
 

  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 مجموع فتاوى ابن تيمية
 
 
 
  
  

  التاسع عشرالمجلد 
  
  في 
  

  ) أصول الفقه( 



 

 أصول الفقه
 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

    . ة والسالم على من ال نبي بعدهالحمد هللا وحده، والصال
  

    : قال شيخ اإلسالم ـ رحمه اهللا 
  
  في الكتاب والسنة واإلجماع واجبة االتباع: َفصـــل  
  

ه      ذي ال باطل في الكتاب والسنة واإلجماع، وبإزائه لقوم آخرين المنامات واإلسرائيليات والحكايات؛ وذلك أن الحق ال
ه الرسل عن          هو ما جاءت به الرسل عن اهللا، م تجئ ب ا ل ا م اع، وأم وذلك في حقنا، ويعرف بالكتاب والسنة واإلجم

اع          ة االتب ذا آانت الحجة الواجب ه الحق والباطل؛ فله اهللا، أو جاءت به ولكن ليس لنا طريق موصلة إلي العلم به، ففي
ال، عام الوجوب، ال يجوز ترك للكتاب والسنة واإلجماع، فإن هذا حق ال باطل فيه، واجب االتباع ال يجوز ترآه بح

    : شيء مما دلت عليه هذه األصول، وليس ألحد الخروج عن شيء مما دلت عليه، وهي مبنية على أصلين
  

    . أن هذا جاء به الرسول  : أحدهما
  

    . أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه  : والثاني
  

د دخل ف  اق، وق ر أو النف ة ضدها الكف ـة إيماني ذه الثاني أمرة  وه فة والمت ة والمتفلس ن المتكلم ك طوائف م ي بعض ذل
ا،            ى عين إعراض عنه ا عل ا، وإم وع تفضل عليه ى ن اء عل والمتصوفة؛ إما بناء على نوع تقصير بالرسالة، وإما بن
ك من                   ر ذل ية، أو غي ة أو السياس ثًال ـ دون األصـول العقلي الفروع ـ م ر، آ ل إال في شيء يتغي ا ال تقب ى أنه ا عل وإم

    . مور القادحة في اإليمان بالرسالةاأل
  

اع            اب والسنة واإلجم م بالكت ك ألهل العل المتن، وذل م ب ناد والعل م باإلس أما األولي، فهي مقدمة علمية مبناها على العل
    : لفًظا ومعني، وإسناًدا ومتًنا، وأما ما سوى ذلك، فإما أن يكون مأثوًرا عن األنبياء أو ال

  
ي              فيدخل   : أما األول ال النب ه، ق ه بباطل ِبَس حق د َل ك ق اب، وذل دي أهل الكت دي المسلمين وأي ا بأي فيه اإلسرائيليات مم

ا أن    (   : صلى اهللا عليه وسلم  إذا َحدَّثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم، فإما أن يحدثوآم بباطل فتصدقوه، وإم
ا  / وافقته لما علمناه؛ ألنه مؤنس مؤآد، ، ولكن يسمع ويروي إذا علمنا م ) يحدثوآم بحق فتكذبوه وقد علم أنه حق، وأم

إثبات حكم بمجرده فال يجوز اتفاًقا، وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فيما ثبت أنه شرع لهم، دون ما رووه لنا، وهذا 
    . يغلط فيه آثير من المتعبدة والقصاص وبعض أهـل التفسير، وبعض أهل الكالم

  
ه       : وأما الثاني ا دلت علي ا، وم فما يروي عن األوائل من المتفلسفة ونحوهم، وما يلقي في قلوب المسلمين يقظة ومناًم

ه                 ام في اس واإلله د والقي ذا التقلي ا ـ فه ا وأمرائه ة ـ علمائه ذه المل ابر من ه ه األآ ا قال األقيسة األصلية أو الفرعية، وم
أثور       الحق والباطل، ال يرد آله، وال يقبل آله، وأضعفه ما ل الم ناد ضعيف، مث آان منقوًال عمن ليس قوله حجة بإس

د   د يخطئ وق ل ق ه صحيح، ولكن القائ ذا نقل إن ه ه، ف ا صح نقل ا مم أثور عن بعض أئمتن ل، بخالف الم عن األوائ
    . يصيب، ومن التقليد تقليد أفعال بعض الناس، وهو الحكايات

  
ا       ثم هذه األمور ال ترد رًدا مطلًقا لما فيها من ح ا م ل منه ل يقب ق موافق، وال تقبل قبوًال مطلًقا لما فيها من الباطل، ب

    . وافق الحق، ويرد منها ما آان باطًال
  

ل        ا فاسدة، ب ا صحيحة، وال آله ات آله واألقيسة العقلية األصلية والفرعية الشرعية هي من هذا الباب، فليسـت العقلي
ه حق         بل ما في الكتاب والسنة واإل/ فيها حق وباطل، ات أن م من العقلي ا عل جماع، فإنه حق ليس فيه باطل بحال، فم



 

م   ْد         {   : فهو حق، لكن آثير من أهلها يجعلون الظن يقيًنا بشبهة وشهوة، وه َأنُفُس َوَلَق َوى اْل ا َتْه نَّ َوَم ا الظَّ وَن ِإلَّ ِإن َيتَِّبُع
ا أحدهم         ، ويدلك ] 23  : النجم [   } َجاءُهم مِّن رَّبِِّهُم اْلُهَدى ل يجعله على ذلك آثرة نزاعهم ـ مع ذآائهم ـ في مسائل ودالئ

يس في            ادها أخري، ول ارة وبفس ل الشخص الواحد يقطع بصحتها ت قطعية الصحة، ويجعلها اآلخر قطعية الفساد، ب
د اهللا شيء    ا ي              . المنزل من عن ه، فينسخ اهللا م ي ألقي الشيطان في أمنيت ه إذا تمن اب أن ا في الب ر م ي الشيطان،   أآث لق

    . ويحكم اهللا آياته، واهللا علىم حكيم، فغاية ذلك غلط في اللسان يتدارآه اهللا فال يدوم
  

ه،         ة في ور ال ظلم ه، ون ه، وهدي ال ضالل في وجميع ما تلقته األمة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حق ال باطل في
    . وشفاء ونجاة

  
    . هتدي لوال أن هدانا اهللاوالحمد هللا الذي هدانا لهذا، وما آنا لن

  
    : وقال شيخ اإلسالم ـ رحمه اهللا

  
  في عموم رسالة محمد صلى اهللا عليه وسلم للثقلين: َفصـل  
  

ين        ع الثقل ي جمي لم إل ه وس اإلنس والجن،     : يجب على اإلنسان أن يعلم أن اهللا ـ عز وجل ـ أرسل محمًدا صلى اهللا علي
ء به وطاعته، وأن يحللوا ما حلَّل اهللا ورسوله، ويحرموا ما حرم اهللا ورسوله، وأن  وأوجب عليهم اإليمان به وبما جا

ه     يوجبوا ما أوجبه اهللا ورسوله، ويحبوا ما أحبه اهللا ورسوله، ويكرهوا ما آرهه اهللا ورسوله، وأن آل من قامت علي
ه؛ استحق ع         ؤمن ب م ي لم من اإلنس والجن فل ا يستحقه       الحجة برسالة محمد صلى اهللا عليه وس الى ـ آم اب اهللا ـ تع ق

    . أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول
  

ائر طوائف المسلمين             لمين، وس ة المس م بإحسان وأئم ابعين له ين الصحابة والت ه ب أهل السنة     : وهذا أصل متفق علي
وجود الجن وال في أن اهللا    اهللا عنهم أجمعين ـ لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في / والجماعة، وغيرهم ـ رضي  

ود    ن اليه اب م ل الكت ا أه ات الجن، أم ى إثب ار عل ور طوائف الكف يهم، وجمه لم إل ه وس ًدا صلى اهللا علي أرسل محم
ك       . والنصـاري، فهم مقرون بهم آإقرار المسلمين، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك وآما يوجد في المسلمين من ينكر ذل

    . آالجهمية والمعتزلة من ينكر ذلك، وإن آان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك آما يوجد في طوائف المسلمين؛
  

الء          اء عق م أحي وم باالضطرار أنه ا باالضطرار، ومعل واتًرا معلوًم وهذا ألن وجود الجن تواترت به أخبار األنبياء ت
ان أ        ة باإلنس ا قائم فات وأعراًض وا ص ون، ليس أمورون منهي ل م اإلرادة، ب اعلون ب ض    ف ه بع ا يزعم ره، آم و غي

رة من            ة آبي م يمكن طائف ة والخاصة؛ ل ه العام واتًرا ظاهًرا تعرف المالحدة، فلما آان أمر الجن متواتًرا عن األنبياء ت
ة، وال     ار المالئك الطوائف المؤمنين بالرسل أن تنكرهم، آما لم يمكن لطائفة آبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل إنك

ه، ونحو    إنكار معاد األبدان وال إنكار عبادة اهللا وحده ال شريك له، وال إنكار أن يرسل اهللا رسوًال من اإلنس إلي خلق
ة والخاصة مجيء              د العام واتر عن ا ت ة والخاصة، آم ه العام واتًرا تعرف اء ت ار عن األنبي ه األخب واترت ب ا ت ك مم ذل

ود وعداوتهم ل    د  موسي إلي فرعون وغرق فرعون، ومجيء المسيح إلي اليه لم    / ه، وظهور محم ه وس صلى اهللا علي
بمكة وهجرته إلي المدينة، ومجيئه بالقرآن والشرائع الظاهرة، وجنس اآليات الخارقة التي ظهرت على يديه، آتكثير 

    . الطعام والشراب، واإلخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة التي ال يعلمها بشر إال بإعالم اهللا، وغير ذلك
  

َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِإالَّ ِرَجاًال  {  : رسوله صلى اهللا عليه وسلم بسؤال أهل الكتاب عما تواتر عندهم آقولهولهذا أمر اهللا 
شر،  ؛ فإن من الكفار من أنكر أن يكون اهللا رسول ب     ] 43  : النحل [   } نُّوِحي ِإَلْيِهْم َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّْآِر ِإن ُآنُتْم َال َتْعَلُموَن

    . فأخبر اهللا أن الذين أرسلهم قبل محمد آانوا بشًرا، وأمر بسؤال أهل الكتاب عن ذلك لمن ال يعلم
  

الى  ي       {   : وآذلك سؤالهم عن التوحيد وغيره مما جاءت به األنبياء، وآفر به الكافرون، قال تع ِهيًدا َبْيِن ِه َش ى ِبالّل ْل َآَف ُق
َرُؤوَن         {   : ، وقال تعالى  ] 43  : الرعد [   } اْلِكَتاِب َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم ِذيَن َيْق َأِل الَّ َك َفاْس ا ِإَلْي ا َأنَزْلَن كٍّ مِّمَّ َفِإن ُآنَت ِفي َش

َراِئيَل     ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإن َآاَن ِمْن ِعنِد اللَِّه َوَآَفْرُتم ِب {   : ، وقال تعالى ] 94 : يونس [   } اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلَك ي ِإْس ن َبِن اِهٌد مِّ ِه َوَشِهَد َش
    .  ] 10  : األحقاف [   } َعَلى ِمْثِلِه َفآَمَن َواْسَتْكَبْرُتْم

  



 

وآذلك شهادة أهل الكتاب بتصديق ما أخبر به من أنباء الغيب التي ال يعلمها إال نبي أو من أخبره نبي، وقد علموا أن 
    . امن أهل الكتاب شيًئ/محمًدا لم يتعلم 

  
اء    {   : وهذا غير شهادة أهل الكتاب له نفسه بما يجدونه من نعته في آتبهم، آقوله تعالى ُه ُعَلَم َأَوَلْم َيُكن لَُّهْم آَيًة َأن َيْعَلَم

وَن َأنَّ     {   : ، وقوله تعالى ] 197  : الشعراء [   } َبِني ِإْسَراِئيَل اَب َيْعَلُم اُهُم اْلِكَت اْلَحقِّ    َوالَِّذيَن آَتْيَن َك ِب ن رَّبِّ زٌَّل مِّ ام  [   } ُه ُمَن   : األنع
    . ، وأمثال ذلك ] 114

  
وهذا بخالف ما تواتر عند الخاصة من أهل العلم، آأحاديث الرؤية وعذاب القبر وفتنته، وأحاديث الشفاعة والصراط 

ذا أنكر ط         ه من أهل الجهل والضالل؛ وله م يعرف ائي     والحوض، فهذا قد ينكره بعض من ل ة، آالجب ة من المعتزل ائف
ذا في                 م يكن ظهور ه روا وجود الجن، إذ ل م ينك دن المصروع، ول ا، دخول الجن في ب وأبي بكر الرازي وغيرهم

ي         عري ف ر األش ذا ذآ ك؛ وله ي ذل ين ف انوا مخطئ ذا، وإن آ ور ه ول آظه ن الرس ول ع نة   [ المنق ل الس االت أه مق
الى    إن الجني يدخ  : أنهم يقولون  ] والجماعة ال تع ا ق ا       {   : ل في بدن المصروع آم وَن ِإالَّ َآَم ا َال َيُقوُم ْأُآُلوَن الرَِّب ِذيَن َي الَّ

إن قوًما يزعمون    : قلت ألبي  : ، وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل ] 275  : البقرة [   } َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ
    . وهذا مبسوط في موضعه  . يابني، يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه  : فقال  . ي بدن اإلنسيأن الجني ال يدخل ف

  
ذلك        /  اب، وآ ة أهل الكت ار، آعام ذلك جمهور الكف والمقصود هنا أن جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن،وآ

ام، وآ     رهم من أوالد ح انيين    عامة مشرآي العرب وغيرهم من أوالد سام، والهند وغي انيين واليون ذلك جمهور الكنع
زائم        ة الجن من الع ه معاون وغيرهم من أوالد يافث، فجماهير الطوائف تقر بوجود الجن، بل يقرون بما يستجلبون ب
م   زائم والطالس رؤون من الع إن المشرآين يق رًآا، ف ان ش ان أو آ د أهل اإليم ائًغا عن ك س ان ذل م، سواء أآ والطالس

ة          والرقي ما فيه عبادة  ه بالعربي ي ال تفق زائم والطالسم والرقي الت اس من الع دي الن للجن وتعظيم لهم، وعامة ما بأي
    . فيها ما هو شرك بالجن

  
ا شرك   وفي    . ولهذا نهي علماء المسلمين عن الرقي التي ال يفقه معناها؛ ألنها مظنة الشرك وإن لم يعرف الراقي أنه

  : فقال  ؟ يارسول اهللا، آيف تري في ذلك  : آنا نرقي في الجاهلية فقلنا  : قالصحيح مسلم عن عوف بن مالك األْشَجعي، 
ال      .  ) اعرضوا على رقاآم، ال بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك (  ابر ق نهي رسول     : وفي صحيح مسلم ـ أيًضا ـ عن ج

يارسول اهللا،    : هللا عليه وسلم فقالوااهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرقي، فجاء آل عمرو بن حزم إلي رسول اهللا صلى ا
ال    : إنه آانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقي، قال ه، فق ا، من     (   : فعرضوها علي ا أرى بأًس م

    .  ) استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه
  
ي   /  رب ف ار الع ور يطول وصفها، وأخب ك أم ن ذل م م ائر األم رب ولس ان للع د آ ن يعرف وق د م واترة عن ك مت ذل

م؛ إذ       ائر األم ة س نهم بجاهلي أخبارهم من علماء المسلمين وآذلك عند غيرهم، ولكن المسلمين أْخَبُر بجاهلية العرب م
زول                 ك من أسباب ن ان ذل ة، وآ ه في الجاهلي انوا علي ا آ اينوا وسمعوا م د ع انوا ق ا، وآ آان خير القرون آانوا عرًب

لمين، وإال     القرآن، فذآروا في آتب ا ة العرب في المس لتفسير والحديث والسير والمغازي والفقه، فتواترت أيام جاهلي
فسائر األمم المشرآين هم من جنس العرب المشرآين في هذا، وبعضهم آان أشد آفًرا وضالًال من مشرآي العرب،  

    . وبعضهم أخف
  

الته   واآليات التي أنزلها اهللا على محمد صلى اهللا عليه وسلم فيها  خطاب لجميع الخلق من اإلنس والجن؛ إذ آانت رس
ا بالسبب        ات مختًص يس شيء من اآلي عامة للثقلين، وإن آان من أسباب نزول اآليات ما آان موجوًدا في العرب، فل

ه    : المعين الذي نزل فيه باتفاق المسلمين، وإنما تنازعوا م      ؟ هل يختص بنوع السبب المسؤول عن ين السبب فل ا بع  وأم
لمين ن المس د م ل أح ك ـ يختص            : يق ر ذل اربين ـ وغي رقة والمح د الس ان أو ح ار أو اللع ات الطالق أو الظه إن آي

    . بالشخص المعين الذي آان سبب نزول اآلية
  

م      / َتنِقيح المناط، وهو أن يكون   : وهذا الذي يسميه بعض الناس د عل ين، وق م في مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم حك
ع        أن الح ذي واق ي ال ا أمر األعراب ه لم ا أن كم ال يختص به، فيريد أن ينقح مناط الحكم، ليعلم النوع الذي حكم فيه، آم

امرأته في رمضان بالكفارة، وقد علم أن الحكم ال يختص به، وعلم أن آونه أعرابًيا أو عربًيا أو الموطوءة زوجته ال 
    . حكم آذلكأثر له، فلو وطئ المسلم العجمي َسِريَّته آان ال



 

  
د في المشهور       : فاألول  ؟ ولكن هل المؤثر في الكفارة آونه مجامًعا في رمضان أو آونه مفطًرا مذهب الشافعي وأحم

ك يجعل           : عنه، والثاني م مال ي، ث ا أول ة فغيره د في الحجام مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو رواية منصوصة عن أحم
    . المفطر آتنوع جنسه، فال يوجبه في ابتالع الحصاة والنواة المؤثر جنس المفطر، وأبو حنيفة يجعلها

  
وأحمد ال يشترط ذلك، بل آل إمساك وجب في شهر رمضان      ؟ هل يشترط أن يكون أفسد صوًما صحيًحا  : وتنازعوا

اإلحرام الفاسد         ده آ ا  أوجب فيه الكفارة، آما يوجب األربعة مثل ذلك في اإلحرام الفاسد، فالصيام الفاسد عن ، آالهم
و     م ين يجب إتمامه والمضي فيه، والشافعي وغيره ال يوجبونها إال في صوم صحيح، والنزاع فيمن أآل ثم جامع أو ل

    . الصوم ثم جامع، ومن جامع وآفَّر ثم جامع
  

ف      / انزع  (   : ومثل قوله لمن أحرم بالعمرة في ُجبٍَّة ُمتَضمًخا بالخلوق ر الصُّ ة واغسل عنك أث ره    ) رةعنك الجبَّ ، هل أم
تدامة الطيب     ؟ بالغسل لكون المحرم ال يستديم الطيب آما يقوله مالك أو لكونه نهي أن يتزعفر الرجل فال يمنع من اس

    .  ؟ وعلى األول فهل هذا الحديث منسوخ بتطييب عائشة له في حجة الوداع  ؟ آقول الثالثة
  

ر بالنجاسة، أو    ) ألقوها وما حولها وآلوا سمنكم (   : ومثل قوله لما سئل عن فأرة وقعت في َسْمٍن ، هل المؤثر عدم التغي
ائر المائعات          ي س أرة وقعت في سمن، فال يتعدي إل ه في          ؟ بكونه جامًدا، أو آونها ف د من ذا الب ر، وه ذا آثي ل ه ومث

ى   الشرائع، وال يسمي قياًسا عند آثير من العلماء آأبي حنيفة ونفاة القياس؛ التفاق الناس عل وا عل ى العمل به آما اتفق
أمره      : تحقيق المناط، وهو ان، آ أن يعلق الشارع الحكم بمعني آلي فينظر في ثبوته في بعض األنواع أو بعض األعي

ر،           ر والميس ه الخم هداء، وآتحريم ن الش ن نرضي م ا مم ن رجالن هيدين م هاد ش أمره باستش ة، وآ تقبال الكعب باس
    . آتفريقه بين الفدية والطالق، وغير ذلكوآفرضه تحليل اليمين بالكفارة، و

  
ان     ؟ هل هي خمر ويمين وميسر وفدية أو طالق   : فيبقي النظر في بعض األنواع ذا       : وفي بعض األعي هل هي من ه

اد متفق        ؟ وهذا الشخص عدل مرضي  ؟ وهل هذا المصلي مستقبل القبلة  ؟ النوع وع من االجته ذا الن ونحو ذلك؛ فإن ه
    . المسلمين، بل بين العقالء فيما يتبعونه من شرائع دينهم وطاعة والة أمورهم ومصالح دنياهم وآخرتهم عليه بين

  
ذا يسمي           / ل، وه اس التمثي ي، وذاك يسمي قي ي تحت الكل ره وإدراج الجزئ وحقيقة ذلك يرجع إلي تمثيل الشيء بنظي

راد        ين األف در المشترك ب إن الق ان، ف ون       قياس الشمول، وهما متالزم ذي يسميه المنطقي اس الشمول ـ ال الحد    : في قي
الجامع، والمناط، والعلة، واألمارة، والداعي،   : األوسط ـ هو القدر المشترك في قياس التمثيل الذي يسميه األصوليون 
    . والباعث، والمقتضي، والموجب، والمشترك، وغير ذلك من العبارات

  
ا فيستدل         : ض، وهوالقياس المح  : وأما تخريج المناط وهو م به ه يختص الحك أن ينص على حكم في أمور قد يظن أن

م في         ق الحك ى أن الشارع عل دليل عل ام ال على أن غيرها مثلها؛ إما النتفاء الفارق، أو لالشتراك في الوصف الذي ق
اس     اة القي ره نف اء وينك ر الغل     . األصل، فهذا هو القياس الذي تقر به جماهير العلم ا يكث م بالجامع     وإنم دم العل ه لع ط في

و    ة، وه ؤال المطالب مي س ذي يس و ال ه، وه م ب ارع الحك ق الش ذي عل ترك ال أن    : المش تدل ب رض للمس ة المعت مطالب
ا    . الوصف المشترك بين األصل والفرع هو علة الحكم، أو دليل العلة فأآثر غلط الَقاِئِسين من ظنهم علة في األصل م

ين األصل       . تهم على أهل القياس الفاسدليس بعلة؛ ولهذا آثرت شناعا يس ب ه ل فأما إذا قام دليل على إلغاء الفارق، وأن
م الشارع    /والفرع فرق يفرق الشارع ألجله بين الصورتين، أو قام  ه حك الدليل على أن المعني الفالني هو الذي ألجل

ازع في    اس ال ين دمتين     بهذا الحكم في األصل وهو موجود في صورة أخري، فهذا القي اتين المق م يعرف ه   . ه إال من ل
    . وبسط هذا له موضع آخر

  
ه       : والمقصود هنا أن دعوة محمد صلى اهللا عليه وسلم شاملة للثقلين اإلنس والجن على اختالف أجناسهم، فال يظن أن

فاجر، ومحسن  خص العرب بحكم من األحكام أصًال، بل إنما علق األحكام باسم مسلم وآافر، ومؤمن ومنافق، وبر و
م       رآن وال الحديث تخصيص العرب بحك وظالم، وغير ذلك من األسماء المذآورة في القرآن والحديث، وليس في الق
من أحكام الشريعة، ولكن بعض العلماء ظن ذلك في بعض األحكام وخالفه الجمهور، آما ظن طائفة منهم أبو يوسف 

ذلك األحاديث الصحيحة، حيث      أنه خص العرب بأال يسترقوا، وجمهور المسلمين على أنهم يسترقون، آما صحت ب
    . استرق بني المصطلق وفيهم جويرية بنت الحارث، ثم أعتقها وتزوجها، وأعتق بسببها من استرق من قومها



 

  
وازن   ديث ه ي ح ال ف ائفتين  (   : وق دي الط اروا إح ال    : اخت ا الم ْبي، وإم ا السَّ وب     ) إم ي أي ن أب حيحين ع ي الص ، وف

ه    / ال إله إال اهللا وحده   : من قال (   : نصـاري، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قالاأل ك ول ه المل ال شريك له، ل
    .  ) الحمد، وهو على آل شيء قدير عشر مرات؛ آان آمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل

  
ال    وفي الصحيحين ـ أيًضا ـ عن أبي هريرة، أنه آانت َسْبيٌة من سب   د عائشة فق د      (   : ي هوازن عن ا من ول ا فإنه أعتقيه

    . ، وعامة من استرقه الرسول صلى اهللا عليه وسلم من النساء والصبيان آانوا عرًبا، وذآر هذا يطول ) إسماعيل
  

 ولكن عمر بن الخطاب لما رأي آثرة السبي من العجم، واستغناء الناس عن استرقاق العرب، رأي أن يعتقوا العرب،
من باب مشورة اإلمام وأمره بالمصلحة، ال من باب الحكم الشرعي الذي يلزم الخلق آلهم، فأخذ من أخذ بما ظنه من 

    . قول عمر، وآذلك ظن من ظن أن الجزية ال تؤخذ من مشرآي العرب مع آونها تؤخذ من سائر المشرآين
  

نهم م          م م رهم، ث ين العرب وغي رق ب ه ال يف ى أن نهم من ال        وجمهور العلماء عل ن يجوز أخذها من آل مشرك، وم
رب     ن مشرآي الع ة م ذ الجزي م يأخ لم ل ه وس ي صلى اهللا علي ك أن النب اب والمجوس؛ وذل ل الكت ن أه ذها إال م يأخ

    . وأخذها من المجوس وأهل الكتاب
  

ا نزلت     : قال . تؤخذ من آل آافر  : فمن قال ا نزل     / إن آية الجزية لم لم مشرآو العرب، فإنه ق     أس م يب وك، ول ام تب ت ع
عربي مشرك محارًبا، ولم يكن النبي صلى اهللا عليه وسلم ليغزو النصاري عام تبوك بجميع المسلمين ـ إال من عذر     

ادي في الموسم              ام تسع فن ا بكر ع ه، ويبعث أب ه من يحارب ام مشرك، وال       : اهللا ـ ويدع الحجاز وفي د الع أال يحج بع
و   ذ العه ذلك في أول            يطوف بالبيت عريان، ونب ا أمر اهللا ب د، آم وفين بالعه ا م ادام أهله ة، م ة، وأبقي المؤقت د المطلق

الوا     ة، ق دان المشرآون     : سورة التوبة، َوأْنَظر الذين نبذ إليهم أربعة أشهر، وأمر عند انسالخها بغزو المشرآين آاف ف
ا        آلهم آافة باإلسالم، ولم يرض بذل أداء الجزية؛ ألنه لم يكن لمشرآي العر  ن اإلسالم م د ظهور دي دين بع ب من ال

ق لمشرآي العرب           م يب لموا، فل د أس ة العرب ق ان عام يصبرون ألجله على أداء الجزية عن يد وهم صاغرون؛ إذ آ
    . عز يعتزون به، فدانوا باإلسالم حيث أظهره اهللا في العرب بالحجة والبيان والسيف والسِّنان

  
لم  ه وس ي صلى اهللا علي ول النب ول اهللا،    (   : وق ًدا رس ه إال اهللا، وأن محم هدوا أن ال إل ي يش اس حت ل الن رت أن أقات ُأِم

ذين أمر اهللا    ) ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزآاة ، مراده قتال المحاربين الذين أذن اهللا في قتالهم، لم يرد قتال المعاهدين ال
ار        ] ءةبرا [ وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم قبل نزول   . بوفاء عهدهم ده من الكف د من عاه ر أن يعطي    / يعاه من غي

الجزية عن يد، فلما أنزل اهللا براءة وأمره بنبذ العهود المطلقة؛ لم يكن له أن يعاهدهم آما آان يعاهدهم، بل آان عليه 
ُدوْا  َفِإَذا انَسَلَخ اَألْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوْا اْلُمْشِرِآيَن َح {  : أن يجاهد الجميع آما قال ْيُث َوَجدتُُّموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُع

ة  [   } رَِّحيٌم َلُهْم ُآلَّ َمْرَصٍد َفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصََّالَة َوآَتُوْا الزََّآاَة َفَخلُّوْا َسِبيَلُهْم ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر ن أهل     ] 5  : التوب ان دي ، وآ
ان أهل         الكتاب خيًرا من دين المش إذا آ م صاغرون، ف د وه ة عن ي رآين، ومع هذا فأمروا بقتالهم حتي يعطوا الجزي

    . الكتاب ال تجوز معاهدتهم آما آان ذلك قبل نزول براءة، فالمشرآون أولي بذلك أال تجوز معاهدتهم بدون ذلك
  

الوا رك معاه   : ق ى ت ي عل ق األول ا بطري ذآر؛ تنبيًه اب بال ي تخصيص أهل الكت ان ف َغار فك دون الصَّ دة المشرآين ب
    . والجزية، آما آان يعاهدهم في مثل هدنة الحديبية، وغير ذلك من المعاهدات

  
ى جيش أو           : وقد ثبت في الصحيح من حديث ُبريَدة قال  : قالوا ًرا عل رَّ أمي لم إذا أم ه وس آان رسول اهللا صلى اهللا علي

اتلوا من        (   : مسلمين خيًرا، ثم قالسرية أوصاه في خاصته بتقوي اهللا ومن معه من ال اغزوا بسم اهللا، في سبيل اهللا، ق
ي ثالث    آفر باهللا، اغزوا وال تغلوا وال تغدروا، والتمثلوا، وال تقتلوا وليًدا، وإذا لقيت عدوك من المشرآين فادعهم إل

ي اإلسالم، ف    / خصال ـ أو خالل ـ فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم    م إل نهم وآف     وآف عنهم؛ ادعه ل م إن أجابوك فاقب
يهم        اجرين وعل ا للمه م م ك فله وا ذل عنهم، ثم ادعهم إلي التحول من دارهم إلي دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعل
ذي       م اهللا ال يهم حك لمين، يجري عل ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون آأعراب المس

ألهم            يجري على المؤمنين، وال وا فاس م أب إن ه لمين، ف دوا مع المس يء شيء، إال أن يجاه ة والف  يكون لهم في الغنيم
اتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن        يهم وق اهللا عل الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وآف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن ب

ة أصحابك،     فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اهللا وذمة نبيه فال تجعل لهم ذمة اهللا وال ذمة نبي م ذمتك وذم ه، ولكن اجعل له



 

ل حصن       وله، وإذا حاصرت أه ة رس ة اهللا وذم روا ذم ن أن تخف ون م ة أصحابكم أه م وذم روا ذممك إنكم إن َتْخُف ف
م اهللا       دري أتصيب حك فأرادوك أن تنزلهم على حكم اهللا فال تنزلهم على حكم اهللا ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك ال ت

    .  ) فيهم أم ال
  
ة،      : الواق إلي أداء الجزي ففي الحديث أمره لمن أرسله أن يدعو الكفار إلي اإلسالم ثم إلي الهجرة إلي األمصار، وإال ف

ة من        ي أداء الجزي ا إل ه دع ى أن وإن لم يهاجروا آانوا آأعراب المسلمين، واألعراب عامتهم آانوا مشرآين، فدل عل
ان         والحصون آ  . حاصره من المشرآين وأهل الكتاب يمن آ ة، وأهل ال ة الجزي زول آي د ن رة بع يهم  / انت باليمن آثي ف

ين المشرآين وأهل                  ز ب م يمي ا، ول ه معافري اًرا أو عدل الم دين اًذا أن يأخذ من آل ح اب، وأمر مع مشرآون وأهل آت
ؤمن من أهل                  م ي اب، ومن ل ا آمن من آمن من أهل الكت وا آم ى أن المشرآين من العرب آمن  الكتاب، فدل ذلك عل

    . الكتاب أدي الجزية
  

رهم من أهل          يس وغي د الق ـًا، وأسلمت عب انوا مجوس وقد أخذ النبي صلى اهللا عليه وسلم الجزية من أهل البحرين وآ
ل       ر، ب ة وال بخيب ود بالمدين ى أحد من اليه ة عل لم ضرب الجزي ه وس ي صلى اهللا علي م يكن النب ا، ول البحرين طوًع

ه،           حاربهم قبل نزول آية الجزية، وأ ادنين ل انوا مه م آ ر؛ ألنه م عم ي أن أجاله ة إل قر اليهود بخيبر فالحين بال جزي
ود               إخراج اليه ر ب ه، وأم ل موت إجالئهم قب ر ب م أم يهم، ث لمين إل ة المس أقرهم لحاج ي األرض ف ين ف انوا فالح وآ

ام في       : هذا الحكم مخصوص بجزيرة العرب، وقيل  : والنصاري من جزيرة العرب، فقيل ل هو ع ة    ب ع أهل الذم جمي
ة ال تؤخذ من      : ومن قال  . إذا استغني المسلمون عنهم أجلوهم من ديار اإلسالم، وهذا قول ابن جرير وغيره إن الجزي

    . إن آية الجزية نزلت والمشرآون موجودون فلم يأخذها منهم  : مشرك قال
  

ا خص        إنه خص جزيرة العرب ا  : والمقصود أنه لم يخص العرب بحكم، وإن قيل ي هي حول المسجد الحرام، آم لت
ـذَ         {  : المسجد الحرام بقوله اِمِهْم َه َد َع َراَم َبْع ِجَد اْلَح وْا اْلَمْس َال َيْقَرُب ٌس َف ة  [   } اَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلُمْشِرُآوَن َنَج   : التوب

28 [  .    
  
اء    /  ال من العلم ى جم     : وآذلك من ق ه حرم عل ا تستطيبه         إن م م ا تستخبثه العرب وأحل له ع المسلمين م فجمهور    . ي

وا الشافعي     نهم وافق العلماء على خالف هذا القول آمالك وأبي حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه، ولكن الخرقي وطائفة م
ه الصحابة وا   ابعون أن  على هذا القول، وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور العلمـاء، وما آان علي لت

ة،              دم والميت ا اهللا، آال ياء حرمه انوا يستطيبون أش ل آ ق باستطابة العرب وال باستخباثهم، ب التحليل والتحريم ال يتعل
ياء      والمنخنقة والموقوذة، والمتردية والنطيحة، وأآيلة السبع؛ وما أهل به لغير اهللا، وآانوا ـ بل خيارهم ـ يكرهون أش

،  ) لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه (   : ضب آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يكرهه، وقاللم يحرمها اهللا، حتي لحم ال
    .  ) ال آآله وال أحرمه (   : وأآل على مائدته وهو ينظر، وقال فيه  ] إنه ليس بمحرم [   : وقال مع هذا

  
ه   الطيبات التي أحلها اهللا ما آان نافًعا آلآله في د  : وقال جمهور العلماء ه في دين وأصل    . ينه، والخبيث ماآان ضاًرا ل

باع؛              اب من الس ا حرم آل ذي ن ه آم ا وحرم ا وظلًم ا أورث اآلآل بغي ه، فم الدين العدل الذي بعث اهللا الرسل بإقامت
    . ألنها باغية عادية والغاذي شبيه بالمغتذي، فإذا تولد اللحم منها صار في اإلنسان خلق البغي والعدوان

  
م      وآذلك /  ذا ل دل؛ وله ى المعت الدم يجمع قوى النفس من الشهوة والغضب، فإذا اغتذي منه زادت شهوته وغضبه عل

    . يحرم منه إال المسفوح بخالف القليل فإنه ال يضر
  

م يحرم         يًئا، واهللا ل ولحم الخنزير يورث عامة األخالق الخبيثة؛ إذ آان أعظم الحيوان في أآل آل شيء، ال يعاف ش
الى   على أمة م ال تع ا ق ا       {   : حمد شيًئا من الطيبات، وإنما حرم ذلك على أهل الكتاب، آم اُدوْا َحرَّْمَن ِذيَن َه َن الَّ ِبُظْلٍم مِّ َف

مْ    ْت َلُه اٍت ُأِحلَّ الى   ] 160 : النساء  [   } َعَلْيِهْم َطيَِّب ال تع ٍر َومِ        {   : ، وق لَّ ِذي ُظُف ا ُآ اُدوْا َحرَّْمَن ِذيَن َه ى الَّ َنِم   َوَعَل ِر َواْلَغ َن اْلَبَق
َك َجَزيْ        ٍم َذِل َتَلَط ِبَعْظ ا اْخ ا َأْو َم ا َأِو اْلَحَواَي ْت ُظُهوُرُهَم اِدُقونَ    َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإالَّ َما َحَمَل ا َلَص ِيِهْم ِوِإنَّ اُهم ِبَبْغ   } َن

    .  ] 146  : األنعام [ 
  

ه،    وأما المسلمون فلم يحرم عليهم إال  م يحرم الخبائث، آالدم المسفوح، فأما غير المسفوح آالذي يكون في العروق فل
دم         اء عن ال ي جمهور الفقه ذا عف در؛ وله بل ذآرت عائشة أنهم آانوا يضعون اللحم في القدر فيرون آثار الدم في الق



 

    . حمل أولي أن يعفي عنهاليسير في البدن والثياب إذا آان غير مسفوح، وإذا عفي عنه في األآل ففي اللباس وال
  

ا هو        اء في الصيد، آم د جمهور العلم د في أظهر        / وآذلك ريق الكلب يعفي عنه عن ة وأحم ي حنيف ك وأب مذهب مال
ان     ورهم، إذ آ د جمه القولين في مذهبه، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، وإن وجب غسل اإلناء من ولوغه عن

د         الريق في الولوغ آثيًرا ساريا في الم ل ناشف في جام ه قلي ا يصيب الصيد فإن ائع ال يشق االحتراز منه، بخالف م
    . يشق االحتراز منه

  
ل       لم، ب ه وس ي صلى اهللا علي وآذلك التقديم في إمامة الصالة بالنََّسب ال يقول به أآثر العلماء، وليس فيه نص عن النب

راءة سواء        ي (   : الذي ثبت في الصحيح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال انوا في الق إن آ اب اهللا، ف رؤهم لكت ؤم القوم أق
ًنا   دمهم س ه صلى اهللا    ) فأعلمهم بالسنة، فإن آانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن آانوا في الهجرة سواء فأق ، فقدم

ألسبق إلى الدين باختياره، عليه وسلم بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية، وقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنة، ثم ا
    . ثم األسبق إلى الدين بسنه، ولم يذآر النَّسب

  
اء،           ر العلم ذلك أآث ذآر النسب، وآ م ي لم ول ه وس وبهذا أخذ أحمد وغيره، فرتب األئمة آما رتبهم النبي صلى اهللا علي

د،              ة من أصحاب أحم ه الشافعي وطائف م يرجحوا بالنسب، ولكن رجح ب ة ل د    آمالك وأبي حنيف ن حام الخرقي واب آ
لمان   ول س وا بق رهم، واحتج نكح    : الفارسي/ والقاضي وغي ي صالتكم وال ن ؤمكم ف ا معشر العرب أال ن م علين إن لك

    . نساءآم
  

ه            : واألولون يقولون ول الرجل لمن هو أشرف من ا يق رس، آم ى الف حقك    : إنما قال سلمان هذا تقديًما منه للعرب عل
ام اهللا ورسوله، ولكن         علي آذا، وليس قول سلم اع أحك يهم اتب ا يجب عل ان حكًما شرعيا يلزم جميع الخلق اتباعه آم

    . من تأسى من الفرس بسلمان فله به أسوة حسنة؛ فإن سلمان سابق الفرس
  

ي              ك وأب اء، آمال ه جمهور العلم ول ب ول أحد من الصحابة، وال يق يس هو ق وآذلك اعتبار النسب في أهل الكتاب، ل
ة   حنيفة و أحمد بن حنبل وقدماء أصحابه، ولكن طائفة منهم ذآرت عنه روايتين، واختار بعضهم اعتبار النسب موافق

    . للشافعي، والشافعي أخذ ذلك عن عطاء، وبسط هذا له موضع آخر
  

فأمر بما  والمقصود هنا أن النبي صلى اهللا عليه وسلم إنما علق األحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه اهللا وفيما يبغض،
وع من         م يخص العرب بن ان، ل يحبه اهللا ودعا إليه بحسب اإلمكان، ونهى عما يبغضه اهللا وحسم مادته بحسب اإلمك

عن / أنواع األحكام الشرعية؛ إذ آانت دعوته لجميع البرية، لكن نزل القرآن بلسانهم، بل نزل بلسان قريش، آما ثبت
ن مسعود    ال الب رئ   : عمر بن الخطاب أنه ق انهم        أق زل بلس رآن ن إن الق ريش ف ة ق اس بلغ ذين       . الن ان لل ال عثم ا ق وآم

ريش واألنصار    زل               : يكتبون المصحف من ق رآن ن إن الق ريش، ف ذا الحي من ق ة ه اآتبوه بلغ تم في شيء ف إذا اختلف
ره اهللا بتبل        . بلسانهم م، وأم ائر األم غ س م بواسطتهم بل غ      وهذا ألجل التبليغ؛ ألنه بلغ قومه أوًلا ث م بتبلي ا، ث ه أوًل غ قوم ي

    . األقرب فاألقرب إليه، آما أمر بجهاد األقرب فاألقرب
  

وما ذآره آثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا أآفاء للعرب في النكاح، فهذه مسألة نزاع بين العلماء، فمنهم من 
ه يحتج ب        ا ـ فإن ول عمر  ال يرى الكفاءة إال في الدين، ومن رآها في النسب ـ أيًض نعن ذوات األحساب إال من      : ق ألم

ه المقصود            تم ب ى منصًبا اشتغلت عن الرجل فال ي رأة أعل   . األآفاء؛ ألن النكاح مقصوده حسن األلفة، فإذا آانت الم
دين أو المنصب، ومن              ا في ال رأة بمن ال يكافئه اح إذا زوجت الم ى أبطل النك ا هللا، حت وهذه حجة من جعل ذلك حًق

    . إن في ذلك غضاضة على أولياء المرأة وعليها، واألمر إليهم في ذلك  : آلدمي قالجعلها حًقا 
  

ون    ل يقول وس، آالصناعة واليسار            : ثم هؤالء ال يخصون الكفاءة بالنسب، ب ا النف ي تتفاضل به هي من الصفات الت
ولين     / ورسوله   والحرية وغير ذلك، وهذه مسائل اجتهادية ترد إلى اهللا والرسول؛ فإن جاء عن اهللا  ا يوافق أحد الق م

وليس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم نص   . فما جاء عن اهللا ال يختلف، وإال فال يكون قول أحد حجة على اهللا ورسوله
اء،      (   : صحيح صريح في هذه األمور، بل قد قال صلى اهللا عليه وسلم ا باآلب ة وفخره ة الجاهلي إن اهللا أذهب عنكم ُعْبَي

ال    ) مؤمن تقي، وفاجر شقي  : النالناس رج ه ق لم؛ أن ي من      (  : ، وفي صحيح مسلم عنه صلى اهللا عليه وس ع في أمت أرب
النجوم         : أمر الجاهلية ال يترآونهن قاء ب ه     ) الفخر باألحساب، والطعن في األنساب، والنياحة، واالستس د ثبت عن ، وق



 

ة، واصطفى       إن اهللا اصط (   : صلى اهللا عليه وآله وسلم؛ أنه قال ا من آنان في آنانة من بني إسماعيل، واصطفي قريًش
    .  ) بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيرآم نفًسا وخيرآم نسًبا

  
ي هاشم               رهم، وجنس بن ر من غي ريش خي ا أن جنس ق رهم، آم ر من غي وجمهور العلماء على أن جنس العرب خي

ـم  ـن غيرهـ ـير مـ ي    . خ ت ف د ثب ال   وق ه ق لم؛ أن ه وس ه صلى اهللا علي ذهب   (   : الصحيح عن ادن ال ادن آمع اس مع الن
    .  ) والفضة،خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم إذا َفِقُهوا

ر       ر خي ق آثي ر العرب خل لكن تفضيل الجملة على الجملة ال يستلزم أن يكون آل فرد أفضل من آل فرد، فإن في غي
ي هاشم من       وفي غير/ من أآثر العرب، ر بن قريش من المهاجرين واألنصار من هو خير من أآثر قريش، وفي غي

إن خير القرون القرن  (   : قريش وغير قريش من هو خير من أآثر بني هاشم، آما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ونهم   ذين يل أخرة من      ) الذين ُبْعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم ال رون المت اني        ، وفي الق رن الث ر من الق ر من آثي هو خي

م يخص العرب          ذلك ل م شرعي، آ اني والثالث بحك والثالث، ومع هذا فلم يخص النبي صلى اهللا عليه وسلم القرن الث
ر                  م من الفضل أخب ان له ا آ ه، ولكن الصحابة لم ائر أمت م دون س ل وال خص بعض أصحابه بحك بحكم شرعي، ب

ك    بفضلهم، وآذلك السابقون األولون لم  ل، وذل يخصهم بحكم، ولكن أخبر بما لهم من الفضل لما اختصوا به من العم
    . ال يتعلق بالنسب

  
ام شرعية،            : والمقصود هنا أنه ُأرسل إلى جميع الثقلين م بأحك رهم من األم م يخص العرب دون غي اإلنس والجن،فل

انوا أفضل    ولكن خص قريًشا بأن اإلمامة فيهم، وخص بني هاشم بتحريم الزآاة عليهم ا آ ؛ وذلك ألن جنس قريش لم
ا               ا يتواله نهم، وإنم امًلا لكل أحد م ًرا ش ة أم ان، وليست اإلمام اس مع اإلمك وجب أن تكون اإلمامة في أفضل األجن

    . واحد من الناس
  

ه  وأما تحريم الصدقة، فحرمها عليه وعلى أهل بيته تكميًلا لتطهيرهم ودفًعا للتهمة عنه، آما لم يورث، فال ي أخذ ورثت
بل ال يكون له ولمن ُيمونه من مال اهللا إال نفقتهم، وسائر مال اهللا يصرف فيما يحبه اهللا ورسوله، / درهًما وال ديناًرا،

تص        لمين ال يخ الح المس ائر مص ي س ه ف ي من ذي يعط يء ال س، والف ال الخم ن م روف م ون بمع اه يعط وذوو قرب
ل        : بي قد قيلبأصناف معينة آالصدقات، ثم ما جعل لذوي القر ة، وقي و حنيف ه أب ا يقول ه آم ي     : إنه سقط بموت هو لقرب

ه    ا روي عن ده، آم ده          (   : من يلي األمر بع ي األمر بع ة إال آانت لمن يل ا طعم م اهللا نبي ا أطع ور      ) م ي ث ول أب ذا ق ، وه
ل      : وقيل  . وغيره ة، وقي ي أمي ى الر     : إن هذا آان مأخذ عثمان في إعطاء بن ذوي قرب لم     هو ل ه وس سول صلى اهللا علي
    . دائًما

  
ل   . هو مقدر بالشرع وهو خمس الخمس، آما يقوله الشافعي وأحمد في المشهور عنه  : ثم من هؤالء من يقول ل    : وقي ب

ك        ول مال ذا ق اوية، وه درة متس الخمس والفيء يصرف في مصالح المسلمين باجتهاد اإلمام، وال يقسم على أجزاء مق
ذه             وعن أح  . وغيره اء الراشدين، وبسط ه اب وسيرة الخلف دل الكت ول ي ذا الق ى ه ا، وعل اة فيًئ مد أنه جعل خمس الزآ

ات          . األمور له موضع آخر م اآلي وًرا آانت في العرب، فحك ببه أم والمقصود هنا أن بعض آيات القرآن، وإن آان س
    . اهللا عليه وسلم بعث إلى اإلنس والجن ومعني في أي نوع آان، ومحمد صلى/ عام يتناول ما تقتضيه اآليات لفًظا 

  
فة  ال المتفلس ة من جه م ينكر الجن إال شرذمة قليل ائع يطول وصفها، ول م وق م معه الجن وله ر ب م يق اهير األم وجم

ول      ك ق ي ذل نهم ف ي ع ا أال يحك ا، وإم رار به ا اإلق نهم؛ إم أثور ع وم فالم ابر الق ا أآ وهم، وأم اء ونح ن   . واألطب وم
ا         : ْقراط أنه قال في بعض المياهالمعروف عن ُب ذي يعالجه أصحاب الهياآل وإنم ي ال إنه ينفع من الصرع، لست أعن

    . ِطبُّنا مع طب أهل الهياآل آطب العجائز مع طبنا  : وأنه قال  . أعني الصرع الذي يعالجه األطباء
  

ى   وليس لمن أنكر ذلك حجة يعتمد عليها تدل على النفي، وإنما معه عدم العل دل عل م؛ إذ آانت صناعته ليس فيها ما ي
ا يحصل     ذلك، آالطبيب الذي ينظر في البدن من جهة صحته ومرضه الذي يتعلق بمزاجه، وليس في هذا تعرض لم
أثير          دن أعظم من ت ا في الب أثيًرا عظيًم نفس ت من جهة النفس وال من جهة الجن، وإن آان قد علم من غير طبه أن لل

لم في الحديث الصحيح     األسباب الطبية، وآذل ه وس إن الشيطان   [   : ك للجن تأثير في ذلك، آما قال النبي صلى اهللا علي
اء  ] يجري من ابن آدم مجري الدم واني المنبعث من القلب        : ، وفي الدم الذي هو البخار الذي تسميه األطب روح الحي ال

    . آخرقد بسط هذا في موضع /الساري في البدن الذي به حياة البدن، آما 
  



 

ين      ى الثقل لم أرسل إل ه وس ـرآن أن الجـن          : والمراد هنا أن محمًدا صلى اهللا علي ر اهللا في الق ـد أخب اإلنس والجـن، وق
اُلوا  َوِإْذ َصَرْفَنا ِإَلْيَك َنَفًرا مَِّن اْلِجنِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلمَّا  {   : استمعوا القرآن وأنهم آمنـوا بـه، آما قـال تعالى َحَضُروُه َق

ينٍ    {   : إلى قوله  } َأنِصُتوا َلاٍل مُِّب ي َض اف  [   } ُأْوَلِئَك ِف الى        ] 32 - 29 : األحق ال تع ذلك فق اس ب ر الن ره أن يخب م أم ْل   {   : ، ث ُق
ا         ا َعَجًب ِمْعَنا ُقْرآًن ا َس اُلوا ِإنَّ نِّ َفَق َن اْلِج ٌر مِّ يعلم اإلنس         ] 1  : الجن  [   } ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّه اْسَتَمَع َنَف ك ل ول ذل أمره أن يق خ، ف إل

اهللا             ان ب يهم من اإليم ا يجب عل ك من هدى اإلنس والجن م بأحوال الجن، وأنه مبعوث إلى اإلنس والجن؛ لما في ذل
ُه َآاَن َوَأنَّ {   : ورسله وإلىوم اآلخر، وما يجب من طاعة رسله ومن تحريم الشرك بالجن وغيرهم، آما قال في السورة

    .  ] 6  : الجن [   } ِرَجاٌل مَِّن اْلِإنِس َيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل مَِّن اْلِجنِّ َفَزاُدوُهْم َرَهًقا
  

آان الرجل من اإلنس ينزل بالوادي ـ واألودية َمَظانُّ الجن، فإنهم يكونون باألودية أآثر مما يكونون بأعإلى األرض   
ذا الوادي من سفهائه، فلما رأت الجن أن اإلنس تستعيذ بها زاد طغيانهم وغيرهم، أعوذ بعظيم ه  : ـ فكان اإلنسي يقول

ه،       يهم بأسماء من يعظمون ذلك    /وبهذا يجيبون المعزم والراقي بأسمائهم وأسماء ملوآهم، فإنه يقسم عل م ب فيحصل له
م       يما وه ْؤِلِهْم، الس ى أن يعطوهم بعض ُس يعلمون أن اإلنس أشرف     من الرئاسة والشرف على اإلنس ما يحملهم عل

ه       اس إذا خضع ألصاغرهم ليقضي ل منهم وأعظم قدًرا، فإذا خضعت اإلنس لهم واستعاذت بهم آان بمنزلة أآابر الن
    . حاجته

  
ثم الشياطين منهم من يختار الكفر والشرك ومعاصي الرب، وإبليس وجنوده من الشياطين يشتهون الشر، ويلتذون به 

َقاَل  {   : ه بمقتضي خبث أنفسهم، وإن آان موجًبا لعذابهم وعذاب من يغوونه، آما قال إبليسويطلبونه، ويحرصون علي
الى  ] 83، 82  : ص [   } َفِبِعزَِّتَك َلُأْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعيَن ِإلَّا ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصيَن َت       {   : ، وقال تع ِذي َآرَّْم ـَذا الَّ َك َه اَل َأَرَأْيَت َق

ُه   {   : ، وقال تعالى ] 62  : اإلسراء [   } َليَّ َلِئْن َأخَّْرَتِن ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َألْحَتِنَكنَّ ُذرِّيََّتُه َإالَّ َقِليًالَع َوَلَقْد َصدََّق َعَلْيِهْم ِإْبِليُس َظنَّ
    .  ] 20  : سبأ [   } َفاتََّبُعوُه ِإلَّا َفِريًقا مَِّن اْلُمْؤِمِنيَن

  
ه             ه وبدن ه وخلق ه ودين ًقا يفسد عقل ك عش ل يعشق ذل ه، ب ذ ب واإلنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلت
وماله، والشيطان هو نفسه خبيث، فإذا تقرب صاحب العزائم واألقسام وآتب الروحانيات السحرية، وأمثال ذلك إليهم 

ة،     : الِبرِطيل ـ بالكسر  [ ْرِطيل بما يحبونه من الكفر والشرك؛ صار ذلك آالرشوة والِب حجر، أو حديد طويل ُصلب ِخْلق
ه،    / فيقضون بعض أغراضه، آمن يعطي غيره ماًلا   . لهم  ] ينقر به الرحى، والمعول، والرِّشوة ليقتل له من يرىد قتل

    . أو يعينه على فاحشة، أو ينال معه فاحشة
  

ا آال   ا حروف             ولهذا آثير من هـذه األمور يكتبون فيه ون حروف آالم اهللا ـ عز وجل ـ إم د يقلب م اهللا بالنجاسة ـ وق
ر نجاسة     ا بغي ا       . الفاتحة، وإما حروف قل هو اهللا أحد، وإما غيرهما ـ إما دم وإما غيره، وإم ك مم ر ذل ون غي أو يكتب

ِوير   فإذا قالوا أو آتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على   . يرضاه الشيطان، أو يتكلمون بذلك ا َتْغ بعض أغراضهم؛ إم
ا تسرقه         اس، آم وال بعض الن ال من أم ماء من المياه، وإما أن يحمل في الهواء إلى بعض األمكنة، وإما أن يأتيه بم

    . الشياطين من أموال الخائنين، ومن لم يذآر اسم اهللا عليه وتأتي به، وإما غير ذلك
  

رون     وأعرف في آل نوع من هذه األنواع من األمور الم إنهم آثي ه؛ ف عينة ومن وقعت له ممن أعرفه ما يطول حكايت
    . جًدا
  

ر   والمقصود أن محمًدا صلى اهللا عليه وسلم بعث إلى الثقلين، واستمع الجن لقراءته وولوا إلى قومهم منذرين آما أخب
ين المسلمين          ه ب ذا متفق علي ابعي        . اهللا ـ عز وجل ـ وه ر المسلمين من الصحابة والت م أآث ون  ث رهم يقول م    : ن وغي إنه

م     ال له دوابهم، فق م ول م آل عظم    (   : جاؤوه بعد هذا، وأنه قرأ عليهم القرآن وبايعوه، وسألوه الزاد له ذآر اسم اهللا   / لك
دوابكم        رة علف ل م آل َبْع ا، ولك ايكون لحًم لم       ) عليه يعود أوفر م ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ا؛     (   : ق تنجوا بهم فال تس

    . ، وهذا ثابت في صحيح مسلم، وغيره من حديث ابن مسعود ) زاد إخوانكم من الجنفإنهما 
  

وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره، من حديث أبي هريرة نهيه صلى اهللا عليه وسلم عن االستنجاء بالعظم والروث 
    . في أحاديث متعددة

  
ا    ! أجل  : فقال  : بيكم آل شيء حتى الِخَراءة، قالقد علمكم ن  : قيل له  : وفي صحيح مسلم وغيره، عن سلمان قال لقد نهان



 

ٍع أو            ة أحجار، وأن نستنجي ِبَرِجي ل من ثالث اليمين، وأن نستنجي بأق ول، وأن نستنجي ب أن نستقبل القبلة بغائط أو ب
ال         . عظم ابر ق ا ـ عن ج ره ـ أيًض لم أن نت       : وفي صحيح مسلم وغي ه وس مسح بعظم أو   نهى رسول اهللا صلى اهللا علي

    . ببعر، وآذلك النهى عن ذلك في حديث خزيمة بن ثابت وغيره
  

لم          ه وس ي صلى اهللا علي ن مسعود؛ أن النب ره، عن اب وقد َبيََّن علة ذلك في حديث ابن مسعود، ففي صحيح مسلم وغي
زاد  فانطلق بنا فأرانا   : ، قال ) أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن (   : قال آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه ال
دوابكم      / لكم آل عظم ذآر اسم اهللا عليه يقع  (   : فقال رة علف ل ا، وآل َبْع ديكم لحًم ه      ) في أي ي صلى اهللا علي ال النب ، فق
ا زاد إخوانكم   (   : وسلم ان يحمل مع             .  ) فال تستنجوا بهما فإنهم ه آ رة؛ أن ي هري ره، عن أب  وفي صحيح البخاري وغي

ال    : قلت  )  ؟ من هذا (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم إَداَوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال رة، ق ي   (   : أبا هري ابغن
م       ) أحجاًرا أْسَتْنفُض بها، وال تأتني بعظم وال بروثة ه، ث ى جنب فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إل

يبين    (   : قال  ؟ ما بال العظم والروثة  : يت، فقلتانصرفت حتى إذا فرغ مش هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن َنِص
    .  ) ـ ونعم الجن ـ فسألوني الزاد، فدعوت اهللا لهم أال يمروا بعظم وال روثة إال وجدوا عليها طعاًما

  
ام الجن    ى النهي        ولما نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم عن االستنجاء بما يفسد طع ا عل ذا تنبيًه ان ه م؛ آ ام دوابه وطع

اس، بخالف             ه ظاهر في فطر الن ور عن ذا والنف ة ه ى، لكن آراه عما يفسد طعام اإلنس وطعام دوابهم بطريق األول
وقد ثبت بهذه   . العظم والروثة فإنه ال يعرف نجاسة طعام الجن؛ فلهذا جاءت األحاديث الصحيحة المتعددة بالنهي عنه

    . لصحيحة أنه خاطب الجن وخاطبوه، وقرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاداألحاديث ا
  

ول      ان يق ه آ اس؛ أن ن عب ي    : وقد ثبت في الصحيحين عن اب ر الجن وال خاطبهم،        / إن النب م ي لم ل ه وس صلى اهللا علي
م   . ولكن أخبره أنهم سمعوا القرآن و       وابن عباس قد علم ما دل عليه القرآن من ذلك، ولم يعل ن مسعود وأب ه اب ا علم م

ك في      ان ذل ه، وآ هريرة وغيرهما من إتيان الجن إليه ومخاطبته إياهم، وأنه أخبره بذلك في القرآن وأمره أن يخبر ب
ا   أول األمر لما ُحِرَسِت السماء، وِحيَل بينهم وبين خبر السماء، وملئت حرًسا شديًدا، وآان في ذلك من دالئل النبوة م

رحمن                فيه عبرة، آما ق يهم سورة ال رأ عل ه ق رآن، وروي أن يهم الق رأ عل وه وق ذا أت د ه د بسط في موضع آخر، وبع
    . وال بشيء من آالئك ربنا نكذب فلك الحمد  : قالوا  ] 13  : الرحمن [   } َفِبَأيِّ آَلاء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن {   : وصار آلما قال

  
ٌل       {   : ما يبين هذا األصل، آقوله تعالىوقد ذآر اهللا في القرآن من خطاب الثقلين  ْأِتُكْم ُرُس ْم َي ِس َأَل نِّ َواِإلن َيا َمْعَشَر اْلِج

َنا        ى َأنُفِس ِهْدَنا َعَل اُلوْا َش ـَذا َق ْوِمُكْم َه اء َي ام  [   } مِّنُكْم َيُقصُّوَن َعَلْيُكْم آَياِتي َوُينِذُروَنُكْم ِلَق ر اهللا عن     ] 130  : األنع د أخب ، وق
الواالج م ق َدًدا   {   : ن أنه َق ِق ا َطَراِئ َك ُآنَّ ا ُدوَن َذِل اِلُحوَن َوِمنَّ ا الصَّ ا ِمنَّ لمون   : أي  ] 11  : الجن [   } َوَأنَّ تَّي؛ مس ذاهب َش م

الوا  ة، وق ل بدع نة وأه ل س ار، وأه َلَم فَ  {   : وآف ْن َأْس ُطوَن َفَم ا اْلَقاِس ِلُموَن َوِمنَّ ا اْلُمْس ا ِمنَّ ا َوَأنَّ ًدا َوَأمَّ رَّْوا َرَش َك َتَح ُأْوَلِئ
    . قسط إذا جار وأقسط إذا عدل  : الجائر،يقال  : ، والقاسط ] 15، 14  : الجن [   } اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوا ِلَجَهنََّم َحَطًبا

  
ور  ؤمنهم فجمه ا م اء، وأم اق العلم رة باتف ي اآلخ ذب ف افرهم مع د رو / وآ ة، وق ي الجن ه ف ى أن اء عل م  (   : يالعلم أنه

رونهم        راهم اإلنس من حيث ال ي ة، ت ِض الجن ي           ] يكونون في َرَب د وأب ك والشافعي وأحم أثور عن مال ول م ذا الق وه
ه    . إن ثوابهم النجاة من النار، وهو مأثور عن أبي حنيفة  : وقيل  . يوسف ومحمد ْثُهنَّ    {   : وقد احتج الجمهور بقول ْم َيْطِم َل
ا يكون في         : ، قالوا ] 56  : الرحمن [   } َلا َجانٌِّإنٌس َقْبَلُهْم َو ين إنم فدل ذلك على تأتي الطَّْمُث منهم؛ ألن طمث الحور الع

    . الجنة
  

  في استعمال الدعوة إلى اهللا مع الجن: َفْصـــل 
  

ي صلى اهللا علي    لم فالواجب   وإذا آان الجن أحياء عقالء مأمورين منهيين لهم ثواب وعقاب وقد أرسل إليهم النب ه وس
ا             ى اهللا آم دعوة إل ر، وال المعروف والنهى عن المنك على المسلم أن يستعمل فيهم ما يستعمله في اإلنس من األمر ب
دفع      دون، في ه المعت ل ب ا يعام دوا بم املهم إذا اعت لم، ويع ه وس ي صلى اهللا علي اهم النب ا دع وله، وآم رع اهللا ورس ش

    . َصْولهم بما يدفع َصْول اإلنس
  
د              و اآح اإلنس والجن ويول د يتن س، وق ا يتفق لإلنس مع اإلن َصْرُعُهم لإلنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق، آم

اء مناآحة الجن   / وهذا آثير معروف، وقد ذآر العلماء ذلك وتكلموا عليه، وآره أآثر   ! بينهما ولد د يكون ـ      . العلم وق



 

ى    وهو آثير، أو األآثر ـ عن بغض ومجازاة، مثل أن يؤذ  ول عل ا بب يهم بعض اإلنس، أو يظنوا أنهم يتعمدوا أذاهم إم
ه     بعضهم، وإما بصب ماء حاٍر، وإما بقتل بعضهم، وإن آان اإلنسي ال يعرف ذلك ـ وفي الجن جهل وظلم ـ فيعاقبون

فهاء اإلنس           ل س نهم وشر بمث د يكون عن عبث م و من        . بأآثر مما يستحقه، وق اب األول فه ان من الب ا آ ذ فم  وحينئ
ه       ه، فإن ان مع آراهت الفواحش التي حرمها اهللا تعالى، آما حرم ذلك على اإلنس وإن آان برضي اآلخر، فكيف إذا آ

ذلك،               ؟ فاحشة وظلم يهم ب وم الحجة عل ة، أو فاحشة وعدوان لتق ذا فاحشة محرم ون أن ه ذلك ويعرف فيخاطب الجن ب
    . جميع الثقلين اإلنس والجنويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم اهللا ورسوله الذي أرسله إلى 

  
تحق    د األذي ال يس م يتعم ن ل م، وم م يعل ذا ل أن ه اطبون ب م فيخ م يعل ان اإلنسي ل إن آ اني، ف م الث ن القس ان م ا آ وم
م        يس لك تم ل ا يجوز، وأن ا بم العقوبة،وإن آان قد فعل ذلك في داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه، فله أن يتصرف فيه

ًرا في   أن تمكثوا في ملك اإل نس بغير إذنهم، بل لكم ما ليس من مساآن اإلنس آالخراب والَفَلَوات؛ ولهذا يوجدون آثي
ابر / الخراب  والشيوخ    . والفلوات، ويوجدون في مواضع النجاسات؛ آالحمامات والُحُشوش والمزابل والقمامين والمق

أ  ة، ي يطانية ال رحماني والهم ش ون أح ياطين، وتك م الش رن به ذين تقت أوي ال ي هي م اآن الت ذه األم ى ه ًرا إل وون آثي
    . الشياطين

  
ة         ا مظن ى بكونه ل النه ن عل نهم م اء م ياطين، والفقه أوي الش ا م ا؛ ألنه ن الصالة فيه النهي ع ار ب اءت اآلث د ج وق

ال    . النجاسات اه      : ومنهم من ق ل معن ٌد ال يعق ه َتَعبُّ ل، و        . إن ان اإلب ام وأْعَط ة في الحم ا    والصحيح أن العل ك أنه نحو ذل
    . مأوي الشياطين، وفي المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك، مع أن المقابر تكون ـ أيًضا ـ مأوي للشياطين

  
م               ا مكاشفات وله م أحياًن ر الوجه الشرعي، وله ى غي ادة عل د وعب يهم زه ذين ف دع ال والمقصود أن أهل الضالل والب

ي  ا وتخاطبهم           تأثيرات يأوون آثيًرا إلى مواضع الشياطين الت يهم به زل عل ا؛ ألن الشياطين تتن نهى عن الصالة فيه
نهم في               دي األصنام، وتعي م عاب دخل في األصنام، وتكل ا آانت ت ان، وآم ا تخاطب الكه الشياطين ببعض األمور آم

اد        دوها بالعب اد الشمس والقمر والكواآب إذا عب ات بعض المطالب، آما تعين السحرة، وآما تعين عباد األصنام وعب
ة    : التي يظنون أنها تناسبها؛ من تسبيح لها، ولباس، وبخور، وغير ذلك؛ فإنه قد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحاني

دائهم، أو         ل بعض أع ا قت د تقضي بعض حوائجهم؛ إم ا        / الكواآب، وق ه، وإم ا جلب بعض من يهوون إمراضه، وإم
    . من النفع، بل قد يكون أضعاف أضعاف النفعإحضار بعض المال، ولكن الضرر الذي يحصل لهم بذلك أعظم 

  
ر واحد من        د ذآر غي ه ق والذين يستخدمون الجن بهذه األمور يزعم آثير منهم أن سليمان آان يستخدم الجن بها، فإن

الوا   يه، وق ا تحت آرس ر وجعلته ب سحر وآف ياطين آت ت الش ات آتب ا م ليمان لم اء السلف أن س ليمان   : علم ان س آ
ذا    يستخدم الجن  ليمان به اب في س الوا    . بهذه، فطعن طائفة من أهل الكت ه         : وآخرون ق ا فعل ائز لم ذا حق ج وال أن ه ل

الى        ه تع ك قول الى في ذل أنزل اهللا تع   : سليمان، َفَضلَّ الفريقان، هؤالء بقدحهم في سليمان، وهؤالء باتباعهم السحر، ف
    } دٌِّق لَِّما َمَعُهْم َنَبَذ َفِريٌق مَِّن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِآَتاَب الّلِه َوَراء ُظُهوِرِهْمَوَلمَّا َجاءُهْم َرُسوٌل مِّْن ِعنِد الّلِه ُمَص { 

  
، بين ـ سبحانه   ] 103ـ101  : البقرة [   } َوَلْو َأنَُّهْم آَمُنوْا واتََّقْوا َلَمُثوَبٌة مِّْن ِعنِد اللَّه َخْيٌر لَّْو َآاُنوْا َيْعَلُموَن {   : إلى قوله تعالى

راجح، وشر    ـ أن هذا ال يضر وال ينفع؛ إذ آان النفع هو الخير الخالص أو الراجح، والضرر هو الشر الخالص أو ال
    . هذا إما خالص، وإما راجح

  
وا   المعروف ونه  والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على اإلنس أخبروا بحكم اهللا ورسوله وأقيمت عليهم الحجة، وأمروا ب

والً  {  : باإلنس؛ ألن اهللا يقول/ عن المنكر، آما يفعل  الى   ] 15  : اإلسراء  [   } َوَما ُآنَّا ُمَعذِِّبيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُس ال تع ا   {  : ، وق َي
ِذُروَنُكْم لِ       اِتي َوُين ْيُكْم آَي وَن َعَل نُكْم َيُقصُّ ٌل مِّ ـَذا   َمْعَشَر اْلِجنِّ َواِإلنِس َأَلْم َيْأِتُكْم ُرُس ْوِمُكْم َه اء َي ام  [   } َق ذا   ] 130  : األنع ؛ وله

نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم عن قتل حيات البيوت حتى تــؤذن ثالًثا، آمـا في صحيح مسلم، وغيره عن أبي سعيد 
لم   : الخدري، قال لموا، فمن رأي        (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس د أس ًرا من الجن ق ة نف ذه     إن بالمدين يًئا من ه ش

    .  ) الَعَواِمر فليؤذنه ثالًثا، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان
  

ال     ه، ق   : وفي صحيح مسلم ـ أيًضا ـ عن أبي السائب مـولي هشـام بن زهــرة أنه دخـل على أبي سعيد الخدري في بيت
َراِجين    ة       فوجدته يصلى فجلست أنتظره حتى يقضي صالته، فسمعت تحريًكا في َع إذا حي ت، فالتفت ف ة البي في ناحي

ال       دار فق ى بيت في ال ذا البيت     : فوثبت ألقتلها، فأشار إلى أن اجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إل ري ه   : فقلت   ؟ أت



 

ان         : آان فيه فتي منا حديث عهد بعرس، قال  : فقال  . نعم دق، فك ى الخن لم إل ه وس فخرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا علي
ه رسول اهللا     ذلك الف ال ل ا فق تي يستأذن رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم بأنصاف النهار ويرجع إلى أهله، فاستأذنه يوًم

إني أخشي عليك قريظة     (   : صلى اهللا عليه وسلم ين           ) خذ عليك سالحك ف ه ب إذا امرأت م رجع، ف فأخذ الرجل سالحه ث
ى تنظر    /   : فقالت  . صابته ِغَيرةالبابين قائمة، فَأْهَوى إليها بالرمح ليطعنها به، وأ اآفف عليك رمحك وادخل البيت حت

ما الذي أخرجني، فدخل فإذا بحية عظيمة ُمْنَطِويًة على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج َفَرآََّزه في  
ي       ة أم الفت ا الحي ان أسرع موًت ا آ ال   ؟ الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهم ا   : ق ه      فجئن ى رسول اهللا صلى اهللا علي إل

ال    : وسلم فذآرنا له ذلك، وقلنا ا، ق ال    ] استغفروا لصاحبكم   [   : ادع اهللا يحييه لن م ق إذا       (   : ث لموا، ف د أس ا ق ة جًن إن بالمدين
لم ـ    ) رأيتم منهم شيًئا فآذنوه ثالثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان ا ـ   ، وفي لفظ آخر لمس ال    : أيًض فق

ضيقوا    : أي  ] َحرِّجوا [   : وقوله [ إن لهذه البيوت َعَوامر، فإذا رأيتم شيًئا منها َفَحرِّجوا  (   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
    .  ) اذهبوا فادفنوا صاحبكم (   : وقال لهم  ) عليه ثالًثا، فإن ذهب وإال فاقتلوه فإنه آافر  ] عليه ثالًثا

  
ذلك أن قتل الجن بغير حق ال يجوز، آما ال يجوز قتل اإلنس بال حق، والظلم محرم في آل حال، فال يحل ألحد أن و

َنآ  {   : يظلم أحًدا ولو آان آافًرا، بل قال تعالى ْوٍم  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُآوُنوْا َقوَّاِميَن ِلّلِه ُشَهَداء ِباْلِقْسِط َوَال َيْجِرَمنَُّكْم َش ُن َق
وَن        ا َتْعَمُل ٌر ِبَم َه َخِبي َه ِإنَّ الّل وْا الّل دة  [   } َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَُّق ، والجن يتصورون في     ] 8  : المائ

ر والغ          ل والبق ا، وفي صور اإلب ارب وغيره ات والعق ل  صور اإلنس والبهائم، فيتصورون في صور الحي نم، والخي
ن             ك ب ن مال َراَقة ب ا في صورة ُس ي الشيطان قريًش ا أت ي آدم، آم والبغال والحمير، وفي صور الطير، وفي صور بن

الى  َن النَّ           {   : ُجْعُشم لما أرادوا الخروج إلى بدر، قال تع ْوَم ِم ُم اْلَي َب َلُك اَل َال َغاِل اَلُهْم َوَق ْيَطاُن َأْعَم ُم الشَّ َن َلُه اِس َوِإْذ َزيَّ
    .  ] 48  : األنفال [   } َوالّلُه َشِديُد اْلِعَقاِب {   : ، إلى قوله } َوِإنِّي َجاٌر لَُّكْم

  
وا الرسول، أو يحبسوه، أو يخرجوه       : وآما ُرِوي أنه تصور في صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة   ؟ هل يقتل

ُر         َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك {   : آما قال تبارك وتعالى ُه َخْي ُه َوالّل ُر الّل ُروَن َوَيْمُك وَك َوَيْمُك وَك َأْو ُيْخِرُج الَِّذيَن َآَفُروْا ِلُيْثِبُتوَك َأْو َيْقُتُل
ة      ] 30  : األنفال [   } اْلَماِآِريَن ا إن آانت حي ت، فإنه ، فإذا آان حيات البيوت قد تكون جًنا فتؤذن ثالًثا فإن ذهبت وإال قتل

هو الصَّاِئل   : جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها لإلنس في صورة حية تفزعهم بذلك، والعاديقتلت، وإن آانت 
    . الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو آان قتًلا، وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فال يجوز

  
ًرا            رون قسمه، وآثي ارة يب ى بعض، ت نهم عل ى بعضهم ليعي ام يقسمون عل أن     وأهل العزائم واألقس ك، ب ون ذل ال يفعل

د      زم ق ان المع ك؛ إذ آ يكون ذلك الجني معظًما عندهم، وليس للمعزم وعزيمته من الحرمة ما يقتضي إعانتهم على ذل
ؤذوا من هو           اس لي ى الن ه، فمن أقسم عل يكون بمنزلة الذي يحلف غيره ويقسم عليه بمن يعظمه، وهذا تختلف أحوال

ل وأصدق وأعدل     / ون ذاك منيًعا، فأحوالهم شبيهة بأحوالعظيم عندهم لم يلتفتوا إليه، وقد يك اإلنس، لكن اإلنس أعق
    . وأوفي بالعهد، والجن أجهل وأآذب وأظلم وأغدر

  
ا      ًرا م م آثي ه، فه والمقصود أن أرباب العزائم، مع آون عزائمهم تشتمل على شرك وآفر، ال تجوز العزيمة والقسم ب

وا          يعجزون عن دفع الجني، وآثيًرا ما ت ل الجني الصارع لإلنس أو حبسه، فيخيل نهم قت وا م سخر منهم الجن إذا طلب
ة     إن عام ة، ف إليهم أنهم قتلوه أو حبسوه، ويكون ذلك تخييًلا وآذًبا، هذا إذا آان الذي يرى ما يخيلونه صادًقا في الرؤي

المشرآين وأهل الكتاب ومبتدعة ما يعرفونه لمن يرى دون تعريفه؛ إما بالمكاشفة والمخاطبة، إن آان من جنس عباد 
ه،         ا يرىدون تعريف ون م م يمثل ام أنه زائم واألقس المسلمين الذين تضلهم الجن والشياطين، وإما ما يظهرونه ألهل الع
ه   فإذا رأي المثال أخبر عن ذلك وقد يعرف أنه مثال، وقد يوهمونه أنه نفس المرئي، وإذا أرادوا سماع آالم من ينادي

لمين،    من مكان بعيد مث اد المس ل من يستغيث ببعض العباد الضإلىن من المشرآين وأهل الكتاب وأهل الجهل من عب
ه           : إذا استغاث به بعض محبيه فقال إذا رد الشيخ علي ك اإلنسي، ف ل صوت ذل ه بمث يا سيدي فالن، فإن الجني يخاطب

    . طائفةالخطاب أجاب ذلك اإلنسي بمثل ذلك الصوت، وهذا وقع لعدد آثير أعرف منهم 
  
  في تصور الشيطان في صورة المدعو المستغاث به: فصـل  
  

ذي       . وآثيًرا ما يتصور الشيطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به إذا آان ميًتا ا وال يشعر بال وآذلك قد يكون حًي
ذلك الشخص أن الشخص نفسه       ا   ناداه، بل يتصور الشيطان بصورته، فيظن المشرك الضال المستغيث ب ه وإنم أجاب

تغيثين     اء؛ آالنصارى المس وات واألحي ن األم ه الظن م نون ب ن يحس تغيثين بم ار المس ع للكف ذا يق يطان، وه و الش ه



 

الموتى    تغيثون ب ذين يس الم ال ى اإلس بين إل ن المنتس ل الشرك والضالل م ع أله هم، ويق ن قداديس ره م بجرجس وغي
    . به وهو ال يشعر والغائبين، يصور لهم الشيطان في صورة ذلك المستغاث

  
ي آل من األشخاص             ول ل م في عدة أشخاص يق ع له ًرا وق دًدا آثي ي،         : وأعرف ع ذا استغاث ب م أعرف أن ه ي ل أن

ي، آل     . والمستغيث قد رأى ذلك الذي هو على صورة هذا، وما اعتقد أنه إال هذا وذآر لي غير واحد أنهم استغاثوا ب
هذا يكون ملًكا، /  : منهم أني لم أجب أحًدا منهم وال علمت باستغاثته، فقيل يذآر قصة غير قصة صاحبه، فأخبرت آال

    . الملك ال يغيث المشرك، إنما هو شيطان أراد أن يضله  : فقلت
  

ى    وآذلك يتصور بصورته ويقف بعرفات، فيظن من يحسن به الظن أنه وقف بعرفات، وآثير منهم حمله الشيطان إل
فيتجاوز الميقات بال إحرام وال تلبية، وال يطوف بالبيت وال بالصفا والمروة، وفيهم من  عرفات أو غيرها من الحرم،

ا الشيطان     ال يعبر مكة، وفيهم من يقف بعرفات ويرجع وال يرمي الجمار، إلى أمثال ذلك من األمور التي يضلهم به
م الشيطان أن     حيث فعلوا ما هو منهي عنه في الشرع، إما محرم وإما مكروه ليس بواجب وال م ن له د زي ستحب، وق

د          ا هو واجب أو مستحب، وآل من عب د إال بم هذا من آرامات الصالحين، وهو من تلبيس الشيطان، فإن الّله ال ُيعَب
عبادة ليست واجبة وال مستحبة ـ وظنها واجبة أو مستحبة ـ فإنما زين ذلك له الشيطان، وإن قدر أنه عفي عنه لحسن   

ل      قصده واجتهاده، لكن  رام، ب ليس هذا مما يكرم الّله به أولياءه المتقين، إذ ليس في فعل المحرمات والمكروهات إآ
ان       ا آ ه عم د أن َيْخِفَض ذاب فالب اإلآرام حفظه من ذلك ومنعه منه؛ فإن ذلك ينقصه ال يزيده، وإن لم يعاقب عليه بالع

لمحرمات والمكروهات وتعظيم صاحبها هو  ويخفض أتباعه الذين يمدحون هذه الحال ويعظمون صاحبها، فإن مدح ا
ه ـ           / من الضالل عن سبيل الّله، وآلما ازداد العبد في  ا تخرجه عن سبيل الّل ًدا؛ ألنه ه بع اًدا ازداد من الّل البدع اجته

يهم             بيل المغضوب عل ى بعض س الحين ـ إل هداء والص ديقين والش ين والص ن النبي يهم م ه عل م الّل ذين أنع بيل ال س
    . والضالين

  
  في الذب عن المظلوم ونصرته: َفصـل  
  

إن نصر          : إذا عرف األصل في هذا الباب فنقول َر؛ ف وم وأن ُيْنَص يجوز ـ بل يستحب، وقد يجب ـ أن ُيَذبَّ عن المظل
ال     ن عازب ق راء ب ه        : المظلوم مأمور به بحسب اإلمكان، وفي الصحيحين حديث الب ه صلى اهللا علي ا رسول الّل أمرن

رار القسم أو المقسم،              وسلم بس اطس، وإب ازة، وتشميت الع اع الجن ادة المريض، واتب ا بعي ا عن سبع؛ أمرن بٍع، ونهان
ْرب بالفضة، وعن    ذهب، وعن ُش تم ال واتيم أو تخ ا عن خ اء السالم، ونهان داعي، وإفش ة ال وم، وإجاب ونصر المظل

ال    . الَمَياِثر، وعن الِقِسيِّ، ولبس الحرير، واإلستبرق، والديباج ه       : وفي الصحيح عن أنس ق ال رسول صلى اهللا علي ق
ا   (   : وسلم ا أو مظلوم ا         : قلت   ) انصر أخاك ظالًم ا فكيف أنصره ظالم ه، أنصره مظلوم ال   ؟ يارسول الّل ه من    (   : ق تمنع

    .  ) الظلم، فذلك نصرك إياه
  

ال      ه/ وفي صحيح مسلم، عن أبي  . وأيًضا، ففيه تفريج آربة هذا المظلوم ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي   : ريرة عن النب
ه      (  ى معسر يسر الّل من َنفََّس عن مؤمن ُآْرَبة من ُآَرِب الدنيا نفس الّله عنه آربة من آرب يوم القيامة، ومن يسر عل

ان       ا آ د م ْون العب د في عون    عليه في الدنيا واآلخرة، ومن ستر مسلًما ستره الّله في الدنيا واآلخـرة، والّله في َع العب
ال               .  ) أخيه ا سئل عن الرقى ـ ق لم ـ لم ه وس ه صلى اهللا علي من   (   : وفي صحيح مسلم ـ أيًضا ـ عن جابر أن رسول الّل

    .  ) استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل
  

ل وله، مث ه ورس ر الّل ا أم دل آم ل  : لكن ينصر بالع ار الشرعية، ومث ة واألذآ ى ونهي  : األدعي ر الجن ؤمر أم ا ي ه، آم
ل           ه في حق اإلنسى، مث ا يجوز مثل ك م ه         : اإلنسى وينهى، ويجوز من ذل ده ولعن ار الجنى وتهدي ى انته اج إل أن يحت

ول          : وسبه، آما ثبت في صحيح مسلم، عن أبي الدرداء قال لم فسمعناه يق ه وس ه صلى اهللا علي ام رسول الّل أعوذ   (   : ق
ا ألعنك بلعنة ال  : بالّله منك ثم قال ا            ) ّله ثالًث رغ من الصالة قلن ا ف يًئا، فلم اول ش ه يتن ده آأن د      : وبسط ي ه، ق يارسول الّل

َهاب    (   : قال  ! سمعناك تقول في الصالة شيًئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك إن عدو الّله إبليس جاء ِبِش
رات،       : من نار ليجعله في وجهى فقلت ه منك ثالث م م قلت   أعوذ بالّل م يستأخر ثالث          : ث ة، فل ه التام ة الّل ألعنك بلعن

ة       دان أهل المدين ه ول ا يلعب ب ذا الحديث      ) مرات، ثم أردت أخذه، ووالّله لوال دعوة أخينا سليمان ألصبح موثًق ي ه فف
ن النبي صلى اهللا  وفي الصحيحين عن أبي هريرة، ع  . ولعنته بلعنة الّله، ولم يستأخر بذلك فمد يده إليه/االستعاذة منه 
ه   (   : عليه وسلم قال إن الشيطان َعَرَض لي َفَشدَّ على ليقطع الصالة على، فأمكننى الّله منه َفَذَعتُّه، ولقد هممت أن أوثق



 

ْن  َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًكا لَّا َينَبِغي ِل {  : إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذآرت قول أخى سليمان َأَحٍد مِّ
    .  ) فرده الّله خاسًئا  ] 35  : ص [   } َبْعِدي

  
ه بالفعل           : أى  ] َذَعتُّه [   : فهذا الحديث يوافق األول ويفسره، وقوله ع لعدوان ذا دف ه، وه ان لخنق د آ د الي خنقته، فبين أن م

    . وهو الخنق، وبه اندفع عدوانه فرده الّله خاسًئا
  

ه         وأما الزيادة ـ وهو ر  ا صلى اهللا علي إن نبين ليمان، ف ه لس ذي ترآ بطه إلى السارية ـ فهو من باب التصرف الملكى ال
ه ال يتصرف ألمر        ه وطاعت ادة الّل أمرهم بعب وسلم آان يتصرف في الجن آتصرفه في اإلنس تصرف َعْبد رسول، ي

د    ك، والعب ي مل ك،       يرجع إليه وهو التصرف الملكي؛ فإنه آان عبًدا رسوال وسليمان نب ي المل الرسول أفضل من النب
ى شرط البخاري ـ عن         آما أن السابقين المقربين أفضل من عموم األبرار أصحاب إلىمين، وقد روى النسائي ـ عل
ه   عائشة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يصلي فأتاه الشيطان، فأخذه فصرعه فخنقه، قال رسول الّله صلى اهللا علي

ورواه أحمد وأبو داود   .  ) ْرَد لسانه على يدى، ولوال دعوة سليمان ألصبح موثًقا حتى يراه الناسحتى وجدت َب (   : وسلم
اتين     (  : من حديث أبي سعيد، وفيه ين أصبعي ه ه ب ام والتي     : فأهويت بيدى، فما زلت أخنقه حتى وجدت َبْرَد لعاب اإلبه

ه العلم    ) تليها ل           ، وهذا فعله في الصالة، وهذا مما احتج ب اّر، وقت دفع الم ذا في الصالة، وهو آ ل ه ى جواز مث اء عل
    . األسودين، والصالة حال الُمَساَيَفة

  
ا    ؟ وقد تنازع العلماء في شيطان الجن إذا مر بين يدي المصلي، هل يقطع على قولين هما قوالن في مذهب أحمد، آم

    : ذآرهما ابن حامد وغيره
  

ل   ) الكلب األسود شيطان    (   : له لما أخبر أن مرور الكلب األسود يقطع للصالة     يقطع لهذا الحديث؛ ولقو  : أحدهما ، فعل
يطان ه ش يطان الكالب، والجن تتصور    . بأن ب األسود ش إن الكل لم؛ ف ه وس ه صلى اهللا علي ال رسول الّل ا ق و آم وه

    . ره، وفيه قوة الحرارةبصورته آثيًرا، وآذلك بصورة القط األسود؛ ألن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غي
  

ه ورسوله، وُروى         ـه الّل ذي حـرم ومما يتقرب به إلى الجن الذبائح، فإن من الناس من يذبح للجن وهو من الشرك ال
ارهم   نهم، ونحـو    /أنه نهى عن ذبائح الجن، وإذا برئ المصاب بالدعاء والذآر وأمـر الجـن ونهيهم وانته ـبهم ولع وس

قصود، وإن آـان ذلك يتضمن مـرض طائفـة مـن الجـن أو مـوتهم فهم الظالمـون ألنفسهـم، ذلك مـن الكالم حصل الم
ل من ال يجوز            أمرون بقت زائم، في ر من أهل الع يهم آثي ـدى عل إذا آان الراقى الداعى المعالج لم يتعـد عليهم آما يتع

يهم     قتله، وقد يحبسون من ال يحتاج إلى حبسه؛ ولهذا قد تقاتلهم الجن على ذلك ه الجن أو تمرضه، وف ، ففيهم من تقتل
    . من يفعل ذلك بأهله وأوالده أو دوابه

  
ه ورسوله في       ع لّل وأما من سلك في دفع عداوتهم مسلك العدل الذي أمر الّله به ورسوله فإنه لم يظلمهم، بل هو مطي

يس         ي ل يس عن المكروب بالطـريق الشرعى الت م     نصر المظلوم وإغاثة الملهوف، والتنف ا شرك بالخالق وال ظل فيه
ه   ان الجن من العفاريت وهو        . للمخلوق، ومثل هذا ال تؤذيه الجـن؛ إما لمعرفتهم بأنه عادل، وإما لعجزهم عن وإن آ

دعاء، ونحو     ضعيف فقد تؤذيه، فينبغى لمثل هذا أن يحترز لقراءة العوذ، مثل آية الكرسي والمعوذات، والصالة، وال
اد،             ذلك مما يقوى اإليمان  ذا من أعظم الجه ه، وه د في سبيل الّل ه مجاه ه، فإن ا يسلطون علي ويجنب الذنوب التي به

فليحذر أن ينصر العدو عليه بذنوبه، وإن آان األمر فوق قدرته فال يكلف الّله نفًسا إال وسعها، فال يتعرض من البالء 
    . لما ال يطيق

  
ال   / ت في صحيح ومـن أعظم ما ينتصر به عليهـم آية الكرسي، فقد ثب ـريرة ق ي ه ى رسول     : البخاري حديث أب َوآََّلن

ى رسول     : الّله صلى اهللا عليه وسلم بحفظ زآاة رمضان، فأتأني آٍت فجعل َيْحُثو من الطعام، فأخذته وقلت ألرفعنك إل
ال رسـول    فخليت عنـه،  : أني محتاج وعلى عيال ولي حاجـة شـديدة، قال  : الّله صلى اهللا عليه وسلم، قال فأصبحت فق

لم    ه وس رة، مافعل أسيرك البارحة       (   : الّله صلى اهللا علي ا هري ا أب ا         : قلت   )  ؟ ي ه، شكى حاجة شديدة وعياًل يارسول الّل
لم،            ) أما إنه قد آذبك وسيعود  (   : فرحمته وخليت سبيلـه، قال ه وس ه صلى اهللا علي ول رسول الّل ه سيعود لق فعرفت أن

ه، فقلت     فرصدته، فجاء  ام فأخذت و من الطع ال          : يحث لم، ق ه وس ه صلى اهللا علي ى رسول الّل ـأني     : ألرفعنك إل ى ف دعن
لم             ه وس ه صلى اهللا علي ي رسـول الّل ال ل بيله، فأصبحت فق ه فخليت س ـود، فرحمت ا    (   : محتاج وعلى عيال ال أع ا أب ي

يرك ـا فعل أس ـريرة، م ه، شكى حاجة و  : قلت  )  ؟ ه اليارسول الّل بيله ق ه فخليت س ا فرحمت ذبك  (   : عياًل د آ ه ق ا إن أم



 

ذا        : فرصدته الثالثة، فجاء يحثو مـن الطعام فأخذته، فقلت  ) وسيعود لم وه ه وس ه صلى اهللا علي ألرفعنك إلى رسول الّل
ال   ؟ نماه  : دعنى أعلمك آلمات ينفعك الّله بها، قلت  : آخر ثالث مرات، تزعم أنك ال تعـود ثم تعـود، قال إذا أويت    : ق

حتى تختم اآلية، فإنك لن يزال علىك    ] 255  : البقرة [   } الّلُه َال ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم {   : إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي
لم  تصبح، فخليـت سـبيله، فأصبحـت فقـال لي رسول الّله صلى اهللا/ من الّله حافظ، وال يقربك شيطان حتى   : عليه وس

  ؟ ما هى  : يا رسـول الّله، زعم أنه يعلمنى آلمات ينفعنى الّله بها فخليت سـبيله، قـال  : قلـت  )  ؟ مافعل أسـيرك البارحـة ( 
ة            : قال لي  : قلت تم اآلي ى تخ ا حت ة الكرسي من أوله اقرأ آي ى فراشك ف َو اْلحَ     {  : إذا أويت إل ـَه ِإالَّ ُه ُه َال ِإَل ومُ الّل   } يُّ اْلَقيُّ

ى تصبح     : ، وقال لي ] 255 : البقرة [  ى       . لن يزال علىك من الّله حافظ وال يقربك شيطان حت انوا أحرص شيء عل وآ
لم ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ر، فق ا  (   : الخي ا أب ال ي ذ ثالث لي م من تخاطب من ذوب، تعل د صدقك وهو آ ه ق ا إن أم

    .  ) ذاك شيطان (  : قال  . ال : قلت  )  ؟ هريرة
  

ا ال                  ع الشياطين وإبطال أحوالهم م أثير في دف ا من الت رة أن له ذين ال يحصون آث ون ال د جرب المجرب ذا فق ومع ه
ه         ينضبط من آثرته وقوته، فإن لها تأثيًرا عظيًما في دفع الشيطان عن نفس اإلنسان وعن المصروع وعن من تعين

م والغض     : الشياطين، مثل يهم          أهل الظل ِدية، إذا قرئت عل اء والتَّْص اب السماع الُمَك ب، وأهل الشهوة والطرب، وأرب
د إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية        بصدق دفعت الشياطين، وبطلت األمور التي يخيلها الشيطان، ويبطل ما عن

ال من آرامات أو        ا الجه أمور يظنه ائهم ب ى أولي ه   وتصرف شيطأني، إذ آانت الشياطين يوحون إل اء الّل ين،  / لي المتق
ان     . وإنما هى من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين ه سواء آ والصَّاِئل المعتدى يستحق دفع

و شهيد،            (   : مسلًما أو آافًرا، وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم ه فه ل دون دم و شهيد، ومن قت ه فه ل دون مال من ُقت
ادى، فكيف ال             ) هو شهيدومن قتل دون دينه ف ل الصائل الع و بقت وم ول ال المظل دفع عن م ه أن ي وم ل ، فإذا آان المظل

م      !  ؟ يدفع عن عقله وبدنه وحرمته فإن الشيطان يفسد عقله ويعاقبه في بدنه، وقد يفعل معه فاحشة إنسى بإنسى، وإن ل
    . يندفع إال بالقتل جاز قتله

  
ي         وأمـا إسـالم صاحبـه والتخلي ع درة، فف ـة مع الق ى الكفاي ذا فرض عل ومين، وه نه فهو مثل إسالم أمثاله من المظل

ـاجًزا عن      ) المسلم أخو المسلم ال يسلمه وال يظلمـه (   : الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ان ع ـإن آ ، ف
ادرً       ان ق م يجب، وإن آ ره ل ه غي ا هو       ذلك أو هو مشغول بما هو أوجب منه أو قام ب ه وال يشغله عم ين علي د تع ا وق

    . أوجب منه وجب عليه
  

ا زال             ؟ هل هـذا مشروع  : وأمـا قـول السائل ه م اء والصالحين؛ فإن ال األنبي ال، وهو من أعم ـن أفضل األعم فهـذا م
ان المسـيح يفع          / األنبياء والصالحون  ا آ ـوله، آم ه ورس ه ب ا أمر الّل ى آدم بم ا   يدفعون الشياطين عن بن ك، وآم ل ذل

د            ن عب ننه من حديث مطر ب و داود في س نده، وأب آـان نبينا صلى اهللا عليه وسلم يفعل ذلك، فقد روى أحمـد في مس
ى    : الرحمن األعنق قال حـدثتني أم َأَبان بنت الوازع بن زارع بن عامـر العبدي، عن أبيها؛ أن جدها الزارع انطلق إل

ال جدى     رسـول الّله صلى اهللا عليه وسلم، ف ه ـ ق ى رسول       : انطلق معه بابن له مجنون ـ أو ابن أخت ل ـدمنا عل ا ق فلم
ه           : الّله صلى اهللا عليه وسلم قلت ه ل دعو الّل ه ت ون، أتيتك ب ي ـ مجن ال   . إن معي ابًنا لي ـ أو ابن أخت ل ه   (   : ق ي ب   ) ائتن

ياب السفر وألبسته ثوبين حسنين، وأخذت بيده حتى فانطلقت به إليه وهو في الرآاب، فأطلقت عنه وألقيت عنه ث  : قال
ال     لم، فق ه وس ي       (   : انتهيت به إلى رسول الّله صلى اهللا علي ا يلين ره مم ي، اجعل ظه ُه من ال   ) اْدُن ه من      : ق بمجامع ثوب

ول       ه، ويق ى رأيت بياض إبطي ره حت ه    (   : أعاله وأسفله، فجعل يضرب ظه ه      ! اخرج عدو الّل ل    )  ! اخرج عدو الّل فأقب
ه    ينظر نظر الصحيح ليس بنظره األول، ثم أقعده رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم بين يديه، فدعا له بماء فمسح وجه

    . ودعا له، فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم يفضل عليه
  

مان بن حكيم، أنا عبد الرحمن ابن عبد العزيز، عن يعلى بن مرة ثنا عبد الّله بن ُنَمْيٍر، عن عث  : وقال أحمد في المسند
ه       / لقد رأيت من   : قال د خرجت مع دي، لق ا أحد بع رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم ثالًثا ما رآها أحد قبلي، وال يراه

ا، فقالت    ه،      : في سفر حتى إذا آنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي له ا رسول الّل ذا صبي أصابه    ي ه
ال         رة، ق م م ا أدري آ وم م الء، يؤخذ في الي ه  (   : بالء وأصابنا منه ب ين واسطة        ) ناوليني ه وب ه بين ه، فجعل ه إلي ، فرفعت

ا في    : ثم ناولها إياه، فقال  ) بسم الّله أنا عبد الّله اْخَسأ عدو الّله (   : الرَّْحل، ثم َفَغَر َفاُه فنفث فيه ثالًثا، وقال ة   القين الرجع
ال      ل، ق ا فع ا م ان فأخبرين ال            : في هذا المك الث، فق ياه ث ا ش ان معه ك المك ا فوجدناها في ذل ذهبنا ورجعن ا فعل    (   : ف م

ال     : فقالت  )  ؟ صبيك نم، ق ذه الغ ا واحدة      (   : والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيًئا حتى الساعة فاْجَتِرر ه زل خذ منه ان
    .  ) الحديث بتمامهوذآر   .  ) ورد البقية



 

  
ل   : ثنا األعمش، عن الِمْنَهال بن عمرو، عن يعلى بن مرة، عن أبيه قال َوِآيع  : ثنا وآيع قال   : مرة يعنى الثقفي، ولم يق

  : مرة عن أبيه؛ أن امرأة جاءت إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم معها صبي لها به لمم، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم
ه   اخرج (  ال   ) عدو الّله أنا رسول الّل ال    : ق رأ، ق يًئا من سمن           : فب ط، وش يًئا من أق ه آبشين، وش ال   . فأهدت إلي ال    : ق فق

    .  ) خذ األْقَط والسمن، وخذ أحد الكبشين ورد عليها اآلخر (   : رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم
  
ثالثة   : ب، عن عبد الّله بن حفص، عن يعلى بن مـرة الثقفي قـالثنا عبد الرزاق، أخبرنا َمْعَمر، عن عطاء بن السائ/ 

ابن        : أشياء رأيتهن من رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم وذآر الحـديث، وفيه قال رأة ب ه ام اء فأتت ـررنا بم ثم سـرنا فم
ا       : قـال  ) الّله اخـرج إني محمد رسـول (   : لها به ِجنٌَّة، فأخذ النبي صلى اهللا عليه وسلم بمنخره فقال ا رجعن م سرنا فلم ث

بن،            ـرد الجـزر، وأمر أصحابه فشربوا من الل ـرها أن ت بن، فأم من سفرنا مررنا بذلك الماء فأتتـه المرأة بجـزر ول
د     . والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريًبا بعدك  : فسألها عن الصبي فقالت ع عن ولو قدر أنه لم ينقل ذلك لكون مثله لم يق

ه ورسوله من نصر                 ا الّل د أمرن دنا، فق ك عن اء وفعلت ذل د األنبي ك عن در تفعل ذل األنبياء؛ لكون الشياطين لم تكن تق
    . المظلوم والتنفيس عن المكروب ونفع المسلم بما يتناول ذلك

  
لم            ه وس ي صلى اهللا علي ال النب وا بالفاتحة، وق ذين َرَق ا   (   : وقـد ثبت في الصحيحـين حـديث ال ـة  وم ا رقي ،  ) أدراك أنه

ذي أراد قطـع    لم للشيطان ال ه وس ي صلى اهللا علي ال النب د ق ة، وق ديغ بالرقي فاء الل ى ش ي أخذ الجعل عل م ف وأذن له
ة ثالث مرات      (  : صالته ه التام ة الّل إن           .  ) أعوذ بالّله منك، ألعنك بلعن ار والفجار، ف دفع ظالمي اإلنس من الكف ذا آ وه

ا        النبي صلى اهللا علي ـا مم يِّ الفارسية ونحـوه ـون بالِقِس ـونوا يرم م يك ه وسلم وأصحابه، وإن آانوا لم يـروا الترك ول
ـوم   ) ثبت عـن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنـه أمـر بقتالهم، وأخبر أن أمـتـه ستقاتلهم/ يحتاج إليه في قتال، فقـد  ، ومعل

و       ية، ول ـو بالقسي الفارس ا ه ـع إنم ل             أن قتالهم الناف يًئا، ب ـن ش م تغ ـطن ل ي تشبه قوس الق ة الت وا بالقسي العربي قوتل
    . استطالوا على المسلمين بقوة رميهم، فالبد من قتالهم بما يقهرهم

  
تم    : إن العدو إذا رأيناهم قد لبسوا الحرير وجدنا في قلوبنا روعة، فقال  : وقد قال بعض المسلمين لعمر بن الخطاب وأن

و  ا لبس وا آم ِرَى        . افالبس ِطَباع؛ ِلُي ل واالْض ية بالرََّم رة القض ي عم لم أصحابه ف ه وس ي صلى اهللا علي ر النب د أم وق
    . المشرآين قوتهم، وإن لم يكن هذا مشروعـًا قبل هذا، ففعل ألجل الجهاد مالم يكن مشروعـًا بدون ذلك

  
ى الضرب، فيضرب ضر     ه إل ع       ولهذا قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عن ا يق ًدا، والضرب إنم ًرا ج ـًا آثي ب

ه،            ؤثر في بدن ك، وال ي م يحس بشيء من ذل ه ل ر أن على الجنى وال يحس به المصروع، حتى يفيق المصروع ويخب
ى اإلنسى         ان عل و آ ل، بحيث ل ر وأق ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو ثالثمائة أو أربعمائة ضربة وأآث

ى، وا ى الجن ا هو عل ه، وإنم ذا لقتل ا نحن ه د فعلن ا ق ددة، آم أمور متع ى يصيح ويصرخ، ويحدث الحاضرين ب لجن
    . وجربناه مرات آثيرة يطول وصفها بحضرة خلق آثيرين

  
ك محرم        /  إن ذل ه شرك؛ ف ان في يما إن آ   . وأما االستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما ال يعرف معناه فال يشرع، ال س

ه من            وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه  ا يقولون ه، ويكتمون م رآن ويظهرون يًئا من الق ك ش رؤون مع ذل شرك، وقد يق
    . الشرك، وفي االستشفاء بما شرعه اهللا ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله

  
ر والشرك ال              ازعون في أن الكف ر، فال يتن ة والخنزي داوي بالمحرمات آالميت ازعوا في جواز الت والمسلمون وإن تن

ان      يجوز التداوي ب ا يجوز إذا آ ك إنم إن ذل ه بحال؛ ألن ذلك محرم في آل حال، وليس هذا آالتكلم به عند اإلآراه؛ ف
ؤثر                م ي ان ل ه باإليم ة قلب ه مع طمأنين م ب و تكل ان بقلب صاحبه، ول ؤثر إذا آ ا ي ه إنم   . قلبه مطمئًنا باإليمان، والتكلم ب

ه وال ضرورة    والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده ـ   وأيًضا ـ فإن المكره مضطر إلى التكلم ب
    : إلى إبراء المصاب به لوجهين

  
    . أنه قد ال يؤثر أآثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم، فال يؤثر بل يزيده شًرا  : أحدهما

  
    . أن في الحق ما يغني عن الباطل  : والثأني

  



 

ة،         قوم يكذ  : والناس في هذا الباب ثالثة أصناف/  العزائم المذموم ك ب دفعون ذل وم ي س، وق بون بدخول الجني في اإلن
المعبود       رون ب ل يكف الموجود، وهؤالء يعصون، ب ؤمن         . فهؤالء يكذبون ب الحق الموجود، وت ة الوسط تصدق ب واألم

    . باإلله الواحد المعبود، وبعبادته ودعائه وذآره وأسمائه وآالمه، فتدفع شياطين اإلنس والجن
  

ه والتعظيم للمسؤول       وأما  رون ب ا يخب سؤال الجن وسؤال من يسألهم، فهذا إن آان على وجه التصديق لهم في آل م
ال        م السلمى ق ن الحك ة اب ره، عن معاوي ا        : قلت   : فهو حرام، آما ثبت في صحيح مسلم وغي وًرا آن ه، أم ا رسول الّل ي

افع،       ) الكهان فال تأتوا (   : نصنعها في الجاهلية، آنا نأتي الكهان، قال ه، عن ن ، وفي صحيح مسلم ـ أيًضا ـ عن عبيد الّل
ال  أله      (   : عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ق ا فس ى عراًف من أت

    .  ) عن شيء لم تقبل له صالة أربعين يوًما
  

ا ثبت      وأما إن آان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر با ائز، آم ذا ج ه فه طن أمره وعنده ما يميز به صدقه من آذب
ال   : في الصحيحين ا يأتيك   (   : أن النبي صلى اهللا عليه وسلم سأل ابن َصيَّاد فق ال   )  ؟ م ـال      : فق اذب، ق أتيني صادق وآ   : ي

ا    [ الدُّخُّ الدُّخُّ   : ، قال ) فأني قد خبأت لك خبيًئا (   : أرى عرشـًا على الماء، قال  : قال  )  ؟ مـا ترى (  والدُّخُّ ـ بضم الدال وفتحه
    .  ) تعدو قدرك، فإنما أنت من إخوان الكهان/ اخسأ فلن  (   : ، قال ] الدُّخان  :ـ 

  
ا               وا م ار والفجار ليعرف ول الكف ا يق ا يسمع المسلمون م ه عن الجن، آم رون ب وآذلك إذا آان يسمع ما يقولونه ويخب

الى    عندهم فيع ـال تع ا ق ة، آم ا   {   : تبروا به، وآما يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت فال يجزم بصدقه وال آذبه إال ببين َي
رة    ] 6  : الحجرات [   } َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُآْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا ي هري أن أهل    : ، وقد ثبت في صحيح البخاري عن أب

ان اب آ لمالكت ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ة، فق وراة ويفسرونها بالعربي رؤون الت ـال  (   : وا يق اب ف دثكم أهل الكت إذا ح
وا دثوآم بباطل فتصدقوه، وقول ا أن يح ذبوه، وإم دثوآم بحق فتك ا أن يح ذبوهم، فإم ْيُكْم  {   : تصدقوهم وال تك ِزَل ِإَل َوُأن

ُن ٌد َوَنْح ْم َواِح ا َوِإَلُهُك ِلُموَن َوِإَلُهَن ُه ُمْس وت [   } َل م   ] 46  : العنكب م يصدقوه ول ه ول ا يقولون لمين سماع م د جاز للمس ، فق
    . يكذبوه

  
وقد روى عن أبي موسى األشعرى أنه أبطأ عليه خبر عمر، وآان هناك امرأة لها قرين من الجن، فسأله عنه فأخبره 

م انتصروا          وفي خبر آخر أن عم   . أنه ترك عمر َيِسُم إبل الصدقة أخبر أنه ة ف ى المدين دم شخص إل ا فق ر أرسل جيًش
د     : على عدوهم، وشاع الخبر، فسأل عمر عن ذلك فذآر له، فقال يأتى بري هذا أبو الهيثم بريد المسلمين من الجن، وس

    . اإلنس بعد ذلك، فجاء بعد ذلك بعدة أيام
  
  سل به ويسقى؟في جواز أن يكتب للمصاب شيئا من آتاب اهللا ويغ: َفْصـل  
  

ا نص           اح ويغسل ويسقى، آم داد المب ره بالم ه وذآ اب الّل ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيًئا من آت
ى،    : على ذلك أحمد وغيره، قال عبد الّله بن أحمد قرأت على أبي، ثنا َيعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن محمد بن أبي ليل

ال   عن الحكم، عن سعيد بن ُجَبْير، عن ا  اس ق ن عب ا فليكتب       : ب رأة والدته ى الم ه       : إذا عسر عل ه إال الّل ه ال إل بسم الّل
المين   ه رب الع د لّل يم، الحم ه رب العرش العظ بحان الّل ريم، س يم الك يًَّة َأْو  { الحل ا َعِش وا ِإلَّ ْم َيْلَبُث ا َل ْوَم َيَرْوَنَه َأنَُّهْم َي َآ

ْم اْصِبْر َآَما َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوَلا َتْسَتْعِجل لَُّهْم َآَأنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن َلَف { ،  ] 46  : النازعات [   } ُضَحاَها
    } َيْلَبُثوا ِإلَّا َساَعًة مِّن نََّهاٍر َبَلاٌغ َفَهْل ُيْهَلُك ِإلَّا اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن

  
ي      : ثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه، وقال  : أبي قال  .  ] 35  : األحقاف [  ال أب ه    : يكتب في إناء نظيف فيسقى، ق وزاد في

    . رأيت أبي يكتب للمرأة في َجاٍم أو شيء نظيف  : فتسقى وينضح ما دون سرتها، قال عبد اهللا  : وآيع
  

النََّسوّي، حدثني عبد الّله بن أحمد بن شبويه،  أنا الحسن بن سفيان  : وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الِحيرى
ن       / ثنا علي بن  م، عـن سعيد ب ي، عـن الحك الحسن بن َشِقيق، ثنا عبد الّله بن المبارك، عـن سفيان، عـن ابن أبي ليل

ا فليكتب    : جبير، عن ابن عباس قال ى العظيم         : إذا عسر على المرأة والده ه العل ه إال الّل ه ال إل ه   بسم الّل ه إال الّل ال إل
يًَّة       { الحليم الكريم، سبحان الّله وتعالى رب العرش العظيم والحمد لّله رب العالمين  ا َعِش وا ِإلَّ ْم َيْلَبُث ا َل َآَأنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَنَه

    } َأْو ُضَحاَها
  



 

ا     َفاْصِبْر َآَما َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل {   ] 46  : النازعات [  وا ِإلَّ ْم َيْلَبُث َوَلا َتْسَتْعِجل لَُّهْم َآَأنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن َل
    } َساَعًة مِّن نََّهاٍر َبَلاٌغ َفَهْل ُيْهَلُك ِإلَّا اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن

  
ى      ] س، ُمَعرَّبالقرطا  : الكاَغُد  : آاغدة [ يكتب في آاَغَدة   : قال على  .  ] 35  : األحقاف [  ال عل رأة، ق   : فيعلق على عضد الم

آخر آالم شيخ اإلسالم      . وقد جربناه فلم نر شيًئا أعجب منه، فإذا وضعت تحله سريًعا، ثم تجعله في خرقة أو تحرقه
    . ابن تيمية ـ قدس الّله روحه، وَنوَّر ضريحه

  
    : قال شيخ اِإلسالم ـ َرِحمُه اللَّه

  
  آتفاء بالرسالة واالستغناء بالنبي عن اتباع ما سواهفي اال: َفصـل  
  

ى          ه الحجة عل ام الّل ا، وأق ا عاًم ا سواه اتباًع في االآتفاء بالرسالة، واالستغناء بالنبي صلى اهللا عليه وسلم عن اتباع م
ِه    {   : إلى قوله  } ِبيِّيَن ِمن َبْعِدِهِإنَّا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َآَما َأْوَحْيَنا ِإَلى ُنوٍح َوالنَّ {   : خلقه برسله فقال تعالى ى الّل ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَل

    .  ] 165ـ  163  : النساء [   } ُحجٌَّة َبْعَد الرُُّسِل َوَآاَن الّلُه َعِزيًزا َحِكيًما
  

    . فدلت هذه اآلية على أنه ال حجة لهم بعد الرسل بحال، وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل
  

    . فاألول يبطل قول من َأْحَوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة آاألئمة
  

    . والثأني يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة
  
ى       َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْم {   : وقال تعالى/  ُردُّوُه ِإَل ْيٍء َف ي َش اَزْعُتْم ِف ِإن َتَن ِر ِمنُكْم َف

اقهم      ] 59  : النساء [   } الّلِه َوالرَُّسوِل ازعوا، وهو يقتضى أن اتف ، فأمر بطاعة أولي األمر من العلماء واألمراء إذا لم يتن
    . أو قياس عقلي فاضل حجة، وأمرهم بالرد عند التنازع إلى الّله والرسول، فأبطل الرد إلى إمام مقلد

  
اْلحَ   {   : وقال تعالى اَب ِب اِس    َآاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث الّلُه النَِّبيِّيَن ُمَبشِِّريَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهُم اْلِكَت ْيَن النَّ َيْحُكَم َب قِّ ِل

    . بالكتاب يحكم بين أهل األرض فيما اختلفوا فيه ، فبين أنه ] 213  : البقرة [   } ِفيَما اْخَتَلُفوْا ِفيِه
  

ال   ] 10  : الشورى [   } َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَلى اللَِّه َذِلُكُم اللَُّه َربِّي َعَلْيِه َتَوآَّْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب {   : وقال تعالى ، وق
ن رَّبِّ   ِآَتاٌب ُأنِزَل ِإَلْيَك {   : تعالى ْيُكم مِّ ْم َوَال  َفَال َيُكن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج مِّْنُه ِلُتنِذَر ِبِه َوِذْآَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن اتَِّبُعوْا َما ُأنِزَل ِإَل ُك

    } َتتَِّبُعوْا ِمن ُدوِنِه َأْوِلَياء َقِليًال مَّا َتَذآَُّروَن
  
الى   . تاب والحكمة، وحظر اتباع أحد من دونه، ففرض اتباع ما أنزله من الك ] 3، 2  : األعراف [  ْم    {   : وقال تع ْم َيْكِفِه َأَوَل

وت  [   } َأنَّا َأنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ُيْتَلى َعَلْيِهْم زل       ] 51  : العنكب اب المن م يكتف بالكت الى    . ، فزجر من ل ال تع َر    {   : وق ا َمْعَش َي
الى  ] 130  : األنعام [ اآليات   } ْم ُرُسٌل مِّنُكْم َيُقصُّوَن َعَلْيُكْم آَياِتياْلِجنِّ َواِإلنِس َأَلْم َيْأِتُك ى      {   : ، وقال تع ذِِّبيَن َحتَّ ا ُمَع ا ُآنَّ َوَم

الى   ] 71  : زمرال [ اآليات   } َوِسيَق الَِّذيَن َآَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُزَمًرا {   : ، وقال تعالى ] 51  : اإلسراء [   } َنْبَعَث َرُسوًال ال تع   : ، وق
اآليات على أن من أتاه الرسول فخالفه فقد وجب  / فدلت هذه   .  ] 8  : الملك [ اآليتين   } ُآلََّما ُأْلِقَي ِفيَها َفْوٌج َسَأَلُهْم َخَزَنُتَها { 

    . إمام أو قياس وأنه ال يعذب أحد حتى يأتيه الرسول وإن أتاه  . عليه العذاب، وإن لم يأته إمام وال قياس
  

دِّيِقيَن     {   : وقال تعالى يَن َوالصِّ َن النَِّبيِّ اِلِحيَن   َوَمن ُيِطِع الّلَه َوالرَُّسوَل َفُأْوَلـِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم الّلُه َعَلْيِهم مِّ َهَداء َوالصَّ َوالشُّ
َك  َوَمن ُيِط { ،  ] 69  : النساء [   } َوَحُسَن ُأوَلـِئَك َرِفيًقا ِع الّلَه َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِل

    } اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َوَمن َيْعِص الّلَه َوَرُسوَلُه
  

ة  اء [ اآلي ين أن طاعة اهللا ور         .  ] 14، 13  : النس ر موضع، فب ي غي ى ف ذا المعن بحانه ـ ه د ذآر ـ س ة وق سوله موجب
اس،             ام أو قي ى طاعة إم اج إل ين أن مع طاعة اهللا ورسوله ال يحت ذا يب قاوة، وه للسعادة، وأن معصية اهللا موجبة للش

    . ومع معصية اهللا ورسوله ال ينفع طاعة إمام أو قياس



 

  
  ] دة أن محمًدا رسول الّلهشهادة أن ال إله إال الّله، وشها [ ودليل هذا األصل آثير في الكتاب والسنة،وهو أصل اإلسالم 

فليس عالم من المسلمين    . وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم واإليمان قوًلا واعتقاًدا؛ وإن خالفه بعضهم عمًلا وحاًلا
    . يشك في أن الواجب على الخلق طاعة الّله ورسوله، وأن ماسواه إنما تجب طاعته حيث أوجبها الّله ورسوله

  
ة              وفي الحقيق/  ه إال من جه ره آل أموره وبخب م بم ى العل ه، لكن ال سبيل إل ا هو طاعة الّل ة، فالواجب في األصل إنم

ا      ك فإنم ا سوى ذل الرسل، والمبلغ عنه إما مبلغ أمره وآلماته فتجب طاعته وتصديقه في جميع ما أمر وأخبر، وأما م
ذين        يطاع في حال دون حال، آاألمراء الذين تجب طاعتهم في محل واليته اء ال ه، والعلم أمروا بمعصية الّل م ي ا ل م م

ى   تجب طاعتهم على المستفتى والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين عن الّله، أو مجتهدين اجتهاًدا تجب طاعتهم فيه عل
ة الحج          اع أئم ا، واتب ة الصالة فيه اع أئم المقلد، ويدخل في ذلك مشائخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم، آاتب

    . فيه، واتباع أمراء الغزو فيه، واتباع الحكام في أحكامهم، واتباع المشايخ المهتدين في هديهم، ونحو ذلك
  

ة الضالل           ك، آأئم د ضل في ذل ا فق اًدا أو حاًل ا اعتق والمقصود بهذا األصل أن من َنصََّب إماًما، فأوجب طاعته مطلًق
ا م    د الرسول، وال تجب         الرافضة اإلمامية؛ حيث جعلوا في آل وقت إماًم ه ال معصوم بع ه، فإن عصوًما تجب طاعت

اء       ه آطاعة الخلف ًدا تجب طاعت طاعة أحد بعده في آل شيء، والذين عينوهم من أهل البيت منهم من آان خليفة راش
ي            . قبله، وهو على ن الحس ى ب دين؛ آعل م وال ة العل ا يجب لنظرائهم من أئم ن، ومنهم أئمة في العلم والدين يجب لهم م

    . وأبي جعفر الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، ومنهم دون ذلك
  
ه؛          /  رده عن نظرائ تثناء، وأف ر تخصيص وال اس ق من غي وآذلك من دعا التباع شيخ من مشايخ الدين في آل طري

    . آالشـيخ عدى، والشيخ أحمد، والشيخ عبد القادر، والشيخ َحْيَوة، ونحوهم
  

    . ام من أئمة العلم في آل ما قاله وأمر به ونهى عنه مطلًقا، آاألئمة األربعةوآذلك من دعا إلى اتباع إم
  

ر تخصيص وال                ه من غي أمرون وينهون عن ا ي والة في آل م راء والقضاة وال وك واألم وآذلك من أمر بطاعة المل
ه،     استثناء، لكن هؤالء ال يدعون العصمة لمتبوعيهم إال غإلىة أتباع المشايخ؛ آالشيخ َعِدّى  ن َحَمَوْي ِدينى ب وسعد الَم

م    وة، ث ونحوهما؛ فإنهم يدعون فيهم نحًوا مما تدعيه الغإلىة في أئمة بنى هاشم من العصمة، ثم من الترجيح على النب
    . من دعوى اإللهية

  
ول ذلك وأما آثير من أتباع أئمة العلم ومشايخ الدين فحالهم وهواهم يضاهي حال من يوجب اتباع متبوعه، لكنه ال يق

ك         رى وجوب ذل بلسانه وال يعتقده علًما، فحاله يخالف اعتقاده، بمنزلة العصاة أهل الشهوات، وهؤالء أصلح ممن ي
لُّونَ  {   : وآذلك أتباع الملوك والرؤساء هم آما أخبر الّله عنهم بقوله  . ويعتقده ا َوَقاُلوا َربََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُآَبَراءَنا َفَأَض
يهم           ] 67  : األحزاب [   } السَِّبيَلا ة، وف دة ديني ر عقي رهم من غي اًدا، وأآث ا وانقي ذلك    / فهم مطيعون حاًلا وعمًل رن ب من يق

درة             . عقيدة دينية م والق إذا ضعف العل ه، ف ى العمل ب درة عل ه والق ولكن طاعة الرسول إنما تمكن مع العلم بما جاء ب
    . والّله أعلم  . مر، فكان وقت دعوة ونبوة في غيره، فتدبر هذا األصل فإنه نافع جًداصار الوقت وقت فترة في ذلك األ

  
دى الرسول من        ين ي ه ب وآذا من نصَّب القياس أو العقل أو الذوق مطلقـًا من أهل الفلسفة والكالم والتصوف، أو قدم

ا،        َب شخًص ة من َنصَّ ه بمنزل ر مع الرسول وجوًدا       أهل الكالم والرأى والفلسفة والتصوف؛ فإن ق دائ اع المطل فاالتب
    . وعدًما

  
  في أول البدع ظهورا في اإلسالم: َفصـل 

  
ي صلى       : أول البدع ظهوًرا في اإلسالم، وأظهرها َذمًـّا في السنة واآلثار ال للنب م ق بدعة الحرورية المارقة؛ فإن أوله

دل، و        : اهللا عليه وسلم في وجهه م تع د، فإنك ل ا محم اتلهم         اعدل ي الهم، وق تلهم وقت لم بق ه وس ي صلى اهللا علي أمر النب
    . أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب

  
م         لم مستفيضة بوصفهم وذمه ه وس ي صلى اهللا علي الهم  / واألحاديث عن النب ل      . واألمر بقت ن حنب د ب ال أحم حَّ    : ق َص



 

لم الحديث في الخوارج من عشرة أوج ُر أحدآم صالته مع صالتهم، وصيامه        (   : ه، قال النبي صلى اهللا عليه وس َيْحق
ا يمرق السهم من           ون من اإلسالم آم اجرهم، يمرق مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن ال يجاوز حن

    .  ) القيامةالرَِّميَّة، أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجًرا عند الّله لمن قتلهم يوم 
  

    : ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم
  

خروجهم عن السنة، وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة، أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه     : أحدهما
ه  اعدل فإنك لم   : النبي صلى اهللا عليه وسلم حيث قال له ذو الُخَوْيِصَرة التميمي تعدل، حتى قال له النبي صلى اهللا علي

م أعدل      ؟ ومن يعدل إذا لم أعدل  ! ويلك (   : وسلم ُت وخسرُت إن ل ه   .  ) لقد خب ي          : فقول ه لفعل النب دل جعل من م تع فإنك ل
ي ال تصل        ] اعدل [   : صلى اهللا عليه وسلم سفًها وترك عدل، وقوله ذا  أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة الت ح، وه

ه      ا قبحت نة، ويحسن م الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة، فقائلها البد أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما أثبتته الس
ائل،           أ في بعض المس م خط ع من بعض أهل العل السنة أو يقبح ما حسنت السنة، وإال لم يكن بدعة، وهذا القدر قد يق

    . المعلومة لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة
  
ا     /  ـوه فيم ا صدق ـه، وإنم والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعت

    . بلغــه مـن القـرآن دون مـا شـرعـه مـن السـنة التي تخالف ـ بزعمهم ـ ظاهر القرآن
  

هذا؛ فإنهم يرون أن الرسول لو قال بخالف مقالتهم لما  وغالب أهل البدع ـ غير الخوارج ـ يتابعونهم في الحقيقة على
  اتبعوه، آما يحكى عن عمرو بن عبيد في حديث 

  
ناد     ارة في اإلس الصادق المصدوق، وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة؛ إما برد النقل، وإما بتأويل المنقول، فيطعنون ت

    . السنة التي جاء بها الرسول، بل وال بحقيقة القرآن وتارة في المتن، وإال فهم ليسوا متبعين وال مؤتمين بحقيقة
  

دع    ذنوب والسيئات      : الفرق الثاني في الخوارج وأهل الب رون بال م يكف ذنوب استحالل        . أنه رهم بال ى تكفي ويترتب عل
ان   ي دار اإليم م ه رب، وداره الم دار ح والهم، وأن دار اإلس لمين وأم اء المس ور الرافض   . دم ول جمه ذلك يق ة، وآ

فهذا أصل البدع التي ثبت  . وجمهور المعتزلة، والجهمية، وطائفة من غالة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم
    . بنص سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة آفًرا

  
نهم واستحالل   فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين األصلين ا/  لخبيثين، وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولع

    . دمائهم وأموالهم
  

نة،       دع خارج عن الس و مبت وهذان األصالن هما خالف السنة والجماعة، فمن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فه
املهم      ا وع م يكن ديًن ارق للجماعة     ومن َآّفر المسلمين بما رآه ذنًبا سواء آان ديًنا أو ل و مف ار فه ة الكف ة    . معامل وعام

ذين األصلين    ه عن             . البدع واألهواء إنما تنشأ من ه ا حديث بلغ اس الفاسد؛ إم ل الفاسد أو القي ا األول فشبه التأوي أم
ة من          ه من آي ل تأول ل مصيًبا، أو تأوي ك القائ الرسول ال يكون صحيًحا، أو أثر عن غير الرسول قلده فيه ولم يكن ذل

ل    آ م يكن التأوي تاب اهللا أو حديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صحيح أو ضعيف، أو أثر مقبول أو مردود ول
    . صحيًحا، وإما قياس فاسد، أو َرْأي رآه اعتقده صواًبا وهو خطأ

  
    . فالقياس والرأي والذوق هو عامة خطأ المتكلمة والمتصوفة وطائفة من المتفقهة

  
    . الصحيحة أو الضعيفة عامة خطأ طوائف المتكلمة والمحدثة والمقلدة والمتصوفة والمتفقهةوتأويل النصوص 

  
    . وأما التكفير بذنب، أو اعتقاد سني فهو مذهب الخوارج/ 
  

    . والتكفير باعتقاد سني مذهب الرافضة والمعتزلة وآثير من غيرهم
  



 

ذا ال   ر ه ة ـ وهو           وأما التكفير باعتقاد بدعي فقد بينته في غي ذم والعقوب بغض وال ع من ال د يق ر ق موضع، ودون التكفي
العدوان ـ أو من ترك المحبة والدعاء واإلحسان وهو التفريط ببعض هذه التأويالت ما ال يسوغ، وجماع ذلك ظلم في  

بعض أصحابه        ل ل ن حنب د ب ر    : حق اهللا ـ تعالى ـ أو حق المخلوق، آما بينته في غير هذا الموضع؛ ولهذا قال أحم أآث
    . ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس

  
    : وقال شيخ اإلسالم إمام األئمة والمسلمين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية ـ قدس اهللا روحه

  
د اهللا فال مضل      ا، من يه ه، ومن يضلل     الحمد اهللا، نستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالن ل

ن الحق       له بالهدى ودي فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله، أرس
    . ليظهره على الدين آله، وآفي باهللا شهيًدا، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما آثيًرا

  
  تباعهعتصام بكتاب اهللا، ووجوب اأصل جامع في اال

  
ا دل   وبيان االهتداء به في آل ما يحتاج إليه الناس من دينهم، وأن النجاة والسعادة في اتباعه والشقاء في مخالفته، وم

ْأِتَينَُّكم مِّ          {   : عليه من اتباع السنة والجماعة، قال اهللا تعالى ا َي ُدوٌّ َفِإمَّ َبْعٍض َع ُكْم ِل ا َبْعُض ا َجِميًع ا ِمْنَه اَل اْهِبَط ي هدي   َق نِّ
اَل َربِّ    َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفَلا َيِضلُّ َوَلا َيْشَقي َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْآِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه َي ي َق ِة َأْعَم ْوَم اْلِقَياَم

ا َفنَ  وَم ُتنَسى    ِلَم َحَشْرَتِني َأْعَمي َوَقْد ُآنُت َبِصيًرا َقاَل َآَذِلَك َأَتْتَك آَياُتَن َذِلَك الي يَتَها َوَآ ن    ] 126ـ   123  : طه  [   } ِس ال اب ، ق
    . تكفل اهللا لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أال يضل في الدنيا، وال يشقي في اآلخرة، ثم قرأ هذه اآلية  : عباس

  
َحاُب     َفَمن َتِبَع ُهَداَي َفَال َخْوٌف عليهْم َوَال ُهْم َيْح {   : وفي السورة األخرى ـِئَك َأْص ا ُأوَل ذَُّبوْا ِبآَياِتَن َزُنوَن َوالَِّذيَن َآَفروْا َوَآ
الى   ] 39، 38  : البقرة [   } النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ال تع ُه            {   : ، وق َرٌج مِّْن ْدِرَك َح ي َص ن ِف َال َيُك ِزَل إلىَك َف اٌب ُأن المص ِآَت

َذآَُّرونَ ِلُتنِذَر ِبِه َوِذْآَري ِلْلُمْؤِمِني  1  : األعراف  [   } َن اتَِّبُعوْا َما ُأنِزَل إلىُكم مِّن رَّبُِّكْم َوَال َتتَِّبُعوْا ِمن ُدوِنِه َأْوِلَياء َقِليًال مَّا َت
َتُقوُلوْا ِإنََّما ُأنِزَل اْلِكَتاُب على َطآِئَفَتْيِن  َوَهـَذا ِآَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن َأن {   : ، وقال تعالى ] 3ـ 

د  ْم       ِمن َقْبِلَنا َوِإن ُآنَّا َعن ِدَراَسِتِهْم َلَغاِفِليَن َأْو َتُقوُلوْا َلْو َأنَّا ُأنِزَل علىَنا اْلِكَتاُب َلُكنَّا َأه ن رَّبُِّك ٌة مِّ اءُآم َبيَِّن ْد َج ْنُهْم َفَق ي ِم
اُنوْا   ْن َأْظَلُم ِممَّن َآذََّب ِبآَياِت الّلِه َوَصَدَف َعْنَها َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدُفوَن َعْن آَياِتَنا ُسوَء اْلَعَذاِب ِبَوهدي َوَرْحَمٌة َفَم ا َآ َم

    .  ] 157ـ  155  : األنعام [   } َيْصِدُفوَن
  

نُكمْ       {   : وقال تعالى ٌل مِّ ْأِتَينَُّكْم ُرُس ا َي ي آَدَم ِإمَّ ا َبِن ْم            َي يهْم َوَال ُه ْوٌف عل َال َخ َلَح َف ي َوَأْص ِن اتََّق اِتي َفَم ْم آَي وَن علىُك َيُقصُّ
ُدونَ       ا َخاِل ْم ِفيَه اِر ُه َحاُب النَّ ـَِئَك َأْص ال  /  .  ] 36، 35  : األعراف  [   } َيْحَزُنوَن َوالَِّذيَن َآذَُّبوْا ِبآَياِتَنا َواْسَتْكَبُروْا َعْنَها ُأْوَل وق

ا       َتَكاُد َتَميَُّز ِمَن اْلَغْيِظ ُآلََّما ُأْلِقَي ِفيَها َفْوٌج َسَأَلُهْم َخَزَنُتَها َأَلْم َيْأِتُكْم َنِذيٌر َقاُلوا َبَل {   : تعالى ا َم ذَّْبَنا َوُقْلَن ِذيٌر َفَك ا َن ْد َجاءَن ي َق
ي   {   : ، وقال تعالى ] 9، 8  : ملكال [   } َنزََّل اللَُّه ِمن َشْيٍء ِإْن َأنُتْم ِإلَّا ِفي َضَلاٍل َآِبيٍر َوِسيَق الَِّذيَن َآَفُروا إلى َجَهنََّم ُزَمًرا حت

اِت رَ   ْم آَي ْوِمُكْم هَ     ِإَذا َجاُؤوَها ُفِتَحْت َأْبَواُبَها َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها َأَلْم َيْأِتُكْم ُرُسٌل مِّنُكْم َيْتُلوَن علىُك اء َي ِذُروَنُكْم ِلَق ْم َوُين َذا بُِّك
ُروا   {   : ، وقال تعالى ] 71  : الزمر [   } َقاُلوا َبَلي َوَلِكْن َحقَّْت َآِلَمُة اْلَعَذاِب على اْلَكاِفِريَن َما ُيَجاِدُل ِفي آَياِت اللَِّه ِإلَّا الَِّذيَن َآَف

ِذيَن      الَِّذيَن ُيَجاِدُلو {   : إلى قوله  } َفَلا َيْغُرْرَك َتَقلُُّبُهْم ِفي اْلِبَلاِد َد الَّ ِه َوِعن َد اللَّ ا ِعن َن ِفي آَياِت اللَِّه ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم َآُبَر َمْقًت
ْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم ِإنَّا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ {   : ، إلى قوله } آَمُنوا َآَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه على ُآلِّ َقْلِب ُمَتَكبٍِّر َجبَّاٍر

ِبْر ِإنَّ          {   } َوَلَقْد آَتْيَنا موسى الهدى {   : ، إلى قوله } اْلَأْشَهاُد اِب َفاْص ُأوِلي اْلَأْلَب َري ِل اَب هدي َوِذْآ َراِئيَل اْلِكَت ي ِإْس َوَأْوَرْثَنا َبِن
اُهْم ِإن    َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َواْسَتْغِفْر ِلَذنِبَك َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك ْلَطاٍن َأَت ِباْلَعِشيِّ َواْلِإْبَكاِر ِإنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللَِّه ِبَغْيِر ُس

    .  ] 56ـ  4  : غافر [   } ِفي ُصُدوِرِهْم ِإلَّا ِآْبٌر مَّا ُهم ِبَباِلِغيِه َفاْسَتِعْذ ِباللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصيُر
  

اُهمْ    {   : هوفي قول ْلَطاٍن َأَت ِر ُس اب اهللا، ال         } ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللَِّه ِبَغْي ر آت اب اهللا بغي ه ال يجوز أن يعارض آت ان أن ، بي
سلطان أتاهم؛ ولكن يجوز أن   / بفعل أحد وال أمره ، ال دولة وال سياسة ، فإنه حال الذين يجادلون في آيات اهللا بغير 

ٍر       {   : اسخ ومنسوخ، فيعارض منسوخه بناسخه، آما قال تعالىيكون في آيات اهللا ن ْأِت ِبَخْي َها َن ٍة َأْو ُننِس ْن آَي َما َننَسْخ ِم
انُ   {   : ، وآما قال تعالى ] 106  : البقرة [   } مِّْنَها َأْو ِمْثِلَها ي َآ ل   َسَيُقوُل السَُّفَهاء ِمَن النَّاِس َما َوالَُّهْم َعن ِقْبَلِتِهُم الَِّت ا ُق وْا عليه

    . ، ونظائره متعددة ] 142  : البقرة [   } لِّّلِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َيهدي َمن َيَشاء إلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم
  

اِس      َآاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث الّلُه النَِّبيِّيَن ُمَبشِِّريَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُه {   : وقال تعالى ْيَن النَّ َيْحُكَم َب اْلَحقِّ ِل اَب ِب ُم اْلِكَت



 

وْا   ِفيَما اْخَتَلُفوْا ِفيِه َوَما اْخَتَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن ُأوُتوُه ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهُم اْلَبيَِّناُت َبْغًيا َبْي ا اْخَتَلُف َنُهْم َفهدي الّلُه الَِّذيَن آَمُنوْا ِلَم
َتِقيمٍ  ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ رة  [   } ِبِإْذِنِه َوالّلُه َيهدي َمن َيَشاء إلى ِصَراٍط مُّْس الى   ] 213  : البق ال تع اُه إلىَك      {   : ، وق اٌب َأنَزْلَن ر ِآَت اَل

دِ       ِز اْلَحِمي َراِط اْلَعِزي ى ِص ْم إل ِإْذِن َربِِّه راهيم  [   } ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت إلى النُّوِر ِب الى   ] 1  : إب ال تع ِذي    {   : ، وق َو الَّ ُه
د  [   } ُيَنزُِّل على َعْبِدِه آَياٍت َبيَِّناٍت ِلُيْخِرَجُكم مَِّن الظُُّلَماِت إلى النُّوِر الى    ] 9 : الحدي ال تع ْم       {  : ،وق يُِّن َلُك وُلَنا ُيَب اءُآْم َرُس ْد َج َق

َواَنُه   َآِثيًرا مِّمَّا ُآنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َو َع ِرْض َيْعُفو َعن َآِثيٍر َقْد َجاءُآم مَِّن الّلِه ُنوٌر َوِآَتاٌب مُِّبيٌن َيهدي ِبِه الّلُه َمِن اتََّب
َيا  {   : قال تعالى، و ] 16، 15  : المائدة [   } ُسُبَل السََّالِم َوُيْخِرُجُهم مِِّن الظُُّلَماِت إلى النُّوِر ِبِإْذِنِه َوَيهديِهْم إلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم
ْم  َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنَوْا ِإن ُتِطيُعوْا َفِريًقا مَِّن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َيُردُّوُآم َبْعَد ِإيَماِنُكْم َآاِف ِريَن َوَآْيَف َتْكُفُروَن َوَأنُتْم ُتْتَلي علىُك

هِ  ِه َوَال               آَياُت الّلِه َوِفيُكْم َرُسوُلُه َوَمن َيْعَتِصم ِبالّل قَّ ُتَقاِت َه َح وْا الّل وْا اتَُّق ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه َتِقيٍم َي َراٍط مُّْس ى ِص ْد هدي إل َفَق
َة اللّ   ُتمْ  َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا َوَال َتَفرَُّقوْا َواْذُآُروْا ِنْعَم ْم ِإْذ ُآن ْيَن     ِه علىُك َألََّف َب َداء َف َأْع
    } ُيَبيُِّن الّلُه َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَنُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُآنُتْم على َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر َفَأنَقَذُآم مِّْنَها َآَذِلَك 

  
رآن    (  : م بحبل اهللا وهو آتابه، آما قال النبي صلى اهللا عليه وسلمفأمر باالعتصا  ] 103ـ   100  : آل عمران [  ذا الق إن ه

ه     ا تمسكتم ب وهو   (   : وفي الحديث اآلخر     .  ) حبل ممدود، طرفه بيد اهللا وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به،فإنكم لن تضلوا م
َألََّف     َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه {  : ثم قال تعالى .  ) حبل اهللا المتين َداء َف ُتْم َأْع َجِميًعا َوَال َتَفرَُّقوْا َواْذُآُروْا ِنْعَمَة الّلِه علىُكْم ِإْذ ُآن

    .  ] 103  : آل عمران [ اآليات   } َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا
  

يهم مِّْن َأنُفِسِهْم َوِجْئَنا ِبَك َشِهيًدا َعَلى َهـُؤالء َوَنزَّْلَنا علىَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُآلِّ ُأمٍَّة َشِهيًدا عل {   : وقال تعالى
َباِب َما َلَقْد َآاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة لُِّأْوِلي اَألْل {   : ، وقال تعالى ] 98  : النحل [   } لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِميَن

ال   ] 111 : يوسف [   } ِمُنوَنَآاَن َحِديًثا ُيْفَتَرى َوَلـِكن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُآلَّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُيْؤ ، وق
ينَ       {   : ، وقال ] 2، 1 : البقرة [   } الم َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقيَن {   : تعالى ٌة لِّْلُمتَِّق ًدى َوَمْوِعَظ اِس َوُه اٌن لِّلنَّ ـَذا َبَي   } َه

دُّوَنهُ ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقوْا ِإَذا َمسَُّهْم َطاِئٌف مَِّن الشَّْيَطاِن َتَذآَُّروْا َفِإَذا ُهم مُّْبِصُروَن َوِإْخَواُنُهْم َي {   : ، وقال ] 138  : آل عمران [  ْم ُم
ِيوَحى إلى ِمن رَّبِّي َهـَذا َبَصآِئُر ِمن رَّبُِّكْم  ِفي اْلَغيِّ ُثمَّ َال ُيْقِصُروَن َوِإَذا َلْم َتْأِتِهم ِبآَيٍة َقاُلوْا َلْوَال اْجَتَبْيَتَها ُقْل ِإنََّما َأتَِّبُع َما

ونَ  ْوٍم ُيْؤِمُن ٌة لَِّق ًدى َوَرْحَم راف [   } َوُه الى  .  ] 203ـ      201  : األع ال تع ٌة    {  : وق َفاء َوَرْحَم َو ِش ا ُه ْرآِن َم َن اْلُق زُِّل ِم َوُنَن
اًرا  الى   ] 82  : اإلسراء  [   } لِّْلُمْؤِمِنيَن َوَال َيِزيُد الظَّاِلِميَن َإالَّ َخَس ـال تع ْم         {   : ، وق وُل َأيُُّك ن َيُق ْنُهم مَّ وَرٌة َفِم ْت ُس ا ُأنِزَل َوِإَذا َم

وِبِهم مََّرضٌ            َزاَدْتُه َهـِذِه ي ُقُل ِذيَن ِف ا الَّ ُروَن َوَأمَّ ْم َيْسَتْبِش ا َوُه َزاَدْتُهْم ِإيَماًن وْا َف ِذيَن آَمُن ى    ِإيَماًنا َفَأمَّا الَّ ا ِإَل َزاَدْتُهْم ِرْجًس  َف
، وقال  ] 26 : البقرة [   } ِثيرًا َوَيْهِدي ِبِه َآِثيرًاُيِضلُّ ِبِه َآ {  : ، وقال تعالى ] 125، 124 : التوبة [   } ِرْجِسِهْم َوَماُتوْا َوُهْم َآاِفُروَن

اءآُ  {   : تعالى اٌب     َقْد َجاءُآْم َرُسوُلَنا ُيَبيُِّن َلُكْم َآِثيًرا مِّمَّا ُآنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْعُفو َعن َآِثيٍر َقْد َج وٌر َوِآَت ِه ُن َن الّل م مِّ
َتِقيمٍ َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السََّالِم َوُيْخِرُجُهم مِِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصمُِّبيٌن َيْهِدي ِبِه الّلُه    } َراٍط مُّْس

دة [  الى  ] 16، 15 : المائ ال تع وْا النُّ    {   : ، وق ُروُه َواتََّبُع زَُّروُه َوَنَص ِه َوَع وْا ِب ِذيَن آَمُن ُم   َفالَّ ـِئَك ُه ُه ُأْوَل ِزَل َمَع ِذَي ُأن وَر الَّ
َوَآَذِلَك َأْوَحْيَنا إليَك ُروًحا مِّْن َأْمِرَنا َما ُآنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَلا اْلِإيَماُن  {   : ، وقال تعالى ] 157  : األعراف [   } اْلُمْفِلُحوَن 

َماَواِت   َوَلِكن َجَعْلَناُه ُنوًرا نَّْهِدي ِبِه َمْن نَّ ي السَّ َشاء ِمْن ِعَباِدَنا َوِإنََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم ِصَراِط اللَِّه الَِّذي َلُه َما ِف
َن اْلِكتَ    {   : ، وقال تعالى ] 53، 52  : الشوري [   } َوَما ِفي اْلَأْرِض َأَلا ِإَلى اللَِّه َتِصيُر األُموُر ِم  اْتُل َما ُأوِحَي إلىَك ِم اِب َوَأِق

هِ      {   : ، وقال تعالى ] 45  : العنكبوت [   } الصََّلاَة وَن ِب ـِئَك ُيْؤِمُن ِه ُأْوَل قَّ ِتَالَوِت رة  [   } الَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْتُلوَنُه َح ،  ] 121  : البق
الى   ] 170  : األعراف [   } َالَة ِإنَّا َال ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحيَنَوالَِّذيَن ُيَمسَُّكوَن ِباْلِكَتاِب َوَأَقاُموْا الصَّ {   : وقال تعالى ال تع   : ، وق

   .  ] 109  : يونس [   } َواتَِّبْع َما ُيوَحى إلىَك َواْصِبْر َحتََّى َيْحُكَم الّلُه َوُهَو َخْيُر اْلَحاِآِميَن { 
  

  في األمر باتباع الكتاب والحكمة: َفْصـــل 
  

ا   د أمرن اب                        ق ا الكت زل علىن د أن دى، وق ه من اله أتي من ا ي اع م ا، وباتب ا من ربن زل إلىن ا أن اع م الى ـ باتب اهللا ـ تع
الى  هِ             {   : والحكمة، آما قال تع م ِب ِة َيِعُظُك اِب َواْلِحْكَم َن اْلِكَت ْم مِّ َزَل علىُك ا َأن ْم َوَم ِه علىُك َت الّل ُروْا ِنْعَم رة  [   } َواْذُآ   : البق

الى  ،  ] 231 ال تع ُدوا   {   : والحكمة من الهدى، ق وُه َتْهَت ور  [   } َوِإن ُتِطيُع رآن يوجب       ] 54  : الن اب والق اع الكت ، واألمر باتب
    . األمر باتباع الحكمة التي بعث بها الرسول، وباتباعه وطاعته مطلًقا

  
اتِ   {   : وقال تعالى ْن آَي ةِ   َواْذُآْرَن َما ُيْتَلى ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِم ِه َواْلِحْكَم الى    ] 34  : األحزاب  [   } اللَّ ال تع يِهْم     {   : وق ْث ِف ا َواْبَع َربََّن

َزآِّيِهمْ  َة َوُي اَب َواْلِحْكَم ُم اْلِكَت َك َوُيَعلُِّمُه يهْم آَياِت و عل ْنُهْم َيْتُل وًال مِّ رة [   } َرُس الى ] 129 : البق ال تع يُكْم  {   : ، وق ْلَنا ِف ا َأْرَس َآَم
، وقال  ] 151  : البقرة [   } ُكوُنوْا َتْعَلُموَنُسوًال مِّنُكْم َيْتُلو علىُكْم آَياِتَنا َوُيَزآِّيُكْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعلُِّمُكم مَّا َلْم َتَر



 

َة    َلَقْد َمنَّ الّلُه َعَلى اْلُمؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوًال {   : تعالى اَب َواْلِحْكَم مِّْن َأنُفِسِهْم َيْتُلو عليهْم آَياِتِه َوُيَزآِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَت
ينٍ  ران  [   } َوِإن َآاُنوْا ِمن َقْبُل َلِفي َضالٍل مُِّب الى   ] 164 : آل عم ال تع و          {  : ، وق ْنُهْم َيْتُل وًلا مِّ ُأمِّيِّيَن َرُس ي اْل َث ِف ِذي َبَع َو الَّ ُه

رِ عل َو      يهْم آَياِتِه َوُيَزآِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َآاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضَلاٍل مُِّبيٍن َوآَخ ْم َوُه وا ِبِه ا َيْلَحُق ْنُهْم َلمَّ يَن ِم
    .  ] 3، 2 : الجمعة [   } اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم

  
بُّ    {   : وضًعا، آقوله تعالىوقد أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين م َه َال ُيِح ُقْل َأِطيُعوْا الّلَه َوالرَُّسوَل فِإن َتَولَّْوْا َفِإنَّ الّل

ران  [   } اْلَكاِفِريَن الى   ] 32 : آل عم ه تع اْعَلُموْا َأنَّ         {   : ، وقول َولَّْيُتْم َف ِإن َت َذُروْا َف وَل َواْح وْا الرَُّس َه َوَأِطيُع وْا الّل ى   َوَأِطيُع ا َعَل َم
م   {   : ، وقوله ] 92  : المائدة [   } َرُسوِلَنا اْلَبَالُغ اْلُمِبيُن ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َفِإن َتَولَّوا َفِإنََّما عليه َما ُحمَِّل َوعلىُك

ا الْ     وِل ِإلَّ ى الرَُّس ا َعَل ينُ  مَّا ُحمِّْلُتْم َوِإن ُتِطيُعوُه َتْهَتُدوا َوَم اُغ اْلُمِب ه    } َبَل ى قول وا       {   : إل اَة َوَأِطيُع وا الزََّآ َلاَة َوآُت وا الصَّ َوَأِقيُم
اِمعٍ   {  : ، إلى قوله تعالى } الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن ٍر َج ْم   ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإَذا َآاُنوا َمَعُه َعَلى َأْم َل
وٍل     {   : ، وقوله تعالى ] 63ـ   54  : النور [   } َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب إلىٌم {   : إلى قوله  } َيْذَهُبوا َحتَّى َيْسَتْأِذُنوُه ن رَُّس ْلَنا ِم َوَما َأْرَس

ا        ِإالَّ ِلُيَطاَع ِبِإْذِن الّلِه َوَلْو َأنَُّهْم ِإذ ظََّلُموْا َأنُفَسُهْم َجآُؤوَك َفاْس ا رَِّحيًم َه َتوَّاًب ُدوْا الّل وُل َلَوَج ُم الرَُّس َتْغَفَر َلُه َتْغَفُروْا الّلَه َواْس
ا مِّ       ِهْم َحَرًج ي َأنُفِس ُدوْا ِف مَّ َال َيِج َنُهْم ُث َجَر َبْي ا َش وَك ِفيَم َى ُيَحكُِّم وَن َحتَّ َك َال ُيْؤِمُن َال َوَربِّ ِليًما َف لُِّموْا َتْس ْيَت َوُيَس ا َقَض   } مَّ

    .  ] 65، 64 : النساء [ 
  

يمٌ   {   : وقولـه تعالى وٌر رَِّح ران  [   } ُقْل ِإن ُآنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالّلُه َغُف ،  ] 31  : آل عم
وَل    {   : ، وقوله تعالى ] 7  : الحشر [   } َما َنَهاُآْم َعْنُه َفانَتُهواَوَما آَتاُآُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو {   : وقوله تعالى َه َوالرَُّس َوَمن ُيِطِع الّل

نَ        اِلِحيَن َوَحُس َهَداء َوالصَّ دِّيِقيَن َوالشُّ يَن َوالصِّ َن النَِّبيِّ يهم مِّ ا  َفُأْوَلـِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم الّلُه عل ـِئَك َرِفيًق ،  ] 69  : النساء  [   }  ُأوَل
ارُ      {   : وقوله تعالى ا اَألْنَه ن َتْحِتَه ِري ِم اٍت َتْج ه    } َوَمن ُيِطِع الّلَه َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّ ى قول وَلُه      {   : إل َه َوَرُس ِص الّل ن َيْع َوَم

ا    ًدا ِفيَه اًرا َخاِل الى  ، و ] 14، 13  : النساء  [   } َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َن ه تع نََّم           : قول اَر َجَه ُه َن ِإنَّ َل وَلُه َف َه َوَرُس ِص اللَّ ن َيْع َوَم
وَلا       {   : ، وقوله تعالى ] 23  : الجن [   } َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا ا الرَُّس َه َوَأَطْعَن ا اللَّ ا َأَطْعَن َيْوَم ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّاِر َيُقوُلوَن َيا َلْيَتَن

َذاِب وَ      َوَقاُل َن اْلَع ْعَفْيِن ِم ْم ِض ا آِتِه ِبيَلا َربََّن ًرا   وا َربََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُآَبَراءَنا َفَأَضلُّوَنا السَّ ا َآِبي ْنُهْم َلْعًن   : األحزاب  [   } اْلَع
وُل يَ    {   : ، وقوله تعالى ] 68ـ   66 ِه َيُق ْم          َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َيَدْي ي َل ى َلْيَتِن ا َوْيَلَت ِبيًلا َي وِل َس َع الرَُّس ْذُت َم ي اتََّخ ا َلْيَتِن

    } َأتَِّخْذ ُفَلاًنا َخِليًلا َلَقْد َأَضلَِّني َعِن الذِّْآِر َبْعَد ِإْذ َجاءِني َوَآاَن الشَّْيَطاُن ِلْلِإنَساِن َخُذوًلا
  
ا أن      فهذه النصوص توجب اتباع  .  ] 29ـ   27  : الفرقان [  اب، آم ه في الكت الرسول، وإن لم نجد ما قاله منصوًصا بعين

اب               ر الكت ه في حديث عن الرسول غي ا بعين اب منصوًص ا في الكت م نجد م اب، وإن ل   . تلك اآليات توجب اتباع الكت
ا     غ الكت إن الرسول بل اب  فعلىنا أن نتبع الكتاب، وعلىنا أن نتبع الرسول، واتباع أحدهما هو اتباع اآلخر؛ ف ب، والكت

ول  ة الرس َر بطاع الى      . َأَم ال تع ا، ق اب بعضه بعًض الف الكت ا ال يخ ة، آم ول البت اب والرس ف الكت َال  {   : وال يختل َأَف
    .  ] 82  : النساء [   } َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َآاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتَالًفا َآِثيًرا

  
ه         واأل/ نته صلى اهللا علي اع س اب، وفي وجوب اتب اع الكت حاديث آثيرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في وجوب اتب

ول             (   : وسلم؛ آقوله ه، فيق ه أو نهيت عن ا أمرت ب ه األمر من أمري مم ه، يأتي ى أريكت ا    : ال ألفينَّ أحدآم متكًئا عل بينن
ه         وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حالل حللن اب ومثل ي أوتيت الكت اه، أال وإن ه من حرام حرمن اه، وما وجدنا في

، هذا الحديث في السنن والمسانيد، مأثور عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من عدة    ) معه، أال وإنه مثل القرآن أو أعظم
    . جهات، من حديث أبي ثعلبة، وأبي رافع، وأبي هريرة، وغيرهم

  
  : وقد ترآت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده (   : جابر؛ أنه قال في خطبة الوداع وفي صحيح مسلم عنه من حديث

ه   ) آتاب اهللا تعالى ل ل لم        : ، وفي الصحيح عن عبد اهللا بن أبي أوفي أنه قي ه وس   ؟ هل أوصى رسول اهللا صلى اهللا علي
ال   ؟ فكيف آتبه على الناس الوصية  : قيل  . ال  : قال اب اهللا أوصي بك   : ق لم تفسر         . ت ه وس وسنة رسول اهللا صلى اهللا علي

بها،            اة وُنُص رائض الزآ ا فسرت ف ة، وآم ا، والجهر والمخافت راءة فيه ْدر الق القرآن، آما فسرت أعداد الصلوات، وَق
    . وآما فسرت المناسك وقدر الطواف بالبيت، والسعي، ورمي الجمار، ونحو ذلك

  
إن الم    ت، ف ى وجوب      وهذه السنة إذا ثبت ون عل م متفق لمين آله ه مخالف          /س ا يظن أن نته م د يكون من س ا، وق اتباعه

ا ـ           ذه السنة ـ أيًض رجم الزاني المحصن، فه ة ل لظاهر القرآن وزيادة عليه؛ آالسنة المفسرة لنصاب السرقة، والموجب
ا    لمين، إال من ن ك من الخوارج     مما يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر طوائف المس زع في ذل



 

لم  ه وس ي صلى اهللا علي يهم النب ال ف ذين ق ارقين، ال ع صيامهم،   (   : الم ع صالتهم، وصيامه م دآم صالته م ر أح َيْحِق
ا            ة، أينم ا يمرق السهم من الرمي ون من اإلسالم آم اجرهم، يمرق وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن ال يجاوز حن

    .  ) لهم أجًرا عند اهللا لمن قاتلهم يوم القيامةلقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قت
  

لم      ه وس ي صلى اهللا علي ن      . وقد استفاضت األحاديث الصحيحة في وصفهم وذمهم واألمر بقتالهم عن النب د ب ال أحم ق
ا هي            : حنبل ديثهم من عشرة أوجه، آأنه لم في صحيحه ح د روي مس صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه،وق

    . ليها أحمد بن حنبل، فإن مسلًما أخذ عن أحمدالتي أشار إ
  

لم         ه وس ي صلى اهللا علي ال للنب م ق م        : وقد روي البخاري حديثهم من عدة أوجه، وهؤالء أوله د، اعدل فإنك ل ا محم ي
ـه عن اهللا،            . تعدل ا بلغـ اع م ون اتب نهم يوجب ه، لك م في ا ظل فمن جوز عليه أن يظلمه فال يعدل آمن يوجب طاعته فيم

م أعدل      ! ويحك  (   : صلى اهللا عليه وسلم/ وهــذا من جهلهـم وتناقضهم؛ ولهذا قال النبي دل إذا ل ال   )  !  ؟ ومن يع د   (   : وق لق
َأَيْأَمُنِني من في السماء وال   (   : وقال  . إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب خاسر  : ، أي ) خبت وخسرت إن لم أعدل

ى اهللا  (   : ، يقول )  !  ؟ َتْأَمُنوِني الى    )  ؟ إذا آان اهللا قد ائتمنني على تبليغ آالمه أفال تأمنوني على أن أؤدي األمانة إل ال تع   : ق
    .  ] 161  : آل عمران [   } َوَما َآاَن ِلَنِبيٍّ َأن َيُغلَّ { 

  
ذا           ه في ه دل عن ذم من يع ه وفي قسمه، وي الى في      وفي الجملة، فالقرآن يوجب طاعته في حكم ال تع ا ق ذا، آم أو ه

ا مِّ              {   : حكمه ِهْم َحَرًج ي َأنُفِس ُدوْا ِف مَّ َال َيِج َنُهْم ُث َجَر َبْي ا َش وَك ِفيَم َى ُيَحكُِّم وَن َحتَّ َك َال ُيْؤِمُن َال َوَربِّ لُِّموْا    َف ْيَت َوُيَس ا َقَض مَّ
ُدوَن    َأَلْم َتَر ِإَل {   : ، وقال تعالى ] 65  : النساء [   } َتْسِليًما َك ُيِري ن َقْبِل ى الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوْا ِبَما ُأنِزَل إلىَك َوَما ُأنِزَل ِم

َعاَلْوْا ِإَلى َما ِعيًدا َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َتَأن َيَتَحاَآُموْا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروْا َأن َيْكُفُروْا ِبِه َوُيِريُد الشَّْيَطاُن َأن ُيِضلَُّهْم َضَالًال َب
آُؤوَك      َأنَزَل الّلُه َوِإَلى الرَُّسوِل َرَأْيَت اْلُمَناِفِقيَن َيُصدُّوَن َعنَك ُصُدوًدا َفَكْيَف ِإَذا َأَصاَبْتُهم مُِّصيَبٌة ِب مَّ َج ِديِهْم ُث دََّمْت َأْي ا َق َم

ا أُ  ي              َيْحِلُفوَن ِبالّلِه ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ ِإْحَساًنا َوَتْوِفيًق ْم ِف ل لَُّه ْم َوُق ْنُهْم َوِعْظُه َأْعِرضْ َع وِبِهْم َف ي ُقُل ا ِف ُه َم ُم الّل ِذيَن َيْعَل ـِئَك الَّ وَل
َتْغَفُروْا الّلَه َواْسَتْغَفَر َأنُفَسُهْم َجآُؤوَك َفاْسَأنُفِسِهْم َقْوًال َبِليًغا َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ِلُيَطاَع ِبِإْذِن الّلِه َوَلْو َأنَُّهْم ِإذ ظََّلُموْا 

    } َلُهُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوْا الّلَه َتوَّاًبا رَِّحيًما
  
ا ُأوْ        {  : ، وقال تعالى ] 64ـ   60 : النساء [  َك َوَم ِد َذِل ن َبْع ْنُهم مِّ ٌق مِّ َولَّى َفِري َك  َوَيُقوُلوَن آَمنَّا ِباللَِّه َوِبالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا ُثمَّ َيَت َلِئ

ي  ِباْلُمْؤِمِنيَن َوِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم ِإَذا َفِريٌق مِّْنُهم مُّْعِرُضوَن َوِإن َيُك ن لَُّهُم اْلَحقُّ َيْأُتوا إليه ُمْذِعِنيَن َأِف
ْؤِمِنيَن ِإَذا        ُقُلوِبِهم مََّرٌض َأِم اْرَتاُبوا َأْم َيَخاُفوَن َأن َيِحيَف اللَُّه ع ْوَل اْلُم اَن َق ا َآ اِلُموَن ِإنََّم ُم الظَّ َك ُه ليهْم َوَرُسوُلُه َبْل ُأْوَلِئ

وَلُه َويَ   ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم َأن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َو َه َوَرُس ِع اللَّ َه   َمن ُيِط َش اللَّ ْخ
    .  ] 52ـ  47  : النور [   } َوَيتَّْقِه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزوَن

  
ْم    {   : وقال في قسمه للصدقات والفيء، قال في الصدقات وْا َوِإن لَّ َوِمْنُهم مَّن َيْلِمُزَك ِفي الصََّدَقاِت َفِإْن ُأْعُطوْا ِمْنَها َرُض

ن َفضْ    ُيْعَطْوْا ِمنَها ِإَذا ُهْم  ُه ِم ُيْؤِتيَنا الّل وُلُه  َيْسَخُطوَن َوَلْو َأنَُّهْم َرُضْوْا َما آَتاُهُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوَقاُلوْا َحْسُبَنا الّلُه َس ِلِه َوَرُس
    } ِإنَّا ِإَلى الّلِه َراِغُبوَن

  
اَمى     مَّا َأَفاء اللَُّه َعَلى َرُسوِل {   : ، وقال في الفيء ] 59، 58  : التوبة [  ى َوإلىَت ِذي اْلُقْرَب وِل َوِل ِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفِللَِّه َوِللرَُّس

ُذوُه     وُل َفُخ اُآُم الرَُّس وا      َواْلَمَساِآيِن َواْبِن السَِّبيِل َآْي َلا َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اْلَأْغِنَياء ِمنُكْم َوَما آَت انَتُهوا َواتَُّق ُه َف اُآْم َعْن ا َنَه َوَم
َه وَن اللَّ َواِلِهْم َيْبَتُغ اِرِهْم َوَأْم ن ِدي وا ِم ِذيَن ُأْخِرُج اِجِريَن الَّ َراء اْلُمَه اِب ِلْلُفَق ِديُد اْلِعَق َه َش َواًنا  ِإنَّ اللَّ ِه َوِرْض َن اللَّ ًلا مِّ َفْض

دَّاَر وَُّؤوا ال ِذيَن َتَب اِدُقوَن َوالَّ ُم الصَّ َك ُه وَلُه ُأْوَلِئ َه َوَرُس ُروَن اللَّ ا  َوَينُص يهْم َوَل اَجَر إل ْن َه وَن َم ْبِلِهْم ُيِحبُّ ن َق اَن ِم َواْلِإيَم
وَق شُ     ن ُي ٌة َوَم ُم    َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِّمَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َآاَن ِبِهْم َخَصاَص َك ُه ِه َفُأْوَلِئ حَّ َنْفِس

    .  ] 9 -7  : الحشر [  اآليات الثالث  } اْلُمْفِلُحوَن
  

الخوارج ـ طاعن في           ه أو قسمه ـ آ ه       /فالطاعن في شيء من حكم اب اهللا مخالف لسنة رسول اهللا صلى اهللا علي آت
ـالثة    اء الث وسلم، مفارق لجماعة المسلمين، وآان شيطان الخوارج َمْقُموًعا لما آان المسلمون مجتمعين في عهد الخلف

ا افترقت األمة في خالفة على ـ رضي اهللا عنه ـ وجد شيطان الخوارج موضع الخروج،   أبي بكر وعمر وعثمان، فلم
ي      ت ف ا ثب ب، آم ي طال ن أب ى ب الحق عل ائفتين ب ي الط اتلهم أول ا، فق ن واالهم ة وم ا ومعاوي روا على وا وآف فخرج

ال       ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي اس        (   : الصحيح عن النب ة من الن ى حين فرق ة عل رق مارق ائفتين     َتْم ي الط تلهم أول تق



 

    .  ) بالحق
  

اب         ولهم بالكت الن ق م بط وا له ا، بين ز وغيرهم د العزي ن عب ر ب اس وعم ابن عب اظرهم؛ آ ن ن اظرهم م ا ن ذا لم وله
دبرهم،   والميزان، آما بين لهم ابن عباس، حيث أنكروا على على بن أبي طالب قتاله ألهل الجمل، ونهيه عن اتباع م

افر،       واإلجهاز على جريحهم اب اهللا إال مؤمن أو آ يس في آت وغنيمة أموالهم وذراريهم، وآانت حجة الخوارج أنه ل
رآن     أن الق اس ب فإن آانوا مؤمنين لم يحل قتالهم، وإن آانوا آفاًرا أبيحت دماؤهم وأموالهم وذراريهم، فأجابهم ابن عب

ن أ  رام، فم ؤمنين ح ات الم ين أن أمه ؤمنين، وب ة أم الم ى أن عائش دل عل ن  ي اب اهللا، وم الف آت د خ ا فق ر أمومته نك
    . استحل فرج أمه فقد خالف آتاب اهللا

  
وموضع غلطهم ظنهم أن من آان مؤمًنا لم يبح قتاله بحال، وهذا مما ضل به من ضل من الشيعة، حيث ظنوا أن من 

الى  / قاتل علىا آافر؛ ال تع َن اْلمُ    {   : فإن هذا خالف القرآن، ق اِن ِم ْت      َوِإن َطاِئَفَت ِإن َبَغ ا َف ِلُحوا َبْيَنُهَم وا َفَأْص ْؤِمِنيَن اْقَتَتُل
ِلُحوا َبْينَ     اءْت َفَأْص ِإن َف ِه َف َه     ِإْحَداُهَما َعَلى اْلُأْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَّ ُطوا ِإنَّ اللَّ ْدِل َوَأْقِس ا ِباْلَع ُهَم

    } نََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَنُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن ِإ
  
ي             ] 10، 9  : الحجرات [  ل الت ى األخرى أن تقات ون، وأمر إن بغت إحداهما عل ون مقتتل ، فأخبر ـ سبحانه ـ أنهم مؤمن

وَن    {   : بتداء، ثم أمر إذا فاءت إحداهما باإلصالح بينهما بالعدل، وقالتبغي، فإنه لم يكن أمر بقتال أحدهما ا ا اْلُمْؤِمُن ِإنََّم
ة           } ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم ال الباغي أمر بقت ه ي ال والبغي، وأن ، فدل القرآن على إيمانهم وأخوتهم مع وجود االقتت

    . حيث أمر اهللا به
  

د ال   ن عب رائض               وآذلك عمر ب ه الصحابة عن الرسول من ف ا نقل ى م روا بوجوب الرجوع إل اظرهم وأق ا ن ز لم عزي
رجم ونصاب               لم من فريضة ال ه وس ه صلى اهللا علي وه عن ا نقل ى م الصالة، بين لهم عمر أنه آذلك يجب الرجوع إل

    . الزآاة، وأن الفرق بينهما فرق بين المتماثلين، فرجعوا إلى ذلك
  

ا        : هم لما أنكروا تحكيم الرجال بأن اهللا قال في الزوجينوآذلك ابن عباس ناظر ا أن يبعث حكًم إذا خيف شقاق بينهم
ال   ا، وق ا      {   : من أهله وحكًما من أهله ُه َبْيَنُهَم ِق الّل َالًحا ُيَوفِّ َدا ِإْص م في        ] 35  : النساء  [   } ِإن ُيِري ا ـ أن يحك ، وأمر ـ أيًض
الى ـ              الصيد بجزاء مثل ما قتل من النَّ اب اهللا ـ تع د خالف آت ا فق يم مطلًق نكم، فمن أنكر التحك ه ذوا عدل م َعم يحكم ب

التحكيم في أمر أميرين ألجل دماء األمة أولي من التحكيم في أمر الزوجين، والتحكيم ألجل دم / وذآر ابن عباس أن 
ز       . الصيد ي، وهو من المي اس األول زان،     وهذا استدالل من ابن عباس باالعتبار وقي اب والمي يهم بالكت ان، فاستدل عل

ي      {  : قال اهللا تعالى اَزْعُتْم ِف ِإن َتَن نُكْم َف ى    َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِم ُردُّوُه ِإَل ْيٍء َف َش
    .  ] 59  : النساء [   } َواليْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًال الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُآنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه

  
ى اهللا والرسول،            رده إل ا في شيء ـ أن ن ا، وأمر ـ إن تنازعن أمر ـ سبحانه ـ بطاعته وطاعة رسوله وأولي األمر من

د    فدل هذا على أن آل ما تنازع المؤمنون فيه من شيء فعليهم أن يردوه إلى اهللا دم عن  والرسول، والمعلق بالشرط يع
انوا      ازعوا آ م يتن م إذا ل عدم الشرط، فدل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا لم يكن هذا األمر ثابًتا؛ وآذلك إنما يكون ألنه

    . على هدي وطاعة اهللا ورسوله فال يحتاجوا حينئذ أن يأمروا بما هم فاعلون من طاعة اهللا والرسول
  

ى ضاللة      ودل ذلك على أن د يجتمعون عل انوا ق هم إذا لم يتنازعوا بل اجتمعوا، فإنهم ال يجتمعون على ضاللة، ولو آ
ا اهللا والرسول   إذا    . لكانوا حينئذ أولي بوجوب الرد إلى اهللا والرسول منهم إذا تنازعوا، فقد يكون أحد الفريقين مطيًع ف

رجع إلى ذلك فريق منهم ـ خرج عن ذلك ـ فألن يؤمروا بذلك   آانوا مأمورين في هذا الحال بالرد إلى اهللا والرسول لي
وْا      {   : إذا قدر خروجهم آلهم عنه بطريق األولي واألحري ـ أيًضا ـ فقد قال لهم  / ا َوَال َتَفرَُّق ِه َجِميًع ِل الّل َواْعَتِصُموْا ِبَحْب

َألََّف     َداء َف ُتْم َأْع اِر            َواْذُآُروْا ِنْعَمَة الّلِه علىُكْم ِإْذ ُآن َن النَّ َرٍة مِّ َفا ُحْف َى َش ُتْم َعَل ا َوُآن ِه ِإْخَواًن َبْحُتم ِبِنْعَمِت وِبُكْم َفَأْص ْيَن ُقُل َب
    .  ] 103  : آل عمران [   } َفَأنَقَذُآم

  
اع الحق      فلما نهاهم عن التفرق مطلًقا دل ذلك على أنهم ال يجتمعون على باطل؛ إذ لو اجتمعوا على باطل لوجب اتب

اْلُمْؤِمِنيَن      {   : من لتفرقهم، وبين أنه ألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواًنا، آما قالالمتض ِرِه َوِب َدَك ِبَنْص ِذَي َأيَّ و ُهَو الَّ
    } َف َبْيَنُهْم ِإنَُّه َعِزيٌز َحِكيٌمَوَألََّف َبْيَن ُقُلوِبِهْم َلْو َأنَفْقَت َما ِفي اَألْرِض َجِميعًا مَّا َألََّفْت َبْيَن ُقُلوِبِهْم َوَلـِكنَّ الّلَه َألَّ



 

  
يهم،             ] 63، 62  : األنفال [  ة اهللا عل ام نعم ك من تم ان ذل ى أمر من األمور آ ة عل ، فإذا آانت قلوبهم متألفة غير مختلف

ع األمور          م بجمي الى ـ أعل ى باطل؛ ألن اهللا ـ تع ا عل د اهللا رب  انتهى وال   . ومما َمنَّ به عليهم، فلم يكن ذلك اجتماًع حم
    . العالمين

  
ة                      ن تيمي د ب ن محم ي القاسم ب ن أب د السالم ب ن عب يم اب د الحل ن عب د ب اس أحم و العب دين أب ي ال وقال شيخ اإلسالم تق

    : الحراني ـ رضي اهللا عنه ونور ضريحه
  

    . الحمد هللا رب العالمين
  

  في وجوب االعتصام بالرسالةقاعدة نافعة 
  

ر       وبيان أن السعادة والهد ه، وأن آل خي قاء في مخالفت ى في متابعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وأن الضالل والش
ة       ببه مخالف د فس الم مختص بالعب ي الع ة الرسول، وأن آل شر ف أه من جه ا خاص فمنش ام، وإم ا ع في الوجود؛ إم

    . الرسول، أو الجهل بما جاء به، وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة
  

وره             الم ون الة روح الع ى آل شيء، والرس وق حاجتهم إل ا ف ا، وحاجتهم إليه والرسالة ضرورية للعباد، البد لهم منه
الة،          ؟ وحياته، فأي صالح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور ه شمس الرس ا طلعت علي ة إال م ة ملعون والدنيا مظلم

ال اهللا    وآذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة وات، ق ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة، وهو من األم
يْ                {   : تعالى/ اِت َل ي الظُُّلَم ُه ِف ن مََّثُل اِس َآَم ي النَّ ِه ِف وًرا َيْمِشي ِب ُه ُن ا َل اُه َوَجَعْلَن ا َفَأْحَيْيَن اَن َمْيًت ا  َأَو َمن َآ اِرٍج مِّْنَه   } َس ِبَخ
وًرا   ،فهذا وصف  ] 122 : األنعام [  ه ن المؤمن آان ميًتا في ظلمة الجهل فأحياه اهللا بروح الرسالة ونور اإليمان، وجعل ل

د           . وأما الكافر فميت القلب في الظلمات  . يمشي به في الناس ِدم فق روح إذا ُع ا، وال ـه روًح الى ـ رسالتـ وسمي اهللا ـ تع
َذِلَك َأْوَحْينَ   {   : فقدت الحياة، قال اهللا ـ تعالى ـ   ن             َوَآ اُن َوَلِك ا اْلِإيَم اُب َوَل ا اْلِكَت ْدِري َم َت َت ا ُآن ا َم ْن َأْمِرَن ا مِّ ا إلىَك ُروًح

فالروح الحياة،   . الروح، والنور  : ، فذآر هنا األصلين، وهما ] 52 : الشوري [   } َجَعْلَناُه ُنوًرا نَّْهِدي ِبِه َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا
    . والنور النور

  
ألرض،               وآذلك اة ل ه من السماء حي ذي ينزل اء ال ا بالم وًرا له وب ون اة للقل ه حي ذي أنزل يضرب اهللا األمثال للوحي ال

ْيُل          {   : وبالنار التي يحصل بها النور، وهذا آما في قوله تعالى َل السَّ َدِرَها َفاْحَتَم ٌة ِبَق اَلْت َأْوِدَي اء َفَس َماء َم َن السَّ َأنَزَل ِم
قَّ            َزَبًدا رَّاِبًي ُه اْلَح ِرُب الّل َذِلَك َيْض ُه َآ ٌد مِّْثُل اٍع َزَب ٍة َأْو َمَت اء ِحْلَي اِر اْبِتَغ ي النَّ ِه ِف ُد    ا َوِممَّا ُيوِقُدوَن َعَلْي ا الزََّب َل َفَأمَّ  َواْلَباِط

    .  ] 17  : الرعد [   } اَألْمَثاَلَفَيْذَهُب ُجَفاء َوَأمَّا َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اَألْرِض َآَذِلَك َيْضِرُب الّلُه 
  

ا    / فشبه العلم بالماء المنزل من السماء؛ ألن به حياة القلوب، آما أن  ة؛ ألنه وب باألودي بالماء حياة األبدان، وشبه القل
يًال     ا قل وواد يسع  محل العلم، آما أن األودية محل الماء، فقلب يسع علًما آثيًرا، وواٍد يسع ماء آثيًرا، وقلب يسع علًم
اًء، أي                  ذهب ُجَف ه ي اء، وأن د بسبب مخالطة الم ى السيل من الزب و عل ه يعل الى ـ أن ر ـ تع يًال، وأخب ه     : ماء قل يرمي ب

ا         ي فيه إذا َتَراَب ا الشهوات والشبهات، ف وب تخالطه ويخفي، والذي ينفع الناس يمكث في األرض ويستقر، وآذلك القل
اس،           الحق ثارت فيها تلك الشهوات والشبهات ع صاحبه والن ذي ينف رآن ال ان والق ا اإليم تقر فيه اء ويس ذهب جف ، ثم ت

قَّ        {   : وقال ُه اْلَح ِرُب الّل َذِلَك َيْض ُه َآ ٌد مِّْثُل لَ َوِممَّا ُيوِقُدوَن َعَلْيِه ِفي النَّاِر اْبِتَغاء ِحْلَيٍة َأْو َمَتاٍع َزَب ،  ] 17  : الرعد  [   } َواْلَباِط
الين    . هو الناري، فاألول للحياة، والثاني للضياءفهذا المثل اآلخر و ذين المث ذآوران في سورة       : ونظير ه االن الم المث
رة  [ إلى آخر اآلية   } َأْو َآَصيٍِّب مَِّن السََّماء {   : إلى قوله  } َمَثُلُهْم َآَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َنارًا {   : البقرة في قوله تعالى ـ   17  : البق

ة              .  ] 19 اة الروحاني ادم الحي و ع ة، فه اة َبِهيِميَّ ه حي ر حي، وإن آانت حيات وأما الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غي
إن اهللا ـ سبحانه ـ جعل                  دنيا واآلخرة؛ ف د السعادة والفالح في ال ا يحصل للعب ان، وبه ببها سبب اإليم الُعْلِوية التي س

وا  الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم  ما ينفعهم وما يضرهم، وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم، وبعث
    . جميًعا بالدعوة إلى اهللا وتعريف الطريق الموصل إليه، وبيان حالهم بعد الوصول إليه

  
ي              : فاألصل األول/  ه، وهي القصص الت ه وأعدائ ام اهللا في أوليائ در، وذآر أي د والق يتضمن إثبات الصفات والتوحي

    . على عباده، واألمثال التي ضربها لهم قصها



 

  
    . يتضمن تفصيل الشرائع، واألمر والنهي واإلباحة، وبيان ما يحبه اهللا وما يكرهه  : واألصل الثاني
    . يتضمن اإليمان باليوم اآلخر، والجنة والنار، والثواب والعقاب  : واألصل الثالث

  
ة     وعلى هذه األصول الثالثة مدار الخلق واأل ا إال من جه ى معرفته مر، والسعادة والفالح موقوفة عليها، وال سبيل إل

ة،     الرسل؛ فإن العقل ال يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها، وإن آان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجمل
    . الدواء عليه آالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب وَمْن يداويه، وال يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل

  
دان،          دم الطبيب موت األب در بع ا يق إن آخر م وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ ف

ا   / وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موًتا ال ُتْرجي الحياة معه أبًدا، أو َشِقي شقاوة ال سعادة معه
الى   أبًدا، فال فالح إال ب ال تع ا ق ِه     {   : اتباع الرسول، فإن اهللا خص بالفالح أتباعه المؤمنين وأنصاره، آم وْا ِب ِذيَن آَمُن َفالَّ

ونَ      ُم اْلُمْفِلُح ـِئَك ُه ُه ُأْوَل ِزَل َمَع م، آ    : أي  ] 157  : األعراف  [   } َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوْا النُّوَر الَِّذَي ُأن ح إال ه ا  ال مفل م
ـِئَك       {   : قال تعالى ِر َوُأْوَل ِن اْلُمنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َوَيْنَه ونَ  َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِب ُم اْلُمْفِلُح آل  [   } ُه
ب، ويقيمون ال          ] 104  : عمران ون بالغي ذين يؤمن ين، ال ا خص المتق الفالح، آم ا    ، فخص هؤالء ب ون مم صالة، وينفق

ذلك أن الهدى       م ب الح، فعل رزقهم، ويؤمنون بما أنزل إلى رسوله، وما أنزل من قبله، ويوقنون باآلخرة وبالهدى والف
    . والفالح دائر حول ربع الرسالة وجوًدا وعدًما

  
ا        ذا قص اهللا علىن ع الرسل؛ وله ه جمي ة    وهذا مما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء، وبعث ب م المكذب ار األم أخب

ردة             ذلك مسخ من مسخ ق دهم وموعظة، وآ َرًة لمن بع ارهم ِعْب ارهم ودي للرسل، وما صارت إليه عاقبتهم، وأبقي آث
ه     يم، وأرسل علي وخنازير لمخالفتهم ألنبيائهم، وآذلك من خسف به، وأرسل عليه الحجارة من السماء، وأغرقه في ال

اء من      الصيحة، وأخذه بأنواع العقوبات، وإ اذهم أولي ه، واتخ نما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل وإعراضهم عما جاؤوا ب
    . دونه

  
ار     /وهذه سنته ـ سبحانه ـ فيمن خالف رسله، وأعرض عما جاؤوا به   واتبع غير سبيلهم؛ ولهذا أبقي اهللا ـ سبحانه ـ آث

ا أصابهم،   الى    المكذبين لنعتبر بها ونتعظ؛ لئال نفعـل آمـا فعلــوا فيصيبنا م ال تع ا ق ِذِه       {   : آم ِل َه ى َأْه وَن َعَل ا ُمنِزُل ِإنَّ
الى   ] 35، 34  : العنكبوت [   } اْلَقْرَيِة ِرْجًزا مَِّن السََّماء ِبَما َآاُنوا َيْفُسُقوَن َوَلَقد تََّرْآَنا ِمْنَها آَيًة َبيَِّنًة لَِّقْوٍم َيْعِقُلوَن ال تع   : ، وق

ونَ      ُثمَّ َدمَّْرَنا اْلآَخِر {  ا َتْعِقُل ِل َأَفَل ِبِحيَن َوِباللَّْي ْيِهم مُّْص رُّوَن َعَل يهم     : أي  ] 138-136  : الصافات  [   } يَن َوِإنَُّكْم َلَتُم تمرون عل
جِّيٍل    َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم {   : ، وقال ـ تعالى ـ في مدائن قوم لوط   } َأَفَلا َتْعِقُلوَن {   : نهاًرا بالصباح وبالليل، ثم قال ن ِس ِحَجاَرًة مِّ

    } ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت لِّْلُمَتَوسِِّميَن َوِإنََّها َلِبَسِبيٍل مُّقيٍم
  
َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي اْلَأْرِض َفَينُظُروا َآْيَف  {   : مدائنهم بطريق مقيم يراها المارُّ بها، وقال تعالى  : يعني  ] 76ـ   74  : الحجر [ 

    .  ] 9  : الروم [   } ُة الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْمَآاَن َعاِقَب
  

ذآر ـ         ذا ي لين؛ وله اع المرس وهذا آثير في الكتاب العزيز؛ يخبر اهللا ـ سبحانه ـ عن إهالك المخالفين للرسل ونجاة َأْتَب
وط وشعيب              ود، ول اد وثم وح وع راهيم، ون ي إ     . سبحانه ـ في سورة الشعراء قصة موسى وإب ذآر لكل نب ه  وي هالآ

ْؤِمِنيَن َوِإنَّ    {   : لمكذبيهم والنجاة لهم وألتباعهم، ثم يختم القصة بقوله ُرُهم مُّ َفَأَخَذُهُم اْلَعَذاُب ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَيًة َوَما َآاَن َأْآَث
    } َربََّك َلُهَو اْلَعِزيُز الرَِّحيُم

  
تم القصة باسمين من أسمائه ت      ] 159، 158  : الشعراء [  ك الصفة، وهو    ، فخ رَِّحيمُ   {   : قتضيها تل ُز ال انتقم من     } اْلَعِزي ف

    . أعدائه بعزته، وأنجى رسله وأتباعهم برحمته
  
  في أن الرسالة ضرورية إلصالح العبد في معاشه ومعاده: فصـل  
  

ذلك ال  والرسالة ضرورية في إصالح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه ال صالح له في آخرته إال باتباع  الرسالة، فك
ين حرآتين   ا      : صالح له في معاشه ودنياه إال باتباع الرسالة؛ فإن اإلنسان مضطر إلى الشرع، فإنه ب ة يجلب به حرآ

ور اهللا في أرضه        . ما ينفعه، وحرآة يدفع بها ما يضره والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره، والشرع ن



 

    . ي من دخله آان آمًناوعدله بين عباده، وِحْصنه الذ
  

ز    وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس؛ فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم؛ فإن الحمار والجمل يمي
دل            د، والع ان والتوحي ع اإليم اده؛ آنف ا في معاشه ومع ي تضر فاعله بين الشعير والتراب، بل التمييز بين األفعال الت

ر، والتصدق واإلح  ر،      والب المعروف والنهي عن المنك م، والصبر واألمر ب ة، والشجاعة والحل ة والعف سان، واألمان
لم        ه وس وق، وإخالص العمل صلى اهللا علي وصلة األرحام وبر الوالدين، واإلحسان إلى المماليك والجار، وأداء الحق

ه واالنق ليم لحكم ه، والتس در ب ع الق ه والرضا بمواق تعانة ب ه، واالس اداة والتوآل علي ه ومع واالة أوليائ ره، وم اد ألم ي
ه، ده،        / أعدائ واب عن اب الث ه، واحتس اب محارم ه واجتن أداء فرائض ه ب وى إلي هادة، والتق ب والش ي الغي يته ف وخش

اه               د في دني ع وصالح للعب ا هو نف ه، مم روا ب ا أم ه في آل م وتصديقه وتصديق رسله في آل ما أخبروا به، وطاعت
    . ومضرته في دنياه وآخرته وآخرته، وفي ضد ذلك شقاوته

  
اده وأشرف        ى عب م اهللا عل ولوال الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد، فمن أعظم نع

تقيم        م الصراط المس ين له ه، وَب يهم آتب زل عل ام        . ِمنٍَّة عليهم أن أرسل إليهم رسله، وأن ة األنع انوا بمنزل ك لك وال ذل ول
و من     والبهائم ا فه ، بل أشر حاًال منها، فمن قبل رسالة اهللا واستقام عليها فهو من خير البرية، ومن ردها وخرج عنه

    . شر البرية، وَأْسَوأ حاًال من الكلب والخنزير والحيوان البهيم
  

ه من   مثل ما بع (   : وفي الصحيح من حديث أبي موسى ـ رضي اهللا عنه ـ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال   ثني اهللا ب
ا            ان منه ر، وآ اء فأنبتت الكأل والعشب الكثي ت الم ة َقِبَل ا طائف ٍث أصاب أرضـًا، فكانت منه ل َغْي م آمث الهدى والعل
ان      ا هي ِقيَع أَجاِدب أمسكت الماء فنفع اهللا بها الناس، فشربوا منها وانتفعوا وزرعـوا، وأصاب طائفة منها أخري إنم

م            ال تمسك ماء وال تنبت آأل، ل من ل م، ومث م وعل ه فعل ي اهللا ب ا بعثن فذلك مثل من فقه في دين اهللا ـ تعالى ـ ونفعه م
    . متفق على صحته  ) يرفع بذلك رأًسا ولم يقبل هدى اهللا الذي أرسلت به

  
ا ال  /  ا، ويعلمن ات اهللا ويزآين ا آي و علىن نا، يتل ن أنفس وًال م ا رس ذي أرسل إلين لم ال ه وس د صلى اهللا علي اب فالحم كت

ة     . والحكمة، وإن آنا من قبل لفي ضالل مبين ال أهل الجن ْوال َأْن           {   : وق ِدَي َل ا ِلَنْهَت ا ُآنَّ ـَذا َوَم َداَنا ِلَه ِذي َه ِه الَّ ُد ِلّل اْلَحْم
ما فيها إال ما أشرقت عليه شمس  والدنيا آلها ملعونة ملعون  .  ] 43  : األعراف [   } َهَداَنا الّلُه َلَقْد َجاءْت ُرُسُل َربَِّنا ِباْلَحقِّ

ار الرسل         ْت آث إذا َدَرَس يهم، ف الرسالة وأسس بنيانه عليها، وال بقاء ألهل األرض إال ما دامت آثار الرسل موجودة ف
    . من األرض وانمحت بالكلية َخرََّب اهللا العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة

  
ى الرسول آحاجتهم      ى          وليست حاجة أهل األرض إل اح والمطر، وال آحاجة اإلنسان إل ر، والري ى الشمس والقم إل

در       ا يق حياته، وال آحاجة العين إلى ضوئها، والجسم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ذلك، وأشد حاجة من آل م
    . ويخطر بالبال، فالرسل وسائط بين اهللا وبين خلقه في أمره ونهىه، وهم السفراء بينه وبين عباده

  
ة     (   : خاتمهم وسيدهم وأآرمهم على ربه محمد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وآان ا رحم ا أن يا أيها الناس، إنم
ه   ] 107  : األنبياء [   } َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِميَن {   : ، وقال اهللا تعالى ) ُمْهَداة اهللا  إن (   : ، وقال صلوات اهللا وسالمه علي

اب     ا من أهل الكت دايتهم بالرسل،         ) نظر إلى أهل األرض فمقتهم، عربهم وعجمهم إال بقاي دم ه ان لع ذا المقت آ / وه
ى  الكين، وحجة عل ة للس المين وَمَحجَّ ة للع ه رحم لم، فبعث ه وس ذا المقت برسول اهللا صلى اهللا علي نهم ه ع اهللا ع فرف

ه و اد طاعت ى العب ين، وافترض عل ق أجمع ع  الخالئ ه جمي د إلي ه، وس أداء حقوق ام ب وقيره، والقي ره وت ه، وتعزي محبت
لين،            اء والمرس ع األنبي ى جمي ه واتباعه عل ان ب ود والمواثيق باإليم الطرق، فلم يفتح ألحد إال من طريقه، وأخذ العه

    . وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين
  

الة،      أرسـله اهللا بالهدى ودين الحق بين يدي الساع ه الرس تم ب ًرا، فخ ة بشيًرا ونذيًرا، وداعيا إلى اهللا بإذنه وسراًجا مني
الته          ا، فأشرقت برس ا ُغْلًف ما، وقلوًب ا ُص ا، وآذاًن ا ُعْمًي وهدى به من الضاللة، وَعلَّم به من الجهالة، وفتح برسالته أعيًن

العوجاء، وأوضح بها المحجة البيضاء، وشرح له األرض بعد ظلماتها، وتألفت بها القلوب بعد شتاتها، فأقام بها الملة 
رة من                 ى حين َفْت له عل ره، أرس ى من خالف أم ة والصغار عل ره، وجعل الذل ع ِذْآ ه ِوْزَره، ورف صدره، ووضع عن
ى اهللا             وا عل م، وحكم م آرائه ى أظل وم إل تند آل ق دِّلت الشرائع، واس م، وُب الرسل، ودروس من الكتب حين ُحرِّف الكل

بمقاالتهم الفاسدة وأهوائهم، فهدى اهللا به الخالئق، وأوضح به الطريق، وأخرج به الناس من الظلمات إلى  وبين عباده



 

رار والفجار، وجعل        ين األب ا ب رق م النور، وأبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وجعله قسيم الجنة والنار، وف
    . صيته ومخالفتهوالضالل والشقاء في مع/الهدى والفالح في اتباعه وموافقته،

  
ال        ره فيق د في قب ؤتي العب ون، ي ه ممتحن ا آنت     : وامتحن به الخالئق في قبورهم، فهم في القبور عنه مسؤولون، وب م

    ؟ تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
  

ه         : فأما المؤمن فيقول ال ل اه، فيق ه واتبعن ا ب ات والهدى فآمن ذا َحِييت    صدق   : أشهد أنه عبد اهللا، جاءنا بالبين ى ه ت، عل
ه        ور ل ره وين ه في قب وعليه ِمتَّ، وعليه تبعث إن شاء اهللا، َنْم نومة العروس، ال يوقظه إال أحب أهله إليه، ثم يفسح ل

    . فيه، ويفتح له باب إلى الجنة، فيزداد غبطة وسروًرا
  

ك حييت        : ال لهال أدري، سمعت الناس يقولون شيًئا فقلته، فيق  : وأما الكافر والمنافق فيقول ى ذل ك، وعل م ذل قد آنا نعل
    . وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء اهللا، ثم يضرب ِبِمْرَزبٍَّة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها آل شيء إال اإلنسان

  
وقد أمر اهللا بطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم في أآثر من ثالثين موضًعا من القرآن، وَقَرن طاعته بطاعته، وقرن 

اس  بين ه ـ في      / مخالفته ومخالفته، آما قرن بين اسمه واسمه، فال يذآر اهللا إال ذآر معه، قال ابن عب ـ رضي اهللا عن
ْرَت معي     : ، قال ] 4  : الشرح [   } َوَرَفْعَنا َلَك ِذْآَرَك {   : قوله تعالى ر إال ُذِآ ذا آالتشهد والخطب واألذان     . ال ُأْذَآ أشهد    : وه

    . اهللا وأشهد أن محمًدا رسول اهللا، فال يصح اإلسالم إال بذآره والشهادة له بالرسالةأن ال إله إال 
  

ذآره        ة إال ب ه، وال تصح الخطب ذآره والشهادة ل وآذلك ال يصح األذان إال بذآره والشهادة له، وال تصح الصالة إال ب
    . والشهادة له

  
ُكم   {   : من خالفه، قال تعالىوَحذَّر اهللا ـ سبحانه وتعالى ـ من العذاب والكفر ل   َلا َتْجَعُلوا ُدَعاء الرَُّسوِل َبْيَنُكْم َآُدَعاء َبْعِض

ِرِه َأن  ذَ     َبْعًضا َقْد َيْعَلُم اللَُّه الَِّذيَن َيَتَسلَُّلوَن ِمنُكْم ِلَواًذا َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْم يَبُهْم َع ٌة َأْو ُيِص يَبُهْم ِفْتَن يمٌ ُتِص   } اٌب َأِل
    . إنما هي الكفر  ؟ أي فتنة هي  : ، قال اإلمام أحمد ـ رحمه اهللا تعالى ـ ] 63  : النور [ 

  
ر،          ن عم د اهللا ب د من حديث عب وآذلك ألبس اهللا ـ سبحانه ـ الذلة والصََّغار لمن خالف أمره، آما في مسند اإلمام أحم

بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد اهللا وحده ال شريك له، وجعل رزقي تحت     (   : عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
    .  ) ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن َتَشبَّه بقوم فهو منهم

  
وآما أن من خالفه وشاقه وعاداه هو الشقي الهالك، فكذلك من أعرض عنه وعما جاء به واطمأن إلى غيره وَرِضي  /

ا          . منه هو هالك أيًضا به بدًال ى م ال عل ه، والهدى والفالح في اإلقب فالشقاء والضالل في اإلعراض عنه، وفي تكذيب
ة      ام ثالث ا سواه، فاألقس ره             : جاء به، وتقديمه على آل م ى غي ه عل دم ل ه، المق ه، المحب ل ع ل ه، وهو المتب   . المؤمن ب

    . فاألول هو السعيد، واآلخران هما الهالكان  . والمعرض عما جاء به  . والمعادي له والمنابذ له
  

ا،    ا وبينه فنسأل اهللا العظيم أن يجعلنا من المتبعين له، المؤمنين به، وأن يحيينا على سنته ويتوفانا عليها، ال يفرق بينن
المين، وصل            لم رب الع ه وس د صلى اهللا علي ل، والحم م والوآي بنا ونع اء، وهو حس ى اهللا إنه سميع الدعاء وأهل الرج

    . على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين
  

    : وقال شيخ اإلسالم ـ َرِحمُه اهللا
  

  في توحد الملة وتعدد الشرائع: َفْصـل 
  

ان           رار ونسخ، وجري ك من إق ا في ذل ي دون الشرعي، وم في َتَوحُّد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها، وتوحد الدين الِملِّ
الى      ذلك في أهل الشريع  ال اهللا تع ار، ق وع من االعتب ي         {   : ة الواحدة بن اَل ِإنِّ َأَتمَُّهنَّ َق اٍت َف ُه ِبَكِلَم َراِهيَم َربُّ ى ِإْب َوِإِذ اْبَتَل
،  ] 120  : النحل  [   } ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َآاَن ُأمًَّة {   : ، فهذا نص في أنه إمام الناس آلهم، وقال ] 124  : البقرة [   } َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما

ي    {   : وهو القدوة الذي يؤتم به، وهو معلم الخير، وقال َطَفْيَناُه ِف َوَمن َيْرَغُب َعن مِّلَِّة ِإْبَراِهيَم ِإالَّ َمن َسِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد اْص



 

وُب     الدُّْنَيا َوِإنَُّه ِفي اآلِخَرِة َلِمَن الصَّاِلِحيَن ِإْذ َقاَل َلُه َربُُّه َأْسِل ِه َوَيْعُق َراِهيُم َبِني ا ِإْب ْم َقاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِميَن َوَوصَّى ِبَه
اَل ِلَبنِ   َيا َبِنيَّ ِإنَّ الّلَه اْصَطَفى َلُكُم الدِّيَن َفَال َتُموُتنَّ َإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن َأْم ُآنُتْم ُشَهَداء ِإْذ َح ْوُت ِإْذ َق وَب اْلَم ا   َضَر َيْعُق ِه َم ي

دً    ـًها َواِح َحَق ِإَل ْد       َتْعُبُدوَن ِمن َبْعِدي َقاُلوْا َنْعُبُد ِإَلـَهَك َوِإَلـَه آَباِئَك ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْس ٌة َق َك ُأمَّ ِلُموَن ِتْل ُه ُمْس ُن َل ا َوَنْح
    .  ] 134ـ  130  : البقرة [   } ا َآاُنوا َيْعَمُلوَنَخَلْت َلَها َما َآَسَبْت َوَلُكم مَّا َآَسْبُتْم َوَال ُتْسَأُلوَن َعمَّ

  
ال       َر باإلسالم فق ه ُأِم فيه، وأن اَلِمينَ     {   : فقد بين أنه ال يرغب عن ملة إبراهيم إال َمْن هو س َربِّ اْلَع َلْمُت ِل اَل َأْس ، وأن  } َق

ا وآل      د اصطفي آدم ونوًح ه، وق المين    هذه وصية إلى بنيه، ووصية إسرائيل إلى بني ى الع ران عل راهيم وآل عم م   . إب ث
ِرِآينَ      {   : قال َن اْلُمْش اَن ِم ا َآ ا َوَم رة  [   } َوَقاُلوْا ُآوُنوْا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى َتْهَتُدوْا ُقْل َبْل ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيًف أمر   ] 135  : البق ، ف

ه،         باتباع ملة إبراهيم ونهى عن التهود والتنصر، وأمر باإليمان وه واإلسالم ل ا أوت ين وم ى النبي زل عل الجامع آما أن
وًدا أو             انوا ه ه آ ه وإسرائيل وبني راهيم وبني ى من زعم أن إب دين، ورد عل ه عاب وأن نصبغ بصبغة اهللا، وأن نكون ل

ِئِن    َوَلن َتْرَضى َعنَك اْلَيُهوُد َوَال النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّت {   : نصاري، وقد قال قبل هذا َدى َوَل َو اْلُه ُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى الّلِه ُه
ع          : ، والمعنى ] 120  : البقرة [ اآلية   } اتََّبْعَت َأْهَواءُهم ى تتب تهم، وال النصارى حت ع مل ى تتب ود حت ولن ترضى عنك اليه

    . ملتهم
  

الى  ِت اْليَ  { /  : وقد يستدل بهذا على أن لكل طائفة ملة؛ لقوله تع اَرى        َوَقاَل ِت النََّص ْيٍء َوَقاَل َى َش اَرى َعَل ِت النََّص وُد َلْيَس ُه
هِ        {   : ، وقال تعالى في آخر السورة    ] 113  : البقـرة [   } َلْيَسِت اْلَيُهوُد َعَلى َشْيٍء ن رَّبِّ ِه ِم ِزَل ِإَلْي ا ُأن وُل ِبَم َن الرَُّس ى    } آَم إل

اآلِخَرِة        {   : في أولها ، آما قال ] 286، 285  : البقرة [ آخر السورة  َك َوِب ن َقْبِل ِزَل ِم ا ُأن َك َوَم والَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأنِزَل ِإَلْي
ونبينا صلى اهللا   . ، ففتحها باإليمان الجامع، وختمها باإليمان الجامع، ووسََّطها باإليمان الجامع ] 4  : البقرة [   } ُهْم ُيوِقُنوَن

    . لكلم وخواتمه وجوامعهعليه وسلم أعطي فواتح ا
  

ي ـ         ا           {   : وقال ـ تعالى ـ في آل عمران ـ بعد أن قص أمر المسيح ويحي َواء َبْيَنَن ٍة َس ى َآَلَم اَلْوْا ِإَل اِب َتَع َل اْلِكَت ا َأْه ْل َي ُق
نَ    َذ َبْعُض ْيًئا َوَال َيتَِّخ ا          َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّلَه َوَال ُنْشِرَك ِبِه َش َهُدوْا ِبَأنَّ وْا اْش ْوْا َفُقوُل ِإن َتَولَّ ِه َف ن ُدوِن الّل ا مِّ ا َبْعضًا َأْرَباًب

ِلُموَن ران [   } ُمْس ى   ] 64  : آل عم اهم إل ا دع روم لم يم ال ل عظ ى ِهَرْق لم إل ه وس ي صلى اهللا علي ا النب ي آتبه ، وهي الت
اَأنُتْم          َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم ُتَحآجُّ {   : اإلسالم، وقال وَن َه َال َتْعِقُل ِدِه َأَف ن َبْع ُل ِإالَّ ِم وَراُة َواإلنِجي ِت التَّ ا ُأنِزَل وَن ِفي ِإْبَراِهيَم َوَم

ُتْم الَ    ُم َوَأن ُه َيْعَل ا   َهُؤالء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكم ِبِه ِعلٌم َفِلَم ُتَحآجُّوَن ِفيَما َلْيَس َلُكم ِبِه ِعْلٌم َوالّل وَن َم ا     َتْعَلُم َراِهيُم َيُهوِديًّ اَن ِإْب َآ
ِذيَن      َوَال َنْصَراِنيًّا َوَلِكن َآاَن َحِنيًفا مُّْسِلًما َوَما َآاَن ِمَن اْلُمْشِرِآيَن ِإنَّ َأْوَلى النَّاِس ِبِإْبَراِهيَم َل يُّ َوالَّ ـَذا النَِّب وُه َوَه ِذيَن اتََّبُع لَّ

َلَم   {   : ، إلى قـولـه } َوِإْذ َأَخَذ الّلُه ِميَثاَق النَِّبيِّْيَن َلَما آَتْيُتُكم مِّن ِآَتاٍب َوِحْكَمٍة {   : لى قـوله، إ } آَمُنوْا َوالّلُه َوِليُّ اْلُمْؤِمِنيَن َوَلُه َأْس
ن اهللا    ] 83ـ   56 : آل عمران [   } َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوًعا َوَآْرًها ر دي ا   . ، فأنكر على من يبغي غي ال في    آم ق

ـَه ِإالَّ     {   : أول السورة ِط َال ِإَل ًا ِباْلِقْس ِم َقآِئَم دِّيَن      َشِهَد الّلُه َأنَُّه َال ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَالِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْل يُم ِإنَّ ال ُز اْلَحِك َو اْلَعِزي ُه
، فـأخبر  ] 19، 18  : آل عمران [   } ِكَتاَب ِإالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْمِعنَد الّلِه اِإلْسَالُم َوَما اْخَتَلَف الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْل

ا            د م وا إال من بع ـا اختلف تَّي م ل َش ى مل اب، وصاروا عل أن الدين عنـد اهللا اإلسـالم، وأن الذين اختلفـوا من أهل الكت
    . اختالف فيهجاءهم العلم، وفيه بيان أن الدين واحد ال 

  
َن اْلمُ                {   : وقال تعالى اَن ِم ا َآ ا َوَم َراِهيَم َحِنيًف َة ِإْب ا مِّلَّ ا ِقَيًم َتِقيٍم ِديًن َراٍط مُّْس ى ِص ي ِإَل َداِني َربِّ ي َه ْل ِإنَِّن ْل ِإنَّ   ُق ِرِآيَن ُق ْش

ام األ [   } َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن ال      ] 162، 161  : نع اء فق د أن ذآر األنبي ذا بع ـِئَك   {   : ، ه ُأْوَل
    .  ] 90  : األنعام [   } الَِّذيَن َهَدى الّلُه َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه

  
ال      ه، فق ادة اهللا وحده ال شريك ل ي آُ     {   : وذآر في النحل دعوة المرسلين جميعهم، واتفاقهم على عب ا ِف ْد َبَعْثَن ٍة  َوَلَق لِّ ُأمَّ

َن        {   : ، وقال ] 36 : النحل [ اآلية   } رَُّسوًال َأِن اْعُبُدوْا الّلَه َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت ُك ِم ْم َي ا َوَل ِه َحِنيًف ا ِلّل ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َآاَن ُأمًَّة َقاِنًت
مَّ          اْلُمْشِرِآيَن َشاِآًرا لَِّأْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإَلى ِصَرا اِلِحيَن ُث َن الصَّ َرِة َلِم ي اآلِخ ُه ِف َنًة َوِإنَّ دُّْنَيا َحَس ي اْل ٍط مُّْسَتِقيٍم َوآَتْيَناُه ِف

ال  ] 123ـ   120  : النحل [   } َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا َوَما َآاَن ِمَن اْلُمْشِرِآيَن َك ِعيَسى    {   : ، وق ْرَيَم   َذِل ُن َم اْب
    .  ] 37ـ  34  : مريم [   } مَّْشَهِد َيْوٍم َعِظيٍم  {   : إلى قوله  } َقْوَل اْلَحقِّ الَِّذي ِفيِه َيْمَتُروَن

  
ا َأنَ          {   : وقال في سورة األنبياء َه ِإلَّ ا ِإَل ُه َل ِه َأنَّ وِحي ِإَلْي ا ُن وٍل ِإلَّ ُدونِ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن رَُّس اء  [   } ا َفاْعُب ،  ] 25  : األنبي

ُقْل ِإنََّما  {   : ، وقال في آخرها ] 29  : األنبياء [   } ِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن {   : وقـال بعد أن قص قصصهم
َيا َأيَُّها الرُُّسُل ُآُلوا ِمَن  {   : ، وقال في سورة المؤمنين ] 108  : األنبياء [   } َأنُتم مُّْسِلُموَن ُيوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَهْل



 

ًرا    ُكْم َفاتَُّقوِن َفالطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا ِإنِّي ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌم َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ َنُهْم ُزُب َرُهم َبْي َتَقطَُّعوا َأْم
    .  ] 53ـ  51  : المؤمنون [   } ُآلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن

راهيم         ة إب د، وذآر مل وقال في آخر سورة الحج ـ التي ذآر فيها الملل الست، وذآر ما جعل لهم من المناسك والمعاب
مَّاآُ َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َح  : خصوًصا ـ  ُم قَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُآْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج مِّلََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم ُهَو َس

ا         { ، وقال  ] 78  : الحج [   } اْلُمْسِلميَن ِمن َقْبُل ِذي َأْوَحْيَن ا َوالَّ ِه ُنوًح ى ِب ا َوصَّ دِّيِن َم كَ َشَرَع َلُكم مَِّن ال ة    } ِإَلْي   : الشورى  [ اآلي
ال ] 13 ةُ    {   : ، وق ْأِتَيُهُم اْلَبيَِّن ى َت يَن َحتَّ ِرِآيَن ُمنَفكِّ اِب َواْلُمْش ِل اْلِكَت ْن َأْه ُروا ِم ِذيَن َآَف ِن الَّ ْم َيُك ه  } َل ى قول ُن  {  : إل َك ِدي َوَذِل
    .  ] 5ـ  1  : البينة [  } اْلَقيَِّمِة

  
    . آور في مواضع آثيرةوهذا في القرآن مذ

  
ال      ه البخاري فق رجم علي ا ت اء واحد        [   : وآذلك في األحاديث الصحيحة، مثل م ن األنبي ا جاء في أن دي اب م وذآر    ] ب

الَّت    (   : الحديث المتفق عليه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال اء إخوة ِلَع ل    ) إنا معاشر األنبي ، ومث
د    ) لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعيًنا عمًيا، وآذاًنا صًما، وقلوًبا غلًفا (   : توراةصفته في ال ذا َوحَّ ؛ وله

يِهْم       {   : الصراط والسبيل في مثل قوله تعالى وِب َعَل ِر الَمغُض يِهْم َغي َت َعَل اهِدَنــــا الصَِّراَط الُمسَتِقيَم ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعم
الِّينَ َو الى    ] 7، 6  : الفاتحة  [  } َال الضَّ ه تع ل قول ُبلَ       {   : ، ومث وْا السُّ اتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُع َتِقيًما َف َراِطي ُمْس ـَذا ِص ام  [   } َوَأنَّ َه   : األنع

ه ] 153 ل قول ى  {   : ، ومث اِت ِإَل َن الظُُّلَم ِرُجُهم مِّ وْا ُيْخ ِذيَن آَمُن يُّ الَّ ُه َوِل ُوِر الّل رة [   } النُّ ه ] 257  : البق ِذيَن  {   : ، وقول ُل الَّ مََّث
هِ   ِبيِل الّل رة  [   } ُينِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َس هِ     { ،  ] 261  : البق ِبيِل الّل ي َس ُدوْا ِف رة  [   } َوَجاَه ه  ] 218  : البق ى َال     : ، وقول اِتُلوُهْم َحتَّ َوَق

    .  ] 39  : األنفال [   } دِّيُن ُآلُُّه ِلّلهَتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن ال
  

ه السالم ـ          وح ـ علي ال ن لين، ق ع المرس ن جمي ِه           {   : واإلسالم دي ى الّل ِرَي ِإالَّ َعَل ٍر ِإْن َأْج ْن َأْج َأْلُتُكم مِّ ا َس َولَّْيُتْم َفَم ِإن َت َف
ال اهللا عن السحرة     ، ] 72  : يونس [   } َوُأِمْرُت َأْن َأُآوَن ِمَن اْلُمْسِلِميَن دم، وق ا    {   : وقال اهللا عن إبراهيم وبنيه ما تق ا َلمَّ َربَِّن

ِلِمينَ      ا ُمْس ْبًرا َوَتَوفََّن ا َص ِرْغ َعَلْيَن ِذي       {   : وعن فرعون  / ، ] 126  : األعراف  [   } َجاءْتَنا َربََّنا َأْف ـَه ِإالَّ الَّ ُه ال ِإِل ُت َأنَّ اَل آَمن َق
ِه َبنُ  ْت ِب ِلِمينَ آَمَن َن اْلُمْس ْا ِم َراِئيَل َوَأَن ونس [   } و ِإْس ون ] 90  : ي ال الحواري ِلُمونَ   {   : ، وق ا ُمْس َهْد ِبَأنَّ ِه َواْش ا ِبالّل آل  [   } آَمنَّ

دة  [   } َواْشَهْد ِبَأنََّنا ُمْسِلُموَن {   : ، وفي السورة األخري ] 25  : عمران ال يوسف الصدي    ] 111  : المائ ِلًما    {   : ق، وق َوفَِّني ُمْس َت
،  ] 84  : يونس [   } ِإن ُآنُتْم آَمنُتم ِبالّلِه َفَعَلْيِه َتَوآَُّلوْا ِإن ُآنُتم مُّْسِلِميَن {   : ، وقال موسي ] 101  : يوسف [   } َوَأْلِحْقِني ِبالصَّاِلِحيَن

وراة    ] 44  : النمل  [   } َمَع ُسَلْيَماَن ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَنَربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َوَأْسَلْمُت  {   : وقالت بلقيس ال في الت ُم   {   : ، وق َيْحُك
    .  ] 44  : المائدة [   } ِبَها النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموْا ِللَِّذيَن َهاُدوْا َوالرَّبَّاِنيُّوَن َواَألْحَباُر

  
ر    : قال شيخ اإلسالم ه          وقد قررت في غي ام والخاص، آقول ان الع ام والخاص، واإليم ذا الموضع اإلسالم الع ِإنَّ  {   : ه

ْم َوَال     الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّاِبِئيَن َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِل َد َربِِّه ُرُهْم ِعن ْم َأْج حًا َفَلُه
    .  ] 62  : البقرة [   } ْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَنَخْوٌف َعَل

  
َك         {   : وأما تنوع الشرائع وتعددها فقال ـ تعالى ـ لما ذآر الِقبلة بعد الملة بقوله   َماء َفَلُنَولَِّينَّ ي السَّ َك ِف َب َوْجِه َرى َتَقلُّ ْد َن َق

وَن   ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد  اَب َلَيْعَلُم اْلَحَراِم َوَحْيُث َما ُآنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَت
َتِبُقواْ   : إلى قوله  } َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَمُلوَن َراتِ  َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها َفاْس رة  [   } اْلَخْي ـ    144  : البق

دعت النصارى            : ، فأخبر أن لكل أمة ِوْجَهة، ولم يقل ] 148 ا ابت دعوها آم م ابت د يكون ه ل ق ة، ب جعلنا لكل أمة وجه
ال         ه ق اهج؛ فإن ره في الشرع والمن ا ذآ ِذيَن ُيسَ       {   : وجهة المشرق، بخالف م َك الَّ وُل َال َيْحُزن ا الرَُّس ا َأيَُّه ي  َي اِرُعوَن ِف

م في     ] 50ـ   41  : المائدة [   } َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الّلِه ُحْكًما لَِّقْوٍم ُيوِقُنوَن { /  : إلى قوله  } اْلُكْفِر ، وهذه اآليات نزلت بسبب الحك
َلُموْا لِ      { الحـدود والقصاص والديات، أخبر أن التورة  ِذيَن َأْس وَن الَّ ا النَِّبيُّ ُم ِبَه ا      َيْحُك اُر ِبَم اِنيُّوَن َواَألْحَب اُدوْا َوالرَّبَّ ِذيَن َه لَّ

    . ، وهذا عام في النبيين جميعهم والربانيين واألحبار ] 44  : المائدة [   } اْسُتْحِفُظوْا
  

ال  هِ         : ثم لما ذآر اإلنجيل ق ُه ِفي َزَل الّل ا َأن ِل ِبَم ُل اِإلنِجي َيْحُكْم َأْه دة  [   } َوْل ل      ، ] 47  : المائ الحكم؛ ألن اإلنجي أمر هؤالء ب ف
ال            م ق وراة ـ أيضا ـ ث ا في الت م بم ه حك زل اهللا في ا     {   : بعض ما في التوراة وأقر األآثر، والحكم بما أن َنُهم ِبَم اْحُكم َبْي َف

ا     ] 48  : المائدة [   } َعًة َوِمْنَهاًجاَأنَزَل الّلُه َوَال َتتَِّبْع َأْهَواءُهْم َعمَّا َجاءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْر م بم أمره أن يحك ، ف
سنة وسبيًال، فالشِّْرعة الشريعة وهي    : أنزل اهللا على َمْن قبله، لكلٍّ جعلنا من الرسولين والكتابين ِشْرَعة ومنهاًجا، أي

م       وآان هذا بيان وجه ترآه لما جعل لغيره من الس   . السنة، والمنهاج الطريق والسبيل ه، ث ا جعل ل ى م اج إل نة والمنه



 

ر        ا غي ان حكًم اني ـ وإن آ أمره أن يحكم بينهم بما أنزل اهللا إليه، فاألول نهى له أن يأخذ بمنهاج غيره وشرعته، والث
دهم     ا عن الحكم الذي أنزل ـ نهي له أن يترك شيًئا مما أنزل فيها اتباع محمد صلى اهللا عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوًب

ا         في التو وا بم روا أن يحكم ذين أم اب، ال راة واإلنجيل، فمن لم يتبعه لم يحكم بما أنزل اهللا، وإن لم يكن من أهل الكت
    . فيها مما يخالف حكمه

  
لِّ   { ،  ] 34  : الحج [   } ْنَعاِمَوِلُكلِّ ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسًكا ِلَيْذُآُروا اْسَم اللَِّه َعَلى َما َرَزَقُهم مِّن َبِهيَمِة اْلَأ {   : وقال تعالى في الحج/ ِلُك

َأْمرِ   ي اْل اء السورة     ] 67  : الحج  [   } ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمنَسًكا ُهْم َناِسُكوُه َفَلا ُيَناِزُعنََّك ِف َواِمُع     {   : ، وذآر في أثن دَِّمْت َص َبْعٍض لَُّه ِب
ادات،    ] 40  : الحج [   } لَِّه َآِثيًراَوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَآُر ِفيَها اْسُم ال ، فبين أنه هو جعل المناسك، وذآر مواضع العب

ي إسرائيل ـ             د أن ذآر بن ة ـ بع ال في سورة الجاثي ا، وق اَك    {   : آما ذآر في البقرة الوجهة التي يتوجهون إليه مَّ َجَعْلَن ُث
اعهم      ] 18  : الجاثية [ اآلية   } ِبْع َأْهَواء الَِّذيَن َلا َيْعَلُموَنَعَلى َشِريَعٍة مَِّن اْلَأْمِر َفاتَِّبْعَها َوَلا َتتَّ ، وقال في النسخ ووجوب اتب

ه    } َوِإْذ َأَخَذ الّلُه ِميَثاَق النَِّبيِّْيَن َلَما آَتْيُتُكم مِّن ِآَتاٍب َوِحْكَمٍة {   : للرسول ى قول اِهِدينَ     {   : إل َن الشَّ م مِّ ْا َمَعُك ران  [   } َوَأَن   : آل عم
ـاةَ   {   : ، وقال ] 81 وَن الزََّآ دها      } َفَسَأْآُتُبَها ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُت ة والتي بع ا في      ] 157، 156  : األعراف  [ اآلي دم م د تق ، وق

اء،     ذلك في سورة النس وهو   البقرة وآل عمران من أمرهم باإليمان بما أنزل اهللا على محمد صلى اهللا عليه وسلم، وآ
    . آثير في القرآن

  
  }وال تموتن إال وأنتم مسلمون{: في قوله: َفْصــل  
  

ُمواْ       {   : قال اهللا تعالى لنا ِلُموَن َواْعَتِص ُتم مُّْس وُتنَّ ِإالَّ َوَأن ِه َوَال َتُم قَّ ُتَقاِت ا     َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َح ِه َجِميًع ِل الّل ِبَحْب
َبْحُتم ِبِنْعمَ   َوَال وِبُكْم َفَأْص ا  َتَفرَُّقوْا َواْذُآُروْا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُآنُتْم َأْعَداء َفَألََّف َبْيَن ُقُل ِه ِإْخَواًن الى    } ِت ه تع ى قول َوَال  {   : ، إل

اءُهُم اْلَبيِّ   ا َج اتُ َتُكوُنوْا َآالَِّذيَن َتَفرَُّقوْا َواْخَتَلُفوْا ِمن َبْعِد َم ه   } َن ى قول اسِ      {   : ، إل ْت ِللنَّ ٍة ُأْخِرَج َر ُأمَّ ُتْم َخْي ران  [   } ُآن   : آل عم
    .  ] 110ـ  102

  
ا      رق، ونهان ا وال نتف ه جميًع فأمرنا بمالزمة اإلسالم إلى الممات، آما أمر األنبياء جميعهم باإلسالم، وأن نعتصم بحبل

اس           أن نكون آالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما ن عب ال اب َودُّ وجوه، ق َيضُّ وجوه وَتْس ه َتْب ات، وذآر أن   : جاءهم البين
م      ال له ه يق رق، وذآر أن اِنُكمْ    {   : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والف َد ِإيَم ْرُتم َبْع آل  [   } َأْآَف

ران ه  ] 160  : عم ى قول د إل ذا عائ وُتنَّ {   : ، وه ِلُموَن َوَال َتُم ُتم مُّْس ودة     } ِإالَّ َوَأن ين أن المس الم، وب ة اإلس أمر بمالزم ف
م  ال له تالف، يق رق واالخ ل التف وههم أه انكم  : وج د إيم رتم بع ا    ؟ أآف د تأوله دادهم، وق رهم وارت ى آف ل عل ذا دلي وه

    . الصحابة في الخوارج
  

َآاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة  {   : ، وقد قال في البقرة ] 31  : الشورى [   } َتَتَفرَُّقوا ِفيِه َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َوَلا {   : وهذا نظير قوله للرسل
اِس فِ  ْيَن النَّ َيْحُكَم َب اْلَحقِّ ِل اَب ِب ُم اْلِكَت َزَل َمَعُه ِذِريَن َوَأن ِريَن َوُمن يَن ُمَبشِّ ُه النَِّبيِّ َث الّل ِهَفَبَع وْا ِفي ا اْخَتَلُف ة اآل  } يَم رة [ ي   : البق

ا ـ        ] 213 ال ـ أيًض ْيءٍ          {   : ، وق ي َش ْنُهْم ِف َت ِم َيًعا لَّْس اُنوْا ِش َنُهْم َوَآ وْا ِدي ِذيَن َفرَُّق ام  [   } ِإنَّ الَّ الى   ] 159  : األنع ال تع   : ، وق
ا    {   : ، وقال تعالى ] 53  : المؤمنون [   } َفَتَقطَُّعوا َأْمَرُهم َبْيَنُهْم ُزُبًرا ُآلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن {  دِّيِن َحِنيًف َوَأْن َأِقْم َوْجَهَك ِلل

ونَ   { ،  ] 105  : يونس [   } َوَال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشِرِآيَن َدْيِهْم َفِرُح روم  [   } ِمَن الَِّذيَن َفرَُّقوا ِديَنُهْم َوَآاُنوا ِشَيًعا ُآلُّ ِحْزٍب ِبَما َل   : ال
اءُهُم اْلِعلْ     {   : ، وقال تعالى ] 32 ا َج ِد َم َنُهمْ  ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد الّلِه اِإلْسَالُم َوَما اْخَتَلَف الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمن َبْع ا َبْي   } ُم َبْغًي

ةُ   َوَما َتَفرََّق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإلَّا ِم { ،  ] 19  : آل عمران [ اآلية  اءْتُهُم اْلَبيَِّن ا َج ة    } ن َبْعِد َم ة  [ اآلي ا في    ] 4  : البين ، ونظيره
    . الجاثية

ُردُّوُه ِإلَ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي  {   : وقال اهللا تعالى ى َشْيٍء َف
َوالَِّذيَن َجاُؤوا  {   : ، وقال تعالى ] 59  : النساء [   } الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُآنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًال

َك َرُؤوٌف     ِمن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِلِإْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَن ا ِإنَّ وا َربََّن ِذيَن آَمُن ا ِباْلِإيَماِن َوَلا َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغلًّا لِّلَّ
    .  ] 10  : الحشر [   } رَِّحيٌم

  
  في األمر باالجتماع في الدين: َفْصــل  
  

ى      إذا آان اهللا ـ تعالى ـ قد أمرنا بطاعة اهللا وطاعة رسوله وأولي األمر منا، وأمرنا عند   رده إل التنازع في شيء أن ن
ا         تالف، وأمرن رق واالخ ن التف ا ع تالف، ونهان اع واالئ ا باالجتم وله، وأمرن ى رس بقنا   /اهللا وإل ن س تغفر لم أن نس



 

ى الممات       ه إل دوم علي ا أن ن لمين، وأمرن ا           . باإليمان، وسمانا المس ا توجب علىن ان في معناه ا آ ذه النصوص وم فه
ه       االجتماع في الدين؛ آاجتما ي صلى اهللا علي ال النب اء الرسول، ق ع األنبياء قبلنا في الدين، ووالة األمور فينا هم خلف
دي،               (   : وسلم في الحديث الصحيح  ي بع ه ال نب ي، وإن ام نب ي ق ك نب ا هل اء، آلم هم األنبي ي إسرائيل آانت َتُسوُس إن بن
إن        (   : الق  ؟ فما تأمرنا يا رسول اهللا  : ، قالوا ) وسيكون خلفاء ويكثرون م، ف ذي له م ال األول، وأدوا له ة األول ف أوفوا بيع

ا استرعاهم    ائلهم عم ا ـ         ) اهللا س ال ـ أيًض اء    (   : ، وق ة األنبي اء ورث ال    ) العلم ه ق ه أن د رأيت    (   : ، وُرِوي عن ي ق َوِدْدت أن
اس      (   : قال  ؟ ومن خلفاؤك  : قالوا  ) خلفائي ا الن ون سنتي يعّلمونه ذين يحي راء        ) ال م األم ده وه م والة األمر بع ، فهؤالء ه

ذا                  ر ه اه في غي د قررن ره، وهو ظاهر ق د وغي ام أحم ة؛ آاإلم بعهم من األئم والعلماء، وبذلك فسرها السلف ومن ت
    . الموضع

  
ل فاألصول الثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين األنبياء، ليس ألحد خروج عنها، ومن دخ

و      وال المشروعة فه ال واألق فيها آان من أهل اإلسالم المحض، وهم أهل السنة والجماعة، وما تنوعوا فيه من األعم
الى ال اهللا تع اء، ق ه األنبي ت في ا تنوع ة م ِنيَن {   : بمنزل َع اْلُمْحِس َه َلَم ُبَلَنا َوِإنَّ اللَّ ِدَينَُّهْم ُس ا َلَنْه ُدوا ِفيَن ِذيَن َجاَه   } َوالَّ

الى  ] 69 : العنكبوت [  ْد                 {   : ، وقال تع ٍر َق ن َآِثي و َع اِب َوَيْعُف َن اْلِكَت وَن ِم ُتْم ُتْخُف ا ُآن ًرا مِّمَّ ْم َآِثي يُِّن َلُك وُلَنا ُيَب اءُآْم َرُس ْد َج َق
ُبَل ا         َواَنُه ُس َع ِرْض ِن اتََّب ُه َم ِه الّل ِدي ِب يٌن َيْه َالمِ َجاءُآم مَِّن الّلِه ُنوٌر َوِآَتاٌب مُِّب دة  [   } لسَّ ال  ] 16، 15  : المائ ا    {   : ، وق ا َأيَُّه َي

    . ، والتنوع قد يكون في الوجوب تارة وفي االستحباب أخري ] 208  : البقرة [   } الَِّذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا ِفي السِّْلِم َآآفًَّة
  

تعلىم العلم، وهذا يقع في فروض األعيان، وفي   فاألول مثل ما يجب على َقْوٍم الجهاد، وعلى قوم الزآاة، وعلى قوم
ه،               . فروض الكفايات ه مع أهل بقعت ة في مكان ة الجماعة والجمع ى آل رجل إقام ففروض األعيان مثل ما يجب عل

ويجب عليه زآاة نوع ماله بصرفه إلى مستحقه لجيران ماله، ويجب عليه استقبال الكعبة من ناحيته، والحج إلى بيت 
يقه، ويجب عليه بر والديه وصلته ذوي رحمه، واإلحسان إلى جيرانه وأصحابه ومماليكه ورعيته، ونحو  اهللا من طر

ذلك من األمور التي تتنوع فيها أعيان الوجوب وإن اشترآت األمة في جنس الوجوب، وتارة تتنوع بالقدرة والعجز،  
    . آتنوع صالة المقيم والمسافر، والصحيح والمريض، واآلمن والخائف

  
د          ره، فق ا غي م به م يق ى من ل ين عل وفروض الكفايات تتنوع تنوع فروض األعيان، ولها تنوع يخصها؛ وهو أنها تتع
تتعين في وقت ومكان، وعلى شخص أو طائفة، وفي وقت آخر أو مكان آخر على شخص آخر أو طائفة أخري، آما 

    . كيقع مثل ذلك في الواليات والجهاد والُفْتَيا والقضاء، وغير ذل
  
أن آل    /  وأما في االستحباب فهو أبلغ؛ فإن آل تنوع يقع في الوجوب فإنه يقع مثله في المستحب، ويزداد المستحب ب

وما يزال عبدي يتقرب إلى  (   : شخص إنما يستحب له من األعمال التي يتقرب بها إلى اهللا ـ تعالى ـ التي يقول اهللا فيها
ا               ما يقدر علي   ) بالنوافل حتى أحبه وع تنوًع ذا يتن ه، وه ع ل ان أنف ا آ ال م ه من األعم ه، واألفضل ل ع ب ه وينتف ه ويفعل

ل، وال          ى األفض درون عل رهم ال يق ا؛ إذ أآث و األفضل مطلًق يس ه ا ل ه م تحب ل ون المس ق يك أآثر الخل ا، ف عظيًم
دقيق إذا   يصبرون عليه إذا قدروا عليه، وقد ال ينتفعون به، بل قد يتضررون إذا طلبوه، مثل من ال ي م ال مكنه فهم العل

طلب ذلك، فإنه قد يفسد عقله ودينه، أو من ال يمكنه الصبر على مرارة الفقر وال يمكنه الصبر على حالوة الغني، أو 
    . ال يقدر على دفع فتنة الوالية عن نفسه والصبر على حقوقها

  
و        (   : ولهذا قال النبي صلى اهللا عليه وسلم فيما يروي عن ربه ـ عز وجل ـ     ر ول ادي من ال يصلحه إال الفق إن من عب

، وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم  ) أغنيته ألفسده ذلك، وإن من عبادي من ال يصلحه إال الغني ولو أفقرته ألفسده ذلك
َأمََّرنَّ    (   : ألبي ذر ـ لما سأله اإلمارة ـ   ين وال    يا أبا ذر، إني أراك ضعيًفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، ال ت ى اثن عل

ارة ال تحصيها      (   : وروي عنه أنه قال للعباس ـ عمه ـ    .  ) َتَولَّينَّ مال يتيم ر من إم ا خي ا   ) نفس تنجيه ذا إذا قلن ذا    : ؛ وله ه
    . العمل أفضل، فهذا قول مطلق

  
ءة القرآن أفضل من   أن قرا  : ثم المفضول يكون أفضل في مكانه ويكون أفضل لمن ال يصلح له األفضل، مثال ذلك/ 

    . الذآر بالنص واإلجماع واالعتبار
  

د صلى     : أفضل الكالم بعد القرآن أربع ـ وهن من القرآن ـ   (   : أما النص، فقوله صلى اهللا عليه وسلم سبحان اهللا، والحم
لم  ) اهللا عليه وسلم، وال إله إال اهللا، واهللا أآبر رآ   (   : ، وقوله صلى اهللا عليه وس ائر الكالم آفضل اهللا     فضل الق ى س ن عل



 

ائلين    (   : ، وقوله عن اهللا ) على خلقه ا أعطي الس ه  ) من شغله قراءة القرآن عن ذآري ومسألتي أعطيته أفضل م   : ، وقول
ا           : ، وقول األعرابي له ) ما تقرب العباد إلى اهللا بمثل ما خرج منه (  ي م رآن فعلمن يًئا من الق ي ال أستطيع أن آخذ ش إن

    .  ) سبحان اهللا والحمد صلى اهللا عليه وسلم وال إله إال اهللا واهللا أآبر  : قل (   : زيني في صالتي، فقاليج
  

    . وأما اإلجماع على ذلك فقد حكاه طائفة، وال عبرة بخالف جهال المتعبدة
  

ذآر وال يجز             ى ال ل إل ا انتق إن عجز عنه راءة، ف ا الق إن الصالة تجب فيه ار، ف ى      وأما االعتب درة عل ذآر مع الق ه ال ي
    . القراءة، والمبدل منه أفضل من البدل الذي ال يجوز إال عند العجز عن المبدل

  
ري وال   /  ه الكب ترط ل ذآر ال يش ان، وال ترط للصالة الطهارت ا تش ري آم ارة الكب ا الطه ترط له القراءة تش ا، ف وأيًض

ر      م الق ذآر في الرآوع والسجود         الصغري، فعلم أن أعلى أنواع ذآر اهللا هو الصالة، ث م ال ق، ث ذآر المطل م ال اءة، ث
القراءة؛ إذ     ع ب ا ال ينتف أفضل بالنص واإلجماع من قراءة القرآن، وآذلك آثير من العباد قد ينتفع بالذآر في االبتداء م

رآن مع   الذآر يعطيه إيماًنا والقرآن يعطيه العلم، وقد ال يفهمه، ويكون إلى اإليمان أحوج منه لكونه في االبت  داء، والق
    . الفهم ألهل اإليمان أفضل باالتفاق

  
ك     ده بتل امع، وأن نعب دين الج نهم بال ًال م ر آ ى أن اهللا أم ون عل إنهم متفق اء؛ ف رائع األنبي وع ش به تن ه يش ذا وأمثال فه

ا هو م    ا   الشرعة والمنهاج، آما أن األمة اإلسالمية متفقة على أن اهللا أمر آل مسلم من شريعة القرآن بم ه؛ إم أمور ب
أ أحد          ودهم، وال أخط ادهم وال معب م يختلف اعتق ة فل إيجاًبا، وإما استحباًبا، وإن تنوعت األفعال في حق أصناف األم

    . منهم، بل آلهم متفقون على ذلك يصدق بعضهم بعًضا
  

  فيما تنازع فيه العلماء: َفْصــل 
  

اء           وأما ما يشبه ذلك من وجه دون وجه، فهو ما تنازعوا فيه  اد العلم ه من اجته م العمل ب ه، وساغ له روا علي ا أق مم
ي    ثهم النب والمشايخ واألمراء والملوك؛ آاجتهاد الصحابة في قطع اللِّيَنة وترآها، واجتهادهم في صالة العصر، لما بع
ي  ق ف ي الطري وم ف ي قريظة، فصلى ق ي بن رهم أال يصلوا العصر إال ف ي قريظة وأم ى بن لم إل ه وس  صلى اهللا علي

وأخرها قوم إلى أن وصلوا وصلوها بعد الوقت تمسًكا بظاهر لفظ   . إنما أراد التعجل ال تفويت الصالة  : الوقت، وقالوا
لم              ه وس ال صلى اهللا علي ائفتين، وق لم واحدة من الط ه وس ي صلى اهللا علي م يعنف النب اآم    (   : العموم، فل د الح إذا اجته

    .  ) له أجرفأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ ف
  

ائل في            ادهم؛ آمس ى العمل باجته ق اآلخر عل ق للفري رار آل فري وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إق
دم             ة بع ام في الفريضة الحماري م عمر أول ع ك، وحك ر ذل العبادات والمناآح، والمواريث والعطاء، والسياسة، وغي

تلك على ما قضينا وهذه على ما   : قعة مثل األولي، ولما سئل عن ذلك قالالتشريك، وفي العام الثاني بالتشريك في وا
ى وجوب      / . نقضي اب والسنة عل وهم األئمة الذين ثبت بالنصوص أنهم ال يجتمعون على باطل وال ضاللة، ودل الكت
    . متابعتهم

  
د صلى اهللا     وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية؛ آسماع الميت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء ة محم أهله، ورؤي

    . عليه وسلم ربه قبل الموت، مع بقاء الجماعة واأللفة
  

اع السلف،           د الجمهور اتب وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطًعا، ومنها ما المصيب في نفس األمر واحد عن
زاع    ؟ مصيب أو مخطئ    : واآلخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة إدراآه، وهل يقال له ه ن اس من يجعل       . في ومن الن

    . الجميع مصيبين، وال حكم في نفس األمر
  

ومذهب أهل السنة والجماعة أنه ال إثم على من اجتهد، وإن أخطأ، فهذا النوع يشبه النوع األول من وجه دون وجه،   
ى الخطأ، بخ             رار عل يهم السالم ـ معصومون عن اإلق اء ـ عل اء    أما وجه المخالفة؛ فألن األنبي الف الواحد من العلم

ان         ه بي ان في ذي يجب اتباعه، وإن آ واألمراء؛ فإنه ليس معصوًما من ذلك؛ ولهـذا يسـوغ، بل يجب أن نبين الحق ال
خطأ من أخطأ من العلماء واألمـراء، وأما األنبياء فال يبين أحدهما ما يظهر به خطأ اآلخر، وأما المشابهة فـألن آـال 



 

وليس / اَن لـه مـن الحـق بالدليل الشرعي؛ آأمـر النبي صلى اهللا عليه وسلم باتباع مـا أوحي إليه، مأمـور باتباع مـا َب
ا           . ألحدهما أن يوجب على اآلخر طاعته، آما ليس ذلك ألحد النبيين مع اآلخر ان خافًي ا آ دليل م ه من ال د يظهر ل وق

اد، ويشبه النسخ في       اد عن االجته م          عليه فيكون انتقاله باالجته ع للحك اد، وذاك رف ٌع لالعتق ذا َرْف ي، لكن ه حق النب
ا            اده، آم اع اجته ه باتب ه اتباعه وأمر في ا ساغ ل اء فيم حقيقة، وعلى اَألْتَباع اتَِّباع مـن َوِلي أمرهم من األمراء والعلم

ه        وع الشرع لهؤالء وانتقال وع    على األمة اتباع أي نبي بعث إليهم وإن خالف شرعه شرع األول، لكن تن م يكن لتن ل
نفس األمر النازل على الرسول، ولكن تنوع أحوالهم، وهو إدراك هذا لما بلغه من الوحي سمًعا وعقًال،وعجز اآلخر  
نص،        ه األول من ال ا فهم ه لم دم فهم عن إدراك ذلك البالغ؛ إما سمًعا لعدم تمكنه من سماع ذلك النص، وإما عقًال لع

ا  د ال              وإذا آان عاجًزا سقط عنه اإلثم فيم ك، وق ذره في ذل ين ألحدهما عجز اآلخر وخطؤه وتع د يتب ه، وق عجز عن
    . يتبين له عجزه، وقد ال يتبين لكل منهما أيهما الذي أدرك الحق وأصابه

  
م يكن             : ولهذا امتنع من امتنع من تسمية مثل هذا خطأ، قال م ل ه من العل ا عجز عن درة، فم ألن التكليف مشروط بالق

    . أخطأه  : ه، فال يقالحكم اهللا في حق
  

ه      : وأما الجمهور فيقولون ي قول ه، وهو معن عجز عن     : أخطأه، آما دلت عليه السنة واإلجماع، َلِكْن خطؤه معذور في
فإن عجز اإلنسان عن فهم آالم العالم ال يمنع   . هذا ال يمنع أن يكون ذاك هو مراد اهللا ومأموره/ إدراآه وعلمه، لكن 

    . راد بكالمه ذلك المعنى، وأن يكون الذي فهمه هو المصيب الذي له أجرانأن يكون قد أ
  

ال    اطن، هل يق دور          : ولهذا تنازع أصحابنا فيمن لم ُيِصِب الحكم الب ه أدي الواجب المق ه مصيب في الظاهر؛ لكون إن
ى    ؟ اجتهاده وقصده الحق  أو ال يطلق عليه اسم اإلصابة بحال، وإن آان له أجر على  ؟ عليه من اجتهاده واقتصاره عل

ه    ؟ قولين، هما روايتان عن أحمد؛ وذلك ألنه لم يصب الحكم الباطن ولكن قصد الحق، وهل اجتهد االجتهاد المأمور ب
م يكن مصيًبا       دور، وإن ل أمور المق التحقيق أنه اجتهد االجتهاد المقدور عليه، فهو مصيب من هذا الوجه من جهة الم

    . وب وفعل المأمور المطلقمن جهة إدراك المطل
  

ن              : يوضح ذلك أن السلطان نوعان ى روي عن اب رآن سلطاًنا، حت ا سمي في الق ر م م، وهو أآث سلطان الحجة والعل
و الحجة      رآن فه اني   . عباس أن آل سلطان في الق درة    : والث إذا        . سلطان الق وم إال بالسلطانين؛ ف والعمل الصالح ال يق

ى           ضعف سلطان الحجة آان درة عل ان األمر بحسبه،واألمر مشروط بالق درة آ األمر بقدره، وإذا ضعف سلطان الق
ه،   . السلطانين، فاإلثم ينتفي عن األمر بالعجز عن آل منهما وسلطان اهللا في العلم هو الرسالة، وهو حجة اهللا على خلق

ا  ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى الّلِه ُحجٌَّة  { /  : آما قال تعالى ًزا َحِكيًم الى   ] 165  : النساء  [   } َبْعَد الرُُّسِل َوَآاَن الّلُه َعِزي ال تع   : ، وق
ْلَطانٍ   {  ن ُس نجم  [   } ِإْن ِهَي ِإلَّا َأْسَماء َسمَّْيُتُموَها َأنُتْم َوآَباُؤُآم مَّا َأنَزَل اللَُّه ِبَها ِم ال  ] 23  : ال ْيِهْم سُ    {   : ، وق ا َعَل ْلَطاًنا َأْم َأنَزْلَن

    . ، ونظائره متعددة ] 35  : الروم [   } َفُهَو َيَتَكلَُّم ِبَما َآاُنوا ِبِه ُيْشِرُآوَن
  

وا            واء؛ ليكون الى دون األه ا وجه اهللا تع راء إذا قصدوا به اء والمشايخ واألم فالمـذاهب والطـرائق والسياسـات للعلم
اب            مستمسكين بالملة والدين الجامع الذي هو عبادة اهللا م من الكت يهم من ربه زل إل ا أن وا م ه، واتبع وحده ال شريك ل

م                     اء، وه اهج لألنبي َرع والمن ة الشِّ ـن بعض الوجوه بمنزل م م ام ـ هي له اد الت د االجته ان ـ بع والسنة ـ بحسب اإلمك
اب ا      ا يث امع، آم دين األصلى الج ه، وهو ال ـده ال شريك ل ـه وح ـه اهللا وعبادت ائهم وج ى ابتغ ابون عل ى مث اء عل ألنبي

ا       عبادتهم اهللا وحده ال شريك له، ويثابون على طاعة اهللا ورسوله فيما تمسكوا به ال من شرعة رسوله ومنهاجه، آم
    . يثاب آل نبي على طاعة اهللا في شرعه ومنهاجه

  
ات  ويتنوع شرعهم ومناهجهم، مثل أن يبلغ أحدهم األحاديث بألفاظ غير األلفاظ التي بلغت اآلخر، وتفسر ل ه بعض آي

القرآن بتفسير يخالف لفظه لفظ التفسير اآلخر، ويتصرف في الجمع بين النصوص واستخراج األحكام منها بنوع من 
ة أو حديث         / الترتيب والتوفيق، ليس هو النوع  ذا بآي د يتمسك ه ه، وق ه وتوجهات الذي سلكه غيره، وآذلك في عبادات

    . وهذا بحديث أو آية أخرى
  

ـيره،          وآذلك في العل ـالم غ ـوا آ ى يسمع الم، فتكون هي شـرعهم حت ك الع م، من العلماء من يسلك باالتباع طريقة ذل
أمورون        م م ذا الوجه، وه م من ه ويروا طريقته، فيرجح الراجح منهما، فتتنوع في حقهم األقوال واألفعال السالفة له

ا         بأن يقيموا الدين وال يتفرقوا فيه آما أمرت الرسل بذلك، ومأمورون ة واحدة، آم ل هي أم ة، ب ين األم بأال يفرقوا ب



 

    . أمرت الرسل بذلك، وهؤالء آآد، فإن هؤالء تجمعهم الشريعة الواحدة والكتاب الواحد
  

ال ال يق ه ف ازعوا في ذي تن در ال ا الق ذلك    : وأم ر ب ا أم ه آم و علي ا ه اهًرا بالتمسك بم ا وظ نهم باطًن الًّ م ر آ إن اهللا أم
ان  اء، وإن آ ال األنبي ا يق الم، فإنم ل الك ن أه ة م ول طائف ذا ق ِعه    : ه در ُوْس ب الحق بق نهم أن يطل الًّ م ر آ إن اهللا أم

ون          ال المؤمن د ق ا إال وسعها، وق إن أصابه وإال فال يكلف اهللا نفًس ا     {   : وإمكانه، ف يَنا َأْو َأْخَطْأَن ْذَنا ِإن نَِّس ا َال ُتَؤاِخ   } َربََّن
د فعلت    : اهللا، وقال  ] 286  : البقرة [  الى    . ق ال تع هِ       {   : وق ْأُتم ِب ا َأْخَط اٌح ِفيَم ْيُكْم ُجَن ْيَس َعَل م    ] 5  : األحزاب  [   } َوَل ، فمن ذمه

ه،          ول المعصوم وفعل ة ق الهم بمنزل والهم وأفع والمهم على ما لم يؤاخذهم اهللا عليه فقد اعتدي، ومن أراد أن يجعل أق
ه؛ من          / د اعتدي، واتبع هواه بغير هدى  وينتصر لها بغير هدى من اهللا فق ه بحسب حال ا أمر ب من اهللا، ومن فعل م

و مقتصد؛ إذ األمر مشروط          دل، فه ده مسلك الع اجتهاد يقدر عليه، أو تقليد إذا لم يقدر على االجتهاد، وسلك في تقلي
َعَها    { بالقدرة  ا ِإالَّ ُوْس ُه َنْفًس رة  [   } َال ُيَكلُِّف الّل ه           ] 286  : البق ه صلى اهللا علي لم وجه لم في آل موطن أن يس ى المس ، فعل

دبر    . وسلم وهو محسن، ويدوم على هذا اإلسالم، فإسالم وجهه إخالصه صلى اهللا عليه وسلم وإحسان فعله الحسن  فت
    . هذا فإنه أصل جامع نافع عظيم

  
    : وقال شيخ اإلسالم

  
  قها أو متبوعةقاعدة في العلوم واالعتقادات هل هي تابعة لمتعل

  
وللناس في تفاصيلها اضطراب عظيم، حتى منهم من صار في طرفي نقيض في       . هذه قاعدة عظيمة جامعة متشعبة

ات،    ام والكلم آال نوعي األحكام العلمية، واألحكام العينية النظرية، وذلك أن آل واحد من العلوم واالعتقادات واألحك
    . بًعا لمتعلقه مطابًقا له، وإما أن يكون متبوعه تابًعا له مطابًقا لهبل والمحبة واإلرادات؛ إما أن يكون تا

  
ه         : ولهذا انقسمت الحق والحقائق والكلمات إلى د بينت ا ق دري وشرعي، آم ى ق موجود ومقصود، إلى آوني وديني، إل

بل هو انفعإلى آما يقوله آثير   ؟ هل هو تابع للمعلوم غير مؤثر فيه  : في غير هذا الموضع، وقد تنازع النظار في العلم
    ؟ أو المعلوم تابع له والعلم مؤثر فيه وهو فعلى آما يقوله آثير من أهل الفلسفة  ؟ من أهل الكالم

  
ا ال       . متبوع  : تابع، والثاني  : أحدهما  : والصواب أن العلم نوعان ا بم ا، فعلمن ا أو دائًم والوصفان يجتمعان في العلم غالًب

له،          يفتقر إلى ع ه، ورس ه، وآتب اهللا وأسمائه وصفاته، ومالئكت ا ب ذلك علمن لمنا آعلمنا بوجود السموات واألرض، وآ
وعلمنا بما يقف على علمنا مثل ما نريده من أفعالنا علم فعلى   . علم تابع انفعإلى/واليوم اآلخر، والنبيين، وغير ذلك ـ  

وم   م اهللا بنف    . متبوع، وهو سبب لوجود المعل ذلك عل و           وآ ه فه ه بمخلوقات ا علم ا، وأم ؤثر فيه ر م ابع غي سه المقدسة ت
الى   ال تع ا ق ق، آم ق اهللا الخل ه خل وع وب رُ   {   : متب ُف اْلَخِبي َو اللَِّطي َق َوُه ْن َخَل ُم َم ا َيْعَل ك [   } َأَل إن اإلرادة  ] 14  : المل ، ف

د     مستلزمة للعلم في آل مريد، آما أن هذه الصفات مستلزمة للحياة، فال إ  اة، وق م إال بحي م، وال إرادة وعل رادة إال بعل
ن، فيكون إطالق                   : يجوز أن يقال م يك وم، أو ل بًبا في وجود المعل ان س وم مطابق؛ سواء آ ابع للمعل و ت م، فه ه عل آل

    . أن آل علم فهو فعلى متبوع  : المتكلمين أحسن وأصوب من إطالق المتفلسفة
  

ا تصوروه، فينظر هؤالء في أن           وما أظن العقالء من الفريقين إال يق ى م ي صحيًحا، وهو أن يشيروا إل صدون معن
ره             وم وغي ؤثر في المعل د ي ه ق ة، من أن م في الجمل العلم تابع لمعلومه مطابق له، ويشير هؤالء إلى ما في حسن العل

ا هو حق أو باطل، وهدى أو        م اإلنسان بم اد أو    ويكون سبًبا له، وأن وجود الكائنات آان بعلم اهللا وعل ضالل، ورش
ل    َغي، وصدق أو آذب، وصالح أو فساد من اعتقاداته وإراداته، وأقواله وأعماله، ونحو ذلك يجتمع فيه الوصفان، ب

    . غالب العلم أو آله يجتمع فيه األمران
  

ول الجسد       ه، وق ول القلب وعمل ه       /ولهذا آان اإليمان قوًال وعمًال ق ه، فعمل ه من عرف اهللا أحب ه، فإن ابع   وعمل اهللا ت ب
للمعلوم ومتبوع لحبه صلى اهللا عليه وسلم، ومن عرف الشيطان أبغضه، فمعرفته به تابعة للمعلوم ومتبوعة لبغضه،  
ه           رب ـ سبحانه ـ بنفسه المقدسة يتبع م ال ى عل وآذلك عامة العلم البد أن يتبعه أثر ما في العالم من حب أو غيره، حت

اعًال        صفات وآلمات وأفعال متعلقة بنفسه الم ؤثًرا ف ا م ا،فيكون متبوًع ه حال ما،وعمل م قدسة، فما من علم إال ويتبع
بهذا االعتبار، وما من علم إال وهو مطابق لمعلومه موافق له؛ سواء آان المعلوم مستغنًيا عنه، أو آان وجود المعلوم 

ه ت         ان ل م، وإن آ ار، لكن آل عل ذا االعتب أثيره في      بوجوده، فيكون تابًعا منفعًال مطابًقا به أثير، فال يجب أن يكون ت



 

معلومه، فإن من آمن باهللا ومالئكته وآتبه ورسله واليوم اآلخر، فأحب اهللا ومالئكته وأنبياءه والجنة، وأبغض النار لم 
    . يكن علمه بذلك مؤثًرا في المعلوم، وإنما أثر في محبة المعلوم وإرادته، أو في بغضه وآراهته لذلك

م فإ  ل عل ان آ ي         وإن آ وده ف ل وج وره قب الم وتص ن الع ي ذه وم ف وت المعل ون ثب د يك ن ق وم، لك ابق للمعل ه مط ن
دون   ه،أو ب ه وعلم ان ل ل تصور اإلنس ارج قب ي الخ وده ف ون وج د يك ه، وق ه وأعمال ان ألقوال الخارج،آتصور اإلنس

ى     ه ينقسم إل دمناه،من أن ؤثر في     : تصور اإلنسان له،فلهذا التفريق حصل التقسيم الذي ق ه،     م ؤثر في ر م وم، وغي المعل
ان           : وإلى الم، وإن آ ًرا في نفس الع ه أث إن ل م ف ع      / تابع للمعلوم، وغير تابع له، وإن آان آل عل ابع تب ه ت م فإن آل عل

    . المطابقة والموافقة، وإن لم يكن بعضه تابًعا تبع التأخر والتأثر واالفتقار والتعلل
  

رة فهذه مقدمة جامعة نافعة جًدا في أمور آث   رأي والظن،              . ي اد وال ك في االعتق م ظهر ذل ذا في جنس العل ين ه إذا تب
ا صحيًحا، أو          ر صحيح، أو ظًن اًدا صحيًحا، أو غي ل يكون اعتق ونحو ذلك الذي قد يكون علًما، وقد ال يكون علًما، ب

حرآات واألفعال غير صحيح، أو غير ذلك من أنواع الشعور واإلحساس واإلدراك؛ فإن هذا الجنس هو األصل في ال
ك،            ر ذل ود وغي ام والقع ان من جنس القي ا آ ك، وم ر ذل الروحانية والجسمانية ما آان من جنس الحب والبغض، وغي
فإن جميع ذلك تابع للشعور مفتقر إليه مسبوق به، والعلم أصل العمل مطلًقا وإن آان قد يكون فرًعا لعلوم غير العمل 

    . ـ آما تقدم
  

ار في      فاالعتقاد؛ تارة يكو ؤمنين والكف اد الم د، آاعتق ن فرًعا للمعتقد تابًعا له، آاعتقاد األمور الخارجة عن آسب العب
ه                  ذا العمل يجلب ل ه أن ه د وظن اد المعتق ه؛ آاعتق ا ل د متبوًع د يكون أصًال للمعتق اهللا ـ تعالى ـ وفي اليوم اآلخر، وق

ذا          منفعة، أو يدفع عنه مضرة؛ إما في الدنيا، وإما في اآلخرة، اول ه بعه، وأن تن ام يش ذا الطع اده أن أآل ه ل اعتق مث
ا أو     ه ربًح السم يقتله، وأن هذه الرَّْمَية تصيب هذا الغرض، وهذه الضربة تقطع هذا الُعُنق، وهذا البيع والتجارة يورث

ارة، وأن  دني       /خس ي ال عادة ف ه الس الحة يورث ال الص ن األعم ك م و ذل دقه، ونح ره وص ه وب ه وحج ا صالته وزآات
    . واآلخرة، وأن آفره وفسوقه وعصيانه يورثه الشقاوة في الدنيا واآلخرة

  
  . وهذا باب واسع تدخل فيه الديانات والسياسات وسائر األعمال الدينية والدنيوية، ويشترك فيه الدين الصحيح والفاسد 

ا         إن اعتق ل، ف ر العم أمور غي ا ـ ب ق ـ أيًض د أن يتعل ي الب اد العمل ذا االعتق ن ه دنيا لك ي ال ه ف ل ينفع ذا العم ده أن ه
ان                     اد النظري، وإن آ ا أن االعتق اده، آم ق باعتق ان ال يتعل ة األعي ا ـ بصفات ثابت ق ـ أيًض واآلخرة، أو يضره يتعل

    . معتقده غير العمل، فإنه يتبعه عمل، آما تقدم أن آالًّ من االعتقادين تابع متبوع
  

ادات،     ا ـ ينقسم قسمين      واألحكام ـ أيًضا ـ من جنس االعتق ه ـ أيًض ا          : فإن الحكم بم ه؛ آ وم في ة للمحك ة تابع ام عيني أحك
ر والشرآاء              ه من الفق ا يتقدس عن اء، وم د والثن الى ـ من الحم ه؛        . يستحقه اهللا ـ تع وم في ا المحك ة يتبعه ام عملي وأحك

افع أو ضار، واجب           ر أو شر، ن يح، صالح أو فاسد، خي ه أو     آالحكم بأن هذا العمل حسن أو قب أمور ب أو محرم، م
    . منهى عنه، رشاد أو َغي، عدل أو ظلم

  
م        / خبرية وإنشائية، فالكلمات الخبرية   : وآذلك الكلمات فإنها تنقسم إلى ة للعل ه، وهي موافق ه وتتبع ر عن تطابق المخب

ه      والكلمات اإلنشائية مثل األمر والنهي واإلباحة    . التابع واالعتقاد التابع والحكم التابع أمور ب ه الم تكلم في تتبع الم ، تس
    . والمنهى عنه والمباح، وتكون سبًبا في وجوده أو عدمه؛ آالعلم المتبوع واالعتقاد المتبوع، وهو الحكم العملي

  
م األصول، وأصول      : إذا عرف هذان النوعان، فمن الناس من يسمي العلم واالعتقاد والحكم والقول الخبري التابع عل

ا المقاصد واالصطالحات      الدين، أو عل ة، وإن اختلفت فيه   . م الكالم، أو الفقه األآبر، ونحو ذلك من األسماء المتقارب
ر    . علم الفروع، وفروع الدين، وعلم الفقه والشريعة، ونحو ذلك من األسماء  : ويسمي النوع اآلخر وهذا اصطالح آثي

    . من المتفقهة والمتكلمة المتأخرين
  

ا،   ومن الناس من يج ا أو عملًي عل أصول الدين اسًما لكل ما اتفقت فيه الشرائع مما ال ينسخ وال يغير؛ سواء آان علمًي
د      دين، وق سواء آان من القسم األول أو اآلخر، حتى يجعل عبادة اهللا وحده ومحبته وخشيته، ونحو ذلك من أصول ال

ذا       يجعل بعض األمور االعتقادية الخبرية من فروعه، ويجعل اسم الشري  ك، وه ال، ونحو ذل د واألعم تظم العقائ عة ين
   . اصطالح غلب على أهل الحديث والتصوف، وعليه أئمة الفقهاء وطائفة من أهل الكالم

  



 

  
  

  في غلط من قال أن الحقائق تابعة للعقائد: َفْصـل 
  

ع                ه جعل جمي يض، فحكى عن بعض السوفسطائية أن اس من صار في َطَرفي نق د هي   إذا تبين هذا، فمن الن العقائ
ل جعل             ا أخرى، ب ارة ويخالفه اد ت ا االعتق ة في نفسها، يوافقه ائق ثابت المؤثرة في االعتقادات، ولم يجعل لألشياء حق
ل         ه عاق ه ال يقول ه وعموم ى إطالق ول عل ذا الق الحق في آل شيء ما اعتقده المعتقد، وجعل الحقائق تابعة للعقائد، وه

م    سليم العقل، وإنما هو من جنس ما يحك ة، وأن له ا بحقيق ى أن السوفسطائية أنكروا الحقائق ولم يثبتوا حقيقة وال علًم
    . سوفسطا آما يذآره فريق من أهل الكالم  : مقدًما يقال له

  
ة             ة من اللغ ة معرب ا هي آلم ذا االسم، وإنم ة تسمى به ه، وال طائف وزعم آخرون أن هذا القول ال يعرف أن عاقًلا قال

ه أو            : اليونانية ومعناها اد عقل ه اإلنسان لفس د يتخيل ا ق د يشبه الحق، آم الحكمة المموهة، يعنون الكالم الباطل الذي ق
    . هذا نوًعا من الكالم والرأى يعرض للنفوس، ال أنه صنف من اآلدميين/مزاجه أو اشتباه األمر عليه، وجعلوا 

  
ى آ   ا         وبكل حال، فمعلوم أن التخيالت الفاسدة آثيًرا ما تعرض لبن م يجحدون الحق؛ إم يهم، وه رة عل ل هي آثي دم، ب

ذلك الحق في وقت        ر ب عناًدا، وإما خطأ في أمور آثيرة وفي أحوال آثيرة، وإن آان الجاحد قد يقر بحق آخر، أو يق
م            ا وإن ل ه بعضهم مطلًق ى ب د يبتل ق، ق ام مطل ه ع د، ال أن آخر، فالجهل والعناد الذي هو السفسطة هو فيهم خاص مقي

ا مع         يستمر  ون؛ إم د يك ه، فق ين ب تالء الشخص المع به األمر، وقد يبتلى به في شيء بعينه على سبيل الدوام، وأما اب
ا بكل              ا جاهًل م شخًص ا أعل ف، فم ل المشروط في التكلي ا مع صحة العق فساد العقل المسقط للتكليف وهو الجنون،وإم

    . شيء معانًدا لكل شيء حتى يكون سوفسطائًيا
  

ون        ومما يبين أ رهم يقول ة أهل الحديث والسنة وغي ل    : ن هذا لم يقع عند المتكلمة ـ أيًضا ـ أن آثيًرا من متكلم إن العق
اع الممتنعات       ائزات، وامتن ات، وجواز الج   . المشروط في التكليف نوع من العلوم الضرورية؛ آالعلم بوجوب الواجب

ك      م شيء من ذل ي         واستدلوا على ذلك بأن العاقل ال يخلو من عل اِقالنى، وأب ن الَب ر، واب ي بك ول القاضي أب ذا ق ، وه
ذا      ان ه رهم، فمن آ ه        / الطيب الطبري، والقاضي أبي َيْعلى، وابن عقيل، وغي ل أن م يصح أن يحكى عن عاق ه ل قول

د في آل     . أنكر العلوم جميعها إال على سبيل العناد  ومعلوم أن العناد ال يكون إال لغرض، وليس ألحٍد غرٌض أن يعان
    . شيء، ويجحده على سبيل الدوام

  
ل              د، ب اختالف العقائ ام ب دات، وال تختلف األحك د في المعتق أثير للعقائ ه ال ت وهم أن د يت ومن الناس بإزاء هؤالء َمْن ق
ه   يتخيل أنه إذا اعتقد وجوب فعل، أو تحريمه آان من خرج عن اعتقاده مبطًلا مرتكًبا للمحرم، أو تارًآا للواجب، وأن

م      يستحق د ل أول، أو مجته ه مت من الذم والعقاب ما يستحقه جنس من ترك الواجب، أو فعل المحرم، وإذا عورض بأن
ل         : يلتفت إلى هذا، وقال ده صحيح العق ه ال يعتق هو ضال مخطئ مستحق للعقاب، وهذا ـ أيًضا ـ على إطالقه وعموم

الطرف األول  وم آ ى اإلطالق والعم ه عل ا ب م قائًل ا أعل دين، م ك  وال بعض ذل ون ب ا وطوائف ُيْبَتل م أقواًم ا أعل ، وإنم
وال                أ في األق ى عشر عن الخط ة االثن اء واألئم ول بعصمة األنبي إن من غالب من يق ولوازمه في بعض األشياء، ف
ـدين أطراف ـ         ـذين الطرفين المتباع ين ه ا، وب واألعمال َمْن قد يرى أنـه لو أخطأ اإلمـام في فعٍل لكان ذلك عيًبا وذًم
ه ـ إن شاء           ننبه علي ا س روع، آم أيًضا ـ نشأ عنها اختالف الناس في تصويب المجتهدين وتخطئتهم في األصول والف

    . الّله
  
  ما ال تؤثر فيه االعتقادات: فصـل  
  

دم نوعان       ا تق ادات آم وال واالعتق ام واألق رع         : والمتحقق أن األحك د، ف وع للمعتق د، ومتب ابع للمعتق ي، ت يٌّ، وعمل  َعْين
    . للمعتقد، وأصل له

  
ائق       ـإن حق ا، ف فأما األول ـ وهو العينى التابع للمعتقد المتفرع عليه ـ فهذا ال تؤثر فيه االعتقادات وال يختلف باختالفه
ت، وإذا             ا، أو اختلف دهم فيه دوها، وسواء اتفقت عقائ م يعتق اس، أو ل دها الن ـواء اعتق الموجـودات ثابتـة في نفسها؛ س

ول   اختلف الناس  ه، ال يق فيها على قولين متناقضين لم يكن آل مجتهد مصيًبا، بمعنى أن قوله مطابق للمعتقد موافق ل



 

ه       . ذلك عاقل آما تقدم ره ـ أن ومن حكى عن أحد من علماء المسلمين ـ سواء آان عبيد الّله بن الحسن الَعْنَبِرى، أو غي
ه الباطل بحسب         آل مجتهد في األصول مصيب، بمعنى أن القولين ا  : قال د حكى عن ان فق لمتناقضين صادقان مطابق

    . توهمه، وإذا رد هذا القول وأبطله فقد أحسن في رده وإبطاله، وإن آان هذا القول المردود ال قائل به
  

ط، أو في    ولكن المنازعات والمخالفات في هذا الجنس تشتمل على أقسام، وذلك أن التنازع؛ إما أن يكون في اللفظ فق
    . عنى فقط، أو في آل منهما، أو في مجموعهماالم
  

زاع          ان الن إن آ ا، ف ان، أو يمكن الجمع بينهم اقض المعني فإن آان في المعنى مع اللفظ أو بدونه، فال يخلو؛ إما أن يتن
والن صوابً         ا أن يكون الق يمكن فيه ام ف ة األقس ا بقي ا، في المعنيين المتناقضين فأحد القولين صواب واآلخر خطأ، وأم

ان        ويمكن أن يكون الجميع خطأ، ويمكن أن يكون آل منهما ـ أو أحدهما ـ صواًبا من وجه، خطأ من وجه، وحيث آ
ون  د ال يك وًقا وق ون فس د يك ًرا فق ن آف م يك ون، وإذا ل د ال يك أ وق والن خط ال  . الق ن ق ا   : فم ل منهم ازعين آ إن المتن

ة، أو ام المتقدم ي بعض األقس ى اإلصابة ف ا تصويب  صواب بمعن ن، وأم ذا ممك ك فه ى ذل ه ال يعاقب عل ى أن بمعن
يًئا،       اقض، فيثبت أحدهما ش المتناقضين فمحال، فإنه آثيًرا ما يكون النزاع في المعنى نزاع تنوع، ال نزاع تضاد وتن

ظ، ف                 د يشترآان في اللف ه اآلخر، وق اه أحدهما وأثبت ا نف د ال يشترآان في لفظ م م ق يًئا آخر، ث يكون  وينفي اآلخر ش
    . التناقض واالختالف في اللفظ، وأما المعنى فال يختلفان فيه وال يتناقضان

  
ي،      ات وال نف ثم قد يكونان متفقين عليه يقوله آل منهما، وقد يكون أحدهما قاله ـ أو يقوله ـ واآلخر ال يتعرض له بإثب

اب في األصول     وقد يكون النزاع اللفظي مع اتحاد المعنى ال تنوعه، وآثير من تنازع األ ذا الب مة في دينهم هو من ه
    . والفروع والقرآن والحديث، وغير ذلك

  
ول أحدهما      زاع لفظى أن يق ه ن تقيم هو اإلسالم   / الصراط   : مثال التنوع الذي ليس في ول اآلخر    . المس هو السنة     : ويق

ة    : ويقول اآلخر  . هو القرآن  : ويقول اآلخر  . والجماعة ق العبودي ي          . هو طري وع في األسماء والصفات الت ذا تن إن ه ف
    . يبين بها الصراط المستقيم بمنزلة أسماء الّله وأسماء رسوله وآتابه، وليس بينها تضاد، ال في اللفظ وال في المعنى

  
ا من المسميين، ويكون االس               وم نوًع ا آل ق ذآر فيه ا، ي م وآذلك إذا قال بعضهم في السابق والمقتصد والظالم أقواًل

    . متناوًلا للجميع من غير منافاة
  

ة اشتراك األسماء ـ           : ومثال التنوع الذي فيه نزاع لفظي ألجل اشتراك اللفظ ـ آما قيل  الء من جه ر اختالف العق أآث
رة  ي اآلخ دنيا أو ف ي ال ه ف ًدا رأى رب ي أن محم وم ف ازع ق وم  ؟ تن ال ق ل الموت : فق ه رآه قب دنيا؛ ألن ي ال ال   . رآه ف وق

ره وهو في األرض         : رونآخ م ي وق السموات ول ه        . بل في اآلخرة؛ ألنه رآه وهو ف راد ب ق أن لفظ اآلخرة ي والتحقي
    . الحياة الدنيا والحياة اآلخرة، ويراد به الدار الدنيا والدار اآلخرة، ومحمد رأى ربه في الحياة الدنيا في الدار اآلخرة

  
ا      . في السماء، أو ليس في السماءوآذلك آثير ممن يتنازعون في أن الّله  فالمثبتة تطلق القول بأن الّله في السماء، آم

ه    . جاءت به النصوص، ودلت عليه ون     . بمعنى أنه فوق السموات على عرشه بائن من خلق أن   / وآخرون ينف ول ب الق
ه، وال   ى صحيح ـ      الّله في السماء، ومقصودهم أن السماء ال تحويه وال تحصره وال تحمله وال تقل ذا المعن ريب أن ه

أرض         . أيًضا اة ب ة ملق فإن الّله ال تحصره مخلوقاته، بل وسع آرسيه السموات واألرض، والكرسي في العرش آحلق
ين    ين المعني َفالة، وآذلك ليس هو مفتقًرا إلى غيره، محتاًجا إليه، بل هو الغنى عن خلقه، الحي القيوم الصمد، فليس ب

    . ؤوا في نفي اللفظ الذي جاء به الكتاب والسنة، وفي توهم أن إطالقه َدالٌّ على معنى فاسدتضاد، ولكن هؤالء أخط
  

د     ى فق ذا المعن وقد يعذر بعضهم إذا رأى من أطلق هذا اللفظ، وأراد به أن السماء تقله أو تظله، وإذا أخطأ من عنى ه
ذي         أصاب، وأما األول فقد أصاب في اللفظ إلطالقه ما جاء به النص، و ى الحق ال ه المعن دم؛ ألن ذي تق ى ال في المعن

إن من          ى الصحيح، ف ان مقصوده المعن اني إذا آ دل عليه النص، لكن قد يخطئ بعضهم في تكفير من يطلق اللفظ الث
ه      . عنى المعنى الصحيح لم يكفر بإطالق لفظ، وإن آان مسيًئا، أو فاعًلا أمًرا محرًما ا من فسر قول يس في      : وأم ه ل إن

الفون                الس ة الضالل، المخ م الجهمي وق السموات عدم محض، فهؤالء ه ا ف وق العرش، وإنم يس ف ه ل ى أن ماء، بمعن
    . إلجماع األنبياء، ولفطرة العقالء

  



 

  
  

  في تأثير االعتقادات في رفع العذاب: فصـل 
  

    : ونحن نذآر من ذلك أصوًلا
  

دها و     : أح دود، فنق ذاب والح ع الع ي رف ادات ف أثير االعتق ة      : لت ة قطعي ا أدل ي نصبت عليه رعية الت ام الش إن األحك
ا               اة والحج والصيام وتحريم الزن اع الظاهر؛ آوجوب الصالة والزآ واترة واإلجم اب والسنة المت ل الكت معلومة، مث

دًيا       . والخمر والربا ه وتع ا في جنب الّل ه    إذا بلغت هذه األدلة للمكلف بالًغا يمكنه من اتباعها فخالفها تفريًط لحدود الّل
ه بالرسل           ى خلق ه عل ام حجت ه أق إن الّل دنيا واآلخرة، ف فال ريب أنه مخطئ آثم، وأن هذا الفعل سبب لعقوبة الّله في ال

َد الرُّسُ       { الذين بعثهم إليهم مبشرين ومنذرين  ٌة َبْع ِه ُحجَّ ى الّل   : النساء  [   } ِلرُُّسًال مَُّبشِِّريَن َوُمنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَل
اُلوا َبلَ      {  : ، قال ـ تعالى ـ عن أهل النار   ] 165 ِذيٌر َق ْأِتُكْم َن ى َتَكاُد َتَميَُّز ِمَن اْلَغْيِظ ُآلََّما ُأْلِقَي ِفيَها َفْوٌج َسَأَلُهْم َخَزَنُتَها َأَلْم َي

ن     ُه ِم زََّل اللَّ رٍ      َقْد َجاءَنا َنِذيٌر َفَكذَّْبَنا َوُقْلَنا َما َن َلاٍل َآِبي ي َض ا ِف ُتْم ِإلَّ ْيٍء ِإْن َأن ك  [   } َش الى   ] 9، 8  : المل ال تع يَق   {   : ، وق َوِس
أْ  وَن عَ   الَِّذيَن َآَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُزَمًرا َحتَّى ِإَذا َجاُؤوَها ُفِتَحْت َأْبَواُبَها َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها َأَلْم َي نُكْم َيْتُل ٌل مِّ اِت   ِتُكْم ُرُس ْيُكْم آَي َل
    .  ] 71  : الزمر [   } َربُِّكْم َوُينِذُروَنُكْم ِلَقاء َيْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا َبَلى َوَلِكْن َحقَّْت َآِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفِريَن 

  
ه          ة داللت ه ومعرف تمكن المكلف من معرفت ة نص ال ي ألة العملي ل أن يكون   وأما إذا آان في الفعل والحادثة والمس ، مث

در               ة ال يق ه خفي ه، أو تكون داللت ه علي ا يدل م يشعر بم د ول ه المجته م ب م يعل الحديث النبوي الوارد فيها عند شخص ل
ي         ى وأب ي عل ل أب المجتهد على فهمها، أو لم يكن فيها نص بحال، فهذا َمْوِرد نزاع؛ فذهب فريق من أهل الكالم، مث

قول ُمْبَتَدع يشبه في المجتهدات قول الزنادقة اإلباحية في المنصوصات، وهو    هاشم والقاضي أبي بكر والغزالي إلى
د      اده، فمن اعتق اده واعتق أنه ليس لهذه الحادثة حكم عند الّله في نفس األمر، وإنما حكمه في حق آل مكلف يتبع اجته

    : تينوجوب الفعل فهو واجب عليه، ومن اعتقد تحريمه فهو حرام عليه، وبنوا ذلك على مقدم
  

م     : إحداهما دم الحك أن الحكم إنما يكون بالخطاب، فما ال خطاب فيه ال حكم لّله فيه، فإذا لم يكن للعقل فيه حكم؛ إما لع
    . العقلى مطلًقا، أو في هذه الصورة علم أنه ال حكم فيه يكون من أصابه مصيًبا ومن أخطأه مخطًئا

  
اني د وجوب ش   : الث ن اعتق م أن م د عل ه ق ن أن ه، وم ه فعل ع  / يء فعلي ه يتب الحكم في ه، ف ه اجتناب ه فعلي د تحريم اعتق
الوا   . االعتقاد اق               : ق دليل اتف اداتهم، ب ر اجته اداتهم وغي ين في اجته اختالف أحوال المكلف ام الشرعية تختلف ب واألحك

ا جاءت ب      اب آم م والعق ه النصوص، وأن الوجوب   الفقهاء وأهل السنة على أن االجتهاد واالعتقاد يؤثر في رفع اإلث
اختالف   والتحريم يختلف باإلقامة والسفر والطهارة والحيض والعجز والقدرة وغير ذلك، فيجوز أن تختلف األحكام ب

ده  ا اعتق نص م دم ال د ع د عن ي حق المجته م ف ون الحك ادات، ويك ولهم  . االعتق ذا ملخص ق اء   . ه ا السلف والفقه وأم
ـو    والصوفية والعامة وجمهور المتكل ـل ه ـلف، ب مين فعلى إنكار هذا القول، وأنه مخالف للكـتاب والسـنة وإجماع الس

ي         : مخالف للعقـل الصـريح، حتى قـال أبو إسحاق اإلْسِفَرائيني وغيره ة، يعن طة وآخره زندق ه َسْفَس ذا المذهب أول   : ه
دمناه    ا ق د آم ال    . أن السفسطة جعل الحقائق تتبع العقائ د سفسط في       إن اإليج   : فمن ق ادات فق ع االعتق اب والتحريم يتب

أن عاقال يسفسط في آل                  ادة ب ِر الع م َتْج ه ل دمنا أن د ق ة، وق ام العيني ًطا في األحك األحكام العملية، وإن لم يكن مسفس
ع األمر وا      ه يرف ة؛ فألن لنهي  شيء؛ ال خطأ وال عمًدا، ال ضالًلا وال عناًدا، ال جهًلا وال تجاهًلا، وأما آون آخره زندق

اء    ب، وإن ش اء أن يوج ان إن ش ى اإلنس ام، ويبق ذه األحك ي ه د ف ريم والوعي اب والتح توي / واإليج رم، وتس أن يح
    . االعتقادات واألفعال، وهذا آفر وزندقة

  
    : وجماع الكالم على هؤالء في مقامين

  
    . امتناع هذا القول في نفسه واستحالته، وذلك معلوم بالعقل  : أحدهما

  
    . أنه لو آان جائًزا في العقل، لكن لم يرد به الشرع، بل هو مخالف له، وتعرف مخالفته للنص واإلجماع  : انيوالث
  

    : أما األول فمن وجوه



 

  
ا؛            : أحدها ه موافًق ا ل اد مطابًق ه، يكون االعتق وم ب د، محك وم معتق أنه قد تقدم أن آل علم واعتقاد وحكم البد له من معل

ل  سواء آان لالعتق د مث ذا      : اد تأثير في وجوده، أو لم يكن؛ فإن االعتقادات العملية المؤثرة في المعتق اد أن أآل ه اعتق
د ثابت    الخبز يشبع، واعتقاد أن أآل هذا السم يقتل، وإن آان هذا االعتقاد يؤثر في وجود األآل مثًلا فالبد له من معتق

ز           بدونه، وهو آون أآل ذلك الخبز موصوًفا بتلك الصفة  ه وهو الخب إن محل ل وجوده ف دوًما قب ان مع إن آ ل، ف واألآ
اد                 م يكن االعتق ه ل ه يشبع إذا أآل ل، واألآل متصًفا بأن ز متصًفا باإلشباع إذا أآ م يكن الخب إن ل واألآل موجودان، ف

ن أقدم به على آما لو اعتقد في شيء أنه رغيف فأآله إذا هو َجصٌّ أو جبصين، فإن اعتقاده، وإ  . فاسًدا/ صحيًحا، بل 
ى الفعل أو        دعوه إل اد ي إن االعتق األآل، فإنه ال يشبعه لفساد االعتقاد، وهكذا من اعتقد في شيء أنه ينفعه أو يضره ف
اع      ع، وإال فمجرد االنتف الترك، ويبعثه على ذلك، فإن آان مطابًقا حصلت المنفعة، واندفعت المضرة إذا انتفت الموان

ار    بالفعل أو الضرر به ال يوجب ال الكف ه       : حصول المنفعة والمضرة، وإنما هذا قول بعض جه و أحسن أحدآم ظن ل
    . بحجر لنفعه، فيجعلون االنتفاع بالشيء تبًعا لظن المنفعة فيه

  
ا      ه فيه ال الّل ي ق ِه         {   : وقد اعتقد المشرآون االنتفاع باألصنام الت ن نَّْفِع َرُب ِم رُُّه َأْق ن َض ْدُعو َلَم إذا   ] 13  : جالح  [   } َي ، ف

واب الفعل المستحب، أو أمر إيجاب يعاقب من         اعتقد المعتقد أن هذا الفعل مأمور به أمر استحباب يثيب الّله عليه ث
ه فقط من األمر والنهي وهي              ا صفة في رب د؛ إم و معتق ذلك، فه ترآه عقوبة العاصي، أو اعتقد أن الّله نهي عنه آ

ة من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم، وإما صفة في الفعل فقط من الحسن صفة إضافية للفعل، آما يقوله طائف
وت الصفتين     ا ثب والقبح واألمر والنهي آاشفة لذلك؛ آما يقوله طائفة من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم، وإم

اء       ه جمهور الفقه ا علي ه؛ آم أمور ب ك        . جميًعا لألمر والم د وجود تل ا يعتق م الشرعي      وهو إنم ي هي الحك الصفة الت
ل   /العتقاده أنها ثابتة في  ه قب نفسها موجودة بدون اعتقاده، ال أنه يطلب باعتقاده أن يثبت لألمر والفعل صفة لم تكن ل

ه           ه الّل أذن ب م ي ا ل اده، وال أن يشرع ديًن ا باعتق ال أحكاًم   . ذلك؛ إذ ليس ألحد من المجتهدين غرض في أن يثبت لألفع
ه،               وإنما مطل ا وفي أمر الّل ال المتساوية في ذواته ى األفع ه مقصود أن يجيء إل ه، وال ل ه ودين م الّل وبه أن يعتقد حك

    . فيعتقد في أحدها الوجوب على نفسه، وفي اآلخر التحريم من غير سبب تختص به األفعال
  

ز بعضها عن        فإن المؤمن الطالب لحكم الّله إذا علم أن تلك األفعا  . فهذا موضع ينبغي تدبره م يمي ه سواء، ل د الّل ل عن
إن    . بعض بأمر وال نهي، وهي في أنفسها سواء، لم يميز بعضها عن بعض بحسن وال سوء وال مصلحة وال مفسدة  ف

ه                 ذا حرام يعاقب فاعل ه، وه ذم تارآ ذا واجب ي ذا أن ه د ه اده بع ا، فاعتق توائها وتماثله ه موجب الس هذا االعتقاد من
    . سطة، وآفر في الدين وزندقةتناقض في العقل وسف

  
فألن اعتقاد التساوي والتماثل ينافي اعتقاد الرجحان والتفضيل، فضًلا عن وجوب هذا وتحريم هذا، فكيف    : أما األول

ول   ؟ يجمع العاقل بين االعتقادين المتناقضين ذا، بال أمر من           : إال أن يكون َأْخَرق آافًرا، فيق ذا وأحرم ه ا أوجب ه أن
ن           الّل ذا دي ه، وهو مع ه ه الّل أذن ب م ي ا ل دين لم ه، وال مرجح ألحدهما من جهة العقل، فإذا فعل هذا آان شارعًًا من ال

بعضها واجب وبعضها محرم، بال سبب يوجب التخصيص، إال     / معلوم الفساد بالعقل، حيث جعل األفعال المستوية 
ل وال مجن     وان أصًلا، ال عاق ذة        محض التحكم الذي ال يفعله حي ين لشهوة أو ل و فرض اختصاص أحد الفعل ون، إذ ل

ذلك، والغرض                : أمكن أن يقال ى فيجب ل ول بالتحسين العقل د من يق ن عن ة ُحْس رجيح، وهي جه تلك جهة توجب الت
ا في نفسه،        ًرا ثابًت ع أم ه يتب انتفاء ذلك جميعه، وإذا انتفي ذلك آله علم أن اعتقاد حسن الفعل وقبحه ووجوبه وتحريم

يس بصواب، ال أن      . ن مطابًقا له أو غير مطابقيكو وإذا آان آذلك، فاالعتقاد المطابق صواب، واالعتقاد المخالف ل
    . الحكم يتبع االعتقاد من آل وجه

  
ا        : الثاني دلول وإنم دليل م م يكن لل أن الطالب المستدل بالدليل ليستبين له األحكام هو يطلب العلم بمدلول الدليل، فإن ل
ة    مدلو ذا شأن األدل ل الدليل يحصل عقب التأمل لم يكن مطلوبه العلم بالمدلول، وإنما مطلوبه وجود المدلول، وليس ه

ائم             م الق دليل المقتضي للعل ين ال ر ب رق آثي ببات، وف ل توجد المس التي تبين المدلوالت، وإنما هو شأن األسباب والعل
اني الوجود      بالقلب، وبين العلم المقتضي للوجود القائم في الخا ذهني، ومقتضى الث اد ال رج، فإن مقتضى األول االعتق

    . الخارجي، وأحد النوعين مباين لآلخر
  
  
  



 

  
  

  في تأثير االعتقادات في األدلة الشرعية: فصـل 
  

اد     يح واعتق ين والتقب ي والتحس ر والنه ي األم وم، فه ا المحك ي يتبعه ة الت وال العملي ادات واألق ام واالعتق ا األحك وأم
ذه    . األحكام الشرعية، وتسمى الفروع والفقه، ونحو ذلك  : جوب والتحريم، ويسميها آثير من المتفقهة والمتكلمةالو وه

تكون في جميع الملل واألديان، وتكون في األمور الدنيوية من السياسات والصناعات والمعامالت، وغير ذلك، وهي  
ذه القاعدة، حيث قلن        ا في ه ا ـ             : االتي قصدنا الكالم عليه ذه ـ أيًض ام الشرعية، فه ؤثر في األحك د ت ادات ق إن االعتق

    : الناس فيها طرفان ووسط
  

ذه    : الطرف األول  رون أن ه ذين ي دار اآلخرة، ال ي ال اب ف د والعق افرة بالشرائع والوعي ة الك ة اإلباحي طرف الزنادق
رون أن     األحكام تتبع االعتقاد مطلًقا واالعتقاد هو المؤثر فيها، فال يكو ه، وي د تحريم ن الشيء واجًبا إال عند من اعتق

م      دوه من أنه ا اعتق الوعيد الذي يلحق هؤالء هو عذاب نفوسهم بما اعتقدوه من األمر والنهي واإليجاب والتحريم، وم
وا، فيبقى في     ه،        / إذا فعلوا المحرمات، وترآوا الواجبات عذبوا وعوقب ل ل ذاب وتخي وهم للع ألم وت نفوسهم خوف وت

د أن     دوه؛ آمن اعتق فيزعمون أن هذا األلم الناشئ عن هذا االعتقاد والتخيل هو عقابهم وعذابهم وذاك ناشئ عما اعتق
ده        ذي اعتق ذا المحذور ال ه من ه   . هنا أسًدا أو لًصا أو قاطع طريق من غير أن يكون له وجود، فيتألم ويتضرر بخوف

ؤلم وجوده، ف   ل     فاجتمع اعتقاد غير مطابق، ومعتقد ي اد والتخي ذا االعتق نفس به ذَّاق هؤالء من        . تألمت ال ول ُح د يق وق
ة         : اإلسماعيلية والقرامطة وقوم يتصوفون أو يتكلمون ـ وهم غالية المرجئة ـ   ه الكتب اإللهي ذي جاءت ب د ال إن الوعي

ا يخوف العقال     ة م َه   إنما هو تخويف للناس لتنزجر عما نهيت عنه من غير أن يكون له حقيقة، بمنزل ء الصبيان والُبْل
تمكن هو من                ه، أو لي ه لينزجر عن ًرا يخاف ه أم دوه إذا أوهم ة مخادعة المحارب لع أديبهم، وبمنزل ه لت بما ال حقيقة ل

    . عدوه، وغير ذلك
  

رآن     ه في الق وهؤالء هم الكفار برسل الّله وآتبه واليوم اآلخر، المنكرون ألمره ونهيه ووعده ووعيده، وما ضربه الّل
ر والفسوق        من ه أهل الكف ه ب األمثال وقصه من أخبار األمم المكذبة للرسل، فهو متناول لهؤالء، ويكفي ما عاقب الّل

ك            د سمع من ذل ا من أحد إال ق ه، وم والعصيان في الدنيا من أنواع المُثالت؛ فإنه أمر محسوس مشاهد ال يمكن دفع
اجر الظالم،   / صادق البار العادل ليس حاله آحال وأهل األرض متفقون على أن ال  . أنواعا، أو رأى بعضه الكاذب الف

ا          ل الرسل، فلم ة قب ه في الجاهلي انوا علي ا آ بل يرون من ثواب الحسنات وعقوبة السيئات ما فيه ِعْبرة وُمْزَدَجر، آم
    . جاءت الرسالة بوعيد اآلخرة بين ذلك ما آان الناس عنه غافلين

  
لمتشددين، الذين ال يرون لالعتقاد أثًرا في األفعال، بل يقول غاليتهم ـ آقوم من متكلمة  طرف الغالية ا  : الطرف الثاني

ل           : المعتزلة ـ  ه دلي ي علي ى خف د مت الم المجته لم الع رون المس إن لّله حكًما في آل فعل، َمْن أخطأه آان آثًما معاقًبا، في
م          ه آث ه ـ أن م الّل ب حك ي طل عه ف تفرغ وس د واس د اجته اد شرعي ـ وق ي االجته ولهم ف ذا ق ه، فه ى خطئ معاقب عل

ذا       ار، وه ة في الن واالعتقاد، ثم إذا ترك واجًبا، أو فعل محرًما قالوا بنفوذ الوعيد فيه، فيوجبون تخليد فساق أهل المل
د بعضهم   ر أو الصغير عن ذنب الكبي رون بال وارج يكفِّ ن الخ وارج، ولك ة والخ ور المعتزل ول جمه ة   . ق ا المعتزل وأم

    . هو في منزلة بين منزلتين، ال مؤمن وال آافر  : ولونفيق
  

ك هو                 ا أن ذل ة واألسباب، آم ؤثر بحسب األدل د ال ي ام، وق ؤثر في األحك د ي اد ق ى أن االعتق وأما األمة الوسط، فعل
د   الواقع في األمور الطبيعية، فاألغذية واألدوية قد يختلف حكمها بحسب اعتقاد الطبيب والمتداوى وقد ال يخ ف، وق تل

فال يؤثر، فلو / يعتقد اإلنسان في الشيء صفة نافعة أو ضارة فينتفع به أو يتضرر، وإن لم يكن آذلك، وقد يعتقد ذلك 
    . اعتقد في الخبز واللحم أنه غير مشبع لم يؤثر ذلك، بل هو مشبع ولو اعتقد ضد ذلك

  
  مذاهب األئمة تؤخذ من أقوالهم: فصـل  
  

ه         . أقوالهم مذاهب األئمة تؤخذ من ه مذهب د، هل يؤخذ من ام أحم ى    ؟ وأما أفعالهم فقد اختلف أصحابنا في فعل اإلم عل
    : وجهين

  



 

ر     : أحدهما ا غي ال؛ لجواز الذنب عليه، أو أن يعمل بخالف معتقده، أو يكون عمله سهًوا أو عادة أو تقليًدا، أو لسبب م
ى أن     االعتقاد الذي يفتى به، فإن عمل المرء بعلمه في  ـر إل ـة يفتق آل حادثة، وأال يعمل إال بعلم يفتى به في آل حادث

داعى،            ى ال درة يقف عل ر صارف؛ إذ الفعل مع الق ه من غي يكـون لـه في ذلك رأى، وأن يذآره، وأن يكون مريًدا ل
    . والداعى هو الشعور وميل القلب

  
د اهللا    : والثاني ي عب د           بل يؤخذ منه مذهبه؛ لما عرف من تقوى أب اس عن تعم د الن ان من أبع ه آ ده، فإن وورعه وزه

ه          ه مذهب ه أن ا عمل ه، فيكون الظاهر فيم ه موافق لعلم   . الذنب، وإن لم َندَِّع فيه العصمة، لكن الظاهر والغالب أن عمل
ان    /وهكذا القول فيمن يغلب عليه التقوى  ه آ والورع، وبعضهم أشد من بعض، فكل ما آان الرجل أتقى هللا وأخشى ل

ه  ه                    . ذلك أقوى في ا تشهد ب دم، آم ك سابق ومق ل هو في ذل ا، ب ًدا وورًع م زه ة وأعظمه د اهللا من أتقى األم و عب وأب
    . سيرته، وسيرة غيره المعروفة عند الخاص والعام

  
اختلف       ي مرضه، ف تراه ف ه اش م إن اقالء األخضر، ث ع الب وز بي ه ال يج ا رأوا نصه أن افعي لم ذلك أصحاب الش وآ

ا دخل      ؟ هل يخرج له في ذلك مذهبأصحابه،  على وجهين، وقد ذآروا مثل هذا في إقامة جمعتين في مكان واحد لم
ره     : هو مذهب اإلمام أحمد، فهل يقال فيما فعله  : بغداد، فإذا قلنا ده من غي ذا أضعف من األول،      ؟ إنه آان أفضل عن ه

ده أو واجب       فإن فعله يدل على جوازه فيما ليس من تعبداته، وإذا آان  ه مستحب عن ى أن ه دل عل ًدا ب ه     . متعب ا آون أم
أفضل من غيره عنده فيفتقر إلى دليل منفصل، وآثيًرا ما يعدل الرجل عن األفضل إلى الفاضل؛ لما في األفضل من   

عموم له في الموانع، وما يفتقر إليه من الشروط، أو لعدم الباعث، وإذا آان فعله جائًزا، أو مستحًبا، أو أفضل فإنه ال 
جميع الصور، بل ال يتعدى حكمه إال إلى ما هو مثله، فإن هذا شأن جميع األفعال ال عموم لها، حتى فعل النبي صلى 

    . اهللا عليه وسلم ال عموم له
  

ادة والت  / فعل األئمة وترآهم ينقسم آما تنقسم أفعال النبي  : ثم يقال دين، صلى اهللا عليه وسلم؛ تارة يفعله على وجه العب
ذآر     . فيدل على استحبابه عنده، وأما رجحانه ففيه نظر ا ي وأما على غير وجه التعبد ففي داللته الوجهان، فعلى هذا م

    : عن األئمة من أنواع التعبدات والتزهدات والتورعات يقف على مقدمات
  

ل         : إحداها ذلك، ب اد ل ه بال اعتق ه، أو فعل ًيا   هل يعتقد حسنها بحيث يقوله ويفتى ب ره أو ناس ًيا بغي وجهين،     ؟ تأس ى ال عل
    . آالوجهين في المباح

  
    . فكثيًرا ما يكون طبع الرجل يخالف اعتقاده  ؟ هل فيه إرادة لها توافق اعتقاده  : والثانية

  
    . واألول أرجح  ؟ هل يرى ذلك أفضل من غيره، أو يفعل المفضول ألغراض أخرى مباحة  : والثالثة

  
    . واهللا أعلم  ؟ أن ذلك الرجحان هل هو مطلق، أو في بعض األحوال  : والرابعة

  
  معارج الوصول

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  
    : َقاَل الشيخ اإلمام الَعالم تقي الدين أوحد المجتهدين أحمد بن تيمية ـ قدس اهللا روحه ونور ضريحه 
  

د اهللا فال         الحمد هللا، نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ ب ا، من يه يئات أعمالن نا ومن س اهللا من شرور أنفس
مضل له، ومن يضلل فال هادي له، ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، ونشهد أن محمًدا عبده ورسوله صلى  

    . اهللا عليه وسلم تسليًما
  
  في أن الرسول بين جميع أصول الدين وفروعه: َفْصــل  
  

ذا              في أن رسول اهللا ص إن ه ه، ف ه وعمل ه وظاهره، علم دين؛ أصوله وفروعه، باطن ع ال يََّن جمي لم َب ه وس لى اهللا علي



 

ا،           / األصل هو أصل ا وعمًل الحق علًم ى ب ان أول ذا األصل آ ان أعظم اعتصاًما به أصول العلم واإليمان، وآل من آ
ون      : ومن آان أبعد عن الحق علًما وعمًلا ذين يظن وم       آالقرامطة والمتفلسفة ال ائق العل انوا يعلمون حق ا آ أن الرسل م

ون     فة، ويقول ه من المتفلس ون        : اإللهية والكلية، وإنما يعرف ذلك بزعمهم من يعرف ل، ويجعل وة هي التخيي خاصة النب
النبوة أفضل من غيرها عند الجمهور ال عند أهل المعرفة، آما يقول هذا ونحوه الفارأبي وأمثاله، مثل ُمَبشِّر بن َفاِتك 

    . وأمثاله من اإلسماعيلية
  

ل       : وآخرون يعترفون بأن الرسول علم الحقائق، لكن يقولون ون التخيي ل، فيجعل لم يبينها، بل خاطب الجمهور بالتخيي
    . في خطابه ال في علمه، آما يقول ذلك ابن سينا وأمثاله

  
معرفته من آالمهم، بل يعرف بطريق آخر؛ ال يمكن   : وآخرون يعترفون بأن الرسل علموا الحق وبينوه، لكن يقولون

ال صوفي    ا خي ك ينظر في آالم         . إما المعقول عند طائفة، وإما المكاشفة عند طائفة، إما قياس فلسفي، وإم د ذل م بع ث
ؤول       ا أن ي وض، وإم ا أن يف ه؛ إم ا خالف ة          . الرسول فما وافق ذلك قبل، وم ر من أهل الكالم الجهمي ة آثي ذه طريق وه

دخلون     والمعتزلة، ذب، لكن ي وهي طريقة خيار الباطنية والفالسفة الذين يعظمون الرسول وينزهونه عن الجهل والك
    . في التأويل

  
ين        / وا، وأن الحق ب ى انحل ه حت ل، وأن الفالسفة زادوا في وأبو حامد الغزالي لما ذآر في آتابه طرق الناس في التأوي

م      جمود الحنابلة، وبين انحالل الفالسفة، وأن ذ ك، ث ذف في قلب ور يق لك ال يعرف من جهة السمع، بل تعرف الحق بن
ذين يعظمون      . ينظر في السمع، فما وافق ذلك قبلته وإال فال م ال وآان مقصوده بالفالسفة المتأولين خيار الفالسفة، وه

يس وال          ى التلب ه، نسبوه إل روا من ا ف ر م وا في نظي ة وإضالل   الرسول عن أن يكذب للمصلحة، ولكن هؤالء وقع تعمي
    . الخلق، بل إلى أن يظهر الباطل ويكتم الحق

  
وم      ه أراد مفه وا أن د عرف ل ق فية، ب أويالت الفلس ذه الت ل ه ول ال يحتم الم الرس وا أن آ ا عرف ه، لم ينا وأمثال ن س واب

ه أن الحق في نفس األ       : الخطاب ـ سلك مسلك التخييل، وقال  يس   إنه خاطب الجمهور بما يخيل إليهم، ومع علم مر ل
    . إن الرسل آذبوا للمصلحة  : فهؤالء يقولون  . آذلك

  
ن       [ وهذا طريق ابن رشد الحفيد  د ب ن أحم د ب ن أحم هو محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد ب

رع في ال            . رشد القرطبي، ولد سنة عشرين وخمسمائة ن مسرة وجماعة، وب ي مروان ب م عن أب ه، وأخذ   أخذ العل فق
اء عصره، ومن أشهر تصانيفه         ه علم ى علي ول، أثن د   [   : الطب عن أبي مروان بن حزب ة المجته ا     .  ] بداي مات محبوًس

وا الرسل من هؤالء عن الكذب نسبوهم            ] بمراآش سنة خمس وتسعين وخمسمائة ذين عظم ة، فال وأمثاله من الباطني
    . إنهم آذبوا للمصلحة  : ينوا الحق قالواإلى التلبيس واإلضالل، والذين أقروا بأنهم ب

  
وا إال  م يقول ى أن الرسل ل ون عل ان فمتفق م واإليم ا أهل العل ق / وأم م الخل أنهم أعل م ب ع علمه وه، م م بين الحق، وأنه

ال       وه، فمن ق وا الحق وبين م الصادقون المصدوقون علم الحق، فه ذبين      : ب و من إخوان المك ذبوا للمصلحة فه م آ إنه
  : آذبوا لطلب العلو والفساد، بل قال  : لكن هذا لما رأى ما عملوا من الخير والعدل في العالم لم يمكنه أن يقول للرسل،

    . آما يحكى عن ابن التَّوَمْرت وأمثاله  . آذبوا لمصلحة الخلق
  

ي يقصد ا          إن النب ِن القصد، ف ة ُحْس ي والساحر إال من جه ر والساحر يقصد    ولهذا آان هؤالء ال يفرقون بين النب لخي
اد              و والفس ذب، لكن الساحر يكذب للعل دهم يك ا عن انية، وآالهم وى نفس دهم ق الشر، وإال فلكل منهما خوارق هي عن

    . والنبي عندهم يكذب للمصلحة؛ إذ لم يمكنه إقامة العدل فيهم إال بنوع من الكذب
  

الوا   والذين علموا أن النبوة تناقض الكذب على اهللا، وأن النبي ال ي وا الحق،       : كون إال صادًقا من هؤالء ق م يبين م ل إنه
م         : سكتوا عن بيانه لكان أقل إلحاًدا، لكن قالوا  : ولو أنهم قالوا وا له م يبين اس الباطل، ول ه للن إنهم أخبروا بما يظهر من

يئين     ين ش وا ب م جمع ى ا            : الحق، فعندهم أنه دل عل ا ي ار م ين إظه وه، وب م يبين ان حق ل ين آتم م    ب انوا ل لباطل، وإن آ
ا   يقصدوا الباطل، فجعلوا آالمهم من جنس المعاريض التي يعني بها المتكلم معنى صحيًحا، لكن ال يفهم المستمع منه

    . إنهم قصدوا الكذب  : قصدوا التعريض آان أقل إلحاًدا ممن قال  : وإذا قالوا  . إال الباطل
  



 

م يكذب إال    (   : اإلفهام؛ ولهذا قال النبي صلى اهللا عليه وسلم والتعريض نوع من الكذب؛ إذ آان آذًبا في/  إن إبراهيم ل
    . إنها أختي؛ إذ آان ليس هناك مؤمن إال هو وهي  : ، وهي معاريض، آقوله عن سارة ) ثالث آذبات آلهن في ذات اهللا

    !  ! من المعاريض إن آالم إبراهيم وعامة األنبياء مما أخبروا به عن الغيب آذب  : وهؤالء يقولون
  

ون   ل يقول ذا، ب ون به ال يقول ين ف ور المتكلم ا جمه ة     : وأم ول الجهمي ذا يق ع ه ن م ريض، لك ان دون التع قصدوا البي
والمتكلمون من الجهمية والمعتزلة   . إن بيان الحق ليس في خطابهم، بل إنما في خطابهم ما يدل على الباطل  : ونحوهم

ون  واألشعرية، ونحوهم ـ ممن س  دين،        : لك في إثبات الصانع طريق اإلعراض ـ يقول وا أصول ال م يبين إن الصحابة ل
    . بل وال الرسول؛ إما لشغلهم بالجهاد، أو لغير ذلك

  
ه       ه، وأرسل ب ه آتاب زل اهللا ب وقد بسطنا الكالم على هؤالء في غير هذا الموضع، وبينا أن أصول الدين الحق الذي أن

ى           رسوله، وهي األدلة والب داهم إل اس وه ه دل الن ان، وأن ا الرسول أحسن بي د بينه راهين واآليات الدالة على ذلك ـ ق
ه    ة اهللا ووحدانيت وصفاته  /األدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب اإللهية، وبها يعلمون إثبات ربوبي

العقلية، بل وما يمكن بيانه باألدلة العقلية، وإن آان وصدق رسوله والمعاد، وغير ذلك مما يحتاج إلى معرفته باألدلة 
ال يحتاج إليها؛ فإن آثيًرا من األمور تعرف بالخبر الصادق، ومع هذا فالرسول بين األدلة العقلية الدالة عليها، فجمع  

    . السمعي والعقلي  : بين الطرفين
  

الطين من أهل الكالم          وبينا أن داللة الكتاب والسنة على أصول الدين ليست بمجرد الخ   ة من الغ ه طائف ا تظن ر، آم ب
ة             ة المبين راهين واألدل ات والب ى اآلي َدياهم إل ق َوه اب والسنة دال الخل ل الكت رهم، ب والحديث والفقهاء والصوفية وغي
ة صاروا إذا              راهين اليقيني ة والب دالئل العقلي رآن من ال ا في الق ذين أعرضوا عم الطون ال  ألصول الدين، وهؤالء الغ

    : صنفوا في أصول الدين أحزاًبا
  

ه واجب، ويتكلمون في جنس        : حزب يقدمون في آتبهم الكالم في النظر والدليل والعلم، وأن النظر يوجب العلم، وأن
ذين           دليل لل ا هو األصل وال ى م م إذا صاروا إل النظر وجنس الدليل وجنس العلم بكالم قد اختلط فيه الحق بالباطل، ث

    . األعراض على حدوث األجسام، وهو دليل مبتدع في الشرع وباطل في العقل استدلوا بحدوث
  

اني رآن     : والحزب الث أن الق ول ب أ الق ه ينش نة، وعن اب والس ة الكت تلزم مخالف و مس دع، وه الم مبت ذا الك وا أن ه عرف
ة، فصنف     / مخلوق، وأن  دع الجهمي ك من ب ا     اهللا ال يَري في اآلخرة وليس فوق العرش، ونحو ذل ا م دموا فيه ا ق وا آتًب

د                 نهم ق ياء صحيحة لك روا أش رآن والحديث وآالم السلف، وذآ اب والسنة من الق ى وجوب االعتصام بالكت يدل عل
    . يخلطون اآلثار صحيحها بضعيفها، وقد يستدلون بما ال يدل على المطلوب

  
ه، فال            ة داللت اره ال من جه ة أخب القرآن من جه ا يستدلون ب م إنم ات        وأيًضا، فه ى إثب ة عل ه من األدل ا في ذآرون م  ي

نة   بهم أصول الس موا آت ذا س ك؛ وله ى ذل ة عل ة الدال ة العقلي ين األدل د ب ه ق اد، وأن وة والمع ة والنب ة والوحداني الربوبي
ك       ذمهم أولئ ه، ف ة علي ة الدال ين األدل اج أن يب ال يحت تقر، ف د اس ول ق ان بالرس وا اإليم ك، وجعل و ذل ريعة، ونح والش

ى           ونسبوهم إ ل إل ى البدعة، ب ى صدق الرسول، وهؤالء ينسبون أولئك إل لى الجهل؛ إذ لم يذآروا األصول الدالة عل
    . الكفر؛ لكونهم أصلوا أصوًال تخالف ما قاله الرسول

  
ه وآيات    دين وأدلت ه، والطائفتان يلحقهما المالم؛ لكونهمـا أعرضتا عن األصــول التي بينها اهللا بكتابه، فإنهـــا أصول ال

َداَوَة    {   : فلما أعرض عنها الطائفتــان وقع بينها العداوة؛ آمــا قال اهللا تعالى َنُهُم اْلَع َفَنُسوْا َحظًّا مِّمَّا ُذآُِّروْا ِبِه َفَأْغَرْيَنا َبْي
    .  ] 14  : المائدة [   } َواْلَبْغَضاء ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة

  
ى  قد عرف تفريط هؤالء  : وحزب ثالث/  ، وتعدِّي أولئك وبدعتهم، فذمهم وذم طالب العلم الذآي الذي اشتاقت نفسه إل

ك         : معرفة األدلة، والخروج عن التقليد إذا سلك طريقهم، وقال م يسلكوها، ونحو ذل إن طريقهم ضارة، وإن السلف ل
ى ا             ه عل ين داللت ى أمر مجمل ال تتب دل عل ا ي ه إنم د     مما يقتضي ذمها، وهو آالم صحيح، لكن د يعتق ل ق وب، ب لمطل

ه ع قول ين م ق المتكلم ه    : طري اء ب ا ج ين أن م ي تب رآن الت ي الق ا اهللا ف ي ذآره ة الت واب األدل تح أب ة، وال يف ه بدع إن
    . الرسول حق، ويخرج الذآي بمعرفتها عن التقليد وعن الضالل والبدعة والجهل

  



 

آيات اهللا التي بينها بكتابه، آما يعرض من يعرض عن فهؤالء أضل بفرقهم؛ ألنهم لم يتدبروا القرآن، وأعرضوا عن 
الى   ال اهللا تع ة، ق ات اهللا المخلوق ونَ      {  : آي ا ُمْعِرُض ْم َعْنَه ا َوُه رُّوَن َعَلْيَه َماَواِت َواَألْرِض َيُم ي السَّ ٍة ِف ن آَي َأيِّن مِّ   } َوَآ

ونس  [   } ُذُر َعن َقْوٍم الَّ ُيْؤِمُنوَنَوَما ُتْغِني اآلَياُت َوالنُّ {   : ، وقال تعالى ] 105  : يوسف [  الى   ] 101  : ي ال تع ِذيَن   {   : ، وق َإنَّ الَّ
اِفُلوَن ُأوْ  ا َغ ْن آَياِتَن ْم َع ِذيَن ُه ا َوالَّ َأنُّوْا ِبَه دُّْنَيا َواْطَم اِة ال وْا ِباْلَحي ا َوَرُض وَن ِلَقاءَن اُنوَال َيْرُج ا َآ اُر ِبَم ْأَواُهُم النُّ ـِئَك َم ْا َل

ابِ         {   : ، وقال تعالى ] 8، 7  : يونس [   } َيْكِسُبوَن وا اْلَأْلَب َذآََّر ُأْوُل ِه َوِلَيَت دَّبَُّروا آَياِت اَرٌك لَِّي َك ُمَب اُه ِإَلْي ،  ] 29  : ص [   } ِآَتاٌب َأنَزْلَن
لِّ َمثَ    {   : وقال تعالى ن ُآ روم  [   } ٍلَوَلَقْد َضَرْبَنا ِللنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِم الى   ] 58  : ال ال تع َك ِإالَّ      {   : ، وق ن َقْبِل ْلَنا ِم ا َأْرَس َوَم

رِ        اِت َوالزُُّب وَن ِباْلَبيَِّن ُتْم َال َتْعَلُم ذِّْآِر ِإن ُآن َل ال َأُلوْا َأْه ة    } ِرَجاًال نُّوِحي ِإَلْيِهْم َفاْس ال  ] 44، 43  : النحل  [ اآلي الى / ، وق   : تع
ورُ       َوِإن ُيَكذِّ {  ُع األُم ِه ُتْرَج ى اللَّ َك َوِإَل ن َقْبِل ٌل مِّ اطر  [   } ُبوَك َفَقْد ُآذَِّبْت ُرُس الى   ] 4  : ف ال تع ذََّب     {   : ، وق ْد َآ ذُِّبوَك َفَق َوِإن ُيَك

    . ، ومثل هذا آثير، لبسطه مواضع ُأخر ] 25  : فاطر [   } الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َجاءْتُهْم ُرُسُلُهم ِباْلَبيَِّناِت َوِبالزُُّبِر َوِباْلِكَتاِب اْلُمِنيِر
  

ذآرون النظر      ة ال ي راهين اليقيني والمقصود أن هؤالء الغالطين الذين أعرضوا عما في القرآن من الدالئل العقلية والب
رآن م     . والدليل والعلم الذي جاء به الرسول، والقرآن مملوء من ذلك ة   والمتكلمون يعترفون بأن في الق ة العقلي ن األدل

    . الدالة على أصول الدين ما فيه، لكنهم يسلكون طرًقا أخر آطريق األعراض
  

    . ومنهم من يظن أن هذه طريق إبراهيم الخليل، وهو غالط
  

ون         : والمتفلسفة يقولون ور، ويقول ع الجمه ي تقن ة الت دمات اإلقناعي ة والمق ين    : القرآن جاء بالطريق الخطابي إن المتكلم
ين،           . جاؤوا بالطرق الجدلية، ويدعون أنهم هم أهل البرهان إلىقيني ات من المتكلم ان في اإللهي د عن البره م أبع وه

ات خوض وتفصيل              ات، ولكن للمتفلسفة في الطبيعي ات والكلي ة في اإللهي ات البرهاني نهم بالعلمي والمتكلمون أعلم م
ا         تميزوا به، بخالف اإللهيات فإنهم من أجهل الناس به م فيه ا، وآالم أرسطو معلمه ة الحق فيه ا، وأبعدهم عن معرف

ر      . قليل آثير الخطأ، فهو لحم جمل غث على رأس جبل وعر، ال سهل فيرتقي وال سمين فينتقي وهذا مبسوط في غي
    . هذا الموضع

  
ِبيِل    {   : الى لرسوله والقرآن جاء بالبينات والهدي؛ باآليات البينات وهي الدالئل إلىقينيات، وقد قال اهللا تع/  ى َس اْدُع ِإِل

ة   ] 125 : النحل [   } َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ، والمتفلسفة يفسرون ذلك بطرقهم المنطقي
ة الحق     في البرهان والخطابة والجدل، وهو ضالل من وجوه قد بسطت في غير هذا الموضع،  ة هي معرف بل الحكم

    . والعمل به، فالقلوب التي لها فهم وقصد تدعي بالحكمة، فيبين لها الحق علًما وعمًال فتقبله وتعمل به
  

ى         تملة عل نة المش ة الحس دعون بالموعظ ؤالء ي ه، فه ن اتباع دهم ع واء تص م أه ن له الحق لك ون ب رون يعترف وآخ
الى       . الترغيب في الحق والترهيب من الباطل ال تع ا ق ب، آم ا      {  : والوعظ أمر ونهي بترغيب وترهي وْا َم ْم َفَعُل ْو َأنَُّه َوَل

ًدا    {   : ، وقال تعالى ] 66  : النساء [   } ُيوَعُظوَن ِبِه ِه َأَب وُدوا ِلِمْثِل ور  [   } َيِعُظُكُم اللَُّه َأن َتُع ذين الطريقين     ] 17  : الن دعوة به ، فال
    . قبله فإنه يجادل بالتي هي أحسنلمن قبل الحق، ومن لم ي

  
ي ال يمكن أحد أن             ة الت ة البرهاني دمات البين تفهم عن المق ذا إذا جادل يسأل ويس والقرآن مشتمل على هذا وهذا؛ وله

ه    ل قول ي مث ا ف ل، آم ار الباط ه بإنك الحق والعتراف ر المخاطب ب دها؛ لتقري ْيٍء َأْم هُ  {   : يجح ِر َش ْن َغْي وا ِم ُم َأْم ُخِلُق
ه  ] 35  : الطور [   } اْلَخاِلُقوَن دٍ           {   : ، وقول ٍق َجِدي ْن َخْل ْبٍس مِّ ي َل ْم ِف ْل ُه َأوَِّل َب اْلَخْلِق اْل ا ِب ه  ] 15  : ق [   } َأَفَعِييَن ْيَس   {   : ، وقول َأَوَل

ُك   {   : ، وقوله ] 81  : يس [   } الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمْثَلُهم َأَيْحَسُب اْلِإنَساُن َأن ُيْتَرَك ُسًدى َأَلْم َي
ُأنَثى َألَ             ذََّآَر َواْل زَّْوَجْيِن ال ُه ال َل ِمْن وَّى َفَجَع َق َفَس ًة َفَخَل اَن َعَلَق مَّ َآ ى ُث َي     ُنْطَفًة مِّن مَِّنيٍّ ُيْمَن ى َأن ُيْحِي اِدٍر َعَل َك ِبَق ْيَس َذِل

اِلُقونَ  {   : ، وقوله ] 40ـ   36  : القيامة [   } ىاْلَمْوَت ة  [   } َأَفَرَأْيُتم مَّا ُتْمُنوَن َأَأنُتْم َتْخُلُقوَنُه َأْم َنْحُن اْلَخ ه  ] 59، 58  : الواقع   : ، وقول
حُ       {  ي الصُّ ا ِف ُة َم ْأِتِهم َبيَِّن ْم َت ُأوَلى َوَقاُلوا َلْوَلا َيْأِتيَنا ِبآَيٍة مِّن رَّبِِّه َأَوَل ه  ] 133  : طه  [   } ِف اْل ا      {   : ، وقول ا َأنَزْلَن ْم َأنَّ ْم َيْكِفِه َأَوَل

ْيِهْم ى َعَل اَب ُيْتَل َك اْلِكَت وت [   } َعَلْي ه ] 51  : العنكب َراِئيلَ  {   : ، وقول ي ِإْس اء َبِن ُه ُعَلَم ًة َأن َيْعَلَم ْم آَي ن لَُّه ْم َيُك عراء [   } َأَوَل   : الش
َدْينِ      {   : وقوله ، ] 197 َدْيَناُه النَّْج َفَتْيِن َوَه اًنا َوَش ْيِن َوِلَس د  [   } َأَلْم َنْجَعل لَُّه َعْيَن ا يخاطبهم       ] 10ـ  8  : البل ك مم ال ذل ى أمث ، إل

و من أحسن جدل           وب، فه ى المطل دل عل ي ت ة الت باستفهام التقرير، المتضمن إقرارهم واعترافهم بالمقدمات البرهاني
ة            بالبره ة معروف إذا آانت بين ة، ف ٌة معروف م تكن َبيَِّن دمات وإن ل لم الخصم المق ان؛ فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يس

    . آانت برهانية
  



 

والقرآن ال يحتج في مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها، آما هي الطريقة الجدلية عند أهل المنطق وغيرهم، بل 
دليل            بالقضايا والمقدمات التي تسلمه ا ذآر ال ازع فيه لمها، وبعضهم ين ان بعضهم يس ة، وإن آ اس، وهي برهاني ا الن

اَب          {   : على صحتها، آقوله َزَل اْلِكَت ْن َأن ْل َم ْيٍء ُق ن َش ٍر مِّ ى َبَش ِذي  َوَما َقَدُروْا الّلَه َحقَّ َقْدِرِه ِإْذ َقاُلوْا َما َأنَزَل الّلُه َعَل الَّ
وًرا َوهُ     ِه ُموَسى ُن ُتْم َوَال آبَ            َجاء ِب وْا َأن ْم َتْعَلُم ا َل ُتم مَّ ًرا َوُعلِّْم وَن َآِثي ُدوَنَها َوُتْخُف َراِطيَس ُتْب ُه َق اِس َتْجَعُلوَن   } اُؤُآْمًدى لِّلنَّ

ا من المشرآين ذآر          ] 91  : األنعام [  اب، ومع من ينكره ، فإن الخطاب لما آان مع من يقر بنبوة موسى من أهل الكت
    . ، وقد بين البراهين الدالة على صدق موسى في غير موضع } ُقْل َمْن َأنَزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاء ِبِه ُموَسى }  : ذلك بقوله

  
ه         ] يبدونها [   : وعلى قراءة من قرأ وا قول وا الخطاب مع المشرآين وجعل ي عمرو جعل ْم     {  : ؛ آابن آثير وأب ا َل ُتم مَّ َوُعلِّْم

د، ولكل      احتجا  } َتْعَلُموْا وة محم ى هؤالء نب ًجا على المشرآين بما جاء به محمد؛ فالحجة على أولئك نبوة موسى، وعل
    . منهما من البراهين ما قد بين بعضه في غير موضع

  
واْ  {   : وعلى قراءة األآثرين بالتاء هو خطاب ألهل الكتاب، وقوله ه األ      } َوُعلِّْمُتم مَّا َلْم َتْعَلُم ا جاءت ب ان لم ا   بي اء مم نبي

    . أنكروه، فعلمهم األنبياء ما لم يقبلوه ولم يعلموه، فاستدل بما عرفوه من أخبار األنبياء، وما لم يعرفوه
  

ي اعترف          ة، حت راهين واألدل وقد قص ـ سبحانه ـ قصة موسى، وأظهر براهين موسى وآياته التي هي من أظهر الب
ا    بها السحرة الذين جمعهم فرعون، وناهيك بذلك، ف م باالضطرار أنه لما أظهر اهللا حق موسى، وأتي باآليات التي عل
اس          / من اهللا، وابتلعت عصاه الحبال والعصي التي أتي  د أن جاؤوا بسحر عظيم، وسحروا أعين الن ا السحرة بع به

الوا      اغرين ق وا ص ق وانقلب ر الح ا ظه م لم اس، ث ترهبوا الن اَلِمي   {  : واس ِربِّ اْلَع ا ِب اُلوْا آَمنَّ اُرونَ َق ى َوَه   } َن َربِّ ُموَس
ُأَقطَِّعنَّ       {   : ، فقال لهم فرعون ] 122، 121  : األعراف [  ْحَر َفَل ُم السِّ ِذي َعلََّمُك ُرُآُم الَّ َقاَل آَمنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّه َلَكِبي

ا         َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكم مِّْن ِخَلاٍف َوَلُأَصلَِّبنَُّكْم ِف ا َجاءَن ى َم ْؤِثَرَك َعَل ن نُّ اُلوا َل ى َق َذاًبا َوَأْبَق ي ُجُذوِع النَّْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ َأيَُّنا َأَشدُّ َع
ـد        ]72، 71  : طه [  } ِمَن اْلَبيَِّناِت ذي الب ا ال ا وربن ـو خالقن ، من الدالئل البينات اليقينية القطعية، وعلى الذي فطـرنا؛ وه

ة  لنا منه، لن نؤثرك  ِذي           { على هذه الدالئل اليقينية، وعلى خالق البري اِت َوالَّ َن اْلَبيَِّن ا ِم ا َجاءَن ى َم ْؤِثَرَك َعَل ن نُّ اُلوا َل َق
ا َومَ  َفَطَرَنا َفاْقِض َما َأنَت َقاٍض ِإنََّما َتْقِضي َهِذِه اْلَحَياَة الدُّْنَيا ِإنَّا آَمنَّا ِبَربَِّنا ِلَيْغِفَر َلَنا َخ ْحِر     َطاَياَن َن السِّ ِه ِم ا َعَلْي ا َأْآَرْهَتَن

    .  ] 73، 72  : طه [  } َواللَُّه َخْيٌر َوَأْبَقى
  

ر            ا غي ار واالستدالل نوًع ا من االعتب ين في آل موضع منه وقد ذآر اهللا هذه القصة في عدة مواضع من القرآن، يب
يس   النوع اآلخر، آما يسمي اهللا ورسوله وآتابه بأسماء متعددة، آل اسم يدل على معني لم يدل عليه االسم اآلخر، ول

ل ات، مث ع اآلي ه تنوي ل في رار، ب ذا تك ي ه ل  : ف لم إذا قي ه وس ي صلى اهللا علي ماء النب ُر،   : أس د، والحاِش د، وأحم محم
يس في االسم اآلخر،          ي ل ى معن ة عل والعاقب، والمقفي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة، في آل اسم دالل

    . إن آانت الذات واحدة فالصفات متنوعةو
  
دل          : وآذلك القرآن إذا قيل فيه/ ة، وروح، فكل اسم ي ور، ورحم فاء، ون قرآن، وفرقان، وبيان؛ وهدي، وبصائر، وش

    . على معني ليس هو المعني اآلخر
  

يمن، ال    : وآذلك أسماء الرب ـ تعالى ـ إذا قيل   ؤمن، المه الق،     الملك، القدوس، السالم، الم ر، الخ ار، المتكب ز، الجب عزي
ددة،       ذات واحدة والصفات متع البارئ، المصور، فكل اسم يدل على معني ليس هو المعني الذي في االسم اآلخر، فال

    . فهذا في األسماء المفردة
  

ن أخر، وآذلك في الجمل التامة، يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيها، ثم يعبر عنها بجمل أخري تدل على معا
    . وإن آانت القصة المذآورة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة، ففي آل جملة من الجمل معني ليس في الجمل األخر

  
ان         اء بالواحدة، وآ ان االآتف وليس في القرآن تكرار أصًال، وأما ما ذآره بعض الناس من أنه آرر القصص مع إمك

ى رسول       : الحكمة فيه رد عل رآن،         أن وفود العرب آانت ت يًئا من الق رئهم المسلمون ش لم، فيق ه وس اهللا صلى اهللا علي
ل    ى القبائ ررة           / فيكون ذلك آافيا، وآان يبعث إل اة متك ات والقصص مثن م تكن اآلي و ل ة، فل ة بالسور المختلف المتفرق

ذه القصص في                أراد اهللا أن يشهر ه وم، ف ى ق وح إل وم، وقصة ن ى ق وم، وقصة عيسي إل ى ق  لوقعت قصة موسى إل
ذا الجواب         . فهذا آالم من لم يقدر القرآن قدره  . أطراف األرض، وأن يلقيها إلى آل سمع ى ه رج اقتصر عل و الف وأب



 

وبسط هذا له موضع آخر، فإن التثنية هي التنويع والتجنيس، وهي   ؟ لم ثنيت  : لما قيل  ] 23  : الزمر [   } مََّثاِنَي {   : في قوله
    . األقسام واألمثال  : يقول من يقول من السلف استيفاء األقسام؛ ولهذا

  
ات  راهين واآلي ى الب م، وعل ذا االس ي تستحق ه دين الت ى أصول ال رآن اشتمل عل ى أن الق ه عل ا التنبي والمقصود هن

ه بطرق هؤالء ـ             رازي ـ مع خبرت ال ال ا ق دعون والملحدون، آم ه المبت د تأملت     : واألدلة اليقينية، بخالف ما أحدث لق
رآن،         ال ة الق يًال، ورأيت أقرب الطرق طريق روي غل يال، وال ت طرق الكالمية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عل

ات ي اإلثب رأ ف هُ  {  : اق اِلُح َيْرَفُع ُل الصَّ ُب َواْلَعَم ُم الطَّيِّ َعُد اْلَكِل ِه َيْص اطر [   } ِإَلْي َتَوى  [ ،  ] 10  : ف ْرِش اْس ى اْلَع رَّْحَمُن َعَل   } ال
ي ] 5 : طه [  ي النف رأ ف يُر {  : ، واق ِميُع الَبِص َو السَّ ْيٌء َوُه ِه َش ْيَس َآِمْثِل ا { ، ] 11  : الشورى [   } َل ِه ِعْلًم وَن ِب ا ُيِحيُط   : طه [   } َوَل

    . ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي  : ، قال ] 110
  

وقد بعث اهللا محمًدا بأفضل   . في العلم النافع، والعمل الصالح  : ينوالخير والسعادة والكمال والصالح منحصر في نوع
ِه    {  : ودين الحق، آما قال/ذلك وهو الهدي  ى ِباللَّ ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُآلِِّه َوَآَف

تح  [   } َشِهيًدا ا   ] 28  : الف د ق الى ، وق ارِ         }  : ل تع ِدي َواْلَأْبَص ي اْلَأْي وَب ُأْوِل َحَق َوَيْعُق َراِهيَم َوِإْس ا إْب ْر ِعَباَدَن ،  ] 45  : ص [   } َواْذُآ
ر      : أولو القوة في العبادة، قال ابن أبي حاتم  : قال الَواِلبي عن ابن عباس يقول  . فذآر النوعين ن جبي وروي عن سعيد ب

اني والحس كوعطاء الخراس د نحو ذل ن عبي نان ومبشر ب ي س ادة وأب اِر { و  . ن والضحاك والسدي وقت ال  } َواْلَأْبَص   : ق
ال      . الصواب في الحكم  } َواْلَأْبَصاِر {  : وقال مجاهد  . الفقه في الدين  : األبصار ر ق ن جبي دين اهللا     : وعن سعيد ب البصيرة ب
ال   } َأْيِدي َواْلَأْبَصاِرُأْوِلي اْل {  : وعن عطاء الخراساني  . وآتابه أمر اهللا         : ق م ب ادة والبصر والعل وة في العب و الق وعن    . أول

    . أعطوا قوة في العبادة وبصًرا في الدين  : مجاهد، وروي عن قتادة قال
  

ند العرب  الحكمة ع  : وجميع حكماء األمم يفضلون هذين النوعين، مثل حكماء إلىونان والهند والعرب، قال ابن ُقَتيبة
م والهدي هو تصديق           ن اإلسالم، والعل دين دي ه، وهو ال العلم والعمل، فالعمل الصالح هو عبادة اهللا وحده ال شريك ل
ان، والعمل           افع هو اإليم العلم الن ك، ف ر ذل الرسول فيما أخبر به عن اهللا ومالئكته وآتبه ورسله وإلىوم اآلخر، وغي

افع مـ    م الن ا           الصالح هـو اإلسـالم، العل ـذا تصـديق الرسول فيم ـر اهللا، ه ـو العمل بأم ـل الصالح ه م اهللا، والعم ن عل
ه           . طاعته فيما أمر/ أخبر، وهذا  زل ب م ين ا ل اهللا م اني أن يشرك ب وضد األول أن يقول على اهللا ما ال يعلم، وضد الث

َلْمَنا   َقاَلِت اْلَأْعَر { سلطاًنا، واألول أشرف، فكل مؤمن مسلم وليس آل مسلم مؤمًنا وا َأْس ن ُقوُل   } اُب آَمنَّا ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِك
ال   ] 14 : الحجرات [  ا ق ِإنَّ  {  : ، وجميع الطوائف تفضل هذين النوعين، لكن الذي جاء به الرسول هو أفضل ما فيهما، آم

    .  ] 9  : اإلسراء [   } َهـَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم
  
رون  [ و   ] سورة اإلخالص [ ان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقرأ في رآعتي الفجر تارة وآ ي    ] قل يا أيها الكف ا    [ ، فف ل ي ق

ا       ] قل هو اهللا أحد [ عبادة اهللا وحده وهو دين اإلسالم، وفي   ] أيها الكافرون ه بم ر عن ه ويخب صفة الرحمن، وأن يقال في
    . لتوحيد القولي، وذلك هو التوحيد العملييستحقه وهو اإليمان، هذا هو ا

  
رة  َماِعيَل             {  : وآان تارة يقرأ فيهما في األولي بقوله في البق َراِهيَم َوِإْس ى ِإْب ِزَل ِإَل ا ُأن ا َوَم ِزَل ِإَلْيَن آ ُأن ِه َوَم ا ِبالّل وْا آَمنَّ ُقوُل

ُه            َوِإْسَحَق َوَيْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيسَ   ُن َل ْنُهْم َوَنْح ٍد مِّ ْيَن َأَح رُِّق َب ْم َال ُنَف ن رَّبِِّه وَن ِم َي النَِّبيُّ ا ُأوِت ى َوَم
َنُكمْ       {   : ، وفي الثانية ] 136  : البقرة [   } ُمْسِلُموَن ا َوَبْي َواء َبْيَنَن ٍة َس ى َآَلَم اَلْوْا ِإَل ه    } ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَع ى قول إِ  {  : إل ْوْا  َف ن َتَولَّ

    .  ] 64  : آل عمران [   } َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن
  
ال  ] 93، 92  : الحجر [   } َفَوَربَِّك َلَنْسَأَلنَُّهْم َأْجَمِعْيَن َعمَّا َآاُنوا َيْعَمُلوَن {   : قال أبو العالية في قوله/ ا      : ، ق ان يسئل عنهم خلت

أن         ؟ وماذا أجبت المرسلين  ؟ تعبد ماذا آنت  : آل أحد ق الشهادة ب ة تحقي ه إال اهللا، والثاني فاألولي تحقيق شهادة أن ال إل
    . محمًدا رسول اهللا

  
    . والصوفية بنوا أمرهم على اإلرادة والبد منها، لكن بشرط أن تكون إرادة عبادة اهللا وحده بما أمر

  
ـه الرسول             والمتكلمون بنـوا أمـرهم على النظـر المق ـبر ب ـا أخ ا بم ه، لكن بشرط أن يكون علًم د من م والب تضي للعل

    . صلى اهللا عليه وسلم، والنـظر في األدلـة التي دل بها الرسـول وهي آيــات اهللا، والبد من هذا وهذا
  



 

ل    ومن طلب علًما بال إرادة، أو إرادة بال علم فهو ضال، ومن طلب هذا وهذا بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال، ب
ال الظاهرة يتكلمون في          . الدين واإليمان قول وعمل واتباع السنة   : آما قال من قال من السلف ه في األعم وأهل الفق

د من      العبادات الظاهرة، وأهل التصوف والزهد يتكلمون في قصد اإلنسان وإرادته، وأهل النظر والكالم وأهل العقائ
ون    أهل الحديث وغيرهم يتكلمون في ال ذي هو أصل اإلرادة، ويقول ا من       : علم والمعرفة والتصديق ال د فيه ادة الب العب

ذا صحيح، ود، وه م بالمقصود المعب د العل ه، / القصد، والقصد ال يصح إال بع د ب ا يعب ود وم ة المعب د من معرف فالب
ر           ر اهللا أو بغي ادات لكن لغي ادات وزه م عب باههم له ا القصد    فالضالون من المشرآين والنصارى وأش أمر اهللا، وإنم

    . واإلرادة النافعة هو إرادة عبادة اهللا وحده، وهو إنما يعبد بما شرع ال بالبدع
  

ن اإلسالم    دور دي م             : وعلى هذين األصلين ي ا العل دع، وأم د بالب ا شرع، وال يعب د بم د اهللا وحده، وأن يعب ى أن يعب عل
ه     ر ب ا أخب ه ال           والمعرفة والتصوف فمدارها على أن يعرف م ا بأن ا لعلمن ه حق؛ إم ر ب ا أخب الرسول، ويعرف أن م

اب              زل الكت ه أن ات صدقه، فإن ا أظهر اهللا من آي ر حق بم ك الخب أن ذل يقول إال حًقا، وهذا تصديق عام، وإما لعلمنا ب
    . والميزان، وأري الناس آياته في اآلفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم أن القرآن حق

  
  ت أو الفروعفي العمليا: فصــل  
  

ا أمر اهللا         : وما يسميه ناس  ] العمليات [ وأما  ا شيء مم ان، فم الفروع، والشرع، والفقه، فهذا قد بينه الرسول أحسن بي
الى  َنُكْم       {   : به أو نهي عنه أو حلله أو حرمه إال بين ذلك، وقد قال تع ْم ِدي ُت َلُك ْوَم َأْآَمْل دة  [   } اْلَي ال   ] 3 : المائ الى ، وق   : تع

ْيَن يَ            {  ِذي َب ِديَق الَّ ـِكن َتْص َرى َوَل ِديًثا ُيْفَت اَن َح ا َآ اِب َم ُأْوِلي اَألْلَب َرٌة لِّ ْيٍء     َلَقْد َآاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْب لَّ َش يَل ُآ ِه َوَتْفِص َدْي
وَن ْوٍم ُيْؤِمُن ًة لَِّق ًدى َوَرْحَم الى ] 111 : يوسف [   } َوُه ال تع ًة   َوَنزَّْل {  : ، وق ًدى َوَرْحَم ْيٍء َوُه لِّ َش ا لُِّك اَب ِتْبَياًن َك اْلِكَت ا َعَلْي َن

َآاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث الّلُه النَِّبيِّيَن ُمَبشِِّريَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهُم  {  : ، وقال تعالى ] 89  : النحل [   } َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِميَن
َزيََّن     {  : ، وقال تعالى ] 213  : البقرة [   } ْلَحقِّ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفيَما اْخَتَلُفوْا ِفيِهاْلِكَتاَب ِبا َك َف ن َقْبِل َتالّلِه َلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى ُأَمٍم مِّ

ًدى         َلُهُم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َفُهَو َوِليُُّهُم اْلَيْوَم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم َو ِه َوُه وْا ِفي ِذي اْخَتَلُف ُم الَّ يَِّن َلُه اَب ِإالَّ ِلُتَب َك اْلِكَت َما َأنَزْلَنا َعَلْي
ه،     ] 64، 63  : النحل [   } َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن ، فقد بين ـ سبحانه ـ أنه ما أنزل عليه الكتاب إال ليبين لهم الذي اختلفوا في

    . ب مع النبيين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهآما بين أنه أنزل جنس الكتا
  

ِه ُأِنيبُ   {   : وقال تعالى ال   ] 10  : الشورى  [  } َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَلى اللَِّه َذِلُكُم اللَُّه َربِّي َعَلْيِه َتَوآَّْلُت َوِإَلْي ، وق
ونَ َوَما َآاَن الّلُه ِلُي {   : تعالى ة  [   } ِضلَّ َقْوًما َبْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحتَّى ُيَبيَِّن َلُهم مَّا َيتَُّق ا       ] 115  : التوب ع م ين للمسلمين جمي د ب ، فق

ي     {  : الى، وقال تع  ] 119  : األنعام [   } َوَقْد َفصََّل َلُكم مَّا َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْيِه {  : يتقونه، آما قال اَزْعُتْم ِف ِإن َتَن َف
رد    ] 59  : النساء [   } ِويًالَشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُآنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأ ، وهو ال

أي شيء         } َتَناَزْعُتْم َفِإن {  : إلى آتاب اهللا، أو إلى سنة الرسول بعد موته وقوله رة في سياق الشرط، ف شرط، والفعل نك
    . والرسول فاصًال للنزاع لم يؤمروا بالرد إليه/تنازعوا فيه ردوه إلى اهللا والرسول، ولو لم يكن بيان اهللا 

  
ة آ        اب والحكم ه الكت م أمت د عل ر موضع، وق ي غي ك ف ر ذل ا ذآ ة، آم اب والحكم ه الكت زل اهللا علي ول أن ا والرس م

رة  [   } َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة {  : قال ك            ] 129  : البق ذآر ذل ه ب ة، وأمر أزواج نبي اب والحكم ه الكت ذآر في بيت ان ي ، وآ
هي القرآن؛ إذ آان نفس القرآن ، فآيات اهللا  ] 34  : األحزاب [   } َواْذُآْرَن َما ُيْتَلى ِفي ُبُيوِتُكنَّ ِمْن آَياِت اللَِّه َواْلِحْكَمِة {  : فقال

ال ـ     . هي السنة  : قال غير واحد من السلف  } َواْلِحْكَمِة } يدل على أنه منزل من اهللا، فهو عالمة وداللة على منزله، و وق
ك   . هي معرفة الدين والعمل به  : أيًضا ـ طائفة آمالك وغيره  ين          . وقيل غير ذل ز ب ك حق، فهي تتضمن التميي وآل ذل

ين   ا لمأمور والمحظور، والحق والباطل، وتعلىم الحق دون الباطل، وهذه السنة التي فرق بها بين الحق والباطل، وب
ال         ه ق لم أن ه وس ه صلى اهللا علي د جاء عن ى البيضاء     (   : األعمال الحسنة من القبيحة، والخير من الشر، وق رآتكم عل ت

    .  ) ليلها آنهارها، ال يزيغ عنها بعدي إال هالك
  

ي               ه في الكتب الت ار، يذآرون ر في الحديث واآلث ذا آثي ذا، وه وعن عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ آالم نحو ه
ائي والطلَّمِنكي،           ة والالَّلك ن َبطَّ ل اب نة، مث ا يصنفونه في الس تذآر فيها هذه اآلثار، آما يذآر مثل ذلك غير واحد فيم

د،  /وقبلهم المصنفون في السنة آأصحاب  رم    أحم د اهللا واألث ل عب رم          [ مث انئ اإلسكافي األث ن ه د ب ن محم د ب هو أحم
الطائي، اإلمام الحافظ، مصنف السنن، وتلميذ اإلمام أحمد، له مصنف في علم الحديث، مات بمدينة إسكاف في حدود 

    . وحرب الكرماني، وغيرهم، ومثل الخالل وغيره  ] الستين ومائتين



 

  
    . أن الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدينوالمقصود هنا تحقيق ذلك، و

له         إن اهللا بعث رس اس الصحيح حق؛ ف ذلك القي وأما إجماع األمة فهو في نفسه حق، ال تجتمع األمة على ضاللة، وآ
بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل، وقد فسروا إنزال ذلك بأن ألهم العباد 

وقد ضرب اهللا في     . رفة ذلك، واهللا ورسوله يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، وهذا هو القياس الصحيحمع
اس الصحيح يطابق         ه من الحق، لكن القي القرآن من آل مثل، وبين القياس الصحيح، وهي األمثال المضروبة ما بين

ا    النص، فإن الميزان يطابق الكتاب، واهللا أمر نبيه أن يح اب، وإنم زل الكت كم بما أنزل وأمره أن يحكم بالعدل، فهو أن
هُ     {   : أنزل الكتاب بالعدل، قال تعالى َزَل الّل آ َأن َنُهم ِبَم دة  [   } َوَأِن اْحُكم َبْي َنُهْم ِباْلِقْسطِ     { ،  ] 49  : المائ اْحُكم َبْي َت َف   } َوِإْن َحَكْم

    .  ] 42  : المائدة [ 
  

ال     وأما إجماع األم ة فهو حق، ال تجتمع األمة ـ وهللا الحمد ـ على ضاللة، آما وصفها اهللا بذلك في الكتاب والسنة، فق
ِه وَ         {   : تعالى وَن ِبالّل ِر َوُتْؤِمُن ِن اْلُمنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َوَتْنَه ْأُمُروَن ِب اِس َت ُل اْلِكتَ    ُآنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّ َن َأْه ْو آَم اِب َل

، وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف،   ] 110  : آل عمران [   } َلَكاَن َخْيًرا لَُّهم مِّْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْآَثُرُهُم اْلَفاِسُقوَن
ه   ْوَراِة وَ       {   : وينهون عن آل منكر، آما وصف نبيهم بذلك في قول ي التَّ َدُهْم ِف ا ِعن ُه َمْكُتوًب ِذي َيِجُدوَن ْأُمُرُهم   الَّ ِل َي اِإلْنِجي

ُروْا     {   : ، وبذلك وصف المؤمنين في قوله ] 157  : األعراف [   } ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر ِرِآيَن َأن َيْعُم اَن ِلْلُمْش َما َآ
ُدونَ    َمَساِجَد اهللا َشاِهِديَن َعَلى َأنُفِسِهْم ِباْلُكْفِر ُأْوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُه ْم َخاِل اِر ُه ي النَّ ة  [   } ْم َوِف ة     ] 17  : التوب و قالت األم ، فل

َوَآَذِلَك َجَعْلَناُآْم ُأمًَّة  {   : في الدين بما هو ضالل؛ لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فيه، وقال تعالى
ِهيًدا َوَسًطا لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ رة  [   } ُسوُل َعَلْيُكْم َش م       : ، والوسط  ] 143  : البق د جعله ار، وق دل الخي الع

    . اهللا شهداء على الناس، وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول
  

تْ  (   : وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى اهللا عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيًرا فقال م مر    ) َوَجَبْت َوَجَب ، ث
هذه الجنازة  (   : قال  ؟ وجبت وجبت  : يا رسول اهللا، ما قولك  : ، قالوا ) وجبت وجبت (   : عليه بجنازة فأثنوا عليها شًرا فقال

تم شهداء اهللا في         : وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شًرا فقلت   : أثنيتم عليها خيًرا فقلت ار، أن ا الن وجبت له
    .  ) األرض

  
ه، وإذا شهدوا أن اهللا نهي        د أمر ب فإذا آان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل، فإذا شهدوا أن اهللا أمر بشيء فق

وا شهداء اهللا          م يكون انوا يشهدون بباطل أو خطأ؛ ل و آ اهم اهللا في     / عن شيء فقد نهي عنه، ول ل زآ في األرض، ب
ى اهللا إال بحق،         شهادتهم آما زآي األنبياء فيما يبلغون عن ة ال تشهد عل ذلك األم ه إال الحق، وآ ون علي ه أنهم ال يقول

الى ال تع يَّ  {   : وق اَب ِإَل ْن َأَن ِبيَل َم ْع َس ان [   } َواتَِّب الى   ] 15  : لقم ال تع بيلها، وق اع س ى اهللا، فيجب اتب ة إل ة منيب   : ، واألم
اِجِرينَ  {  َن اْلُمَه وَن ِم اِبُقوَن اَألوَُّل هُ    َوالسَّ وْا َعْن ْنُهْم َوَرُض ُه َع َي الّل اٍن رَِّض وُهم ِبِإْحَس ِذيَن اتََّبُع اِر َوالَّ ة [   } َواَألنَص   : التوب

ا يرضي اهللا، واهللا ال يرضي إال         ] 100 ابعهم عامل بم ى أن مت دل عل ، فرضي عمن اتبع السابقين إلى يوم القيامة، ف
ا            َوَمن ُي {   : بالحق ال بالباطل، وقال تعالى ِه َم ْؤِمِنيَن ُنَولِّ ِبيِل اْلُم َر َس ْع َغْي َدى َوَيتَِّب ُه اْلُه يََّن َل ا َتَب ِد َم َشاِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْع

    .  ] 115  : النساء [   } َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًرا
  

ال  لم ووالة        : وآان عمر بن عبد العزيز يقول آلمات آان مالك يأثرها عنه آثيًرا ق ه وس نَّ رسول اهللا صلى اهللا علي َس
ا وال   األمر من بعده سنًنا األخذ بها تصديق لكتاب اهللا، واستعمال لطاعة اهللا، ومعونة على دين اهللا، ليس ألحد تغييره

نم،     وساءت  النظر في رأي من خالفها، فمن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين واله اهللا ـ تعالى ـ ما تولى، وأصاله جه
    . مصيًرا

  
ره                   ان هو وغي ا آ اع، آم ى اإلجم ة عل ذه اآلي ه احتج به ا جرد الكالم في أصول الفق والشافعي ـ رضي اهللا عنه ـ لم

ا أن مشاق    / ومالك ذآر عن عمر بن عبد العزيز، واآلية دلت على أن متبع غير سبيل المؤمنين مستحق  د، آم للوعي
تحق دي مس ه اله ين ل ا تب د م ن  الرسول من بع م يك و ل د بمجرده، فل ذا الوصف يوجب الوعي وم أن ه د، ومعل للوعي

    . الوصف اآلخر يدخل في ذلك لكان ال فائدة في ذآره
  

    : وهنا للناس ثالثة أقوال
  



 

    . اتباع غير سبيل المؤمنين هو بمجرد مخالفة الرسول المذآورة في اآلية  : قيل
  

    . كذلك اتباع غير سبيلهم مستقل بالذمبل مخالفة الرسول مستقلة بالذم، ف  : وقيل
  

د يكون       : وقيل ل ق ة األول، ب بل اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب الذم، آما دلت عليه اآلية، لكن هذا ال يقتضي مفارق
مستلزًما له، فكل متابع غير سبيل المؤمنين هو في نفس األمر مشاق للرسول، وآذلك مشاق الرسول متبع غير سبيل 

ة، وآل واحد من معصية         المؤمني ة، وطاعة الرسول واجب ن، وهذا آما في طاعة اهللا والرسول، فإن طاعة اهللا واجب
    . اهللا ومعصية الرسول موجب للذم، وهما متالزمان؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع اهللا

  
ال   لم ق ه وس ي صلى اهللا علي ن النب ديث الصحيح ع ي الح اع اهللا،  (   : وف د أط اعني فق ن أط د   م ري فق اع أمي ن أط وم

  : ، يعني  ) إنما الطاعة في المعروف (   : ، وقال ) أطاعني، ومن عصاني فقد عصي اهللا، ومن عصي أميري فقد عصاني
إذا أمر أميري بالمعروف فطاعته من طاعتي، وآل من عصي اهللا فقد عصي الرسول؛ فإن الرسول يأمر بما أمر اهللا 

ًدا      به، بل من أطاع رسوًال واحًد/  الجميع، ومن عصي واح ا فقد أطاع جميع الرسل، ومن آمن بواحد منهم فقد آمن ب
ول      ه رسول     : منهم فقد عصي الجميع، ومن آذب واحًدا منهم فقد آذب الجميع؛ ألن آل رسول يصدق اآلخر، ويق إن
    . هصادق ويأمر بطاعته، فمن آذب رسوًال فقد آذب الذي صدقه، ومن عصاه فقد عصي من أمر بطاعت

  
لم         ه وس ي صلى اهللا علي ولهذا آان دين األنبياء واحًدا، آما في الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ عن النب

ا ِإلَ  {   : وقال تعالى  .  ) إنا معاشر األنبياء ديننا واحد (   : أنه قال ا   َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَن َك َوَم ْي
َيا َأيَُّها الرُُّسُل ُآُلوا  {   : ، وقال تعالى ] 13  : الشورى [   } َوصَّْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َوَلا َتَتَفرَُّقوا ِفيِه

َنُهْم         ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا ِإنِّي ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌم َوِإنَّ َرُهم َبْي وا َأْم اتَُّقوِن َفَتَقطَُّع ْم َف ا َربُُّك َدًة َوَأَن َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِح
ِتي َفَطَر َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللَِّه الَّ {   : ، وقال تعالى ] 53 - 51  : المؤمنون [   } ُزُبًرا ُآلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن

وَن ُمنِ          ا َيْعَلُم اِس َل َر النَّ نَّ َأْآَث يُِّم َوَلِك دِّيُن اْلَق َك ال ِه َذِل ا       النَّاَس َعَلْيَها َلا َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَّ َلاَة َوَل وا الصَّ وُه َوَأِقيُم ِه َواتَُّق يَن ِإَلْي يِب
    .  ] 32 - 30  : الروم [   } ْم َوَآاُنوا ِشَيًعا ُآلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَنَتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِآيَن ِمَن الَِّذيَن َفرَُّقوا ِديَنُه

  
ه       . وهو االستسالم هللا وحده / ودين األنبياء آلهم اإلسالم، آما أخبر اهللا بذلك في غير موضع، ا يكون بطاعت ك إنم وذل
ن اإلسالم    فيما أمر به في ذلك الوقت، فطاعة آل نبي هي من دين اإلسال م إذ ذاك، واستقبال بيت المقدس آان من دي

ن اإلسالم؛          ْخرة من دي تقبال الصَّ ق اس م يب قبل النسخ، ثم لما أمر باستقبال الكعبة صار استقبالها من دين اإلسالم، ول
دل أو  ولهذا خرج اليهود والنصارى عن دين اإلسالم؛ فإنهم ترآوا طاعة اهللا وتصديق رسوله واْعَتاُضوا عن ذلك  بمب

    . منسوخ
  

ا    وهكذا آل مبتدع ديًنا خالف به سنة الرسول ال يتبع إال ديًنا مبدًال أو منسوًخا، فكل من خالف ما جاء به الرسول؛ إم
لم        ه وس د صلى اهللا علي ى لسان محم ا أال يكون شرع قط      . أن يكون ذلك قد آان مشروًعا لنبي ثم نسخ عل ذا    . وإم فه

ِه            {  : لشياطين على ألسنة أوليائهم، قال تعالىآاألديان التي شرعها ا ْأَذن ِب ْم َي ا َل دِّيِن َم َن ال م مِّ َرُعوا َلُه َرَآاء َش ْم ُش َأْم َلُه
َياِطي          {  : ، وقال ] 12  : الشورى [   } اللَُّه ٌق َوِإنَّ الشَّ ُه َلِفْس ِه َوِإنَّ ِه َعَلْي ُم الّل ْذَآِر اْس ْم ُي ا َل آِئِهْم    َوَال َتْأُآُلوْا ِممَّ ى َأْوِلَي وَن ِإَل َن َلُيوُح

نِّ    {  : ، وقال ] 121  : األنعام [   } ِلُيَجاِدُلوُآْم َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشِرُآوَن ِس َواْلِج َوَآَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ ِنِبيٍّ َعُدوًّا َشَياِطيَن اِإلن
    .  ] 112  : األنعام [   } ْوِل ُغُروًرا َوَلْو َشاء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفَتُروَنُيوِحي َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَق

  
ول    يًئا يق ه ش ـن الشيطان،           : ولهذا آان الصحابة إذا قال أحدهم برأي ي وم أ فمن ان خط ان صواًبا فمن اهللا، وإن آ إن آ

ا أن يكون     . ن مسعود، وروي عن أبي بكر وعمرمنـه، آما قال ذلك اب/ واهللا ورسـوله بريئان  فاألقسام ثالثة؛ فإنه إم
دل                 ذا الثالث المب ون، فه ا أال يك ره، وإم ا لشرع غي ا أن يكون موافًق ول الرسول أو ال يكون وإم ًا لق ول موافق هذا الق

وتحريم آل ذي ظفـر، آأديان المشرآين والمجوس، وما آان شرًعا لغيره ـ وهو ال يوافق شرعه ـ فقد نسخ آالسبت،   
اذ السبت      ] شحم رقيق ُيَغشِّي الكرش واألمعاء، جمعها ثروب وأثراب  : شحم الثَّْرب [ وشـحم الثَّْرب  إن اتخ والكليتين؛ ف

ْيُكمْ َوِلُأِحلَّ َلُكم َبْعَض الَِّذي ُحرَِّم  {  : عيًدا، وتحريم هذه الطيبات قد آـان شـرًعا لموسى ثم نسـخ؛ بل قـد قـال المسيح   } َعَل
    . ، فقد نسخ اهللا على لسان المسيح بعض ما آان حراًما في شرع موسى ] 50  : آل عمران [ 

  
ه   ِن اْلُمنكَ             { وأما محمد فقال اهللا في اُهْم َع اْلَمْعُروِف َوَيْنَه ْأُمُرُهم ِب ِل َي ْوَراِة َواِإلْنِجي ي التَّ َدُهْم ِف ا ِعن ُه َمْكُتوًب ِذي َيِجُدوَن ِر الَّ



 

زَُّروُه      َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخَبآِئَث َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواَألْغَالَل الَِّتي َآاَنْت ِه َوَع وْا ِب ِذيَن آَمُن َعَلْيِهْم َفالَّ
م يشرع        ] 157  : األعراف [   } ْفِلُحوَنَوَنَصُروُه َواتََّبُعوْا النُّوَر الَِّذَي ُأنِزَل َمَعُه ُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُم دل، ل ه من المب ، والشرك آل

ال   ا ق ط، آم رك ق ُدونَ        {  : اهللا الش ًة ُيْعَب رَّْحَمِن آِلَه ن ُدوِن ال ا ِم ِلَنا َأَجَعْلَن ن رُُّس َك ِم ن َقْبِل ْلَنا ِم ْن َأْرَس َأْل َم   } َواْس
    .  ] 25  : األنبياء [   } ا ِمن َقْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإَلْيِه َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا َأَنا َفاْعُبُدوِنَوَما َأْرَسْلَن {  : ، وقال تعالى ] 45 : الزخرف [ 

  
دين       / وآذلك ما آان يحرمه أهل الجاهلية مما ذآره اهللا في القرآن، ك، هو من ال ر ذل ام، وغي آالسَّاِئَبة والَوصيلة والح

ا              المبدل؛ ولهذا لما ذ الى ـ م ى اهللا، وذآر ـ تع د آذب عل ك فق رَّم ذل يََّن أن من َح دة َب آر اهللا ذلك عنهم في سورة المائ
ُه         {  : حرمه على لسان محمد وعلى لسان موسى في األنعام فقال اِعٍم َيْطَعُم ى َط ا َعَل يَّ ُمَحرًَّم َي ِإَل ا ُأْوِح ُقل الَّ َأِجُد ِفي َم

َر بَ      ِإالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأ ُطرَّ َغْي ِن اْض ِه َفَم ِه ِب اٍد  ْو َدًما مَّْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِزيٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسًقا ُأِهلَّ ِلَغْيِر الّل اٍغ َوَال َع
ْت      َفِإنَّ َربََّك َغُفوٌر رَِّحيٌم َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا ُآلَّ ِذي ُظُفٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغَن ا َحَمَل ُحوَمُهَما ِإالَّ َم ْيِهْم ُش ا َعَل ِم َحرَّْمَن
د     ] 146، 145  : األنعام [   } ُظُهوُرُهَما َأِو اْلَحَواَيا َأْو َما اْخَتَلَط ِبَعْظٍم َذِلَك َجَزْيَناُهم ِبَبْغِيِهْم ِوِإنَّا َلَصاِدُقوَن ال بع ذلك ق ، وآ

    .  ] 118  : النحل [   } ْمَنا َما َقَصْصَنا َعَلْيَك ِمن َقْبُلَوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّ {   : هذا
  

ه الحالل     اب في فبين أن ما حرمه المشرآون لم يحرمه على لسان موسى وال لسان محمد، وهذان هما اللذان جاءا بكت
َدى    {   : والحرام، آما قال تعالى َو َأْه هُ  ُقْل َفْأُتوا ِبِكَتاٍب مِّْن ِعنِد اللَِّه ُه ا َأتَِّبْع الى   ] 49  : القصص  [   } ِمْنُهَم ال تع ن   {   : ، وق َوِم

ِه ُموَسى   {   : ، وقال تعالى ] 12  : األحقاف [   } َقْبِلِه ِآَتاُب ُموَسى ِإَماًما َوَرْحَمًة ه    } ُقْل َمْن َأنَزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاء ِب ى قول   : إل
هِ    َوَهـَذا ِآَتاٌب َأنَزْلَناُه ُم {  ْيَن َيَدْي ِذي َب دُِّق الَّ ام  [   } َباَرٌك مَُّص رآن      ] 92، 91  : األنع ا سمعت الق ا    {   : ، وقالت الجن لم اُلوا َي َق

اف  [   } َتِقيٍمى َطِريٍق مُّْسَقْوَمَنا ِإنَّا َسِمْعَنا ِآَتاًبا ُأنِزَل ِمن َبْعِد ُموَسى ُمَصدًِّقا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َوِإَل ،  ] 30  : األحق
    . إن هذا والذي جاء به موسى ليخرجان من ِمْشَكاٍة واحدة، وآذلك قال النجاشي/  : وقال ورقة بن نوفل

  
ا   فالقرآن والتوراة هما آتابان جاءا من عند اهللا لم يأت من عنده آتاب أهدي منهما،آل منهما أصل مستقل والذي فيهم

ًال        دين واحد،وآل منهما  وًال وعم د ق ه التوحي ه، ففي يتضمن إثبات صفات اهللا تعالى ـ واألمر بعبادته وحده ال شريك ل
    .  ] سورة اإلخالص [   } ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد { و   ] سورة الكافرون [   } ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن {   : آما في سورتي اإلخالص

  
ه  وأما الزبور، فإن داود لم يأت  بغير شريعة التوراة، وإنما في الزبور ثناء على اهللا، ودعاء وأمر ونهي بدينه وطاعت

    . وعبادته مطلًقا
  

ال  ْيُكمْ             {   : وأما المسيح، فإنه ق رَِّم َعَل ِذي ُح َض الَّ م َبْع لَّ َلُك ْوَراِة َوِلُأِح َن التَّ َديَّ ِم ْيَن َي ا َب دًِّقا لَِّم ران  [   } َوُمَص  ، ] 50 : آل عم
رأ                 ع المسيح من أن يق دَُّ لمن اتب م يكن ُب ذا ل وراة؛ وله ع لشريعة الت ر متب فأحل لهم بعض المحرمات، وهو في األآث

    . التوراة ويتبع ما فيها؛ إذ آان اإلنجيل تبًعا لها
  

ا في الكتب من ال       ع م ى جمي محاسن،  وأما القرآن، فإنه مستقل بنفسه لم ُيْحِوج أصحابه إلى آتاب آخر، بل اشتمل عل
ا من    / وعلى زيادات آثيرة ال توجد في الكتب؛ فلهذا آان مصدًقا لما بين يديه من الكتاب  ا فيه ومهيمنًا عليه، يقرر م

ذي     دل ال دين المب الحق ويبطل ما حرف منها، وينسخ ما نسخه اهللا، فيقرر الدين الحق وهو جمهور ما فيها، ويبطل ال
    . فإن المنسوخ قليل جًدا بالنسبة إلى المحكم المقررلم يكن فيها، والقليل الذي نسخ فيها؛ 

  
ذلك   واألنبياء آلهم دينهم واحد، وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم، وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم، وآ
ا، وهو          زل اهللا مطلًق ا أن و يصدق بكل م التكذيب والمعصية، ال يجوز أن يكذب نبي نبًيا، بل إن عرفه صدقه وإال فه
ي،              د أطاع آل نب ي، ومن أطاعه فق د صدق آل نب ًدا فق دَّق محم يأمر بطاعة من أمر اهللا بطاعته؛ ولهذا آان من َص

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبالّلِه َوُرُسِلِه َوُيِريُدوَن َأن  {   : ومن آذبه فقد آذب آل نبي، ومن عصاه فقد عصي آل نبي، قال تعالى
ـئِ    ُيَفرُِّقوْا َبْيَن الّل ِبيًال ُأْوَل َك َس ْيَن َذِل اِفُروَن   ِه َوُرُسِلِه َويُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُيِريُدوَن َأن َيتَِّخُذوْا َب ُم اْلَك َك ُه

نُكْم ِإالَّ  َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْع {  : ، وقال تعالى ] 151، 150  : النساء [   } َحقًّا ٍض َفَما َجَزاء َمن َيْفَعُل َذِلَك ِم
    .  ] 58  : البقرة [   } َمُلوَنِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْع

  
ِلينَ     {   : نه يكذب الجميع؛ ولهذا يقول تعالىومن آذب هؤالء تكذيًبا بجنس الرسالة فقد صرح بأ وٍح اْلُمْرَس ْوُم ُن ذََّبْت َق   } َآ

الى   / ، ولم  ] 105  : الشعراء [  ال تع ًدا، وق اُهمْ       }  : يرسل إليهم قبل نوح أح َل َأْغَرْقَن ذَُّبوا الرُُّس ا َآ وٍح لَّمَّ ْوَم ُن ان  [   } َوَق   : الفرق



 

37 [  .    
  

ان من الم   م                وآذلك من آ وا الحق أو ل م يعلم م ل زعم أنه أن ي دمنا، ب ا ق ا في جنس الرسل آم الحدة والمتفلسفة طاعًن
يهم     ال ف ذين ق وَن ِإِذ           {   : يبينوه، فهو مكذب لجميع الرسل، آال ْوَف َيْعَلُم َلَنا َفَس ِه ُرُس ْلَنا ِب ا َأْرَس اِب َوِبَم ذَُّبوا ِباْلِكَت ِذيَن َآ الَّ

َفَلمَّا َجاءْتُهْم  {   : ، وقال تعالى ] 72ـ  70 : غافر [   } ْم َوالسََّلاِسُل ُيْسَحُبوَن ِفي اْلَحِميِم ُثمَّ ِفي النَّاِر ُيْسَجُروَناْلَأْغَلاُل ِفي َأْعَناِقِه
َتْهِزُؤون َفلَ      ِه َيْس اُنوا ِب ا َآ م مَّ َدُه       ُرُسُلُهم ِباْلَبيَِّناِت َفِرُحوا ِبَما ِعنَدُهم مَِّن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِه ِه َوْح ا ِباللَّ اُلوا آَمنَّ َنا َق ا َرَأْوا َبْأَس مَّ
ِه الَّتِ            نََّت اللَّ َنا ُس ا َرَأْوا َبْأَس اُنُهْم َلمَّ نَفُعُهْم ِإيَم ُك َي ْم َي ِرِآيَن َفَل ِه ُمْش َك       َوَآَفْرَنا ِبَما ُآنَّا ِب َر ُهَناِل اِدِه َوَخِس ي ِعَب ْت ِف ْد َخَل ي َق

مَّ             {   : ، وقال تعالى عن الوليد ] 85 - 83  : غافر [   } اْلَكاِفُروَن َر ُث مَّ َنَظ دََّر ُث َف َق َل َآْي مَّ ُقِت دََّر ُث َف َق َل َآْي دََّر َفُقِت ِإنَُّه َفكََّر َوَق
    .  ] 25ـ  18  : المدثر [  } َشِرَعَبَس َوَبَسَر ُثمَّ َأْدَبَر َواْسَتْكَبَر َفَقاَل ِإْن َهَذا ِإلَّا ِسْحٌر ُيْؤَثُر ِإْن َهَذا ِإلَّا َقْوُل اْلَب

  
بعض              وا ب ا آمن د، فهؤالء لم الة، لكن يكذب بعض الرسل؛ آالمسيح ومحم وأهل الكتاب منهم من يؤمن بجنس الرس
ر من أهل الكالم والتصوف ال يكذب الرسل          ة، وآثي وآفروا ببعض آانوا آافرين حًقا، وآثير من الفالسفة والباطني

منهم، أو / إن غيرهم أعلم : من بحقيقة النبوة والرسالة، بل يقر بفضلهم في الجملة مع آونه يقولتكذيًبا صريًحا، وال يؤ
ائم،           راه الن ا ي ال من جنس م ل الفع أنهم لم يبينوا الحق أو لبسوه، أو أن النبوة هي َفْيٌض يفيض على النفوس من العق

وه دون      وال يقر بمالئكة مفضلين وال بالجن، ونحو ذلك، فهؤالء يقرون ب ا أوت اء دون بعض، وبم بعض صفات األنبي
ع           روا بجمي ذين أق ود والنصارى ال ًرا من اليه بعض، وال يقرون بجميع ما أوتيه األنبياء، وهؤالء قد يكون أحدهم ش
ان هؤالء          ر؛ إذ آ اء أعظم وأآث ه األنبي ا جاءت ب صفات النبوة لكن آذبوا ببعض األنبياء؛ فإن الذي أقر به هؤالء مم

بأن اهللا خلق السموات واألرض في ستة أيام، ويقرون بقيام القيامة، ويقرون بأنه تجب عبادته وحده ال شريك  يقرون 
    . له، ويقرون بالشرائع المتفق عليها، وأولئك يكذبون بهذا، وإنما يقرون ببعض شرع محمد صلى اهللا عليه وسلم

  
نية والمتفلسفة، ونحوهم، لكن من آان من اليهود والنصارى  ولهذا آان اليهود والنصارى أقل آفًرا من المالحدة الباط

قد دخل مع هؤالء فقد جمع َنْوَعي الكفر؛ إذ لم يؤمن بجميع صفاتهم وال بجميع أعيانهم، وهؤالء موجودون في دول    
    . مينالكفار آثيًرا، آما يوجد ـ أيًضا ـ في المنتسبين إلى اإلسالم من هؤالء وهؤالء؛ إذ آانوا في دولة المسل

  
يهم          ا ف اق بحسب م يهم من النف افقين، ف انوا من اب آ د        / وأهل الكت بعض، ويزي ر يت بعض، والكف اق يت ر، والنف من الكف

الى     ال اهللا تع نقص، ق د وي بعض، ويزي ان يت ا أن اإليم نقص، آم رِ   {  : وي ي اْلُكْف اَدٌة ِف يُء ِزَي ا النَِّس ة [   } ِإنََّم ،  ] 37  : التوب
ا  َما ُأنِزَلْت ُسوَرٌة َفِمْنُهم مَّن َيُقوُل َأيُُّكْم َزاَدْتُه َهـِذِه ِإيَماًنا َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوْا َفَزاَدْتُهْم  َوِإَذا {  : وقال ِإيَماًنا َوُهْم َيْسَتْبِشُروَن َوَأمَّ

اِفُرونَ  الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهم مََّرٌض َفَزاَدْتُهْم ِرْجًسا ِإَلى ِرْجِسِهْم َوَماُتوْا َوُهْم ة  [   } َآ ال  ] 125، 124  : التوب َن    {   : ، وق زُِّل ِم َوُنَن
ال  ] 82  : اإلسراء  [   } اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنيَن َوَال َيِزيُد الظَّاِلِميَن َإالَّ َخَساًرا ا      {   : ، وق ْنُهم مَّ ًرا مِّ َدنَّ َآِثي َوَلَيِزي

ًرا ُأنِزَل ِإَلْي دة  [   } َك ِمن رَّبَِّك ُطْغَياًنا َوُآْف ال  ] 64  : المائ ًدى      {   : ، وق َدْوا ُه ِذيَن اْهَت ُه الَّ ُد اللَّ ريم  [   } َوَيِزي ال  ] 76  : م ي   {   : ، وق ِف
ًرا      ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا {  : ، وقال ] 10  : البقرة [   } ُقُلوِبِهم مََّرٌض َفَزاَدُهُم الّلُه َمَرضًا مَّ اْزَداُدوْا ُآْف ُروْا ُث مَّ َآَف وْا ُث   } ُثمَّ َآَفُروْا ُثمَّ آَمُن

    ] 137 : النساء [ 
  

ل   وآثير من المصنفين في الكالم ال يردون على أهل الكتاب إال ما يقولون أنه يعلم بالعقل، مثل تثليث النصارى، ومث
ين   تكذيب محمد، وال يناظرونهم في غير هذا من أصول الدين، وهذا تقصير منهم ومخالفة لطريقة القرآن؛ فإن اهللا يب

الة             ق بالرس ان يتعل ر واإليم ان الكف ك؛ إذ آ وء من ذل رآن ممل ك، والق ى ذل في القرآن ما خالفوا به األنبياء ويذمهم عل
    . والنبوة، فإذا تبين ما خالفوا فيه األنبياء ظهر آفرهم

  
وا أن      وأولئك المتكلمون لما َأصَُّلوا لهم د/  ام ظن ى حدوث األجس األعراض عل يًنا بما أحدثوه من الكالم، آاالستدالل ب

    !  ؟ هذا هو أصول الدين، ولو آان ما قالوه حًقا لكان ذلك جزء من الدين، فكيف إذا آان باطًال
  

ه من   ا    وقد ذآرت في الرد على النصارى من مخالفتهم لألنبياء آلهم مع مخالفتهم لصريح العقل ما يظهر ب رهم م آف
    : وخطابهم في مقامين  ] الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح [   : يظهر؛ ولهذا قيل فيه

  
    . تبديلهم لدين المسيح  : أحدهما

  



 

ذيب           : والثاني م في تك ى المسيح، ث د موسى إل تكذيبهم لمحمد صلى اهللا عليه وسلم،واليهود خطابهم في تكذيب من بع
ل    ه وس ه       محمد صلى اهللا علي رة في قول ك في سورة البق ِدِه         {  : م،آما ذآر اهللا ذل ن َبْع ا ِم اَب َوَقفَّْيَن ا ُموَسى اْلِكَت ْد آَتْيَن َوَلَق

ًا   ا َال َتْهَوى َأنُفُسِبالرُُّسِل َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبيَِّناِت َوَأيَّْدَناُه ِبُروِح اْلُقُدِس َأَفُكلََّما َجاءُآْم َرُسوٌل ِبَم َتْكَبْرُتْم َفَفِريق ُكُم اْس
و             ا ُيْؤِمُن يًال مَّ ِرِهْم َفَقِل ه ِبُكْف َنُهُم اللَّ ل لََّع ٌف َب ا ُغْل اُلوْا ُقُلوُبَن وَن َوَق ًا َتْقُتُل رة  [   } َنَآذَّْبُتْم َوَفِريق ال   ] 88، 87 : البق م ق ا   {  : ، ث َوَلمَّ

ُروْا      َجاءُهْم ِآَتاٌب مِّْن ِعنِد الّلِه ُمَصدٌِّق لِّ وْا َآَف ا َعَرُف اءُهم مَّ ا َج َما َمَعُهْم َوَآاُنوْا ِمن َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َآَفُروْا َفَلمَّ
اِفِرينَ    ى اْلَك ه َعَل ُة اللَّ ِه َفَلْعَن رة [   } ِب وا     ] 89  : البق م أعرض ر أنه ى أن ذآ حر،    /، إل وا الس ا واتبع اب اهللا مطلًق ن آت ع

ا       َو {  : فقال اَب ِآَت وْا اْلِكَت ِذيَن ُأوُت َن الَّ ٌق مِّ َذ َفِري وِرِهْم   َلمَّا َجاءُهْم َرُسوٌل مِّْن ِعنِد الّلِه ُمَصدٌِّق لَِّما َمَعُهْم َنَب ِه َوَراء ُظُه َب الّل
اَس       َآَأنَُّهْم َال َيْعَلُموَن َواتََّبُعوْا َما َتْتُلوْا الشََّياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َآ وَن النَّ ُروْا ُيَعلُِّم ْياِطيَن َآَف ـِكنَّ الشَّ َلْيَماُن َوَل َفَر ُس

وَال ِإنَّ   ى َيُق ٍد َحتَّ ْن َأَح اِن ِم ا ُيَعلَِّم اُروَت َوَم اُروَت َوَم َل َه ْيِن ِبَباِب ى اْلَمَلَك ِزَل َعَل ا ُأن ْحَر َوَم ْر  السِّ َال َتْكُف ٌة َف ُن ِفْتَن ا َنْح َم
ِه َوَيَتعَ  َفَيَتَعلَُّموَن ِمْن ِإْذِن الّل رُُّهْم َوَال    ُهَما َما ُيَفرُِّقوَن ِبِه َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهم ِبَضآرِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ ِب ا َيُض وَن َم لَُّم

وْا     َينَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموْا َلَمِن اْشَتَراُه َما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق َوَلِبْئَس َم ْم آَمُن ْو َأنَُّه وَن َوَل ا َشَرْوْا ِبِه َأنُفَسُهْم َلْو َآاُنوْا َيْعَلُم
    .  ] 103ـ 101 : البقرة [   } واتََّقْوا َلَمُثوَبٌة مِّْن ِعنِد اللَّه َخْيٌر لَّْو َآاُنوْا َيْعَلُموَن

  
ذيب الرسول      ى تك دعوه، وعل ذي ابت دهم      والنصارى َنُذمُُّهم على الغلو والشرك ال دعوها، وال نحم ي ابت ة الت والرهباني

ه ضائًعا     عليها؛ إذ آانوا قد ابتدعوها وآل بدعة ضاللة، لكن إذا آان صاحبها قاصًدا للحق فقد يعفي عنه، فيبقي عمل
ال  ذا ق اب؛ وله ب وال يث ال يعاق ذر صاحبه، ف ذي يع و الضالل ال ذا ه ه، وه دة في يِهْم َوَال {  : ال فائ وِب َعَل ِر الَمغُض  َغي

واب،            ] 7  : الفاتحة [   } الضَّالِّيَن ة والث ُه المقصود وهو الرحم نفس الغضب، والضال َفاَت ه يعاقب ب ؛ فإن المغضوب علي
ود    : ولكن قد ال يعاقب آما عوقب ذلك، بل يكون ملعوًنا مطروًدا؛ ولهذا جاء في حديث زيد بن عمرو بن ُنَفْيل أن اليه

    . حتي تأخذ نصيبك من لعنة اهللا  : وقال له النصارى  . حتي تأخذ نصيبك من غضب اهللالن تدخل في ديننا   : قالوا له
  

ود     : وقال الضَّحَّاك وطائفة ا لليه وا    . إن جهنم طبقات، فالعليا لعصاة هذه األمة، والتي تليها للنصارى، والتي تليه فجعل
ود يو /اليهود تحت النصارى، الوا        والقرآن قد شهد بأن المشرآين واليه ذين ق وا من ال ذين آمن ا    : جدون أشد عداوة لل إن

ر  ان النصارى أجهل وأضل، لكن             . نصارى، وشدة العداوة زيادة في الكف ًرا من النصارى، وإن آ وى آف اليهود أق ف
وا            يهم، وهؤالء بالضالل حرم انوا مغضوًبا عل اًدا، فك وه عن وا الحق وترآ أولئك يعاقبون على عملهم؛ إذ آانوا عرف

ان      أجر  اب؛ إذ آ وا استحقوا العق م يؤمن المهتدين، ولعنوا وطردوا عما يستحقه المهتدون، ثم إذا قامت عليهم الحجة فل
خير الكالم   (   : وقد آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في خطبة يوم الجمعة  . اسم الضالل عاًما

ل   ) عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، وآل بدعة ضاللة   آالم اهللا، وخير الهدي َهْدي محمد صلى اهللا  م يق وآل    : ، ول
ا          د يفعل بعض م ب، وق ه فال يعاق ضاللة في النار، بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد في طلبه فعجز عن

    . أمر به فيكون له أجر على اجتهاده، وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة األمر مغفور له
  

ا             وآثير من مجته ا ألحاديث ضعيفة ظنوه ه بدعة؛ إم وا أن م يعلم ا هو بدعة ول وا م دي السلف والخلف قد قالوا وفعل
    . صحيحة، وإما آليات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه، وفي المسألة نصوص لم تبلغهم

  
، وفي الصحيح   ] 286  : البقرة [   } ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَناَربََّنا َال ُتَؤاِخْذَنا  {  : وإذا اتقي الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله/ 

    . وبسط هذا له موضع آخر  ) قد فعلت (   : أن اهللا قال
  

ى          ا ال تجتمع عل ة ـ حق؛ فإنه اع األم والمقصود هنا أن الرسول بين جميع الدين بالكتاب والسنة، وأن اإلجماع ـ إجم
    . يوافق الكتاب والسنةضاللة، وآذلك القياس الصحيح حق 

  
ِبيِل      {   : واآلية المشهورة التي يحتج بها على اإلجماع قوله َر َس ْع َغْي َدى َوَيتَِّب َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُه

ورد      : ، ومن الناس من يقول ] 115  : نساءال [   } اْلُمْؤِمِنيَن ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًرا ى م دل عل إنها ال ت
ؤمنين        انوا م ا آ ي به ؤمنين الت النزاع؛ فإن الذم فيها لمن جمع األمرين، وهذا ال نزاع فيه، أو لمن اتبع غير سبيل الم

ذا  وهي متابعة الرسول، وهذا ال نزاع فيه، أو أن سبيل المؤمنين هو االستدالل بالكتاب والسنة، وهذ ا ال نزاع فيه؛ فه
    . ال تدل على محل النزاع  : ونحوه قول من يقول

  
م         : وآخرون يقولون م، ول د عرف من آالمه ا ق بل تدل على وجوب اتباع المؤمنين مطلًقا، وتكلفوا لذلك ما تكلفوه آم



 

    . يجيبوا عن أسئلة أولئك بأجوبة شافية
  
اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع غير سبيلهم، ولكن مع تحريم مشاقة أنها تدل على وجوب   : والقول الثالث الوسط/ 

الرسول من بعد ما تبين له الهدي، وهو يدل على ذم آل من هذا وهذا ـ آما تقدم، لكن ال ينفي تالزمهما آما ذآر في   
ط، أو بات        : وحينئذ نقول  . طاعة اهللا والرسول اقة الرسول فق ا لمش ا أن يكون الحًق ط، أو أن     الذم إم بيلهم فق ر س اع غي ب

ا             رد عن اآلخر، أو بكل منهم ا وإن انف ذم بكل منهم ا؛ أو يلحق ال ا إذا اجتمع يكون الذم ال يلحق بواحد منهما بل بهم
ه، وآون     . لكونه مستلزًما لآلخر واألوالن باطالن؛ ألنه لو آان المؤثر أحدهما فقط آان ذآر اآلخر ضائًعا ال فائدة في

ـذم     الذم ال يلحق  ه، ولحـوق ال بواحد منهما باطل قطًعا، فـإن مشاقة الرسول موجبـة للوعيد مع قطع النظـر عمن اتبع
    . بكل منهما ـ وإن انفرد عن اآلخر ـ ال تدل عليه اآلية؛ فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع

  
ك في معصية اهللا       َبِقي القسم اآلخر، وهو أن آالًّ من الوصفين يقتضي الوعيد؛ ألنه مستلزم  ل ذل ال مث ا يق لآلخر، آم

من خالف القرآن واإلسالم أو من خرج عن القرآن واإلسالم فهو من أهل    : والرسول ومخالفة القرآن واإلسالم، فيقال
َل َعَلى َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذَي َأنَزَل ِمن َقْبُل َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا آِمُنوْا ِبالّلِه َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َنزَّ {   : النار، ومثله قوله

ذه       ] 136 : النساء  [   } َوَمن َيْكُفْر ِبالّلِه َوَمَالِئَكِتِه َوُآُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَقْد َضلَّ َضَالًال َبِعيًدا ر بكل من ه إن الكف ، ف
اهللا؛    /  آفراألصول يستلزم الكفر بغيره، فمن آفر باهللا افًرا ب ان آ بالجميع، ومن آفر بالمالئكة آفر بالكتب والرسل فك

    . إذ آذب رسله وآتبه، وآذلك إذا آفر بإلىوم اآلخر آذب الكتب والرسل فكان آافًرا
  

قَّ َوأَ   {   : وآذلك قولـه وَن اْلَح ونَ  َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْلِبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُم ُتْم َتْعَلُم ران  [   } ن ى    ] 71  : آل عم م عل ، ذمه
ه           ا في قول ا جميًع ذا نهي عنهم ان؛ وله ا متالزم ذم، وهم َتٍض لل ِل     {   : الوصفين، وآل منهما ُمْق قَّ ِباْلَباِط وْا اْلَح َوَال َتْلِبُس

ذي          ، فإنه من ل ] 42  : البقرة [   } َوَتْكُتُموْا اْلَحقَّ َوَأنُتْم َتْعَلُموَن تم الحق ال زم أن يك ه؛ ل ط ب ه فغل بس الحق بالباطل فغطاه ب
    . تبين أنه باطل؛ إذ لو بينه زال الباطل الذي لبس به الحق

  
بيلهم    ر س فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا ظاهر، ومن اتبع غي

د  فقد شاقه ـ أيًضا ـ فإنه قد جعل له مد   خًال في الوعيد، فدل على أنه وصف مؤثر في الذم، فمن خرج عن إجماعهم فق
ك   ل   . اتبع غير سبيلهم قطًعا، واآلية توجب ذم ذل اقة الرسول        : وإذا قي ه مع مش ا ذمت ا   . هي إنم ان؛     : قلن ا متالزم ألنهم

ا عن الرسول، فالمخالف ل        ه يكون منصوًص ا أن     وذلك ألن آل ما أجمع عليه المسلمون فإن م مخالف للرسول، آم ه
    . وهذا هو الصواب  . المخالف للرسول مخالف هللا، ولكن هذا يقتضي أن آل ما أجمع عليه قد بينه الرسول

  
اع    / فال يوجد ـ قط ـ مسألة مجمع عليها إال وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفي ذلك على بعض الناس ويعلم اإلجم

الن    ه يستدل ب ال المضروبة في              فيستدل به، آما أن نص، آاألمث ان مع ال ل ث نص، وهو دلي ة ال م يعرف دالل ص من ل
دل          : القرآن، وآذلك اإلجماع دليل آخر، آما يقال ذه األصول ي اع، وآل من ه قد دل على ذلك الكتاب والسنة واإلجم

لقرآن فعن الرسول أخذ،   على الحق مع تالزمها؛ فإن ما دل عليه اإلجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه ا
    . فالكتاب والسنة آالهما مأخوذ عنه، وال يوجد مسألة يتفق اإلجماع عليها إال وفيها نص

  
نهم     وقد آان بعض الناس يذآر مسائل فيها إجماع بال نص، آالمضاربة وليس آذلك، بل المضاربة آانت مشهورة بي

ال، ورسول        في الجاهلية ال سيما قريش؛ فإن األغلب آان عليهم الت ى العم دفعونها إل وال ي ان أصحاب األم جارة، وآ
ان     فيان آ و س اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة، آما سافر بمال خديجة، والِعيُر التي آان فيها أب

ان  لم، وآ ه وس ا رسول اهللا صلى اهللا علي اء اإلسالم أقره ا ج ره، فلم فيان وغي ي س ع أب ا مضاربة م أصحابه أآثره
    . فلما أقرها آانت ثابتة بالسنة  . قوله وفعله وإقراره  : يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم َيْنَه عن ذلك، والسنة

  
ال أقرضه      / و موسى بم واألثر المشهور فيها عن عمر الذي رواه مالك في الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء، لما أرسل أب

ه        البنيه واتجرا فيه وربحا،وطلب عمر أن ال ل ائر الجيش، فق ذلك دون س يأخذ الربح آله للمسلمين؛ لكونه خصهما ب
ه مضارًبا     : فقال له بعض الصحابة  ؟ لو خسر المال آان علىنا، فكيف يكون لك الربح وعلىنا الضمان  : أحدهما اجعل

ا      فجعله مضاربة، وإنما قال ذلك؛ ألن المضاربة آانت معروفة بينهم والعهد بالرسول قريب لم م أنه ده، فعل يحدث بع
    . آانت معروفة بينهم على عهد الرسول، آما آانت الفالحة وغيرها من الصناعات؛ آالخياطة والجزارة

  



 

رأي                   اد ال ا باجته الوا فيه ا فق ا نًص وا فيه م يعرف دين ل ة من المجته د تكون طائف ا ق ذا، فالمسائل المجمع عليه وعلى ه
ون      . مالموافق للنص، لكن آان النص عند غيره ة يقول ر وطائف ن جري وه عن         : واب اع إال عن نص نقل د اإلجم ال ينعق

    . الرسول، مع قولهم بصحة القياس
  

اع     وارد اإلجم تقرأنا م ن اس ار، لك ل األخب ا تنق المعني، آم وه ب نص، فنقل وا ال م علم وا آله ترط أن يكون ونحن ال نش
اع     فوجدناها آلها منصوصة، وآثير من العلماء لم يعلم النص، ا إجم اس وفيه وقد وافق الجماعة، آما أنه قد يحتج بقي

ن مسعود        وم، آاستدالل اب ا بعضهم بعم لم يعلمه فيوافق اإلجماع، وآما يكون في المسألة نص خاص وقد استدل فيه
نَّ    {   : وغيره بقوله ْعَن َحْمَلُه نَّ َأن َيَض ن مسعود   ، و ] 4  : الطالق  [   } َوُأْوَلاُت اْلَأْحَماِل َأَجُلُه ال اب سورة النساء الُقْصَري    / : ق

و أوجب         } َأَجُلُهنَّ َأن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ {  : بعد البقرة، وقوله  : نزلت بعد الطُّوَلي، أي ك، فل ، يقتضي انحصار األجل في ذل
ا       ا أدخلوه اس وغيرهم ن عب ى واب ين،    عليها أن َتْعَتدَّ بأبعد األجلين لم يكن أجلها أن تضع حملها، وعل وم اآليت في عم

    . وجاء النص الخاص في قصة ُسَبْيَعة األْسَلِمية بما يوافق قول ابن مسعود
  

ل،      ؟ هل لها مهر المثل  : وآذلك لما تنازعوا في المفوضة إذا مات زوجها ا مهر المث أفتي ابن مسعود فيها برأيه أن له
ه عل  د خالف ك، وق ق ذل ا يواف ٍق بم ْرَوع بنت َواِش م حديث ِب الواث ا فق د وغيرهم ا  : ى وزي ر له فثبت أن بعض   . ال مه

ى    وا عل المجتهدين قد يفتي بعموم أو قياس ويكون في الحادثة نص خاص لم يعلمه فيوافقه، وال يعلم مسألة واحدة اتفق
ا              المتوفي عنه ه بالنصوص؛ أولئك احتجوا بنص آ ان بعضهم يحتج في ه آ ازعوا في أنه ال نص فيها، بل عامة ما تن

ر     : لحامل، وهؤالء احتجوا بشمول اآليتين لها، واآلخرين قالواا إنما يدخل في آية الحمل فقط، وإن آية الشهور في غي
    . الحامل، آما أن آية القروء في غير الحامل

  
اللَُّه َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك  َأيَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ {  : وآذلك لما تنازعوا في الحرام احتج من جعله يمينًا بقوله

    .  ] 2، 1 : التحريم [   } َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم َقْد َفَرَض اللَُّه َلُكْم َتِحلََّة َأْيَماِنُكْم
  

ة أو سكني    : وآذلك لما تنازعوا في الَمْبُتوَتة ي          ؟ هل لها نفق أن السكني الت ة، وب رآن   احتج هؤالء بحديث فاطم في الق
    . بل هي لهما  : للرجعية، وأولئك قالوا

  
    . إال فهمًا يؤتيه اهللا عبًدا في آتابه  : ودالالت النصوص قد تكون خفية، فخص اهللا بفهمهن بعض الناس، آما قال على

  
أبو موسى على ابن ولما احتج   . وقد يكون النص بينًا، ويذهل المجتهد عنه، آتيمم الجنب فإنه بين في القرآن في آيتين

ال       : الحاضر  : مسعود بذلك قال ه ق ول إال أن ا يق د اهللا م ذا ألوشك أحدهم إذا وجد           : ما دري عب م في ه و أرخصنا له ل
ه        : المرء البرد أن يتيمم، وقد قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس وجابر دليل قول ة ب رآن هي الرجعي   : إن المطلقة في الق

    ؟ ، وأي أمر يحدثه بعد الثالثة ] 1  : الطالق [   } اللََّه ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك َأْمًرا َلا َتْدِري َلَعلَّ { 
  

ه  هِ     {   : وقد احتج طائفة على وجوب العمرة بقول َرَة ِلّل جَّ َواْلُعْم وْا اْلَح رة  [   } َوَأِتمُّ ع       ] 196  : البق ة من من ذه اآلي ، واحتج به
الوا   /مرإنما أ  : الفسخ،وآخرون يقولون رة      : باإلتمام فقط، وآذلك أمر الشارع أن يتم، وآذلك في الفسخ ق من فسخ العم
أما إذا فسخها ليحج من عامه فهذا قد أتي بما تم مما شرع فيه؛ فإنه شرع في حج مجرد فأتي   . إلى غير حج فلم يتمها

    . وسلم أصحابه عام حجة الوداع بعمرة في الحج، ولو لم يكن هذا إتماًما لما أمر به النبي صلى اهللا عليه
  

اء   {   : وتنازعوا في الذي بيده عقدة النكاح وفي قوله ُتُم النَِّس ذا موضع        ] 43  : النساء  [   } َأْو َالَمْس يس ه ا ل ك مم ، ونحو ذل
    . استقصائه

  
    . وأما مسألة مجردة اتفقوا على أنه ال يستدل فيها بنص َجِلي وال خفي فهذا ما ال أعرفه

  
ال   ] 27 : األعراف  [   } َآَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكم مَِّن اْلَجنَِّة {   : إنه أب، استدلوا على ذلك بالقرآن بقوله  : والجد لما قال أآثرهم ، وق

ا    : ، ويقول ] 3 : جنال [   } َوَأنَُّه َتَعاَلى َجدُّ َربَِّنا {   : لو آانت الجن تظن أن اإلنس تسمي أبا األب جًدا لما قالت  : ابن عباس إنم
    . هو أب لكن أب أبعد من أب

  



 

ط،       د غل ا فق اس مطلًق الرأي والقي وقد روي عن على وزيد أنهما احتجا بقياس، فمن ادعي إجماعهم على ترك العمل ب
تكلم بح / ومن ادعي أن من المسائل ما لم يتكلم فيها أحد منهم إال بالرأي والقياس فقد غلط، بل ا   آان آل منهم ي سب م

د   عنده من العلم، فمن رأي داللة الكتاب ذآرها، ومن رأي داللة الميزان ذآرها، والدالئل الصحيحة ال تتناقض لكن ق
    . يخفي وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على بعض العلماء

  
ا   وللصحابة فهم في القرآن يخفي على أآثر المتأخرين، آما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول  ال يعرفه

ه   أآثر المتأخرين، فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل وعاينوا الرسول، وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون ب
    . على مرادهم ما لم يعرفه أآثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس

  
اب والسنة         إن اإلجم  : ومن قال من المتأخرين ه بالكت نقص معرفت ه ل ه؛ فإن ر عن حال اع مستند معظم الشريعة فقد أخب

ول            : احتاج إلى ذلك، وهذا آقولهم ذا ق ا ه ا، فإنم ة النصوص عليه دم دالل اس لع ى القي إن أآثر الحوادث يحتاج فيها إل
ه من ال معرفة له بالكتاب والسنة وداللتهما على األحكام، وقد قال اإلمام أحمد ـ رض   ألة إال       : ي اهللا عن ا من مس ه م إن

وا           ال فتكلم اس األعم ع أجن بالد وانتشر اإلسالم حدثت جمي وقد تكلم فيها الصحابة، أو في نظيرها، فإنه لما فتحت ال
اجون            امتهم، وال يحت ه ع َتجُّ ب م يكن َيْح اع ل ة، واإلجم فيها بالكتاب والسنة، وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليل

إن  / اْقِض بما في آتاب  : ذ هم أهل اإلجماع، فال إجماع قبلهم، لكن لما جاء التابعون آتب عمر إلى ُشَرْيحإليه؛ إ اهللا، ف
    . فبما أجمع عليه الناس  : وفي رواية  . لم تجد فبما في سنة رسول اهللا، فإن لم تجد فبما به قضي الصالحون قبلك

  
اع     وعمر قدم الكتاب ثم السنة وآذلك ابن مسعو م اإلجم نة، ث م الس اب، ث ن     . د قال مثل ما قال عمر، قدم الكت ذلك اب وآ

ي بكر        (   : عباس آان يفتي بما في الكتاب، ثم بما في السنة، ثم بسنة أبي بكر وعمر؛ لقوله ذين من بعدي أب دوا بالل اقت
م من أشهر الصحابة ب        ) وعمر اس، وه ن عب ذا هو     ، وهذه اآلثار ثابتة عن عمر وابن مسعود واب ا والقضاء، وه الفتي

    . الصواب
  

ره، وإن وجد          : ولكن طائفة من المتأخرين قالوا ى غي م يلتفت إل إن وجده ل يبدأ المجتهد بأن ينظر أوًال في اإلجماع، ف
    . اإلجماع نسخه والصواب طريقة السلف  : نًصا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، وقال بعضهم

  
ا أن يكون النص     وذلك ألن اإلجماع إ ذا خالفه نص فالبد أن يكون مع اإلجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ، فأم

ا نهيت عن اتباعه            ى حفظ م ة إل ط، وهو نسبة األم المحكم قد ضيعته األمة وحفظت النص المنسوخ فهذا ال يوجد ق
ًرا أو        ذر آثي د تتع اع ق ة اإلجم ك، ومعرف ذي  وإضاعة ما أمرت باتباعه وهي معصومة عن ذل ا،فمن ذا ال يحيط  / غالًب

    . بخالف النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة  ؟ بأقوال المجتهدين
  

وهم إنما آانوا يقضون بالكتاب أوًال؛ ألن السنة ال تنسخ الكتاب فال يكون في القرآن شيء منسوخ بالسنة، بل إن آان 
نة، وال يكون في السنة     فيه منسوخ آان في القرآن ناسخه، فال يقدم غير القرآن عليه، ثم  إذا لم يجد ذلك طلبه في الس

إن     ار، ف اظ اآلث شيء منسوخ إال والسنة نسخته، ال ينسخ السنة إجماع وال غيره، وال ُتَعارض السنة بإجماع وأآثر ألف
رآ              م يجده في الق ه إذا ل رآن، فيجوز ل ذلك في الق ا، وآ ه فيه نة، مع أن ن أن لم يجد فالطالب قد ال يجد مطلوبه في الس

يطلبه في السنة، وإذا آان في السنة لم يكن ما في السنة معارًضا لما في القرآن، وآذلك اإلجماع الصحيح ال يعارض 
    . آتاًبا وال سنة

  
   . تم بحمد اهللا وعونه وصلواته على خير بريته محمد وآله وسلم

  
    : وقال ـ َرِحمُه اهللا ـ َبعد آالم له

  
  همفي تصويب المجتهدين وتخطئت

  
    : في هذا الباب لسائر األمة فنقول  ] قاعدة جامعة [ ونحن نذآر 

  
ـزئيات آيف وقعت      م يعرف الج وإال   ؟ البد أن يكون مع اإلنسان أصول آلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ث



 

    . فيبقي في آذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم
  

روع واألصول،           : فنقول أثيمهم في مسائل الف أثيمهم وعدم ت تهم وت إن الناس قد تكلموا في تصويب المجتهدين وتخطئ
    : ونحن نذآر أصوًال جامعة نافعة

  
زاع   : األصل األول ا ن ألة فيه ل مس ي آ اده الحق ف د أن يعرف باجته ن آل واح ه هل يمك د   ؟ أن ه فاجته م يمكن وإذا ل

ر،   واستفرغ ُوْسَعه فلم يصل إلى الحق، بل قال ما اعتقد أنه هو الحق في نفس األمر، ولم يكن هو الحق في نفس األم
    . هذا أصل هذه المسألة  ؟ يستحق أن يعاقب أم ال/ هل 

  
    : وللناس في هذا األصل ثالثة أقوال، آل قول عليه طائفة من النظار

  
مسألة دليًال يعرف به، يتمكن آل من اجتهد واستفرغ وسعه  إن اهللا قد نصب على الحق في آل  : قول من يقول  : األول

  . أن يعرف الحق، وآل من لم يعرف الحق في مسألة أصولية أو فروعية فإنما هو لتفريطه فيما يجب عليه، ال لعجزه
ال هؤالء               م ق ر هؤالء، ث ة من أهل الكالم غي ول طائف ة، وهو ق ة والمعتزل ا    : وهذا القول هو المشهور عن القدري أم
أثم           م يستفرغ وسعه في طلب الحق في ه ل ا فإن م يعرفه ا    . المسائل العلمية فعليها أدلة قطعية تعرف بها، فكل من ل وأم

    : المسائل العملية الشرعية فلهم مذهبان
  

واحد في المصيب   : أنها آالعملية، وأنه على آل مسألة دليل قطعي مـن خالفه فهو آثم، وهـؤالء الذين يقولون  : أحدهما
ول     ذا ق ان، وه آل مسألة أصلية وفرعية، وآل من سوي المصيب فهو آثم؛ ألنه مخطئ والخطأ واإلثم عندهم متالزم

    . ِبْشر المريسي وآثير من المعتزلة البغداديين
  

ه       : الثاني إن من خالف م يكن عليه      / أن المسائل العملية إن آان عليها دليل قطعي ف ة، وإن ل م مخطئ آالعلمي ل  آث ا دلي
    . قطعي فليس هللا فيها حكم في الباطن، وحكم اهللا في حق آل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه

  
ة،          الفوهم في المسائل االجتهادي م، لكن خ ان مخطئ آث وهـؤالء وافقوا األولين في أن الخطأ واإلثم متالزمان، وإن آ

د هؤالء، وإن     : فقالوا ل عن ى شيء دون شيء،          ليس فيها قاطع، والظن ليس عليه دلي ل النفوس إل ا هو من جنس مي م
م في             اد، واإلث وب باالجته م مطل يس في نفس األمر حك ه ل فجعلوا االعتقادات الظنية من جنس اإلرادات، وادعوا أن
ولي            ه، وهو أحد ق ائي وابن ه آالِجَب الَّف ومن اتبع َذْيل الَع ي الُه نفس األمر أمارة أرجح من أمارة، وهذا القول قول أب

بعهم          األ ي؛ ومن ات ن العرب ي بكر ب ي، وأب د الغزال ي حام اقالني وأب د    . شعري وأشهرهما، وهو اختيار القاضي الب وق
    . بسطنا القول في ذلك بسًطا آثيًرا في غير هذا الموضع

  
ون         رهم يقول ره من األشعرية، وغي أبي إسحاق اإلسفرائيني وغي ه سفسطة وآخره        : والمخالفون لهم آ ول أول ذا الق ه

ا وظاهًرا؛ إذ ال يتصور          : زندقة، وهذا قول من يقول و مصيب باطًن ة فه ة العملي إن آل مجتهد في المسائل االجتهادي
م اهللا، ال     يس هو حك / عندهم أن يكون مجتهًدا مخطًئا إال بمعنى أنه خفي عليه بعض األمور، وذلك الذي خفي عليه ل

    . هو المخطئ في المسائل القطعية فهو آثم عندهمفي حقه وال في حق أمثاله، وأما من آان مخطًئا و
  

أن المجتهد المستدل قد يمكنه أن يعرف الحق، وقد يعجز عن ذلك، لكن إذا عجز من   : والقول الثاني في أصل المسألة
ل      لمحض   ذلك فقد يعاقبه اهللا ـ تعالى ـ وقد ال يعاقبه؛ فإن له أن يعذب من يشاء، ويغفر لمن يشاء، بال سبب أصًال، ب

    . وهذا قول الجهمية واألشعرية وآثير من الفقهاء وأتباع األئمة األربعة، وغيرهم  . المشيئة
  

د     : ثم قال هؤالء د اجته قد علم بالسمع أن آل آافر فهو في النار، فنحن نعلم أن آل آافر فإن اهللا سيعذبه، سواء آان ق
ا المس   أآثرهم        وعجز عن معرفة دين اإلسالم، أو لم يجتهد، وأم ات ف ان اختالفهم في الفروعي إن آ ون ف لمون المختلف

ى      : ال عذاب فيها، وبعضهم يقول  : يقول م عل ه ال إث ألن الشارع عفا عن الخطأ فيها، وعلم ذلك بإجماع السلف على أن
    . ألن الخطأ في الظنيات ممتنع، آما تقدم ذآره عن بعض الجهمية واألشعرية  : المخطئ فيها، وبعضهم يقول

  
ك   : وأما القطعيات فأآثرهم ُيَؤثُِّم المخطئ فيها، ويقول ه     . إن السمع قد دل على ذل نهم من ال يؤثم ول المحكي     . وم والق



 

هـذه األمـة، ال في األصول /أنه آان ال يؤثم المخطئ مـن المجتهدين مـن   : عن عبيد اهللا بن الحسن الَعْنَبِري هذا معناه
ول        وال في الفـروع، وأنكر ر هؤالء فيق ا غي ول، وأم ذا الق د اهللا ه   : جمهور الطائفتين من أهل الكالم والرأي على عبي

ا         ًدا مخطًئ رهم، ال يؤثمون مجته ي، وغي ن عل وري وداود ب هذا قول السلف وأئمة الفتوى آأبي حنيفة والشافعي، والث
زم وغي  ن ح نهم اب ك ع ر ذل ا ذآ ة، آم ي الفروعي ائل األصولية، وال ف ي المس افعي ف ة والش و حنيف ان أب ذا آ ره؛ وله

    . وغيرهما يقبلون شهادة أهل األهواء إال الخطابية، ويصححون الصالة خلفهم
  

م      : والكافر ال تقبل شهادته على المسلمين، وال يصلى خلفه، وقالوا ابعين له هذا هو القول المعروف عن الصحابة والت
ة وال   أنهم ال يكفرون وال ي  : بإحسان وأئمة الدين ألة عملي فسقون وال يَؤثُِّمون أحًدا من المجتهدين المخطئين، ال في مس

ة       : علمية، قالوا ة والجهمي والفرق بين مسائل الفروع واألصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكالم والمعتزل
    . رفوا حقيقة هذا القول وال غورهومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه، ولم يع

  
اب وال سنة وال               : قالوا ا آت دل عليه م ي ة في اإلسالم ل ا محدث ا أنه روع، آم والفرق بين ذلك في مسائل األصول والف

وه مسائل       . إجماع، بل وال قالها أحد من السلف واألئمة، فهي باطلة عقًال ا جعل ين م ائل   / فإن المفرقين ب أصول ومس
    . فرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين، بل ذآروا ثالثة فروق أو أربعة آلها باطلةفروع لم ي

  
ال  روع هي                 : فمنهم من ق ائل الف ط، ومس اد فق م واالعتق ا العل ي يطلب فيه ة الت ة االعتقادي مسائل األصول هي العلمي

ل ا العم ب فيه ي يطل ة الت الوا  . العملي ائ  : ق إن المس رق باطل؛ ف ذا ف لوه ده، مث ر جاح ا يكف ا م ة فيه وجوب   : ل العملي
واحش     م والف ا والظل ا والرب ا ال       . الصلوات الخمس والزآاة وصوم شهر رمضان وتحريم الزن ة م وفي المسائل العلمي

ي صلى       : وآتنازعهم في بعض النصوص     ؟ هل رأي محمد ربه  : يأثم المتنازعون فيه، آتنازع الصحابة ه النب هل قال
اه    ؟ وسلم، أم ال اهللا عليه ا أراد بمعن ازعهم في بعض الكلمات      ؟ وم رآن، أم ال      : وآتن ازعهم في     ؟ هل هي من الق وآتن

ْرد         ؟ هل أراد اهللا ورسوله آذا وآذا  : بعض معاني القرآن والسنة ْوَهر الَف ألة الَج ق الكالم، آمس وآتنازع الناس في دقي
    . فليس في هذا تكفير وال تفسيقوتماثل األجسام وبقاء األعراض، ونحو ذلك، 

  
أ         : قالوا ي أن يكون الخط م بال عمل أول والمسائل العملية فيها عمل وعلم، فإذا آان الخطأ مغفوًرا فيها، فالتي فيها عل

    . فيها مغفوًرا
  
ل قطعي          : ومنهم من قال/ ا دلي يس عليه ا ل ة م ل قطعي،والفرعي ا دلي ال أولئك    . المسائل األصولية هي ما آان عليه   : ق

ا         ا، وفيه م يعرفه رهم ل ا وغي وهذا الفرق خطأ ـ أيًضا ـ فإن آثيًرا من المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفه
ر        م يكف ل ل ا الرجل بجهل وتأوي ما هو قطعي باإلجماع، آتحريم المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة، ثم لو أنكره

م         حتي تقام عليه الحجة، آما أن جماع م، ول ا حالل له ة، ورأوا أنه نهم ُقَداَم د عمر م ة استحلوا شرب الخمر على عه
    . تكفرهم الصحابة حتي بينوا لهم خطأهم فتابوا ورجعوا

  
وقد آان على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم طائفة أآلوا بعد طلوع الفجر، حتي تبين لهم الخيط األبيض من الخيط     

ل         . لى اهللا عليه وسلم، فضًال عن تكفيرهم، وخطؤهم قطعي األسود، ولم يؤثمهم النبي ص د قت د ق ن زي ذلك أسامة ب وآ
ان       : الرجل المسلم وآان خطؤه قطعًيا، وآذلك الذين وجدوا رجـًال في َغَنٍم له فقال ـاله، آ ـذوا م وه وأخ إني مسلم، فقتل

    . لهم، آان مخطًئا قطًعاوآذلك خالد بن الوليد قتل بني ُجَذْيَمة وأخذ أموا  . خطـؤهم قطعًيا
  

م   وآذلك الذين تيمموا إلى اآلباط، وعمار الذي َتَمعََّك في التراب للجنابة آما تمعك الدابة، بل والذين أصابتهم جنابة فل
م      . يتيمموا ولم يصلوا آانوا مخطئين قطًعا وا بوجوب الحج أو    / وفي زماننا لو أسلم قوم في بعض األطراف ول يعلم

    . تحريم الخمر لم يحدوا على ذلك، وآذلك لو نشؤوا بمكان جهل لم يعلموا
  

ـرام       : وقد زنت على عهد عمر امرأة، فلما أقرت به قال عثمان ه ح م أن ين     . إنها لتستهل به استهالل من ال يعل ا تب فلم
    . واستحالل الزنا خطأ قطًعا  . للصحابة أنها ال تعـرف التحريم لم َيُحـدُّوها

  
ذلك ال           والرجل  اق، وآ ه باتف م علي ا، وال إث و مخطئ قطًع ه فه ين بخالف ه فتب إذا حلف على شيء يعتقده آما حلف علي

    . آفارة عليه عند األآثرين



 

  
ذلك       زاع، وآ ه، وفي القضاء ن ومن اعتقد بقاء الفجر فأآل فهو مخطئ قطًعا إذا تبين له األآل بعد الفجر، وال إثم علي

    . ومثل هذا آثير  . بخالفه من اعتقد غروب الشمس فتبين
  

الى   ] 286  : البقرة [   } َربََّنا َال ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا {   : وقول اهللا ـ تعالى ـ في القرآن   ال اهللا تع د فعلت   [   : ، ق م    .  ] ق ول
الوا   والظني ما ال يجزم بأنه  . يفرق بين الخطأ القطعي في مسألة قطعية أو ظنية ا، ق فمن    : خطأ إال إذا آان أخطأ قطًع

    . إن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأثم، فقد خالف الكتاب والسنة واإلجماع القديم  : قال
  
ول في نفسه؛         : قالوا/  يس هو وصًفا للق وأيًضا فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين ل

ا وال             فإن اإلنسان قد يقطع ك، ال قطًع ره ال يعرف ذل ده، وغي وم صدقه عن ل المعل ا بالضرورة، أو بالنق ياء علمه بأش
ره وال                . ظًنا ا ال يتصوره غي ه م ذهن، سريع اإلدراك، فيعرف من الحق، ويقطع ب وي ال ا، ق وقد يكون اإلنسان ذآًي

    . يعرفه، ال علًما وال ظًنا
  

ون في          فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى اإلن اس يختلف ى االستدالل، والن ه عل ة، وبحسب قدرت سان من األدل
آل من خالفه قد خالف   : هذا وهذا، فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة مالزمة للقول المتنازع فيه، حتي يقال

ـذا ا   م أن ه ـرق ال يطـرد وال   القطعي، بل هو صفة لحال الناظـر المستدل المعتقد، وهـذا مما يختلف فيه الناس، فعل لف
    . ينعكس

  
المسائل األصولية هي المعلومة بالعقل، فكل مسألة علمية استقل العقل ِبَدْرِآَها فهي    : ومنهم من فرق بفرق ثالث وقال

ا  الوا        . من مسائل األصول التي يكفر أو يفسق مخالفه ة بالشرع، ق ة هي المعلوم األول   : والمسائل الفروعي ائل    : ف آمس
    . آمسائل الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار  : ت والقـدر، والثانيالصفا

  
    . ما ذآرتموه بالضد أولي، فإن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من األحكام التي يستقل بها العقل  : فيقال لهم/ 
  

ال           : إلى أن قال ي يق ة الت أ في المسائل العقلي ان الخط إن آ ذ ف ا أصو    : وحينئ ذه      إنه الكون ه ًرا، فهؤالء الس دين آف ل ال
ر من           ًرا فال يكف ا آف أ فيه م يكن الخط الفهم، وإن ل الطرق الباطلة في العقل، المبتدعة في الشرع، هم الكفار ال من خ
م يبتدعـون         ـدع أنه ـل الب ـن شأن أه ـن م خالفهم فيها، فثبت أنه ليس آافًرا في حكم اهللا ورسـوله على التقـديرين، ولك

ه؛  أقـوا ًال يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من اإليمان الذي البد منه، ويكفرون من خالفهم فيها، ويستحلون دم
    . آفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة، وغيرهم

  
ا ل    دمائهم، آم تحًال ل م مس ا له ان مخالًف أ وإن آ د فأخط ن اجته رون م وًال، وال يكف دعون ق نة ال يبت ل الس ر وأه م تكف

    . الصحابة الخوارج، مع تكفيرهم لعثمان وعلى ومن واالهما، واستحاللهم لدماء المسلمين المخالفين لهم
  

ى     وا عل ونهم بن ه؛ لك ر ونفي ه، والتكفي أثيم ونفي ة، والت ائل بالتصويب والتخطئ ذه المس ي ه ين ف ؤالء المتكلم الم ه وآ
ون     ذين يجعل ة، ال ة الحق       القولين المتقدمين في قول القدري ى معرف ادًرا عل ه،      / آل مستدل ق م يعرف فيعذب آل من ل

م            : وقول الجهمية الجبرية الذين يقولون يئة، فيعذب من ل ل اهللا يعذب بمحض المش ال قدرة للعبد على شيء أصًال، ب
    . يعمل ذنًبا قط، وُينعُِّم من آفر وفسق، وقد وافقهم على ذلك آثير من المتأخرين

  
ار          : وهؤالء يقولون ال الكف ذاب أطف نهم من يجزم بع م م يجوز أن يعذب األطفال والمجانين، وإن لم يفعلوا ذنًبا قط، ث

ة بال سبب أصًال،          ؟ ال أدري ما يقع  : في اآلخرة، ومنهم من يجوزه يقول ر ألفسق أهل القبل وهؤالء يجوزون أن يغف
نات أ    ه حس ت ل يئة الصغيرة، وإن آان ى الس ل الصالح عل ذب الرج ل بمحض   ويع بب أصًال، ب ال س ال ب ال الجب مث

    . المشيئة
  

    . وأصل الطائفتين أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على اآلخر بال مرح، إلى آخر ما نقل ـ رحمه اهللا
  

ة الحق، وال         : ثم قال تمكن من معرف د واستدل ي وبهذا يظهر القول الثالث في هذا األصل، وهو أنه ليس آل من اجته



 

ول المعروف عن سلف      يستحق الوعيد إال من ترك مأموًرا أو فعل محظوًرا، وهذا هو قول الفقهاء واألئمة، وهو الق
ولين        ول يجمع الصواب من الق ذا الق لمين، وه ة،      /  . األمة وقول جمهور المس ول الجهمي ول األول ق فالصواب من الق

يس آل من طلب           ه ل ور، وهو أن ه السلف والجمه وا في ل          الذي وافق ه، ب ة الحق في تمكن من معرف د واستدل ي واجته
    . استطاعة الناس في ذلك متفاوتة

  
ي          : والقدرية يقولون ار حت ى الكف ه عل إن اهللا ـ تعالى ـ َسوَّى بين المكلفين في القدرة ولم يخص المؤمنين بما فضلهم ب

ي  و  . آمنوا، وال َخصَّ المطيعين بما فضلهم به على الُعَصاة حتي أطاعوا هذا من أقوال القدرية والمعتزلة وغيرهم، الت
    . خالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح، آما بسط في موضعه

  
ة          : ولهذا قالوا يهم القبل اس إذا اشتبهت عل وم أن الن ة الحق، ومعل إن آل ُمْسَتِدلٍّ فمعه قدرة تامة يتوصل بها إلى معرف

باالجتهاد واالستدالل على جهة القبلة، ثم بعضهم يتمكن من معرفة جهتها، وبعضهم يعجز في السفر فكلهم مأمورون 
ه في          م علي ع هللا، وال إث ك، لكن هو مطي عن ذلك فيغلط، فيظن في بعض الجهات أنها جهتها وال يكون مصيًبا في ذل

م به           ا إال وسعها، فعجزهم عن العل الى ـ ال يكلف نفًس د      صالته إليها؛ ألن اهللا ـ تع ا، آالمقي ا آعجزه عن التوجه إليه
    . والخائف والمحبوس والمريض الذي ال يمكنه التوجه إليها

  
ول  أمور، أو        / إن اهللا   : ولهذ آان الصواب في األصل الثاني قول من يق ْرك الم ال يعذب في اآلخرة إال من عصاه ِبَت

الوا      والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة، بخالف الجهم  . فعل المحظور إنهم ق رهم؛ ف بعهم من األشعرية وغي   : ية ومن ات
    . بل يعذب من ال ذنب له، أو نحو ذلك

  
والً   {   : ثم هؤالء يحتجون على المعتزلة في نفي اإليجاب والتحريم العقلي بقوله تعالى َث َرُس   } َوَما ُآنَّا ُمَعذِِّبيَن َحتَّى َنْبَع

ل        ، وهو حجة عليهم ـ   ] 15  : اإلسراء [  ذيب قب م يجوزون التع أيًضا ـ في نفي العذاب مطلًقا إال بعد إرسال الرسل، وه
ة      : فأولئك يقولون  . إرسال الرسل ائح العقلي ه فعل القب ون    . يعذب من لم يبعث إليه رسوًال؛ ألن ل يعذب     : وهؤالء يقول ب

ل      . من لم يفعل قبيًحا ـ قط ـ آاألطفال   الى    وهذا مخالف للكتاب والسنة والعق ال تع ا ـ ق ى      {   : ـ أيًض ذِِّبيَن َحتَّ ا ُمَع ا ُآنَّ َوَم
اُلوا   {   : ، وقال تعالى عن أهل النار } َنْبَعَث َرُسوًال َتَكاُد َتَميَُّز ِمَن اْلَغْيِظ ُآلََّما ُأْلِقَي ِفيَها َفْوٌج َسَأَلُهْم َخَزَنُتَها َأَلْم َيْأِتُكْم َنِذيٌر َق

رٍ   َبَلى َقْد َجاءَنا َنِذ َلاٍل َآِبي ي َض ك  [   } يٌر َفَكذَّْبَنا َوُقْلَنا َما َنزََّل اللَُّه ِمن َشْيٍء ِإْن َأنُتْم ِإلَّا ِف ر ـ سبحانه      ] 9، 8  : المل د أخب ، فق
م       ؟ هل جاءهم نذير  : وتعالى ـ بصيغة العموم أنه آلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة  ذير، فل د جاءهم ن فيعترفون بأنهم ق

    . َق َفْوٌج يدخل النار إال وقد جاءهم نذير، فمن لم يأته نذير لم يدخل النارَيْب
  

هذا بهذا السبب، فعلم أنه ال يعذب   : أي  ] 131  : األنعام [   } َذِلَك َأن لَّْم َيُكن رَّبَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها َغاِفُلوَن {   : وقال
    . نذير، وذل ـ أيًضا ـ على أن ذلك ظلم تنزه ـ سبحانه ـ عنه/ ه من آان غافًال ما لم يأت

  
ه                    ا إال وسعها، آقول ه ال يكلف نفًس ر موضع أن ر في غي د أخب الى ـ ق إن اهللا ـ تع ا، ف ا ِإالَّ     {   : وأيًض ُه َنْفًس ُف الّل َال ُيَكلِّ

ْم      َوالَِّذيَن آَمُنوْا َو {   : ، وقوله ] 286  : البقرة [   } ُوْسَعَها ِة ُه َحاُب اْلَجنَّ ـِئَك َأْص َعَها ُأْوَل َعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َال ُنَكلُِّف َنْفًسا ِإالَّ ُوْس
ُه َنفْ    {   : ، وقوله ] 233  : البقرة [   } َال ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها {   : ، وقوله ] 42  : األعراف [   } ِفيَها َخاِلُدوَن ُف اللَّ ا ُيَكلِّ ا    َل ا َم ا ِإلَّ ًس

    .  ] 7  : الطالق [   } آَتاَها
  

ال   َتَطْعُتمْ     {   : وأمر بتقواه بقدر االستطاعة فق ا اْس َه َم اتَُّقوا اللَّ ابن  [   } َف ولهم     ] 16  : التغ ون بق اه المؤمن د دع ا َوَال   {   : ، وق َربََّن
    .  ] قد فعلت [   : ، فقال ] 286  : البقرة [   } ن َقْبِلَنا َربََّنا َوَال ُتَحمِّْلَنا َما َال َطاَقَة َلَنا ِبِهَتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصًرا َآَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِم

  
ه ال يؤاخذ المخطئ     فدلت هذه النصوص على أنه ال يكلف نفًسا ما تعجز عنه، خالًفا للجهمية المجبرة، ودلت على أن

    . والناسي خالًفا للقدرية والمعتزلة
  

اب  د              . وهذا فصل الخطاب في هذا الب ك، إذا اجته ر ذل ٍت، وغي اظر وُمْف الم ون اآم وع ام وح د المستدل من إم فالمجته
للثواب إذا اتقاه ما استطاع، وال / واستدل فاتقي اهللا ما استطاع آان هذا هو الذي آلفه اهللا إياه، وهو مطيع هللا مستحق 

أنه مطيع هللا، لكن قد يعلم الحق في نفس األمر وقد ال   : المجبرة ـ وهو مصيب، بمعنييعاقبه اهللا البتة ـ خالًفا للجهمية 
ل آل من                 : يعلمه، خالًفا للقدرية والمعتزلة في قولهم دم، ب ا تق ذا باطل آم إن ه م الحق، ف آل من استفرغ وسعه عل



 

    . استفرغ وسعه استحق الثواب
  

زل    وآذلك الكفار، من بلغه دعوة النبي صلى اهللا  ا أن عليه وسلم في دار الكفر، وعلم أنه رسول اهللا فآمن به، وآمن بم
ع شرائع         زام جمي ى دار اإلسالم، وال الت ه الهجرة إل عليه، واتقي اهللا ما استطاع، آما فعل النجاشي وغيره، ولم تمكن

ائع اإلسالم، فهذا مؤمن  اإلسالم؛ لكونه ممنوًعا من الهجرة وممنوًعا من إظهار دينه، وليس عنده من يعلمه جميع شر
آما آان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون، وآما آانت امرأة فرعون، بل وآما آان يوسف الصديق ـ    . من أهل الجنة

ه دعاهم       ن اإلسالم؛ فإن عليه السالم ـ مع أهل مصر؛ فإنهم آانوا آفاًرا، ولم يمكنه أن يفعل معهم آل ما يعرفه من دي
ي    {   : يجيبوه، قال تعالى عن مؤمن آل فرعون إلى التوحيد واإليمان فلم ُتْم ِف َوَلَقْد َجاءُآْم ُيوُسُف ِمن َقْبُل ِباْلَبيَِّناِت َفَما ِزْل

    .  ] 34  : غافر [   } َشكٍّ مِّمَّا َجاءُآم ِبِه َحتَّى ِإَذا َهَلَك ُقْلُتْم َلن َيْبَعَث اللَُّه ِمن َبْعِدِه َرُسوًلا
  

نهم؛   / وإن آان ملك النصاري، فلم يطعه قومه في وآذلك النجاشي، هو  ر م الدخول في اإلسالم، بل إنما دخل معه نف
ى        لمين إل ة، خرج بالمس لم بالمدين ه وس ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه، فصلي عليه النبي صلى اهللا علي

م صالًحا من أهل الحبشة مات        إن (   : المصلي فصفهم صفوًفا، وصلي عليه، وأخبرهم بموته يوم مات وقال ا لك   .  ) أًخ
ل       ت، ب وآثير من شرائع اإلسالم ـ أو أآثرها ـ لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر، ولم يجاهد، وال حج البي
ان يظهر          ك آ اة الشرعية؛ ألن ذل ؤدي الزآ قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمس، وال يصوم شهر رمضان، وال ي

رآن،             . ونه عليه، وهو ال يمكنه مخالفتهمعند قومه فينكر م الق نهم بحك م بي ه أن يحك م يكن يمكن ه ل ا أن م قطًع ونحن نعل
وه عن         ذََّره أن يفتن ه، وَح زل اهللا إلي ا أن نهم إال بم واهللا قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بي

    . بعض ما أنزل اهللا إليه
  

ين الشريف والوضيع،              وهذا مثل الحكم في   دماء ب دل، والتسوية في ال ديات بالع رجم، وفي ال دِّ ال ا للُمْحِصن ِبَح الزن
    . النفس بالنفس والعين بالعين، وغير ذلك

  
ين المسلمين     والنجاشي ما آان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فإن قومه ال ُيِقرُّونه على ذلك، وآثيًرا ما يتولي الرجل ب

ك، وال    والتتار قاضًيا ـ بل وإماًما ـ وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فال يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذل
ل  /  . يكلف اهللا نفًسا إال وسعها دل، وقي ى      : وعمر ابن عبد العزيز ُعودي وأوذي على بعض ما أقامه من الع مَّ عل ه ُس إن

انو    . ذلك ة، وإن آ ل           فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجن ه، ب ى التزام درون عل ا ال يق وا من شرائع اإلسالم م م يلتزم ا ل
    . آانوا يحكمون باألحكام التي يمكنهم الحكم بها

  
زِ   {   : ولهذا جعل اهللا هؤالء من أهل الكتاب، قال اهللا تعالى آ ُأن َل َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمن ُيْؤِمُن ِبالّلِه َوَما ُأنِزَل ِإَلْيُكْم َوَم

ْم إِ           َد َربِِّه ُرُهْم ِعن ْم َأْج ـِئَك َلُه يًال ُأْوَل ا َقِل ِه َثَمًن اِت الّل َتُروَن ِبآَي ِه َال َيْش ِعيَن ِلّل ْيِهْم َخاِش ابِ  ِإَل ِريُع اْلِحَس َه َس آل  [   } نَّ الّل
ة من السلف     ] 199 : عمران ال طائف ذا عن ج          : ، وهذه اآلية قد ق روي ه ا نزلت في النجاشي، وي اس   إنه ن عب ابر واب
ادة     : ومنهم من قال  . وأنس ال الحسن وقت إن لفظ           . فيه وفي أصحابه، آما ق راد الصحابة ولكن هو المطاع، ف ذا م وه

    . اآلية لفظ الجمع لم يرد بها واحد
  

ن عي    : وعن عطاء قال ى دي سي  نزلت في أربعين من أهل نجران، وثالثين من الحبشة، وثمانية من الروم، وآانوا عل
ل      ة، مث لم بالمدين ه وس ن     : فآمنوا بمحمد صلى اهللا عليه وسلم، ولم يذآر هؤالء من آمن بالنبي صلى اهللا علي د اهللا ب عب

ؤمنين فال             ان نصرانًيا، إال هؤالء صاروا من الم ره ممن آ لمان الفارسي، وغي َسَالم، وغيره ممن آان يهوديا، وس
ْيِهمْ َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِك {   : يقال فيهم ران  [   } َتاِب َلَمن ُيْؤِمُن ِبالّلِه َوَما ُأنِزَل ِإَلْيُكْم َوَمآ ُأنِزَل ِإَل ول أحد   ] 199  : آل عم   : ، وال يق

ال    دين يق اجرين المجاه م من أهل      : إن اليهود والنصارى بعد إسالمهم وهجرتهم ودخولهم في جملة المسلمين المه إنه
أ    من جملتهم وقد آم  : الكتاب، أي ول خط الى في المقت ٍة        {   : نوا بالرسول، آما قال تع ُر َرَقَب ْؤِمٌن َفَتْحِري َو ْم ْم َوُه ُدوٍّ لَُّك َع

ا           ] 92  : النساء  [   } َوِإن َآاَن ِمن َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم مِّيَثاٌق {   : إلى قوله  } مُّْؤِمَنٍة ن، وم د آم ان ق دو ولكن هو آ و من الع ، فه
    . هجرة، وإظهار اإليمان، والتزام شرائعه، فسماه مؤمًنا؛ ألنه فعل من اإليمان ما يقدر عليهأمكنه ال

  
الى    ال تع ِذيَن   {   : وهذا آما أنه قد آان بمكة جماعة من المؤمنين يستخفون بإيمانهم، وهم عاجزون عن الهجرة، ق ِإنَّ الَّ

ِهْم قَ  اِلِمي َأْنُفِس ُة َظ اُهُم اْلَمآلِئَك َعًة    َتَوفَّ ِه َواِس ْن َأْرُض الّل ْم َتُك اْلَوْا َأَل ي اَألْرِض َق َعِفيَن ِف ا ُمْسَتْض اُلوْا ُآنَّ ُتْم َق يَم ُآن اُلوْا ِف
ِن َال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َساء َواْلِوْلَداَفُتَهاِجُروْا ِفيَها َفُأْوَلـِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصيًرا ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنِّ



 

وًرا          وًّا َغُف ُه َعُف اَن الّل ْنُهْم َوَآ َو َع ُه َأن َيْعُف ـِئَك َعَسى الّل ذر ـ سبحانه ـ      ] 99ـ   97  : النساء  [   } َوَال َيْهَتُدوَن َسِبيًال َفُأْوَل ، فع
اِتُلو  {   : وقال تعالى  . المستضعف العاجز عن الهجرة اء        َوَما َلُكْم َال ُتَق اِل َوالنَِّس َن الرَِّج َعِفيَن ِم ِه َواْلُمْسَتْض ِبيِل الّل ي َس َن ِف

يًرا  َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َأْخِرْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْرَيِة الظَّاِلِم َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَّ ُدنَك َنِص   } ُدنَك َوِليًّا َواْجَعل لََّنا ِمن لَّ
إذا              ] 75  : النساء [  ه؛ ف ا عجزوا عن نهم م د سقط ع نهم، فق ة دي انوا عاجزين عن إقام ان     / ، فأولئك آ يمن آ ذا ف ان ه آ

    ؟ مشرًآا وآمن، فما الظن بمن آان من أهل الكتاب وآمن
  

ل أن      ه  : ، قيل ] 92  : النساء [   } َفِإن َآاَن ِمن َقْوٍم َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ْمْؤِمٌن {   : وقوله اس أهل الحرب، مث ه لب و الذي يكون علي
د في           ول الشافعي وأحم ارة، وهو ق ة، وتجب الكف ه الدِّي يكون في صفهم، َفُيْعَذر القاتل؛ ألنه مأمور بقتاله، فتسقط عن

ارة        : أحد القولين، وقيل ه الكف د أوجب في ذا ق ل   . بل هو من أسلم ولم يهاجر، آما يقوله أبو حنيفة، لكن ه ان  إ  : وقي ذا آ
ل       ه مؤمن وقت من أهل الحرب لم يكن له وارث، فال يعطي أهل الحرب ديته، بل تجب الكفارة فقط، وسواء عرف أن

    . خطأ أو ظن أنه آافر، وهذا ظاهر اآلية
  

ن            : وقد قال بعض المفسرين ل واب َرْيج ومقات ن ُج َل عن اب ا ُنِق إن هذه اآلية نزلت في عبد اهللا بن سالم وأصحابه، آم
القول    . إنها في ُمْؤِمني أهل الكتاب  : ، وبعضهم قال ] 199  : آل عمران [   } َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب {   : قوله  : يد، يعنيز فهو آ

    . وهذا قول مجاهد، ورواه أبو صالح عن ابن عباس  . األول، وإن أراد العموم فهو آالثاني
  

ا من آل وجه، ال يجوز أن            وقول من أدخل فيها ابن سالم وأمثاله ؤمنين ظـاهًرا وباطًن إن هؤالء من الم ضعيف؛ ف
 َيْشَتُروَن ِبآَياِت الّلِه َثَمًنا َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمن ُيْؤِمُن ِبالّلِه َوَما ُأنِزَل ِإَلْيُكْم َوَمآ ُأنِزَل ِإَلْيِهْم َخاِشِعيَن ِلّلِه َال {   : يقال فيهم
    .  ] 199  : آل عمران [   } ْوَلـِئَك َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم ِإنَّ الّلَه َسِريُع اْلِحَساِبَقِليًال ُأ

  
ال         : أما أوًال ة، وق لم المدين ه وس ي صلى اهللا علي دم النب ه عرفت أن       : فإن ابن سالم أسلم في أول ما ق ا رأيت وجه فلم

    . ا نزل ذآر أهل الكتاب فيها لما قدم وفد نجران سنة تسع أو عشروسورة آل عمرن إنم  . وجهه ليس بوجه آذاب
  

لمان الفارسي، فال         : وثانًيا ذلك س أن ابن سالم وأمثاله هو واحد من جملة الصحابة والمؤمنين، وهو من أفضلهم، وآ
ْوَن     . إنه من أهل الكتاب  : يقال فيه ل ُيْؤَت م ملتزمون     وهؤالء لهم أجور مثل أجور سائر المؤمنين ب رتين، وه أجرهم م

    .  } ُأْوَلـِئَك َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم {   : جميع شرائع اإلسالم، فأجرهم أعظم من أن يقال فيه
  

ال   ؟ وأيًضا، فإن أمر هؤالء آان ظاهًرا معروًفا ولم يكن أحد يشك فيهم، فأي فائدة في اإلخبار بهم   : وما هذا إال آما يق
ه         اإلسالم د د صلى اهللا علي ل محم م يعرف قب ن ل ه دي خل فيه من آان مشرًآا، أو آان آتابًيا، وهذا معلوم لكل أحد بأن

فأي فائدة في اإلخبار   . أميا/ وسلم، فكل من دخل فيه آان قبل ذلك؛ إما مشرًآا، وإما من أهل الكتاب؛ إما آتابيا، وإما 
    . تظاهرين بكثير مما عليه النصاري؛ فإن أمرهم قد يشتبهبخالف أمر النجاشي وأصحابه ممن آانوا م  ؟ بهذا

  
ة     ذه اآلي زول ه ل              : ولهذا ذآروا في سبب ن ال قائ لم، فق ه وس ي صلى اهللا علي ه النب لي علي ا مات النجاشي َص ه لم   : أن

هذه اآلية، هذا منقول عن   فنزلت  ؟ النصراني وهو في أرضه  .  ] الرجل من آفار الَعَجم  : والِعْلج [ تصلي على هذا الِعْلِج 
ن سالم              ذا بخالف اب ى النجاشي، وه ذين باشروا الصالة عل م من الصحابة ال جابر وأنس بن مالك وابن عباس، وه

    . وسلمان الفارسي؛ فإنه إذا صلي على واحد من هؤالء لم ينكر ذلك أحد
  

ه    وهذا مما يبين أن المظهرين لإلسالم فيهم منافق ال يصلى عليه، آما نزل ي وأمثال ن ُأَب ْن هو في      . في حق اب وأن َم
    . أرض الكفر يكون مؤمًنا يصلى عليه آالنجاشي

  
ُرُهُم           {  : ويشبه هذه اآلية أنه لما ذآر تعالى أهل الكتاب فقال وَن َوَأْآَث ْنُهُم اْلُمْؤِمُن م مِّ ًرا لَُّه اَن َخْي اِب َلَك ُل اْلِكَت َن َأْه َوَلْو آَم

ٍل    َيُضرُّوُآْم ِإالَّ َأًذى َوِإن ُيَقاِتُلوُآْم ُيَولُّوُآُم اَألُدَباَر ُثمَّ َال ُينَصُروَن ُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة َأاْلَفاِسُقوَن َلن  وْا ِإالَّ ِبَحْب ا ُثِقُف ْيَن َم
وَن    مِّْن الّلِه َوَحْبٍل مَِّن النَّاِس َوَبآُؤوا ِبَغَضٍب مَِّن الّلِه َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم اْلَم ِه َوَيْقُتُل اِت الّل ْسَكَنُة َذِلَك ِبَأنَُّهْم َآاُنوْا َيْكُفُروَن ِبآَي

مْ اَألنِبَياء ِبَغْيِر َحقٍّ َذِلَك ِبَما َعَصوا وََّآاُنوْا َيْعَتُدوَن َلْيُسوْا َسَواء مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة َقآِئ  َمٌة َيْتُلوَن آَياِت الّلِه آَناء اللَّْيِل َوُه
اِرُعونَ     ِر َوُيَس ِن اْلُمنَك ْوَن َع َن      َيْسُجُدوَن ُيْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَه ـِئَك ِم َراِت َوُأْوَل ي اْلَخْي ِف

ن سالم       : ، وهذه اآلية قيل ] 114 - 110 : آل عمران [   } الصَّاِلِحيَن د اهللا ب ل   . وأصحابه إنها نزلت في عب ه   : وقي   : إن قول



 

    . هو عبد اهللا بن سالم وأصحابه  .  } مِّْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْآَثُرُهُم اْلَفاِسُقوَن { 
  

نهم في الظاهر             ا المقصود من هو م اب، وإنم وهذا ـ واهللا أعلم ـ من نمط الذي قبله؛ فإن هؤالء ما بقوا من أهل الكت
در عل ؤمن، لكن ال يق و من آل وهو م ؤمن آل فرعون؛ وه دون، آم اجرون المجاه ون المه ه المؤمن در علي ا يق ى م

ُه       {   : فرعون وهو مؤمن؛ ولهذا قال تعالى َي اللَّ وَل َربِّ ا َأن َيُق وَن َرُجًل َوَقاَل َرُجٌل مُّْؤِمٌن مِّْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيَماَنُه َأَتْقُتُل
    . ، فهو من آل فرعون وهو مؤمن ] 28  : غافر [   } ِمن رَّبُِّكْمَوَقْد َجاءُآم ِباْلَبيَِّناِت 

  
َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيًرا لَُّهم  {   : وقد قال قبل هذا  } َوَأْآَثُرُهُم اْلَفاِسُقوَن {   : وآذلك هؤالء منهم المؤمنون؛ ولهذا قال

ذا      } َلن َيُضرُّوُآْم ِإالَّ َأًذى {   : ، ثم قال } اْلَفاِسُقوَن مِّْنُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْآَثُرُهُم رهم؛ وله ى أآث يعهم، ال إل ، وهذا عائد إليهم جم
، وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه، يشهد القتال معهم وال يمكنه  } َوِإن ُيَقاِتُلوُآْم ُيَولُّوُآُم اَألُدَباَر ُثمَّ َال ُينَصُروَن {   : قال
ه      / لهجرة، وهو مكره على القتال، ويبعث ا لم أن ه وس ي صلى اهللا علي يوم القيامة على نيته، آما في الصحيح عن النب

م    (   : قال َف به ل  ) يغزو جيش هذا البيت، فبينما هم ببيداء من األرض إذ ُخِس ال       : ، فقي َره، ق يهم الُمْك ا رسول اهللا، وف   : ي
ا أن     وهذا   .  ) يبعثون على نياتهم (  ه، آم ى نيت ه عل في ظاهر األمر، وإن قتل وحكم عليه بما يحكم على الكفار فاهللا يبعث

    . المنافقين منا يحكم لهم في الظاهر بحكم اإلسالم ويبعثون على نياتهم
  

ال            اس ق ذا روي أن العب ى مجرد الظواهر؛ وله وب ال عل ا في القل ى م ة عل ا رسول اهللا، آنت      : والجزاء يوم القيام ي
    .  ] أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى اهللا [   : قال  . كرًهام
  

ه من              د آمن ـ وهو عاجز عن الهجرة ـ ال يجب علي ر وق وبالجملة، ال خالف بين المسلمين أن من آان في دار الكف
م أن ا       م يعل و ل ه، فل م حكم م يعل ه،    الشرائع ما يعجز عنها، بل الوجوب بحسب اإلمكان، وآذلك ما ل ة علي لصالة واجب

ة وأهل الظاهر، وهو أحد            ي حنيف ذا مذهب أب اء، وه ولي العلم وبقي مدة لم يصل، لم يجب عليه القضاء في أظهر ق
    . الوجهين في مذهب أحمد

  
ّد         . وآذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان، وأداء الزآاة، وغير ذلك م ُيَح م تحريم الخمر فشربها ل ولو لم يعل

ا  باتفاق ا وا في قضاء الصلوات    / لمسلمين، وإنم ه             . اختلف ين ل م تب ر، ث ا، أو َمْيِس ا يستحله من رب و عامل بم ذلك ل وآ
د        . آما ال نفسخه لو فعل ذلك قبل اإلسالم  ؟ تحريم ذلك بعد القبض، هل يفسخ العقد، أم ال ا يعتق زوج نكاًح و ت ذلك ل وآ

الم رأ  رائع اإلس ه ش ا بلغت م لم ادتهم، ث ى ع د   صحته عل دٍَّة وق ي ِع زوج ف و ت ا ل بعض شروطه، آم د أخل ب ه ق ي أن
    . آما لو عقده قبل اإلسالم ثم أسلم  ؟ انقضت، فهل يكون هذا فاسًدا، أو يقر عليه

  
م د العل ًدا إال بع زم أح ا، أم ال تل م يعلمه زم من ل ه أن الشرائع هل تل ذا آل ين الشرائع الناسخة   ؟ وأصل ه رق ب أو يف

اب       هذا  ؟ والمبتدأة ين في آت وجهين المطلق ى ال فيه ثالثة أقوال، هي ثالثة أوجه في مذهب أحمد، ذآر القاضي أبو َيعل
ه الناسخ                ي يبلغ ه، وهو أن النسخ ال يثبت في حق المكلف حت رق في أصول الفق ره الوجه المف   . له، وذآر هو وغي

    . وأخرج أبو الخطاب وجًها في ثبوته
  

ار رك الطه اب من ت ذا الب ه  ومن ه ل علم ه قب ي الموضع المنهي عن ا، أو صلي ف م بوجوبه م يكن عل ة، ول ة الواجب
    . فيه روايتان منصوصتان عن أحمد  ؟ بالنهي، هل يعيد الصالة

  
د ثبت           : والصواب في هذا الباب آله ه، فق م وجوب م يعل ا ل ه ال يقضي م أن الحكم ال يثبت إال مع التمكن من العلم، وأن

ي الصحيح أن  ن ا/ ف يط   م ن الخ يض م ه الخيط األب ين ل ي تب ي رمضان، حت وع الفجر ف د طل ل بع ن أآ لصحابة م
م               م يكن يعل دة ال يصلي، ول ا م ان يمكث ُجُنًب نهم من آ لم بالقضاء، وم ه وس األسود، ولم يأمرهم النبي صلى اهللا علي

ي صلى     أمر النب نهم     جواز الصالة بالتيمم آأبي ذر وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنب، ولم ي ًدا م لم أح ه وس اهللا علي
م              م النسخ، ول ي بلغه دس، حت ى بيت المق وادي صاروا يصلون إل ة والب بالقضاء، وال شك أن َخْلًقا من المسلمين بمك

    . ومثل هذا آثير  . يؤمروا باإلعادة
  

ور    لف والجمه ه الس ذي علي ابق األصل ال ذا يط رو    : وه الوجوب مش عها، ف ا إال وس ف نفًس درة، أن اهللا ال يكل ط بالق
    . وصلي اهللا على محمد وآله وصحبه وسلم  . والعقوبة ال تكون إال على ترك مأمور، أو فعل محظور بعد قيام الحجة



 

  
  

    : وقال شيخ اإلسالم ـ قدَس اهللا روحه
  

  في العلوم الشرعية والعقلية: َفْصــل 
  

اس ول الن وم وخص   : ق ا عم ون بينهم د يك ة ق رعية والعقلي وم الش يم اآلخر العل دهما قس ون أح د يك ون   . وص، وق ويك
د          : السمعية والعقلية؛ وذلك أن قولنا  : الصواب في مواضع أن يقال ه الشارع، وق ا أمر ب ه م راد ب العلوم الشرعية قد ي

    . يراد به ما أخبر به الشارع، وقد يراد به ما شرع أن يعلم، وقد يراد به ما علمه الشارع
  

    . العمل المشروع ـ وهو الواجب أو المستحب، وربما دخل فيه المباح بالشرع  : المشروع ـ آما يقالهو العلم   : فاألول
  

اني اب      : والث رآن والكت ان والق ن اإليم ه م ا بعث ب ه بم ه الرسول ألمت ا علم و م ارع، وه ن الش تفاد م م المس و العل ه
    . ذلك والحكمة، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، أو اإلجماع، أو توابع

  
ي    : إضافة له بحسب حكمه في الشرع،والثاني    : فاألول ا في األول    / إضافة إل ه، فقولن ه ودليل ا      : طريق م شرعي آم عل
اب،        : آما يقال  : عمل شرعي، والثاني  : يقال واب والعق ذم، والث ة المدح وال علم عقلي وسمعي، األول نظر فيه من جه

ه،    . واألمر والنهي، وهو خطاب التكليف والثاني نظر فيه من جهة طريقه ودليله، وصحته وفساده، ومطابقته ومخالفت
    . وهو من جهة خطاب األخبار

  
ه      : ثم آل من القسمين على قسمين ا أمر ب ا    . فإنه إذا عرف أن الشرعي؛ إما أن يكون ما أخبر به، وإما أن يكون م فم

ا، أو ال ي  يًال عقلًي ه دل ين ل ا أن يب ه؛ إم ر ب ا لمقصود    . ذآرأخب ا أن يكون مقصوًدا للشارع، أو الزًم ه؛ إم ا أمر ب وم
    . فهذه أربعة أقسام  . الشارع، وهو ما ال يتم مقصوده الواجب أو المستحب إال به

  
ًرا؛       ًرا وأم ا، فيكون شرعًيا خب وإن شئت أن تقسم المأمور به إلى ما يعرف بالعقل فقط، وإلى ما يعرف بالشرع أيًض

ل         فإن ما ع ه الشارع مث ا دل علي ه م ي ب إذا عن لم بالشرع ال يخلو؛ إما أن يراد به إخبار الشارع، أو داللة الشارع، ف
َه    داللته على آيات الربوبية وداللة الرسالة، ونحو ذلك ـ فإنه يجتمع في هذا أن يكون شرعًيا عقلًيا؛ فإن الشارع لما َنّب

    . العقول، فعلمت ما هداها إليه الشارع العقول على اآليات والبراهين والِعَبر اهتدت
  
ل /  ار، مث دين الكب ائل أصول ال ة مس م أن عام يئته    : واعل ه، ومش ه وقدرت ه، وعلم الق وبوحدانيت ود الخ رار بوج اإلق

ى           د دل الشارع عل ل، ق م بالعق ا يعل ك مم ر ذل لم، وغي وعظمته، واإلقرار بالثواب، وبرسالة محمد صلى اهللا عليه وس
وهذه األصول التي يسميها أهل الكالم العقليات وهي ما تعلم بالعقل، فإنها تعلم بالشرع، ال أعني بمجرد   . ليةأدلته العق

ل من        م بالعق ا يعل ى م أخباره، فإن ذلك ال يفيد العلم إال بعد العلم بصدق المخبر، فالعلم بها من هذا الوجه موقوف عل
ي بدال  ا أعن الة، وإنم ة وبالرس رار بالربوبي ين وتصنيف   اإلق ان المعلم ون ببي ه المتعلم ا يتعلم ا أن م ه، آم ه وهدايت لت
    . المصنفين إنما هو لما بينوه للعقول من األدلة

  
م                  رهم ـ يظن أن العل ه وعامي وغي تكلم ومحدِّث ومتفق الطين من م ًرا من الغ إن آثي ه؛ ف تََّفطُُّن ل فهذا موضع يجب ال

اد           المستفاد من الشرع إنما هو لمجرد إخباره ه واإلرش ة والتنبي ه بالدالل تفاد من ل يس ذلك، ب يس آ تصديًقا له ـ فقط، ول
    . جميع ما يمكن ذلك فيه من علم الدين

  
فهذا ال يخلوا؛ إما أن يمكن علمه بالعقل ـ أيًضا ـ أو ال يمكن، فإن   . ما يعلم بإخبار الشارع  : والقسم الثاني من الشرعي

وهو أن يكون أمر أخبر الشارع   ؟ الشارع، وإن أمكن علمه بالعقل فهل يوجد مثل هذا لم يمكن فهذا يعلم بمجرد إخبار
ل           ع مث ن، وال نقص إذا وق ذا ممك ي، فه ه عقل ذا في   / به وعلمه ممكن بالعقل ـ أيًضا ـ ولم يدل الشارع على دليل ل ه

ه، وال ر  الون      الشريعة، فإنه إذا عرف صدق المبلغ جاز أن يعلم بخبره آل ما يحتاج إلي اس ال ين ًرا من الن يب أن آثي
ا     ع مطلًق ك واق ق      ؟ علم ذلك إال من جهة خبر الشارع، وقد أحسنوا في ذلك حيث آمنوا به، لكن هل ذل د ذهب خالئ وق

من المتفلسفة والمتكلمة والمتفقهة والمتصوفة والعامة، وغير ذلك إلى وقوع ذلك، وهو أن فيما أخبر به الشارع أمور 



 

    . ـ أيًضا ـ وإن آان الشارع لم يذآر داللته العقلية قد تعلم بالعقل
  

ول  إن الشارع    : وهذا فيه نظر؛ فإن من تأمل وجوه داللة الكتاب والسنة وما فيها من َجِلي وخفي وظاهر وباطن قد يق
ع في مسائل      ك واق دين   َنبََّه في آل ما يمكن علمه بالعقل على داللة عقلية، آما قد حصل االتفاق على أن ذل أصول ال

    . الكبار، وفي هذا نظر
  

ل           دي العق ا ال يهت ار الشرع مم م بمجـرد إخب ـا يعل ـو م فصارت العلـوم بهـذا االعتبار؛ إما أن تعلم بالشـرع فقط، وه
ط؛     . إليه بحال، لكن هذه العلوم قد تعلم بخبر آخر غير خبر شارعنا محمد صلى اهللا عليه وسلم ل فق وإما أن تعلم بالعق

وإما أن تعلم بهما، فإما أن يكون الشارع قد هدي إلى داللتها آما أخبر بها أم   . ويات الطب والحساب والصناعاتآمر
ا أن يكون     . الشارع، أو ما شرع عقله، أو العقل المشروع/ ال، فإن آان األول فهي عقليات الشرعيات، أو عقلي  وإم

    . فيجب التفطن  . قد أخبر بها فقط، فهذه عقلية من غير الشارع
  

    . لكن العقلي قد يعقل من الشارع، وهو عامة أصول الدين، وقد يعقل من غيره ولم يعقل منه، فهذا في وجوده نظر
  

ا،            ة الشارع عليه وم الشرعية ودالل دار العل ة بمق ة جاهل وبهذا التحرير يتبين لك أن عامة المتفلسفة وجمهور المتكلم
    : عليها، فإن جهلهم ابتني على مقدمتين جاهليتينوُيوِهُمُهم ُعُلوُّ العقلية 

  
    . أن الشرعية ما أخبر الشارع بها  : إحداهما

  
    . أن ما يستفاد بخبره فرع للعقليات التي هي األصول، فلزم من ذلك تشريف العقلية على الشرعية  : والثانية

  
وما دل الشارع عليه ينتظم جميع   . وما دل الشارع عليهاما أخبر الشارع بها،   : وآال المقدمتين باطلة؛ فإن الشرعيات

ذآره                 ا ي ة م دبرُت عام د ت ل ق د، ب ائل العقائ دين ومس راهين وأصول ال ة والب ع األدل ل وجمي ه بالعق ما يحتاج إلى علم
لم /أتي بأشياء المتفلسفة والمتكلمة والدالئل العقلية فوجدُت دالئل الكتاب والسنة تأتي بخالصته الصافية عن الَكَدِر، وت

ة في          ذه الجمل د بينت تفصيل ه ا واضطرابها، وق يهتدوا لها، وتحذف ما وقع منهم من الشبهات واألباطيل مع آثرته
    . مواضع

  
اح، وأصـول          ـه المب دخل في د ي م مستحب أو واجب، وق وأما إذا أريد بالشرعية ما شرع علمه، فهذا يدخل فيه آل عل

أموًرا        الدين على هـذا مـن العلـوم ا ه م ان علم ا؛ إذا آ لشرعيـة ـ أيًضا، وما علم بالعقل وحده فهو من الشرعية ـ أيًض
    . به في الشرع

  
ين    . عقلية وسمعية  : وعلى هـذا، فتكـون الشرعية قسمين وتجعل السمعية هنا بدل الشرعية في الطريقة األولي، وقد تب

ه، أو دل الشرع عل         ي أمر الشرع ب م عقل ذا أن آل عل ة، أو          به ر، أو الدالل ار األم ا باعتب ا، إم و شرعي ـ أيًض ه فه ي
    . باعتبارهما جميًعا

  
ه ـ          دل علي م ي ه الشارع ول أمر ب ويتبين بهذا التحرير أن ما خرج من العلوم العقلية عن مسمي الشرعية ـ وهو ما لم ي

في العلوم المفضولة المرجوحة، ويتبين فهو يجري مجري الصناعات، آالفالحة والبناية والنِّساَجة، وهذا ال يكون إال 
ا           يم اآلخر، وإنم يس أحدهما َقِس ا، ل ا وخصوًص ة والشرعية عموًم أن مسمي الشرعية أشرف وأوسع، وأن بين العقلي

إخباره به، أمره به، داللة   : السمعي قسيم العقلي، وأنه يجتمع في العلم أن يكون عقلًيا وهو شرعي باالعتبارات الثالثة
    . إلى الشرع بهذه الوجوه الثالثة/ فتدبر أن النسبة   . عليه

  
    . ثم ما أمر به الشارع من العلم؛ إما أن يكون أمره به يعود أو لزوًما من جهة ما ال يتأتي المشروع إال به

  
ه الشارع    . وآذلك الحكم الشرعي يريد به المعتزلة ما أخبر به الشارع فقط لَّ      . ويريد به األشعرية ما أثبت د وافق ُآ وق

ارة          ه، وت ا أثبت ارة م ه، ويكون ت ر ب ا أخب فريٍق قوٌم من أصحابنا وغيرهم، والصواب أن الحكم الشرعي يكون تارة م
    . واهللا أعلم  . يجتمع األمران



 

  
  
    : وقال شيخ اإلسالم/ 
  

  َفْصـل جامـع نافـع 
  

ا      ا م اب والسنة؛ منه ه اهللا ورسوله؛         األسماء التي علق اهللا بها األحكام في الكت د بين يعرف حده ومسماه بالشرع، فق
اق  ر والنف ان واإلسالم، والكف اة والصيام والحج، واإليم م الصالة والزآ ة؛ آالشمس  . آاس ده باللغ ا يعرف ح ه م ومن

ادتهم؛ آاسم          . والقمر،والسماء واألرض،والبر والبحر وع بحسب ع اس وعرفهم فيتن ادة الن ومنه ما يرجع حده إلى ع
ع والنكاح والقبض والدرهم والدينار، ونحو ذلك من األسماء التي لم َيُحدُّها الشارع بحد، وال لها حد واحد يشترك  البي

    . فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختالف عادات الناس
  

اني والثالث فالصحاب          وع الث ان من الن ا آ ه اهللا ورسوله، وم ابعون المخاطبون   فما آان من النوع األول فقد بين ة والت
اس         ق في عرف الن ة، أو المطل ادتهم من   /بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به؛ لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغ وع

    . غير حد شرعي وال لغوي، وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة
  

ه       واالسم إذا بين النبي صلى اهللا عليه وسلم َحدَّ مسماه لم يلزم أن يكون ق ل المقصود أن ه، ب ة أو زاد في د نقله عن اللغ
د        ه ق ر؛ فإن ذا آاسم الخم عرف مراده بتعريفه هو صلى اهللا عليه وسلم آيف ماآان األمر؛ فإن هذا هو المقصود، وه

ى آل مسكر أو             . بين أن آل ُمْسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن ق لفظ الخمر عل ك تطل ل ذل وسواء آانت العرب قب
د عرف                تخص به عصير ذا ق ذا االسم، وه ا أراد اهللا ورسوله به ة م وب معرف ك؛ إذ المطل ى ذل اج إل العنب ـ ال يحت

م يكن      ره، ول ببيان الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن آانت تتناول َنِبيذ التمر وغي
ه       . عندهم بالمدينة خمر غيرها ا أطلق ذلك، فم ام من األمر والنهي         وإذا آان األمر آ ه األحك ق ب اهللا من األسماء وَعلَّ

    . والتحليل والتحريم لم يكن ألحد أن يقيده إال بداللة من اهللا ورسوله
  

ى قسمين  لم إل ه وس ي صلى اهللا علي م يقسمه النب نة، ول اب والس ي الكت ق ف اء مطل م الم ك اس ر   : فمن ذل ور، وغي طه
ر       ] 43  : النساء  [   } َفَلْم َتِجُدوْا َماء {   : لسنة، وإنما قال اهللاطهور، فهذا التقسيم، مخالف للكتاب وا ذا في غي د بسطنا ه ، وق

ر واجب، أو     ي طه تعمًال ف ان مس واء آ ور، س اهر طه و ط اء فه م الم ه اس ع علي ا وق ل م ا أن آ ذا الموضع، وبين ه
ا إن     أو غير مستحب؛ وسواء وقعت فيه نجاسة، أو لم تقع إذا عرف أنها ق / مستحب، ه واستهلكت، وأم َتَجالت في د اْس

    . ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله؛ ألنه استعمال للمحرم
  
  في اسم الحيض: َفْصـل  
  

ين               ره، وال الطهر ب ه وال أآث دِّر ال أقل م ُيَق اب والسنة، ول ددة في الكت ا متع ه أحكاًم ق اهللا ب ومن ذلك اسم الَحيض، عل
د               الحيضتين مع عموم بلوي األمة ًدا فق ك ح در في ذل در، فمن ق در وق ين ق رق ب ة ال تف ه، واللغ اجهم إلي بذلك، واحتي

د     ون في التحدي م يختلف ه،        . خالف الكتاب والسنة، والعلماء منهم من يحد أآثره وأقله، ث ره دون أقل نهم من يحد أآث وم
دة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من  أنه ال حد له ألقله وال ألآثره، بل ما رأته المرأة عا  : والقول الثالث أصح

و حيض   ا إذا استمر     . يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وإن قدر أن أآثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فه وأم
ارة تكون         ارة تكون طاهًرا، وت رأة ت ة أن الم الدم بها دائًما فهذا قد علم أنه ليس بحيض؛ ألنه قد علم من الشرع واللغ

    . ولطهرها أحكام، ولحيضها أحكامحائًضا، 
  
ي           /  لم المستحاضة الت ه وس ي صلى اهللا علي ك رد النب ى ذل بعة، وإل والعادة الغالبة أنها تحيض ربع الزمان ستة أو س

ذه إذا       ليس لها عادة وال تمييز، والطهر بين الحيضتين ال حد ألآثره باتفاقهم؛ إذ من النسوة من ال تحيض بحال، وه
ين  ة تحيض سنة          تباعد ما ب د بثلث حيض أو تكون آالمرتاب ا فهل يعت اء     ؟ َأْقَراِئه والن للفقه ه ق ى      . في ه عل ذلك أقل وآ

ك      ل من ذل الصحيح ال حد له، بل قد تحيض المرأة في الشهر ثالث ِحَيٍض، وإن قدر أنها حاضت ثالث حيض في أق
ا روي عن       أمكن، لكن إذا ادعت انقضاء عدتها فيما يخالف العادة المعروفة، ف ا، آم ة من أهله ا بطان البد أن يشهد له

    . على ـ رضي اهللا عنه ـ فيمن ادعت ثالث حيض في شهر



 

  
دم األصلي                    ك هو ال ه استحاضة؛ ألن ذل ى أن ل عل وم دلي ي يق ه حيض، حت رحم أن ا يخرج من ال واألصل في آل م

ي رأت    . لمرض، واألصل الصحة ال المرضالِجِبلِّي، وهو دم َتْرِخيه الرحم، ودم الفساد دم عرق ينفجر، وذلك آا فمت
ول مخالف        : ومن قال  . المرأة الدم جاٍر من رحمها فهو حيض تترك ألجله الصالة و ق ة فه وم وليل إنها تغتسل عقيب ي

رأة          لم، وآل ام ه وس ي صلى اهللا علي د النب ى عه للمعلوم من السنة وإجماع السلف؛ فإنا نعلم أن النساء آن يحضن عل
لم   تكون في نهن باالغتسال    /أول أمرها مبتدأة قد ابتدأها الحيض، ومع هذا فلم يأمر النبي صلى اهللا عليه وس واحدة م

ل الحيض             . عقب يوم وليلة م يحد أق لم ل ه وس ل الحيض، والنبي صلى اهللا علي ولو آان ذلك منقوًال لكان ذلك حًدا ألق
اهير   وهي أح  . والمروي في ذلك ثالث  . باتفاق أهل الحديث ول جم اديث مكذوبة عليه باتفاق أهل العلم بحديثه، وهذا ق

    . العلماء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد
  

ه استحاضة باستمرار             م أن ي يعل ذلك حيض، حت ال ف ادة أو نقص أو انتق ا بزي وآذلك المرأة المنتقلة إذا تغيرت عادته
    . الدم؛ فإنها آالمبتدأة

  
ـاء في آل واحدة من هؤالء سنة         والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها، ثم إلى غالب عـادات النساء، آما ج

ومن العلماء من أخذ بحديثين، ومنهم من لم يأخذ   . عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وقد أخذ اإلمام أحمد بالسنن الثالث
    . نإال بحديث، بحسب ما بلغه، وما أدي إليه اجتهاده ـ رضي اهللا عنهم أجمعي

  
    . والحامل إذا رأت الدم على الوجه المعروف لها فهو دم حيض بناء على األصل

  
الدم أآثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس، / والنفاس ال حد ألقله وال ألآثره، فلو قدر أن امرأة رأت 

    . جاءت به اآلثاروحينئذ فالحد أربعون؛ فإنه منتهي الغالب   . لكن إن اتصل فهو دم فساد
  

ا               ان حيًض رحم لك دم المعروف من ال د ستين أو سبعين رأت ال ا بع ـدر أنه و ق ل ل رأة، ب   . وال حد لِسنٍّ تحيض فيه الم
ه اهللا      ] 4  : الطالق [   } َواللَّاِئي َيِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض {   : واليأس المذآور في قوله وغ سن لبين ان بل ، ليس هو بلوغ سن، لو آ

ن      و د يئست م ود فق ن أن يع ا ويئست م ع دمه إذا انقط يض، ف ن أن تح ها م رأة نفس أس الم و أن َتْي ا ه وله، وإنم رس
ة           د األشهر الثالث ا بع م تكن آيسة، وإن عاوده ا ل ين أنه المحيض ولو آانت بنت أربعين، ثم إذا َتَربََّصْت وعاد الدم تب

ا من اآليسات والمستريبات     ًنا،          وم   . فهو آما لو عاود غيره ه س ه مضطرب إن جعل أس فقول ذا هو الي م يجعل ه ن ل
م        نفس اإلنسان ال يعرف، وإذا ل وقوله مضطرب إن لم يحد اليأس ال بسن وال بانقطاع طمع المرأة في المحيض، وب
راه من حين تشرع في            ا ت اء، وم دم فهي َنْفَس ري ال  يكن للنفاس قدر؛ فسواء ولدت المرأة َتْوَأَمين أو أآثر ما زالت ت

    . الطَّْلِق فهو ِنَفاس، وحكم دم النفاس حكم دم الحيض
  

ل   ومن لم يأخذ بهذا، بل َقدَّر أقل الحيض بيوم، أو يوم وليلة، أو ثالثة أيام، فليس معه في ذلك ما يعتمد عليه، فإن النق
ع ال ض    . النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه باطل عند أهل العلم بالحديث /في ذلك عن  م     والواق م يعل ه، فمن ل ابط ل

ا أن ننفي       : حيًضا إال ثالًثا قال غيره ا، ونحن ال يمكنن قد علم يوًما وليلة، ومن لم يعلم إال يوًما وليلة قد علم غيره يوًم
ان       : ما ال نعلم، وإذا جعلنا حد الشرع ما علمناه فقلنا ك، آ م إال ذل م نعل ال حيض دون ثالث أو يوم وليلة أو يوم؛ ألنا ل

ان         هذا ًدا شرعًيا في نفس األمر لك ذا ح وضع شرع من جهتنا بعد العلم؛ فإن عدم العلم ليس علًما بالعدم، ولو آان ه
ات الصلوات والحج               م من أوق ا حده اهللا له ة م دَّ لألم ا َح ا، آم ه من ه وبيان الرسول صلى اهللا عليه وسلم أولي بمعرفت

ان للحيض ـ       . ئضها، وعدد الصلوات ورآوعها وسجودها والصيام، ومن أماآن الحج، ومن ُنُصِب الزآاة وفرا و آ فل
وغيره مما لم يقدره النبي صلى اهللا عليه وسلم ـ حد عند اهللا ورسوله لبينه الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فلما لم يحده  

ئل    وا عن الحيض   دل على أنه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء ويسمي في اللغة حيًضا؛ ولهذا آان آثير من السلف إذا س
    . هن يعلمن ما يقع من الحيض وما ال يقع  : سلوا النساء فإنهن أعلم بذلك، يعني  : قالوا

  
دم   والحكم الشرعي تعلق باالسم الدال على الواقع، فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم ِعْرق أو جرح؛ فإن ال

رأة، أو     الخارج؛ إما أن ترخيه الرحم، أو ينفجر من عرق من ال    د الم ه   /عروق، أو من جل ا، فيخرج من ك    . لحمه وذل
يخرج من عروق ِصَغار، لكن دم الجرح الصغير ال يسيل َسْيًال مستمًرا آدم العرق الكبير؛ ولهذا قال النبي صلى اهللا  

ذا دم عرق وليست بالحيضة     (   : عليه وسلم للمستحاضة ا         .  ) إن ه ا يسيل الجرح إذا انفجر عرق آم َد   وإنم ا َفْص ذآرن



 

    . اإلنسان؛ فإن الدم في العروق الصغار والكبار
  
  في الخف: َفْصــل  
  

ال          ن َعسَّ ْفوان ب ال َص ين، فق ى الخف ه بالمسح عل ا رسول اهللا صلى اهللا      : والنبي صلى اهللا عليه وسلم قد أمر أمت أمرن
ا  وم       عليه وسلم إذا آنا سفًرا أو مسافرين أال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولي ول ون ة، ولكن من غائط وب   . ليهن إال من جناب

ا،    ولم يقيد ذلك بكون الخف يثبت بنفسه أو ال يثبت بنفسه، وسليًما من الخرق والفتق أو غير سليم، فما آان يسمي خًف
ه             يس لكون ه، فل اه مسح علي ان بمعن ا آ ه ورسوله، وآلم ذي أذن اهللا في ولبسه الناس ومشوا فيه مسحوا عليه المسح ال

    . يسمي خًفا معني مؤثر بل الحكم يتعلق بما يلبس ويمشي فيه؛ ولهذا جاء في الحديث المسح على الَجْوَرَبين
  

  في القصر والفطر في السفر: َفْصــل 
  

ان للسفر               و آ ل وقصير، ول ين طوي رَّق ب افة، وال َف م يحده بمس َر بمسمي السفر ول والّله ورسوله َعلَّق القصر والِفْط
ه             مسافة محدو ه يجوز في فًرا، فإن ة س ا يسميه أهل اللغ افة محدودة، فكل م ة مس دة لبينه الّله ورسوله، وال له في اللغ

القصر والفطر آما دل عليه الكتاب والسنة، وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى عرفات، وهي من  
ا  مكة َبِريد، فعلم أن التحديد بيوم أو يومين أو ثالثة ليس حدً  د يكون           . ا شرعًيا عاًم ك عن الصحابة ق ل في ذل ا نق وم

اس،       ن عب ابن عمر واب نهم آ خاًصا، آان في بعض األمور ال يكون السفر إال آذلك؛ ولهذا اختلفت الرواية عن آل م
بعض             ل حدوه ل ا، آمواقيت الصوم والصالة، ب ًدا شرعًيا عاًم ان ح وا للمسافر وال الزم  وغيرهما، فعلم أنهم لم يجعل

راه، ال      ا ي الناس بحسب ما رأوه سفًرا لمثله في تلك الحال، وآما يحد الحادُّ الغني والفقير في بعض الصور بحسب م
ه    ره ال يغني ألن الشرع جعل للغني والفقير مقداًرا من المال يستوي فيه الناس آلهم، بل قد يستغني الرجل بالقليل وغي

    . أضعافه؛ لكثرة عياله وحاجاته، وبالعكس
  

م       /وبعض الناس قد يقطع المسافة العظيمة وال يكون مسافًرا، آالبريد  الة أو أخذ حاجة ث غ رس د لتبلي إذا ذهب من البل
زول    ر ن ه يسمي               . َآرَّ راجًعا من غي اك، فإن ات هن افر، وب زود زاد المس ا إذا ت افًرا، بخالف م ذا ال يسمي مس إن ه ف

وم أو  مسافًرا، وتلك المسافة يقطعها غيره، فيكون م سافًرا يحتاج أن يتزود لها، ويبيت بتلك القرية وال يرجع إال بعد ي
افة        افًرا، والمس ه ال يسمونه مس ى َعِقِب ا عل يومين، فهذا يسميه الناس مسافًرا، وذلك الذي ذهب إليها َطْرًدا وآر راجًع

    . واحدة
  

ي صلى    ان النب اء آل سبت         فالسفر حال من أحوال السير ال يحد بمسافة وال زمان، وآ ى قب ذهب إل لم ي ه وس اهللا علي
ون    م وال يكون راآًبا وماشًيا ولم يكن مسافًرا، وآان الناس يأتون الجمعة من الَعَوالى والَعقيِق ثم يدرآهم الليل في أهله

َأهَُّبو           د، وَيَت ون خارج البل ذلك، ويبيت زودون ل افرين، يت انوا مس ة آ ى وعرف ن مسافرين، وأهل مكة لما خرجوا إلى من
ُأْهَبَة السفر، بخالف من خرج لصالة الجمعة أو غيرها من الحاجات، ثم رجع من يومه ولو قطع بريًدا، فقد ال يسمى  

    . مسافًرا
  

ْرٍس            غاًلا من َغ تانه أش دينتهم، ويعمل الواحد في بس ي حول م وما زال الناس يخرجون من مساآنهم إلى البساتين الت
و         وَسْقٍى، وغير ذلك، آما آانت األ ار، ول ام أحدهم طول النه و أق افرين، ول نصار تعمل في حيطانهم وال يسمون مس

دهم، والخروج         د عن ع البل إن البستان من تواب ه  / بات في بستانه وأقام فيه أياًما، ولو آان البستان أبعد من بريد، ف إلي
م يكن    آالخروج إلى بعض نواحى البلد، والبلد الكبير الذي يكون أآثر من بريد متى سار  من أحد طرفيه إلى اآلخر ل

ة     ان أهل مدين مسافًرا؛ فالناس يفرقون بين المتنقل في المساآن وما يتبعها، وبين المسافر الراحل عن ذلك آله، آما آ
ل               ل آانت قبائ ا سور ب م يكن له ة ل افرين، والمدين ون مس ى حوائطهم وال يكون ذهبون إل النبي صلى اهللا عليه وسلم ي

ة حولهم   قبائل، ودوًرا دو ًرا، وبين جانبيها مسافة آبيرة، فلم يكن الراحل من قبيلة إلى قبيلة مسافًرا، ولو آان آل قبيل
    . حيطانهم ومزارعهم فإن اسم المدينة آان يتناول هذا آله

  
ِة مَ     {   : ولهذا قال تعالى ِل اْلَمِديَن ْن َأْه اقِ  َوِممَّْن َحْوَلُكم مَِّن اَألْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِم ى النَِّف ة  [   } َرُدوْا َعَل ، فجعل   ] 101  : التوب
اء          : أهل بادية  : الناس قسمين اول قب ذا يتن ة، وه َدِر أهل المدين م في الَم هم األعراب، وأهل المدينة، فكان الساآنون آله

ق،      . وغيرها، ويدل على أن اسم المدينة آان يتناول ذلك آله، فإنه لم يكن لها سور آما هي اليوم تح وتغل واب تف واألب



 

وإنما آان لها َأْنَقاب، وتلك األنقاب وإن آانت داخل قباء وغيرها، لكن لفظ المدينة قد يعم حاضر البلد، وهذا معروف 
دة،              : يقول القائل  . في جميع المدائن ا م ا، وأقمت فيه ك، وسكنت فيه ر ذل داد، أو غي ى دمشق أو مصر أو بغ ذهبت إل

وَّر أخص   / فاسم المدينة يعم تلك المساآن آلها، وإن آان الداخل   . ان ساآًنا خارج السورونحو ذلك، وهو إنما آ الُمَس
    . باالسم من الخارج

  
ك    اول ذل وآذلك مدينة رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم آان لها داخل وخارج، تفصل بينهما األنقاب، واسم المدينة يتن

ه،    آله في آتاب الّله ـ تعالى؛ ولهذا آان  لم وخلفائ هؤالء آلهم يصلون الجمعة والعيدين خلف النبي صلى اهللا عليه وس
    . لم تكن تقام جمعة وال عيدان ال بقباء وال غيرها، آما آانوا يصلون الصلوات الخمس في آل قبيلة من القبائل

  
    . ميع المساآنهو يعم ج  ) إن بالمدينة لرجاال (   : ومن هذا الباب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم

  
آِئُلونَ      {   : وآذلك لفظ القرى الشامل للمدائن، آقوله ْم َق ا َأْو ُه َنا َبَياًت ا َبْأُس ،  ] 4  : األعراف  [   } َوَآم مِّن َقْرَيٍة َأْهَلْكَناَها َفَجاءَه

وًلا        {   : ، وقوله ] 7  : الشورى [   } لُِّتنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها {   : وقوله ا َرُس ي ُأمَِّه َث ِف ى َيْبَع َرى َحتَّ َوَما َآاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُق
َذِلَك ِمْن َأنَباء اْلُقَرى َنُقصُُّه َعَلْيَك  {   : ، وقوله ] 59  : القصص [   } َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَنا َوَما ُآنَّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإلَّا َوَأْهُلَها َظاِلُموَن

إن            ] 100  : هود [   } ا َقآِئٌم َوَحِصيٌدِمْنَه ا سور، ونحوه؛ ف ة وإن فصل بينه ة والخارجي اول المساآن الداخلي ذا يتن ، فإن ه
    . البعث واإلهالك، وغير ذلك لم يخص بعضهم دون بعض، وعامة المدائن لها داخل وخارج

  
د /  رآن ق ي الق م ف ة، ث نفس البْنَي م ل ي األصل اس و ف ة ه ظ الكعب هولف ا، آقول ا حوله تعمل فيم ِة {   : اس اِلَغ اْلَكْعَب ْدًيا َب   } َه

ه من الحرم       .  ] 95  : المائدة [  ا حول ْدر، هو اسم        . وآذلك لفظ المسجد الحرام، يعبر به عن المسجد، وعم ذلك لفظ َب وآ
ال   . للبئر، ويسمى به ما حولها ا آانت تحت      آانت    : وآذلك أحد، اسم للجبل، ويتناول ما حوله، فيق ة بأحد؛ وإنم الوقع

ان             د آ ْير تصغير قصر، ويكون ق ة، والُقَص ة تصغير العقب ان القصر، والُعَقْيَب الجبل، وآذلك يقال لمكان العقبة ولمك
    . هناك قصر صغير أو عقبة صغيرة، ثم صار االسم شامًلا لما حول ذلك مع ِآَبِره، فهذا آثير غالب في أسماء البقاع

  
المتردد في المساآن ال يسمى مسافًرا، وإذا آان الناس يعتادون المبيت في بساتينهم ـ ولهم فيها مساآن    والمقصود أن 

ى يسفر فيكشف ويظهر         افًرا، حت ـ آان خروجهم إليها آخروجهم إلى بعض نواحي مساآنهم، فال يكون المسافر مس
والمقصود أن السفر يرجع    . ا وينكشف في العادةللبرية الخارجة عن المساآن التي ال يسير السائر فيها، بل يظهر فيه

    . فيه إلى مسماه لغة وعرًفا
  
  في مقادير الدراهم والدنانير والمكاييل : فصــل 
  

ال  ا        (   : وآذلك النبي صلى اهللا عليه وسلم ق يس فيم ا دون خمسة َأْوُسق صدقة، ول يس فيم دون خمس َأَواق صدقة؛     ) ل
ال في السارق    ) ال شيء في الرَِّقِة حتى تبلغ مائتي درهم (   : ، وقال ) دقـةوليس فيما دون خمس َذْوٍد ص يقطع إذا   (   : ، وق

درهم وال    ) تقطع اليد في ربع دينار (   : ، وقال ) سرق ما يبلغ ثمن المَجّن ذآر لل ، واألوقية في لغته أربعون درهًما، ولم ي
ار،          للدينار حًدا، وال ضرب هو درهًما، وال آانت ال  ل تجلب مضروبة من ضرب الكف دراهم ُتْضَرب في أرضه، ب

ال      ا ق ا، آم ارة وزًن دًدا، وت نهم       (   : وفيها آبار وصغار، وآانوا يتعاملون بها تارة ع اس أحس ر الن إن خي ِزْن وأرجح، ف
ون به         ) قضاء ْنَجٍة يعرف م من َص د له ا فالب م إذا وزنوه دراهم،   ، وآان هناك َوزَّان يزن باألجر، ومعلوم أنه دار ال ا مق

ة أصناف           دراهم آانت ثالث روا أن ال د ذآ دره، وق م يق لم ول ه وس ٍق،     : لكن هذا لم يحده النبي صلى اهللا علي ة َدَواِن ثماني
دينار    وستة، وأربعة، فلعل البائع قد يسمي أحد تلك األصناف فيعطيه المشتري من وزنها، ثم هو مع هذا أطلق لفظ ال

َن        والدرهم ولم يحده، فدل ع ك ِم ْن مل ه، وأن َم ذا آل اول ه ه يتن م ـ        / لى أن ائتي دره دراهم الصغار خمس أواق ـ م ال
    . فعليه الزآاة، وآذلك من الوسطى وآذلك من الكبرى

  
ا            م، وم و دره ا فه وه درهًم ه وجعل ا اصطلحوا علي اداتهم، فم ى ع وعلى هذا، فالناس في مقادير الدراهم والدنانير عل

ادة      جعلوه ديناًرا فهو دي دراهم المعت إذا آانت ال ًرا، ف نار، وخطاب الشارع يتناول ما اعتادوه سواء آان صغيًرا أو آبي
ا   بينهم آباًرا ال يعرفون غيرها لم تجب عليه الزآاة حتى يملك منها مائتي درهم، وإن آانت صغاًرا ال يعرفون غيره

لمجموع ذلك وجبت عليه، وسواء آانت ِبَضْرب وجبت عليه إذا ملك منها مائتي درهم، وإن آانت مختلطة فملك من ا
ا  ر واحد من        . واحد، أو ضروب مختلفة، وسواء آانت خالصة أو مغشوشة، ما دام يسمى درهما مطلًق ول غي ذا ق وه



 

    . أهل العلم
  

  . ، فهذا فيه نظردرهم أسود، ال يدخل في مطلق الدرهم  : أن يكون أآثره نحاًسا، فيقال له  : فأما إذا لم يسم إال مقيًدا مثل
ولين في              ة، وأحد الق ي حنيف ول أب ا هو ق م مغشوشة، آم ائتي دره وعلى هذا، فالصحيح قول من أوجب الزآاة في م

    . مذهب أحمد، وإذا سرق السارق ثالثة دراهم من الكبار أو الصغار أو المختلطة قطعت يده
  

وهو صاع واحد غير مختلف المقدار،   . معروف عندهم/ وأما الَوَسق فكان معروًفا عندهم أنه ستون َصاًعا، والصاع 
ه    . وهم صنعوه، لم ُيْجَلب إليهم فلما علق الشارع الوجود بمقدار خمسة أوسق آان هذا تعليًقا بمقدار محدود يتساوى في

آثر من حده الناس، بخالف األواقي الخمسة فإنه لم يكن مقداًرا محدوًدا يتساوي فيه الناس، بل حده في عادة بعضهم أ
ا               اس في ِآَبِره ه عادات الن ا تختلف في ة، هو مم ة، والقري دار، والمدين ت، وال في عادة بعضهم، آلفظ المسجد، والبي

    . وصغرها، ولفظ الشارع يتناولها آلها
  

أخذ الَخَراج، إن الصَّاع والُمدَّ يرجع فيه إلى عادات الناس، واحتج بأن صاع ُعَمَر آان أآبر، وبه آان ي  : ولو قال قائل
االن     ه ِمْكَي د في ر وصغير    : وهو ثمانية أرطال آما يقوله أهل العراق؛ لكان هذا يمكن فيما يكون ألهل البل وتكون    . آبي

َقات،     در ِنَصاب الموَس صدقة الفطر مقدرة بالكبير، والوسق ستون مكياًلا من الكبير؛ فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم ق
ع، ولم يقدر بالمد شيًئا من النُُّصب والواجبات، لكن لم أعلم بهذا قائًلا، وال يمكن أن يقال إال ومقدار صدقة الفطر بصا

در        ر مق ابعين من جعل الصاع غي ما قاله السلف قبلنا؛ ألنهم علموا مراد الرسول قطًعا، فإن آان من الصحابة أو الت
    . بالشرع صارت مسألة اجتهاد

  
ه، واضطراب     وأما الدرهم والدينار فقد عرف  اس في ازع الن ل         / ت تن ل شرعي، ب ى دلي دوا عل م يعتم رهم، حيث ل أآث

غار        ار والص دراهم الكب ع ال ه جَم دالملك؛ لكون ي ضربها عب دراهم الت دار ال و مق ول ه ا أراده الرس دار م وا مق جعل
ا خاطب    َهْب أن األمر آذلك، لكن الرسول صلى ا  : والمتوسطة وجعل معدلها ستة َدَواِنيق، فيقال لهم لم لم هللا عليه وس

در الوسط،         درهم بالق م ال أصحابه وأمته بلفظ الدرهم والدينار ـ وعندهم أوزان مختلفة المقادير آما ذآرتم ـ لم يحد له
دار               رداء، وال َراِويل، واإلزار وال ق لفظ القميص والسَّ ا أطل دينار، آم درهم وال ق لفظ ال ل أطل ك، ب آما فعل عبد المل

اختالف            والقرية، والمدينة ه ب ده حد لحده مع علم ان للمسمى عن و آ ين، فل والبيت، وغير ذلك من مصنوعات اآلدمي
    . المقادير، فاصطالح الناس على مقدار درهم ودينار أمر عادى

  
وق، فال يفضل       ولفظ الذراع أقرب إلى األمور الِخْلقية منه؛ فإن الذراع هو في األصل ذراع اإلنسان، واإلنسان مخل

إن   ذراع على ذراع إال بقدر مخلوق ال اختيار فيه للناس، بخالف ما يفعله الناس باختيارهم من درهم ومدينة ودار؛ ف
هذا ال حد له، بل الثياب تتبع مقاديرهم والدور والمدن بحسب حاجتهم، وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد َطْبعي   

ل الغرض أن يكون        وال شرعي، بل مرجعه إلى العادة واالصطالح؛ وذلك ألنه ه، ب ق المقصود ب في األصل ال يتعل
ى التعامل           يلة إل ل هي وس دنانير ال تقصد لنفسها، ب دراهم وال ه، وال ا؛     / معياًرا لما يتعاملون ب ذا آانت أثماًن ا؛ وله به

ة أو الشرعية، و         األمور الطبعي درة ب ذا آانت مق ا نفسها؛ فله يلة  بخالف سائر األموال، فإن المقصود االنتفاع به الوس
    . المحضة التي ال يتعلق بها غرض ال بمادتها وال بصورتها يحصل بها المقصود آيفما آانت

  
ر خمسة    وأيًضا، فالتقدير إنما آان لخمسة أوسق وهي خمسة َأْحَمال، فلو لم يعتبر في ذلك حًدا مستوًيا لوجب أن تعتب

    . أحمال من حمال آل قوم
  

ال       وأيًضا، فسائر الناس ال يسمون  م إال أن يق دينار، الله درهم وال اول ال ا يتن   : آلهم صاًعا، فال يتناوله لفظ الشارع آم
    . فيكون آلفظ الدرهم  ] 72  : يوسف [   } ُصَواَع اْلَمِلِك {   : إن الصاع اسم لكل ما يكال به، بدليل قوله

  
  في مقدار اإلطعام شرعا: َفْصـل  
  

يُكمْ   {   : م يقدره الشرع، بل آما قال الّلهوآذلك لفظ اإلطعام لعشرة مساآين ل وَن َأْهِل دة  [   } ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُم ،  ] 89  : المائ
    . وآل بلد يطعمون من أوسط ما يأآلون آفاية غيره، آما قد بسطناه في غير هذا الموضع

  



 

لم       فإنها ِفْعَلة من َجَزى َي  ] الدَِّية [ و   ] الِجْزَية [ وآذلك لفظ /  ه وس ي صلى اهللا علي ول النب ه ق   : ْجِزى إذا قضى وأدى، ومن
ال      ) تجزي عنك وال تجزي عن أحد بعدك (  ا يق ة آم َزا ِجْزَي ةً     : ، وهي في األصل َج َدًة ووزن ِزَن َد ِع ذلك لفظ     . َوَع وآ
ال   ] الدية [  َدًة، والمفعول يسمى ب       : هو من َوَدَى َيدي ِدَيًة، آما يق ُد ِع ة       وعد َيِع وِدى ِدَي ًرا، فيسمى الم اسم المصدر آثي

َوَيُقوُلوَن َمَتى َهَذا اْلَوْعُد ِإن ُآنُتْم َصاِدِقيَن ُقْل ِإنََّما اْلِعْلُم  {   : والمجزي المقضي جزية، آما يسمى الموعود وعًدا في قوله
ل       .  ] 27 - 25  : الملك [   } ِعنَد اللَِّه َوِإنََّما َأَنا َنِذيٌر مُِّبيٌن َفَلمَّا َرَأْوُه ُزْلَفًة ا يسمى مث ذاب، وآم وإنما رأوا ما وعدوه من الع

ا حد في        . وآذلك لفظ الضَِّريبة لما يضرب على الناس  . تعطى  : ذلك اإلتاوة؛ ألنه تؤتى، أي يس له ا ل فهذه األلفاظ آله
    . عه واجًبااللغة ولكن يرجع إلى عادات الناس، فإن آان الشرع قد حد لبعض حًدا آان اتبا

  
    ؟ هل هي مقدرة بالشرع أو يرجع فيها إلى اجتهاد األئمة  : ولهذا اختلف الفقهاء في الجزية

  
اذ   . وآذلك الَخَراج، والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع ـِالٍم       : وأمر النبي صلى اهللا عليه وسلم لمع ـن آل َح أن يأخذ م

م يجعل     .  ] هي برود يمنية منسوبة إلى قبيلة َمعاِفر ببالد اليمن  : رّىوالَمعاِف [ ديناًرا، أو عدله َمَعاِفريا  قضية في عين، ل
ى     ـدره    /ذلك شرًعا عامـًا لكل مـن تؤخذ منـه الجـزية إلى يوم القيامة، بدليل أنه َصاَلَح ألهل البحرين عل م يق الم ول ح

م أن المرجع       هـذا التقـدير، وآـان ذلك جـزية، وآذلك َصاَلَح أهل نجران على ذلك، فعل ـدرة ب ك وال مق أمـوال غير ذل
ـه، أي   ـًا يجـزون ـه    : فيها إلى ما يراه ولي األمر مصلحة ومـا يرضى بـه المعاهـدون، فيصـير ذلك عليهم حق يقصـدون

    . ويـؤدونه
  

ا بالشر   ا     وأما الدية، ففي الَعْمد يرجع فيها إلى ِرَضا الخصمين، وأما في الخطأ فوجبت َعْيًن ع، فال يمكن الرجوع فيه
وال    : إلى تراضيهم، بل قد يقال هي مقدرة بالشرع تقديًرا عاًما لألمة، آتقدير الصالة والزآاة، وقد تختلف باختالف أق

ة                ا مائ ا جعله لم إنم ه وس ي صلى اهللا علي ار، وأن النب دل اآلث ه ت ولين وعلي ذا أقرب الق درها، وه الناس في جنسها وق
اًء،                ألقوام آانت أموال ى أهل الشاء ش ى أهل الفضة فضة، وعل ا، وعل ذهب ذهًب ى أهل ال ا عل ذا جعله ل؛ وله هم اإلب

    . وعلى أهل الثياب ثياًبا، وبذلك مضت سيرة عمر بن الخطاب، وغيره
  
  في االستبراء: َفْصــل  
  

وِمينَ َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن ِإلَّا َعَلى َأْز {   : وقال الّله تعالى ون  [   } َواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم َفِإنَُّهْم َغْيُر َمُل   : المؤمن
ى أن   ) احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك (   : ، وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم ] 6، 5 ، وقد دل القرآن عل

ِريَّة في اإلحرام والصيام       حرم بملك اليمين، فال يحل التَّسَ / ما َحُرَم وطؤه بالنكاح  ه وال َوْطِء السَّ ذوات محارم رِّى ب
    . والحيض، وغير ذلك مما يحرم وطء الزوجة فيه بطريق األولى

  
اَءه َزْرَع        لم أن يسقى الرجل م ه وس وأما االْسِتْبَراء فلم تأِت به السنة مطلًقا في آل مملوآة، بل قد َنهي صلى اهللا علي

ال توطأ حامل حتى تضع، وال   (   :  ] واد في ديار هوازن، فيه آانت وقعة حنين  : أوطاس [ َأْوَطاس  وقال في سبايا  . غيره
تبرأ ى تس ل حت ر ذات حم ره    ) غي راء أو غي إْرٍث أو ش ك ب ا مل ك فيم ل ذل ل مث م يق بٍى، ول ق س ي رقي ان ف ذا آ   . ، وه

ره    فالواجب أنه إن آانت توطأ المملوآة ال يحل وطؤها حتى تستبرأ؛ ل  اءه زرع غي م     . ئال يسقى الرجل م ا إذا عل وأم
ا،       : أنها لم يكن سيدها يطؤها؛ إما لكونها بكًرا، أو لكون السيد امرأة أو صغيًرا، أو قال وهو صادق م أآن أطأه ى ل إن

    . لم يكن لتحريم هذه حتى تستبرأ وجه، ال من نص وال من قياس
  
  لديةفي العاقلة ومقدار ما تحمله من ا: فصــل  
  

ة          : العاقلة [ النبي صلى اهللا عليه وسلم قضى بالدية على الَعاِقلة  ذين يعطون دي ل األب ال ارب من قب هي العصبة واألق
أ، وهي صفة جماعة ل الخط ة   : قتي ن الصفات الغالب ل، وهي م ن العق ة م م، فاعل ة، وأصلها اس م ] عاقل ذين   : ، وه ال

ديوان؛          . على عهده هم َعَصبته ينصرون الرجل ويعينونه، وآانت العاقلة ى أهل ال ا عل فلما آان في زمن عمر جعله
ال / ولهذا اختلف فيها الفقهاء، ر               : فيق ه من غي م من ينصره ويعين م محدودون بالشرع، أو ه ة ه ك أن العاقل أصل ذل

ده     . تعيين ى عه ة عل انى ج    . فمن قال باألول لم يعدل عن األقارب؛ فإنهم العاقل ال بالث ان      ومن ق ة في آل زم عل العاقل
ا ينصره           . ومكان من ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان لم إنم ه وس ي صلى اهللا علي د النب فلما آان في عه

ا وضع عمر             وان وال عطاء، فلم لم دي ه وس ي صلى اهللا علي د النب ى عه ويعينه أقاربه آانوا هم العاقلة؛ إذ لم يكن عل



 

م            الديوان آان معلوًما أن جند انوا ه ارب، فك وا أق م يكون ا، وإن ل ين بعضه بعًض ا، ويع آل مدينة ينصر بعضه بعًض
وأنها تختلف باختالف األحوال، وإال فرجل قد سكن بالمغرب، وهناك من ينصره ويعينه   . العاقلة، وهذا أصح القولين

والميراث يمكن حفظه للغائب؛ فإن   ؟ آيف تكون عاقلته َمْن بالمشرق في مملكة أخرى، ولعل أخباره قد انقطعت عنهم
النبي صلى اهللا عليه وسلم قضى في المرأة القاتلة أن َعْقَلها على عصبتها؛ وأن ميراثها لزوجها وبنيها، فالوارث غير 

    . العاقلة
  

ا ثالث      ًة، وعمر أجله   . سنين وآذلك تأجيلها ثالث سنين؛ فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يؤجلها، بل قضى بها َحالَّ
ال             : فكثير من الفقهاء يقولون ا، وبعضهم ق ك بعضهم إجماًع ر، ويجعل ذل ه عم ا قضى ب ة، آم ال   : ال تكون إال مؤجل

ة ي   . تكون إال حال يهم ف ير وال ضرر عل انوا َمَياِس إن آ ا بحسب الحال والمصلحة، ف ا وتأجيله والصحيح أن تعجيله
ذت  ل أخ قة ج /التعجي ك مش ي ذل ان ف ة، وإن آ ةحال ت مؤجل د   . عل ن أحم و المنصوص ع ذا ه يس   : وه ل ل أن التأجي

ك،                   ة والشافعي ومال ي حنيف ك من أصحاب أب ة لمن ذآر ذل ه واجب، موافق ر من أصحابه أن ا ذآر آثي بواجب، آم
ه           ا يقول ا، آم ا نسخ شريعة نبيه ة يجوز له وغيرهم؛ فإن هذا القول في غاية الضعف، وهو يشبه قول من يجعل األم

د       بعض الن د أحم وال عن ذا من أنكر األق ع          . اس من أن اإلجماع ينسخ، وه ة، ويمتن ة إال بسنة ثابت رك سنة ثابت فال تت
    . انعقاد اإلجماع على خالف سنة إال ومع اإلجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة لألولى

  
  في خمس الغنيمة وتقسيمه: فصــل  
  

اِآينِ      {   : وقد قـال الّله ـ تعالى ـ في آية الخمس   اَمى َواْلَمَس ى َواْلَيَت ِذي اْلُقْرَب وِل َوِل ال  [   } َفَأنَّ ِلّلِه ُخُمَسُه َوِللرَُّس ؛  ] 41  : األنف
ا       {   : وقال في آية الصدقات  . ومثل ذلك في آية الفيء اِمِليَن َعَلْيَه اِآيِن َواْلَع َراء َواْلَمَس َدَقاُت ِلْلُفَق ا الصَّ ة    } ِإنََّم ة الت [ اآلي   : وب

اللفظ التسوية         ] 60 ا، فمن أوجب ب ى خالفه ل عل ، فأطلق الّله ذآر األصناف، وليس في اللفظ ما يدل على التسوية، ب
اِب  َوَلـِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْل {   : فقد قال ما يخالف الكتاب والسنة، أال ترى أن الّله لما قال ِكَت

ِبيلِ      َن السَّ اِآيَن َواْب اَمى َواْلَمَس ى َواْلَيَت رة  [   } َوالنَِّبيِّيَن َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَب الى   ] 177  : البق ال تع َوآِت َذا   : ، وق
الى   ] 26  : سراءاإل [   } اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َوَال ُتَبذِّْر َتْبِذيًرا ال تع ى      {   : ، وق وْا اْلُقْرَب َمَة ُأْوُل َر اْلِقْس َوِإَذا َحَض

هُ    اْرُزُقوُهم مِّْن اِآيُن َف الى   ] 8  : النساء  [   } َواْلَيَتاَمى َواْلَمَس ال تع ُرومِ        {   : ، وق اِئِل َواْلَمْح وٌم لِّلسَّ قٌّ مَّْعُل َواِلِهْم َح ي َأْم ِذيَن ِف   } َوالَّ
م تكن التسوية       ] 36  : الحج  [   } َفُكُلوا ِمْنَها َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَترَّ {   : ، وقال تعالى ] 25، 24  : عارجالم [  ك، ل ال ذل ، وأمث

ل      . في شيء من هذه المواضع واجبة، بل وال مستحبة في أآثر هذه المواضع تحًبا، ب ا أو مس سواء آان اإلعطاء واجًب
    . ةبحسب المصلح

  
اك سبب يوجب               : ونحن إذا قلنا في الَهْدي واُألْضحية م يكن هن ك إذا ل ا ذل ث، فإنم ا ويتصدق بثل يستحب أن يأآل ثلًث

ى                 ه عل رة من يهدى إلي در آث ذلك إذا ق ث، وآ أآثر من الثل راء الستحببنا الصدقة ب رة الفق در آث التفضيل، وإال فلو ق
ع، بخالف         الفقراء، وآذلك األآل، فحيث آان األخذ ب ا يق ة بحسب م ار بالحاجة والمنفع ان االعتب الحاجة أو المنفعة آ

المواريث فإنها قسمت باألنساب التي ال يختلف فيها أهلها، فإن اسم االبن يتناول الكبير والصغير والقوى والضعيف،  
    . احدولم يكن األخذ ال لحاجته وال لمنفعته، بل لمجرد َنَسبه؛ فلهذا سوى فيها بين الجنس الو

  
ة وال مستحبة،       ين األصناف ال واجب وأما هذه المواضع، فاألخذ فيها بالحاجة والمنفعة، فال يجوز أن تكون التسوية ب

واو تقتضى       ذلك، وال ا ب ين المعطوف    / بل العطاء بحسب الحاجة والمنفعة، آما آان أصل االستحقاق معلًق التشريك ب
ذآور  ذآور، والم م الم ي الحك ه ف م،   والمعطوف علي ا حالل له ي أنه ه ال يستحق الصدقة إال هؤالء، فيشترآون ف أن

    . وليس إذا اشترآوا في الحكم المذآور ـ وهو مطلق اْلِحل ـ يشترآون في التسوية، فإن اللفظ ال يدل على هذا بحال
  

د والقَ           درس والمعي ى الم ف عل د وق واقفين ق ان بعض ال ي، وآ ِف والموِص الم الَواِق ي آ ال ف ه يق اء ومثل يِّم والفقه
  : يعطى بحسب المصلحة، فطلب المدرس الخمس بناء على هذا الظن؛ فقيل له  : والمتفقهة، وجرى الكالم في ذلك فقلنا

    . فأعطى القيم أيًضا الخمس؛ ألنه نظير المدرس، فظهر بطالن حجته
  

    . آخره والحمد لّله رب العالمين
  

    : وقال شيخ اإلسالم ـ َرِحمُه الّله



 

  
  

  في التقليد الذي حرمه اهللا ورسوله: َفْصــل 
  

ه         ذي حرم د ال ذا هو التقلي قد ذم الّله ـ تعالى ـ في القرآن من َعَدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه، وه
ى آل أحد؛     : الّله ورسوله، وهو ه ال   أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول، وهذا حرام باتفاق المسلمين عل فإن

ة في آل وقت وآل                ى آل أحد من الخاصة والعام ه فرض عل الق، والرسول طاعت طاعة لمخلوق في معصية الخ
    . مكان؛ في سره وعالنيته، وفي جميع أحواله

  
ا     َفَال َوَربَِّك َال ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُه {  : وهذا من اإليمان، قال الّله تعالى ِهْم َحَرًج ي َأنُفِس ُدوْا ِف ْم ُثمَّ َال َيِج

َنُهْم َأن     {   : ، وقال ] 65  : النساء [   } مِّمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسِليًما َيْحُكَم َبْي وِلِه ِل ِإنََّما َآاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُس
ور  [   } اَيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَن ال  ] 51  : الن ُم             {   : ، وق وَن َلُه ًرا َأن َيُك وُلُه َأْم ُه َوَرُس ٍة ِإَذا َقَضى اللَّ ا ُمْؤِمَن ْؤِمٍن َوَل اَن ِلُم ا َآ َوَم
يبَ   {   : وقال  ] 36  : األحزاب [   } اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم ِرِه َأن ُتِص يمٌ    َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْم َذاٌب َأِل يَبُهْم َع ٌة َأْو ُيِص   } ُهْم ِفْتَن

    .  ] 31  : آل عمران [   } ُقْل ِإن ُآنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه {  : ، وقال ] 63 : النور [ 
  

  : وطاعته طاعة الّله، وهي وقد أوجب الّله طاعة الرسول على جميع الناس في قريب من أربعين موضًعا من القرآن، 
د                     ر ووال الم وأمي ه من ع ه بطاعت ه وهو اإلسالم، وآل من أمر الّل ن الّل ك هو دي ه، وذل ه وحده ال شريك ل عبادة الّل

ه   اح                . وزوج؛ فألن طاعته طاعة لّل زوج بمب د وال أمر الوال د ي ه، وق ه ال طاعة ل ه فإن إذا أمر بخالف طاعة الّل وإال ف
ه مخالف        فيطاع، وآذلك األمير تفتى أن م المس م يعل ا ل إذا أمر عالًما يعلم أنه معصية لّله، والعالم إذا أفتى المستفتى بم

ألمر الّله، فال يكون المطيع لهؤالء عاصًيا، وأما إذا علم أنه مخالف ألمر الّله فطاعته في ذلك معصية لّله؛ ولهذا نقل 
د غ       الم أن يقل ه ال يجوز للع ى أن اع عل ه            غير واحد اإلجم ذي جاء ب ه الحق ال ين ل د واستدل وتب د اجته ان ق ره إذا آ ي

د  ذا    ؟ الرسول، فهنا ال يجوز له تقليد من قال خالف ذلك بال نزاع، ولكن هل يجوز مع قدرته على االستدالل أنه يقل ه
    : فيه قوالن

  
ا ال يجوز   ن الحسن جوازه        . فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهم د ب ألة    . وحكى عن محم ة والمس وحكى بعض     . معروف

    . ولم يعرف هذا الناقل قول أحمد، آما هو مذآور في غير هذا الموضع/ الناس ذلك عن أحمد،
  

ذا                   يس ه زاع ل د تفصيل ون ه التقلي ور، وفي صفة من يجوز ل د الجمه الم يجوز عن اجز عن االستدالل للع وتقليد الع
    . موضعه

  
النص واإل د المحرم ب ا أن التقلي اعوالمقصود هن ان   : جم ا من آ ك آائًن الف ذل ا يخ ه ورسوله بم ول الّل ارض ق أن يع

َلْم َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًلا َيا َوْيَلَتى َلْيَتِني  {   : قال الّله تعالى  . المخالف لذلك
ا َربِّ             َأتَِّخْذ ُفَلاًنا َخِليًل وُل َي اَل الرَُّس ُذوًلا َوَق اِن َخ ْيَطاُن ِلْلِإنَس اَن الشَّ اءِني َوَآ َد ِإْذ َج ذِّْآِر َبْع ِن ال لَِّني َع ْد َأَض ْوِمي  ا َلَق  ِإنَّ َق

وُهُهْم فِ     {   : ، وقال تعالى ] 30ـ   27  : الفرقان [   } اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا ُب ُوُج ْوَم ُتَقلَّ ا      َي ا َأَطْعَن ا َلْيَتَن وَن َي اِر َيُقوُل ي النَّ
الى   ] 68ـ   66  : األحزاب  [   } َواْلَعْنُهْم َلْعًنا َآِبيًرا {   : ، إلى قوله } اللََّه َوَأَطْعَنا الرَُّسوَلا ال تع َن      {   : ، وق وْا ِم ِذيَن اتُِّبُع رََّأ الَّ ِإْذ َتَب

مٌّ  اَب َوَتَقطََّعْت ِبِهُم اَألْسَباُب َوَمَثُل الَِّذيَن َآَفُروْا َآَمَثِل الَِّذي َيْنِعُق ِبَما َال َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاء الَِّذيَن اتََّبُعوْا َوَرَأُوْا اْلَعَذ َوِنَداء ُص
ا  {   : إلى قوله  } ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َال َيْعِقُلوَن ٌي        َوَمَثُل الَِّذيَن َآَفُروْا َآَمَثِل الَِّذي َيْنِعُق ِبَم ٌم ُعْم مٌّ ُبْك َداء ُص اء َوِن َمُع ِإالَّ ُدَع َال َيْس

رة  [   } َفُهْم َال َيْعِقُلوَن د              ] 171 - 166  : البق ذا بع ه، ذآر ه ـة الّل اعهم في خـالف طاع ـن أتب وعين م راءة المتب ذآر ب ، ف
ه    /و المعبود والمطاع، فمـن أطاع، فاإلله الواحد ه ] 163  : البقرة [   } َوِإَلـُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد {   : قوله ك فل متـبوًعا في خالف ذل

ه  } َوَوصَّْيَنا اْلِإنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن {   : نصيب من هذا الذم، قال تعالى ى    {   : ، إلى قول َداَك َعل َوِإن َجاَه
يَّ          َأن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَل اَب ِإَل ْن َأَن ِبيَل َم ْع َس ا َواتَِّب دُّْنَيا َمْعُروًف ي ال اِحْبُهَما ِف ا َوَص ان  [   } ا ُتِطْعُهَم ، 14  : لقم

15 [  .    
  

أمر بالسوء     ا ي ثم خاطب الناس ِبَأْآل مافي األرض حالًلا طيًبا، وأال يتبعوا خطوات الشيطان في خالف ذلك، فإنه إنم
ه في        : لى الّله ما ال يعلمون، فيقولواوالفحشاء، وأن يقولوا ع ى الّل ه عل ا يقولون هذا حرام وهذا حالل، أو غير ذلك مم

الى        ال تع ا ق م، آم ة بال عل ة والعملي َرامٌ          {   : األمور الخبري ـَذا َح َالٌل َوَه ـَذا َح ِذَب َه َنُتُكُم اْلَك ُف َأْلِس ا َتِص وْا ِلَم   } َوَال َتُقوُل



 

    .  ] 116  : النحل [ 
  

ا             {   : ثم إن هؤالء الذين يقولون على الّله بغير علم إذا قيل لهم ا َأْلَفْيَن ُع َم ْل َنتَِّب اُلوْا َب ُه َق َزَل الّل ا َأن وا َم ُم اتَِّبُع َل َلُه َوِإَذا ِقي
    . ا عليه، فليس عندهم علم، بل عندهم اتباع سلفهم، وهو الذي اعتادوه وتربو ] 170  : البقرة [   } َعَلْيِه آَباءَنا

  
ُدونَ   {   : ثم خاطب المؤمنين خصوًصا فقال اُه َتْعُب  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُآُلوْا ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُآْم َواْشُكُروْا ِلّلِه ِإن ُآنُتْم ِإيَّ

رة  [   } ِبِه ِلَغْيِر الّلِه ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ا      ] 173، 172  : البق ات مم أمرهم بأآل الطيب ، ف
اس         / رزقهم؛ ألنهم هم المقصودون بالرزق، ولم يشترط الحل هنا  م، والن ا سواه حالل له ر، فم ا ذآ ألنه إنما حرم م

م يح  ار ل ؤمنين، والكف ا أحل للم و إنم ا وه ا طيًب ي األرض حالًل ا ف رهم بأآل م ا أم ـل مشروط إنم يًئا، فالح م ش ل له
ال     ه     : باإليمان، ومـن لم يستعن برزقـه على عبادتـه لم يحل لـه شيًئا، وإن آـان ـ أيضا ـ لم يحرمه، فال يق ه أحل إن الّل

    . لهم وال حرمه، وإنما حرم على الذين هادوا ما ذآره في سورة األنعام
  

ى من حرم م     ه   ولهذا أنكر في سورة األنعام وغيرها عل ه، آقول م يحرم ْينِ     {   : ا ل رََّم َأِم اُألنَثَي ذََّآَرْيِن َح ْل آل ام  [   } ُق   : األنع
ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم  {   : ، ثم قال تعالى ] 146  : األنعام [   } َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا ُآلَّ ِذي ُظُفٍر {   : ، ثم قال ] 143
لُ  {   : وقال في سورة النحل  .  ] 153 - 151  : األنعام [ اآليات   } ْيُكْمَعَل   } َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا َما َقَصْصَنا َعَلْيَك ِمن َقْب

ال       ] 118  : النحل  [ اآلية  يهم فق ك ببغ ه حرم ذل ر أن ا      {   : ، وأخب اُدوْا َحرَّْمَن ِذيَن َه َن الَّ ِبُظْلٍم مِّ مْ     َف ْت َلُه اٍت ُأِحلَّ ْيِهْم َطيَِّب   } َعَل
    .  ] 146  : األنعام [   } َذِلَك َجَزْيَناُهم ِبَبْغِيِهْم {   : ، وقال ] 160  : النساء [ 

  
ه       : وهذا آله يدل على أصح قولى العلماء، وهو ه؛ ألن زول إال بمتابعت د ال ي أن هذا التحريم باق عليهم بعد مبعث محم

    . على ظلمهم وبغيهم، وهذا لم يزل بل زاد وتغلظ، فكانوا أحق بالعقوبة تحريم عقوبة
  

ذا،           ذا وه م يحرم إال ه ه ل ين أن لم ليب وأيًضا، فإن الّله ـ تعالى ـ أخبر بهذا التحريم بعد مبعث محمد صلى اهللا عليه وس
    . فلو آان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه

  
ه     وأيًضا، فإن التحريم ال يزول إال/  ؤمنين بقول ات للم وْا      {   : بتحليل منه، وهو إنما أحل أآل الطيب ِذيَن آَمُن ى الَّ ْيَس َعَل َل

م بَ      {   : ، وقوله ] 93 : المائدة [ اآلية   } َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموْا ْت َلُك اْلُعُقوِد ُأِحلَّ وْا ِب وْا َأْوُف ُة  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن ِهيَم
اتُ     {   : ، وقوله ] 1  : المائدة [   } اَألْنَعاِم ِإالَّ َما ُيْتَلى َعَلْيُكْم َغْيَر ُمِحلِّي الصَّْيِد ُم الطَّيَِّب لَّ َلُك ْل ُأِح ى    } َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم ُق إل

ه ْم َوَط {   : قول لٌّ لَُّك اَب ِح وْا اْلِكَت ِذيَن ُأوُت اُم الَّ ْمَوَطَع لُّ لَُّه اُمُكْم ِح دة [   } َع ال  ] 5، 4 : المائ ذا ق ؤمنين؛ وله ذا خطاب للم   : وه
مْ   {   : ، ثم قال } َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكْم {  لُّ لَُّه ذا،             } َوَطَعاُمُكْم ِح ى ه م يحتج إل م ل ا له ا ِحًل ا أحل لن ان م و آ ، فل

مْ      {   : ال يدخل فيه ما حرم عليهم، آما أن قوله  } ْم ِحلُّ لَُّهْمَوَطَعاُمُك {   : وقوله لٌّ لَُّك اَب ِح وْا اْلِكَت ِذيَن ُأوُت دخل    } َوَطَعاُم الَّ ال ي
    . فيه ما حرم علينا مما يستحلونه هم؛ آصيد الحرم وما أهل به لغير الّله

  
ل وهل يدخل في طعامهم الذي أحل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم  زاع معروف،       ؟ علينا، مثل ما إذا ذآوا اإلب ه ن ذا في ه

ول اآلخر      . فالمشهور من مذهب مالك ـ وهو أحد القولين في مذهب أحمد ـ تحريمه   ومذهب أبي حنيفة والشافعي والق
    . حله  : في مذهب أحمد

  
    . فيه نزاع  ؟ وهل العلة أنهم لم يقصدوا ذآاته، أو العلة أنه ليس من طعامهم

  
    . فيه نزاع  ؟ وإذا ذبحوا للمسلم، فهل هو آما إذا ذبحوا ألنفسهم/ 
  

ك، والجواز               المنع مذهب مال د، ف ان عن أحم ا روايت والن، هم م ق انوا ممن يحل ذبحه وفي جواز ذبحهم النسك إذا آ
    . سائلمذهب أبي حنيفة والشافعي، فإذا آان الذابح يهودًيا صار في الذبح علتان، وليس هذا موضع هذه الم

  
ات      ثم إنه ـ سبحانه ـ لما ذآر حال من يقول على الّله بال علم، بل تقليًدا لسلفه ذآر حال من يكتم ما أنزل الّله من البين

ال  هِ          {   : والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب، فق َتُروَن ِب اِب َوَيْش َن اْلِكَت ُه ِم َزَل الّل ا َأن وَن َم ِذيَن َيْكُتُم ا    ِإنَّ الَّ ا َقِليًل َثَمًن
َزآِّيِهْم   يمٌ   ُأوَلـِئَك َما َيْأُآُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم ِإالَّ النَّاَر َوَال ُيَكلُِّمُهُم الّلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَال ُي َذاٌب َأِل ْم َع رة  [   } َوَلُه ذا   ] 174  : البق ، فه



 

عادل عنها إلى خالفها يدخل فيه من َقلَّد أحًدا من  حال من آتم علم الرسول، وذاك حال من عدل عنها إلى خالفها، وال
ة،       اء المشهورين األربع ا أو أحد الفقه األولين واآلخرين فيما يعلم أنه خالف قول الرسول، سواء آان صاحبا أو تابًع

    . أو غيرهم
  

ا علميً   م     وأما من ظن أن الذين قلدهم موافقون للرسول فيما قالوه، فإن آان قد سلك في ذلك طريًق ه حك د ل و مجته ا فه
    . أمثاله، وإن آان متكلًما بال علم فهو من المذمومين

  
اع       /  ة أهل اإلجم د جواز مخالف ه، واعتق ومن ادعى إجماًعا يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافًقا لما يدعي

    . جنس هؤالء للرسول برأيهم، وأن اإلجماع ينسخ النص آما تقوله طائفة من أهل الكالم والرأي، فهذا من
  

ألول        ًخا ل ا يكون ناس م يبلغن ى نص ل و          . وأما إن آان يعتقد أن اإلجماع يدل عل ديًدا، فه ا س ل قوًل م يق ان ل ذا وإن آ فه
م          ه، وإن ل إن قول د صحته، ف مجتهد في ذلك، يبين له فساد ما قاله، آمن عارض حديًثا صحيًحا بحديث ضعيف اعتق

ى           يكن حًقا، لكن يبين له ضعفه، وذلك ة عل م تجتمع األم ه ل ه أن ين ل نص، أو يب بأن يبين له عدم اإلجماع المخالف لل
ه أن         ين ل ة، ويب اع باطل دعوى تعارض النص واإلجم مخالفة نص إال ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ لألول، ف

اإلجماع على خالفها  مثل هذا ال يجوز؛ فإن النصوص معلومة محفوظة، واألمة مأمورة بتتبعها واتباعها، وأما ثبوت
    . بغير نص، فهذا ال يمكن العلم بأن آل واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص

  
    : واإلجماع نوعان

  
    . فهذا ال سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعى على خالف النص  : قطعى

  
ول    فهو اإلجماع اإلقرارى واالستقرائى؛ بأن يستقرئ أقوال العلماء فال  : وأما الظنى يجد في ذلك خالًفا، أو يشتهر الق

ه ـ    ه؛       /في القرآن وال يعلم أحًدا أنكره، فهذا اإلجماع ـ وإن جاز االحتجاج ب ة ب دفع النصوص المعلوم فال يجوز أن ت
اع       اء المخالف فاإلجم ألن هذا حجة ظنية ال يجزم اإلنسان بصحتها، فإنه ال يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتف

دم     و  . قطعى ه ويق أما إذا آان يظن عدمه وال يقطع به فهو حجة ظنية، والظنى ال يدفع به النص المعلوم، لكن يحتج ب
وت               ه بثب وى من ظن ة النص أق ه لدالل ان ظن ى آ ه، فمت وى من ذي هو أق على ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن ال

    . المصيب في نفس األمر واحداإلجماع قدم داللة النص، ومتى آان ظنه لإلجماع أقوى قدم هذا، و
  

ك                 م يظن بطالن ذل اع إن ل ه أال يظن اإلجم ذا يوجب ل ين صحته، فه م يتع روع ول ألة ف وإن آان قد نقل له في المس
اع، ومع الشك       وت اإلجم النقل، وإال فمتى جوز أن يكون ناقل النزاع صادًقا، وجوز أن يكون آاذًبا يبقى شاآا في ثب

ون، فال يكون ـ قط ـ              ال يكون معه علم وال ظن ذا ال يك تبه، مع أن ه ذا المش ة الشرعية به دفع األدل باإلجماع، وال ت
ل           ة قائ يس في األم إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر ال مخالف له، وال يكون ـ قط ـ نص يجب اتباعه ول

م إال       آل حديث في آت      : قال الترمذى  . به، بل قد يخفي القائل به على آثير من الناس ه بعض أهل العل د عمل ب أبي ق
د                . حديث الجمع، وقتل الشارب  : حديثين ه أحم د عمل ب ة، وحديث الجمع ق ه طائف د عمل ب ذا فكال الحديثين ق ومع ه
    . وغيره

  
ى نقيضه، أم ال /  ع عل درى أجم ه،وهو ال ي ا ب م قائًل م يعل ده نص ول ت عن ن ثب ن م ا   ؟ ولك ن رأي دليًل ة م و بمنزل فه

خر وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهما، فهذا يقف إلى أن يتبين له رجحان هذا أو هذا، فال يقول قوًلا بال علم، عارضه آ
ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء، لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن إجماع، وال عاًما ظن   .  .  . وال يتبع نصا مع

دليل        د أن يكون ال ده سواء، فالب ي         تخصيصه وعدم تخصيصه عن ه نف ى ظن اوم فيغلب عل الًما عن المعارض المق س
    . المعارض المقاوم وإال وقف

  
ه            اع، أو يكون مع وت اإلجم ده ثب رجح عن م يت وأيًضا، فمن ظن أن مثل هذا اإلجماع يحتج به في خالف النص إن ل

ي يحتجون فيه       . نص آخر ينسخ األول وما يظنه من اإلجماع معه ة الت م    وأآثر مسائل أهل المدين ا بالعمل يكون معه
ديم حديث  ره، آتق د وغي ذهب أحم ي م ذا هو الصحيح ف ى اآلخر، وه دم عل ه العمل مق ذي مع النص ال ا نص، ف فيه

    . على حديث ابن عباس، وأمثال ذلك  ] ال ينكح المحرم [   : عثمان



 

  
اع  وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء، وقد تنازع الناس في مخالف ر    : اإلجم ى    ؟ هل يكف عل

    . قولين
  
وت              /  م ثب ا عل ذا ال يكون إال فيم ه، لكن ه ر مخالف النص بترآ ا يكف ه آم ر مخالف والتحقيق أن اإلجماع المعلوم يكف

    . وأما العلم بثبوت اإلجماع في مسألة ال نص فيها فهذا ال يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره  . النص به
  

    . جماع مع النص دليالن آالكتاب والسنةوحينئذ فاإل
  

    . والّله أعلم  . والتحقيق أن قطعيه قطعى وظنيه ظنى  ؟ هل هو حجة قطعية أو ظنية  : وتنازعوا في اإلجماع
  

ا   {   : وقد ذآر نظير هذه اآلية في سورة المائدة، وذآر في سورة الزخرف قوله َدى ِممَّ ِه    َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكم ِبَأْه دتُّْم َعَلْي َوَج
ه،   ] 24  : الزخرف [   } آَباءُآْم ، وهذا يتناول من بين له أن القول اآلخر هو أهدى من القول الذي نشأ عليه، فعليه أن يتبع
ال  ] 55  : الزمر  [   } َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما ُأنِزَل ِإَلْيُكم مِّن رَّبُِّكم {   : آما قال ْذهَ  {  {   : ، وق ِنَها     َفُخ ُذوْا ِبَأْحَس َك َيْأُخ ْر َقْوَم وٍَّة َوْأُم   } ا ِبُق

، والواجب في االعتقاد أن يتبع أحسن  ] 18  : الزمر [   } الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه {   : ، وقال ] 145  : األعراف [ 
قول المخالف له أحسن منه، وما خير فيه بين فعلين وأحدهما أفضل القولين، ليس ألحد أن يعتقد قوًلا، وهو يعتقد أن ال

اع               ذا اتب ذا، وه ه من ه ك أفضل، ويكون ذاك أحب إلي د أن ذل ه أن يعتق فهو أفضل، وإن جاز له فعل المفضول فعلي
    . لألحسن

  
ا ول   /  ل أن     وإذا نقل عالم اإلجماع ونقل آخر النزاع؛إما نقال سمى قائله،وإما نقًلا بخالف مطلًق يس لقائ ه، فل م يسم قائل

ذا مثبت           : نقًلا لخالف لم يثبت، فإنه ُمَقاَبل بأن يقال  : يقول اٍف للخالف وه اع ن ل اإلجم ل ناق اع، ب وال يثبت نقل اإلجم
    . له، والمثبت مقدم على النافي

  
ه يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخالف؛ إما لضعف اإل  : وإذا قيل   : سناد، أو لعدم الداللة، قيل ل

نادها، وآانت صحيحة      ونافي النزاع غلطه َأْجَوز؛ فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه، أو بلغته وظن ضعف إس
ادة عدم             افي مع زي ى الن ط يجوز عل ى المثبت من الغل عند غيره، أو ظن عدم الداللة وآانت دالة، فكل ما يجوز عل

    . العلم بالخالف
  

ه           د صلى اهللا علي ة محم اء أم وال علم يما في أق دم ال س وهذا يشترك فيه عامة الخالف، فإن عدم العلم ليس علًما بالع
ذه دعوى     . من ادعى اإلجماع فقد آذب  : وسلم التي ال يحصيها إال رب العالمين؛ ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء ه

ا يفسرون     . نزاًعاال أعلم   : المِريِسى واَألَصم، ولكن يقول والذين آانوا يذآرون اإلجماع آالشافعي وأبي ثور وغيرهم
    . هذا هو اإلجماع الذي ندعيه  : مرادهم بأنا ال نعلم نزاًعا، ويقولون

  
رجح   / فتبين أن مثـل هـذا اإلجماع الذي قوبـل بنقـل نزاع، ولم يثبـت واحـد  م يت منهما ال يجـوز أن يحتـج بـه،ومـن ل

ـدم النص                  عنـده ى النص وال يق ـه عل ا ـ أن يقـدم ه ـ أيًض يس ل ه فل ى مثبت ه عل ه، وال نافي ى نافي زاع عل نقل مثبت الن
اع           م يعارضه إجم ه أن النص ل ى ظن ده المثبت غلب عل عليـه،بـل يقـف لعـدم رجحان أحـدهما عنـده، فإن ترجح عن

زاع، فمن ع           اع والن ى مثبت اإلجم ك إل ـه، وينظـر في ذل ـر        يعمـل ب اع واألم ـن اإلجم ه م ا يدعي ـثرة م ـه آ ـرف من
ط إال               ه ال يغل زاع أن ل الن ه في نق م من ذلك من عل اؤه، وآ م انتف اع عل ات إجم بخـالفـه ليس بمنزلة من لم يعلم منه إثب

    . نادًرا ليس بمنزلة من علم منه آثرة الغلط
  

و     وإذا َتَظاَفَر على نقل النزاع اثنان لم يأخذ أحدهما عن صاحبه  ه ل اع، فإن فهذا يثبت به النزاع، بخالف دعوى اإلجم
زاع، مع       ي الن ثالث ومن نف تظافر عليه عدد لم يستفد بذلك إال عدم علمهم بالنزاع، وهذا لمن أثبت النزاع في جمع ال

    . أن عامة من أثبت النزاع يذآر نقًلا صحيًحا ال يمكن دفعه وليس مع النافي ما يبطله
  

ة الرسول،          : لمتأخرين أو أآثرهم يقولونوآثير من الفقهاء ا ام الشرعية من جه ع األحك ى جمي إنهم عاجزون عن َتَلقِّ
اء في          . فيجعلون نصوص أئمتهم بمنزلة نص الرسول ويقلدونهم د العلم ى تقلي اج إل اس يحت وال ريب أن آثيًرا من الن



 

ة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه    األمور العارضة التي ال يستقل هو بمعرفتها، ومن سالكى طريق اإلراد
آذلك، بل قد يجعله آالمعصوم؛ وال يتلقى سلوآه إال عنه، وال يتلقى عن الرسول سلوآه، مع أن تلقى السلوك عن      / 

ادات            ا ورسوله من االعتق ه به ي أمر الّل الطريق الت الرسول أسهل من تلقى الفروع المتنازع فيها؛ فإن السلوك هو ب
    . واألخالق، وهذا آله مبين في الكتاب والسنة، فإن هذا بمنزلة الغذاء الذي البد للمؤمن منهوالعبادات 

  
اء     ى فقه ك إل ولهذا آان جميع الصحابة يعلمون السلوك بداللة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول، ال يحتاجون في ذل

ر  الصحابة، ولم يحصل بين الصحابة نزاع في ذلك، آما تنازعوا في بع ض مسائل الفقه التي خفيت معرفتها على أآث
    . الصحابة، وآانوا يتكلمون في الفتيا واألحكام؛ طائفة منهم يستفتون في ذلك

  
رآن والحديث             إن الق اب والسنة؛ ف م يأخذه عن الكت وأما ما يفعله من يريد التقرب إلى الّله من واجب ومستحب فكله

د ينطق           مملوء من هذا، وإن تكلم أحدهم في ذلك ب ه ورسوله، وق نًدا عن الّل اه مس كالم لم يسنده هو يكون هو أو معن
ه      ل في تفسير قول ا قي ى    {   : أحدهم بالكلمة من الحكمة فتجدها مأثورة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وهذا آم وٌر َعَل نُّ

ه        ، َوَلِكْن آثير من أهل العبادة والزهادة أعرض عن طل  ] 35  : النور [   } ُنوٍر ق الّل ه طري ذي يعرف ب وى ال م النب ب العل
    . ورسوله، فاحتاج لذلك إلى تقليد شيخ

  
وفي السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ، لكن يوجد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على الصواب في ذلك ما / 

ا اختلف أهل    يفهمه غالب السالكين، فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد آلها منصوصة في الكتا ب والسنة، وإنم
ه        ع في ا يق ة م ادة، عام ق العب الكالم لما أعرضوا عن الكتاب والسنة، فلما دخلوا في البدع وقع االختالف، وهكذا طري

    . من االختالف إنما هو بسبب اإلعراض عن الطريق المشروع، فيقعون في البدع فيقع فيهم الخالف
  

ه،          وهكذا الفقه إنما وقع فيه االختالف  دقيق من زاع في ال ع الن ا يق ذا إنم لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع، ولكن ه
ق            . وأما الجليل فال يتنازعون فيه د، وال في الطري ازعوا في العقائ م يتن ك ول والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذل

ة             ان عام ذا آ ربين، وله رار المق ه األب اء الّل ا الرجل من أولي اجوا في مسائل     إلى الّله التي يصير به المشايخ إذا احت
يهم من        ك عل اء؛ لصعوبة أخذ ذل الشرع مثل مسائل النكاح والفرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك قلدوا الفقه

ا للرسول                  . النصوص نهم متبًع ان م ا، فمن آ دون فيه م يجته ك فه د، ونحو ذل ا مسائل التوآل واإلخالص والزه وأم
    . أصاب، ومن خالفه أخطأ

  
ول؛ ألن اإلرادة يشترك            و اد والق اب االعتق رت في ب ا آث ادة واإلرادة أعظم مم اب العب ال ريب أن البدع آثرت في ب

ل، والنطق من خصائص اإلنسان      / الناس فيها أآثر مما  ا جنس    . يشترآون في القول؛ فإن القول ال يكون إال بعق وأم
وا       اإلرادة فهو مما يتصف به آل الحيوان، فما من حيوان إال ه؛ لكن افترق وله إرادة، وهؤالء اشترآوا في إرادة التأل

رآن          دعوها، وذم المشرآين في الق أنهم ابت ة النصارى ب رآن رهباني في المعبود وفي عبادته؛ ولهذا وصف الّله في الق
انوا   ادات آ ا    على ما ابتدعوه من العبادات والتحريمات، وذلك أآثر مما ابتدعوه من االعتقادات؛ فإن االعتق ا جهاًل فيه

في الغالب فكانت بدعهم فيها أقل؛ ولهذا آلما قرب الناس من الرسول آانت بدعهم أخف فكانت في األقوال، ولم يكن  
در    في التابعين وتابعيهم من َتَعبََّد بالرقص والسماع، آما آان فيهم خوارج ومعتزلة وشيعة، وآان فيهم من يكذب بالق

    . ولم يكن فيهم من يحتج بالقدر
  

ابعين             ا في زمن الت م يكن عامته راء والصوفية ل اد والفق اد والزه فالبدع الكثيرة التي حصلت في المتأخرين من العب
وى             ا أق م أن الشبهة فيه ابعين، فعل ا ظهرت في عصر الصحابة والت ة، فإنه وتابعيهم، بخالف أقوال أهل البدع القولي

    . بعد عن متابعة الرسولوأهلها أعقل، وأما بدع هؤالء فأهلها أجهل، وهم أ
  

َتْغٍن عن                ه ُمْس ه أفضل من الرسول، وأن دعى أن اد، ومن ي ول واالتح ة والحل دعى اإللهي ولهذا يوجد في هؤالء من ي
ق الرسول      / الرسول، وأن   ر طري ا غي ه طريًق ى الّل م إل دع          . له ل من جنس ب لمين، ب دع المس يس من جنس ب ذا ل وه

ذه   المالحدة من المتفلسفة، ونحوهم، وأولئك قد عرف الناس أنهم ليسوا مسلمين، وهؤالء يدعون أنهم أولياء الّله مع ه
ة               ك مخالف رهم ـ ال يعرف أن ذل نهم ـ أو أآث ر م ود والنصارى، وآثي ُر من اليه األقوال التي ال يقولها إال من هو أَآْف

ذهب    . للرسول، بل عند طائفة منهم أن أهل الصفَّة قاتلوا الرسول وأقرهم على ذلك وعند آخرين أن الرسول ُأِمَر أن ي
أمره          : ليسلم عليهم ويطلب الدعاء منهم، وأنهم لم يأذنوا له، وقالوا ه ف ى رب ه رجع إل يهم، وأن اذهب إلى من أرسلت إل



 

    . فجبروا قلبه، وأذنوا له بالدخول  . ُخَوْيِدُمكم جاء ليسلم عليكم  : أن يتواضع ويقول
  

ذا الكف ادهم ه ع اعتق ون فم ين، يقول ى األمي ه رسول هللا إل ر بأن ودى وال نصرانى يق ده يه ذي ال يعتق يم ال إن   : ر العظ
ه            م يحوجهم إلي دون الرسول، ل م خواص هللا، وأن هللا يخاطبهم ب ه، واعترف أنه الرسول أقرهم على ذلك واعترف ب

رة      آبعض خواص الملك مع وزرائه، ويحتجون بقصة الخضر مع موسى، وهي حجة عليهم ـ ال  لهم ـ من وجوه آثي
    . قد بسطت في موضع آخر

  
ادة واألخالق      د والعب والضالل والجهل في جنس العباد والمبتدعة أآثر منه في جنس أهل األقوال، لكن فيهم من الزه

َبٌه من النصارى وهؤالء         /ما ال يوجد في يهم َش يهم، فهؤالء ف يس ف ا ل  أولئك، وفي أولئك من الِكْبر والبخل والقسوة م
ول         ا أن نق الى ـ أمرن ه ـ تع ود، والّل ِر          {   : فيهم شبه من اليه يِهْم َغي َت َعَل ِذيَن َأنَعم َراَط الَّ َتِقيَم ِص َراَط الُمس ـا الصِّ اهِدَنـــ

م شهدوا           ] 7، 6  : الفاتحة [   } الَمغُضوِب َعَليِهْم َوَال الضَّالِّيَن ى أنه ايخهم إل ابر مش ر من أآ ذا آل األمر بكثي د  ؛ وله توحي
الربوبية واإليمان بالقدر، وذلك شامل لجميع الكائنات، فعدوا الفناء في هذا بزوال الفرق بين الحسنات والسيئات غاية 
ابون               نهم يه ه النصارى، ولك ذي تقول اد ال ول واالتح ًدا، وهو من جنس الحل ا سموه توحي المقامات، وليس بعده إال م

    . مكتومةاإلفصاح عن ذلك، ويجعلونه من األسرار ال
  

ه     : ومنهم من يقول ْوُح ب ك      . إن الحالج هذا آان مشهده، وإنما قتل ألنه باح بالسر الذي ما ينبغى الَب ى ذل وإذا انضم إل
ع صادًرا عن إرادة                 رهم، ويجعل الجمي در من أهل الكالم، أو غي ات الق تكلم في إثب د أخذ عمن ي أن يكون أحدهم ق

ق          واحدة، وليس هنا حب وال بغض وال ا سمى تعل ان ثواًب ا آ رادات متنوعة، فم رًضا وال سخط وال فرح، ولكن الم
ذا   ز، ويسمون ه ده تميي ى عن هد ال يبق ذا المش ع ه ذ م خًطا، فحينئ ا سمى س ان عقاًب ا آ ا، وم ه رًض ع   : اإلرادة ب الجم

    . واالْصِطالم
  

انى،      /وآــان الُجَنْيـد ـ قـدس الّله روحـه ـ لما وصل أصحابـه ـ آالثـورى     ـرق الث رهم بالف ام أم وأمثالـه ـ إلى هـذا المق
ـو  ة              : وه ه، وهو مشهد اإللهي ُخوطه ومكروه يه، وَمْس ه وُمْرِض ـوب الّل ـور والمحظـور، ومحب ين المأم ـوا ب أن يـفرق

ى     . ال إلـه إال الّله  : الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتـب، وهـو حقيـقـة قـول ـر عل ـم   فمنهـم مـن أنك ـد، ومنه الجني
ـور والمحظـور،     . مـن توقـف، ومنهم مـن وافق والصـواب ما قـالـه الجنيد مـن ذآر هـذه الكلمـة في الفـرق بين المأم

ـه     ـو قول ـد، وه رب والعب ين ال ـرق ب ـة األخـرى في الف ـدم    : والكلم ـراد الحـدوث عـن الق ـد إف ى   . التوحي ـذا رد عل فه
    . ة منهم، وتلك رد على مـن يقـف عنـد الحقيـقـة الكونيـة منهم، ومـا أآثر مـن ابتـلى بهـذين منهماالتحادية والُحُلولي

  
المعروف               أمر ب د وي ل من يجاه ذا مث ه، فه ادة وطاعة لّل واه، ال عب رق، لكن لنفسه وه ثم من الناس من يقوم بهذا الف

ذاك بمنزلة من ال يأمر بمعروف وال ينهي عن منكر وال   وينهي عن المنكر لهواه، آالمقاتل شجاعة وَحِميَّة ورياء، و
    . يجاهد، هذا شبيه بالراهب، وذاك شبيه بمن لم يطلب إال الدنيا، ذاك مبتدع وهذا فاجر

  
ا إال         دنيا ال يعارضون تارآه دنيا،وطالب ال ك طلب ال وقد َآُثَر في المَتَزهِّدة والمَتَفقِّرة البدع، وفي المعرضين عن ذل

دنيا،    ألغراضهم ال لتكون  / ، وإن آانوا مبتدعة، وأولئك ال يعارضون أبناء الدنيا إال ألغراضهم، فتبقى المنازعات لل
ا خارج عن             ين، وآالهم نهم ـ أجمع ه ع ة السلف ـ رضى الّل آلمة الّله هي العليا، وال ليكون الدين لّله، بخالف طريق

    . الصراط المستقيم
  

دينا الصراط الم    ه أن يه ين والصديقين والشهداء والصالحين            نسأل الّل يهم من النبي ه عل م الّل ذين أنع تقيم، صراط ال س
    . آخره والحمد لّله رب العالمين  . وحسن أولئك رفيًقا

ه صواب          : َوُسِئَل ـ رحمُه الّله ـ عمن يقول    ي بعشر ِمْعشار الشريعة، هل قول وهل أراد النص     ؟ إن النصوص ال تف
ة     ؟ ل أو األلفاظ الواردة المحتملةالذي ال يحتمل التأوي ه من الظاهري ه صواب     : ومن نفي القياس، وأبطل ا    ؟ هل قول وم

    ؟ النص  : وما معنى قولهم  ؟ حجته على ذلك
  

    : فأجاب
  

ل الصواب    الحمد لّله رب العالمين، هذا القول قاله طائفة من أهل الكالم والرأي؛ آأبي المعالي، وغيره، وهو خطأ، ب



 

ع      : ومنهم من يقول  . ي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العبادالذ ة بجمي ا وافي إنه
ام          ه ورسوله وشمولها ألحك وال الّل ي هي أق ة الت ذلك، وإنما أنكر ذلك من أنكره؛ ألنه لم يفهم معانى النصوص العام

ي هي           أفعال العباد، وذلك أن الّله بعث محمًدا صلى اهللا  ة الت ة العام ة الجامع تكلم بالكلم م، في لم بجوامع الكل ه وس  علي
قضية آلية، وقاعدة عامة، تتناول أنواًعا آثيرة، وتلك األنواع تتناول أعياًنا ال تحصى، فبهذا الوجه تكون النصوص    

    . محيطة بأحكام أفعال العباد
  
م من هؤالء         أن هللا حرم الخمر، فظن بعض الناس أن لفظ   : مثال ذلك/  اول إال عصير العنب خاصة، ث الخمر ال يتن

ة             ا حنيف إن أب ة، ف اء الكوف ه من فقه ك من يقول ول ذل ا يق من لم يحرم إال ذلك أو حرم معه بعض األنبذة الُمْسكرة، آم
اه             إذا ذهب ثلث اه، ف ذهب ثلث م ي ا ل ه م وخ من ده، ويحرم المطب ذا الخمر عن د، وه تد الزََّب م يحرم عصير العنب المش ل

وهذه المسكرات الثالثة ليست خمًرا عنده مع أنها   . ويحرم النيئ من نبيذ التمر، فإن طبخ أدنى طبخ حل عنده  . يحرمه
    . حرام، وما سوى ذلك من األنبذة فإنما يحرم منه ما يسكر

  
صحاب أبي حنيفة، وأما محمد بن الحسن فوافق الجمهور في تحريم آل مسكر قليله وآثيره، وبه أفتى المحققون من أ

    . وهو اختيار أبي الليث السََّمْرَقْندي
  

ة من       لكها طائف ي س ة الت ومن العلماء من حرم آل مسكر بطريق القياس؛ إما في االسم، وإما في الحكم، وهذه الطريق
اس في   الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يظنون أن تحريم آل مسكر إنما آان بالقياس في األسماء، أو الق   ي

    . الحكم
  

  والصواب الذي عليه األئمة الكبار أن الخمر المذآورة في القرآن تناولت آل مسكر 
  

ا ـ نصوص           /بالنص العام  نص، وثبتت ـ أيًض ا آخر يوافق ال اس دليًل والكلمة الجامعة ال بالقياس وحده، وإن آان القي
ال صحيحة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بتحريم آل مسكر، ففي صح   : يح مسلم عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه ق

لم      ) آل مسكر خمر، وآل مسكر حرام (  ه وس ، وفي الصحيحين عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ عن النبي صلى اهللا علي
، وفي الصحيحين عن أبي موسي، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل فقيل  ) آل شراب أسكر فهو حرام (   : أنه قال

يمن       : الِبْتُع ـ بسكون التاء  [ الِبْتع   : عندنا شراب من العسل يقال له  : له اء      . نبيذ العسل، وهو خمر أهل ال د تحرك الت وق
ه    ] آِقْمع وِقمٍع ال ل ْزر    : ، وشراب من الذرة يق راء ـ          [ الِم زاي وضم ال يم وسكون ال ْزُر ـ بكسر الم ذ يتخذ من      : الِم نبي
ال       : قال  ؟   ] ن الشعير أو الحنطةم  : الذرة، وقيل م فق ي جوامع الكل د أوت ى أحاديث أخر      ) آل مسكر حرام    (   : وآان ق إل

    . يطول وصفها
  

ا لشرب    وعلى هذا، فتحريم ما يسكر من األشربة واألطعمة آالحشيشة المسكرة ثابت بالنص، وآان هذا النص متناوًل
    . حبوب أو الثمار، أو من لبن الخيل، أو من غير ذلكاألنواع المسكرة من أي مادة آانت؛ من ال

  
ر من خمر      : ومن ظن أن النص إنما يتناول خمر العنب قال إنه لم يبين حكم هذه المسكرات التي هي في األرض أآث

م النص           اس، وهؤالء غلطوا في فه ا بالقي ك ثابًت ان ذل ل آ د ثبت باألحاديث الكثي          . العنب، ب ه ق ك أن ين ذل ا يب رة ومم
ا      / المستفيضة أن الخمر لما ُحرِّمت لم يكن بالمدينة  ا شجر العنب وإنم من خمر العنب شيء؛ فإن المدينة لم يكن فيه

وا أن      ر، وعلم آان عندهم النخل، فكان خمرهم من التمر، ولما حرمت الخمر أراقوا تلك األشربة التي آانت من التم
م يكن عندهم مخصوًصا بعصير العنب، وسواء آان ذلك في لغتهم ذلك الشراب هو خمر محرم، فعلم أن لفظ الخمر ل

إن الشارع يتصرف     فتناول، أو آانوا عرفوا التعميم ببيان الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فإنه المبين عن اهللا مراده، ف
    . في اللغة تصرف أهل العرف، يستعمل اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه في اللغة، وتارة فيما هو أخص

  
ي         ا النب ي نهى عنه َرر الت وع الَغ اول بي وآذلك لفظ الميسر هو عند أآثر العلماء يتناول اللعب بالنِّْرد والشطرنج، ويتن

اه    ار معن ر؛ إذ القم و َمْيِس ذي ه ار ال ي القم ا معن إن فيه لم؛ ف ه وس ى    : صلى اهللا علي و عل ان وه ال اإلنس ذ م أن يوخ
ك       ؟ مخاطرة هل يحصل له عوضه، أو ال يحصل ة، ونحو ذل َل الِحْبَل آالذي يشتري العبد اآلِبق، والبعير الشارد، وَحَب

ا ثبت في                  ه، وم ذا آل اول ه الى ـ يتن اب اهللا ـ تع ذا فلفظ الميسر في آت ى ه ه، وعل مما قد يحصل له وقد ال يحصل ل
ْدِو     صحيح مسلم عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر يتناول آل ما فيه مخاطر ل َب ار قب ع الثم ة، آبي



 

    . صالحها وبيع األجنة في البطون، وغير ذلك
  

ر  / لفظ الربا، فإنه يتناول آل ما نهى عنه من ربا   : ومن هذا الباب النََّسأ وربا الفضل؛ والقرض الذي َيُجرُّ منفعة وغي
ك،        ذلك، فالنص متناول لهذا آله، لكن يحتاج في معرفة دخول األنواع واألعيان في ى ذل ه عل ا يستدل ب ى م النص إل

    . تحقيق المناط  : وهذا الذي يسمي
  

الى ه تع ذلك قول دَِّتِهنَّ {   : وآ وُهنَّ ِلِع اء َفَطلُِّق ُتُم النَِّس يُّ ِإَذا َطلَّْق ا النَِّب ا َأيَُّه ه ] 1  : الطالق [   } َي َن  {   : ، وقول اُت َيَتَربَّْص َواْلُمَطلََّق
ذا      ] 228  : البقرة [   } َالَثَة ُقُرَوٍءِبَأنُفِسِهنَّ َث و َرْجعي؛ وله ، ونحو ذلك، يعم بلفظه آل ُمَطلَّقة، ويدل على أن آل طالق فه

الوا      ذلك، وق اء ب ر العلم ال أآث ع إال                : ق ى أن الطالق ال يق ا ـ عل دل ـ أيًض ا، وي رأة ثالًث ق الم ال يجوز للرجل أن يطل
اس والشافعي        رجعًيا، وأن ما آان بائًنا فليس من ن عب ول اب ثالث آق ات ال الطلقات الثالث، فال يكون الخلع من الطلق

ه، أو               ع عن لفظ الطالق ونيت و الخل أن يخل ك مشروط ب زاع، هل ذل نهم ن في قول، وأحمد في المشهور عنه، لكن بي
    . على ثالثة أقوال  ؟ بالخلو عن لفظه فقط، أو ال يشترط شيء من ذلك

  
اِنُكمْ  { ، و ] 2  : التحريم [   } َقْد َفَرَض اللَُّه َلُكْم َتِحلََّة َأْيَماِنُكْم {   : وآذلك قوله تعالى دة  [   } َذِلَك َآفَّاَرُة َأْيَم اول    ] 89  : المائ ، هو متن

اب          : لكل يمين من أيمان المسلمين، فمن العلماء من قال ه الكت ا دل علي ارة، آم ا آف ان المسلمين ففيه  آل يمين من أيم
ا     : ومنهم من قال  . والسنة د وال شيء فيه ال     . ال يتناول النص إال الحلف باسم اهللا، وغير ذلك ال تنعق نهم من ق ل    : وم ب

ال     / ول األول، فمن ق ى الق دل عل إن   : هي أيمان يلزم الحالف بها ما التزمه وال تدخل في النص، وال ريب أن النص ي
    . ن آان هذا رأًيا منه، لم يكن هذا مدلول النصالنص لم يبين حكم جميع أيمان المسلمي

  
ك،     وآذلك الكالم في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة وجد ذل

ول    . وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام األفعال د يق د تكل          : وآان اإلمام أحم ا إال وق ألة يسأل عنه ا من مس ه م م إن
انوا    نهم، وآ الصحابة فيها أو في نظيرها، والصحابة آانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص، آما هو مشهور ع

    . يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح ـ أيًضا
  

    : والقياس الصحيح نوعان
  

ه        أن يعلم أنه ال فارق بين الفرع واألصل إال فرق غير مؤث  : أحدهما ي صلى اهللا علي ا ثبت عن النب ر في الشرع، آم
وا سمنكم      [   : وسلم في الصحيح أنه سئل عن َفْأرة وقعت في َسْمن فقال ا وآل ا حوله ا وم د أجمع المسلمون      ] ألقوه ، وق

اء    اهير العلم ال جم ه أي نجاسة وقعت في ده       : على أن هذا الحكم ليس مختًصا بتلك الفأرة وذلك السمن؛ فلهذا ق ن إن
  . من اَألْدَهان، آالفأرة التي تقع في الزيت، وآالِهرِّ الذي يقع في السمن فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن  

ه           : أهل الظاهر/ ومن قال من ي صلى اهللا علي إن النب د أخطأ؛ ف إن هذا الحكم ال يكون إال في فأرة وقعت في سمن فق
ك الصورة لكن ل    وع            وسلم لم يخص الحكم بتل ة أو ن ع عن قضية معين تفتاء إذا وق ا، واالس ي فيه ا أفت تفتي عنه ا اس م

    . فأجاب المفتي عن ذلك خصه لكونه سئل عنه، ال الختصاصه بالحكم
  

وق،   [   : ومثل هذا أنه سئل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه ُجبٌَّة ُمَضمَّخة بَخُلوق فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الخل
ذلك             ] ما آنت تصنع في حجك واصنع في عمرتك م آ ان الحك ه قميص أو نحوه آ ان علي و آ ة، ول ، فأجابه عن الجب

    . باإلجماع
  

أن ينص على حكم لمعني من المعاني، ويكون ذلك المعني موجوًدا في غيره، فإذا قام دليل   : والنوع الثاني من القياس
    . صل والفرع سوي بينهما، وآان هذا قياًسا صحيًحامن األدلة على أن الحكم متعلق بالمعني المشترك بين األ

  
إن االستدالل           راد الشارع؛ ف م م اب َفْه ا من ب فهذان النوعان آان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما، وهم

ه   بكالم الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده باللفظ، وإذا عرفنا مراده، فإن علمنا أن
ى يخص    ترك ال لمعن ي المش م للمعن د     / حك ه قص ا أن ترك، وإن علمن ى المش د المعن ث وج م حي ا الحك األصل أثبتن

ه           ة، وأن الصيام الفرض خص ب ه الكعب ا أن الحج خص ب تخصيص الحكم بمورد النص منعنا القياس، آما أنا علمن
ه    شهر رمضان، وأن االستقبال خص به جهة الكعبة، وأن المفروض من ال ك، فإن صلوات خص به الخمس، ونحو ذل



 

    . يمتنع هنا أن نقيس على المنصوص غيره
  

ين   ال، آتعي وال واألفع ة وشهر رمضان، أو عين بعض األق ين الكعب ادة آتعي ا للعب ا أو زماًن ارع مكاًن يََّن الش وإذا َع
ر        رآن، فإلحاق غي ر وأم الق ين التكبي ل وتعي ه يشبه حال أهل       القراءة في الصالة والرآوع والسجود، ب المنصوص ب

الى      : إلىمن الذين أسقطوا تعيين األشهر الحرم، وقالوا ال تع اَدٌة     {   : المقصود أربعة أشهر من السنة فق يُء ِزَي ا النَِّس ِإنََّم
هُ   ِفي اْلُكْفِر ُيَضلُّ ِبِه الَِّذيَن َآَفُروْا ُيِحلِّوَنُه َعاًما َوُيَحرُِّموَنُه َعاًما لُِّيَواِطُؤوْا  رََّم الّل ا َح ة  [   } ِعدََّة َما َحرََّم الّلُه َفُيِحلُّوْا َم   : التوب

الوا        .  ] 37 ذين ق اس ال النص من جنس قي َع         {  : وقياس الحالل بالنص على الحرام ب ُه اْلَبْي لَّ الّل ا َوَأَح ُل الرَِّب ُع ِمْث ا اْلَبْي ِإنََّم
ا رََّم الرَِّب رة [   } َوَح الوا  ، و  ] 275  : البق َذآَّي، وق ة بالُم وا الميت ذين قاس رآين ال اس المش ذلك قي تم وال   : آ ا قتل أآلون م أت

آِئهِ      {   : قال تعالى  ؟ تأآلون ما قتل اهللا ى َأْوِلَي وَن إل َياِطيَن َلُيوُح ٌق َوِإنَّ الشَّ ْم َوَال َتْأُآُلوْا ِممَّا َلْم ُيْذَآِر اْسُم الّلِه عليه َوِإنَُّه َلِفْس
    . ، فهذه األقيسة الفاسدة ] 121  : األنعام [   } ِدُلوُآْم َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشِرُآوَنِلُيَجا

  
ه فقياسه فاسد، وآل       / وآل قياس دل النص على فساده فهو فاسد، وآل َمْن الحق  منصوًصا بمنصوص يخالف حكم

اس      من سوي بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير األوصاف المعت برة في حكم اهللا ورسوله فقياسه فاسد، لكن من القي
فمن أبطل القياس مطلًقا فقوله باطل، ومن استدل بالقياس   . ما يعلم صحته، ومنه ما يعلم فساده، ومنه ما لم يتبين أمره

م صحته، ب     ا ال يعل ة من   المخالف للشرع فقوله باطل، ومن استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته فقد استدل بم منزل
    . استدل برواية رجل مجهول ال يعلم عدالته

  
ى     : فالحجج اَألَثِرية والنظرية تنقسم إلى دليل عل ما يعلم صحته، وإلى ما يعلم فساده، وإلى ما هو موقوف حتي يقوم ال

راد من   ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة، سواء آان اللفظ داللته قطعية أو ظاهرة، و  . أحدهما هذا هو الم
ه     . النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين  : قول من قال يض، آقول َك   {   : ويراد بالنص ما داللته قطعية ال تحتمل النق ِتْل
ٌة َرٌة َآاِمَل رة [   } َعَش َزانَ  { ، و  ] 196  : البق اْلَحقِّ َواْلِمي اَب ِب َزَل اْلِكَت ِذي َأن ُه الَّ وري [   } اللَّ نص،  ] 17  : الش و ال اب ه ، فالكت

    . والميزان هو العدل
  

اس الصحيح توافق            ة القي ين، ودالل ين المختلف ق ب اثلين وتفري ين المتم والقياس الصحيح من باب العدل؛ فإنه تسوية ب
ا ال يوجد   ا صحيًحا، آم د، وال يوجد نص يخالف قياًس اس فاس و قي ة النص فه اس خالف دالل نص، فكل قي ة ال دالل

    . ريح يخالف المنقول الصحيحمعقول ص
  
فثبت أن آل واحد      . ومن آان متبحًرا في األدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب األحكام بالنصوص وباألقيسة/ 

من النص والقياس دل على هذا الحكم، آما ذآرناه من األمثلة، فإن القياس يدل على تحريم آل مسكر آما يدل النص  
حرم الخمر؛ ألنها توقع بيننا العداوة والبغضاء، وتصدنا عن ذآر اهللا وعن الصالة، آما دل القرآن على ذلك، فإن اهللا 

ين     . على هذا المعني، وهذا المعني موجود في جميع األشربة المسكرة، ال فرق في ذلك بين شراب وشراب  الفرق ب ف
ا هو خروج عن        األنواع المشترآة من هذا الجنس تفريق بين المتماثلين، وخروج عن مو   اس الصحيح، آم جب القي
ون   : موجب النصوص، وهم معترفون بأن قولهم خالف القياس، لكن يقولون إن اسم    : معنا آثار توافقه اتبعناها، ويقول

اول آل مسكر    ادهم             . الخمر لم يتن ى اجته ابين عل دين مث انوا مجته م النص ـ وإن آ وم    -وغلطوا في فه ة عم ومعرف
الى    األسماء الموجودة ال تع د ق دُّ    {   : في النص وخصوصها من معرفة حدود ما أنزل اهللا على رسوله، وق َراُب َأَش اَألْع

    .  ] 97  : التوبة [   } ُآْفًرا َوِنَفاًقا َوَأْجَدُر َأالَّ َيْعَلُموْا ُحُدوَد َما َأنَزَل الّلُه على َرُسوِلِه َوالّلُه علىٌم َحِكيٌم
  

    . واهللا أعلم  . اة القياس ومثبتيه يطول استقصاؤه، ال تحتمل هذه الورقة بسطه أآثر من هذا والكالم في ترجيح ُنَف
    : وقــال

  
  أحوال العبد في العبادات المأمور بها: فصــل  
  

الصالة والوضوء واالغتسال والحج والصيام والجهاد والقراءة   : العبادات المأمور بها؛ آاإليمان الجامع، وآشعبه مثل
والذآر، وغير ذلك، لها ثالثة أحوال، وربما لم يشرع لها إال حاالن؛ ألن العبد إما أن يقتصر على الواجب فقط، وإما 

ا         : فاألول  . أن يأتي بالمستحب فيها، وإما أن ينقص عن الواجب فيها ابًقا في غيره ان س ا وإن آ   . حال المقتصدين فيه
    . حال الظالم فيها  : والثالث  . حال السابق فيها  : والثاني



 

  
ا بالمستحب          ي فيه ا أت ارة م ا الواجب، وت ا أدي فيه ي        . والعبادة الكاملة تارة تكون م د يعن ة الناقصة، ق إزاء الكامل وب

رك بعض مستحباتها        ه ت ي ب د يعن ا، وق و          . بالنقص نقص بعض واجباته ا آمل بالمستحبات فه ا تفسير الكامل بم فأم
والغسل    . آامل، ومجزي  : الوضوء ينقسم إلى  : الطهارة والصالة، وغير ذلك؛ فإنهم يقولونغالب استعمال الفقهاء في 

المجزي    . آامل، ومجزي  : ينقسم إلى رى دون ب ى الواجب، وبالكامل   / االقتصار    : وي ه بالمستحب في        : عل ي في ا أت م
    . العدد والقدر والصفة، وغير ذلك

  
سبحان ربي العظيم ثالًثا فقد تم رآوعه،   : إذا قال في رآوعه [   : ابن مسعود مرفوًعاولذلك استعملوا ما جاء في حديث 

اه          : وإذا قال في سجوده  . وذلك أدناه ك أدن م سجوده، وذل د ت ا فق ى ثالًث ي األعل الوا  ] سبحان رب ال ثالث      : ، فق ى الكم أدن
ى،        أقل الوت  : وقالوا  . أدني الكمال المسنون  : تسبيحات، يعنون ى وأعل ال أدن وا للكم الث، فجعل ال ث ر رآعة وأدنى الكم

    . وآالهما في الكمال المسنون ال المفروض
  

ه     ى المسميات الشرعية، آقول اب    (   : ثم يختلفون في حرف النفي الداخل عل أم الكت راءة إال ب م     ( ،  ) ال ق وال صيام لمن ل
ه      ( ،  ) هوال صالة لمن ال وضوء ل ( ،  ) يبيت الصيام من الليل ذآر اسم اهللا علي م ي ون   ) وال وضوء لمن ل أآثرهم يقول   : ، ف

    . يرى دون نفي الكمال المسنون  . هو لنفي الكمال  : ومنهم من يقول  . هو لنفي الفعل، فال يحزى مع هذا النفي
  

ام، آ               ًرا لفظ التم ه آثي و في عرف الشارع، لكن الموجود في ا آمل بالواجب فه ه وأما تفسيره بم جَّ    {   : قول وْا اْلَح َوَأِتمُّ
لِ      {   : اإلتمام بالواجبات، وآذلك قوله  : ، والمراد باإلتمام الواجب ] 196  : البقرة [   } َواْلُعْمَرَة ِلّلِه ى الَّلْي َياَم إل وْا الصِّ مَّ َأِتمُّ   } ُث

د       (   : وقوله  .  ) الحديث  ] ال تتم صالة عبد حتي يضع الطهور مواضعه (   : ، وقوله ] 187  : البقرة [  ذا فق ا انتقصت من ه فم
ه ومستحبه،      : ، ويمكن أن يقال في إتمام الحج والصيام، ونحو ذلك ) انتقصت من صالتك ام واجب هو أمر مطلق باإلتم

ه       ام في قول د  (   : فما آان واجًبا فاألمر به إيجاب، وما آان مستحًبا فاألمر به استحباب، وجاء لفظ التم م رآوعه،    فق ت
    .  ) من إقامة الصالة (   : ، وروي ) أقيموا صفوفكم، فإن إقامة الصف من تمام الصالة (   : ، وقوله ) وذلك أدناه

  
َداجُ       (   : والنقص بإزاء التمام والكمال آقوله اب فهي ِخ أم الكت ا ب رأ فيه ون   ) من صلى صالة لم يق الجمهور يقول هو    : ، ف

ون    . خداج هو الناقص في أعضائه وأرآانهنقص الواجبات؛ ألن ال ه المستحب؛        : وآخرون يقول اقص عن آمال هو الن
ل،    : فإن النقص يستعمل في نقص االستحباب آثيًرا، آما تقدم في تقسيم الفقهاء الطهارة إلى آامل، ومجزي ليس بكام

ا     ) فقد تم رآوعه وسجوده وذلك أدناه (   : وقوله  . وما ليس بكامل فهو ناقص ان مجزًئ اقص، وإن آ و ن م    . ، ما لم يتم فه ث
ات     . ُيْبِطُل العبادة؛ آنقص أرآان الطهارة والصالة والحج  : النقص عن الواجب نوعان ونقص ال يبطلها، آنقص واجب

ي           ات الت د، ونقص الواجب د أحم ى المشهور عن ا سهًوا عل الحج التي ليست بأرآان، ونقص واجبات الصالة إذا ترآه
    . صالته، آقراءة الفاتحة، ونحوها/ أبو حنيفة فيها ُمِسيًئا، وال تبطل  يسميه

  
وهي مسألة اإليمان وخالف المرجئة والخوارج؛ فإن اإليمان، وإن   ] مسائل األسماء واألحكام [ وبهذا تزول الشبهة في 

ه  ه بقول ذي أآمل دين اهللا ال ًما ل ان اس َنكُ  {   : آ ْم ِدي ُت َلُك ْوَم َأْآَمْل دة [   } ْمالي ل    .  ] 3  : المائ ر وللعم ة اهللا وللب م لطاع و اس وه
ان      ه نوع ام، وآمال ل الت ان الكام و اإليم ذا ه ه، فه ر اهللا ب ا أم ع م و جمي الح، وه ال    : الص و الكم ربين وه ال المق آم

    . بالمستحب، وآمال المقتصدين وهو الكمال بالواجب فقط
  

ؤمن، وال يسرق السارق حين         (   : ليه وسلموإذا قلنا في مثل قول النبي صلى اهللا ع ي وهو م ال يزني الزاني حين يزن
وُبُهمْ    {  : ، وقوله ) ال إيمان لمن ال أمانة له (   : ، و ) يسرق وهو مؤمن ْت ُقُل ُه َوِجَل ال  [   } ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ُذِآَر الّل   : األنف

ه ] 2 ا اْل {   : ، وقول بِ      ِإنََّم ي َس ِهْم ِف َأْمَواِلِهْم َوَأنُفِس ُدوا ِب اُبوا َوَجاَه ْم َيْرَت مَّ َل وِلِه ُث ِه َوَرُس وا ِباللَّ ِذيَن آَمُن وَن الَّ ِهُمْؤِمُن   } يِل اللَّ
ه  اآل  } لَّْيَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب {   : ، وقوله ] 15  : الحجرات [  ى قول َدُقوا     {  : ية إل ِذيَن َص ـِئَك الَّ ُأوَل

وَن ُم اْلُمتَُّق ـِئَك ُه رة [   } َوُأوَل ذا-  ] 177  : البق ل ه ي مث ل ف ال القائ ال    : إذا ق ه آم ي عن ان، أو َنف ل اإليم ؤمن آام يس بم ل
ك َرْمي الجمار، أو ارتكب اإليمان ال أصله، فالمراد به آمال اإليمان الواجب، ليس بكمال اإليمان المستحب، آمن تر

ا   ل قولن يس          : محظورات اإلحرام غير الوطء، ليس هذا مث ه ل ل، وأن المجزي من ل، ووضوء آام ٌل آام بكامل  / ُغْس
    . ذاك نفي الكمال المستحب

  
ًطا، وآذا المؤمن المطلق هو المؤدي لإليمان الواجب، وال يلزم من آون إيمانه ناقًصا عن الواجب أن يكون باطًلا حاب



 

ال         ة، وال أن يق ه المرجئ ا تقول ان الكامل آم ه اإليم ه        : آما في الحج، وال أن يكون مع م يكن إيمان و أدي الواجب ل ول
    . آامًلا، فإن الكمال المنفي هنا الكمال المستحب

  
، ونحو ذلك،  ) من غشنا فليس منا (   : فهذا فرقان يزيل الشبهة في هذا المقام، ويقرر النصوص آما جاءت، وآذلك قوله

ال      : ال يجوز أن يقال فيه ة، وال أن يق ه المرجئ ا تقول ا          : ليس من ِخَيارنا آم افًرا آم ر المسلمين فيكون آ صار من غي
ه يستحقون    تقوله الخوارج، بل الصواب أن هذا االسم المضمر ينصرف إطالقه إلى المؤمنين اإليمان الواجب الذي ب

ة المطلقة والمحبة المطلقة، وإن آان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب،   الثواب بال عقاب، ولهم المواال
فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة؛ لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بال عقاب، وال يجب أن يكون   

ه        واب، ومع ه مشارآتهم في بعض الث ه      من غيرهم مطلًقا، بل معه من اإليمان ما يستحق ب ا يستحق ب رة م من الكبي
ال    ة يصلح أن يق يس     : العقاب، آما يقول من استأجر قوًما ليعملوا عمًلا، فعمل بعضهم بعض الوقت، فعند التَّْوِفَي ذا ل ه

    . األجر الكامل، وإن استحق بعضه/ منا، فال يستحق 
  

ا بقاعد      ذا الموضع، وبينت ارتباطه رة في أن الشخص الواحد، أو     وقد بسطُت القول في هذه المسألة في غير ه ة آبي
ا     ة؛ خالًف نة والجماع ل الس ذهب أه و م ذا ه ه، وأن ه ن وج ه م ا عن ه، منهًي ن وج ه م أموًرا ب ون م د يك ل الواح العم
ألة العمل  ي مس رهم ف ائهم من أصحابنا وغي يهم وفقه ات؛ متكلم ة من أهل اإلثب م طائف ة، د وافقه للخوارج والمعتزل

ألة الشخص        . ال يجوز أن يكون مأموًرا به، منهًيا عنه  : لواالواحد في أصول الفقه، فقا م في مس الفين له وإن آانوا مخ
ألة الصالة في              ذا العمل ال يجزئ، وهي مس د أن ه روايتين عن أحم الواحد في أصول الدين، وال ريب أن إحدي ال

اء  ه ال      لكن من     . الدار المْغُصوَبة، وفي الرواية األخري يجزي، آقول أآثر الفقه ة ورأي أن ا عقلي أصحابنا من جعله
    . يمتنع ذلك عقًلا، وهو قول أآثر المعتزلة، وآثير من األشعرية؛ آابن الباقالني، وابن الخطيب

  
    . في اإلمكان العقلي، وفي اإلْجَزاء الشرعي  : فالكالم في مقامين

  
    : والناس فيها على أربعة أقوال

  
    . متكلمي أصحابنا وفقهائهم/ وهو قول طائفة من  . ويبطل شرًعا يمتنع عقًلا  : من يقول  : منهم

  
انع سمعي      : من يقول  : ومنهم ا، لكن الم رى اإلجزاء من أصحابنا ومن                . يجوز عقًل ا ـ من ال ي ه ـ أيًض د يقول ذا ق وه

ذا                ه، وه ذلك آل د ب ه يجوز ورود التعب إن أصوله تقتضي أن د؛ ف ول أحم دي بق ذي يشبه    وافقهم، وهو أشبه عن هو ال
    . أصول أهل السنة وأئمة الفقه

  
    . من يجوزه عقًلا وسمًعا آأآثر الفقهاء  : ومنهم

  
ل          : من يمنعه عقًلا لكن يقول  : ومنهم وا أن العق ب؛ زعم ن الخطي ي الحسن واب اِقالَّني وأب ورد سمًعا، وهذا قول ابن الَب

ى عدم وجوب القضاء     يمنع آون الفعل الواحد مأموًرا به، منهًيا عنه، ول كن لما دل السمع؛ إما اإلجماع، أو غيره عل
    . وهذا القول عندي أفسد األقوال  . حصل اإلجزاء عنده ال به  : قالوا

  
ا            ك أن آون الفعل الواحد محبوًب ه، وذل ى دليل ه إل والصواب أن ذلك ممكن في العقل، فأما الوقوع السمعي فيرجع في

يس هو من الصفات             مكروًها، مرضًيا مسخوًطا، م  اب، ل ذم والعق واب وال د والث ه، مقتضًيا للحم ا عن ه، منهًي أموًرا ب
ا      ذه الصفات آالم ـ أيًض ا هو     . الالزمة آاألسود واألبيض، والمتحرك والساآن، والحي والميت، وإن آان في ه وإنم

ا وضاًرا و/ من  ل آون الفعل نافًع ر، مث ى الغي ة إل ا إضافة متعدي ي فيه و الصفات الت افع ه ا، والن ا ومكروًه محبوًب
ه       ذي في روه هو ال ا، والمك الجالب للذة، والضار هو الجالب لأللم، وآذلك المحبوب هو الذي فيه فرح ولذة للمحب مثًل
روه،      وب والمك ى المطل ودان إل ألم للكاره؛ ولهذا آان الُحْسُن والُقْبح العقلي معناه المنفعة والَمَضرَّة، واألمر والنهى يع

    . صفة في الفعل متعلقة بالفاعل أو غيره، وهذه صفة في الفعل متعلقة باآلمر الناهي فهذه
  

والمعتزلة ـ ومن    . إن ُحْسَن الفعل يحصل من نفسه تارة، ومن اآلمر تارة، ومن مجموعهما تارة  : ولهذا قلت غير مرة
تمكن من        ل ال ذين يمنعون النسخ قب رهم ال ون إال األول، واألشعرية ـ       وافقهم من الفقهاء أصحابنا وغي الفعل ـ ال يثبت



 

ون إال                ه ـ ال يثبت ق الخطاب ب ون للفعل صفة إال إضافة لتعل ذين ال يثبت رهم ال اء أصحابنا وغي ومن وافقهم من الفقه
ق الخطاب، ويحصل               . والصواب إثبات األمرين  . الثاني ر تعل ق الخطاب غي د يحصل للفعل من جنس تعل ْدٌر زائ وَق

    . وبسط هذا له موضع آخر  . د الحكم، فالخطاب مظهر تارة، ومؤثر تارة، وجامع بين األمرين تارةللفعل بع
  

ا، والرجل          ة ومضرة مًع ه منفع ره يجلب ل وإذا آان آذلك فنحن نعقل، ونجد أن الفعل الواحد من الشخص أو من غي
ه صديقان      . يساء من حيث غلب عدو     يقتل أحدهما صاحبه، فَيُسرُّ من حيث عدم عدو، و / يكون له َعُدوَّان  ويكون ل

ولي صديق     ذا؛        . يعزل أحدهما صاحبه، فيساء من حيث انعزال الصديق، ويسر من حيث ت دنيا من ه ر أمور ال وأآث
ب،    راد ويطل فإن المصلحة المحضة نادرة، فأآثر الحوادث فيها ما يسوء ويسر، فيشتمل الفعل على ما ينفع ويحب وي

وآذلك اآلمر يأمر بتحصيل النافع، وينهى عن تحصيل الضار، فيأمر بالصالة    . ويكره ويدفع وعلى ما يضر ويبغض
    . المشتملة على المنفعة، وينهى عن الغضب المشتمل على المضرة

  
ين النقيضين،       : الممتنع أن يأمره بفعل واحد من وجه واحد، فيقول  : فإذا قالوا ذا جمع ب إن ه  َصلِّ هنا وال تصل هنا، ف

إذا     : والجمع بين النقيضين ممتنع؛ ألنه جمع بين النفي واإلثبات، فقد يقال لهم ر، ف الجمع بين النقيضين ممتنع في الخب
ا              : قلت ا وم ا هو عينه ون، وآونه ا أال تك ون، وإم ا أن تك ا إم ك؛ ألن الصالة هن صلى زيد هنا، لم يصل هنا امتنع ذل

ا  يس فيه ي ل ة الت ه من الصفات الالزم ة والطلب يتبع ي اإلرادة والكراه ا ف ع بينهم ا الجم ق، فأم بة وإضافة وتعل نس
راًدا ـ            ه م راًدا ويكون عدم د يكون م إن وجود الشيء ق والدفع والمحبة والبغضة والمنفعة والمضرة فهذا ال يمتنع؛ ف

ا،       راًدا مكروًه ه م ألم     أيًضا، إذا آان في آل منهما منفعة للمريد، ويكون ـ أيًضا ـ وجوده أو عدم د ويت ذ العب بحيث يلت
  /   : بوجوده وبعدمه، آما قيل

  
  فأعجب لشيء على البغضاء محبوب ** الشَّيب ُآْرٌه وُآْرٌه أن نفارقه 

  
ه          ره عدم ا ـ ويك ه ـ أيًض فهو يكره الشيب ويبغضه لما فيه من زوال الشباب النافع ووجود المشيب الضار، وهو يحب

    . ن الفناءلما فيه من وجود الحياة، وفي عدمه م
  

ة        دار المعين ين آالصالة في ال وهذه حال ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جميع األمور، لكن التحقيق أن الفعل المع
ين                ين وجود الفعل المع ه تكليف للفاعل أن يجمع ب ا ال يطاق، فإن ه تكليف م ا؛ ألن ال يؤمر بعينها، وينهى عن عينه

ورد النهى             وعدمه، وإنما يؤمر بها من حيث هي مطل   ر م ورد األمر غي ة، فيكون م ة، وينهى عن الكون في البقع ق
ولكن تالزما في المعين، والعبد هو الذي جمع بين المأمور به والمنهى عنه، ال أن الشارع أمره بالجمع بينهما، فأمره 

ا في    . بصالة مطلقة، ونهاه عن آون مطلق ذا     وأما المعين فالشارع ال يأمر به وال ينهى عنه، آم ات، وه ائر المعين س
ه       ة، آقول ة مطلق ق رقب ه إذا أمر بعت ُر   {   : أصل مطرد في جميع ما أمر اهللا به من المطلقات بل في آل أمر؛ فإن َفَتْحِري

إن              ] 92  : النساء [   } َرَقَبٍة ك، ف ر ذل ان، أو غي ابعين، أو بصالة في مك كيًنا، أو صيام شهرين متت ام ستين مس ، أو بإطع
ة، وصالة            العبد ال  ام معين ين، وصيام أي ين لمساآين معين ام مع ام طع ة، وإطع ة معين / يمكنه االمتثال إال بإعتاق رقب

ق            ق والمطل ه مطل أمور ب ا الم ه، وإنم أموًرا بعين يس م ة ل أمورات المطلق معينة في مكان معين، فالمعين في جميع الم
    . يحصل بالمعين

  
يئان  ه، وال    : فالمعين فيه ش يس           خصوُص َعْين ين فل ا خصوص الع ة، وأم ة هي الواجب ة المطلق ة، فالحقيق ة المطلق حقيق

واجًبا، وال مأموًرا به، وإنما هو أحد األعيان التي يحصل بها المطلق، بمنزلة الطريق إلى مكة، وال قصد لآلمر في    
    . خصوص التعيين

  
ق، وال     ر، والواجب المطل ى التخيي ين  وهذا الكالم مذآور في مسألة الواجب عل ا أن الواجب      . واجب المع رق بينه والف

ذا              المطلق؛ وله ا أمر ب ياء محصورة، وإنم ه بأحد أش ؤمر في م ي ق ل المخير قد أمر فيه بأحد أشياء محصورة، والمطل
ز ـ      ؟ هل الواجب هو القدر المشترك آالواجب المطلق  : اختلف في الواجب المخير فيه أو الواجب هو المشترك والممي

ه           ؟ التخيير أيًضا ـ على  اب علي ه أحدها عن اآلخر ال يث ز ب ا تمي فيه وجهان، والمشترك هو آونه أحدها، فعلى هذا م
المتميز واجب ـ أيًضا ـ على البدل، وأما المطلق فلم يتعرض فيه لألعيان المتميزة     : ثواب الواجب، بخالف ما إذا قيل

تم ال      ا ال ي اب م و من ب ل    بقصد، لكنه من ضرورة الواقع، فه ه، وهو وإن قي و واجب في        : واجب إال ب هو واجب فه
ان         ين عين الفعل وعين المك ذلك أن تعي ين ب الفعل، وهو مخير فيه، فاختياره إلحدي العينين ال يجعله واجًبا عيًنا، فتب



 

يس  عن الكون فيه لم يكن هذا المنهي عنه قد أمر به؛ إذ المأمور به مطلق، وهذا ا/ ليس مأموًرا به، فإذا نهى  لمعين ل
    . من لوازم المأمور به، وإنما يحصل به االمتثال آما يحصل بغيره

  
ل           : فإن قيل ين النقيضين، قي ين النهى واإلباحة جمع ب ه والجمع ب وال   : إن لم يكن مأموًرا به فالبد أن يباح االمتثال ب

ؤدي            ه ي ا ب ه، فم ال ب ل يكفي أال ينهى عن االمتث ه، ب ال ب ى       يجب أن يباح االمتث ى إيجاب وال إل ر إل الواجب ال يفتق
ه من            ا في ه داخًل أمور ب ع أن يكون الم ه امتن ال ب إباحة، بل يكفي أال يكون منهًيا عن االمتثال به، فإذا نهاه عن االمتث

    : فهنا أربعة أقسام  . غير معصية
  

    . أن يكون ما به يمتثل واجًبا؛ آإيجاب صيام شهر رمضان باإلمساك فيه عن الواجب
  

    . أطعم زيًدا أو عمًرا  : وأن يكون مباًحا؛ آخصال الكفارة؛ فإنه قد أبيح له نوع آل منها، وآما لو قال
  

ه؛ إذ ال               ا بخطاب بعين ه، وال مباًح ا عن يس منهًي المعين ل ق، ف ق، والعتق المطل ه؛ آالصيام المطل ا عن وأال يكون منهًي
    . يحتاج إلى ذلك

  
ا      / عنه؛ آالنهى عن األضاحي المعيبة، وإعتاق أن يكون منهًيا   : والرابع ان ممتثًل اح آ ان مب الكافر، فإذا صلى في مك

ال       د يق ه، وإذا صلى في المغصوب فق ه ال عن          : إلتيانه بالواجب بمعين ليس منهًيا عن ا نهى عن جنس الكون في إنم
ه، لكن نهى عن ج       ال ب ه اجتمع في الفعل      خصوص الصالة فيه، فقد أدى الواجب بما لم ينه عن االمتث ه، فب نس فعل

ين     : وال نقول  . المعين ما أمر به من الصالة المطلقة وما نهى عنه من الكون المطلق، فهو مطيع عاص إن الفعل المع
    . مأمور به منهى عنه لكن اجتمع فيه المأمور به والمنهى عنه، آما لو صلى مالبًسا لمعصية من حمل مغصوب

  
نجس؛ ألن      بل هو من  : وقد يقال وب ال نجس والث ان ال هى عن االمتثال به، آما هو منهى عن االمتثال بالصالة في المك

ذه الصالة، بخالف المنهى        المكان شرط في الصالة، والنهى عن الِجْنس نهى عن أنواعه، فيكون منهًيا عن بعض ه
يس من الصالة    اء، وهو محل         . عنه إذا آان منفصًلا عن أبعاضها، آالثوب المحمول، فالحمل ل ذا محل نظر الفقه فه

ا              ا، وإن آانت منهًي ل عينه ا، ب ذا باطل قطًع إن ه ا، ف ا، ومنهى عنه أمور به لالجتهاد، ال أن عين هذه األآوان هي م
    . عنها، فهي مشتملة على المأمور به، وليس ما اشتمل على المأمور به المطلق يكون مأموًرا به

  
ال ولو نهى عن االمتثال ع : ثم يقال وب وال         /  : لى وجه معين، مثل أن يق ذا الث ْط ه ة، وِخ ذه البقع لِّ وال تصل في ه َص

ال      ر، لكن هل يق ا أم بعض     : َتِخْطه في هذا البيت، فإذا صلى فيه وخاط فيه فال ريب أنه لم يأت بالمأمور به آم ي ب أت
ك  وهو مطلق الصالة والخياطة دون وصفه، أو   ؟ المأمور به أو بأصله دون وصفه مع منهى عنه بحيث يثاب على ذل

ى المعصية   ذلك، وهي تشبه             ؟ الفعل وإن لم يسقط الواجب، أو عوقب عل ك، وبينت أن األمر آ ول في ذل دم الق د تق ق
    . مسألة صوم يوم العيد، ونحوه مما يقول أبو حنيفة فيه بعدم الفساد

  
ه وأن اإلجزاء واإلثابة يجتمعان ويفترقان، فاإلجزاء براءة الذم   . ة من عهدة األمر، وهو السالمة من َذمِّ الرب أو عقاب

وليس الثواب من مقتضيات مجرد االمتثال بخالف اإلجزاء؛ فإن األمر يقتضي إجزاء   . الجزاء على الطاعة  : والثواب
د يف   . المأمور به، لكن هما مجتمعان في الشرع؛ إذ قد استقر فيه أن المطيع ُمَثاب، والعاصي معاقب ان، فيكون   وق ترق

ل      ا قي واب، آم ل الث ا يقاب ُربَّ صائم حظه من صيامه العطش،       [   : الفعل مجزًئا ال ثواب فيه إذا قارنه من المعصية م
د اشتمل    ] ورب قائم حظه من قيامه السهر ، فإن قول الزور، والعمل به في الصيام أوجب إثًما يقابل ثواب الصوم، وق
ه  ان للمعصية         الصوم على االمتثال المأمور ب ع الحرم ال، ووق ة لالمتث ْت الذم ه َفَبِرَئ د يكون     . ، والعمل المنهى عن وق

    . مثاًبا عليه غير مجزئ إذا فعله ناقًصا عن الشرائط واألرآان، فيثاب على ما فعل، وال تبرأ الذمة إال بفعله آامًلا
  
ه معص    /  إن قارن راءة، ف واب     وهذا تحرير جيد، أن فعل المأمور به يوجب الب ل الث دره تخل بالمقصود قاب وإن   . ية بق

    . نقص المأمور به أثيب، ولم تحصل البراءة التامة؛ فإما أن يعاد، وإما أن ُيْجَبر، وإما أن يأثم
  

دة،                 ا من العه أمور بريًئ م يكن الم ا ل م يحصل تاًم وب، إذا ل وب المطل ل المحب ه مث أمور ب إن الم فتدبر هذا األصل، ف
دة آرآوب المنهي    فنقصه إما أن يجب ر بجنسه، أو ببدل، أو بإعادة الفعل آامًلا إذا آان مرتبًطا، وإما أن يبقى في العه



 

    . عنه
  

    . من أخرج الزآاة ناقًصا؛ فإنه يخرج التمام  : مثل  : فاألول
  

    . ودمن ترك واجبات الحج؛ فإنه يجبر بالدم، ومن ترك واجبات الصالة المجبورة بالسج  : مثل  : والثاني
  

    . من َضحَّى بمعيبة، أو أعتق معيًبا، أو صلى بال طهارة  : مثل  : والثالث
  

    . مثل من َفوَّت الجمعة والجهاد المتعين  : والرابع
  

م يضاد              ه يفسده ، وإن ل الوطء في اإلحرام فإن د حصل آ م يكن ق ه ل وإذا حصل مقارًنا لمحظور يضاد بعض أجزائ
ه       قد اج/ بعض األجزاء يكون  زور والعمل ب ول ال ه، أو فعل ق تمع المأمور والمحظور، آفعل محظورات اإلحرام في

ارة   في الصيام، فهذه ثالثة أقسام في المحظور آالمأمور؛ إذ المأمور به إذا ترآه يستدرك تارة بالجبران والتكميل، وت
    . باإلعادة، وتارة ال يستدرك بحال

  
اده   ا أن يوجب نقصه مع اإلجزاء          والمحظور آالمأمور؛ إما أن يوجب فس ادة، أو ال يستدرك، وإم ه اإلع ، فيكون في

الحج     . فيجبر، أو ال يجبر، وإما أن يوجب إثًما فيه يقابل ثوابه فاألول آإفساد الحج، والثاني آإفساد الجمعة، والثالث آ
    . والعمل به مع محظوراته، والرابع آالصالة مع مرور المصلى أمامه، والخامس آالصوم مع قول الزور

  
ذموًما ،                وًدا م ه أن يكون محم ين الواحدة ـ هل يجتمع في فهذه المسائل ـ مسألة الفعل الواحد ، والفاعل الواحد، والع

واالجتماع ممكن من وجهين ،   ؟ مرضًيا مسخوًطا ، محبوًبا مبغًضا ، مثاًبا معاقًبا ، متلذًذا متألًما، يشبه بعضها بعًضا 
آ         {   : تعذر ، وقد قال تعالىلكن من وجه واحد م اِس َوِإْثُمُهَم اِفُع ِللنَّ ٌر َوَمَن ٌم َآِبي ا ِإْث ْل ِفيِهَم َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُق

    .  ] 219  : البقرة [   } َأْآَبُر ِمن نَّْفِعِهَما
  

  في اسم الشريعة والشرع والسنة: فصـل 
  

ى      : م الشرعي وأنه ينقسم إلىقد آتبت فيما قبل هذا مسمى العل ره، وإل ه      : ما أخبر به الشارع، أو عرف بخب ا أمر ب م
    . الشارع

  
    . ما ليس آذلك  : ما دل على علمه بالعقل، وإلى  : والذي أخبر به ينقسم إلى

  
    . أو الزًما للمقصود والذي أمر به؛ إما أن يكون مستفاًدا بالعقل، أو مستفاًدا بالشرع، وإما أن يكون مقصوًدا للشارع،

  
و بكر       د صنف الشيخ أب وآذلك اسم الشريعة والشرع والشِّْرَعة فإنه ينتظم آل ما شرعه اهللا من العقائد واألعمال، وق

ة      [ ، وصنف الشيخ أبو عبد اهللا ابن َبطَّة آتاب  ] الشريعة [ اآلُجِري آتاب  ة الناجي ة عن شريعة الفرق ك    ] اإلبان ر ذل   . وغي
ادهم أن            : مقصود هؤالء األئمة في السنة باسم الشريعة   وإنما  ل اعتق ان، مث دها أهل السنة من اإليم ي يعتق د الت العقائ

وق،          ر مخل رآن آالم اهللا غي ه رسوله، وأن الق اإليمان قول وعمل، وأن اهللا موصوف بما وصف به نفسه، ووصفه ب
يكن، وأنه على آل شيء قدير، وأنهم ال يكفرون أهل القبلة آل شيء، وما شاء اهللا آان وما لم يشأ لم / وأن اهللا خالق 

ادهم شريعتهم،      بمجرد الذنوب، ويؤمنون بالشفاعة ألهل الكبائر، ونحو ذلك من ُعُقود أهل السنة، فسموا أصول اعتق
    . وفرقوا بين شريعتهم وشريعة غيرهم

  
م الكالم   [ و  ] الَعْقليات [ تها وهذه العقائد التي يسميها هؤالء الشريعة هي التي يسمي غيرهم عام ع    ] عل ، أو يسميها الجمي

آالسنة    ] آتاب السنة  [ وهذا نظير تسمية سائر المصنفين في هذا الباب   ] الفقه األآبر [ ، ويسميها بعضهم  ] أصول الدين [ 
ك     لعبد اهللا بن أحمد، والَخالَّل، والطبراني، والسنة للُجْعفي، ولَألْثَرم، ولخلق آثير واب، وسموا ذل صنفوا في هذه األب

    . آتب السنة ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة
  



 

ا سنه                    : فالسنة آالشريعة هي ه م راد ب د ي د، وق ا سنه وشرعه من العقائ ه م راد ب د ي ا شرعه، فق نَّه الرسول وم ما َس
معان آلفظ الشرعة؛ ولهذا قال ابن عباس ـ وغيره ـ في    فلفظ السنة يقع على   . وشرعه من العمل، وقد يراد به آالهما

    . ففسروا الشِّْرعَة بالسنة، والمنهاج بالسبيل  . سنة وسبيًلا  :  ] 48  : المائدة [   } ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا {  : قوله
  

ال   قد يكون في العقائد واألقوال، وقد يكون في المقا   ] الشِّْرعة [ و   ] السُّنَّة [ واسم  م       . صد واألفع ة العل األولي في طريق ف
الم،  لطانية      / والك ات الس اهرة والسياس ادات الظ ة العب ي طريق ون ف د تك ماع ، وق ال والس ة الح ي طريق ة ف   . والثاني

ائق، والمتفلسفة          ذوقيات والحق ا ال وا بإزائه ات، والمتصوفة جعل ات أو الكالمي فالمتكلمة جعلوا بإزاء الشرعيات العقلي
دهم     . بإزاء الشريعة الفلسفة، والملوك جعلوا بإزاء الشريعة السياسةجعلوا  وأما الفقهاء والعامة فيخرجون عما هو عن

    . الشريعة إلى بعض هذه األمور، أو يجعلون بإزائها العادة، أو المذهب، أو الرأي
  

ا      والتحقيق أن الشريعة التي بعث اهللا بها محمًدا صلى اهللا عليه وسلم جامعة لمص ياء م ذه األش دنيا واآلخرة، وه الح ال
و حق          ا فه ا منه ا وافقه و باطل، وم ا فه اس،              . خالف الشريعة منه ر الن د أآث ا ـ لفظ الشريعة عن ر ـ أيًض د ُيَغيَّ لكن ق

روع الشريعة، وإال               رع من ف وم أن القضاء ف اآم، ومعل م الح دهم أن الشرع والشريعة اسم لحك ة عن فالملوك والعام
ه  فالشريعة جام عة لكل والية وعمل فيه صالح الدين والدنيا، والشريعة إنما هي آتاب اهللا وسنة رسوله، وما آان علي

    . سلف األمة في العقائد واألحوال والعبادات واألعمال والسياسات واألحكام والواليات والعطيات
  

ا    : وشرع ُمَتَأوَّل، وهو   . شرعه اهللا ورسوله ما  : شرع ُمَنزَّل، وهو  : ثم هي مستعملة في آالم الناس على ثالثة أنحاء م
دع،    : وشرع ُمَبدَّل، وهو  . ساغ فيه االجتهاد ما آان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون بظاهر من الشرع، أو الب

    . واهللا ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم  . الضالون إلى الشرع/ أو الضالل الذي يضيفه 
  

الشريعة، والحكم الشرعي، والعلم الشرعي يتبين أنه ليس لإلنسان أن يخرج عن الشريعة في     وبما ذآرته في مسمي
ر           ه وغي ه وسياسته ومعاملت ه وأعمال شيء من أموره، بل آلما يصلح له فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحوال

    . ذلك، والحمد هللا رب العالمين
  

َه       {   : لي األمر منا، وقد قال اهللا تعالىوسبب ذلك أن الشريعة هي طاعة اهللا ورسوله وأو وْا الّل وْا َأِطيُع ِذيَن آَمُن ا الَّ َيا َأيَُّه
رآن، وحرم         ] 59  : النساء [   } َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكْم ٍر من الق قد أوجب طاعته وطاعة رسوله في آي آثي

ك       معصيته ومعصية رسوله، ووعد برضوانه ومغفرت َد بضد ذل ه وطاعة رسوله، وَأْوَع ه ورحمته وجنته على طاعت
ا هو          . على معصيته ومعصية رسوله ع اهللا ورسوله فيم د، أو معامل أن يطي ر، أو عاب فعلى آل أحد من عالم، أو أمي

    . قائم به من علم، أو حكم، أو أمر، أو نهى، أو عمل، أو عبادة، أو غير ذلك
  

اع ال ة الشريعة اتب ا خروج عن طاعة الرسل، وطاعة وحقيق ا أن الخروج عنه اعتهم، آم دخول تحت ط رسل، وال
ه        {   : الرسل هي دين اهللا الذي أمر بالقتال عليه، فقال ُه ِلّل دِّيُن ُآلُّ وَن ال ٌة َوَيُك وَن ِفْتَن ى َال َتُك ال  [   } َوَقاِتُلوُهْم َحتَّ   ] 39  : األنف

ه      ] 80  : النساء  [   } ُسوَل َفَقْد َأَطاَع الّلَهمَّْن ُيِطِع الرَّ {   : فإنه قد قال ن ل ه دي لم       . والطاعة ل ه وس ي صلى اهللا علي ال النب   : وق
د                (  رى فق د عصا اهللا، ومن عصي أمي د أطاعني، ومن عصاني فق رى فق من أطاعني فقد أطاع اهللا، ومن أطاع أمي

م مواضع تجب طاعتهم فيه         .  ) عصاني  اء له راء والعلم ا           واألم وا اهللا والرسول فيم ا ـ أن يطيع م ـ أيًض يهم ه ا، وعل
زم                . يأمرون ه، ويلت نهم اهللا ورسوله في حال ع آل م رؤوس والمرؤوسين أن يطي ة، وال اة والرعي فعلى آل من الرع

    . شريعة اهللا التي شرعها له
  

    : وهذه جملة تفصيلها يطول، َغَلَط فيها صنفان من الناس
  

وَُّغوا لن ْنٌف َس ام     ِص ن تم ريعة ع نهم قصور الش وله؛ لظ ة اهللا ورس وله وطاع ريعة اهللا ورس ن ش روج ع هم الخ فوس
    . مصالحهم؛ جهًلا منهم، أو جهًلا وهوي، أو هوي َمْحًضا

  
ك           ا، وأصل ذل ه ال يمكن العمل به اس ـ أن وِصْنٌف َقصَّروا في معرفة َقْدر الشريعة، فضيقوها حتي توهموا ـ هم والن

    . واهللا أعلم  . شريعة ومعرفة قدرها وسعتهاالجهل بمسمى ال
  



 

ون            ه، ويفرق م الفق ا عل ي يسمى علمه ال الت ال إال لألعم ومن العلماء والعامة من يرى أن اسم الشريعة والشرع ال يق
ذلك    ه    . بين العقائد والشرائع أو الحقائق والشرائع، فهذا االصطالح مخالف ل ا قول اَك َعلَ    {   : وأم مَّ َجَعْلَن َن   ُث ِريَعٍة مِّ ى َش

    .  .  .  . ما أن يحمل  ] 18  : الجاثية [   } اْلَأْمِر
  

ا              ل، وأن الشارع َبيَّنه ام صفات للفع ى أن األحك اء عل ا الشارع بن ر به ا أخب ا م راد به د ي ام الشرعية ق ذلك األحك وآ
فها  ا، ويسمي ا    . وآش م بهم ا يعل ا م ًرا، ومنه ل ضرورة أو نظ م بالعق ا يعل ا م ا شرعية، أو تخص ومنه ع أحكاًم لجمي

اء من أصحابنا       ين والفقه األحكام الشرعية بما لم َيْسَتِفد إال من الشارع، وهذا اصطالح المعتزلة وغيرهم من المتكلم
ا      . وغيرهم وقد يراد بها ما أثبتها الشارع، وأتي بها، ولم تكن ثابتة بدونه، بناء على أن الفعل حكم له في نفسها، وإنم
رهم            الحكم  م من أصحابنا وغي ول األشعرية ومن وافقه ذا ق ه الشارع، وه ي ب ا أت ال     . م د يق م ق م هو خطاب      : ث الحك

ال     د يق ه، وق ا          : الشارع، وهو اإليجاب والتحريم من ة مثًل ه، وهو الوجوب والحرم د    . هو مقتضي الخطاب وموجب وق
    . المتعلق الذي بين الخطاب والفعل  : يقال

  
ى     : الحكم الشرعي َيْنَطبق على هذه الثالثة، وقد يقال والصحيح أن اسم ه، وعل بل الحكم الشرعي يقال على ما أخبر ب

ة          ذه األصول الثالث دبر ه م الشرعي، فت م الشرعي،     : ما جاء به من الخطاب ومقتضاه، وهذا ـ آما قلناه ـ في العل العل
   . واهللا أعلم  . والحكم الشرعي، والشريعة
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