا قد خليت سبيلك إنه ينوي وحيلف ع

نوى على قوله ملن قال المرأته حبلك على غاربك إهنا يف املدخول هبا ثالث وال بد ويف غري املدخول هبا ينوي 
وتكون واحدة وال قاس أكثرهم يف قوله يف التحرمي يف الزوجة على قوله يف التحرمي يف األمة وقد سوى بعضهم بني 

  كل ذلك 
  أم مل يطلق وهي تقول له مل تطلق أنه تطلق عليه وال بد وال قاس بعضهم قوله فيمن شك أطلق زوجته 

على قوله فيمن قال المرأته إن كتمتين أمرا كذا فأنت طالق أو قال هلا إن أبغضتين فأنت طالق فأخربته خبرب ال يدري 
  أكتمه ما خاف عليه أم ال وقالت له لست أبغضك وهو ال يدري أصدقت أم كذبت أنه طالق عليه 

هم قوله يف إباحة مجيع كفارات اإلميان قبل احلنث على قوله إن كفارة ميني اإليالء ال تكون إال بعد وال قاس بعض
  احلنث 

وال قاس بعضهم جواز تسري العبد عبده على منعه من التفكري بالعتق فيما ال جيزي فيه إال العتق لواجد الرقبة وهو 
  واجد رقابا يطؤهن 

رأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي كظهر أمي قال ليتزوج عليها واحدة أو وال قاس بعضهم قوله فيمن قال الم
اثنتني معا أو ثالثا معا وليس عليه يف كل ذلك إال كفارة واحدة على قوله هلا ومىت تزوجت عليك فاليت أتزوج 

  عليك كظهر أمي فرأى عليه لكل امرأة يتزوجها كفارة 
دودة لسقوط شهادهتا على قوله إن اللعان ال يسقط عن الفاسق ومل يقس بعضهم سقوط اللعان على األعمى واحمل

  املعلن لسقوط شهادته 
ومل يقس بعضهم قوله من أعسر النفقة أجل شهرين أو حنومها وإال فرق بينهما على قوله فإن أعسر بالصداق أجل 

  عامني أو حنومها مث فرق بينهما 
الدم أم مل متيز كانت هلا أيام معهودة أو مل تكن على قوله  ومل يقس بعضهم عدة املستحاضة من الطالق سنة ميزت

  عدهتا من الوفاة أربعة أشهر وعشر 
  ومل يقس بعضهم قوله من قتل أمة أو عبدا قيمة كل واحد منهما مائة ألف درهم مل يغرم 

كانت القيمة  يف العبد إال عشرة آالف درهم غري عشرة دراهم ويف األمة مخسة آالف درهم غري مخسة دراهم فإن
أقل من عشرة آالف يف العبد ومخسة آالف يف األمة غرم القيمة كلها على قوله إن غصب عبدا أو أمة فماتا عنده 
غرم قيمتهما ولو بلغت ألف درهم ومل يقس هذا اهلذيان على سائر أقواله إن أحكام العبد على نصف أحكام احلر 

  يف النكاح والطالق وغري ذلك 
نه يقص بني احلر والعبد والكافر واملؤمن يف النفس على قوله إن ما دون النفس يقص فيه بني املؤمن ومل يقس قوله إ



  والكافر وال يقص فيه بني العبد واحلر 
  ومل يقس بعضهم قوله يقتل عشرة بواحد على قوله ال تقطع يدان بيد وال عينان بعني 

نة رمح على قوله يقتل الزاين احملصن باحلجارة واحملارب ومل يقس بعضهم قوله ال يستقاد من أحد حبجارة وال بطع
  بالطعن بالرمح 

  ومل يقس بعضهم إباحته قتل املرأة يف الزىن ويف القود على قوله يف منع قتلها إذا ارتدت 
قال أبو حممد فيما ذكرنا كفاية على أننا مل نكتب من تناقضهم يف القياس وتركهم يف القياس وتركهم له إال جزءا 

  يسريا جدا من أجزاء عظيمة جدا ولو تقصينا ذلك لقام منه ديوان أعظم من مجيع ديواننا هذا كله 
وكل ما ذكرنا فإهنم إن احتجوا فيه بإمجاع على تركه مل ينفكوا من أحد وجهني إما أن يدعوه بغري علم فيكذبوا 

ك القياس ولو كان حقا ما جاء اإلمجاع وإما أن يصدقوا يف ذلك فإن كانوا قد صدقوا أقروا أن اإلمجاع جاء بتر
بتركه وإن ادعوا أهنم تركوا القياس حيث تركوه لنص وارد يف ذلك فاعلموا أن كل قياس خالفناهم فيه فإن النص 
قد ورد خبالف ذلك القياس ال بد من ذلك وإن قالوا بتركنا القياس حيث تركناه لدليل غري النص قلنا هلم هذا ما 

  ته وأي دليل يكون أقوى من النص هذا عدم ال سبيل إىل وجوده أبدا ال نعرفه وال قدر
وباجلملة فكل واحد منهم إمنا استعمل القياس يف يسري من مسائله جدا وتركه يف أكثرها فإن كان القياس حقا فقد 

  من أقواهلم اخطؤوا بتركه وهم يعلمونه وإن كان باطال فقد اخطؤوا باستعماله فهم يف خطأ متيقن إال يف القليل 
  وقال بعضهم ال نقيس على شاذ 

قال أبو حممد وهذا حتكم فاسد ألنه ليس شيء يف الشريعة شاذا تعاىل اهللا أن يلزمنا الشواذ بل كل ما جاء عن اهللا 
  تعاىل وعن رسوله صلى اهللا عليه و سلم فهو حق واحلق ال يكون شاذا وإمنا الشاذ الباطل 

  وقال بعضهم ال نقيس على فرع 
قال أبو حممد وهذا كاألول وال فرع يف الشريعة وكل ما جاء نصا أو إمجاعا فهو أصل فأين ههنا فرع لو أنصف 

  القوم أنفسهم 
  وقال بعضهم احلدود والكفارات ال تؤخذ قياسا 

قال أبو حممد وما الفرق بينهم وبني من قال بل العبادات وأحكام الفروج ال تؤخذ قياسا وكل من فرق بني شيء 
من أحكام اهللا تعاىل فهو خمطىء بل الدين كله ال حيل أن حيكم يف شيء منه بقياس على أهنم قد تناقضوا وقاسوا يف 

البابني وأوجبوا حد اللوطي قياسا وأوجبوا كفارات كثرية قياسا والقوم متناقضون تناقضا يشبه اللعب واهلزل أعوذ 
  باهللا مما امتحنوا به 

  كتم حديثا كثريا فإن قال قائل وأنتم قد تر
قلنا هلم وباهللا تعاىل التوفيق كذبتم وأفكتم وال يوجد ذلك من أحد منا أبدا إال أربعة أوجه ال خامس هلا إما لقيام 

  الربهان على نسخه أو ختصيصه بنص آخر وهذا ال حيل ألحد 
 وسعها هلا ما كسبت وعليها ما ال يكلف هللا نفسا إال{ وإما أنه مل يبلغ إىل الذي مل يقل به منا وهذا عذر ظاهر و 

كتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينآ إصرا كما محلته على لذين من قبلنا ربنا وال حتملنا 
  } ما ال طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورمحنآ أنت موالنا فنصرنا على لقوم لكافرين 

دلس إال ما قال فيه حدثنا أو أنبأنا وهذا خطأ وبعضنا يرى قبول مجيع روايته وإما أن بعضنا يرى ترك كل ما رواه امل
إذا مل يدلس املنكرات إىل الثقات إال ما صح فيه تدليسه وهبذا نقول وعلى كل ما ذكرنا الربهان والربهان ال 



  يتعارض واحلق ال يعارضه حق آخر 
ح عنده الناسخ وإذ مل يصح عنده الناسخ منهما فهو منهي أن وإما أن بعضنا يرى ترك احلديثني املتعارضني ألنه مل يص

  يقفو ما ال علم له به وهذا خطأ وبعضنا يرى ههنا األخذ بالزائد وبه نقول 

فليس منا أحد وهللا احلمد ترك حديثا صحيحا بلغه بوجه من الوجوه لقول أحد دون رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
   من ذلك سلم وال لرأي وال لقياس ونعوذ باهللا

وأما هم فإهنم يتركون نصوص القرآن آلرائهم وأهوائهم وتقليدهم ويتركون الصحيح من احلديث عندهم كذلك 
ويتركون القياس وهم يعرفونه ويعلمونه وهو ظاهر إليهم كذلك فالقوم مل يتمسكوا إال باتباع اهلوى والتقليد فقط 

  ونعوذ باهللا من اخلذالن 
لرباهني على إبطال احلكم بالقياس يف دين اهللا تعاىل إىل حيث أعاننا اهللا تعاىل عليه راجني وقد انتهينا من إيضاح ا

األجر اجلزيل على ذلك والح لكل من ينصف نفسه أن القياس ضالل ومعصية وبدعة ال حيل ألحد احلكم به يف 
  شيء من الدين كله فليتق كل امرىء ربه 
وال يقتحم به حب استدامة رياسة قليلة على حتمل ندامة طويلة فعن وال حيمله اللجاج على اإلعراض عن احلق 

قريب يقف يف مواقف احلكم بني يدي عامل اخلفيات فليفكر من حكم يف دين اهللا تعاىل بغري ما عهد به إليه يف كالمه 
  وكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إلينا ماذا تكون حجته إذا سئل عن ذلك 

  يوم القيامة مباذا حكمت  وليوقن أن من سئل
فقال بكالمك يا رب وكالم رسوله إيل فقد برىء من التبعة من هذا الوجه مجلة ومن زاد على ذلك أو تعداه فلينظر 

فستذكرون مآ أقول لكم وأفوض أمري { يف املخلص وليعد املسألة يف حكمه بتقليد اآلباء ورأيه وقياسه جوابا و 
  وحسيب اهللا ونعم الوكيل } إىل هللا إن هللا بصري بلعباد 

  الباب التاسع والثالثون يف إبطال القول بالعلل

يف مجيع أحكام الدين قال أبو حممد علي بن أمحد رضي اهللا عنه ذهب القائلون بالقياس من املتحذلقني املتأخرين إىل 
جعل شيئا ما سببا حلكم ما  القول بالعلل واختلف املبطلون للقياس فقالت طائفة منهم إذا نص اهللا تعاىل على أنه

فحيث ما وجد ذلك السبب وجد ذلك احلكم وقالوا مثال ذلك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ هنى عن 
  الذبح بالسن وأما السن فإنه عظم 

قالوا فكل عظم ال جيوز الذبح به أصال قالوا ومن ذلك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السمن تقع فيه 
لفأرة فإن كان مائعا فال تقربوه قالوا فامليعان سبب أال يقرب فحيث ما وجد مائع حلت فيه جناسة فالواجب أال ا

  يقرب 
قال أبو حممد وهذا ليس يقول به أبو سليمان رمحه اهللا وال أحد من أصحابنا وإمنا هو قول لقوم ال يعتد هبم يف مجلتنا 

  كالقاساين وضربائه 
  ال نص فيه فال جيوز أن يقال فيه إن هذا لسبب كذا وقال هؤالء وأما ما 

وقال أبو سليمان ومجيع أصحابه رضي اهللا عنهم ال يفعل اهللا شيئا من األحكام وغريها لعلة أصال بوجه من الوجوه 
فإذا نص اهللا تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليه و سلم على أن أمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذا وألن كان كذا أو 



  ذا فإن ذلك كله ندري أنه جعله اهللا أسبابا لتلك األشياء يف تلك املواضع اليت جاء النص هبا فيها لك
وال توجب تلك األسباب شيئا من تلك األحكام يف غري تلك املواضع البتة قال أبو حممد وهذا هو ديننا الذي ندين 

  اىل به وندعو عباد اهللا تعاىل إليه ونقطع على أنه احلق عند اهللا تع
فأما احلديث الذي ذكروا يف السن أنه عظم فكل عظم ما عدا السن فالتذكية به جائزة ألن النيب صلى اهللا عليه و 

سلم مل يكن عاجزا عما قدر عليه هؤالء املتخرضون ولو كانت الذكاة بالعظام حراما ملا اقتصر صلى اهللا عليه و 
  ر شيء سلم على ذكر السن وحده وملا رضي هبذا العي من ذك

وهو يريد غريه ولقال ما أهنر الدم وفرى األوداج فكلوا ما مل يكن عظما أو ظفرا وصح ضرورة أنه لو كانت 
العظمة مانعة من الذبح ملا هي فيه ملا كان لذكر السن معىن ولكان تلبيسا ال بيانا فوضح يقينا أن العظمة ليست 

  سن فقط وكذلك القول يف احلديث اآلخر وال فرق  مانعة من الذبح باجلرم الذي هي فيه إال أن يكون يف
والقائلون خبالف قولنا قد تناقضوا يف احلديث املذكور نفسه ومل يعنونا يف طلب تناقضهم إىل مكان بعيد لكن أتوا 
إىل قوله صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك احلديث نفسه وأما الظفر فإنه مدى احلبشة فكان يلزمهم إذا جعلوا قوله 

اهللا عليه و سلم فإنه عظم سببا مانعا من الذبح بكل عظم أن جيعلوا قوله صلى اهللا عليه و سلم وأما الظفر صلى 
فإنه مدى احلبشة مانعا من التذكية بكل مدية ك أنت حلبشي وهذا ما ال يقولونه بل اقتصروا على املنع من الذبح 

  بالظفر فقط 
ومل يتعدوه إىل سائر العظام لكان اهدى هلم ولكن هكذا يتناقض أهل فلو فعلوا كذلك يف السن فمنعوا من الذبح به 

  اخلطأ 
وأما أصحاب مالك وأيب حنيفة وهم املغلبون للقياس على نصوص القرآن واحلديث يف كثري من أقواهلم فإهنم تركوا 

النص بال دليل فأجازوا القياس ههنا مجلة فأجازوا الذبح بكل عظيم مل يقنعوا هبذا إال حىت جتاوزوا ذلك إىل ختصيص 
الذبح بكل سن نزعت واقتصروا على املنع من الذبح بالسن اليت مل تنزع وأجازوا الذكاة بكل ظفر قلع وهذا خطأ 

  منهم 
  والناقص من الدين كالزائد فيه وال فرق 

ن وال خيرجن إال يأيها لنيب إذا طلقتم لنسآء فطلقوهن لعدهتن وأحصوا لعدة وتقوا هللا ربكم ال خترجوهن من بيوهت{ 
} أن يأتني بفاحشة مبينة وتلك حدود هللا ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه ال تدرى لعل هللا حيدث بعد ذلك أمرا 
فلو كان التعليل صوابا لكان ما له نص اهللا تعاىل عليه ورسوله صلى اهللا عليه و سلم بأن جعله سببا للحكم أوىل 

  ة يتكهنون يف استخراجها بال دليل فهم قد قلبوا ذلك كما ترى عند كل من له مسكة عقل ودين من عل
قال أبو حممد وأما الصواب الذي ال جيوز غريه فهو أن السن والظفر ال حيل الذبح هبما وال النحر منزوعني كانا أو 

  التذكية غري منزوعني فأما ما عدامها من عظم ومن مدي احلبشة أو غري ذلك مما يفري فحالل الذبح به والنحر و
فإن قالوا إن اإلمجاع منعنا أن يطرد التعليل يف مدي احلبشة يف احلديث املذكور قيل هلم وباهللا تعاىل التوفيق قد ثبت 

  اإلمجاع على صحة قولنا وعلى إبطال التعليل وإال نتعدى السبب 

  ه املنصوص عليه إىل ما مل ينص عليه ولو كان التعليل حقا ما جاز وجود اإلمجاع خبالف
قال أبو حممد وحدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد ثنا إبراهيم بن أمحد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد اهللا بن 

الصباح ثنا أبو علي احلنفي ثنا قرة بن خالد قال انتظرنا احلسن فجاء فقال دعانا جرياننا هؤالء مث قال قال أنس بن 



لم ذات ليلة حىت إذا كان شطر الليل يبلغه جاء فصلى لنا مث خطبنا فقال أال مالك نظرنا النيب صلى اهللا عليه و س
  إن الناس قد صلوا رقدوا وإنكم مل تزالوا يف صالة ما انتظرمت الصالة 

قال أبو حممد فقد جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من األسباب اليت خيتار هلا تأخري العتمة انتظار الصالة 
ا يف صالة ما انتظرها ومل يكن هذا علة عند القائلني بالعلل يف اختيار تأخري العصر واملغرب فإذا فيكون املنتظر هل

كان ما نص النيب صلى اهللا عليه و سلم عندهم ليس علة يبىن عليها فاليت ولدوها بآراهم الكاذبة أوىل من أال يبىن 
  عليها 

  هذا وقد تعدى بعضهم ممن مل يتق اهللا عز و جل إىل أطم من 
  فقال إن النيب صلى اهللا عليه و سلم يأمر باألمر ويقول بالقول مما ال جيوز لكن لعلة شيء آخر أراده 

قال وذلك مثل قوله صلى اهللا عليه و سلم لقد مهمت أن آمر حبطب فيحطب مث ذكر أن حيرق بيوت املتخلفني عن 
  عليه و سلم تغليظا ال أنه أراد ذلك  الصلوات يف اجلماعات فقالوا هذا ال جيوز وإمنا قاله صلى اهللا

وقالوا إن أمره صلى اهللا عليه و سلم بغسل اإلناء من ولوغ الكلب سبعا ليس على إجياب ذلك وإمنا فعله ليزدجر 
  الناس عن اختاذها ألهنا كانت تؤذي املهاجرين 

 صلى اهللا عليه و سلم خيطب قالوا ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه و سلم للذي دخل املسجد هبيئة بذة ورسول اهللا
  يوم اجلمعة فقال قم فاركع ركعتني قالوا والركوع حينئذ ال جيوز وإمنا أمره بذلك ليفطن له الناس فيتصدقوا عليه 
وقالوا من ذلك أيضا أمره صلى اهللا عليه و سلم بفسح احلج إمنا أمر به وهو ال جيوز لرييهم جواز العمرة يف أشهر 

  لتخليط املهلك كثري احلج وهلم من هذا ا
قال أبو حممد وقائل هذا لوال أنه يعذر بشدة ظلمة اجلهل وضعف العقل ملا كان أحد أحق بالتفكري منه وبضرب 

العنق وباستيفاء املال ألهنم ينسبون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه يأمر بالباطل ومبا ال جيوز ويصفونه 
  بالكذب 

  لى اهللا عليه و سلم عن أن يأمر بقتل الكالب كما فعل إذ أمره اهللا وليت شعري أعجز النيب ص

  تعاىل حىت حيلق هذا التحليق السخيف الذي يشبه عقول املعللني بغسل اإلناء من ولوغها سبعا 
أما من كان هلم عقل يعلمون به أنه أن من عصى أمره بأال تتخذ الكالب وأن من اختذ كلبا مل يبح له اختاذه نقص 

عمله كل يوم قرياطان فهو ألمره بغسل اإلناء سبعا أعصى وأترك تعاىل اهللا عن هذا وتنزه نبيه صلى اهللا عليه و من 
سلم عن هذا الوصف الساقط والصحابة رضي اهللا عنهم أطوع وأجل هللا تعاىل ولرسوله صلى اهللا عليه و سلم من 

يأمر أصحابه بالصدقة كما صرح هلم بذلك غري  أن تكون هذه صفتهم أو تراه صلى اهللا عليه و سلم عجز عن أن
  مرة حىت يأمر بركوع ال جيوز 

أترى الصحابة مل يعقلوا أن العمرة يف أشهر احلج جائزة وقد اعتمد هبم النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل ذلك يف 
ن اجلعرانة بعد فتح مكة أشهر احلج عمرتني متصلتني بعد ثالثة مل تتم عمرة احلديبية وعمرة القضاء بعدها وعمرته م

كلهن يف أشهر احلج قبل حجة الوداع أما اكتفوا هبذا وبأمره صلى اهللا عليه و سلم هلم يف حجة الوداع فمن شاء 
منكم أن يهل بعمرة فليفعل فأهل بالعمرة نساؤه وكثري من أصحابه أما يكفي هذا من البيان بأن العمرة يف أشهر 

  م مبا ال حيل بزعم من ال زعم له من فسخ احلج احلج جائزة حىت حيتاج إىل أمره
  أما ملن نسب هذا إىل الصحابة رضي اهللا عنهم عقل أو حس يردعه عن هذا السخف واجلنون 

  إن من ظن هذا هبم لفي الغاية القصوى من االستخفاف بأقدارهم أو يف غاية الشبه باألنعام بل هو أضل سبيال 



يكن يريد إحراق بيوت املتخلفني عن الصالة يف اجلماعة حقا أما كان يكتفي بأن وتراه صلى اهللا عليه و سلم لو مل 
يأمر هبجرهم كما فعل باملتخلفني عن تبوك أو بطردهم كما طرد احلكم وهيثا املخنث أو بأدهبم كما أدب يف اخلمر 

نربأ إليك من هذا القول الفاحش  قبل استقرار احلد فيها باألربعني حىت يتعد إىل الكذب واألخبار مبا ال حيل اللهم إنا
  املهلك 

حدثنا محام بن أمحد ثنا ابن مفرج ثنا ابن األعرايب ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر قال قلت لعبيد اهللا بن عمر 
  أعلمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفاد بالقسامة قال ال 

  قلت فأبو بكر قال ال 
  قلت فعمر قال ال 

  ترئون قلت فيم جت

على ذلك فسكت قال فقلت ذلك ملالك فقال ال تضع أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على احليل مث ذكر 
  باقي الكالم 

قال أبو حممد وهذا هو احلق الذي ال جيوز خالفه وهذا مذهب األئمة وكل من يف قلبه إسالم مث يقع هلم اخلطأ 
ء األوباش املقلدون فقلدوهم يف خطئهم الذي مل ينتبهوا له وعصوهم يف والوهالت اليت مل يعصم منها بشر فأتى هؤال

  احلقيقة اليت ذكرنا من أن ال حيمل أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم على احليل 
  قال أبو حممد فإن ذكروا يف ذلك مواصلة النيب صلى اهللا عليه و سلم هبم وقد هناهم عن الوصال فليعلموا 

السالم صياما مقبوال ألن الوصال له مباح بالنص من قوله صلى اهللا عليه و سلم لست أن ذلك كان منه عليه 
كأحد منكم إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين وكان منهم عقوبة هلم ال صياما وهكذا يف نص احلديث أنه كان 

به املوت على سبيل النكال  كالتنكيل هبم وجائز لإلمام أن مينع املرء الطعام اليوم والليلة ومقدارا يدري أنه ال يبلغ
  كما فعل صلى اهللا عليه و سلم 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
وحنن إن شاء اهللا تعاىل موردون مشاغب أصحاب العلل على حسب ما التزمنا جلميع خصومنا ومبينون حبول اهللا 

مث موردون الرباهني الضرورية  واهب القوة ال إله إال هو وعونه لنا إن شاء اهللا تعاىل متويههم هبا وحل شغبهم الفاسد
  الصادقة عن إبطال العلل مجلة إن شاء اهللا تعاىل وبه نعتصم 

احتج القائلون بالعلل بآيات ظاهرها كون بعض األحكام من أجل بعض األحوال فمن ذلك قول اهللا عز و جل وقد 
ل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائي{ ذكر قتل أحد ابين آدم عليه السالم ألخيه 

فساد يف ألرض فكأمنا قتل لناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا ولقد جآءهتم رسلنا بلبينات مث إن كثريا 
  } منهم بعد ذلك يف ألرض ملسرفون 

  قال أبو حممد فيقال هلم وباهللا تعاىل التوفيق 
هذا اإلصر غري بين إسرائيل فقط ولو أن ذلك علة مطردة كما يدعوا  هذا أعظم حجة عليكم ألن اهللا تعاىل مل يلزم

  للزم مجيع الناس 
فإن قالوا هو الزم جلميع الناس سألناهم ما تقولون يف مجيع الكبائر أهي فساد يف األرض أم ليست فسادا يف األرض 

  إال ما مسي فسادا يف األرض وليس هذا واقعا إال على 



  أحد اجلوابني  احملاربة فقط وال بد من
فإن قالوا الكبائر كلها فساد يف األرض أريناهم شارب اخلمر والسارق واملرايب وآكل أموال اليتامى والزاين غري 

احملصن وآكل حلم اخلنزير والدم وامليتة والغاصب والقاذف مفسدين يف األرض وال حيل قتلهم بل من قتلهم قتل هبم 
  املذكورة جار علينا ألن يف نص تلك اآلية إباحة قتل كل مفسد يف األرض  قودا فقد نقضوا قوهلم إن حكم اآلية

  فإن قالوا ليس شيء من الكبائر فسادا يف األرض حاشا احملاربة 
أريناهم الزاين احملصن يقتل وليس مفسدا يف األرض فانتفضت العلة اليت ادعوها علة ألن يف اآلية املذكورة أال تقتل 

يف األرض الزاين احملصن مل يقتل نفسا وال أفسد يف األرض وهو يقتل وال بد وال يكون نفس بغري نفس أو فساد 
  قاتله كأنه قتل الناس مجيعا 

فإن قالوا إن زىن احملصن وحده ووطء امرأة األب وردة املرتد وشرب احملدود ثالث مرات يف اخلمر مرة رابعة فساد 
وا وحتكموا بال دليل وقد جعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف األرض وما عدا هذا فليس فسادا يف األرض كابر

الزاين وهو شيخ أو بامرأة جاره أو بامرأة اجملاهد يف سبيل اهللا أعظم جرما من سائر الزناة وسواء كانوا حمصنني أو 
 ذكرنا غري حمصنني إال أن غري احملصن على كل حال ال يقتل وإن كان أعظم جرما من احملصن يف بعض األحوال اليت

  واحملصن على كل حال يقتل وإن كان غري احملصن أعظم جرما منه يف بعض األحوال اليت ذكرنا 
وأيضا فإن هذا القول الذي قالوه ناقض ألصوهلم يف العلل وموجب أال يكون الشيء علة إال حيث نص اهللا عز و 

لى أهنا فساد وحيث أمر اهللا تعاىل بقتل جل على أنه علة ألهنم يقولون إن الكبرية ال تكون فسادا إال حيث نص ع
فاعلها وبطل إجراؤهم العلة حيث وجدت وهذا قولنا نفسه حاشا التسمية بعلة أو سبب فإنا ال نطلقه ألن النص مل 

يأت به وإذ ليس بيننا إال التسمية فقط فقد ارتفع اخلالف إذ إمنا تضايق يف تصحيح املعىن املسمى أو إبطاله وال معىن 
وال للمضايقة فيه إذا حققنا املعىن وإمنا مننع منه خوف التشكيك به والتلبيس وتسمية الباطل باسم احلق فهذا لالسم 

  توقف على فساد عمله ونبني له قبح مغبته وباهللا تعاىل التوفيق 
 فرح ملخلفون مبقعدهم خالف رسول هللا{ واحتج بعضهم بقول اهللا عز و جل حكاية عن املنافقني أهنم قالوا 

وكرهوا أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل هللا وقالوا ال تنفروا يف حلر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 
 {  

قال أبو حممد وهذه اآلية كافية يف إبطال العلل ألن اهللا تعاىل أخرب أن جهنم ذات حر وأن الدنيا ذات حر مث فرق 
لدنيا وأنكر عليهم الفرار عنه وأمرهم الفرار عن حر جهنم وأال يصربوا تعاىل بني حكميها وأمرهم بالصرب على حر ا

  عليها أصال نعوذ باهللا منها 
وإذ تقول للذي أنعم هللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وتق هللا وختفي يف { واحتجوا أيضا بقوله تعاىل 

ا وطرا زوجناكها لكي ال يكون على ملؤمنني نفسك ما هللا مبديه وختشى لناس وهللا أحق أن ختشاه فلما قضى زيد منه
  } حرج يف أزواج أدعيآئهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر هللا مفعوال 

قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألنه نص على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ تزوج امرأة زيد وهو قد كان 
يف حتليل ما أحل وحترمي ما حرم فنكاحه صلى اهللا عليه و سلم استلحقه وحنن مأمورون باتباعه صلى اهللا عليه و سلم 

إياها موجب علينا حتليل أزواج املستلحقني يف اجلاهلية غري استلحاق الوالدة لكن االستلحاق املنسوخ فقط وهذا 
ك بال الذي قلنا هو نص اآلية ولو كان علة كما ادعوا للزم كل أحد أن ينكح امرأة دعيه وال بد فلما مل يكن ذل

  خالف سقط ظنهم أن إنكاحه عز و جل لرسوله صلى اهللا عليه و سلم زينب أم املؤمنني علة ملا راموا تعليله بذلك 



  وصح قولنا أنه نص على إجياب حتليل ما أحل اهللا تعاىل لرسوله عليه السالم فقط وباهللا تعاىل التوفيق 
لقرى فلله وللرسول ولذي لقرىب وليتامى وملساكني وبن مآ أفآء هللا على رسوله من أهل { واحتجوا بقوله تعاىل 

لسبيل كي ال يكون دولة بني ألغنيآء منكم ومآ آتاكم لرسول فخذوه وما هناكم عنه فنتهوا وتقوا هللا إن هللا شديد 
  } لعقاب 

فرق ألننا قد  قال أبو حممد وهذا أيضا ال حجة هلم فيه والقول يف هذه اآلية كالقول يف اآلية اليت ذكرنا آنفا وال
وجدنا أمواال كثرية مل تقسم هذه القسمة بل قسمت على رتبة أخرى فلو كان عليه قسمة هذا الذي أفاء اهللا تعاىل 
على رسوله صلى اهللا عليه و سلم إمنا هي أال يكون دولة بني األغنياء لكان ذلك أيضا علة يف قسمة سائر األموال 

وا وصح أن اهللا تعاىل أراد فيما أفاء اهللا تعاىل على رسوله صلى اهللا عليه و من الغنائم وغريها كذلك فبطل ما تومه
سلم من أهل القرى مما لو يوجف عليه خبيل وال ركاب خاصة أال يكون دولة بني األغنياء منهم فال يتعدى هبذا 

قولنا ال قوهلم يف إجراء  احلكم هذا املوضع وإال حيث نص اهللا تعاىل عليه أيضا يف قسمة مخس الغنائم وال مزيد وهذا
  العلل وباهللا تعاىل نتأيد واحتجوا بقوله تعاىل 

  } رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على هللا حجة بعد لرسل وكان هللا عزيزا حكيما { 
 وقال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألنه مل يكن ألحد على اهللا تعاىل قط حجة ال قبل الرسل وال بعدهم بل هللا

وقد أخرب تعاىل أنه مل ينذر آباء هم وإن مل ينذروا فال حجة هلم } ال يسأل عما يفعل وهم يسألون { احلجة البالغة 
على اهللا عز و جل ولكن اهللا تعاىل أراد اإلحسان إىل من آمن من املنذرين بالرسل وأراد اإلعذار إىل من مل يؤمن 

هذا علة وسنبني بعد انقضاء ذكر حجاجهم إن شاء اهللا تعاىل  منهم فهذا غرض اهللا عز و جل فيهم ومراده وليس
  فرق ما بني العلة والسبب والغرض ببيان جلي ال حييل على من له أدىن فهم وباهللا تعاىل التوفيق 

وعلى لذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن لبقر ولغنم حرمنا عليهم شحومهمآ إال ما { واحتجوا أيضا بقوله تعاىل 
  } مها أو حلوايآ أو ما ختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون محلت ظهور

قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه بل هي حجة عليهم ألنه تعاىل نص على أنه جزى أولئك ببغيهم بأنواع العذاب 
  املعجل يف الدنيا من السخف والصيحة وعذاب الظلة والرجم وغري ذلك 

اجلزاء بذلك لكان ذلك واجبا أن جيزى به البغاة منا ومن غرينا فلما رأينا كفار زماننا  فلو كان البغي علة يف إجياب
  بغاة كأولئك وفينا حنن أيضا أهل بغي كبغي أولئك نفسه ففينا تطفيف امليزان 

بيني ومل وفينا فعل قوم لوط وفينا الكفر الصريح كما كان يف أولئك يف املؤمنني منا ويف الكافرين من احلربيني والكتا
جناز وال جوزوا بشيء مبا جوزي به أولئك علمنا أن البغي ليس علة للجزاء مبا جوزي به أولئك ألن العلة مطردة 

يف معلوماهتا أبدا ال جتوز أصال وصح أن البغي من أولئك كان سببا جلزائهم مبا جوزوا به وليس سببا يف غريهم ألن 
يتعدى هبا املواضع اليت نص اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم  جيازوا مبثل ذلك فصح قولنا إن األسباب ال

  عليها وال يوجب يف كل مكان احلكم الذي وجب من أجلها يف بعض األمكنة وسقط قوهلم سقوطا ال إشكال فيه 
  واحلمد هللا رب العاملني 

دعوهنا يف األحكام ويضعوهنا وضعا وهذا قد ظهر كما ترى يف األسباب الصحيحة فما الظن باألسباب الكاذبة اليت ي
  خمتلفا متخاذال بال برهان إال اجملاهرة بالقربة 



  وما ال يصح بوجه من الوجوه وباهللا تعاىل التوفيق 
هو لذي أخرج لذين كفروا من أهل لكتاب من ديارهم ألول حلشر ما ظننتم أن { واحتجوا أيضا بقول اهللا تعاىل 

م من هللا فأتاهم هللا من حيث مل حيتسبوا وقذف يف قلوهبم لرعب خيربون بيوهتم خيرجوا وظنوا أهنم مانعتهم حصوهن
ذلك بأهنم شآقوا هللا ورسوله { ههههه إىل قوله { اآليات إىل قوله } بأيديهم وأيدي ملؤمنني فعتربوا يأويل ألبصار 

  } ومن يشآق هللا فإن هللا شديد لعقاب 
اربني فيما بيننا وأهل اإلحلاد منا فهم مشاقون هللا عز و جل ورسوله قال أبو حممد وهذه حجة عليهم ال هلم ألن احمل

صلى اهللا عليه و سلم وأهل الكتاب منا كذلك وهم خيربون بيوهتم بأيديهم وبأيدي املؤمنني وال يهدمون بل يبنوهنا 
وال سببا يف خراب فصح يقينا أن املشاقة هللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم ليست علة خلراب البيت وأصال 

بيوت املشاقني ما عدا أولئك الذين نص اهللا تعاىل على أنه عاقبهم بإخراهبم بيوهتم من أجل مشاقهم وهذا هو نفس 
قولنا إن الشيء إذا نص اهللا تعاىل عليه بلفظ يدل على أنه سبب حلكم ما يف مكان ما فال يكون سببا البتة يف غري 

   ذلك املوضع ملثل ذلك احلكم أصال
  وباهللا تعاىل التوفيق 

إمنا يريد لشيطان أن يوقع بينكم لعداوة ولبغضآء يف خلمر ومليسر ويصدكم عن ذكر هللا { واحتجوا بقوله تعاىل 
قالوا فكانت هذه علل يف وجوب حترميها أو االنتهاء عنها قال أبو حممد وهذه حجة } وعن لصالة فهل أنتم منتهون 
ن كسب املال واجلاه يف الدنيا أصد عن ذكر اهللا تعاىل وعن الصالة وأوقع العداوة عليهم ال هلم من وجوه أحدها أ

والبغضاء فيما بيننا من اخلمر وامليسر وليس ذلك حمرما إذا بغى على وجهه وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ى عليكم ولكن أخشى عليكم أصحابه رضي اهللا عنهم بنص قولنا إذ قال صلى اهللا عليه و سلم واهللا ما الفقر أخش

أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكت من كان من قبلكم أو كما قال صلى اهللا عليه و سلم مما 
هذا حقيقة معناه فال يظن جاهل أننا نقول شيئا من عند أنفسنا أو برأينا أو بغري ما أتى به النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم 
ا عهد منه قبل أن حيرم إيقاع عداوة بذاته وال فقد عقل وال كان إال وافقا للناس ونافعا هلم وكذلك وأيضا فامليسر م

قليل اخلمر ليس فيه مما ذكر يف اآلية وال يف كل من يشرهبا تفسد أخالقهم بل جند كثريا من الناس يبكون إذا 
عاىل والدعاء يف التوبة واملغفرة وجندهم سكروا ويكثرون ذكر اآلخرة واملوت واإلشفاق من جهنم وتعظيم اهللا ت
  يكرمون حينئذ وحيلمون ويزول عنهم كثري من سفههم وتؤمن غوائلهم 

فصح بكل ما ذكرنا أن اهللا تعاىل مل جيعل إرادة الشيطان ملا ذكر تعاىل يف اآلية سببا إىل حترميها قط لكن شاء تعاىل أن 
عاما يف اإلسالم وقد كان كل ذلك موجودا من الشيطان فينا  حيرمها إذ حرمها وقد كانت حالال مدة ستة عشرة

  ويف كثري اخلمر وهي حالل يشرهبا الصاحلون بعلم النيب صلى اهللا عليه و سلم وال ينكر ذلك 
فلو كان ما وصفها اهللا تعاىل به من الصد عن الصالة وعن ذكر اهللا تعاىل وإيقاع الشيطان العداوة والبغضاء هبا علة 

ملا وجدت قط إال حمرمة ألهنا مل تكن قط إال مسكرة ومل يكن الشيطان قط إال مريدا إللقاء العداوة للتحرمي 
والبغضاء بيننا فيها وكانت حالال وهي هبذه الصفة فبطل أن يكون إسكارها علة لتحرميها أو سبب ال يف الوقت 

إمنا يريد لشيطان أن يوقع بينكم { و جل الذي نص اهللا عز و جل على حترميها فيه وال قبله البتة ألن قوله عز 
إمنا هو إخبار عن سوء } لعداوة ولبغضآء يف خلمر ومليسر ويصدكم عن ذكر هللا وعن لصالة فهل أنتم منتهون 

معتقد الشيطان فينا ومل يقل قط تعاىل إن إرادة الشيطان لذلك هو علة حترميها وال أنه سبب حترميها وال حيل ألحد 



تعاىل مبا مل خيرب به عز و جل عن نفسه وال أخرب به عنه رسوله صلى اهللا عليه و سلم وهذا هو قولنا  أن خيرب عن اهللا
  إن املراعى هو النص ال ما عداه أصال 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
ا بعد وقد قال بعض أصحابنا إن إرادة الشيطان إيقاع العداوة والبغضاء بيننا يف اخلمر إمنا كان بعد حترميها ألن شارهب

  التحرمي صاد عن ذكر اهللا تعاىل وعن الصالة مبغض من الصاحلني ومعاد هلم 
قال أبو حممد وهذا أيضا قد اقتضاه الذي ذكرناه وزاد عليه وباهللا تعاىل نتأيد وقد أدى تعليلهم هذا الفاسد املفترى 

اره وأهذاره جعلوا يقولون يف مثل هؤالء مجاعة من اجلهال إىل الضالل املبني فإذا رأوا سكرانا معربدا متلوثا يف أقذ
  حرمت اخلمر نعوذ باهللا من هذا القول ومما سببه من التعليل امللعون 

  } فبظلم من لذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سبيل هللا كثريا { واحتجوا بقوله تعاىل 
ة إىل املساء ومل حيرم علينا طيبات أحلت لنا فصح أن قال أبو حممد وهذه حجة عليهم ال هلم ألننا حنن نظلم من بكر

الظلم ليس علة يف حترمي الطيبات وال سببا له إال حيث جعله اهللا تعاىل بالنص سببا له فقط ال فيما عدا ذلك املكان 
  البتة 

ليستيقن لذين وما جعلنآ أصحاب لنار إال مالئكة وما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين كفروا { واحتجوا بقوله تعاىل 
أوتوا لكتاب ويزداد لذين آمنوا إميانا وال يرتاب لذين أوتوا لكتاب وملؤمنون وليقول لذين يف قلوهبم مرض 

ولكافرون ماذآ أراد هللا هبذا مثال كذلك يضل هللا من يشآء ويهدي من يشآء وما يعلم جنود ربك إال هو وما هي 
  } إال ذكرى للبشر 

ن احلكم املذكور مل يوجب استيقان مجيع أهل الكتاب بل فيهم غري مستيقن وفيهم من قال أبو حممد وهذا عليهم أل
متادى على شكه وإفكه وشركه ولو كان علة الستيقاهنم ملا وجد فيهم أحد غري مستيقن فبطل ظنهم واحلمد هللا رب 

  العاملني 
  } واد ملقدس طوى إين أنا ربك فخلع نعليك إنك بل{ واحتجوا بقوله تعاىل ملوسى عليه السالم 

قال أبو حممد وهذا حجة عليهم ألن الكون بالواد املقدس طوى لو كان علة خللع النعال أو سببا له لوجب علينا 
خلع نعالنا بالوادي املقدس وباحلرم وبطوى فلما مل يلزم ذلك بال خوف صح قولنا إن الشيء إذا جعله اهللا سببا 

فيه وحده ال يف غريه فهذا كل ما راموا تبديله من وجهه من آيات القرآن  حلكم ما يف مكان ما فال يكون سببا إال
وقد أريناهم بعون اهللا تعاىل أنه كله حجة عليهم مبطل لقوهلم بالتعليل املوجب عندهم للقياس واحلمد هللا رب 

من ثالث إمنا فعلت العاملني واحتجوا بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هنيه عن إدخار حلوم األضاحي أكثر 
  ذلك من أجل الدابة 

قال أبو حممد أحق الناس أن يستحي من اهللا تعاىل عند ذكر هذا احلديث فأصحاب القياس القائلون بالعلل ألهنم 
يبطلون هذا السبب الذي يعدونه علة يف املكان الذي ورد فيه وال يقيسون عليه شيئا أصال نعم وال يأخذون بذلك 

عصونه وجييزونه ادخار حلوم األضاحي ما شاء املرء من الدهور وإن دفت الدواف أفال يستحي من احلكم بعينه بل ي
يبطل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هنيه إذا دفت دافة أن يدخر حلوم األضاحي أكثر من ثالث ويستجيز 

ة لو أن اجلوز باللوز إىل أجل ال حيل إن خالفه يف ذلك من أن حيتج بذلك القول املطرح عنده يف إثبات العلل الكاذب
هذا خللق فاسد منتج من رذائل مجة منها اجلهل وقلة احلياء وقلة الورع وشدة العصبية وقلة املباالة بالصدق وشدة 

  اجلور وقلة النصيحة والضعف والعقل ونعوذ باهللا من كل ذلك 



النهي عن إدخار حلوم األضاحي أكثر من ثالث ليال  وأما حنن فنقول إن النيب صلى اهللا عليه و سلم جعل السبب يف
  أن دافة دفت حبضرة األضحى فإذا كان ذلك أبد األبد حرم إدخار حلومها 

أكثر من ثالث ليال فإن مل تدف دافة حبضرة األضحى فليدخل الناس حلومها ما شاؤوا وانقيادا ألمر رسول اهللا 
ذا الذي قلنا به هو قول علي بن أيب طالب وعبد اهللا بن عمر صلى اهللا عليه و سلم الذي مل يأت ما ينسخه وه

  واحتجوا بقوله صلى اهللا عليه و سلم إمنا جعل األذان من أجل البصر 
قال أبو حممد وهذا موافق لقولنا ال لقوهلم ألننا مل ننكر وجود النص حاكما بأحكام ما ألسباب منصوصة لكنا 

  ع تلك األحكام يف غري ما نصت فيه واخترع أسباب مل يأذن هبا اهللا تعاىل أنكرنا تعدي تلك احلدود إىل غريها ووض
وأيضا فهذا احلديث حجة عليهم ألهنم أول عاص له أكثر أهل القياس خمالفون ملا يف هذا احلديث من أن من اطلع 

  على آخر ففقأ املطلع عليه عني املطلع فال شيء عليه 
  ي كظهر أمي ملا كان منكرا من القول وزورا كان ذلك علة لوجوب الكفارة وقالوا إن قول املظاهر المرأته أنت عل

قال أبو حممد وقد أبطلوا تعليلهم هذا فكفوا مؤنة أنفسهم فأقروا أن قول املرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي منكر 
فه وما جعل ما جعل هللا لرجل من قلبني يف جو{ من القول وزورا ومل يوجب ذلك عليها الكفارة وقال تعاىل 

أزواجكم لالئي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعيآءكم أبنآءكم ذلكم قولكم بأفواهكم وهللا يقول حلق وهو 
فسوى اهللا تعاىل بني قول الرجل المرأته أنت علي كظهر أمي وبني ادعائه ولد غريه ومل جيعل يف } يهدي لسبيل 

ن املساواة يف الشبه ال توجب املساواة يف احلكم وبطل قوهلم أحد الوجهني كفارة وجعل يف اآلخرة الكفارة فصح أ
  يف التعليل إذا وجب يف أحد املنكرين كفارة ومل جيب يف اآلخر 

  وقد قال غريه من الفقهاء إجياب الكفارة على املرأة املظاهرة من زوجها ككفارة املظاهر وال فرق 
  باهللا تعاىل التوفيق فهذا كل ما موهوا به من احلديث الح أنه حجة عليهم و

  ومجلة القول إن كل شيء نص اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم فهو حق وكل ما أوردوه 

بآرائهم مما ليس يف كتاب اهللا تعاىل وال يف سنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم فهو باطل وإفك وهم كمن قال ملا حرم 
  ا شئت ألنه تعاىل حرم وفرض وال فرق اهللا تعاىل وفرض ما شاء حرمت أنا أيضا وفرضت م

وقد صح على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من طريق عمر بن عنبسة يف هنيه صلى اهللا عليه و سلم عن الصالة 
عند طلوع الشمس وعند غروهبا إن تلك ساعة تطلع ومعها قرن الشيطان ويسجد هلا الكفار حينئذ وعن الصالة 

و إن تلك الساعة تسجر فيها النار لو كان هذا على بادىء الرأي وظاهر  نصف النهار حىت تزول الشمس
االحتياط لكانت الصالة حينئذ أحرى وأوىل معارضة الكفار فإذا سجدوا للشمس صلينا حنن هللا تعاىل وإذا سجرت 

  النار صلينا ونعوذ باهللا منها 
 حيل ألحد تعليل يف الدين وال القول بأن هذا هذه صفة عللهم املفتراة الكاذبة وهذا ما جاء به النص فصح أنه ال

  سبب هذا احلكم إال أن يأيت به نص فقط 

  فصل يف االشتقاق

  قال أبو حممد واحتج بعضهم يف إجياب القول بالعلل وأن األحكام إمنا وقعت العلل بأن األمساء مشتقة يف اللغة 
  صل به إىل إثبات العلل يف األحكام فكيف وهو باطل وهذا لو صح ملا كان هلم فيه حجة إذ ال سبب يف االشتقاق يتو



االشتقاق الصحيح إمنا هو اختراع اسم لشيء ما مأخوذ من صفة فيه كتسمية األبيض من البياض واملصلي من 
  الصالة والفاسق من الفسق وما أشبه ذلك 

وال فاسقا من ال فسق فيه  وليس يف ذلك من هذا ما يوجب أن يسمى أبيض ما ال بياض فيه وال مصليا من ال يصلي
فأي شيء يف هذا مما يتوصل به إىل إجياب القياس والقول بأن الرب إمنا حرم أن يباع الرب متفاضال ألنه مأكول أو ألنه 

  مكيل أو ألنه مدخر وهل يتشكل هذا احلمق يف عقل ذي عقل وباهللا تعاىل التوفيق 
  اسم علم وكل اسم جنس أو نوع وأما ما عدا هذا من االشتقاق ففاسد البتة وهو كل 

أو صفة فإن االشتقاق يف كل ذلك مبطل بربهان ضروري وهو أننا نقول ملن قال إمنا مسيت اخليل خيال ألجل 
اخليالء اليت فيها وإمنا مسي البازي بازيا الرتفاعه والقارورة قارورة الستقرار الشيء فيها واخلابية خابية ألهنا ختىبء ما 

  يف هذا وجهان ضروريان ال انفكاك لك منهما البتة فيها إنه يلزمك 
أحدمها أن تسمي رأسك خابية ألن دماغك خمبوء فيها وأن تسمي األرض خابية ألهنا ختىبء كل ما فيها وأن تسمي 

أنفك بازيا الرتفاعه وأن تسمي السماء والسحاب بازيا الرتفاعهما وكذلك القصر واجلبل وأن تسمي بطنك 
ك مستقر به وأن تسمي البئر قارورة ألن املاء مستقر فيها وأن تسمي املستكربين من الناس خيال قارورة ألن مصري

للخيالء اليت فيهم ومن فعل هذا حلق باجملانني املتخذين إلضحاك سخفاء امللوك يف جمالس الطرب وصار ملهى وملعبا 
  فإن أىب ترك اشتقاقه الفاسد  وضحكة يتطايب خبربه وكان للحرمة ومداواة الدماغ أوىل منه بغري ذلك

والوجه الثاين أن يقال إن اشتققت اخليل من اخليل أو القارورة من االستقرار واخلابية من اخلبء فمن أي شيء 
اشتققت اخليالء واالستقرار واخلبء وهذا يقتقضي الدور الذي ال ينفك منه وهو أن يكون كل واحد منهما اشتق 

أشياء ال أوائل هلا وال هناية وهذا خمرج إىل الكفر والقول بأزلية العامل ومع أنه كفر من صاحبه وهذا جنون أو وجود 
  فهو حمال ممتنع 

  وأيضا فإذا بطل االشتقاق يف بعض األمساء كلف من قال به يف بعضها أن يأيت بربهان وإال فهو مبطل 
ل من قال إن اخليالء مشتقة من اخليل وأيضا فليس قول من قال إن اخليل مشتقة من اخليالء أوىل بالقبول من قو

وكال القولني دعوى فاسدة زائفة ال دليل على صحتها يف الربهان الضروري قد قام على بطالهنا ألنه مل توجد قط 
اخليالء إال واخليل موجودة وال وجدت اخليل إال واخليالء موجودة ومل يوجد قط أحدمها قبل اآلخر فبطل قوهلم 

   وباهللا تعاىل نتأيد
ولو كان ما قالوا لكانت األسد أوىل أن تسمى خيال ألهنم أكثر خيالء من اخليل ولكانت النسور أوىل أن تسمى 

بزاة من الصقور ألهنا أشد ارتفاعا منها وإال فما الذي جعل القوارير أوىل هبذا االسم من الرمان والعتائد واإلدراج 
  والقالل 

مخرا وهو حالل مث حدثت فيه الشدة فسمي مخرا فحرم مث ارتفعت الشدة وقالوا ملا وجدنا العصري حلو ال يسمى 
  فلم يسم مخرا لكن مسي خال علمنا أن العلة احملرمة واليت حرم من أجلها واليت من أجلها مسي مخرا هي الشدة 

  قال أبو حممد هذا كالم فاسد يف غاية الفساد 
فيه أوجبت أن يسمى باخلاء وامليم والراء ولكن ال بد  فأول ذلك أن يقال هلم يف أي عقل وجدمت أن كون الشدة

لكل عني فيها صفات خمالفة لصفات عني أخرى أن يوقع على كل واحد منها اسم غري اسم العني األخرى ليقع 
التفاهم فيها بني املخاطبني فعلق على ما فيه الشدة اسم ما وعلى ما ال شدة فيه اسم آخر ال لشيء إال ليفهم الناس 



د من كلمهم وخاطبهم وكذلك موجود يف العامل وإال ما ضاقت اللغة عن تسميته أو عجز أهلها عن ذلك أو مل مرا
  يرد اهللا تعاىل أن يكون له يف هذه اللغة اسم 

وأيضا فإن اللغة العربية أول من نطق هبا إمساعيل واخلمر أقدم من كون إمساعيل يف األرض ألهنما من األشياء اليت 
وعلم آدم ألمسآء كلها مث عرضهم على ملالئكة فقال أنبئوين بأمسآء هؤالء إن كنتم { اءها قال تعاىل علم آدم أمس

فعم تعاىل ومل خيص فقد كانت اخلمر على حاهلا من اإلسكار والشدة وهي حالل وهي ال تسمى مخرا فقد } صادقني 
  كذب هذا القائل وأمث 

خلمر عندنا فما وجدنا ألسنتهم تلتوي لذلك وال أحكامهم تنطوي وأيضا فإن اخلمر تسمى يف كل لغة بغري اسم ا
وال اخلمر حلت هلم ألجل أن امسها عندهم يف اللغة العربية ومل جند قط تلك العني املسماة مخرا إال وهي مسكرة يف 

  كل وقت ويف كل أمة ويف كل مكان حاشا مخر اجلنة فقط فبطل قوهلم يف العلل 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

وأيضا فإن العرب تسمي اخلمر خبمسة وستني امسا ما وجدناها تضطر إىل ترك شيء منها وال اضطرت إىل وضعه 
  وقد بينا الكالم يف كيفية أصل اللغات يف باب مفرد من كتابنا هذا وهللا احلمد 

كالقول يف اخلمر وكذلك قالوا إن كون الرب مطعوما حمرما متفاضال هو علة تسمية ذلك ربا والقول عليهم يف ذلك 
  وال فرق وباهللا تعاىل ال إله إال هو التوفيق 

  وقالوا العلة يف وجوب كون الرقبة يف الظهار مؤمنة هي وجوب كوهنا سليمة األعضاء كرقبة القتل 

قال أبو حممد وهذا حتكم فاسد واحتجاج للخطأ باخلطأ وللدعوى بالدعوى ومثلهم يف هذا القول كإنسان قال يل 
درهم فقيل له هل لك بينة فقال نعم فقيل وما هي قال إن يل على عمر درمها فقيل له وما بينتك على أن على زيد 

لك على عمر درمها قال بينيت على ذلك أن يل على زيد درمها فهو يريد أن جيعل دعواه صحة لدعوى أخرى 
دعواهم أن الرقبة يف كال املوضعني ال وكلتامها ساقطة إذ ال دليل عليهما وليس هذا الفعل من أفعال أهل العقول و

  جتزىء إال أن تكون سليمة دعوى زائفة ال تصح فكيف أن يقاس عليها أال تكون إال مؤمنة 
  وقال بعضهم العلة يف ذلك أهنا كفارة عن ذنب 

  يها قال أبو حممد وليس على قاتل اخلطأ ذنب أصال فبطل تعليلهم الفاسد وأيضا فهذه دعوى كاألوىل ال دليل عل
  وما الفرق بينهم وبني من قال إمنا وجبت يف القتل أن تكون الرقبة مؤمنة ألهنا كفارة عن قتل 

فما عدا القتل فال جتب فيه مؤمنة وهذا ال انفكاك منه فكل هذه دعوى ال دليل عليها وال ينفكون ممن بطل ما 
  أثبتوه ويثبت ما أبطلوا 

يف شيء من األحكام إال أمكن خلصمه أن يأيت بعلة أخرى يدعي أن  واعلم أنه ال ميكن أحدا منهم أن يدعي علة
  ذلك احلكم إمنا وجب هلا وهذا ما ال خملص هلم منه وباهللا تعاىل نعتصم 

  فصل يف إبطال القول بالعلل

  قال أبو حممد هذا كل ما شغبوا به قد بينا عواره والح اضمحالله واحلمد هللا رب العاملني 
تعاىل وقوته ال إله إال هو شارعون يف إبطال القول بالعلل يف شيء من الشرائع وباهللا تعاىل  وحنن اآلن بعون اهللا



  التوفيق 
  فيقال ملن قال إن أحكام الشريعة إمنا هي العلل 

أخربونا عن هذه العلل اليت تذكرون أهي من فعل اهللا تعاىل وحكمه أم من فعل غريه وحكم غريه أم ال من فعله 
  عل غريه وال سبيل إىل قسم رابع أصال تعاىل وال من ف

فإن قالوا من فعل غري اهللا من غري حكمه جعلوا ههنا خالقا غريه وفاعال للحكم غريه وجعلوا فعل ذلك الفاعل 
  موجبا على اهللا تعاىل أن يفعل ما فعل وأن حيكم مبا حكم به وهذا شرك جمرد وكفر صريح وهم ال يقولون ذلك 

ه وال من فعل غريه أوجبوا أن يف العامل أشياء ال فاعل هلا أو أهنم يف هذا احلاكمون على اهللا فإن قالوا ليست من فعل
تعاىل هبا وهم الذين حيللون وحيرمون ويقضون على الباري عز و جل وهذا كفر جمرد ومذهب أهل الدهر وهم ال 

  يقولون ذلك 
  فإن قالوا بل هي من فعل اهللا عز و جل وحكمه 

نا عنكم أفعلها اهللا تعاىل لعلة أو فعلها لغري علة فإن قالوا فعلها تعاىل لغري علة تركوا أصلهم وأقروا أنه قلنا هلم أخربو
تعاىل يفعل األشياء ال لعلة وقيل هلم أيضا ما الذي أوجب أن تكون األحكام الثواين لعلل وتكون األفعال األول اليت 

ودعوى ساقطة ال برهان عليها وإن قالوا بل فعلها تعاىل لعلل  هي علل هذه األحكام ال لعلل وهذا حتكم بال دليل
أخر سئلوا يف هذه العلل أيضا كما سئلوا يف اليت قبلها وهكذا أبدا فال بد هلم ضرورة من أحد وجهني ال ثالث هلما 

اىل ال يفعل شيئا إال إما أن يقفوا يف أفعال ما فيقولون إنه فعلها لغري علة فيكونون بذلك تاركني لقوهلم الفاسد إنه تع
  لعلة أو يقولون مبفعوالت ال هناية هلا وأشياء موجودة ال أوائل هلا وهذا كفر وخروج عن الشريعة بإمجاع األمة 

وقبح اهللا قوال يضطر قائله إىل مثل هذه املواقف فبطل قوهلم يف العلل وصح قولنا إن اهللا تعاىل يفعل ما يشاء إال لعلة 
  هبذا الربهان الضروري الذي ال انفكاك عنه وباهللا تعاىل التوفيق  أصال بوجه من الوجوه

قال أبو حممد ويكفي من هذا كله أن مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم أوهلم عن آخرهم ومجيع التابعني أوهلم عن 
لعلة وإمنا  آخرهم ومجيع تابعي التابعني أوهلم عن آخرهم ليس منهم أحد قال إن اهللا تعاىل حكم يف شيء من الشريعة

  ابتدع هذا القول متأخرو القائلني بالقياس 
وأيضا فدعواهم إن هذا احلكم حكم به اهللا تعاىل لعلة كذا فرية ودعوى ال دليل عليها ولو كان هذا الكذب عن 

  أحد من الناس لسقط قائله فكيف على اهللا عز و جل 

هبا لكنا نقول إهنا ال تكون أسبابا إال حيث جعلها  ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة بل نثبتها ونقول
اهللا تعاىل أسبابا وال حيل أن يتعدى هبا املواضع اليت نص فيها على أهنا أسباب ملا جعلت أسبابا له وقد بينا كثريا من 

  ذلك يف أول هذا الباب 
على أكثر مما فعلوا ومن ذلك أهنم  قال أبو حممد ومن عجائب هؤالء القوم أهنم لو قيل هلم تعمدوا الباطل ما قدروا

أتوا إىل حكم مل ينص اهللا تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم على أن له سببا وهو حترمي الرب بالرب متفاضال 
فجعلوا له سببا وعلة وحرموا من أجله احلديد باحلديد متفاضال وبيع األرز باألرز متفاضال وبيع السقيمونيا 

مث أتوا إىل حكم جعل له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نسبا وأخرب أنه حكم بذلك من أجله  بالسقمونيا متفاضال
فعصوه وأطرحوه وهو قوله صلى اهللا عليه و سلم إنه هنى عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث ألجل الدافة فقالوا 

كس احلقائق وباهللا تعاىل نعوذ من ليست الدافة سببا وال جيب من أجلها ترك ادخار حلوم األضاحي وهكذا يكون ع



  اخلذالن 
  قال أبو حممد فإن قال قائل أنتم تنكرون القول بالعلل وتقولون باألسباب فما الفرق بني األمرين 

فاجلواب وباهللا تعاىل التوفيق أن الفرق بني العلة وبني السبب وبني العالمة وبني الغرض فروق ظاهرة الئحة واضحة 
  وكلها ال يوجب تعليال يف الشريعة وال حكما بالقياس أصال فنقول وباهللا تعاىل التوفيق  وكلها صحيح يف بابه

إن العلة هي اسم لكل صفة توجب أمرا ما إجيابا ضروريا والعلة ال تفارق املعلول البتة ككون النار علة اإلحراق 
  ل الثاين أصال وال بعده والثلج علة التربيد الذي ال يوجد أحدمها دون الثاين أصال وليس أحدمها قب

وأما السبب فهو كل أمر فعل املختار فعال من أجله لو شاء مل يفعله كغضب أدى إىل انتصار فالغضب سبب 
االنتصار ولو شاء املنتصر أال ينتصر مل ينتصر وليس السبب موجبا للشيء املسبب منه ضرورة وهو قيل الفعل 

الذي جيري إليه مفاعل ويقصده ويفعله وهو بعد الفعل ضرورة فالغرض املتسبب منه وال بد وأما الغرض فهو األمر 
من االنتصار إطفاء الغضب وإزالته وإزالة الشيء هي شيء غري وجوده وإزالة الغضب غري الغضب والغضب هو 
تصار السبب يف االنتصار وإزالة الغضب هو الغرض يف االنتصار فصح أن كل معىن مما ذكرنا غري املعىن اآلخر فاالن

  بني الغضب وبني 

  إزالته وهو مسبب للغضب وإذهاب الغضب هو الغرض منه 
وأما العالمة فهي صفة يتفق عليها اإلنسانان فإذا رآها أحدمها علم األمر الذي اتفقا عليه ومثل قول رسول اهللا 

كان رفع احلجاب صلى اهللا عليه و سلم البن مسعود إذنك على أن يرفع احلجاب وأن تستمع سوادي حىت أهناك ف
واستماع حركة الين صلى اهللا عليه و سلم عالمة اإلذن البن مسعود وكقوله صلى اهللا عليه و سلم إين ألعرف 
أصوات رفقة األشعريني بالقرآن حني يدخلون بالليل وأعرف منازهلم من أصواهتم بالقرآن بالليل وإن كنت مل أر 

عريني بالقرآن عالمة ملوضع نزوهلم ومن هذا أخذت األعالم منازهلم حني نزلوا بالنهار فكانت أصوات األش
  املوضوعة يف الفلوات هلداية الطريق واألعالم يف اجليوش ملعرفة موضع الرئيس 

  وقال أبو حممد وهذا معىن رابع 
معىن  وقد مسي أيضا العلل معاين وهذا من عظيم شغبهم وفاسد متعلقهم وإمنا املعىن تفسري اللفظ مثل أن يقول قائل

  احلرام فتقول له هو كل ما ال حيل فعله أو يقول معىن الفرض فنقول هو كل ما ال حيل تركه أو يقول ما امليزان 
  فنقول له آلة يعرف هبا تباين مقادير األجرام فهذا وما أشبه هو املعاين وهذا أيضا شيء خامس 

كانت موضوعة ألن يعرف هبا شيء ما فال سبيل وكل هذا ال يثبت علة الشرائع وال يوجب قياسا ألن العالمة إذا 
  إىل أن يعرف هبا شيء آخر بوجه من الوجوه ألنه لو كان ذلك ملا كانت عالمة ملا جعلت له عالمة ولوقع اإلشكال 

قال أبو حممد فلما كانت هذه املعاين املسماة اخلمسة اليت ذكرنا خمتلفة متغايرة كل واحد منها غري اآلخر وكانت 
  تلفة احلدود واملراتب وجب أن يطلق على كل واحد منها اسم غري االسم الذي لغريه منها كلها خم

ليقع الفهم واضحا ولئال ختتلط فيسمى بعضها باسم آخر منها فيوجب ذلك وضع معىن يف غري موضعه فتبطل 
  احلقائق 

 كثرية فيخرب املخرب بذلك واألصل يف كل بالء وزعماء ختليط وفساد اختالط أمساء ووقوع اسم واحد على معاين
االسم وهو يريد أحد املعاين اليت حتته فيحمله السامع على غري ذلك املعىن الذي أراد املخرب فيقع البالء واإلشكال 

  وهذا يف الشريعة أضر شيء وأشده هالكا ملن اعتقد الباطل إال من وفقه اهللا تعاىل 



غرض والسبب والعالمة وبينا أن معانيها خمتلفة وأن مسمياهتا شىت وإذ قد بينا هذه األمساء األربعة وهي العلة وال
وحسمنا داء من أراد إيقاع اسم العلة يف الشريعة على معىن السبب فيخرج بذلك إال ما ال حيل اعتقاده من أن 

شرع علال مل  الشرائع شرعها اهللا تعاىل لعلل أوجبت عليها أن يشرعها أو إىل الفرية على اهللا تعاىل يف اإلدعاء أنه
  ينص عليها هو تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم و ال أذنا هبا وال بد ألهل العلل من أحد هذين السبيلني 

  وكالمها مهلك 
ولسنا ننكر أن يكون اهللا تعاىل جعل بعض األشياء سببا لبعض ما شرع من الشرائع بل نقر بذلك ونثبته حيث جاء 

عليه و سلم أعظم الناس جرما يف اإلسالم من سأل عن شيء مل حيرم فحرم من أجل  به يف النص كقوله صلى اهللا
مسألته وكما جعل تعاىل كفر الكافر وموته كافرا سببا إىل خلوده يف نار جهنم واملوت على اإلميان سببا لدخول 

للجلد والرجم وكما  اجلنة وكما جعل السرقة بصفة ما سببا للقطع والقذف بصفة ما سببا للجلد والوطء بصفة ما
  نقر هبذه األسباب املنصوص عليها فكذلك ننكر أن يدعي أحد سببا حيث مل ينص عليه 

ولسنا نقول إن الشرائع كلها ألسباب بل نقول ليس منها شيء لسبب إال ما نص منها أنه لسبب وما عدا ذلك 
وال نزيد وال ننقص وال نقول إال ما قال ربنا عز فإمنا هو شيء أراده اهللا تعاىل الذي يفعل ما شاء وال حنرم وال حنلل 

و جل ونبينا صلى اهللا عليه و سلم وال نتعد ما قاال وال نترك شيئا منه وهذا هو الدين احملض الذي ال حيل ألحد 
  خالفه وال اعتقاده سواء 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
فأخرب تعاىل بالفرق بيننا وبينه وأن أفعاله ال }  ال يسأل عما يفعل وهم يسألون{ وقد قال اهللا تعاىل واصفا لنفسه 

  جيزىء فيها مل 
وإذا مل حيل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعاىل وأفعاله مل كان هذا فقد بطلت األسباب مجلة وسقطت العلل 

  البتة إال ما نص اهللا تعاىل عليه أنه فعل أمرا كذا ألجل كذا 
حد أن يقول مل كان هذا السبب هلذا احلكم ومل يكن لغريه وال أن يقول مل جعل وهذا أيضا مما يسأل عنه فال حيل أل

هذا الشيء سببا دون أن يكون غريه سببا أيضا ألن من فعل هذا السؤال فقد عصى اهللا عز و جل وأحلد يف الدين 
  وخالف قوله تعاىل 

كون العلة كلها منفية عن اهللا تعاىل فمن سأل عما يفعل فهو فاسق وجب أن ت} ال يسأل عما يفعل وهم يسألون { 
بيان جلي أنه ال جيوز ألحد منا أن يقول قوال ال يسأل } ال يسأل عما يفعل وهم يسألون { ضرورة ويف قوله تعاىل 

عنه ولزمنا فرضا سؤال كل قائل من أين قلت كذا فإن بني لنا أن قوله ذلك حكاية صحيحة من ربه تعاىل وعن نبيه 
سلم لزمنا طاعته وحرم عليه التمادي يف سؤاله وإن مل يأت به مصححا عن ربه تعاىل وال عن نبيه  صلى اهللا عليه و

  صلى اهللا عليه و سلم ضرب برأيه عرض احلائط ورد عليه أمره متروكا غري مقبول معه وال مرضي عنه 
قل إال ما قاله اهللا ربنا عز و فهذا حكم السبب وفعله والعالمة والغرض واملعىن قد بينا كل ذلك غاية البيان ومل ن

جل وليست العبارة باأللفاظ املخالفة خالفا إذا حقق املعىن فلم يبعث حممد صلى اهللا عليه و سلم إىل العرب فقط 
بل إىل أهل كل لغة من اإلنس واجلن فال بد ضرورة لكل أحد من عبارة يفهم هبا كالم ربه تعاىل ومعىن مراده يف 

ا أوردنا هذا لئال يتعلق جاهل فيقول إن كالمك هذا ليس منصوصا يف القرآن فأرينا أن حقيقة الدين الالزم له وإمن
  مفهومه كلها ومعناه الذي ال يتحمل كالمنا معىن غريه منصوص يف القرآن نصا جليا ظاهرا وباهللا تعاىل التوفيق 

  لبتة ألنه ال تكون العلة إال يف مضطر فاعلم اآلن أن العلل كلها منفية عن أفعال اهللا تعاىل وعن مجيع أحكامه ا



  واعلم أن األسباب كلها منفية عن أفعال اهللا تعاىل كلها وعن أحكامه 
  حاشا ما نص تعاىل عليه أو رسوله صلى اهللا عليه و سلم 

وأما الغرض يف أفعاله تعاىل وشرائعه فليس هو شيئا غري ما ظهر منها فقط والغرض يف بعضها أيضا أن يعترب هبا 
  املعتربون ويف بعضها أن يدخل اجلنة من شاء إدخاله فيها وأن يدخل النار من شاء إدخاله فيها 

وكل ما ذكرنا من غرضه تعاىل يف االعتبار ومن إدخاله اجلنة من شاء ومن إدخاله النار من شاء وتسبيبه ما شاء ملا 
ال غرض له فيها البتة غري ظهورها وتكوينها شاء فكل ذلك أفعال من أفعاله وأحكام من أحكامه ال سبب هلا أصال و

ولوال أنه تعاىل نص على أنه أراد منا االعتبار وأراد إدخال اجلنة من شاء } ال يسأل عما يفعل وهم يسألون { فقط 
  ما قلنا به ولكنا صدقنا ما قال ربنا تعاىل وقلنا ما علمنا ومل نقل ما مل نعلم 

  اهني احلسية والعقلية فهذه حقيقة اإلميان الذي تعضده الرب

ودليل ذلك أن السبب والغرض ال خيلوان من أهنما خملوقان هللا تعاىل أو أهنما غري خملوقني أصال أو أهنما خملوقان 
لغريه فمن جعلهما غري خملوقني أصال كفر ألنه جيعل يف العامل شيئا مل يزل ومن قال إهنما خملوقان لغري كفر ألنه جيعل 

عاىل فثبت أهنما خملوقان له تعاىل وقد قام الربهان على أن كل ما دون اهللا تعاىل فهو خلق اهللا فإذا قد خالقا غري اهللا ت
ثبت أن الغرض والسبب خملوقان هللا تعاىل فال خيلو من أن يكون خلقهما لسبب أيضا ولغرض أو ال لسبب وال 

 تنتهي بقائل هذا إىل إثبات لغرض فإن كان فعلها لسبب آخر وغرض آخر لزم أيضا فيهما مثل ذلك حىت
  معدودات وخملوقات ال هناية هلا 

وهذا كفر من قائله وإن كان تعاىل فعلهما ال لسبب وال لغرض فهذا هو قولنا إنه تعاىل يفعل ما يشاء ال معقب 
فيه  حلكمه ال لسبب وال لغرض حاشا ما نص تعاىل عليه فقط أنه فعله للغرض أراده أو لسبب وأما ما مل ينص ذلك

فإنا نقطع على أنه تعاىل فعله كما شاء ال لغرض وال لسبب ولوال النصوص الواردة بذلك يف بعض املواضع ما حل 
لطالق مرتان { ملسلم أن يقول إن اهللا تعاىل فعل كذا لسبب كذا وال إن له عز و جل يف فعل كذا إرادة كذا 

ممآ آتيتموهن شيئا إال أن خيافآ أال يقيما حدود هللا فإن فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان وال حيل لكم أن تأخذوا 
خفتم أال يقيما حدود هللا فال جناح عليهما فيما فتدت به تلك حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك 

  } هم لظاملون 
كم هلا حبكم واحد قال أبو حممد ويقال ملن قال بالعلل وجعلها صفات يف أشياء توجد فتشتبه هبا فيوجب ذلك أن حي

إنك ال تعدم معارضا بصفات أخر توجب غري األحكام اليت أوجبتم فإن أنتم أبطلتم حكم التشابه الذي يعارضكم 
به خصومكم فقد أقررمت أن األتباع ال معىن له وال يوجب حكما وليس قول خصومكم فيما أتى به من ذلك بأوىل 

  بالسقوط من قولكم 
أشبه النبيذ اخلمر يف أنه شديد ملذ مسكر وجب له التحرمي من أجل ذلك فيعارضكم  ومثال ذلك أن تقولوا ملا

خصومكم فيقولون ملا أشبه النبيذ املسكر العصري يف أنه ال يفكر مستحله وجب له التخليل من أجل ذلك فإن 
تشبهكم الذي شبهتم أبطلتم التشبيه الذي أتى به خصومنا فقد أقررمت أن التشبيه ال يوجب حكما وهذا عائدا على 

  وال فرق 
  وقال بعضهم علة حترمي الرب بالرب متفاضال أنه مطعوم 

  وقال بعضهم العلة يف ذلك أنه مكيل 



  وقال بعضهم العلة يف ذلك أنه مدخر 
قال أبو حممد وكل واحد من هذه الطوائف مبطلة ملا عدت به األخرى فكلهم قد اتفق على إبطال التعليل بال 

يس ما أثبتت هذه الطائفة من التعليل بأثبت مما أثبتت األخرى وال بعض هذه العلل أوىل بالسقوط خالف بينهم فل
  من سائرها بل كلها دعوى زائفة ساقطة ال برهان عليها وهكذا مجيع عللهم 

 وليت شعري كيف يسهل على من خياف سؤال اهللا تعاىل يوم القيامة أن يأيت بعلة مل جيدها قط ال هللا تعاىل وال
لرسوله صلى اهللا عليه و سلم فيثبتها يف الدين فإمنا ينسبها إىل اهللا تعاىل فيكذب عليه أو إىل رسوله صلى اهللا عليه و 
سلم فيقوله ما مل يقل أو ال ينسب ذلك إىل اهللا تعاىل وال إىل رسوله صلى اهللا عليه و سلم فيحصل يف أن حيدث دينا 

  خطتا خسف نعوذ باهللا منهما وباهللا تعاىل التوفيق  من عنده نفسه وال بد من إحدامها ومها
  قال أبو حممد ومنهم طوائف مينعون من ختصيص العلل مث جيعلون علة الربا يف التمر بالرطب خمصوصة حيدث العرايا 

فيقرون أن النص أبطل علتهم ولو كانت حقا ما أبطلها ألن احلق ال يبطل احلق وكذلك ال ميكن أن يبطل حديث 
  حديثا صحيحا إال على سبيل النسخ فقط وأما على معىن أال يقبل فال سبيل إىل ذلك البتة صحيح 

  واحلق ال يكذب بعضه بعضا أبدا 
قال أبو حممد وقد سأهلم من سلف من أصحابنا فقالوا لو كانت العلة اليت تدعون يف الشرائع موجبة ملا ادعيتم من 

  أن العلل العقلية ال ختتلف أبدا  حتليل أو حترمي لكانت غري خمتلفة أبدا كما
مثال ذلك أن الشدة واإلسكار لو كانا علة لتحرمي لكانت اخلمر حراما مذ خلقها اهللا تعاىل فاخلمر مل تزل مذ خلقها 
اهللا تعاىل شديدة مسكرة وقد كانت حالل يف اإلسالم سنني وهي على الصفة هي اآلن مل تبدل وال حدثت هلا حال 

بطل هبذا أن تكون الشدة علة التحرمي كما أن الباري تعاىل جعل النارية علة اإلحراق وتصعيد مل تكن قبل ذلك ف
الرطوبات فال تزال كذلك أبدا حاشا ما خص عز و جل منها من نار إبراهيم اخلليل عليه السالم ومل تزل كذلك 

ذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما إن ل{ مذ خلقها تعاىل حىت يف جهنم أعاذنا اهللا تعاىل منها قال اهللا تعاىل 
  } نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها ليذوقوا لعذاب إن هللا كان عزيزا حكيما 

  قال أبو حممد فتفسخوا حتت هذا السؤال وتضوروا منه ألنه صحيح ال خمرج منه البتة 
  فقال بعضهم إمنا تكون العلة علة إذا جعلها اهللا تعاىل علة 

د وهذا ترك منهم لقوهلم يف العلل مجلة وترك منهم للقياس ورجوع إىل النص وإذ قد راجعوا إىل هذا قال أبو حمم
فلم يبق بيننا وبينهم إال تسميتهم احلكم علة فقط فلو قالوا ال جيب احلكم إال إذا نصه اهللا عز و جل لوافقونا البتة 

ختليطهم وليتعدوا النص إىل ما ال نص فيه وهذا ما ال  ولكنهم تعلقوا باسم العلة ألنه مشترك لريجعوا من قريب إىل
  يسوغونه 

  وباهللا تعاىل التوفيق 
وقال بعضهم هذا خرب الواحد هو حجة يف إجياب العمل وليس حجة يف إجياب العلم فال تنكروا علينا كون الشيء 

  علة يف مكان وغري علة يف مكان آخر 
نكم ال تتخلصون به مما ألزمناكم إياه ألننا مل ننكر حنن عليكم أن يكون فيقال له وباهللا تعاىل التوفيق هذا متويه م

الشيء حجة يف مكانه وبابه وغري حجة فيما ليس مبكانه وال ببابه وإمنا أنكرنا عليكم أن يكون ما ادعيتموه علة 
ري نص أيضا فهذا حجة موجبة للحكم يف بعض مكاهنا وباهبا بغري نص وغري حجة يف سائر باهبا وبعض أماكنها من غ

  الذي أنكرنا عليكم ال ما سواه 



وأما خرب الواحد املسند من طريق العدول فهو حجة يف إجياب العمل أبدا إذا كان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
عند مجيعنا مث اختلفنا فقالت طائفة منهم ومنه ما ال يضطر إىل العلم فهو غري موجب للعلم أبدا وما كان منه يضطر 

  ىل العلم بأسباب معروفة فيه فهو موجب للعلم أبدا إ
  وقالت طائفة هو موجب للعلم أبدا إذا كان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبطل تشبيههم للعلة باخلرب 

قال أبو حممد واحتج عليهم من سلف من أصحابنا فقالوا ما تقولون يف إنسان قال يف حياته أو عند موته أعتقوا 
ونا ألنه أسود وله عبيد سود كثري أتعتقوهنم لعلة السواد اجلامعة هلم واليت جعلها علة يف عتق ميمون عبدي ميم

قياسا على ميمون أم ال تعتقون منهم أحدا حاشا ميمون وحده فإن قلتم نعتقهم نقضتم فتاويكم وخالفتم اإلمجاع 
  وإن قلتم 

  إىل قولنا ال نعتقهم تركتم القول بإجراء العلل وبالقياس وعدمت 

قال أبو حممد وهذا إلزام صحيح وحنن نزيده بيانا فنقول وباهللا تعاىل التوفيق إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ألمراء سراياه إذا نزلتم بأهل حصن أو مدينة أرادوا أن تنزلوهم على حكم اهللا تعاىل فال تفعلوا فإنكم ال تدرون 

م ال ولكن أنزلوهم على حكمكم مث اقضوا فيهم ما شئتم فإذا سألوكم أن تعطوهم أتوافقون حكم اهللا تعاىل فيهم أ
ذمة اهللا عز و جل وذمة رسوله صلى اهللا عليه و سلم فال تعطوهم ذمة اهللا وال ذمة رسوله صلى اهللا عليه و سلم 

هذا معناه فهذا نص ولكن أعطوهم ذمتكم فإن ختفروا ذمتكم أهون من أن ختفروا ذمة اهللا وذمة رسوله أو كالما 
جلي من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أن اإلقدام على نسبة شيء إىل اهللا تعاىل بغري يقني ال حيل وأن نسبة 

ذلك إىل اإلنسان أهون وإن كان كل ذلك باطال وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن كان كذبا علي ليس 
قياس وبالفعل لكان اإلقدام به على كالم الناس وأحكامهم أوىل من اإلقدام ككذب على أحد فلو جاز أن يقال بال

به على اهللا عز و جل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم فلما اتفقوا على أن من قال اعتقوا عبدي ساملا ألنه أسود وله 
املوصي وكالمه فإن عبيد سود أنه ال يعتق غري سامل وحده الذي نص عليه اتقاء أن يعتقه وخوفا من تبديل أمر 

  األوىل هبم أن يتقوا اهللا عز و جل يف قوله صلى اهللا عليه و سلم يف النهي عن الذبح بالسن فإنه عظم 
ويف أمره صلى اهللا عليه و سلم هبرق السمن إذا مات فيه الفأر فال يتعدوا ذلك إىل كل عظم وكل زيت وكل دهن 

  وكل كلب وكل سنور 
سلم البائل يف املاء الراكد الذي ال جيزي أال يتوضأ منه وال يغتسل فال يتعدوه إىل احملدث ويف أمره صلى اهللا عليه و 

يف املاء وال إىل ما مل يبل فيه أصال فإن األوجب عليهم أال ينسبوا إىل اهللا تعاىل وال إىل رسوله صلى اهللا عليه و سلم 
وال يف كالمهما ما يوجبهما البتة ولكنهم اتقوا أن ينسبوا تعليال مل ينصا عليه وأحكاما مل يأذنا هبا وال ذكراها أصال 

إىل الناس ما ال يقولون ومل يتقوا أن ينسبوا إىل اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم ما مل يقوال وحسبك هبذا 
  عظيمة نعوذ باهللا منها 

املوصي يقول لنا بعقب قوله اعتقوا وقد شغب بعضهم يف هذا السؤال بأن قال كنا نعتق سائر عبيده السودان لو أن 
  عبدي ساملا ألنه أسود واعتربوا فكنا حينئذ نعتق كل عبد له أسود 

  قال أبو حممد وهذا جواب فاسد من وجهني 

أحدمها أنه حىت لو قال ذلك ما جاز أن يعتق كل عبد له أسود ألنه ليس قوله اعتربوا أوىل بأن يكون معناه قيسوا 
  واعتربوا حبايل اليت أنا فيها فبادروا إىل طاعة ربكم وال ختالفوا وصييت منه بأن يكون معناه 



وأيضا فيلزم من أجاب هبذا اجلواب الفاسد أال يقيس على شيء من األحكام إال حىت يكون إىل جنب كل حديث 
ث وال يف فيه حكم أو كل آية فيها حكم واعتربوا واعتربوا وهذا غري موجود يف شيء من األحكام وال يف احلدي

  صلة شيء من اآليات فبطل القياس مجلة بنص قوله هذا اجمليب واهللا تعاىل احلمد 
قال أبو حممد والسؤال باق حبسبه عليهم ونزيدهم فيه فنقول حىت لو قال فاعتربوا مث ملا كان هنارا آخر قال اذحبوا 

قوله باألمس يف أمر عتق عبد كبشي الفالين ألنه أعرج وله كباش عرج أيذحبون كل كبش له أعرج من أجل 
  واعتربوا 

  أم ال يقدمون على ذلك إال حىت يكون عند وصيته به واعتربوا 
فإن قالوا نكتفي بقوله واعتربوا مرة واحدة خرقوا اإلمجاع وهذا أمر ال يقولونه ولو قالوه لكانوا حاكمني بال دليل 

لة ولزمهم طلب هذه اللفظة إىل جنب كل آية وحديث ومدعني بال برهان وإن مل يقولوا بذلك فقد تركوا القياس مج
  وهذا ال جيدونه أبدا 

قال أبو حممد وقد قال بعضهم يف جواب هذا السؤال إذ تتبعنا عليهم إدخاهلم يف أحكام اهللا تعاىل وحكم رسوله 
وال أيب حنيفة صلى اهللا عليه و سلم ما مل يأت به نص لكن تعليال منهم وقياسا مث يتحرون جتنب مثل هذا يف أق

ومالك والشافعي فال يتعدون نصوص أقواهلم فقالوا خطاب اآلدميني وقد يكون فاسدا وال حكمة فيه وخطاب اهللا 
  تعاىل حكمة 

قال أبو حممد وهذا متويه ال ينفك به من السؤال املذكور ويقال له أي فساد يف خطاب امرىء موص يف ماله مبا 
اهللا عليه و سلم وإمجاع األمة ومل يتعد إىل مكروه فلو جاز أال حيمل كالمه على  أباحه له اهللا تعاىل والرسول صلى

موجبه ومفهومه خوف فساده ملا جاز تنفيذ تلك الوصية مجلة خوف فسادها فلما اتفقوا معنا على جتويز تلك 
لهم كالم الناس على الوصية ومحلها على ظاهرها صح أهنا حق وبطل متويه من رام الفرق بني ما سألناهم عنه من مح

  ظاهره ومفهومه ومحلهم كالم رهبم تعاىل على الكهانات بالدعاوى والظنون وما ليس فيه 

وال مفهوما منه وقلنا هلم فيم غلبتم ما مل يؤمن فساده وما ال حكمة فيه من أقوال أيب حنيفة املتخاذلة وأقوال مالك 
يه احلكمة من كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله صلى اهللا عليه و املتناقضة وأقوال الشافعي املتعارضة على املضمون ف

سلم حىت صرمت ال تأخذون من النصوص إال ما وافق كالم أحد املذكورين وال تزالون تتحيلون يف إبطال حكم ما 
تعاىل  خالف قوهلم من القرآن السنة بأنواع احليل الباردة الغثة والسؤال يعد هلم الزم ال انفكاك عنه أصال وباهللا

  التوفيق 
ومما احتج به عليهم أصحابنا يف إبطال العلل والقياس هني اهللا تعاىل الناس عن سؤاهلم النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وأمرهم االقتصار على ما يفهمون مما يأمرهم به فقط فلو كان املراد من النص غري ما مسع منه لكان السؤال هلم 

  عوا من السؤال أيقنا أهنم إمنا لزمهم ما أعلموا به فقط الزما ليتبينوا ويتعلموا فلما من
  فأجاب بعض أصحاب القياس فقال إمنا هنوا عن سؤال من سأل عن أبيه 

قد سأهلا { قال أبو حممد وهذا الكذب بعينه ألن نص اآلية يكذب هذا القائل يف قوله تعاىل بعقب النهي عن السؤال 
وبني ذلك طلحة رضي اهللا عنه يف قوله كنا هنينا أن نسأل النيب صلى اهللا  }قوم من قبلكم مث أصبحوا هبا كافرين 

عليه و سلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأيت بالرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونسمع وقال النواس بن مسعان 
أن يسأل النيب صلى اهللا  أقمت باملدينة سنة ال أهاجر يريد ال أبايع على اهلجرة ألننا كنا إذا هاجر أحدنا مل جيز له

  عليه و سلم عن شيء أو كالما هذا معناه 



وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أعظم الناس جرما يف اإلسالم من سأل عن شيء مل حيرم فحرم من أجل مسألته 
على  وقد قال صلى اهللا عليه و سلم اتركوين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختالفهم

  أنبيائهم ولكن إذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فبطل اعتراض هذا املعترض 

  فصل فيما ورد يف القرآن من النهي عن القول بالعلل

جل  قال أبو حممد وحنن موردون إن شاء اهللا تعاىل ما يف القرآن من النهي عن القول بالعلل يف أحكام اهللا عز و
وشرائعه فكتاب اهللا تعاىل هو احلق الذي يقذف باحلق عن الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ومن أىب ذلك ختمنا له اآلية 

  } بل نقذف بلحق على لباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم لويل مما تصفون { وهو قوله تعاىل 
ما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين كفروا ليستيقن وما جعلنآ أصحاب لنار إال مالئكة و{ قال أبو حممد قال اهللا تعاىل 

لذين أوتوا لكتاب ويزداد لذين آمنوا إميانا وال يرتاب لذين أوتوا لكتاب وملؤمنون وليقول لذين يف قلوهبم مرض 
ولكافرون ماذآ أراد هللا هبذا مثال كذلك يضل هللا من يشآء ويهدي من يشآء وما يعلم جنود ربك إال هو وما هي 

فأخرب تعاىل أن البحث عن علة مراده تعاىل ضالال ألنه ال بد من هذا أو من أن تكون اآلية هنيا } للبشر  إال ذكرى
عن البحث عن املعىن املراد وهذا خطأ ال يقوله مسلم بل البحث عن املعىن الذي أراده اهللا تعاىل فرض على كل 

   بد طالب علم وعلى كل مسلم فيما خيصه فصح القول الثاين ضرورة وال
{ وقال تعاىل } خالدين فيها ما دامت لسماوات وألرض إال ما شآء ربك إن ربك فعال ملا يريد { وقال اهللا تعاىل 

  } وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهدآءكم من دون هللا إن كنتم صادقني 
  فاملعلل بعد هذا عاص هللا عز و جل وباهللا نعوذ من اخلذالن  قال أبو حممد وهذه كافية يف النهي عن التعليل مجلة

ويا آدم سكن أنت وزوجك جلنة فكال من حيث شئتما وال تقربا هذه لشجرة فتكونا من لظاملني { وقال تعاىل 
فوسوس هلما لشيطان ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوءاهتما وقال ما هناكما ربكما عن هذه لشجرة إال أن تكونا 

لكني أو تكونا من خلالدين وقامسهمآ إين لكما ملن لناصحني فدالمها بغرور فلما ذاقا لشجرة بدت هلما سوءاهتما م
وطفقا خيصفان عليهما من ورق جلنة ونادامها رهبمآ أمل أهنكما عن تلكما لشجرة وأقل لكمآ إن لشيطآن لكما عدو 

  } لنكونن من خلاسرين  مبني قاال ربنا ظلمنآ أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا

قال ما منعك أال تسجد إذ { قال أبو حممد وقال اهللا تعاىل حاكيا عن إبليس إذ عصى وأىب عن السجود أنه قال 
  } أمرتك قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني 

  جوب فصح أن خطأ آدم عليه السالم إمنا كان من وجهني أحدمها تركه محل هني ربه تعاىل عن الو
  والثاين قبوله قول إبليس أن هني اهللا عن الشجرة إمنا هو لعلة كذا 

فصح يقينا هبذا النص البني أن تعليل أوامر اهللا تعاىل معصية وأن أول ما عصى اهللا تعاىل به يف عاملنا هذا القياس وهو 
طني مث بالتعليل لألوامر كما  قياس إبليس على أن السجود آلدم ساقط عنه ألنه خري منه إذ إبليس من نار وآدم من

  ذكرنا وصح أن أول من قاس يف الدين وعلل يف الشرائع فإبليس 
فصح أن القياس وتعليل األحكام دين إبليس وأنه خمالف لدين اهللا تعاىل نعم ولرضاه وحنن نربأ إىل اهللا تعاىل من 

  ق القياس يف الدين ومن إثبات علة لشيء من الشريعة وباهللا تعاىل التوفي
وإذا قيل هلم أنفقوا مما { وقال اهللا عز و جل حاكيا عن قوم من أهل االستخفاف أهنم قالوا إذا أمروا بالصدقة 



  } رزقكم هللا قال لذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشآء هللا أطعمه إن أنتم إال يف ضالل مبني 
راد اهللا تعاىل إطعام هؤالء ألطعمهم دون أن يكلفنا حنن قال أبو حممد فهذا إنكار منه تعاىل للتعليل ألهنم قالوا لو أ

  إطعامهم 
  وهذا نص ال خفاء به على أنه ال جيوز تعليل شيء من أوامره وإمنا يلزم فيها االنقياد فقط وقبوهلا على ظاهرها 

ظلموا  فهم} فبظلم من لذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سبيل هللا كثريا { وقال تعاىل 
  فحرمت عليهم وحنن نظلم فلم حترم علينا الطيبات اليت أحلت 

لنا وقال صلى اهللا عليه و سلم إننا سنركب سنن أهل الكتاب لو دخلوا جحر ضب لدخلناه فصح أننا ظلمنا 
علة  كظلمهم ومل حيرم علينا ما حرم عليهم فبطل التعليل مجلة إذ لو كان ظلمهم علة التحرمي لوجب أن يكون ظلمنا

فينا ملثل ذلك فلما مل يكن هذا كذلك علمنا أن اهللا تعاىل جعل ظلمهم سببا ألن حرم عليهم ما حرم ومل جيعل ظلمنا 
سببا ألن حيرم علينا مثل ذلك فصح أنه يفعل ما يشاء يف مكان ما من أجل شيء ما وال يفعل ذلك يف مكان آخر 

خصومنا من العلل القياس نصا وقال تعاىل ملوسى عليه السالم  من أجل مثل ذلك الشيء بعينه وهذا بطالن ما ادعاه
  } إين أنا ربك فخلع نعليك إنك بلواد ملقدس طوى { 

فكان كون موسى عليه السالم بالوادي املقدس سببا خللع نعليه وحنن نكون بذلك الوادي وبكل مكان مقدس 
  خول الوادي املقدس علة للخلع للزمنا ذلك كمكة واملدينة وبيت املقدس وال يلزمنا خلع نعالنا ولو كان د

إن هللا ال يستحى أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها فأما لذين آمنوا فيعلمون أنه حلق من رهبم وأما { وقال تعاىل 
  } لذين كفروا فيقولون ماذآ أراد هللا هبذا مثال يضل به كثريا ويهدي به كثريا وما يضل به إال لفاسقني 

هذه آية كافية إنه ال حيل التعليل يف شيء من الدين وال أن يقول قائل مل حرم هذا وأحل هذا فقد قال أبو حممد 
  صح قولنا إن قول القائل حرم الرب بالرب ألنه مكيل أو أنه مدخل أو أنه مأكول بدعة نعوذ باهللا منها 

  فصل يف تناقض قوهلم يف التعليل والقياس

 تعاىل طرفا يسريا من تناقضهم يف التعليل لندل بذلك عن إفساد مذهبهم وإال قال أبو حممد وحنن نورد إن شاء اهللا
فتناقضهم لو تتبع لدخل يف أزيد من ألف ورقة ولعل اهللا تعاىل يعيننا على تقصي ذلك يف كتاب اإلعراب إن شاء اهللا 

  تعاىل 
الشحوم فباعوها فأكلوا أمثاهنا  فمن ذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعن اهللا اليهود حرمت عليهم

  فكان يلزمهم أن جيعلوا ما حرم أكله حمرما بيعه لكنهم مل يفعلوا ذلك بل 

  كثري منهم يبيحون بيع الزبول وال خالف أن أكل احليوان حيا كما هو حمرم وال خالف يف جواز بيع أكثره 
ق فكان يلزمهم أن جيعلوا كل عرق يسيل من وكذلك فعلوا يف قوله صلى اهللا عليه و سلم يف االستحاضة فإنه عر

اجلسد يف مثل حكم املستحاضة كما جعلوا امليعان يف الزيت علة لتحرميه إن مات فيه فأر قياسا على السمن لكنهم 
  تناقضوا يف ذلك 

 وهذا إمجاع منهم على ترك احلكم بالعلل والقياس وهكذا يكون الباطل مرة مصحوبا ومرة متروكا وصح قولنا إن
  ما كان سببا يف مكان نص عليه حلكم ما فال يكون سببا يف مكان آخر مل ينص عليه ملثل ذلك احلكم 

  فقالوا معىن التعليل هو إجراء صفة األصل يف فروعه 



قال أبو حممد وهذا قول فاسد ألن مجيع أحكام الشريعة كلها أصول فإن كانوا عنوا بذلك أن الصالة مجلة أصل 
يها فروع إمنا هي أجزاء من الصالة وال تسمى أجزاء الشيء فروعا له ألن الفرع غري األصل جامع مث النوازل ف

  واألجزاء ليست غري الكل 
فبطل ما موهوا به من تقسيمهم الشريعة على فروع وأصول وصح أن مجيع أحكام الشريعة كلها سواء وأصول وال 

  و سلم أو عن إمجاع  يوجد شيء منها إال عن قرآن أو عن الرسول صلى اهللا عليه
ونص تعاىل عن أال يقرب املشركون املسجد احلرام فقال بعضهم إن علة ذلك تطهري املسجد احلرام منهم فأجروا 

ذلك يف كل مسجد فكان يلزمهم وإذا لزم احلج إىل مكة أن يلزم إىل املدينة ألن مسجد املدينة واملدينة عند القائلني 
ن مكة وهذا إن طردوا فيه أصوهلم كفروا فإذا ادعوا اإلمجاع املانع هلم من ذلك مبا ذكرنا أفضل من مسجد مكة وم

  قيل هلم ال عليكم قيسوا إجياب جزاء الصيد باملدينة وحرمه فقد قال بذلك بعض التابعني من األئمة 
وا فقد وقيسوا اجلزاء فيما حرم قطعة من شجر احلرم على اجلزاء فيما حرم صيده من صيد احلرم فإن مل يفعل

تناقضوا وتركوا إجراء العمل وتركوا القياس وتركوا أن يتعدوا النص ولو فعلوا هذا يف كل مسائلهم الهتدوا 
  ولنجوا من ضالل القياس وفتنته 

  وقالوا إن علة احلدود الزجر والردع 

ىن باألمة ويف السرقة ولو قال أبو حممد كذبوا يف ذلك إذا كان ذلك ملا جاز العفو يف قتل النفس ومل جيز العفو يف الز
كان ذلك ملا كانت السرقة أوىل بوجوب حد حمدود فيها من الغضب وال كانت اخلمر أوىل بذلك من حلم اخلنزير 
ومن الربا وال كان الزىن أوىل بذلك من القذف بالكفر أو بترك الصالة وال كان الزىن بذلك أوىل من ترك الصالة 

  هللا رب العاملني فظهر كذب دعواهم يف ذلك واحلمد 
وقالوا إن علة القصر يف الصالة يف السفر إمنا هي املشقة فلذلك حدت بيوم ويومني وثالثة أيام على اختالفهم يف 

  ذلك 
قال أبو حممد وهذا أمر كان ينبغي ألهل التقوى أال ميروه على خواطرهم فكيف أن حيلوا به وحيرموا ويتركوا له 

  ب البحث أن أصل القصر املشقة قول رهبم تعاىل فأول ذلك الكذ
ولو كان ذلك لكان املريض املدنف املثبت العلة كاملبطون والذي به ناقض احلمى واملوم والسل ممن تثقل عليه 

الكلمة يسمعها ويصعب عليه رد اجلواب بكلمة فما فوقها أوىل بالقصر العظيم مشقة الصالة عليه وتكلف القراءة 
ذهنه إليها من املراكب يف عمارية ومعه مائة عبد يتمشى يف أيام الربيع على ضياعه  فيها واإلمياءة والتشهد صرف

من روضة إىل هنر ومن هنر إىل صيد ومن صيد إىل نزهة ومن كل منظر بديع إىل منظر حسن ينزل إذا شاء ويرجل 
  إذا شاء إال أنه من ذلك قاصد مسافة أكثر من ثالثة أيام من وطنه 

ى صيب له أدىن فهم فكيف على من يتعاطى التحرمي والتحليل ويستدرك على ربه تعاىل أشياء مل وهذا ما ال حييل عل
  يذكرها ربه تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم إن هذا هلو الضالل املبني 

يون هذا واملريض واملسافر قد سوى اهللا عز و جل بينهما يف الفطر يف رمضان ويف إباحة متيمم فهال ساوى القياس
املعللون بينهما يف قصر الصالة للذي املريض أحوج عليه من املسافر ألنه أكثر مشقة منه وأحوج إىل الراحة فأين 

قياسهم وعللهم مث هلك لو صح ما قالوه إن العلة يف قصر الصالة مشقة السفر وأعوذ باهللا من ذلك فأي متام 
جار ويف أيام الربيع يف آذار ويف نيسان ولفارس مريح قوي للمشقة يف مثانية وأربعني ميال يف سهل وأمن وظالل أش



على سبعة وأربعني ميال يف أوعار وشعار ويف محارة القيظ يف متوز ويف خوف شديد لراجل مكدود كبري السن 
  ضعيف اجلسم 

  ذلك  فأباحوا للفارس الذي ذكرنا أن يفطر يف رمضان ويقصر الصالة ومنعوا الرجل املكدود يف الوعر واحلر من
وقالوا ال بد له من الصيام واإلمتام أفترى امليل الواحد هو الذي حصلت فيه املشقة أو ترى نصف اليوم الذي به 

  متت الثالثة هو الذي حصلت املشقة دون اليومني ونصف يوم 
عليه و سلم  هذا ال حيتمل مثله إال من اهللا تعاىل الذي ال يسأل عما يفعل وأما حنن فنسأل أو من رسوله صلى اهللا

املبني مراد ربه تعاىل مث مل يكفهم إال أن ادعوا على العقل هذا البهتان ألهنم عند أنفسهم أهل احلكمة يف الشريعة مبا 
  توجبه عقوهلم 

وقد موه بعضهم بأنه إمنا تعلق يف ذلك احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تسافر امرأة يوما وليلة إال مع ذي 
  حمرم 
أبو حممد إن احتجاجهم هبذا احلديث يف إجياب الفطر والقصر والقريب من حتديدهم املذكور فليت شعري أي قال 

شيء يف منع املرأة من السفر يوما وليلة مما يوجب القصر يف يوم وليلة ومشي يوم وليلة خيتلف ففي أيام كانون 
  األول ال يكمل الراحل ثالثني ميال إىل الليل 

يران يف طيب اهلواء وطول األيام والشمس يف آخر اجلوزاء وأول السرطان يكمل أربعني ميال ويف أيام صدر حز
  والركبان كذلك والسري خيتلف فمن أين هلم أن جيدوا اليوم والليلة بأربعة برد 

وقد علمنا أن بني مشي شيخ ضعيف ومحار أعرج وبني مشي العساكر وبني مشي الرفاق وبني مشي املسافر 
ابة مطيقة وبني مشي الربيد يف اختالف األزمان أشد االختالف وأعظم التباين فكيف يستجيز ذو لب أن الراكب د

جيد ما يقصر فيه ويفطر بثالثة أيام اتو اليوم التام وال خالف أن ما متشيه العساكر يف أربعة أيام الشتاء ميشيه الربيد 
  شاهدة يف يوم واحد يف آخر الربيع وأول الصيف وهذا معروف بامل

وأيضا فإن ذلك احلديث قد جاء بألفاظ شىت ففي بعضها أكثر من ثالثة أيام ويف بعضها ثالثة أيام ويف بعضها ليلتني 
ويف بعضها يوم وليلة ويف بعضها يوم ويف بعضها بريد ويف بعضها ال تسافر على اإلطالق دون حتديد شيء أصال 

  فبطل احتجاجهم به 

عباس فقد خالفهم ابن مسعود وعائشة ودحية بن خليفة وشرحبيل بن السمط وغريهم فإن تعلقوا بابن عمر وابن 
  من الصحابة نعم وابن عمر نفسه فقد صح عنه القصر يف األميال اليسرية جدا 

  ويف امليل ويف سفر ساعة 
لضرر وعللوا الشفعة يف األرضني واحلكم على الشريك يعتق شقصه يف العبد واألمة يعتق الباقي بأن ذلك ا

  بالشريك 
وتناقضوا يف ذلك يف قوهلم ال شفعة يف اجلوهر وال يف العبيد وال يف احليوان وال يف الثياب وال يف السيوف وقد علم 

  كل ذي عقل أن الضرر يف ذلك بالشركة وانتقال امللك بالصدقة أو البيع أعظم من الضرر يف األرضني 
التني والرطب على الشفعة يف األرضني خوف الضرر الداخل على  فهال قاسوا ههنا كما قاس املالكيون الشفعة يف

  الشريك 
  وهال قاسوا هبة الشريك على بيعه فيقولوا شريكه أوىل باهلبة لئال يدخل عليه ضرر 



  فإن قالوا مل يرد أن يهبه قيل هلم وكذلك مل يرد أن يبيع منه 
 يتعدوا حدود اهللا يف النصوص وال يقيسوا الشفعة يف فإن رجعوا إىل النص فقد امتدوا ولزمهم أال يقيسوا أصال وال

  التني والثمار دون سائر العروض على وجوهبا يف األرضني واألشجار عندهم 
وهال قاسوا من حبس شقصا له يف أرض مشارعه على من أعتق شقصا له يف عبد الجتماعهما يف الضرر ولكن 

  هكذا يفضح الباطل أهله 
  وكذلك يكون تناقض أهله 

وهل قاسوا املعسر بعتق شقصه على املوسر بعتق شقصه ألن الضرر يف ذلك واحد وهم يقيسون عليه كل من أتلف 
شيئا فيوجبون عليه فيما عدا املكيالت واملوزونات القيمة ال املثل قالوا نفعل ذلك قياسا على تقومي الشقص على 

  يما أتلف ويتبعه به دينا املعتق فهال قوموا على املعسر إذا أعتق كما يقومون عليه ف
  قال أبو حممد وفيما ذكرنا كفاية وقلما ختلو هلم مسألة من مثل ما أوردنا وباهللا تعاىل التوفيق 

  وقال بعض حذاقهم قد تكون علة اخلصم علة خلصمه عليه يف إبطال قوله 
  مثال ذلك أن يقول احلنفي واملالكي ملا كان الوقوف بعرفة ال يصح إال مبعىن آخر 
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يقترن إليه وهو اإلحرام وجب أال يصح االعتكاف إال مبعىن آخر يقترن إليه وهو الصيام فيقول الشافعي ملا كان 
ذكروا أن  الوقوف بعرفة ال يقتضي الصيام وجب أن يكون االعتكاف ال يفتقر إىل الصيام وعلتهم كلهم فيما

  الوقوف بعرفة واالعتكاف لبث وإقامة يف موضع خمصوص 
قال أبو حممد ومثل هذا ال يعجز أن يأيت به من استجاز اهلذيان يف حال صحته من الربسام ولو تتبعنا ترجيحاهتم 

  العلل ألوردنا من ذلك مضاحك تغين عن كل ملهى وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 
ظراهتم وتكلفهم إخراج العلل لكل حكم خمتلف فيه أو جمتمع عليه يف الشريعة كان ومن تأمل كتب متأخريهم ومنا

فيه نص يعرفونه أو مل يعرفوا فيه نصا رأى كالما ال يأيت مبثله سامل لدماغ أصال إال أن يكون سالكا سبيل اجملون 
  والسخافة ونعوذ باهللا من اخلذالن 

  فصل احلكيم إال لعلة

كيم بيننا ال يفعل إال لعلة صحيحة والسفيه هو الذي يفعل ال لعلة فقاسوا رهبم تعاىل على قال أبو حممد وقالوا احل
  أنفسهم وقالوا إن اهللا تعاىل ال يفعل شيئا إال ملصاحل عباده وراموا بذلك إثبات العلل يف الديات 

فتاويهم تكون أصال لكل قال أبو حممد وتكاد هذه القضية الفاسدة اليت جعلوها عمدة ملذهبهم وعقدة تنحل عنها 
  كفر يف األرض 

وأما على التحقيق فهي أصل لقول الدهرية الذين جعلوا برهاهنم يف إبطال اخلالق ملا رأوا األمور ال جتري على 
املعهود فيما حيسن يف عقوهلم وأنه ال بد من علة للمفعوالت وإذ ال بد من علة فال بد لتلك العلة من علة وهكذا 

  ا كون أشياء ال أوائل هلا أبدا حىت يوجبو
وهي أيضا أصل لقول من قال إن الفاعل للعامل إمنا هو النفس وأما اهللا تعاىل فيحل عن أن حيدث هذه األقذار يف 

  العامل وهذا الظلم الظاهر من استطالة بعض احليوان على بعض 

لوا علة اخللق وجوده تعاىل ووجوده مل وهي أيضا أصل لقول من قال إن للعامل مل يزل وخالقه تعاىل مل يزل ألهنم جع
  يزل فخلقه مل يزل 

وهي أيضا أصل لقول من قال بأن العامل له خالقان من املانية والديصانية ألهنم قالوا تعاىل اهللا عن أن يفعل شيئا من 
عن ذلك غري احلكمة ولغري مصاحل عباده فصح بذلك عندهم أن خالق السفه والشر ومضار العباد خالق آخر تعاىل 

  علوا كبريا 
وهي أيضا أصل لقول من قال بالتناسخ ألهنم قالوا حمال أن يعذب احلكيم من مل يذنب وأن يفعل شيئا إال لعلة 

وحمال أن يعذب أقواما ليعظ آخرين أو ليجازي بذلك آخرين أو ليجازيهم بذلك وهو قادر على اجملازاة بال أذى 
اىل يعذب األطفال باجلدري والقروح واجلوع ويسلط بعض احليوان على ذلك هذا عبث فيما بيننا فلما رأيناه تع

بعض علمنا أن ذلك لذنوب تقدمت ألنفس ذلك احليوان وأولئك الصبيان وأهنم قد كانوا بالغني عصاه قبل أن 
  تنسخ أرواحهم يف أجسام الصبيان واحليوان 



م قالوا ليس من احلكمة أن يبعث اهللا تعاىل نبيا إىل وهي أيضا أصل لقول من أبطل النبوات كالربامهة ومن اتبعها فإهن
  من يدري أنه ال يؤمن به 

قال أبو حممد مث حسدهتم املعتزلة على هذه القضية فأخرجوا على حكم اهللا تعاىل وعن خلقه وقدرته ومجيع أفعال 
  العباد فضلوا ضالال بعيدا وأثبتوا خالقني كثريا غري اهللا تعاىل 

ن هذه البلية أهل اإلثبات فنفس عليهم إبليس اللعني عدو اهللا السالمة فبغي هلم الغوائل ونصب وسلم اهللا تعاىل م
  هلم احلبائل ووسوس هلم القول بالعلل يف األحكام فوقعوا يف القضية امللعونة اليت ذكرنا 

عاىل من أن يتعقبوا عليه وأصحب اهللا تعاىل عصمته منها أصحاب الظاهر فثبتوا على اجلادة املثلى وتربؤوا إىل اهللا ت
أحكامه أو أن يسألوه مل فعل كذا أو أن يتعدوا حدوده أو أن حيرموا غري ما حرم رهبم أو أن يوجبوا غري ما أوجب 

تعاىل أو أن حيلوا غري ما أحل عز و جل ومل يتجاوز ما أخربهم به نبيهم صلى اهللا عليه و سلم فاهتدوا بنور اهللا التام 
ي به تعرف األمور على ما هي عليه وميتاز احلق من الباطل مث بنص القرآن وبيان رسول اهللا الذي هو العقل الذ

  صلى اهللا عليه و سلم للدين إذ ال سبيل إىل السالمة يف اآلخرة إال هبذين السبيلني 
  واحلمد هللا رب العاملني وهو املسؤول أصحاب اهلداية حىت نلقاه على أفضل أحوالنا آمني 

د وكل هذه املقاالت الفاسدة اليت ذكرنا قد بينا بطالهنا بالرباهني الضرورية يف كتابنا املرسوم بكتاب قال أبو حمم
  الفصل يف امللل والنحل واحلمد هللا رب العاملني 

  ونقول يف ذلك ههنا قوال كافيا يليق بغرض كتابنا هذا إن شاء اهللا تعاىل فنقول وباهللا تعاىل التوفيق 
ملسألة قياسهم اهللا تعاىل على أنفسهم يف قوهلم إن احلكم بيننا ال يفعل شيئا إال لعلة فوجب أن إن أول ضالل هذه ا

  يكون احلكيم عز و جل كذلك 
قال أبو حممد وهم متفقون على أن القياس هو تشبيه الشيء بالشيء فوجب أهنم مشبهون اهللا تعاىل بأنفسهم وقد 

ماوات وألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن ألنعام أزواجا فاطر لس{ أكذهبم اهللا تعاىل يف ذلك بقوله 
ولو أن معارضا عارضهم فقال ملا كنا حنن ال نفعل إال لعلة } يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو لسميع لبصري 

فاطر لسماوات { وجب أن يكون تعاىل خبالفنا فوجب أال يفعل شيئا لعلة لكان أصوب حكما وأشد اتباعا لقوله 
} جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن ألنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو لسميع لبصري  وألرض

  وباهللا تعاىل التوفيق 
وأيضا فإهنم هبذه القضية الفاضحة قد أدخلوا رهبم حتت احلدود والقوانني وحتت رتب مىت خالفها لزمه السفه تعاىل 

أويل ولزمهم إن طردوا هذا األصل الفاسد أو يقولوا ملا وجدنا اهللا عن ذلك علوا كبريا وهذا كفر جمرد دون ت
الفعل منا ال يكون إال جسما مركبا ذا ضمري وفكرة وجب أن يكون الفعال األول جسما مركبا ذا ضمري وفكرة 

  تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 
  قال أبو حممد فهذا يلزمهم كما ذكرنا 
هم من غري طريق إلزامهم طردها فنقول باهللا تعاىل التوفيق إن احلكيم منا إمنا مث نبني بالربهان الضروري بطالن قضيت

صار حكيما ألنه انقاد ألوامر ربه تعاىل ولتركه نواهيه فهذا هو السبب املوجب على احلكيم منا أال يفعل شيئا إال 
  ملنفعة ينتفع هبا يف معاده أو ملضرة يستدفعها يف معاده 

يزل وحده وال شيء معه وال مرتب قبله فلم يكن على اهللا تعاىل رتبة توجب أن يقع الفعل وأما الباري تعاىل فلم 
  منه على صفة ما دون غريها بل فعل ما فعل 



  كما شاء ومل يفعل ما مل يفعل كما مل يشأ فبطل تشبيههم أفعال احلكيم منا بأفعال الباري تعاىل 
ستدالل أصال وال ألن العقل أوجب أن يسمى تعاىل حكيما وإمنا وأيضا فإنا مل نسم اهللا تعاىل حكيما من طريق اال

مسيناه حكيما ألنه مسى بذلك نفسه فقط وهو اسم علم له تعاىل ال مشتق ويلزم من مسى ربه تعاىل حتما من طريق 
صل االستدالل أن يسميه عاقال من طريق االستدالل وقد بينا فساد هذه الطريقة وبطالهنا وضالهلا يف كتاب الف

  فبطلت قضيتهم الفاسدة مجلة وصح أهنا دعوة فاسدة منتقضة 
وإما تعرضن عنهم بتغآء رمحة من ربك { وأما قوهلم إنه تعاىل يفعل األشياء ملصاحل عباده فإن اهللا تعاىل أكذهبم بقوله 

بل ما عليهم يف  فليت شعري أي مصلحة للظاملني يف إنزال ما ال يزيدهم إال خسارا} ترجوها فقل هلم قوال ميسورا 
ذلك إال أعظم الضرر وأشد املفسدة ولقد كان أصلح هلم لو ينزل وما أراد اهللا تعاىل هبم مصلحة قط ولكنهم من 

وترى لشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات ليمني وإذا غربت تقرضهم ذات لشمال { الذين قال تعاىل فيهم 
  } و ملهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا وهم يف فجوة منه ذلك من آيات هللا من يهد هللا فه

  قال أبو حممد ويقال هلم املصلحة مجيع عباده فعل تعاىل ما فعل أم ملصلحة بعضهم 
فإن قالوا ملنفعة مجيعهم كابروا وأكذهبم العيان ألن اهللا تعاىل مل يبعث قط موسى عليه السالم ملنفعة فرعون وال 

ليه و سلم ملنفعة أيب جهل وال ملصلحته بل ملضرهتما ولفساد آخرهتما ودنيامها ملصلحته وال بعث حممدا صلى اهللا ع
  وهكذا القول يف كل كافر لو مل يبعث اهللا من كذبوه من األنبياء لكان أصلح لدنياهم وآخرهتم 

 وأيضا فال شيء يف العامل فيه مصلحة إلنسان إال وفيه مضرة آلخر فليت شعري ما الذي جعل الصالح على زيد
بفساد عمرو حكمه وكل من فعل هذا بيننا فهو سفيه بل هو أسفه السفهاء واهللا تعاىل يفعل كل ذلك وهو أحكم 

  احلكماء فيلزمهم على قياسهم الفاسد 
وأصلهم الفاضح أن يسفهوا رهبم تعاىل ألنه عز و جل يفعل ما هو سفه بيننا لو فعلناه حنن وقد وجدنا من أعرى بني 

  ىت تتقابل كالديكة والكباش والقبج احليوانات بيننا ح

وقتلها لغري أكل أنه غاية السفه والباري تعاىل يفعل كل ذلك ويقتل احليوانات لغري أكل ويسلط بعضها دون مثوبة 
  للقاتل منهما وال املقتول وهو أحكم احلاكمني 

ده وصح بالضرورة أنه يفعل ما يشاء وهذا خالف الرتبة بيننا فبطل قوله إن اهللا تعاىل ال يفعل شيئا إال ملصاحل عبا
لصالح ما شاء ولفساد ما شاء ولنفع من شاء ولضر من شاء ليس ههنا شيء يوجب إصالح من صلح وال إفساد 

  من أفسد وال هدي من هدى وال إضالل من أضل وال إحسان إىل من أحسن إليه 
  وهم دائبا يسألون رهبم } وهم يسألون  ال يسأل عما يفعل{ وال اإلساءة إىل من أساء إليه لكن فعل ما شاء 

  مل فعلت كذا كأهنم مل يقرؤوا هذه اآلية نعوذ باهللا من اخلذالن 
وجنده عز و جل قد حبب بني زوجني حىت أطاعاه وحبب بني آخرين حىت عصياه واشتغال مبا مها فيه عن الصالة يف 

ربوا وابتلى قوما فكفروا وعاىف قوما فصربوا أوقاهتا وجذم صاحلا وطاحلا وسلم صاحلا وطاحلا وابتلى قوما فص
وشكروا وعاىف آخرين فبطروا وكفروا وعمر صاحلا وصاحلا أقصى العمر واخترم صاحلا وطاحلا يف حداثة السن 

وجعل عيسى عليه السالم نبيا حني سقوطه من بطن أمه وآتى حيىي احلكم صبيا وبسط لفرعون أنواع الغرور حىت 
وخلق قوما ألباء فهماء كفارا كالفيومي اليهودي وأيب ريطة اليعقويب وقوما ألباء فهماء قال أنا ربكم األعلى 

مسلمني وقوما بلداء كفارا وقوما بلداء مسلمني فبأي شيء استحق عنده هؤالء أن يرزقهم الفهم وهؤالء أن مينعهم 
  إياه 



اهم من ذكرنا ممن كان ضررا عليهم فصح فإن قالوا لو رزق بلداء الكفار الفهم لكانوا ضررا على املسلمني أرين
تناقضهم وأكذهبم الباري عز و جل بقوله إمنا منلى هلم ليزدادوا إمثا وبقوله تعاىل أمنا مندهم به من مال وبنني نسارع 
 هلم يف اخلريات فأخرب تعاىل أنه إمنا أملى هلم لضررهم ال لنفهم وال ملصلحتهم وكذلك يكذهبم أيضا إمنا يريد اهللا أن

  يعذهبم يف احلياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 

وكذلك قال تعاىل أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطهر قلوهبم فأبان اهللا تعاىل كذهبم يف قوهلم إن اهللا تعاىل إمنا يفعل 
يف الشرائع ملصاحل عباده وأيضا فقد كان أصلح هلم أن يدخلهم اجلنة دون تكليف عمل وال مشقة واحتج بعضهم 

  ذلك بقوله تعاىل ما ننسخ من آية أو ننساأها نأت خبري منها أو مثلها 
قال أبو حممد وهذا ال حجة هلم فيه ألن الناسخة إمنا صارت خريا لنا معشر املؤمنني هبا خاصة إذ جعلها اهللا تعاىل 

  لك بال سبب وال علة أصال خريا لنا ال قبل ذلك ومل يكن قط هنا سبب يوجب أن تكون خريا لنا إال أنه تعاىل شاء ذ
ويقال هلم وباهللا تعاىل التوفيق مىت كانت الناسخة خريا لنا إذ نسخ هبا ما تقدم أو قد كنت خريا لنا قبل أن يسنخ ما 

  تقدم 
قإن قالوا كانت خريا قبل أن خياطبنا هبا فقضوا أصلهم وأثبتوا أنه تعاىل قد منعنا ما هو خري لنا مدة طويلة وإن قالوا 

  صارنت خريا لنا إذا نسخت هبا ما تقدم وإذ خاطبنا وأبطل هبا الرتبة األوىل بل 
قيل هلم وما الذي أوجب أن تصري حينئذ خريا لنا وما الذي أوجب أن تنتقل الرتبة األوىل عن كوهنا خريا لنا أعلة 

  متقدمة حكمت على البارى تعاىل بذلك أم أنه شاء ذلك فقط 
ك على البارى عز و جل كفروا بإمجاع األمة وجعلوا اهللا تعاىل مدبرا مصرفا تعاىل اهللا فإن قالوا بل علة أوجبت ذل

  عن ذلك 
فإن قالوا بل إنه شاء ذلك فقط رجعوا إىل أنه تعاىل شاء ما فعل بال علة أصال ومل يشأ ما مل يفعل وأنه تعاىل يريد 

  لتوفيق ضالل من ضل ومل يرد به اهلدى وال املصلحة أصال وباهللا تعاىل ا
وقد بني تعاىل ذلك بقوله ويف آذاهنم وقرا وبقوله تعاىل ختم اهللا على قلوهبم فليت شعرى أي صالح إرادة اهللا تعاىل 

  ملن ختم على قلبه وجعل يف أذنيه وقرا عن قبول احلق نعوذ باهللا من أن يريد منا ما أراد هبؤالء 
  ن يريد به من الصالح ما أراد هبم ونقول ملن قال إنه تعاىل أراد صالحهم أن يدعو ربه أ

وجنده تعاىل خلق الكلب مضروبا به املثل يف الرذالة واخلنزير رجسا وخلق اخليل يف نواصيها اخلري فأي علة وأي 
سبب أوجب على هذه احليوانات أن يرتبها هكذا وما الذي أوجب أن خيترع بعضها جنسا وبعضها مباركا وبأي 

ن منها فعل أو قبل أن توجد وأي علة أوجبت أن خيلق ما خلق من األشياء على شيء استحقت ذلك قبل أن يكو
عدد ما دون ان خيلق أكثر من ذلك العدد أو أقل وأن خيلق اخللد أعمى والسرطان صارفا بصره أمام ووراء أي 

  ذلك شاء واألفعى أضر من اخللد وهلا بصر حاد 
راض ليعوضهم أو ليأخر آباءهم فهذا كله فاسد ألنه قد كان يعترب فإن قالوا خلقها لتعترب هبا وعذب األطفال باألم

ببعض ما خلق كاالعتبار بكله ولو زاد يف اخللق لكان االعتبار أكثر فلزم التقصري على قوهلم تعاىل اهللا على ذلك 
نب له وال فساد فيما بيننا أعظم من فعل من عذب آخر ليعطيه على ذلك ماال أو من فعل من عذب إنسانا ال ذ

يعظ به آخر أو ليثبت على ذلك آخر وكل هذا يفعله البارى تعاىل وهو أحكم احلاكمني فبطل قوهلم إن احلكيم ال 
  يفعل شيئا إال لعلة قياسا على ما بيننا 



 وأي فرق بني ذبح صغار احليوان ملنافعنا وبني ذبح صغارنا ملنافعنا فيذبح ولد عمرو ملصلحة زيد إال أن اهللا تعاىل شاء
فأباحه ومل يشأ هذا فحرمه ولو أحل هذا وحرم ذلك لكان عدال وحكمة وإذا مل يفعله تعاىل فهو سفه وال علة لكل 

ذلك أصال وقد أباح تعاىل سىب نساء املشركني وأطفاهلم واسترقاقهم قهرا ومتلكنا رقاهبم وأخذنا أمواهلم غصبا 
م أن آبائهم لو أسلموا حلرم علينا سىب أوالدهم لذنوب وقعت من آبائهم والدليل على أن ذلك لذنوب آبائه

ومتلكهم فما الذي جعل األبناء مؤاخذين بذنوب غريهم أو ما الذي جعل مصلحة أوىل من مصلحة ابائهم وكل ال 
  ذنب له لو فعل ذلك فاعل بيننا بغري نص من اهللا تعاىل أما كان يكون أظلم الظاملني وأسفه السفهاء 

  اب الكالم يف االجتهادالباب األربعون وهو ب

ما هو وبيانه ومن هو معذور باجتهاده ومن ليس معذورا به ومن يقطع على أنه خطأ عند اهللا تعاىل فيما أراد إليه 
  اجتهاده ومن ال يقع على أنه خمطىء عند اهللا عز و جل وإن خالفناه 

ها ألن أكثر املتكلمني يف االجتهاد وحكمه قال أبو حممد علي بن أمحد رمحه اهللا لفظة االجتهاد مما جيب معرفة تفسري
  ال يعلمون معنا فنقول وباهللا تعاىل التوفيق 

إن حقيقة بناء لفظة االجتهاد أنه افتعال من اجلهد وحقيقة معناها أنه استنفاد اجلهد يف طلب الشيء املرغوب إدراكه 
اللغة فيه واجلهد بضم اجليم الطاقة حيث يرجى وجوده فيه أو حيث يوقن بوجوده فيه هذا ماال خالف بني أهل 

والقوة تقول هذا جهدي أي طاقيت وقويت واجلهد بفتح اجليم سوء احلال وضيقتها تقول القوم يف جهد أي يف سوء 
حال فإذ ذلك كذلك فاالجتهاد يف الشريعة هو استنفاد الطاقة يف طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك احلكم ما ال 

  علم بالديانة فيه خالف بني أحد من أهل ال
قال أبو حممد وإمنا قلنا يف تفسري االجتهاد العام حيث يرجى وجوده فعلقنا الطلب مبواضع الرجاء وقلنا يف تفسري 
االجتهاد يف الشريعة حيث يوجد ذلك احلكم فلم نعلقه بالرجاء ألن احكام الشريعة كلها متيقن أن اهللا تعاىل قد 

تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه و سلم مل ينب لنا الشريعة اليت أراها اهللا تعاىل منا  بينها بال خالف ومن قال إن اهللا
وألزمنا إياها فال خالف يف أنه كافر فأحكام الشريعة كلها مضمونة الوجود لعامة العلماء وإن تعذر وجود بعضها 

ما ليس يف وسعنا ما نعذر  على بعض الناس فمحال ممتنع أن يتعذر وجوده على كلهم ألن اهللا تعاىل ال يكلفنا
  وجوده على الكل فلم يكلفنا اهللا تعاى إياه قط قال اهللا تعاىل ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها وقال تعاىل 

وما جعل عليكم يف الدين من حرج وبالضرورة ندرى أي تكليف أصابه ماال سبيل إىل وجوده حرج فصح قولنا 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

على أن القرآن وما حكم به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قاله أو فعلعه أو أقره وقد علمه مث اتفق العلماء 
مواضع لوجود أحكام النوازل واختلفوا يف نقل السنن على ما ذكرناه قبل وبينا الربهان هنالك حبول اهللا تعاىل 

  وقوته على وجوب قبول اخلرب املسند بنقل العدول 
ئفة ال موضع البتة لطلب حكم النوازل من الشريعة وال وجود إال هذه املعادن اليت ذكرنا أما مث اختلفوا فقالت طا

نص على اسم تلك النازلة وأما دليل منها على حكم تلك النازلة ال حيتمل إال وجها واحدا وهذا قول مجيع أهل 
يع اصحابنا الظاهريني وبه نأخذ وقد اإلسالم قطعا وإن اختلفوا يف الطرق اليت توصل إىل معرقة السنن وهو قول مج

  بينا أقسام الدليل املذكور فيما سلف من ديواننا هذا وحضرناها هنالك واحلمد هللا رب العاملني 



وقال آخرون بل ههنا مواضع أخر يطلب فيها حكم النازلة وهي اخلرب املرسل وقال الصاحب الذي ال يعرف له 
وإن مل يشتهر وقول اإلمام الوايل منهم ودليل اخلطاب والقياس والرأى  خمالف من الصحابة إذا اشتهر وقال آخرون

اجملرد واالستحسان وقول أكثر العلماء وعمل أهل املدينة واألخذ بقول عامل وإن كان له خمالف مثله وقد شرحنا 
هذا واحلمد هللا رب  معاىن هذه األمساء وأبطلنا احلكم بكلها أو بشيء منها بالرباهني الضرورية فيما سلف من كتابنا

  العاملني 
فأما تعلق قوم فيما اعتقدوه من أحكام بعض النوازل بقول صاحب له خمالفون أو بقول تابع أو بقول فقيه من 

الفقهاء املتقدمي وإن خالفه غريه من أهل العلم فهذا هو التقليد الذي قد تكلمنا يف إبطاله فيما سلف من كتابنا هذا 
  ني واحلمد هللا رب العامل

قال أبو حممد وليس للمتكلمني يف الديانة اليوم قول يكون عندهم اجتهادا غري ما ذكرنا وقد كانت أقوال يف ذلك 
  لقوم من أهل الكالم قد درست مثل قول 

بعضهم إن ما وقع يف النفس من أول الفكر فهو الواجب ان يقال به وقال بعضهم الواجب أن يقال باألثقل ألنه 
  ل بعضهم بل األخف منها لقول اهللا تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر خالف اهلوى وقا

قال أبو حممد وهذه أقوال فاسده ألهنا كلها دعاوى يعارض بعضها بعضا وكل ما ألزمنا اهللا تعاىل فهو يسر وإن نقل 
يقع يف أوائل الفكر الوسواس علينا وكل شريعة تتكلف فهى خالف اهلوى ألن تركها كان موافقها للهوى ألنه قد 

وقال تعاىل ذاما لقوم شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا ومن قطع بشيء مما يقع يف نفسه من الدين فقد شرع 
من الدين ما مل يأذن به اهللا تعاىل وقال تعاىل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني فنص تعاىل على أن من ال برهان له 

تعاىل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا  فليس بصادق وقال
شيئا وهو شر لكم فهذا يدفع قول من قال باألخف وقال تعاىل وما جعل عليكم يف الدين من حرج وهذا يدفع قول 

  أو مل يقع وسواء كان أخف أو أثقل من قال باألثقل وصح أنه ال الزم إال ما ألزمنا اهللا تعاىل وسواء وقع يف النقس 
قال أبو حممد وإذ قد احنصرت وجوه االجتهاد إىل ما قد وضحنا براهينه من القرآن أو اخلرب املسند بنقل الثقات إىل 

النيب صلى اهللا عليه و سلم أما نصا على اإلسم وإما ليال من النص ال حيتمل إال معىن واحدا وسقط كل ما عداها 
 قد حصرت فالواجب أن ننظر يف أقسام اجملتهدين فنظرنا يف ذلك فوجدنا أقسام اجملتهدين بقسمة من الوجوه اليت

  العقل الضرورية ال خترج عن ثالثة أقسام عندنا وأما عند اهللا تعاىل فقسمان ال ثالث هلما 
اىل واقعا يف التعيني إما فالقسمان اللذان عند اهللا تعاىل إما مصيب أو خمطىء ال بد أن يكون كل جمتهد عند اهللا تع

مصيب وإما خمطىء فقد أوضحنا فيما سلف من كتابنا هذا الرباهني الضرورية على أن احلق ال يكون يف قولني 
  خمتلفني يف حكم واحد يف إنسان واحد يف وجه واحد 

ئه عند اهللا عز و وأما الثالثة أقسام اليت عندنا فمصيب تقطع على صوابه عند اهللا عز و جل أو خمطىء نقع على خط
جل أو متوقف فيها ال ندري أمصيب عند اهللا تعاىل أو خمطىء وإن أيقنا أنه يف أحد احليزين عند اهللا عز و جل بال 

شك ألن اهللا تعاىل ال يشك بل عنده علم حقيقة كل شيء ولكنا نقول مصيب عندنا أو خمطىء عندنا واهللا أعلم أو 
وإمنا هذا فيما مل يقم على حكمه عندنا دليل أصال وما كان من هذه الصفة  نتوقف فال نقول إنه خمطىء وال مصيب

فال حتل الفتيا فيه ملن مل يلح له وجهه إذ ال شك يف أن عند غرينا بيان ما جهلناه كما أن عندنا بيان كثريا مما جهله 
  غرينا ومل يعر بشر من نقص أو نسيان أو غفله 



ة قوله ما قياما صحيحا فحقه التدين به والعمل به والدعاء إليه والقطع أنه احلق فإذا قال الربهان عند املرء على صح
عند اهللا عز و جل ملا ذكرنا قبل وليس من هذا احلكم بالشهادة من العدلني وقد يكونان يف باطن أمرمها عند اهللا 

  لفنا احلكم بشهادهتما تعاىل كاذبني أو مغفلني وإذ مل يكلفنا اهللا تعاىل معرفة باطن ما شهدا به ولكن ك
وقد عملنا أنه ال ميكن أن خيفى احلق يف الدين على مجيع املسلمني بل بل ال بد أن تقع طائفة من العلماء على صحة 

حكمه بيقني ملا قدمنا يف كتابنا يف هذا من أن الدين مضمون بيانه ورفع اإلشكال عنه بقول اهللا تعال تبيانا لكل شيء 
  للناس ما نزل إليهم وبقوله تعاىل لتبني 

ولكن قد قال اهللا تعاىل وليس عليكم جناح فيما اخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم فصح بالنص أن اخلطأ مرفوع 
عنا فمن حكم بقول ومل يعرف أنه خطأ وهو عند اهللا تعاىل خطأ فقد أخطأ ومل يتعمد احلكم مبا يدري أنه خطأ فهذا 

ىل وهذه اآلية عموم دخل فيه املفتون واحلكام والعاملون واملعتقدون فارتفع ال جناح عليه يف ذلك عند اهللا تعا
اجلناح عن هؤالء بنص القرآن فيما قالوه أو عملوا به مما هم خمطئون فيه وصح أن اجلناح إمنا هو على من تعمد 

ليل أصال وصح هبذه اآلية أن بقلبه الفتيا أو التدين أو احلكم أو العمل مبن يدرى أنه ليس حقا أو مبا مل يقدم إليه د
  من قام عنده برهان على بطالن قول فتمادى عليه فهو يف جناح ألنه قد تعمد بقلبه ذلك 

وكذلك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران 
وقد ذكرناه بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا فأغىن عن إعادته فنص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أن 

ه حق عنده وأسقط عنه بذلك اإلمث وإن كان خمطئا يف احلاكم إذا أخطأ يف اجتهاده فله أجر فيما أداه اجتهاده إىل أن
  احلقيقة عند اهللا تعاىل 

قال أبو حممد واعتقاد الشيء والعمل به والفتيا به حكم به فدخل هؤالء حتت لفظ احلديث املذكور وعمومه فصح 
  ما ذكرناه وباهللا تعاىل التوفيق 

هلما إما خمطىء معذور كما قلنا وإما خمطىء غري معذور على قال أبو حممد مث ينقسم املخطىء اجملتهد قسمني ال ثالث 
ما شهد به قول اهللا تعاىل وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم أن املخطىء املعذور هو 

 الذي يتعمد اخلطأ وهو الذي يقدر أنه على حق اجتهاده وأن املخطىء وغري املعذور هو من تعمد بقلبه ما صح عنده
  أنه خطأ أو قطع بغري اجتهاده 

فإن قال قائل فإنكم على هذا يلزمكم أن كل من قال من الصحابة أو من التابعني وفقهاء األمة وخيارها بقول 
  خيالف قولكم يف كل مسألة فإنه داخل فيما ذكرمت من التكفري أو التفسيق أو الكذب ويف هذا ما فيه 

زم لكم ولكل من قال إن احلق يف واحد من األقوال ألنكم يف قوله لكم قلنا هذه دعوى منكم كاذبة بل هو الال
تزعمون يف نصركم إياها أهنا موافقة ملا جاءه من عند اهللا تعاىل إما لقرآن أو لسنة مسندة أو مرسلة ومها عندكم 

من خالفكم فيها من سواء يف أمر اهللا تعاىل بقبوله أو لقياس بل هو عندكم مما أمر اهللا تعاىل به فيلزمكم أن كل 
صاحب أو تابع أو فقيه خمالف ملا جاء من عند اهللا تعاىل واملخالف ملا جاء من عند اهللا تعاىل عندكم إما كافر وإما 

  فاسق 
  فإن قال ال يكون كافرا وال فاسقا وال عاصيا إال أن يعاند احلق الذي جاء من عند اهللا تعاىل وهو يدري أنه حق 

هللا احلمد فإن كل من خالف قرآنا أو سنة صحيحة أو إمجاعا متيقنا وهو ال يلوح له أنه خمالف قلنا هذا نفس قولنا و
لشيء من ذلك فليس كافرا وال عاصيا وال فاسقا بل هو مأجور أجرا واحدا كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  صحيحة فهذا برهاننا من السنة  سلم فيمن اجتهد فأخطأ وال خطأ يف شيء من الشريعة إال يف خالف قرآن أو سنة



دعوهم آلبآئهم هو أقسط عند هللا فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف لدين { وأما من القرآن فقوله تعاىل للمسلمني 
ومن اإلمجاع أنه } ومواليكم وليس عليكم جناح فيمآ أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان هللا غفورا رحيما 

ألمة أن من قرأ فبدل من القرآن بلفظ آخر أو أسقط كالما أو زاد ساهيا خمطئا فإنه ال يكفر ال خالف بني أحد من ا
وال يبتدع وال يفسق وال يعصي وإمنا الشأن فيمن قامت عليه احلجة فعند وخالف اآلية بعد أن وقف عليها مقلدا أو 

هم التكفري والتفسيق على حسب متبعا هلواه أو خالف السنة بعد أن عرفها كذلك فهؤالء هم الذين يقع علي
  خالفهم لذلك إن استحلوا خالف ذلك كفروا وإن خالفوه معاندين غري مستحلني فسقوا 

وهكذا القول يف الشريعة كلها ووطء الفرج احلرام وأكل احلرام واستباحة العرض احلرام والبشرة احلرام وحنو 
عند اهللا تعاىل على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم فال  ذلك كل هذا من فعله خمطئا غري عامل أنه خالف ما جاء من

يكفر وال يفسق وال يعصي ومن فعله عامدا غري معتقد إلباحة ما حرم اهللا تعاىل من ذلك فهو فاسق ومن فعله عامدا 
كل  مستحال خالف اهللا تعاىل فهو كافر وقد نزه اهللا تعاىل كل صاحب وكل فاضل عن هاتني املنزلتني وأوقع فيهما

  فاسق متبع هواه قاصدا إىل نصر الباطل والثبات عليه وهو يدري أنه باطل وباهللا تعاىل التوفيق 
قال أبو حممد فإذا قد صح كل ما قلناه فلنبني حبول اهللا تعاىل وقوته وجوه االجتهاد اليت قدمنا وحكم من أخذ بوجه 

  أو التوقف يف أمره وباهللا تعاىل نعتصم  منها ويف أي خرب يقع عندنا من القطع بصوابه أو القطع خبطئه
فأول ذلك من تعلق بآية منسوخة فهذا ال خيلو من أحد وجهني إما أن تكون تلك اآلية قد جاء نص منقول نقل 

تواتر بأهنا منسوخة أو قال دليل متيقن النص أو احلال بأهنا منسوخة فإن كان نسخها ثبت أحد هذه الوجوه 
غه من املنسوخ عند اهللا عز و جل بال شك ما مل يثبت الربهان عنده بنسخها معذور فحكمها الثبات على ما بل

  مأجور مرتني 
فإذ قام عليه الربهان املذكور بأهنا منسوخة فتمادى على ذلك من األخذ باملنسوخ معتقدا لصوابه يف ذلك فهو كافر 

ول أو على القول بالصالة إىل بيت املقدس مشرك حالل الدم كمن متادى على القول بأن املتوىف عنها وصية إىل احل
  وما أشبه ذلك 

وأما إن قام الدليل عنده على أهنا منسوخة من النص املتيقن كما ذكرنا إال أهنا مما اختلف الناس يف نسخها فتمادى 
ح فهو على القول باملنسوخ وهو يعلم خالف ذلك فهو فاسق عاص هللا تعاىل لتعمد قلبه القول مبخالفة احلق الصحي

  عامد كبرية وباهللا تعاىل التوفيق 
فإن كانت تلك اآلية مما قام الدليل على نسخها من نقل اآلحاد وهو ممن يصحح مثل ذلك النقل فتمادى على 

القول هبا فهو فاسق بتعمده خمالفة ما هو احلق عنده وإن كنا ال نقطع على أنه خمطىء وليس هذا فيما مل يأت من 
قط لكن من جهة من اختلف يف توثيقه وال بد وال مزيد وهذا كمن رد شهادة العدلني من جهة الثقات مسندا ف

احلكام فيما يقبالن فيه بغري شيء يوجب رد شهادهتما فهذا فاسق لرده ما هو احلق عنده ولعله يف باطن األرض 
  مصيب يف ردها إذ لعلهما كاذبان أو مغفالن أو غاب عنهما سر تلك الشهادة فهذا أفضل 

فهذه خاصة فيمن مات كافرا } لئن أشركت ليحبطن عملك { وفصل ثان وهو أن يتعلق بآية خمصوصة مثل قوله 
بربهان نص آخر فهذه أيضا ما مل يقم عنده برهان بأهنا خمصوصة فحكمه الثبات على املخصوص الذي بلغه وهو 

  لنا يف الفصل الذي قبل هذا مأجور مرتني حىت إذا قام عليه الدليل الربهاين بأهنا خمصوصة فكما ق
قل ال أجد يف مآ أوحي إيل حمرما على طاعم { وفصل ثالث وهو أن يتعلق بآية قد خص منها بعضها كقوله تعاىل 

يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغري هللا به فمن ضطر غري باغ وال 



وحملصنات من لنسآء إال ما ملكت أميانكم كتاب هللا عليكم وأحل لكم { وله تعاىل وكق} عاد فإن ربك غفور رحيم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني فما ستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة وال جناح 

ن لنسآء إال ما ملكت وحملصنات م{ إىل قوله } عليكم فيما تراضيتم به من بعد لفريضة إن هللا كان عليما حكيما 
أميانكم كتاب هللا عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري مسافحني فما ستمتعتم به منهن 

وكقوله تعاىل } فآتوهن أجورهن فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد لفريضة إن هللا كان عليما حكيما 
فهذا أيضا حكمه الثبات على } ا جزآء مبا كسبا نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم ولسارق ولسارقة فقطعوا أيديهم{ 

ما بلغه وهو مأجور مرتني فإن قام عليه الربهان فتمادى فإن كان صحيحا عنده فهو كافر كمن أحل اخلمر بعموم 
  هذه اآلية أو أحل العبيد مبلك اليمني 

اآلية إىل } حرمت عليكم أمهاتكم { من تعلق بقوله تعاىل وفصل رابع وهو أن يتعلق بآية مزيد عليها نص آخر ك
  وقد زيد يف هذه اآلية حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها وخالتها } وأحل لكم ما وراء ذلكم { قوله 

ومثل هذا كثري فهذا أيضا حكمه الثبات على ما بلغه وهو مأجور مرتني ما مل يقل عليه دليل بالزيادة فإن كان 
  ا عنده فخالفه معتقدا خالف النص فهو كافر الدليل صحيح

  وفصل خامس وهو أن يتعلق بآية فيصرفها عن وجهها 
وقوله } واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان { كمن ادعى يف قول اهللا عز و جل 

عليه و سلم من احلكم باليمني مع أهنما خمالفان ملا صح عن النيب صلى اهللا } وأشهدوا ذوي عدل منكم { تعاىل 
  الشاهد وموجبان أال حيكم بأقل من الشاهدين أو شاهد وامرأتني 

  قال أبو حممد وهذا متويه تعمدوه أو جاز عليهم بغفلة 
أو صرف لآليتني عن وجههما ومتويه بوضعهما يف غري موضعهما ألنه ليس يف اآليتني املذكورتني أمر باحلكم 

  بالشاهدين 
  هد واملرأتني أصال أو الشا

  وال دليل على ذلك بوجه من الوجوه 
وإمنا فيهما األمر باستشهاد الشاهدين أو الشاهد واملرأتني املداينة والطالق والرمحة فقط مع ما فيهما من قوله تعاىل 

فهو  دون ذكر عدد إشهاد واحد يقع عليه اسم إشهاد وقوعا صحيحا يف اللغة بال شك} وأشهدوا إذا تبايعتم { 
  جائز بنص القرآن 

وهذا خطأ ألن إيتاء حق الزكاة فيما أنبتت } وآتوا حقه يوم حصاده { وكمن تعلق يف إجياب الزكاة بقوله تعاىل 
  األرض ال ميكن يوم احلصاد وهي أيضا مكية والزكاة مدنية 

كتة واحتج هباتني اآليتني فصح أن من احتج هبذه اآلية يف أحكام الزكاة فصارف لآلية عن وجهها فمن جهل هذه الن
فيما ذكرنا فهو خمطىء ألنه مل يأمره اهللا تعاىل قط مبا ذهب إليه لكنه جبهله مأجور مرة معذور فإن وقف على ما 

  ذكرنا فتمادى على قوله فهو فاسق أو كافر على ما قسمنا قبل خمطىء عند اهللا تعاىل بيقني ملا ذكرنا قبل 
داخلة على من تعلق باألحاديث كما ذكرنا قبل سواء بسواء كمن تعلق حبديث  قال أبو حممد وهذه الفصول كلها

  منسوخ أو خمصوص أو خمصوص منه أو مزيد عليه فهذا كما 



قلنا يف اآليات سواء بسواء إال أنه ال يكفر إال برد حديث ثبت عنده وإن كان خمتلفا يف األخذ به فكما قلنا يف 
عنده معتقدا لذلك فهو كافر خمطىء عند اهللا تعاىل وإن خالف ذلك بلسانه  اآليات إن خالف يف ذلك ما هو احلق

  دون قلبه فهو فاسق 
ومما ذكرنا أيضا قول من احتج يف إباحة الصالة يف املقربة بصالة النيب صلى اهللا عليه و سلم على قرب املسكينة 

  نه قياسا ال صرفا للخرب عن وجهه السوداء وهو ال يبيح الصالة على القرب وأما لو اختذ هبذا لكان هذا م
وكمن احتج بقوله صلى اهللا عليه و سلم إذا مات امليت انقطع عمله إال من ثالث يف رد احلج عن امليت وترك 

  للصيام عنه وترك كشف رأسه إن مات حمرما 
 ذلك بنص ومنها أن يدعي املرء يف عموم آية نسخا أو ختصيصا أو ختصيصا منها أو ندبا فإن حق له دعواه يف

صحيح فقوله حق مقطوع على صحته عند اهللا عز و جل ومن قال إن هذه اآلية أو اخلرب قد نسخها اهللا عز و جل 
أو خصهما أو خصص منهما أو يلزمنا ما فيهما أو أراد هبما غري ما يفهم منهما ومل يأت على دعواه بنص صحيح 

  فقد قال اهللا ما مل يعلم 
كمن تقدم ذكرنا هلم ألن من تعلق بنص مل يبلغه ناسخه وال ما خصه وال ما زيد به عليه قال أبو حممد وليس هؤالء 

فقد أحسن ولزم ما بلغه وليس عليه غري ذلك حىت يبلغه خالفه من نص آخر ومن ذكرنا يف هذا الفصل فلم يتعلق 
هيا غري عارف مبا اقتحم بشيء أصال بل حتكم يف الدين كما اشتهى وهذا عظيم جدا فمن قال هبذا ممن نشاهده سا

فيه من الدعوى فهو معذور جبهله ما مل ينبه على خطئه فإن نبه عليه فثبت على خالف ما بلغه عامدا فهذا غري 
  معذور ألنه خالف احلق بعد بلوغه إليه 

صا وأما من روي عنه شيء من ذلك من الصحابة أو التابعني أو ممن سلف ممن ميكن أن يظن به أنه مسع يف ذلك ن
ولذين جآءوا { شبه له فيه فهؤالء معذورون ألننا ال نظن هبم إال أحسن الظن وقد حضنا اهللا تعاىل على أن نقول 

من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا وإلخواننا لذين سبقونا بإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنآ إنك رءوف 
  } رحيم 

  كموا يف الدين بال شبهة دخلت عليهم وال شك أهنم مل يتبني هلم احلق يف ذلك قال أبو حممد وال يقني عندنا أهنم حت
وأما من نشاهده أو مل نشاهده ممن صح عندنا بيقني حاله ومقدار عمله فنحن على يقني أنه ليس عنده يف ذلك أكثر 

  ذ باهللا من اخلذالن من الدعوى والقول على اهللا تعاىل مبا ال يعلم فهؤالء فساق راكبون أعظم الكبائر ونعو
ومنها أن يتعلق بدليل اخلطاب أو بالقياس فهذا أيضا معذور مأجور خمطىء عند اهللا تعاىل بيقني إال أنه ال يفسق ما مل 

تقم عليه احلجة يف بطالن هذين العلمني فإن قام بذلك عنده الربهان من النصوص الثابتة املتظاهرة فتمادى على 
خلطاب فهو فاسق ألنه ثابت على ما مل يأذن به اهللا تعاىل وال رسوله صلى اهللا عليه و سلم القول بالقياس أو بدليل ا

  كما قدمنا 

  ومنها أن يتعلق بالرأي واالستحسان وهذا أضعف من كل ما تقدم 
إال إذ الشبهة املتعلق هبا يف هذين الوجهني يف غاية الوهاء ألنه دليل على صحتهما بل الربهان قائم على بطالهنما 

أهنم قد تعلقوا يف ذلك بأثرين واهيني ساقطني مصروفني أيضا عن وجههما أحدمها احلديث املنسوب إىل معاذ إال أن 
من شبه عليه فظن أنه مصيب يف ذلك فهو معذور مأجور فإن قامت عليه احلجة بطالن الرأي واالستحسان فثبت 

  ه اهللا تعاىل على القول هبما فهو فاسق حلكمه يف الدين مبا مل يأذن ب
ومنها أن يتعلق بقول صاحب قد خالفه غريه من الصحابة أو بقول عامل ممن دونه ممن قد خالفه غريه من العلماء 



فهذا هو التقليد بعينه وليس من فعل هذا جمتهدا أصال وهو حرام ال حيل فمن قد رأته معذور يف ذلك ومل يبلغه املنع 
لفا هلذا الذي تعلق به فهو معذور ألنه يظن أن هذا هو احلق وأما إذا بلغه أن عاملا منه وال بلغه أن ههنا عاملا آخر خما

  آخر خمالفا للذي تعلق هو به فهو فاسق 
  ألنه ليس بيده شبهة أصال يتعلق هبا يف اتباع رجل بعينه دون غريه بل هو ضالل مبني 

  ونعوذ باهللا من اخلذالن 
ق املخالف لنا وال على أنه خمطىء عند اهللا تعاىل بل نقول حنن على احلق عند وأما الوجوه اليت ال تقع فيها على تفسي

أنفسنا وخمالفنا عندنا خمطىء مأجور واهللا أعلم فأدق ذلك وأغمضه أن ترد آيتان عامتان أو حديثان صحيحان 
ل واحد من عامان أو آية عامة وحديث صحيح ويف كل واحدة من اآليتني أو يف كل واحد من احلديثني أو يف ك

حرمت عليكم أمهاتكم { اآلية واحلديث ختصيص لبعض ما يف عموم النص اآلخر منهما وذلك مثل قوله تعاىل 
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات ألخ وبنات ألخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من 

دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال  لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم من نسآئكم لاليت
} جناح عليكم وحالئل أبنائكم لذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني الختني إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما 

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات ألخ وبنات ألخت { مع قوله تعاىل 
وأخواتكم من لرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم لاليت يف حجوركم من نسآئكم لاليت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم 

دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم لذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني الختني 
ة ملن مل يقرأ بأم القرآن وكقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال صال} إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا رحيما 

فيه آيات بينات مقام { مع قوله صلى اهللا عليه و سلم وقد ذكر اإلمام وإذا قرأ القرآن فأنصتوا ومثل قوله تعاىل 
مع } إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على لناس حج لبيت من ستطاع إليه سبيال ومن كفر فإن هللا غين عن لعاملني 

 عليه و سلم ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر إال مع زوج أو ذي حمرم فإن قول رسول اهللا صلى اهللا
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على لناس حج لبيت من ستطاع إليه { خصومنا يقولون 

فيه آيات بينات مقام { له تعاىل وقد خص منه األختني مبلك اليمني قو} سبيال ومن كفر فإن هللا غين عن لعاملني 
} إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على لناس حج لبيت من ستطاع إليه سبيال ومن كفر فإن هللا غين عن لعاملني 

فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على لناس حج لبيت من ستطاع { وقلنا حنن إن قوله تعاىل 
فيه آيات بينات مقام { خص منه األختني مبلك اليمني قوله تعاىل } ن هللا غين عن لعاملني إليه سبيال ومن كفر فإ

  } إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على لناس حج لبيت من ستطاع إليه سبيال ومن كفر فإن هللا غين عن لعاملني 

عليه و سلم إذا قرأ القرآن فأنصتوا  وقال خصومنا ال صالة ملن مل يقرأ بأم القرآن خص منه املأموم قوله صلى اهللا
وقلنا حنن قوله صلى اهللا عليه و سلم وإذا قرأ القرآن فأنصتوا خص أم القرآن منه قوله ال صالة ملن مل يقرأ بأم 

  القرآن 
وقال خصومنا قول اهللا تعاىل خص النساء منه قوله صلى اهللا عليه و سلم ال تسافر امرأة إال مع زوج أو ذي حمرم 

فيه { حنن إن قوله صلى اهللا عليه و سلم ال تسافر امرأة إال مع زوج أو ذي حمرم خص سفر احلج قوله تعاىل  وقلنا
آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على لناس حج لبيت من ستطاع إليه سبيال ومن كفر فإن هللا 

  } غين عن لعاملني 
لحديثني بدليل الزم صحيح فإن متعلق خصومنا هنا قوي ووجه خطأ من قال أبو حممد فهذا وإن رجعنا استعمالنا ل



أخطأ ههنا خفي جدا دقيق البتة ال يؤمن يف مثله الغلط على أهل العلم الواسع والفهم البارع واإلنصاف الشائع 
  وليس كسائر ما قدمنا مما تقود إليه العصبية وال خيفى وجه اخلطأ فيه على من أنصف أو تورع 

مل يوجد فيه نص يشهد ألحد االستعمالني فإن وجد نص صحيح بذلك عاد األمر إىل ما قد ذكرناه يف هذا ما 
بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك { الفصول املتقدمة وال بد من وجوده ألن اهللا تعاىل قد ضمن لنا بيان الدين بقوله تعاىل 

بتة أن يبقى يف الدين شيء مشكل بل هو كله فال جيوز ال} لذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 
  مقطوع على أنه بني بيانا جليا واحلمد هللا رب العاملني 

الوجه الثاين أن يرد حديثان صحيحان متعارضان أو آيتان متعارضتان أو آية معارضة حلديث صحيح تعرضا مقاوما 
يف أحد النصني على اآلخر وال بيان يف أيهما يف أحد النصني منع ويف الثاين إجياب يف ذلك الشيء بعينه ال زيادة 

الناسخ من املنسوخ كالنص الوارد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شرب قائما والنص الوارد أنه صلى اهللا 
عليه و سلم هنى عن الشرب قائما فإن من ترك اخلربين معا ورجع إىل األصل الذي كان جيب لو مل يرد ذلك 

اخلربين على املعارض له بكثرة رواته أو بأنه رواه من هو أعدل ممن روى اآلخر وأحفظ وما اخلربان أو رجع أحد 
  أشبه هذا من وجوه الترجيحات اليت قد أوردناها يف باب الكالم يف 

األخبار من ديوننا هذا وبيان وجوه الصواب منها من اخلطأ فإن هذا أيضا مكان خيفى بيان اخلطأ فيه جدا وأما حنن 
باألخذ الزائد شرعا إال أننا نقول وباهللا تعاىل التوفيق إن من مال إىل أحد هذه الوجوه يف مكان مث تركه يف فنقول 

مثل ذلك املكان وأخذ بالوجه األخر مقلدا أو مستحسنا فما دام مل يوقف على تناقضه وتفاسد حكمه فمعذور 
يداوود إنا { التباعه اهلوى قال اهللا تعاىل مأجور حىت إذا وقف على ذلك فتمادى فهو فاسق عاص هللا عز و جل 

جعلناك خليفة يف ألرض فحكم بني لناس بلحق وال تتبع هلوى فيضلك عن سبيل هللا إن لذين يضلون عن سبيل هللا 
وكل من قال يف الدين بقول مل يأت عليه بربهان لكن مبا وقع يف نفسه } هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم حلساب 

  متبع هلواه امليل فإنه بيقني 
والوجه الثالث أن يتعلق حبديث ضعيف مل يتبني له ضعفه أو حبديث مرسل أو ادعى جترحيا يف راوي حديث صحيح 
إما بتدليس أو حنوه أو ادعى أن الناقل أخطأ فيه فمن اعتقد صحة ما ذكر من ذلك معذور مأجور حىت إذا ترك يف 

له فقط وأخذ حبديث آخر فيه من التعليل كالذي فيما قد مكان آخر مثل ذلك احلديث أو رد مرسال آخر إلرسا
رده يف مكان آخر ووقف على ذلك فإن متادى فهو فاسق وإن مل تقطع على أنه خمطىء عند اهللا عز و جل لكن 

إلقدامه على احلكم يف الدين مبا قد شهد لسانه ببطالنه يف موضع آخر فهو متبع هواه فهو ضال بالنص كمن حكم 
ني يعلم فسقهما فيما ال يدري هو صحة شهادهتما به أو رد شهادة عدلني يعلم عدالتهما بغري حرج ثبت شهادة فاسق

عنده بل علم منه ببطالن ما شهدا به فهذا فاسق بإمجاع األمة كلها وإن كان يف املمكن أن يكون قد صادف احلق 
  اصيا هللا تعاىل ونعوذ باهللا من اخلذالن عند اهللا تعاىل ولكن ملا أقدم على خالف ما أمر به بغري يقني كان ع

فإن قال قائل فكيف تقولون فيمن بلغه نص قرآن أو سنة صحيحة خبرب ليس من باب األمر أنه قد جاء ذلك اخلرب 
  يف نص آخر باستثناء منه أو زيادة عليه ومل يبلغه النص الثاين 
ر قد ترد ناسخا بعضها بعضا فيلزمه ما بلغه حىت يبلغه ما فجوابنا وباهللا تعاىل التوفيق إن هذا خبالف األمر ألن األوام

  نسخه وليس اخلرب كذلك بل يلزمنا تصديق 



ما بلغنا يف ذلك ألن اهللا تعاىل ال يقول إال احلق وكذلك رسوله صلى اهللا عليه و سلم وعليه أن يعتقد مع ذلك أن 
  حق وال نقطع بتكذيب ما ليس يف ذلك اخلرب أصال ما كان يف ذلك اخلرب من ختصيص مل يبلغه أو زيادة مل تبلغه يف 

وكذلك أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ قال ال تصدقوا أهل الكتاب إذا حدثوكم وال تكذبوهم تكذبوا 
  حبق أو تصدقوا بباطل أو كالما هذا معناه 

  فهذا حكم األخبار الواردة يف الوعظ وغريه 
  وباهللا تعاىل التوفيق 

  األخبار ال حيتمل خالف نصه صدق كما هو ولزم تكذيب كل ظن خالف نص ذلك اخلرب  وما كان من
  وباهللا تعاىل التوفيق 

  وهو حسبنا ونعم الوكيل ال إله إال هو عليه توكلت 
  قال أبو حممد علي بن أمحد رضي اهللا عنه 

ى حسب ما شرطنا يف أول كالمنا يف قد انتهينا من الكالم يف األصول إىل ما أعاننا اهللا تعاىل عليه ويسرنا له عل
  ديواننا هذا من التقصي واالستيعاب نسأل اهللا عز و جل أن جيعله لوجهه ودعاء إليه ونصرا له 

ولتكن منكم أمة يدعون إىل خلري ويأمرون { وأن يدخلنا مبا من به علينا من ذلك يف مجلة من أثىن عليهم بقوله تعاىل 
لذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا { وبقوله تعاىل } ك هم ملفلحون بلمعروف وينهون عن ملنكر وأولئ

ربنا هللا ولوال دفع هللا لناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها سم هللا كثريا ولينصرن 
  } هللا من ينصره إن هللا لقوي عزيز 

  واحلمد هللا رب العاملني قال أبو حممد فلنختم كالمنا مبا ابتدأنا به فنقول 
  وصلى اهللا على سيدنا حممد عبده ورسوله وسلم تسليما وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 
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