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 أصول الفقه
 
 

  اتفاق الرسل في األصول االعتقادية
  

  الرحيم  بسم اهللا الرحمن
  

    . الحمد هللا وحده؛ والصالة والسالم على من ال نبي بعده 
  
ه           ؤمن ب تغفره ون تعينه؛ ونس ده ونس د هللا نحم ه اهللا الحم ة رحم ن تيمي ي      ; قال شيخ اإلسالم أحمد ب ه؛ ونثن ونتوآل علي

مضل له؛ ومن يضلل فال هادي عليه الخير بما هو أهله ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا فال 
ذيرا؛      : ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له  . له يرا ون ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بش

وداعيا إلى اهللا بإذنه وسراجا منيرا؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين آله وآفى باهللا شهيدا؛ فهدى به من  
ا       : وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى؛ وأرشد به من الغيالضاللة؛  ا غلف ا وقلوب ا عمي وفتح به آذانا صما وأعين

ه في     : وبعد  . صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آثيرا فإن اهللا سبحانه دلنا على نفسه الكريمة بما أخبرنا ب
الى    . سلم وبذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل   آتابه العزيز؛ وعلى لسان نبيه صلى اهللا عليه و ال تع َن     {   : فق م مِّ َرَع َلُك َش

ن        {   : وقال  .  ] 13  : الشورى [  } ُيِنيُب {   : إلى قوله  } الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوًحا ا ِم ِلَنا َأَجَعْلَن ن رُُّس َك ِم ن َقْبِل َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلَنا ِم
ا       { وقال تعالى   ] 45  : الزخرف [   } َهًة ُيْعَبُدونُدوِن الرَّْحَمِن آِل َه ِإلَّ ا ِإَل ُه َل ِه َأنَّ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإَلْي
اء  [   } َأَنا َفاْعُبُدوِن ال           .  ] 25  : األنبي ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي د ثبت عن النب ا معاشر األن   (   : وق ا واحد    إن اء دينن   .  ؟ بي

فجميع الرسل متفقون في الدين الجامع في األصول االعتقادية والعلمية آاإليمان باهللا ورسله واليوم   ) والشرائع مختلفة
ي إسرائيل وهو      ام واألعراف وبن الى     : اآلخر والعملية آاألعمال العامة المذآورة في سورة األنع ه تع اَلْوْا    { قول ْل َتَع ُق

ْيًئا     َأْتُل ِه َش ِرُآوْا ِب ْيُكْم َأالَّ ُتْش ام  [   } َما َحرََّم َربُُّكْم َعَل ه      ] 151  : األنع ثالث وقول ات ال وْا       { اآلي ِط َوَأِقيُم ي ِباْلِقْس َر َربِّ ْل َأَم ُق
رََّم رَ  {   : وقوله  ] 29  : األعراف [ اآلية   } ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُآلِّ َمْسِجٍد نَ       ُقْل ِإنََّما َح ا َبَط ا َوَم َر ِمْنَه ا َظَه َواِحَش َم َي اْلَف ة    } بِّ اآلي

ه      ] 23  : اإلسراء [   } َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه {   : وقوله  ] 33  : األعراف [  ى آخر الوصايا وقول ِبيِلي     {   : إل ـِذِه َس ْل َه ُق
ه فمن ذل       . اآلية  ] 108  : يوسف [   } َأْدُعو ِإَلى الّلِه َعَلى َبِصيَرٍة ذل ل ة ال فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب هللا وغاي

م     ذا ل ذا وه له من غير حب لم يكن عابدا بل يكون هو المحبوب المطلق؛ فال يحب شيئا إال له ومن أشرك غيره في ه
ِه        {   : الىآقوله تع   . يجعل له حقيقة الحب فهو مشرك؛ وإشراآه يوجب نقص الحقيقة ن ُدوِن الّل ُذ ِم ن َيتَِّخ اِس َم َن النَّ َوِم

ذل والطاعة واإلسالم      .  ] 165  : البقرة [ اآلية   } َأنَدادًا ُيِحبُّوَنُهْم َآُحبِّ الّلِه ره فمن      : والحب يوجب ال لم هللا ال لغي أن يستس
ا ضد          ر وآالهم و متكب ه فه لم ل م يستس ادة اهللا      . اإلسالم استسلم له ولغيره فهو مشرك ومن ل والقلب ال يصلح إال بعب

ه               . وحده وتحقيق هذا تحقيق الدعوة النبوية ا جاءت ب ه وبم ان ب ى اإليم دعوة إل ى اهللا؛ وهي ال دعوة إل ة ال ومن المحب
له رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به فالدعوة إليه من الدعوة إلى اهللا تعالى وما أبغضه اهللا ورسو 

ا أبغضه اهللا ورسوله     فمن الدعوة إلى اهللا النهي عنه ومن الدعوة إلى اهللا أن يفعل العبد ما أحبه اهللا ورسوله ويترك م
ائر       من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة بما أخبر به الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أسماء اهللا وصفاته ومن س

ا سواهما       المخلوقات آالعرش والكرسي؛ والمالئكة و ه مم اء وأن يكون اهللا ورسوله أحب إلي ى اهللا     . األنبي دعوة إل وال
الى  ه تع ذلك؛ آقول د وصفهم اهللا ب ه وق م أمت لم وه ه وس ع الرسول صلى اهللا علي ى من اتب ة عل وَن  {   : واجب ِذيَن َيتَِّبُع الَّ

ه          ] 157  : األعراف [   } اْلُمْفِلُحوَن {   : إلى قوله  } الرَُّسوَل النَِّبيَّ اُألمِّيَّ م قول لم وفي حقه ه وس ه صلى اهللا علي   : فهذه في حق
اسِ   {  ْت ِللنَّ ٍة ُأْخِرَج َر ُأمَّ ُتْم َخْي ران [   } ُآن ه   ] 110  : آل عم ة وقول ٍض    {   : اآلي اء َبْع ُهْم َأْوِلَي اُت َبْعُض وَن َواْلُمْؤِمَن َواْلُمْؤِمُن

ة   ] 71  : التوبة [   } َن َعِن اْلُمنَكِرَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْو ة        . اآلي ى مجموع األم ذا الواجب واجب عل وهو فرض     : وه
رِ   {   : آفاية يسقط عن البعض بالبعض آقوله ى اْلَخْي ران  [   } َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَل ة      ] 104  : آل عم ع األم ة فجمي اآلي

ذا فالواجب             فب  : تقوم مقامه في الدعوة رر ه إذا تق ى اهللا ورسوله ف ازعوا في شيء ردوه إل اعهم حجة وإذا تن ذا إجم ه
ه فال يجوز           : على آل مؤمن أن يحب ما أحب اهللا ورسوله ه في آتاب ا دل علي وأن يبغض ما أبغضه اهللا ورسوله مم

ومن    . إال لكتاب اهللا عز وجل ألحد أن يجعل األصل في الدين لشخص إال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ وال يقول
و    َيًعا       { نصب شخصا آائنا من آان فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فه اُنوا ِش َنُهْم َوَآ وا ِدي ِذيَن َفرَُّق َن الَّ   } ِم

ه أن يجعل     األئمة والمشايخ؛  : اتباع  : اآلية وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل  ] 32  : الروم [  يس ل فل
ه      اطن في قلب ه الب قدوته وأصحابه هم العيار فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم فينبغي لإلنسان أن يعود نفسه التفق

ذا زاجر    ه فه د المحن       . والعمل ب وب تظهر عن ائن القل ول           . وآم ا ق دها لكونه ة أو يعتق ى مقال دعو إل يس ألحد أن ي ول



 

ل   ا ب اجز عليه ة هللا    أصحابه وال ين ك طاع ون ذل وله؛ لك ه ورس ر اهللا ب وله؛ أو أخب ه ورس ر اهللا ب ا أم ا مم ل أنه ألج
ة رسول اهللا صلى        . ورسوله ام األئم وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن؛ فإنه نور وهدى؛ ثم يجعل إم

    : وال يخلو أمر الداعي من أمرين  . اهللا عليه وسلم؛ ثم آالم األئمة
  

ي       : لاألو ا ينبغ رجح م م ي ة؛ ث رون الثالث ن الق دمين م ي تصانيف المتق ر ف د ينظ دا فالمجته دا أو مقل ون مجته أن يك
    . ترجيحه

  
هِ   {   : فإذا تبين هذا فنقول آما أمرنا ربنا  . المقلد يقلد السلف؛ إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها  : الثاني ا ِبالّل   } ُقوُلوْا آَمنَّ

ه صلى      . ونأمر بما أمرنا به  ] 136  : البقرة [   } ُمْسِلُموَن {   : إلى قوله وننهى عما نهانا عنه في نص آتابه وعلى لسان نبي
ام    ] 7  : الحشر [   } َوَما آَتاُآُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه {   : اهللا عليه وسلم آما قال تعالى ة أقس   : اآلية فمبنى أحكام هذا الدين على ثالث

    . اب؛ والسنة؛ واإلجماعالكت
  
  وسئل رحمه اهللا تعالى  
  

    .   ؟ وهل قول الصحابي حجة   ؟ وما معناه   ؟ عن معنى إجماع العلماء؛ وهل يسوغ للمجتهد خالفهم 
  

ى حك    . أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من األحكام  : معنى اإلجماع  . الحمد هللا  : فأجاب م وإذا ثبت إجماع األمة عل
من األحكام لم يكن ألحد أن يخرج عن إجماعهم؛ فإن األمة ال تجتمع على ضاللة ولكن آثير من المسائل يظن بعض 

اب والسنة       ول اآلخر أرجح في الكت ة       . الناس فيها إجماعا وال يكون األمر آذلك بل يكون الق وال بعض األئم ا أق وأم
نهم   آالفقهاء األربعة وغيرهم؛ فليس حجة الزمة وال إجما نهم    -عا باتفاق المسلمين بل قد ثبت ع م   -رضي اهللا ع أنه

ولهم           وى من ق اب والسنة أق وال في الكت روا إذا رأوا ق دهم؛ وأم اب       : نهوا الناس عن تقلي ه الكت ا دل علي أن يأخذوا بم
ى  ولهذا آان األآابر من أتباع األئمة األربعة ال يزالون إذا ظهر لهم دال  . والسنة ويدعوا أقوالهم لة الكتاب أو السنة عل

وال             ان ق ا آ ام أو ستة عشر فرسخا لم ة أي دها بثالث إن تحدي ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك مثل مسافة القصر؛ ف
ضعيفا آان طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ترى قصر الصالة في السفر الذي هو دون ذلك آالسفر من 

د ثبت أن أهل    ة          مكة إلى عرفة؛ فإنه ق ى وعرف لم بمن ه وس ي صلى اهللا علي ة قصروا مع النب ة من      . مك ذلك طائف وآ
دالن        : أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد قالوا ا ي دهم إنم اب والسنة عن إن جمع الطالق الثالث محرم وبدعة؛ ألن الكت

لنجس؛ وهو خالف قول وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة رأوا غسل الدهن ا  . على ذلك وخالفوا أئمتهم
ن          . األئمة األربعة ل ذآر اب ة ب ة األربع وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس بالطالق وهو خالف األئم

ه؛    : وطائفة من أصحاب مالك وغيرهم قالوا  . عبد البر أن اإلجماع منعقد على خالفه من حلف بالطالق فإنه يكفر يمين
الوا   وآذلك من حلف بالعتاق وآذل افعي؛ ق ة والش ال    : ك قال طائفة من أصحاب أبي حنيف ي ال     : إن من ق الطالق يلزمن

الوا   . يقع به طالق ومن حلف بذلك ال يقع به طالق وهذا منقول عن أبي حنيفة نفسه إن الحالف    : وطائفة من العلماء ق
ل      بالطالق ال يقع به طالق وال تلزمه آفارة وقد ثبت عن الصحابة وأآابر ال ه؛ ب ه ال يلزم العتق أن تابعين في الحلف ب

ابعين     ة الت تجزئه آفارة يمين وأقوال األئمة األربعة بخالفه فالحلف بالطالق بطريق األولى ولهذا آان من هو من أئم
لوجه  وهذا بخالف إيقاع الطالق فإنه إذا وقع على ا  . الحلف بالطالق ال يقع به الطالق ويجعله يمينا فيه الكفارة  : يقول

ارة خاصة في               ا الكف ا وإنم اع مطلق ارة في اإليق ل ال آف ة ب اق األم ارة باتف ه آف الشرعي وقع باتفاق األمة ولم تكن في
اب      . الحلف  ه الكت ولين دل علي أي الق ى اهللا والرسول ف ه إل ازعوا في ا تن ألة وجب رد م لمون في مس ازع المس إذا تن ف

اب    والسنة وجب اتباعه آقول من فرق بين النذر و ه الكت دل علي العتق والطالق وبين اليمين بذلك؛ فإن هذا هو الذي ي
وذآر   ] 231  : البقرة [   } َوِإَذا َطلَّْقُتُم النََّساء {   : والسنة وأقوال الصحابة والقياس؛ فإن اهللا ذآر حكم الطالق في قوله تعالى

اِنُكمْ َقْد َفَرَض اللَُّه َلُكْم َتِحلَّ {   : حكم اليمين في قوله ال            } َة َأْيَم ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي   : وثبت في الصحاح عن النب
م         .  ) من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (  ا حك ا له ين به فمن جعل اليم

اب      ومن جع  . والنذر واإلعتاق والتطليق له حكم آخر آان قوله موافقا للكتاب والسنة د خالف الكت ذا سواء فق ل هذا وه
ومن ظن في هذا إجماعا آان ظنه بحسب علمه حيث لم يعلم فيه نزاعا وآيف تجتمع األمة على قول ضعيف   . والسنة

ه       اس الصحيح يخالف ار عن الصحابة والقي ة    . مرجوح ليس عليه حجة صحيحة بل الكتاب والسنة واآلث   : والصيغ ثالث
ه    . فهذه ليست يمينا باتفاق الناس  : نت طالقأ  : صيغة إيقاع آقوله ذه        : وصيغة قسم آقول ذا فه ن آ ي ألفعل الطالق يلزمن

أن    . إن زنيت فأنت طالق فهذا إن قصد به اإليقاع عند وجود الصفة  : وصيغة تعليق آقوله  . صيغة يمين باتفاق الناس ب



 

ذا         ة؛ فه يم مع زاني اع الطالق وال يق د إذا زنت إيق د         يكون يري ا وال يري ا وزجره ين وإن قصد منعه يس بيم اع ول إيق
    . طالقها إذا زنت فهذا يمين باتفاق الناس 

  
  
  
  في أقوال الصحابة: فصل  
  

ازعوا        ا تن ازعوا رد م اء وإن تن اهير العلم د جم وأما أقوال الصحابة؛ فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عن
ل     ولم يكن قو  . فيه إلى اهللا والرسول م يق وال ول ل بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء وإن قال بعضهم ق

ومالك؛ وأحمد في المشهور عنه؛   . بعضهم بخالفه ولم ينتشر؛ فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به آأبي حنيفة
ر موضع ولكن من       ول   والشافعي في أحد قوليه وفي آتبه الجديدة االحتجاج بمثل ذلك في غي اس من يق ذا هو     : الن ه

    . القول القديم
  
    : وسئل 
  

    ؟ والتقليد؛ واالتباع   : عن االجتهاد؛ واالستدالل
  

الى       : أما التقليد الباطل المذموم فهو  : فأجاب ال اهللا تع ر بال حجة ق ُه        {   : قبول قول الغي َزَل الّل ا َأن وا َم ُم اتَِّبُع َل َلُه َوِإَذا ِقي
ُدونَ   َقاُلوْا َبْل ْيئًا َوَال َيْهَت رة    [   } َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباءَنا َأَوَلْو َآاَن آَباُؤُهْم َال َيْعِقُلوَن َش دة وفي      ] 170 : في البق وفي المائ
ان  [   } َأَوَلْو َآاَن الشَّْيَطاُن َيْدُعوُهْم { لقمان  وْ   {   : وفي الزخرف    ] 21  : لقم اَل َأَوَل اءُآمْ       َق ِه آَب دتُّْم َعَلْي ا َوَج َدى ِممَّ ُتُكم ِبَأْه   } ِجْئ

ونَ       {   : وفي الصافات  ] 24  : الزخرف [  اِرِهْم ُيْهَرُع ى آَث ْم َعَل الِّيَن َفُه اءُهْم َض ال   ] 70، 69  : الصافات  [   } ِإنَُّهْم َأْلَفْوا آَب   : وق
ا َيْوَم ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّاِر َي {  لُّوَنا   ُقوُلوَن َيا َلْيَتَنا َأَطْعَنا اللََّه َوَأَطْعَنا الرَُّسوَلا َوَقاُلوا َربََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُآَبَراءَن َفَأَض

ِبيَلا زاب [   } السَّ ات  ] 67، 66  : األح ال  . اآلي ِذيَن اتَّ   {   : وق َن الَّ وْا ِم ِذيَن اتُِّبُع رََّأ الَّ ُم   ِإْذ َتَب ْت ِبِه َذاَب َوَتَقطََّع وْا َوَرَأُوْا اْلَع َبُع
ارِ َفَيُقوُل الضَُّعَفاء ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُآنَّا َلُكْم َتَبًعا َفَهْل َأنُتم مُّْغُنوَن َعنَّا َنِصيًبا مَِّن ال {   : وقال  ] 166  : البقرة [   } اَألْسَباُب   } نَّ

ِلَيْحِمُلوْا َأْوَزاَرُهْم َآاِمَلًة َيْوَم اْلِقَياَمِة  {   : وقال  ] 21  : إبراهيم [   } ِمْن َعَذاِب الّلِه ِمن َشْيٍء {   : ية األخرىوفي اآل  ] 47  : غافر [ 
ه اهللا        .  ] 25  : النحل  [   } َوِمْن َأْوَزاِر الَِّذيَن ُيِضلُّوَنُهم ِبَغْيِر ِعْلٍم ذي ذم د ال اع والتقلي ذا االتب ادة      فه ا للع اع الهوى إم هو اتب

يده أو ذي              ه أو س د الرجل ألبي ل تقلي ذا مث رين فه ادة والمتكب ابر والس اع األآ ا للرئاسة آاتب والنسب آاتباع اآلباء وإم
ه    : سلطانه وهذا يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو الصغير ه وأبي اللقيط      : فإن دينه دين أمه فإن فقدت فدين ملك د آ إن فق ف

ورا           فدين المتو ا آف اآرا وإم ا ش انه فإم غ وأعرب لس ا إذا بل ه فأم ذي هو في ين اهللا أن     . لي عليه وهو أهل البلد ال د ب وق
ه   ى خلق والكالم    . الواجب اإلعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل اهللا على رسله؛ فإنهم حجة اهللا التي أعذر بها إل

م     . من جهة الداللة في آونه حقا؛ أو باطال  : في التقليد في شيئين ة الحك   . وفي آونه مشروعا؛ أو غير مشروع من جه
ا وهو ال      : فإن المقلد يجوز أن يكون مقلده مصيبا  ؟ أما األول فإن التقليد المذآور ال يفيد علما  ويجوز أن يكون مخطئ

قليد الرسول أو أهل اإلجماع فال تحصل له ثقة وال طمأنينة فإن علم أن مقلده مصيب آت  ؟ يعلم أمصيب هو أم مخطئ 
أن الرسول معصوم؛ وأهل           م ب د واجب؛ للعل ذا التقلي ذآور وه فقد قلده بحجة وهو العلم بأنه عالم وليس هو التقليد الم

اس؛    . وأما تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع األدلة المتغلبة على الظن  . اإلجماع معصومون آخبر الواحد والقي
رأي             ألن المقلد  راوي وال اع ال ين اتب ر لكن ب ه صدق المخب ى ظن ا يغلب عل د آم يغلب على ظنه إصابة العالم المجته

بخالف الرأي فإنه يمكن   : فإن اتباع الراوي واجب ألنه انفرد بعلم ما أخبر به  . فرق يذآر إن شاء اهللا في موضع آخر
رأي        أن يعلم من حيث علم وألن غلط الرواية بعيد؛ فإن ضبطها سهل؛ ط ال ة بخالف غل ولهذا نقل عن النساء والعام

ه وال يجوز              ر عن ة المخب ان مراجع ر مع إمك ول الخب فإنه آثير؛ لدقة طرقه وآثرتها وهذا هو العرف لمن يجوز قب
ر وال          . قبول المعنى مع إمكان معرفة الدليل اع الخب ون اتب ذا يوجب م؛ وله ين أهل العل وأما العرف األول فمتفق عليه ب

ذه            يوج م فه م من حيث عل ه أن يعل ه يمكن ون في جوازه؛ ألن ا يختلف ب أحد تقليد العالم على من أمكنه االستدالل وإنم
ول    . جملة ى في                : وأما تفصيلها فنق نهم من يوجب االستدالل حت ى طرفي نقيض م د عل اس في االستدالل والتقلي الن

ة ائل الدقيق د  : المس ل أح ى آ ا عل نهم  . أصولها وفروعه ي   وم ذا ف د وه ل أح ى آ دقيق عل ي ال تدالل ف رم االس ن يح م
    . األصول والفروع وخيار األمور أوساطها 

  
    : وسئل  



 

  
    .   ؟ أو المصيب واحد والباقي مخطئون   ؟ هل آل مجتهد مصيب 

  
أ قد يراد به اإلثم؛ قد بسط الكالم في هذه المسألة في غير موضع وذآر نزاع الناس فيها وذآر أن لفظ الخط  :  ] فأجاب [ 

م   آثم وال                . وقد يراد به عدم العل يس ب ع هللا ل ه مطي و مصيب؛ فإن ا استطاع فه د اتقى اهللا م د األول فكل مجته إن أري ف
ع            . مذموم و اطل ة األمر ل ا بحقيق ك علم ره؛ ويكون ذل ى غي وإن أريد الثاني فقد يخص بعض المجتهدين بعلم خفي عل

ى         عليه اآلخر لوجب عليه اتباعه اده ولكن الواصل إل ى اجته ه أجر عل ه ول ؛ لكن سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه عن
ه    (   : الصواب له أجران آما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته إذا اجتهد الحاآم فأصاب فل

الى   يستعمل في العمد وفي غي   ] الخطأ [ ولفظ   .  ) أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر ال تع د ق ْم    {   : ر العم وْا َأْوالَدُآ َوَال َتْقُتُل
ًرا   ا َآِبي رءون     ] 31  : اإلسراء  [   } َخْشَيَة ِإْمالٍق نَّْحُن َنْرُزُقُهْم َوِإيَّاُآم إنَّ َقْتَلُهْم َآاَن ِخْطًئ رون يق ا  [ واألآث ى وزن    ] خطئ عل

ا  {   : لفظ الخطأ في قولهعلى وزن عمال آ  ] خطأ [ وقرأ ابن عامر   . ردءا وعلما   } َوَما َآاَن ِلُمْؤِمٍن َأن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخَطًئ
ر      .  ] 92  : النساء  [  ن آثي رأ اب ى وزن هجاء    ] خطاء  [ وق ن      . عل ن رزي رأ اب ى وزن شرابا    ] خطاء  [ وق رأ الحسن    . عل وق

ى    : قال األخفش  . بال همز على وزن عدى  ] خطا [ وقرأ الزهري   . على وزن قتال  ] خطأ [ وقتادة  أ بمعن أذنب    : خطا يخط
ده    م يتعم ا ل ذلك    . أخطأت   : وليس معنى أخطأ؛ ألن أخطأ في ما لم يصنعه عمدا يقول فيما أتيته عمدا خطيت؛ وفيم وآ

ارق    : اإلثم يقال  : قال أبو بكر ابن األنباري الخطأ ن      . الصواب  قد خطا يخطأ إذا أثم وأخطأ يخطئ إذا ف ال اب ذلك ق وآ
اِطِئينَ       {   : األنباري في قوله ا َلَخ ا َوِإن ُآنَّ ُه َعَلْيَن َرَك الّل ْد آَث ره       ] 91  : يوسف  [   } َتالّلِه َلَق اس وغي ابن عب إن المفسرين آ   : ف

ا ا  {   : لمذنبين آثمين في أمرك وهو آما قالوا فإنهم قالوا  ] قالوا [  اِطِئينَ      َقاُلوْا َيا َأَباَن ا َخ ا ُآنَّ ا ِإنَّ ا ُذُنوَبَن َتْغِفْر َلَن   : يوسف  [   } ْس
اري     ] 29  : يوسف  [   } َواْسَتْغِفِري ِلَذنِبِك ِإنَِّك ُآنِت ِمَن اْلَخاِطِئيَن {   : وآذلك قال العزيز المرأته  ] 97 ن األنب ال اب ذا    : ق وله

ى ألسن ال      أ عل ان أخط ين وإن آ و          اختير خاطئين على مخطئ ا يخطي فه ى خط ا يخطي؛ ألن معن ر من خط اس أآث ن
ال          . ترك الصواب ولم يأثم  : آثم ومعنى أخطأ يخطئ  : خاطئ وم وق ا والحت ل المناي ون وأنت رب تكف ادك يخطئ قال عب
د    خطأ آما يقال   : يقال في العمد  : قلت  . ثالث اللغات  . اإلثم الخطا والخطا والخطاء ممدود  : الخطأ  : الفراء ر العم في غي

ا   {   : ومنه قوله تعالى  . خطيت ولفظ الخطيئة من هذا  : أخطأت آما يقال له  : على قراءة ابن عامر فيقال لغير المتعمد ِممَّ
ا َأن آُ     {   : وقول السحرة  ] 25  : نوح [   } َخِطيَئاِتِهْم ُأْغِرُقوا ا َخَطاَياَن ا َربَُّن َر َلَن ْؤِمِنينَ  ِإنَّا َنْطَمُع َأن َيْغِف ا َأوََّل اْلُم   : الشعراء  [   } نَّ

ديث الصحيح اإللهي   .  ] 51 ي الح ه ف ه قول ا   (   : ومن ذنوب جميع ر ال ا أغف ار وأن ل والنه ون باللي م تخطئ ادي إنك ا عب ي
ه             ) فاستغفروني أغفر لكم ول في دعائ ان يق ه آ لم أن ه وس ي صلى اهللا علي   : وفي الصحيحين عن أبي موسى؛ عن النب

ي                (  ي وجدي؛ وخطئ ي هزل ر ل م اغف ي الله ه من م ب ا أنت أعل اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وم
ال  ( وفي الصحيحين   .  ) وعمدي وآل ذلك عندي أرأيت سكوتك     : عن أبي هريرة؛ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه ق

م        الل  : أقول  : قال  ؟ بين التكبير والقراءة ماذا تقول  ين المشرق والمغرب الله ا باعدت ب اي آم هم باعد بيني وبين خطاي
رد    ثلج والب اء وال الوا    .  ) نقني من خطاياي آما ينقى الثوب األبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالم ذين ق   : وال

د    ال للمجته وا أن يق ر م       : آل مجتهد مصيب والمجتهد ال يكون على خطأ وآره م وآثي أ ه ه أخط ره أن   إن ة يك ن العام
ن عامر       : يقال عن إمام آبير راءة اب ذنب آق را       : إنه أخطأ وقوله أخطأ ألن هذا اللفظ يستعمل في ال ا آبي ان خطئ ه آ إن

د  ي العام ال ف ه يق ال   : وألن ا ق أ يخطئ آم ا    (   : أخط ذنوب جميع ر ال ا أغف ار وأن ل والنه ون باللي م تخطئ ادي إنك ا عب ي
ة فال                ) فاستغفروني أغفر لكم ا لفظ الخطيئ ر العامل وأم ا يخص غي وعين آم اول الن د يتن أ ق أ وأخط فصار لفظ الخط
  } َوَما َآاَن ِلُمْؤِمٍن َأن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخَطًئا {   : والمشهور أن لفظ الخطأ يفارق العمد آما قال تعالى  . يستعمل إال في اإلثم

أ     .  ] 93  : النساء [   } َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مَُّتَعمًِّدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم {   : ذلكاآلية ثم قال بعد   ] 92  : النساء [  اء أن الخط وقد بين الفقه
أن يقصد الرمي إلى ما يجوز رميه من صيد وهدف فيخطئ   : فاألول  . ينقسم إلى خطأ في الفعل؛ وإلى خطأ في القصد

أن يخطئ في قصده لعدم العلم؛ آما أخطأ هناك لضعف القوة وهو أن يرمي من   : والثاني  . بها وهذا فيه الكفارة والدية
م هو        أ في العل لما والخط ان مس يعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم آمن قتل رجال في صفوف الكفار ثم تبين أنه آ

الى    . ف األولإنه ال دية فيه ألنه مأمور به بخال  : من هذا النوع؛ ولهذا قيل في أحد القولين ال تع ْيَس   {   : وأيضا فقد ق َوَل
وُبُكمْ    َدْت ُقُل ا َتَعمَّ الى       } َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتم ِبِه َوَلِكن مَّ ال تع وعين وق ين الن رق ب يَنا َأْو     {   : فف ْذَنا ِإن نَِّس ا َال ُتَؤاِخ َربََّن

رة  [   } َأْخَطْأَنا د ثبت في     ] 286  : البق ال   ؛ وق الى ق د فعلت     "   : الصحيح أن اهللا تع د اإلطالق        .  " ق أ عن أ وأخط فلفظ الخط
د     د أو العم ة العم يتناول غير العامد وإذا ذآر مع النسيان أو ذآر في مقابلة العامد آان نصا فيه وقد يراد به مع القرين

ة المحدثين     إن آان لفظه  -والخطأ جميعا آما في قراءة ابن عامر؛ وفي الحديث اإللهي  ه عام ا يروي ون  [  -آم   ] تخطئ
ه    . بالضم ة آقول ى الخطيئ م بمعن رآن إال لإلث ي الق م يجئ ف اطئ فل م الخ ا اس َن   {   : وأم ِت ِم ِك ُآن َذنِبِك ِإنَّ َتْغِفِري ِل َواْس

اِطِئينَ َتالّلِه َلَقْد آَثَرَك الّلُه َعَلْيَنا َوِإن ُآ {   : وقوله  ] 29  : يوسف [   } اْلَخاِطِئيَن ه   ] 91  : يوسف  [   } نَّا َلَخ َتْغِفْر     {   : وقول ا اْس ا َأَباَن َي
اِطِئينَ  ه   ] 97  : يوسف  [   } َلَنا ُذُنوَبَنا ِإنَّا ُآنَّا َخ اِطُؤونَ     {   : وقول ا اْلَخ ُه ِإلَّ ا َيْأُآُل ة  [   } َل د       .  ] 37  : الحاق ذا فكل مجته ين ه وإذا تب



 

ذا       مصيب غير خاطئ وغير مخ أ وه د خط طئ أيضا إذا أريد بالخطأ اإلثم على قراءة ابن عامر وال يكون من مجته
ال  الوا      : هو الذي أراده من ق د مصيب وق ى            : آل مجته ة عل أ آلفظ الخطيئ دهم لفظ الخط ان فعن م متالزم أ واإلث الخط

د        قراءة ابن عامر وهم يسلمون أنه يخفى عليه بعض العلم الذي عجز عنه لكن ال يسمونه ه وق ؤمر ب م ي ه ل خطأ؛ ألن
ه؛ ولكن الصحابة          : يسمونه خطأ إضافيا بمعنى م اهللا في حق ان هو حك أنه أخطأ شيئا لو علمه لكان عليه أن يتبعه وآ

ا نطق      -رضي اهللا عنهم  -واألئمة األربعة  ا آم وجمهور السلف يطلقون لفظ الخطأ على غير العمد؛ وإن لم يكن إثم
لم في الحديث الصحيح            بذلك القرآن والسنة في   ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ا ق ر موضع آم اآم    (   : غي د الح إذا اجته

أقول فيها برأيي فإن يكن    : وقال غير واحد من الصحابة آابن مسعود  .  ) فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر
ه صوابا فمن اهللا وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان؛ واهللا ورسوله بريئا ا          . ن من ي أرسل إليه ي في قصة الت ال عل وق

د     -أنت مؤدب وال شيء عليك     : لما قال له عثمان وعبد الرحمن رضي اهللا عنهما -عمر فأسقطت  دا فق ا اجته إن آان
ه         . أخطآ وإن لم يكونا اجتهدا فقد غشاك ألة حديث صحيح ال معارض ل وأحمد يفرق في هذا الباب فإذا آان في المس

راجح فأخذ         آان من أخ ا حديثان صحيحان نظر في ال ان فيه ذ بحديث ضعيف أو قول بعض الصحابة مخطئا وإذا آ
ال             ه ق ا برأي د فيه ا نص اجته م يكن فيه ه مخطئ وإذا ل اآلخر إن وال أدري أصبت الحق أم     : به؛ وال يقول لمن أخذ ب

ذل        ؟ أخطأته  ين أن ال يكون آ ه وب ا نص      ففرق بين أن يكون فيها نص يجب العمل ب ك وإذا عمل الرجل بنص وفيه
ول     : آخر خفي عليه لم يسمه مخطئا؛ ألنه فعل ما وجب عليه؛ لكن هذا التفصيل في تعيين الخطأ فإن من الناس من يق

وهو إذا قطع   . وأحمد فصل وهو الصواب  . أقطع بخطئه  : ومنهم من يقول  . ال أقطع بخطأ منازعي في مسائل االجتهاد
ا نص       . دم العلم لم يقطع بإثمه هذا ال يكون إال في من علم أنه لم يجتهدبخطئه بمعنى ع ان فيه ه إذا آ وحقيقة األمر أن

ع النص اآلخر        ه اتب ي علي ا خف خفي على بعض المجتهدين وتعذر عليه علمه ولو علم به لوجب عليه اتباعه؛ لكنه لم
ل   فقد فعل ما وجب عليه بحسب قدرته آالذ  : وهو منسوخ أو مخصوص ين صلوا إلى بيت المقدس بعد أن نسخت وقب

  : أن يعلموا بالنسخ وهذا ألن حكم الخطاب ال يثبت في حق المكلفين إال بعد تمكنهم من معرفته في أصح األقوال وقيل
ة في مذهب               وال الثالث دأ دون الناسخ واألق ل يثبت في الخطاب المبت م وقي ى اإلث يثبت معنى وجوب القضاء ال بمعن

ه        . يرهأحمد وغ ه فحكم ه معرفت م تمكن وإذا آان آذلك فما لم يسمعه المجتهد من النصوص الناسخة أو المخصوصة فل
ل   : وهنا تنازع الناس على ثالثة أقوال  . ساقط عنه وهو مطيع هللا في عمله بالنص المنسوخ والعام وال إثم عليه فيه   : قي

ولهم     عليه اتباع الحكم الباطن؛ وأنه إذا أخطأ آان مخطئ ه مع ق ا أمر ب ه      : ا عند اهللا وفي الحكم تارك لم م علي ه ال إث إن
ل             م وقي ر آث ه وهو غي أمور ب ا لم م؛ فكيف يكون تارآ و آث ه فه ؤمر قط       : وهذا تناقض فإن من ترك ما أمر ب م ي ل ل ب

م    ا حك ه   بالحكم الباطن وال هو حكم في حقه وال أخطأ حكم اهللا وال هللا في الباطن حكم في حقه غير م ال ل ه؛ وال يق   : ب
ان                  ه فك ا في حق ان حكم ه ولك ه العمل ب ه لوجب علي و علم ه ل م يسلمون أن م وه أخطأ؛ فإن الخطأ عندهم مالزم لإلث

ليس في الباطن حكم خطأ؛    : النزاع لفظيا وقد خالفوا في منع اللفظ في الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأيضا فقولهم
ه   بل حكم اهللا في الباطن هو ما جا ء به النص الناسخ والخاص ولكن ال يجب عليه أن يعمل به حتى يتمكن من معرفت

م اهللا      : وقيل  . فسقط عنه لعجزه ذا هو حك آان حكم اهللا في حقه هو األمر الباطن ولكن لما اجتهد فغلب على ظنه أن ه
ذا  أمورا به ه؛ فصار م ي حق م اهللا ف ل حك ره  : والصحيح  . انتق د وغي ه أحم ا قال ه   : م د فالواجب علي ه أن يجته أن علي

م وإذا         اد أث رك االجته إن ت د؛ ف ه أن يجته ا علي االجتهاد؛ وال يجب عليه إصابته في الباطن إذا لم يكن قادرا عليه وإنم
ه                 م اهللا في حق ه وهو حك أمور ب ه مع العجز ولكن هو م أمورا ب م يكن م اطن ل اجتهد ولم يكن في قدرته أن يعلم الب

ال   . نهبشرط أن يتمكن م ه الحق في                : ومن ق ين اهللا ل د فب د صدق وإذا اجته ار فق ذا االعتب اطن به م اهللا في الب ه حك إن
إن حكم اهللا انتقل في حقه فكان مأمورا   : وال نقول  ] 79  : األنبياء [   } َفَفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن {   : الباطن فله أجران آما قال تعالى

ا استطاع   قبل االجتهاد بالحق للباط ن ثم صار مأمورا بعد االجتهاد لما ظنه بل ما زال مأمورا بأن يجتهد ويتقي اهللا م
اده               . وهو إنما أمر بالحق لكن بشرط أن يقدر عليه ان اجته إذا آ اد ف أمور باالجته ه وهو م ؤمر ب م ي ه ل إذا عجز عن ف

ه  اقتضى قوال آخر فعليه أن يعمل به؛ ال ألنه أمر بذلك القول بل ألن اهللا  أمره أن يعمل بما يقتضيه اجتهاده وبما يمكن
معرفته وهو لم يقدر إال على ذلك القول فهو مأمور به من جهة أنه مقدوره ال من جهة عينه آالمجتهدين في القبلة إذا 

جزين صلوا إلى أربع جهات فالمصيب للقبلة واحد والجميع فعلوا ما أمروا به ال إثم عليهم وتعيين القبلة سقط عن العا
اده           د اجته ة بع ه الكعب د أن ا يعتق اد وهو م عن معرفتها وصار الواجب على آل أحد أن يفعل ما يقدر عليه من االجته
ه وإذا          در علي ذي يق ه ال ه الصواب وأن د أن ا يعتق فهو مأمور بعين الصواب لكن بشرط القدرة على معرفته ومأمور بم

ه   صلوات اهللا وسالمه -رآه لم يتعين من جهة الشارع  ه            -علي م يبلغ ا لنص ول ان متبع ه لكن إذا آ ة قدرت ل من جه ب
د    ل إال بع ناسخه فهو مأمور باتباعه إلى أن يعلم الناسخ فإن المنسوخ آان حكم اهللا في حقه باطنا وظاهرا وذلك ال يقب

ه    صورة التخصيص لم يردها الشارع   : وأما اللفظ العام إذا آان مخصوصا فقد يقال  . بلوغ الناسخ له د أن لكن هو اعتق
م التخصيص    م يعل ه ل ا لكون د           . أراده ى المجته ه عل ل ب ب العم ل أن يج ن النصوص قب خ م ا نس ال فيم ذا يق وهك

ا ال       ه المنسوخ به د بلغ آالنصوص التي نسخت في حياة النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم يعلم بعض الناس بنسخها؛ وق



 

اهرا آما قيل في أهل القبلة الذين وجب عليهم استقبالها باطنا وظاهرا إن المنسوخ ثبت حكمه في حقه باطنا وظ  : يقال
ال    ذا فتختلف                  : قبل النسخ ولكن يق ى ه ه وعل ه اتباعه والعمل ب ه النص اآلخر فعلي ه النص الناسخ وبلغ م يبلغ من ل

دليل    ة ال راجح آالناسخ   األحكام في حق المجتهدين بحسب القدرة على معرفة الدليل فمن آان غير متمكن من معرف ال
م         ل معارض راجح ل والمخصص؛ فهذا حكم اهللا من جهة العمل بما قدر عليه من األدلة وإن آان في نفس األمر دلي

ان ظهور أحدهما       . يتمكن من معرفته فليس عليه اتباعه إال إذا قدر على ذلك ين وآ وعلى هذا فاآلية إذا احتملت معني
ى؛ وإن         غير معلوم لبعض الناس بل لم يعلم إال ك المعن ى ذل ه عل ا دل ه العمل بم ما ال يظهر لآلخر؛ آان الواجب علي

م اهللا في نفس األمر واحد        آان غيره عليه العمل بما دله على المعنى اآلخر؛ وآل منهما فعل ما وجب عليه لكن حك
ره أن يتقي اهللا ما استطاع؛ ويعمل   لم يأمر به عينيا بل أم  : وإذا قيل فما فعله ذاك أمره اهللا به أيضا قيل  . بشرط القدرة

يس   بما ظهر له ولم يظهر له إال هذا؛ فهو مأمور به من جهة جنس المقدور والمعلوم والظاهر بالنسبة إلى المجتهد؛ ل
در          : ومن قال  . لم يؤمر به فقد أصاب  : مأمورا به من جهة عينه نفسه فمن قال ذي ق ه هو ال ة أن ه من جه هو مأمور ب

أمور      عليه وعلمه و م وظهر له ودل عليه الدليل فقد أصاب آما لو شهد شاهدان عند الحاآم وقد غلطا في الشهادة فه
لم       . أن يحكم بشهادة ما شهدا به مطلقا لم يؤمر بغير ما شهدا به في هذه القضية  ه وس ال صلى اهللا علي ذا ق م   (   : وله إنك

ه من حق        تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض و ا أسمع فمن قضيت ل إنما أقضي بنحو مم
د عمل         ) أخيه شيئا فال يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار ه فق ذآر اآلخر حجت م ي فهو إذا ظهرت له حجة أحدهما فل

ين     ك المع بما ظهر له وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها وهو مطيع هللا في حقه من جهة قدرته وعلمه ال من جهة آون ذل
ر ة      أم ام النبوي اول األحك ذا يتن عها وه ا إال وس ف نفس ن ال يكل أ ولك م والخط ل والظل أمر بالباط إن اهللا ال ي ه؛ ف اهللا ب

اآم                . والخبرية م الح دليل آحك م إال ب ه بحسب وسعه وهو ال يحك ه أجر؛ ألن قصده الحق وطلب والمجتهد المخطئ ل
ين ويكون       بإقرار الخصم بما عليه ويكون قد سقط بعد ذلك بإبراء أ البراءة مع اليم ه ب و قضاء ولم يقم به حجة وحكم

ك   قد اشتغلت الذمة باقتراض أو ابتياع أو غير ذلك لكن لم يقم به حجة وحكم لرب اليد مع اليمين ويكون قد انتقل المل
م            . عنه أو يده يد غاصب؛ لكن لم يقم به حجة  ا يخصه ول ه وم د بعموم م المجته ة؛ يحك ة العام ذلك األدل ه؛ أو  وآ يبلغ

ؤثر؛ وتعذرت             رق م ازت بف ك الصورة امت ه التسوية؛ وتكون تل اس ظهر وفي بنص وقد نسخ ولم يبلغه؛ أو يقول بقي
ففي الجملة األجر هو على اتباعه الحق    . عليه معرفته؛ فإن تأثير الفرق قد يكون بنص لم يبلغه وقد يكون وصفا خفيا

اده؛ و  و [ بحسب اجته اطن حق  ] ل ي الب ان ف ذا    آ در فه م يق ن ل ه؛ لك ى معرفت در عل و ق اع ل ى باالتب و أول يناقضه ه
ه      -آالمجتهدين في جهات الكعبة وآذلك آل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي  أمور ب  -لكن هي من جنس الم

ل صالة   مثل من صلى في أوقات النهي وبلغه األمر العام بالصالة ولم يبلغه النهي أو تمسك بدليل خاص مرجوح م  ث
ا أحاديث              ل صالة رويت فيه لم صالهما ومث ه وس ي صلى اهللا علي د العصر؛ ألن النب جماعة من السلف رآعتين بع
ا إذا      ك؛ فإنه ر ذل ارك وغي ضعيفة أو موضوعة آألفية نصف شعبان وأول رجب وصالة التسبيح آما جوزها ابن المب

ا يوجب النهي أث       ه م م يبلغ م           دخلت في عموم استحباب الصالة ول م يعل ا نهي من وجه ل ان فيه ك وإن آ ى ذل يب عل
ذه        ل ه و أراد أن يصلي مث ذا ل بكونها بدعة تتخذ شعارا ويجتمع عليها آل عام فهو مثل أن يحدث صالة سادسة؛ وله
اب            ه خطؤه ويث ر ل ذا يغف ك فه ط في ذل ه صحيح فغل الصالة بال حديث لم يكن له ذلك لكن لما روي الحديث اعتقد أن

ذا ال         . وآذلك من صام يوم العيد ولم يعلم بالنهي  . روععلى جنس المش إن ه ل الشرك ف بخالف ما لم يشرع جنسه مث
الى   ال تع والً       {   : ثواب فيه وإن آان اهللا ال يعاقب صاحبه إال بعد بلوغ الرسالة آما ق َث َرُس ى َنْبَع ذِِّبيَن َحتَّ ا ُمَع ا ُآنَّ   } َوَم

ان  ] 15  : اإلسراء [  ه وإن آ الى لكن ال تع ا ق ذا آم ل ه اب ب ذا ال يث إن ه ٍل  {   : ال يعذب ف ْن َعَم وا ِم ا َعِمُل ى َم ِدْمَنا ِإَل َوَق
د    . هي األعمال التي عملت لغير اهللا  : قال ابن المبارك  ] 23  : الفرقان [   } َفَجَعْلَناُه َهَباء مَّنُثوًرا ال مجاه ال     : وق هي األعم

الى   . التي لم تقبل رِّيحُ          {   : وقال تع ِه ال َتدَّْت ِب اٍد اْش اُلُهْم َآَرَم َربِِّهْم َأْعَم ُروْا ِب ِذيَن َآَف ُل الَّ راهيم  [   } مََّث ة فهؤالء     ] 18  : إب اآلي
ا         . أعمالهم باطلة ال ثواب فيها غ الرسول وأم ا مشروط بتبلي اب عليه وإذا نهاهم الرسول عنها فلم ينتهوا عوقبوا فالعق

ا       . فألنها غير مأمور بها فكل عبادة غير مأمور بها فال بد أن ينهى عنها بطالنها في نفسها ا منهي عنه م أنه ثم إن عل
اب       ه يث وفعلها استحق العقاب فإن لم يعلم لم يستحق العقاب وإن اعتقد أنها مأمور بها وآانت من جنس المشروع فإن

ه لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه   عليها وإن آانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور ب
ل شرعي لكن         . أنه مأمور به ا دلي ذه ال يكون عليه وهذا ال يكون مجتهدا؛ ألن المجتهد ال بد أن يتبع دليال شرعيا وه

ع؛      : قد يفعلها باجتهاد مثله م رأوه ينف وه ألنه د فعل أو  وهو تقليده لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء والذين فعلوا ذلك ق
م أرجح            . لحديث آذب سمعوه وابهم أنه د يكون ث ه ق واب فإن ا الث ذبون وأم فهؤالء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي ال يع

    . من أهل جنسهم وأما الثواب بالتقرب إلى اهللا فال يكون بمثل هذه األعمال
  
  
  



 

  
  
  
  

  في الخطأ المغفور في االجتهاد: فصل 
  

وت       والخطأ المغفور في االجتهاد هو د ثب ر موضع آمن اعتق في نوعي المسائل الخبرية والعلمية آما قد بسط في غي
ذبيح إسحاق لحديث              د أن ال ل من اعتق ه مث م يعرف راد ول ين الم ا يعارضه ويب شيء لداللة آية أو حديث وآان لذلك م

ه  ارُ   {   : اعتقد ثبوته أو اعتقد أن اهللا ال يرى؛ لقول ُه اَألْبَص ام  [   } الَّ ُتْدِرُآ ه   ] 103  : األنع ُه      {   : ولقول ٍر َأن ُيَكلَِّم اَن ِلَبَش ا َآ َوَم
ي     ] 51  : الشورى [   } اللَُّه ِإلَّا َوْحًيا َأْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب آما احتجت عائشة بهاتين اآليتين على انتفاء الرؤية في حق النب

ه      وآما نقل عن   . صلى اهللا عليه وسلم وإنما يدالن بطريق العموم رى وفسروا قول ابعين أن اهللا ال ي وٌه   {   : بعض الت ُوُج
ي صالح        ] 23، 22  : الحاقة [   } َيْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة ِإَلى َربَِّها َناِظَرٌة د وأب ل عن مجاه ا نق أو من    . بأنها تنتظر ثواب ربها آم

يدل على ذلك؛   ] 15  : اإلسراء [   } َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوَال َتِزُر {   : اعتقد أن الميت ال يعذب ببكاء الحي؛ العتقاده أن قوله
ة من السلف والخلف        ك طائف د ذل ا اعتق د أن الميت ال     . وأن ذلك يقدم على رواية الراوي ألن السمع يغلط آم أو اعتق

ك     ] 80  : النمل  [   } ِإنََّك َلا ُتْسِمُع اْلَمْوَتى {   : يسمع خطاب الحي؛ العتقاده أن قوله ى ذل دل عل د أن اهللا ال يعجب     . ي أو اعتق
ا أفضل      . آما اعتقد ذلك شريح؛ العتقاده أن العجب إنما يكون من جهل السبب واهللا منزه عن الجهل   د أن علي أو اعتق

ال      لم ق ه وس ي صلى اهللا علي ك؛ يأآل        (   : الصحابة؛ العتقاده صحة حديث الطير؛ وأن النب ق إلي ي بأحب الخل م ائتن الله
د            .  ) معي من هذا الطائر ا اعتق افق، آم و من لم فه ه وس ي صلى اهللا علي أو اعتقد أن من جس للعدو وأعلمهم بغزو النب

افق       : ذلك عمر في حاطب وقال ذا المن ق ه ي أضرب عن و          . دعن افقين غضبة فه بعض المن د أن من غضب ل أو اعتق
افقين       : لمنافق؛ آما اعتقد ذلك أسيد بن حضير في سعد بن عبادة وقا افق تجادل عن المن د أن بعض     . إنك من أو اعتق

م    الكلمات أو اآليات أنها ليست من القرآن؛ ألن ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت آما نقل عن غير واحد من السلف أنه
وإنكار بعضهم   . هي ووصى ربكإنما   : وقال  ] 23  : اإلسراء [   } َوَقَضى َربَُّك {   : أنكروا ألفاظا من القرآن آإنكار بعضهم

د اهللا   : وقال  ] 81  : آل عمران [   } َوِإْذ َأَخَذ الّلُه ِميَثاَق النَِّبيِّْيَن {   : قوله   . إنما هو ميثاق بني إسرائيل وآذلك هي في قراءة عب
ن       . لم يتبين الذين آمنواإنما هي أو  ] 31  : الرعد [   } َأَفَلْم َيْيَأِس الَِّذيَن آَمُنوْا { وإنكار بعضهم  ام ب ى هش وآما أنكر عمر عل

ا    ا قرأه ر م م             . الحكم لما رآه يقرأ سورة الفرقان على غي راء بحروف ل ى بعض الق ة من السلف عل ا أنكر طائف وآم
ام      ى المصحف اإلم ان عل م عثم د المعاصي؛           . يعرفوها حتى جمعه ة من السلف والخلف أن اهللا يري ا أنكر طائف وآم

ه      العتقا أمر ب ك ويرضاه وي اه أن اهللا يحب ذل د المعاصي؛          . دهم أن معن ة من السلف والخلف أن اهللا يري وأنكر طائف
م    ا ل لكونهم ظنوا أن اإلرادة ال تكون إال بمعنى المشيئة لخلقها وقد علموا أن اهللا خالق آل شيء؛ وأنه ما شاء آان وم

ذا المع        د جاء بلفظ اإلرادة به رآن ق م يكن والق ين وأنكرت           يشأ ل ة عرفت أحد المعني ى لكن آل طائف ذا المعن ى وبه ن
ه            : إذا أنا مت فأحرقوني  : وآالذي قال ألهله  . اآلخر ذابا ال يعذب ذبني ع ي ليع در اهللا عل ئن ق واهللا ل يم ف ثم ذروني في ال

ه        . أحدا من العالمين ة من السلف في قول ره طائف ن َيقْ    {   : وآما قد ذآ ُب َأن لَّ دٌ  َأَيْحَس ِه َأَح د  [   } ِدَر َعَلْي ول     ] 5  : البل وفي ق
ي صلى        ] 112  : المائدة [   } َهْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأن ُيَنزَِّل َعَلْيَنا َمآِئَدًة مَِّن السََّماء {   : الحواريين ألوا النب ذين س وآالصحابة ال

م         فلم يكونوا يعلمون  ؟ اهللا عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة  ه ل ا ألن ك؛ إم م ذل اس ال يعل أنهم يرونه؛ وآثير من الن
    . تبلغه األحاديث وإما ألنه ظن أنه آذب وغلط 

  
  في التفريق في األحكام قبل الرسالة وبعدها: فصل  
  

ى    ك حجة عل ام وذل ي أسماء وأحك ا ف ع بينهم ام وجم ي أسماء وأحك دها ف ا بع الة وم ل الرس ا قب ين م رق اهللا ب د ف وق
ولين      : ومن قال  . إن األفعال ليس فيها حسن وقبيح  : على من قال  : نالطائفتي ى الق ذاب عل ا األول    . إنهم يستحقون الع أم

َوِإْذ َناَدى َربَُّك  {   : وقوله  ] 17  : النازعات [   } اْذَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى {   : فإنه سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين؛ لقوله
ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعَلا ِفي اْلَأْرِض َوَجَعَل  {   : وقوله  ] 11، 10  : الشعراء [   } ى َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن َقْوَم ِفْرَعْوَن َأَلا َيتَُّقوَنُموَس

اءُهْم      َتْحِيي ِنَس اءُهْم َوَيْس َذبُِّح َأْبَن ِدينَ    َأْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة مِّْنُهْم ُي َن اْلُمْفِس اَن ِم ُه َآ ه     ] 4  : القصص  [   } ِإنَّ أخبر أن ف
ى أن        . ظالم وطاغ ومفسد هو وقومه وهذه أسماء ذم األفعال؛ والذم إنما ك عل دل ذل يئة القبيحة ف يكون في األفعال الس

ان الرس      د إتي ذاب إال بع ه  األفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم ال يستحقون الع يهم؛ لقول ا   {   : ول إل َوَم
ه        .  ] 15  : اإلسراء [   } ُآنَّا ُمَعذِِّبيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوًال ال لقوم ه ق ر عن هود أن ـٍه        {   : وآذلك أخب ْن ِإَل م مِّ ا َلُك َه َم ُدوْا الّل اْعُب

ل   ] 50  : هود [   } َغْيُرُه ِإْن َأنُتْم ِإالَّ ُمْفَتُروَن ا آخر          فجعلهم مفترين قب وا مع اهللا إله ونهم جعل ه؛ لك م يخالفون م بحك أن يحك



 

ل الرسول              دادا قب ه أن ة أخرى ويجعل ل ه آله ه ويجعل مع دل ب ه ويع فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة؛ فإنه يشرك برب
ال   ة يق ل والجاهلي م الجه ذلك اس ا وآ دم عليه ماء مق ذه األس ت أن ه ا    : ويثب ول وأم يء الرس ل مج اهال قب ة وج جاهلي

َولَّى    {   : والتولي عن الطاعة آقوله  . لتعذيب فالا ذََّب َوَت ن َآ ة  [   } َفَلا َصدََّق َوَلا َصلَّى َوَلِك ذا ال يكون     ] 32، 31  : القيام فه
ال         ] 21  : النازعات [   } َفَكذََّب َوَعَصى {   . إال بعد الرسول مثل قوله عن فرعون ا ق ه آم د مجيء الرسول إلي آان هذا بع

    .  ] 16  : المزمل [   } َفَعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل {   : وقال  ] 22، 21  : النازعات [   } َفَأَراُه اْلآَيَة اْلُكْبَرى َفَكذََّب َوَعَصى {   : تعالى
  

    . هذا آخر ما وجد 
  
    : وسئل أيضا رضي اهللا عنه 
  

ائي؛     ذي؛ والنس و داود؛ والترم لم؛ وأب اري؛ ومس ل البخ زار؛    ه دارمي؛ والب ي؛ وال و داود الطيالس ه؛ وأب ن ماج واب
ة؛ أم               دا من األئم دوا أح م يقل دين ل ان هؤالء مجته ى الموصلي هل آ و يعل ة؛ وأب والدارقطني؛ والبيهقي؛ وابن خزيم

ك    ؟ وهل آان من هؤالء أحد ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة   ؟ آانوا مقلدين  أ مال ى ب     : وهل إذا وجد في موط ن عن يحي
ال   : ووجد في البخاري  . سعيد؛ عن إبراهيم بن محمد بن الحارث التيمي؛ عن عائشة دثنا    : حدثني معاذ بن فضالة؛ ق ح

وهل    ؟ فهل يقال أن هذا أصح من الذي في الموطأ  . هشام عن يحيى هو ابن أبي آثير؛ عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة
ال إذا آان الحديث في البخاري بسند وفي الموطأ  ذي في البخاري أصح       : بسند فهل يق ا عن رجال      ؟ إن ال وإذا روين

    ؟ هو مثل الذي في الصحيح  . البخاري حديثا ولم يروه البخاري في صحيحه فهل يقال
  

    : فأجاب 
  

ائي؛  وأما مسلم؛ والترمذ  . أما البخاري؛ وأبو داود فإمامان في الفقه من أهل االجتهاد  . الحمد هللا رب العالمين ي؛ والنس
ه من     وابن ماجه؛ وابن خزيمة؛ وأبو يعلى؛ والبزار؛ ونحوهم؛ فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعين
د؛ وإسحاق       افعي؛ وأحم ة الحديث آالش العلماء وال هم من األئمة المجتهدين على اإلطالق بل هم يميلون إلى قول أئم

ى         ومنهم من له ا  . وأبي عبيد؛ وأمثالهم م إل ل وه ن حنب د ب ي داود ونحوه بأحم ختصاص ببعض األئمة آاختصاص أب
ذاهب أهل العراق      -آمالك وأمثاله  -مذاهب أهل الحجاز  ى م وري     -أميل منهم إل ة والث أبي حنيف و داود     . -آ ا أب وأم

د             ارون الواسطي؛ وعب ن ه د ب ن سعيد القطان؛ ويزي ى ب ة يحي ن داود الطيالسي فأقدم من هؤالء آلهم من طبق   . اهللا ب
ووآيع بن الجراح؛ وعبد اهللا بن إدريس؛ ومعاذ بن معاذ؛ وحفص بن غياث؛ وعبد الرحمن بن مهدي؛ وأمثال هؤالء  

ة     . من طبقة شيوخ اإلمام أحمد أبي حنيف وهؤالء آلهم يعظمون السنة والحديث ومنهم من يميل إلى مذهب العراقيين آ
ن سعي      ى ب ع؛ ويحي ا آوآي دنيين      والثوري ونحوهم ى مذهب الم ل إل نهم من يمي ن        : د وم رحمن ب د ال ك ونحوه آعب مال

ى مذهب         . وأما البيهقي فكان على مذهب الشافعي؛ منتصرا له في عامة أقواله  . مهدي ل إل دارقطني هو أيضا يمي وال
في آثير من المسائل    الشافعي وأئمة السند والحديث لكن ليس هو في تقليد الشافعي آالبيهقي مع أن البيهقي له اجتهاد

    . واجتهاد الدارقطني أقوى منه؛ فإنه آان أعلم وأفقه منه 
  

  وقال شيخ اإلسالم 
  

ال  ا بطن            : القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي ق ه م ده وحصل في قلب ع عن ا وق ى م فمت
يس         معه إن هذا األمر أو هذا الكالم أرضى هللا ورسوله آان هذا ترجي ام ل روا آون اإلله ذين أنك دليل شرعي وال ا ب ح

رة           ة آثي وى من أدل ا رجح أق ان ترجيحه لم واه آ طريقا إلى الحقائق مطلقا أخطئوا فإذا اجتهد العبد في طاعة اهللا وتق
ة والظواهر واالستصحابات     ضعيفة فإلهام مثل هذا دليل في حقه وهو أقوى من آثير من األقيسة الضعيفة والموهوم

ه الكثي ن الخطاب       . رة التي يحتج بها آثير من الخائضين في المذاهب والخالف؛ وأصول الفق ال عمر ب د ق وا    : وق اقرب
م أمور صادقة      ى له إنهم تتجل وع      . من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون؛ ف ا أخلص    ( وحديث مكحول المرف م

ا إال أجرى اهللا الحك   ابيع           عبد العبادة هللا تعالى أربعين يوم ة إال ظهرت ين انه وفي رواي ا لس ه؛ وأنطق به ى قلب ة عل م
انه   ى لس داراني      .  ) الحكمة من قلبه عل ليمان ال و س ال أب وى جالت في الملكوت؛          : وق ى التق وب إذا اجتمعت عل إن القل

ا  الم علم ا ع ؤدي إليه ر أن ي ن غي د؛ م ى أصحابها بطرف الفوائ ه  . ورجعت إل ي صلى اهللا علي ال النب د ق لم وق   : وس
ياء من           ) الصالة نور؛ والصدقة برهان؛ والصبر ضياء (  ائق األش ان وضياء آيف ال يعرف حق ور وبره ومن معه ن

ا؛ فتتساعد في          ؟ فحوى آالم أصحابها ه قاصد العمل به ة؛ ألن وال سيما األحاديث النبوية؛ فإنه يعرف ذلك معرفة تام



 

ا ال  حقه هذه األشياء مع االمتثال ومحبة اهللا ورس وله حتى أن المحب يعرف من فحوى آالم محبوبه مراده منه تلويح
    . تصريحا

  
  إن آان من حزبها أو من أعاديها** والعين تعرف من عيني محدثها 

  
  وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا** إنارة العقل مكسوف بطوع هوى 

  
ه وبصره      ال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أ (   : وفي الحديث الصحيح ذي يسمع ب حبه فإذا أحببته آنت سمعه ال

ذلك فكيف ال يكون ذا بصيرة           ) الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ه آ ق اهللا ل ان توفي ومن آ
ردد وجوالن؛ فكيف حال من اهللا سمعه وبصره وهو           ؟ نافذة ونفس فعالة وإذا آان اإلثم والبر في صدور الخلق له ت

ئن     : وقد قال ابن مسعود  . بهفي قل اإلثم حواز القلوب وقد قدمنا أن الكذب ريبة والصدق طمأنينة فالحديث الصدق تطم
ا     : وأيضا فإن اهللا فطر عباده على الحق؛ فإذا لم تستحل الفطرة  . إليه النفس ويطمئن إليه القلب ى م شاهدت األشياء عل

ى فطن      : قال عمر  . هي عليه؛ فأنكرت منكرها وعرفت معروفها ج ال يخفى عل تقيمة       . الحق أبل إذا آانت الفطرة مس ف
االت         . على الحقيقة منورة بنور القرآن ا ظلمات الجه ا وانتفت عنه ك المزاي تجلت لها األشياء على ما هي عليه في تل

النبي صلى اهللا عليه  وفي السنن والمسند وغيره عن النواس بن سمعان عن  . فرأت األمور عيانا مع غيبها عن غيرها
ى            (   : وسلم قال واب مفتحة؛ وعل ي الصراط سوران؛ وفي السورين أب ى جنبت تقيما؛ وعل ضرب اهللا مثال صراطا مس

ى رأس الصراط    دعو عل اة؛ وداع ي تور مرخ واب س و      . األب تقيم ه وق الصراط؛ والصراط المس ن ف دعو م وداع ي
اداه      اإلسالم؛ والستور المرخاة حدود اهللا؛ واألبوا واب ن ك األب ا من تل ب المفتحة محارم اهللا فإذا أراد العبد أن يفتح باب

ه تلجه    : المنادي وق الصراط          . يا عبد اهللا ال تفتحه؛ فإنك إن فتحت داعي ف اب اهللا؛ وال ى رأس الصراط آت داعي عل وال
ذا الحديث العظيم         ) واعظ اهللا في قلب آل مؤمن      ين في ه د ب ع     -فق ه انتف ذي من عرف اعده     ال ا إن س ا بالغ ه انتفاع ب

رة     وم آثي ن عل ه ع تغنى ب ق؛ واس ب        -التوفي ي؛ والترغي ر والنه و األم وعظ ه ا وال ؤمن واعظ ل م ب آ ي قل أن ف
ن    . والترهيب وإذا آان القلب معمورا بالتقوى انجلت له األمور وانكشفت؛ بخالف القلب الخراب المظلم؛ قال حذيفة ب

إن الدجال مكتوب بين عينيه آافر يقرؤه آل مؤمن  (   : وفي الحديث الصحيح  . اجا يزهرإن في قلب المؤمن سر  : اليمان
ذاب                  ) قارئ وغير قارئ ه حال الك تن وينكشف ل يما في الف ره؛ وال س ين لغي ا ال يتب ه م ين ل ى أن المؤمن يتب دل عل ف

ه أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة حتى الوضاع على اهللا ورسوله؛ فإن الدجال أآذب خلق اهللا مع أن اهللا يجري على يدي
ا ذبها وبطالنه د آ ى يعتق ؤمن حت فها اهللا للم ه فيكش تن ب وي انكشاف   . إن من رآه افت ي القلب ق ان ف وي اإليم ا ق وآلم

وي والسراج                 ل السراج الق ك مث ان ضعف الكشف وذل ا ضعف اإليم ا وآلم ا من بواطله ه؛ وعرف حقائقه األمور ل
ور    {   : لهذا قال بعض السلف في قولهالضعيف في البيت المظلم؛ و ى ُن وٌر َعَل ور  [   } نُّ ال   ] 35  : الن هو المؤمن ينطق      : ق

ور         ى ن ورا عل ان ن األثر آ ا ب إذا سمع فيه ذي في قلب       . بالحكمة المطابقة للحق وإن لم يسمع فيها باألثر ف ان ال فاإليم
ارة يكون من     ول آذب       المؤمن يطابق نور القرآن؛ فاإللهام القلبي ت ذا الق م؛ والظن أن ه ول والعل ذا    . جنس الق وأن ه

ال          . العمل باطل؛ وهذا أرجح من هذا؛ أو هذا أصوب لم ق ه وس ي صلى اهللا علي ان في     (   : وفي الصحيح عن النب د آ ق
    .  ) األمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر

  
رون أن      : قال عمر لشيءوما   . هو الملهم المخاطب في سره  : والمحدث انوا ي إني ألظنه آذا وآذا إال آان آما ظن وآ

ا؛                . السكينة تنطق على قلبه ولسانه ا وظن ه يقين وة إيمان د المؤمن لق د تنكشف للعب ة ق إذا آانت األمور الكوني وأيضا ف
ه   فاألمور الدينية آشفها له أيسر بطريق األولى؛ فإنه إلى آشفها أحوج فالمؤمن تقع في قلب ياء ال يمكن ه أدلة على األش

التعبير عنها في الغالب فإن آل أحد ال يمكنه إبانة المعاني القائمة بقلبه فإذا تكلم الكاذب بين يدي الصادق عرف آذبه 
وح أو      ا ل ه وربم من فحوى آالمه فتدخل عليه نخوة الحياء اإليماني فتمنعه البيان ولكن هو في نفسه قد أخذ حذره من

ه  صرح به خوفا ان والكشف يلقي         . من اهللا وشفقة على خلق اهللا ليحذروا من روايته أو العمل ب ر من أهل اإليم وآثي
اذب؛   اهللا في قلبه أن هذا الطعام حرام؛ وأن هذا الرجل آافر؛ أو فاسق؛ أو ديوث؛ أو لوطي؛ أو خمار؛ أو مغن؛ أو آ

س يلقي في قلبه محبة لشخص وأنه من أولياء اهللا؛ وأن هذا وآذلك بالعك  . من غير دليل ظاهر بل بما يلقي اهللا في قلبه
ؤمنين            اء اهللا الم تبعد في حق أولي ه ال يجوز أن يس ذا وأمثال ول صدق؛ فه الرجل صالح؛ وهذا الطعام حالل وهذا الق

ذا    . وقصة الخضر مع موسى هي من هذا الباب وأن الخضر علم هذه األحوال المعينة بما أطلعه اهللا عليه  . المتقين وه
   . باب واسع يطول بسطه قد نبهنا فيه على نكت شريفة تطلعك على ما وراءها 

  
  



 

  
  
  
  في تعارض الحسنات والسيئات: فصل  
  

ا         . جامع في تعارض الحسنات، أو السيئات، أو هما جميعا ا فعلهم ل الممكن إم ا، ب ق بينهم إذا اجتمعا ولم يمكن التفري
ذا في       وقد  . جميعا وإما ترآهما جميعا ا يشبه ه ة    [ آتبت م ارة والخالف وفي أن الشريعة جاءت بتحصيل       ] قاعدة اإلم

رين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين   ر الخي رجح خي ا ت ا وأنه د وتقليله ل المفاس ا وتعطي المصالح وتكميله
ان    قد أمر اهللا ورسوله بأ  : بتفويت أدناهما وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما فنقول ة ومستحبة، وإن آ فعال واجب

وى،       . الواجب مستحبا وزيادة دين والتق ونهى عن أفعال محرمة أو مكروهة والدين هو طاعته وطاعة رسوله وهو ال
اال هي الحسنات ووعد         . والبر والعمل الصالح، والشرعة والمنهاج وإن آان بين هذه األسماء فروق د أفع ذلك حم وآ

الى عليها وذم أفعاال هي السي َه    {   : ئات وأوعد عليها وقيد األمور بالقدرة واالستطاعة والوسع والطاقة فقال تع اتَُّقوا اللَّ َف
الى    ] 16  : التغابن [   } َما اْسَتَطْعُتْم ال تع َبتْ           {   : وق ا اْآَتَس ا َم َبْت َوَعَلْيَه ا َآَس ا َم َعَها َلَه ا ِإالَّ ُوْس ُه َنْفًس ُف الّل رة ا [   } َال ُيَكلِّ   : لبق

ا       {   : وقال تعالى  ] 286 ا آَتاَه ا َم ا ِإلَّ ُه َنْفًس ُف اللَّ وآل من     ] 7  : الطالق  [   } َوَمن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِفْق ِممَّا آَتاُه اللَُّه َلا ُيَكلِّ
ال القل           ي النفوس وهو من جنس أعم ا ف ى م بة عل ى المحاس ة فسبب األول ين وإن آانت عام ة  اآليت وب وسبب الثاني

ُد       {   : وقال  ] 84  : النساء [   } َفَقاِتْل ِفي َسِبيِل الّلِه َال ُتَكلَُّف ِإالَّ َنْفَسَك {   : وقال  . اإلعطاء الواجب َر َوَال ُيِري ُم اْلُيْس ُه ِبُك ُد الّل ُيِري
ُه َأن ُيخَ   {   : وقال  ] 185  : البقرة [   } ِبُكُم اْلُعْسَر ُد الّل نُكمْ  ُيِري َف َع ال   ] 28  : النساء  [   } فِّ ْن        {   : وق ْيُكم مِّ َل َعَل ُه ِلَيْجَع ُد الّل ا ُيِري َم

  } َأنُفَسُكْم َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َعَلْيُكْم {   : وقال  ] 78  : الحج [   } َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج {   : وقال  ] 6  : المائدة [   } َحَرٍج
دة [  ال  ] 105  : المائ ة وق َرٍة {   : اآلي ى َمْيَس َرٌة ِإَل َرٍة َفَنِظ اَن ُذو ُعْس رة [   } َوِإن َآ ال  ] 280  : البق جُّ  {   : وق اِس ِح ى النَّ ِه َعَل َوِلّل

ِبيالً     ِه َس َتَطاَع ِإَلْي ِن اْس ران  [   } اْلَبْيِت َم ال   ] 97  : آل عم ْيسَ  {   : وق ِذيَن َال        لَّ ى الَّ ى اْلَمْرَضى َوَال َعَل َعَفاء َوَال َعَل ى الضُّ َعَل
وِلهِ    ِه َوَرُس ُحوْا ِلّل ة  [   } َيِجُدوَن َما ُينِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َنَص ارة والصالة          .  ] 91  : التوب د ذآر في الصيام واإلحرام والطه وق

هِ        َوقَ  {   : وقال في المنهيات  . والجهاد من هذا أنواعا ُطِرْرُتْم ِإَلْي ا اْض ْيُكْم ِإالَّ َم رََّم َعَل ا َح م مَّ َل َلُك ام  [   } ْد َفصَّ   ] 119  : األنع
َك         {   ] 173  : البقرة [   } َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوَال َعاٍد َفال ِإْثَم َعَلْيِه {   : وقال ِإنَّ َربَّ اٍد َف اٍغ َوَال َع َر َب ُطرَّ َغْي ِن اْض وٌر  َفَم َغُف
ام  [   } رَِّحيٌم ا     {   ] 145  : األنع ا َربََّن يَنا َأْو َأْخَطْأَن ْذَنا ِإن نَِّس رة  [   } َال ُتَؤاِخ هِ       {   ] 286  : البق ْأُتم ِب ا َأْخَط اٌح ِفيَم ْيُكْم ُجَن ْيَس َعَل   } َوَل

َتُكْم {   ] 5  : األحزاب [  ُه ألْعَن اء الّل ْو َش رة [   } َوَل الى  ] 220  : البق ال تع َراِم {   : وق ْهِر اْلَح ِن الشَّ َأُلوَنَك َع رة [   } َيْس   ] 217  : البق
ن نَّفْ    {   : وقال في المتعارض  . اآلية ُر ِم آ َأْآَب ا َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َآِبيٌر َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْثُمُهَم   } ِعِهَم

و      {   : وقال  ] 219  : لبقرةا [  ْم َوَعَسى َأن ُتِحبُّ ٌر لَُّك َو َخْي ْيًئا  ُآِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُآْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوُه ْا َش
ُتْم        {   : وقال  ] 216  : البقرة [   } َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم َوالّلُه َيْعَلُم َوَأنُتْم َال َتْعَلُموَن َالِة ِإْن ِخْف َن الصَّ ُروْا ِم اٌح َأن َتْقُص ْيُكْم ُجَن َفَلْيَس َعَل

ال   ] 101  : النساء  [   } َأن َيْفِتَنُكُم الَِّذيَن َآَفُروْا لِ     {   : وق َن اْلَقْت ُر ِم ُة َأْآَب رة  [   } َواْلِفْتَن ال   ] 217  : البق اًال َأْو     {   : وق ُتْم َفِرَج إْن ِخْف َف
َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإن َآاَن  {   : إلى قوله  } َوِإَذا ُآنَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت َلُهُم الصََّالَة َفْلَتُقْم َطآِئَفٌة مِّْنُهم مََّعَك {   ] 239  : البقرة [   } ْآَباًناُر

ال   ] 102  : النساء  [   } ِبُكْم َأًذى مِّن مََّطٍر َأْو ُآنُتم مَّْرَضى َأن َتَضُعوْا َأْسِلَحَتُكْم هِ    {   : وق اَن ِبَواِلَدْي ْيَنا اْلِإنَس ه    } َوَوصَّ ى قول   : إل
ا      {  دُّْنَيا َمْعُروًف ي ال اِحْبُهَما ِف ا َوَص اَب      َوِإن َجاَهَداَك َعلى َأن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَلا ُتِطْعُهَم ْن َأَن ِبيَل َم ْع َس َواتَِّب

يَّ ُث يَِّإَل ان [   } مَّ ِإَل ول  .  ] 15، 14  : لقم ة  : ونق افع وإن آانت واجب ا من نات له ا مضار   : إذا ثبت أن الحس ي ترآه ان ف آ
نهما     . والسيئات فيها مضار وفي المكروه بعض حسنات دم أحس فالتعارض إما بين حسنتين ال يمكن الجمع بينهما، فتق

ا      بتفويت المرجوح وإما بين سيئتين ال يمكن ال أدناهم دفع أسوأهما باحتم ا، في يئة ال       . الخلو منهم ين حسنة وس ا ب وإم
رجح األرجح من     يمكن التفريق بينهما، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، في

ة، مث      . منفعة الحسنة ومضرة السيئة ين وفرض الكفاي دين    فاألول آالواجب والمستحب، وآفرض الع ديم قضاء ال ل تق
ه     . المطالب به على صدقة التطوع دين علي والثاني آتقديم نفقة األهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين، وتقديم نفقة الوال

دين قلت      : قال  ؟ ثم أي   : الصالة على مواقيتها قلت  : قال  ؟ أي العمل أفضل  {   : آما في الحديث الصحيح ر الوال م ب م    . ث ث
ى        : قال  ؟ أي  ين ومستحب عل ى متع ين عل ثم الجهاد في سبيل اهللا وتقديم الجهاد على الحج آما في الكتاب والسنة متع

ا إذا شارآتهما في          ديم الصالة عليهم مستحب وتقديم قراءة القرآن على الذآر إذا استويا في عمل القلب واللسان وتق
ديم    . لى القراءة التي ال تجاوز الحناجر وهذا باب واسععمل القلب وإال فقد يترجح الذآر بالفهم والوجل ع والثالث آتق

ة االمتحان       ا آي زل اهللا فيه ي أن المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بال محرم على بقائها بدار الحرب آما فعلت أم آلثوم الت
ة  [   } َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءُآُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت {  الى          ] 10  : الممتحن ال تع ا ق ر آم ى الكف نفس عل ل ال ديم قت   : وآتق
ر أعظم من        ] 217  : البقرة [   } َواْلِفْتَنُة َأْآَبُر ِمَن اْلَقْتِل {  ان ألن ضرر الكف فتقتل النفوس التي تحصل بها الفتنة عن اإليم

ائر    ضرر قتل النفس وآتقديم قطع السارق ورجم الزاني وجلد الشارب على ذلك س مضرة السرقة والزنا والشرب وآ



 

ا، وهي                 ا هو أعظم ضررا منه دفع م ا ضرر، ل يئة وفيه ا في األصل س ا مع أنه العقوبات المأمور بها فإنما أمر به
اد     " وآذلك في   . جرائمها، إذ ال يمكن دفع ذلك الفساد الكبير إال بهذا الفساد الصغير اب الجه م       " ب ل من ل ان قت وإن آ

الرمي بالمنجنيق والتبييت بالليل جاز    : من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل يقاتل
ذلك آما جاءت فيها السنة في حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق وفي أهل الدار من المشرآين يبيتون وهو دفع لفساد 

ر          ] مسألة التترس [ وآذلك   . الفتنة أيضا بقتل من ال يجوز قصد قتله ة الكف ع فتن اد هو دف إن الجه اء، ف التي ذآرها الفقه
ا          ع الضرر عن المسلمين إال بم م يمكن دف ى ل فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه مت

اد إال ب       ] إلى [ يفضي  م يمكن الجه تلهم     قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك، وإن لم يخف الضرر لكن ل ى ق ا يفضي إل م
ك       : ومن يسوغ ذلك يقول  . ففيه قوالن ل ذل ون شهداء ومث قتلهم ألجل مصلحة الجالد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكون

وأما   . وهذا باب واسع أيضا  . إقامة الحد على المباذل، وقتال البغاة وغير ذلك ومن ذلك إباحة نكاح األمة خشية العنت
يئة ومصلحتها راجحة وعكسه         فمثل أآل  : الرابع ذه الس ة ال يمكن إال به الميتة عند المخمصة، فإن األآل حسنة واجب

ذلك   الدواء الخبيث، فإن مضرته راجحة على مصلحته من منفعة العالج لقيام غيره مقامه، وألن البرء ال يتيقن به وآ
ا هو        فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين دفع ما هو أس   . شرب الخمر للدواء ا وتحصل بم دفع إال به م ت ا إذا ل وأ منه

تلزمة            ا، أو مس ا هو أحسن منه ة لم رك في موضعين إذا آانت مفوت أنفع من ترآها إذا لم تحصل إال بها والحسنة تت
ة    . لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة ات الديني دنيا،         . هذا فيما يتعلق بالموازن ا سقوط الواجب لمضرة في ال وأم

ان الصالة ألجل              وإباح دنيا، آسقوط الصيام ألجل السفر، وسقوط محظورات اإلحرام وأرآ ة المحرم لحاجة في ال
إن               اب األول، ف ه الشرائع، بخالف الب د تختلف في ذي ق ع الحرج ال دين ورف المرض فهذا باب آخر يدخل في سعة ال

ك ثا  ال     جنسه مما ال يمكن اختالف الشرائع فيه وإن اختلفت في أعيانه بل ذل ا يق ل آم ذي      : بت في العق ل ال يس العاق ل
    : يعلم الخير من الشر وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين وينشد

  
  مرضان مختلفان داوى األخطرا** إن اللبيب إذا بدا من جسمه 

  
اد    ع المرض، والفس ه     وهذا ثابت في سائر األمور، فإن الطبيب مثال يحتاج إلى تقوية القوة ودف ا، فإن دهما مع أداة تزي

ن    ى م وة والمرض أول اء الق ة إبق ه ألن منفع وة فعل د ضعف الق ه إضعافا للمرض وعن وة ترآ ور الق د وف رجح عن ي
م     زول المطر له إذهابهما جميعا، فإن ذهاب القوة مستلزم للهالك ولهذا استقر في عقول الناس أنه عند الجدب يكون ن

ه       رحمة وإن آان يتقوى بما ينبته أقو يهم ويرجحون وجود السلطان مع ظلم ام على ظلمهم لكن عدمه أشد ضررا عل
ة واحدة بال سلطان         ر من ليل الم خي م السلطان     . على عدم السلطان آما قال بعض العقالء ستون سنة من سلطان ظ ث

ولي    ان المت ا، إذا آ ام أو    يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ويفرط فيه من الحقوق مع التمكن لكن أقول هن للسلطان الع
ك        د ذل ه ولكن يتعم رك محرمات ه وت بعض فروعه آاإلمارة والوالية والقضاء ونحو ذلك إذا آان ال يمكنه أداء واجبات

ي يجب           : ما ال يفعله غيره قصدا وقدرة ات الت ة إذا آانت من الواجب ك ألن الوالي جازت له الوالية وربما وجبت وذل
تلزما          : سم الفيء وإقامة الحدود وأمن السبيلتحصيل مصالحها من جهاد العدو وق ك مس ان ذل إذا آ ا ف ا واجب ان فعله آ

ك     رك ذل ه ت ذا من      : لتولية بعض من ال يستحق وأخذ بعض ما ال يحل وإعطاء بعض من ال ينبغي، وال يمكن صار ه
ا أو مستحبا إذا آانت مفسدته دون مص           ه فيكون واجب تم الواجب أو المستحب إال ب ك الواجب أو   باب ما ال ي لحة ذل

ا شخص قصده       ى تواله م حت المستحب بل لو آانت الوالية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم، ومن توالها أقام الظل
ة      : ودفع أآثره باحتمال أيسره  . بذلك تخفيف الظلم فيها يئة بني آان ذلك حسنا مع هذه النية وآان فعله لما يفعله من الس

اال فتوسط      . دفع ما هو أشد منها جيدا ه م وهذا باب يختلف باختالف النيات والمقاصد فمن طلب منه ظالم قادر وألزم
و أمكن   ان    : رجل بينهما ليدفع عن المظلوم آثرة الظلم وأخذ منه وأعطى الظالم مع اختياره أن ال يظلم ودفعه ذلك ل آ

السلطان    . ء فساد النية والعمل أما النية فبقصده وإنما الغالب في هذه األشيا  . محسنا ولو توسط إعانة للظالم آان مسيئا
ع واألصلح     ة وإن     . والمال وأما العمل فبفعل المحرمات وبترك الواجبات ال ألجل التعارض وال لقصد األنف م الوالي ث

رين       . آانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب ر الخي ذ خي دم حينئ  أو أحب فيق
ألته أن       . وجوبا تارة واستحبابا أخرى ل ومس ك مصر ب ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن األرض لمل

ي      {   : يجعله على خزائن األرض وآان هو وقومه آفارا آما قال تعالى ُتْم ِف ا ِزْل اِت َفَم َوَلَقْد َجاءُآْم ُيوُسُف ِمن َقْبُل ِباْلَبيَِّن
اءُآم   هِ َشكٍّ مِّمَّا َج افر  [   } ِب ه      ] 34  : غ الى عن ال تع ة وق ُد          {   : اآلي ُه اْلَواِح ٌر َأِم الّل وَن َخْي اٌب مَُّتَفرُِّق ْجِن َأَأْرَب اِحَبِي السِّ ا َص َي

د أن   اآلية و  ] 39،40  : يوسف [   } اْلَقهَّاُر َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِنِه ِإالَّ َأْسَماء َسمَّْيُتُموَها َأنُتْم َوآَبآُؤُآم رهم ال ب معلوم أنه مع آف
ة         ك جاري ه وال تكون تل ده ورعيت ه وجن يكون لهم عادة وسنة في قبض األموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيت
م يستجيبوا      وم ل إن الق على سنة األنبياء وعدلهم ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل آل ما يريد وهو ما يراه من دين اهللا ف

ه           له لكن فعل الممكن من  م يكن يمكن أن ينال ا ل ه م ؤمنين من أهل بيت رام الم العدل واإلحسان ونال بالسلطان من إآ



 

فإذا ازدحم واجبان ال يمكن جمعهما فقدم   .  ] 16  : التغابن [   } َفاتَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم {   : بدون ذلك وهذا آله داخل في قوله
ة           أوآدهما لم يكن اآلخر في هذه الحال و ارك واجب في الحقيق د ت ه ألجل فعل األوآ م يكن تارآ ا ول ذلك إذا    . اجب وآ

ة وإن            ا في الحقيق ذه الحال محرم ى في ه م يكن فعل األدن اجتمع محرمان ال يمكن ترك أعظمهما إال بفعل أدناهما ل
رك الو   . سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار اإلطالق لم يضر ذر وفعل    ويقال في مثل هذا ت اجب لع

إنه صالها    : المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة، أو لدفع ما هو أحرم وهذا آما يقال لمن نام عن صالة أو نسيها
لم         . في غير الوقت المطلق قضاء  ه وس ي صلى اهللا علي ال النب د ق ذا وق يها فليصلها إذا        (   : ه ام عن صالة أو نس من ن

ي          .  ) لها إال ذلكذآرها فإن ذلك وقتها ال آفارة  ة الت ة واألمكن يما في األزمن دا ال س وهذا باب التعارض باب واسع ج
نقصت فيها آثار النبوة وخالفة النبوة فإن هذه المسائل تكثر فيها وآلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ووجود ذلك 

شتباه والتالزم فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات  من أسباب الفتنة بين األمة فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع اال
رك    فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب اآلخر وإن ت
حسنات عظيمة والمتوسطون الذين ينظرون األمرين قد ال يتبين لهم أو ألآثرهم مقدار المنفعة والمضرة أو يتبين لهم 

ذا جاء في الحديث      فال يجدو واء قارنت اآلراء وله إن اهللا  (   : ن من يعينهم العمل بالحسنات وترك السيئات، لكون األه
ول الشهوات   ذه        .  ) يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حل واع ه دبر أن الم أن يت فينبغي للع

ل      : -ما تقدم آما بينته في -المسائل وقد يكون الواجب في بعضها  ياء، ال التحلي العفو عند األمر والنهي في بعض األش
ل أن       . واإلسقاط ك المعصية مث وع تل مثل أن يكون في أمره بطاعة فعال لمعصية أآبر منها فيترك األمر بها دفعا لوق

ه عن   ترفع مذنبا إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه ومثل أن ي كون في نهي
ا أمر        رك م تلزم ت ا أن يس بعض المنكرات ترآا لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات فيسكت عن النهي خوف

 فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت  . اهللا به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكر
األمر   د          عن األمر أو النهي أو اإلباحة آ راجح وعن اد الخالص أو ال راجح أو النهي عن الفس بالصالح الخالص أو ال

ا      : بحسب اإلمكان فأما إذا آان المأمور والمنهي ال يتقيد بالممكن -آما تقدم  -التعارض يرجح الراجح  ه وإم ا لجهل إم
ا           ه آم ره ونهي ان األصلح الكف واإلمساك عن أم ا آ ه فربم ل  لظلمه وال يمكن إزالة جهله وظلم إن من المسائل     : قي

ى عال اإلسالم   ياء حت ياء والنهي عن أش ر بأش ر عن األم ي أول األم ا سكت الشارع ف ا السكوت آم ائل جوابه مس
زال          . وظهر ا أخر اهللا سبحانه إن تمكن آم ى وقت ال فالعالم في البيان والبالغ آذلك، قد يؤخر البيان والبالغ ألشياء إل

ذا أن اهللا       . كن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسليما إلى بيانهاآيات وبيان أحكام إلى وقت تم ة الحال في ه يبين حقيق
يئين     ] 15  : اإلسراء [   } َوَما ُآنَّا ُمَعذِِّبيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوًال {   : يقول وم بش ا تق تمكن من      : والحجة على العباد إنم بشرط ال

فأما العاجز عن العلم آالمجنون أو العاجز عن العمل فال أمر عليه وال نهي   . لعمل بهالعلم بما أنزل اهللا والقدرة على ا
ه آمن            : وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه م أو العمل بقول اجز عن العل ك في حق الع آان ذل

دين من       انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه آالجنون مثال وهذه أوقات الفترات وم بال فإذا حصل من يق
يئا   العلماء أو األمراء أو مجموعهما آان بيانه لما جاء به الرسول شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فش

إذا أردت أن تطاع فأمر بما   : ومعلوم أن الرسول ال يبلغ إال ما أمكن علمه والعمل به ولم تأت الشريعة جملة آما يقال
فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته ال يبالغ إال ما أمكن علمه والعمل به آما أن الداخل في اإلسالم ال يمكن     . يستطاع

تعلم والمسترشد ال يمكن في أول       . حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها آلها وآذلك التائب من الذنوب، والم
ذه الحال          األمر أن يؤمر بجميع الدين ويذآر له جميع العل ه في ه ا علي م يكن واجب ه ل م يطق م فإنه ال يطيق ذلك وإذا ل

ه      ه وعمل ا ال يمكن علم وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم واألمير أن يوجبه جميعه ابتداء بل يعفو عن األمر والنهي بم
لمحرمات وترك األمر  إلى وقت اإلمكان آما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه وال يكون ذلك من باب إقرار ا
ه      . بالواجبات ألن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط ذا األصل فإن فتدبر ه

ومن هنا يتبين سقوط آثير من هذه األشياء وإن آانت واجبة أو محرمة في األصل لعدم إمكان البالغ الذي تقوم   . نافع
ومما يدخل   . أو التحريم فإن العجز مسقط لألمر والنهي وإن آان واجبا في األصل واهللا أعلمبه حجة اهللا في الوجوب 

الم اآلخر             ر الع م ي إذا ل د ف اد أو تقلي ه باجته ر أو فعل الم أو األمي ه الع في هذه األمور االجتهادية علما وعمال أن ما قال
أمر إال      ه أو ال ي أمر ب ه ال ي ل رأي األول فإن ه أن ينهى         واألمير اآلخر مث يس ل ه إذ ل راه مصلحة وال ينهى عن ا ي  بم

ا وال ينهى           أمر به وة ال ي ال المعف ه من األعم غيره عن اتباع اجتهاده وال أن يوجب عليه اتباعه فهذه األمور في حق
    . وهذا باب واسع جدا فتدبره   . عنها بل هي بين اإلباحة والعفو

  
    : وقال

  
   



 

  
  
  
  

  دات ثالثة أقسامفي الحسنات والعبا: فصل 
  

ذا   ل ه راس قب ي آ ت ف د آتب ام   : ق ة أقس ادات ثالث نات والعب ة  : أن الحس ؤمنهم     : عقلي الء، م ه العق ترك في ا يش و م وه
ه           : وملي  . وآافرهم ادة اهللا وحده ال شريك ل ل آعب ه أهل المل ا يختص ب ه شرع        : وشرعي   . وهو م ا اختص ب وهو م

ز       اإلسالم مثال وأن الثالثة واجبة، در الممي ار يختص بالق ة المشروعة وباعتب وم     . فالشرعي باعتبار الثالث ذا العل وهك
وم المنطق والطبيعي واإللهي،               ه الفالسفة من عم ا ينظر في ل م ل المحض مث واألقوال عقلي وملي وشرعي، فالعق

ات الصانع وإثب     وات والشرائع  ولهذا آان فيهم المشرك والمؤمن والملي مثل ما ينظر فيه المتكلم من إثب إن    . ات النب ف
م        ائلهم ال يلتزمون حك ائلهم ومس نهم في رس المتكلمين متفقون على شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا ولك
دليل والنظر           م وال ة من العل الكتاب والسنة ففيهم السني والبدعي ويجتمعون هم والفالسفة في النظر في األمور الكلي

ه، وإن شرآهم       والوجود والعدم  انا في ا ولس والمعلومات لكنهم أخص بالنظر في العلم اإللهي من الفالسفة وأبسط علم
والشرعي    . الفالسفة في بعضه آما أن الفالسفة أخص بالنظر في األمور الطبيعية، وإن شرآهم المتكلمون في بعضه 

م        ثم هم إما قائمون بظاهر أسرع فقط  . ما ينظر فيه أهل الكتاب والسنة ذين في العل ؤمنين ال آعموم أهل الحديث والم
ارفين من الصوفية               . بمنزلة العباد الظاهرين في العبادة وم آالع م في العل ه فه ك وعارفون ب اني ذل المون بمع ا ع وإم

م            . الشرعية ة واهللا أعل ومهم طريق م وأق ق وأآمله م أفضل الخل د المحضة وه ة محم دخل في     . فهؤالء هم علماء أم وي
ي     : ادات السماع فإنه ثالثة أقسامالعب ي ومل ة أو حزن أو          . وشرعي   . سماع عقل ة أو مخاف ه تحريك محب ا في األول م ف

ك         . رجاء مطلقا ه ونحو ذل يته والتوآل علي ه وخش ه ورجائ والثالث السماع     . والثاني ما في غيرهم آمحبة اهللا ومخافت
ه       . ة أقسامالشرعي وهو سماع القرآن آما أن الصالة أيضا ثالث ا قول ة أصولها صحيحة دل عليه   : وهذه األقسام الثالث

لَ     {  ِر َوَعِم ْوِم اآلِخ ِه َواْلَي اِلحاً  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّاِبِئيَن َمْن آَمَن ِباللَّ رة  [   } َص ة   ] 62  : البق   . اآلي
ي       ؟ القرآن  فالذين آمنوا هم أهل شريعة ي والعقل ه من المل ا في ادوا والنصارى أهل       . وهو الدين الشرعي بم ذين ه وال

ي                ي أو مل ه من مل ا في ي بم دين العقل ي والصابئون أهل ال ي وعقل ه من مل ا في دين ملي بشريعة التوراة واإلنجيل بم
    . وشرعيات 

  
    : وقال 

  
  بين الواجبات وسائر العباداتقاعدة جامعة في آل واحد من الدين الجامع : فصل  
  
ة [  دة جامع الى    ] قاع ال تع ا ق ات آم ن التحريم ادات وم ائر العب ات وس ين الواجب امع ب دين الج ن ال د م ل واح َوَال  {   : آ

ُه    {   : وآما قال تعالى  ] 29  : التوبة [   } ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم الّلُه َوَرُسوُلُه َوَال َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ اء الّل َوَقاَل الَِّذيَن َأْشَرُآوْا َلْو َش
وآما أخبر عما ذمه من حال   ] 35  : النحل [   } َما َعَبْدَنا ِمن ُدوِنِه ِمن َشْيٍء نَّْحُن َوال آَباُؤَنا َوَال َحرَّْمَنا ِمن ُدوِنِه ِمن َشْيٍء

ى آخر     ] 136  : األنعام [   } مِّا َذَرَأ ِمَن اْلَحْرِث َواَألْنَعاِم َنِصيًباَوَجَعُلوْا ِلّلِه ِم {   : المشرآين في دينهم وتحريمهم حيث قال إل
ل األوالد ومن            ة في قت واع الشرك ومن اإلباحة الباطل ة من أن الكالم فإنه ذآر فيه ما آانوا عليه من العبادات الباطل

ك     و ذل ام ونح يلة والح رة والوص ائبة والبحي ن الس ة م ات الباطل اتهم     . التحريم اداتهم وتحريم ي عب رآين ف ذم المش ف
ه     . وإباحتهم اَرُهْم    {   : وذم النصارى فيما ترآوه من دين الحق والتحريم آما ذمهم على الدين الباطل في قول ُذوْا َأْحَب اتََّخ

فكل واحد من العبادات وسائر المأمور   . صناف ذلكوأ  ] 31  : التوبة [   } َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا مِّن ُدوِن الّلِه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم
ام       . به من الواجبات والمستحبات ة أقس ى ثالث ه ينقسم إل ي    : ومن المكروهات المنهي عنها نهي حظر أو نهي تنزي عقل

م يكن         . وملي وشرعي اب أو ل م صلة آت ان له راد والم   . والمراد بالعقلي ما اتفق عليه أهل العقل من بني آدم سواء آ
ة              : بالملي ه أهل الشريعة القرآني ا اختص ب راد بالشرعي م بعهم والم ة ومن ات ما اتفق عليه أهل الملل والكتب المنزل

اء والصوفية        ة من الفقه وهم أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم وأخص من ذلك ما اختص به أهل مذهب أو أهل طريق
د توجب بتخصيص          لكن هذا التخصيص واالمتياز ال توجبه ش  . ونحو ذلك ا ق ه م د توجب ا ق ا وإنم ريعة الرسول مطلق

ة                  رهم وأهل آل قري ى أهل آل غزاة طاعة أمي ا يجب عل تفتاء أو طاعة آم راء في اس اد واألم بعض العلماء والعب
ام                ذه األقس ر المسلمين إال وفي شرعهم ه ا من أهل شريعة غي ك وم ره ونحو ذل استفتاء عالمهم الذي ال يجدون غي

اء الثالثة ف ي       . إن مأموراتهم ومنهياتهم تنقسم إلى ما يتفق عليه العقالء وما يتفق عليه األنبي ة الت ا السياسات الملكي وأم



 

فال بد فيها من القسم األول والثالث فإن القدر المشترك بين اآلدميين ال بد من األمر به في آل   : ال تتمسك بملة وآتاب
د   وآذلك ال بد لكل ملك   . سياسة وإمامة من خصيصة يتميز بها ولو لم تكن إال رعاية من يواليه ودفع من يعاديه فال ب

وك   م       . لهم من األمر بما يحفظ الولي ويدفع العدو آما في مملكة جنكيزخان ملك الترك ونحوه من المل د يكون له م ق ث
د يكون     ثم قد يكو  . ملة صحيحة توحيدية وقد يكون لهم ملة آفرية وقد ال يكون لهم ملة بحال ه وق ا يوجبون ن دينهم مم

تحبونه ا يس إن    . مم ا ف ون عنه ور ينه ا وأم ؤمرون به ور ي م من أم د له الء ال ب ي آدم العق ع بن ووجه القسمة أن جمي
ا             دون أمور يفعلونه رد ب و انف نهم ل ل وال يعيش الواحد م دنيا ب مصلحتهم ال تتم بدون ذلك وال يمكن أن يعيشوا في ال

ة وأم   اب              تجلب لهم المنفع وتي االجتالب واالجتن ه من ق د في وان ال ب ائر الحي ل س نهم المضرة، ب دفع ع ا ت ور ينفونه
ه  ا أن    . ومبدؤهما الشهوة والنفرة والحب والبغض فالقسم المطلوب هو المأمور به والقسم المرهوب هو المنهي عن فإم

ل     بحيث ال يلتفت إلى الشواذ م -تكون تلك األمور متفقا عليها بين العقالء  د الجمهور عن العق  -نهم الذين خرجوا عن
اء والمرسلين              ين األنبي ه ب ا علي ا أن يكون متفق ذلك فإم يس آ ا ل ذلك وم ا أن ال تكون آ ه أهل      . وإم ا أن يختص ب وإم

ى      -الطاعات العقلية   : فالقسم األول  . شريعة اإلسالم بح عل ل يحسن ويق وليس الغرض بتسميتها عقلية إثبات آون العق
افع      الوجه ذي هو جلب المن المتنازع فيه، بل الغرض ما اتفق عليه المسلمون وغيرهم من التحسين والتقبيح العقلي ال

دحها    ى م الء عل اق العق ا الغرض اتف ع المضار وإنم اس  -ودف ى الن ة واإلحسان إل دل وأداء األمان ل الصدق والع مث
ورع المطل   ة وال ادة المطلق م والعب ل العل افع ومث ال والمن بيح   بالم ادة والتس ه والعب نس التأل ل ج ق مث د المطل ق والزه

ذا الجنس       إن ه ادة آانت ف والخشوع والنسك المطبق بحيث ال يمنع القدر المشترك أن يكون ألي معبود آان وبأي عب
ا             ه م ا وبعضه في ا يكون صالحا حق ه م متفق عليه بين اآلدميين ما منهم إال من يمدح جنس التأله مع آون بعضه في

وآذلك   . وآذلك الورع المشترك مثل الكف عن قتل النفس مطلقا وعن الزنا مطلقا وعن ظلم الخلق  . فاسدا باطاليكون 
ه، ألن   الزهد المشترك مثل اإلمساك عن فضول الطعام واللباس وهذا القسم إنما عبر أهل العقل باعتقاد حسنه ووجوب

ة     . آان دينا صالحا أو فاسدامصلحة دنياهم ال تتم إال به وآذلك مصلحة دينهم سواء  ادات العقلي ثم هذه الطاعات والعب
ا هو جنس             : أحدهما  : قسمان ا م ان للحق الموجود ومنه ا تابع العلم والصدق وهم ما هو نوع واحد ال يختلف أصال آ

ة   تختلف أنواعه آالعدل وأداء األمانة والصالة والصيام والنسك والزهد والورع ونحو ذلك فإنه قد يكون  العدل في مل
ال    . وسياسة خالف العدل عند آخرين آقسمة المواريث مثال وهذه األمور تابعة للحق المقصود د يق اس وإن    : لكن ق الن

ا        ة اختالف ون في المطابق م مختلف اتفقوا على أن العلم يجب أن يكون مطابقا للمعلوم وأن الخبر مطابق للمخبر، لكن ه
ذلك    : قا علما وصدقا ما يعده اآلخر مخالفاآثيرا جدا فإن منهم من يعد مطاب جهال وآذبا، ال سيما في األمور اإللهية فك

ل فكل واحد        ة والتماث العدل هم متفقون على أنه يجب فيه التسوية بين المتماثلين، لكن يختلفون في االستواء والموافق
ال       . من العلم والصدق والعدل ال بد فيه من موافقة ومماثلة واعتبار ومقايسة ك فيق ون في ذل ذا صحيح،     : لكن يختلف ه

ا     ى أمر وإرادة وأم لكن الموافقة العلمية والصدقية هي بحسب وجود الشيء في نفسه وهو الحق الموجود فال يقف عل
م     . الموافقة العدلية فبحسب ما يجب قصده وفعله وهذا يقف على القصد واألمر الذي قد يتنوع بحسب األحوال ذا ل وله

ادات آالصالة والصيام والنسك       تختلف  ا جنس العب الشرائع في جنس العلم والصدق آما اختلفت في جنس العدل وأم
والورع عن السيئات وما يتبع ذلك من زهد ونحو ذلك فهذا مختلف اختالفا آثيرا، وإن آان يجمع جنس الصالة التأله 

واع     بالقلب والتعبد للمعبود ويجمع جنس الصوم اإلمساك عن الشهوات م ى اختالف أن اح عل ن الطعام والشراب والنك
واع في جنس           ذه األن ا، لكن تجتمع ه ا وفي طريقه ذلك وآذلك أنواع النسك بحسب األمكنة التي تقصد وما يفعل فيه
ا   العبادة وهو تأله القلب بالمحبة والتعظيم وجنس الزهادة وهو اإلعراض عن الشهوات البدنية وزينة الحياة الدنيا وهم

ادة         : القسم الثاني  . وعي الصالة والصيامجنس ن ل عب ه والتحريمات مث أمور ب ائر الم الطاعات الملية من العبادات وس
ه  اهللا ومالئكت ان ب ذلك من اإليم رن ب ا يقت اء وم دعاء والخوف والرج اإلخالص والتوآل وال ه ب ده ال شريك ل اهللا وح

ادة ما سواه وتحريم اإليمان بالجبت وهو السحر والطاغوت  وتحريم الشرك به وعب  . وآتبه ورسله والبعث بعد الموت
إن               : وهذا القسم   . وهو األوثان ونحو ذلك دعوة ف ر المقاصد بال ره وهو أآب ه الرسل ووآدت أم ذي حضت علي هو ال

ة      : القسم األول وم البديهي ل العل ال مث يم     : والقسم الثالث    . يظهر أمره ومنفعته بظاهر العقل وآأنه في األعم ة وتتم تكمل
اني      . لهذا القسم الثاني ا الث ات وأم الى         : فإن األول آالمقدمات والثالث آالمعقب ال تع ا ق اس آم ق الن و المقصود بخل   : فه

ُدونِ  {  ذاريات  [   } َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَيْعُب ه         ] 56  : ال دخل في ق ي ه المطل ق والتأل د المطل ك ألن التعب اإلشراك   وذل
ل               ار ونحوهم مث ن التت ن الصابئة ودي ق هو دي ه المطل ان التأل م وآ ائر األم بجميع أنواعه آما عليه المشرآون من س
ارة من                  ا سواه ت دون م ى ويعب ة األول يكال يسمونه هيكل العل ه ه ون ل ارة ويبن دون اهللا وحده ت انوا يعب الترك فإنهم آ

ه إال باإلشراك    الكواآب السبعة والثوابت وغيرها بخالف الم شرآة المحضة فإنهم ال يعبدون اهللا وحده قط فال يعبدون
فعائهم  نهم    : والصابئون   . بغيره من شرآائهم وش م             ] من  [ م اء آله ه والحنف نهم من يشرك ب دين وم ه ال ده مخلصا ل يعب

ف المشرآين والمجوس  يخلص له الدين، فلهذا صار الصابئون فيهم من يؤمن باهللا واليوم اآلخر ويعمل صالحا، بخال
ه الحق الخالص        : ولهذا آان رأس دين اإلسالم الذي بعث به خاتم المرسلين آلمتين ه إال اهللا تثبت التأل شهادة أن ال إل



 

ي   وتنفي ما سواه من تأله المشرآين أو تأله مطلق قد يدخل فيه تأله المشرآين فأخرجت هذه الكلمة آل تأله ينافي المل
ه المختص   ن التأل ترك م ق المش ار أو المطل ة  . بالكف ة الثاني ه     : والكلم ي توجب التأل ول اهللا وه دا رس هادة أن محم ش

ه   ا عن ي والشرعي خارج ي والمل ن العقل ان م ا آ ي م وي وتنف ث  . الشرعي النب م الثال ي   : القس رعية الت الطاعات الش
ان و       هر رمض وم ش ائص ص س وخص لوات الخم ائص الص ل خص رآن مث ريعة الق تص بش ق تخ ت العتي ج البي   . ح

ات     ادير العقوب امالت والمناآحات ومق ا          . وفرائض الزآوات وأحكام المع ائر م ادات الشرعية وس ك من العب ونحو ذل
    . يؤمر به من الشرعية وسائر ما ينهى عنه

  
  في آالم الفقهاء في الطاعات الشرعية والعقلية: فصل  
  

ا يتبعون الطاعات        إذا تبين ذلك فغالب الفقهاء إنما يتكلمون به ة وغالب الصوفية إنم في الطاعات الشرعية مع العقلي
ولهذا آثر في المتفقهة من ينحرف عن طاعات القلب   . الملية مع العقلية وغالب المتفلسفة يقفون على الطاعات العقلية

ه        : وعباداته ة ل ه والمحب ك      . من اإلخالص هللا والتوآل علي ه ونحو ذل ر    . والخشية ل رة والمتصوفة من     وآث في المتفق
ه اهللا من الصلوات             ا أوجب ه أن يكون م د القلب وتأله م توحي الون إذا حصل له ينحرف عن الطاعات الشرعية فال يب
ة من        ادات البدعي دوا بالعب وشرعه من أنواع القراءة والذآر والدعوات أن يتناولوا ما حرم اهللا من المطاعم وأن يتعب

ة معرضين عن        الرهبانية ونحوها ويعتاضو ة القدري وا مع الحقيق رآن وأن يقف ا بسماع المكاء والتصدية عن سماع الق
اجر     ر وال ف ا ب ي ال يجاوزه ات الت ه التام ائم بكلمات ه وق ى وحدانيت و دال عل ه اهللا فه ا خلق ل م إن آ ي، ف ر والنه األم

فقط وال بد فيه من العقلي والملي وهو  فقد يحصل لإلنسان تأله ملي  . وصادر عن مشيئته النافذة ومدبر بقدرته الكاملة
د المشروع من                 دنيا، لكن ال يقف عن ه ويعرض عن ال ه ويتوآل علي ى اهللا ويحب ما جاءت به الرسل بحيث ينيب إل
ر أن يحصل         ال الظاهرة من غي األفعال الظاهرة فعال وترآا وقد يحصل العكس بحيث يقف عند المشروع من األفع

ر      . قد يحصل التمسك بالواجبات العقليةلقلبه إنابة وتوآل ومحبة و ك من غي من الصدق والعدل وأداء األمانة ونحو ذل
ا             . محافظة على الواجبات الملية والشرعية  ابوا اإلسالم إم د ش لمين، فق ؤمنين مس انوا م ة إذا آ ام الثالث وهؤالء األقس

دال     ه مب وا إلي ا انحرف ان أصله مشروعا فموسوية أو       بيهودية وإما بنصرانية وإما بصابئية، إذا آان م منسوخا وإن آ
    . عيسوية

  
    : وقال

  
  في أن الصدق أساس الحسنات وجماعها: فصل  
  

    : الصدق أساس الحسنات وجماعها والكذب أساس السيئات ونظامها ويظهر ذلك من وجوه
  

دواب    : أحدها   : هو المنطق والمنطق قسمان    أن اإلنسان هو حي ناطق فالوصف المقوم له الفاصل له عن غيره من ال
ري هو                 اء والكالم الخب ة العجم اذب أسوأ حاال من البهيم اده بالكذب فالك ر صحته بالصدق وفس خبر وإنشاء والخب
ى العمل وموجب       دم عل م متق المميز لإلنسان وهو أصل الكالم اإلنشائي فإنه مظهر العلم واإلنشاء مظهر العمل والعل

ل  له فالكاذب لم يكفه أنه سلب ال مروءة لكذوب وال راحة لحسود وال       : حقيقة اإلنسان حتى قلبها إلى ضدها ولهذا قي
    . إخاء لملوك وال سؤدد لبخيل فإن المروءة مصدر المرء آما أن اإلنسانية مصدر اإلنسان

  
دا رسول اهللا الصادق األ             : الثاني إن محم ئ هو الصدق والكذب ف ي والمتنب ين النب زة ب يلمة   أن الصفة الممي ين ومس م

اِفِريَن      {   : الكذاب قال اهللا تعالى ًوى لِّْلَك نََّم َمْث ي َجَه ِذي  َفَمْن َأْظَلُم ِممَّن َآَذَب َعَلى اللَِّه َوَآذََّب ِبالصِّْدِق ِإْذ َجاءُه َأَلْيَس ِف َوالَّ
    .  ] 33 ،32  : الزمر [   } َجاء ِبالصِّْدِق َوَصدََّق ِبِه ُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن

  
ق             : الثالث ى آل خل ه الكذب وعل ي علي ذي بن اق ال إن أساس النف أن الصفة الفارقة بين المؤمن والمنافق هو الصدق ف

ة والكذب    يس الخيان لم              . يطبع المؤمن ل ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي ال ق ك ق ن مال   : وفي الصحيحين عن أنس ب
    .  ) ذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خانثالث من آن فيه آان منافقا إذا حدث آ ( 

  
ال         : الرابع ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي   : أن الصدق هو أصل البر والكذب أصل الفجور آما في الصحيحين عن النب

ى      (  عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت



 

 صديقا وإياآم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وال يزال الرجل يكذب  يكتب عند اهللا
    .  ) ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهللا آذابا

  
الى        : الخامس ال تع ا ق ه الشياطين آم زل علي ن تَ     {   : أن الصادق تنزل عليه المالئكة والكاذب تن ى َم ُئُكْم َعَل ْل ُأَنبِّ زَُّل  َه َن

    .  ] 223  : 221  : الشعراء [   } الشََّياِطيُن َتَنزَُّل َعَلى ُآلِّ َأفَّاٍك َأِثيٍم ُيْلُقوَن السَّْمَع َوَأْآَثُرُهْم َآاِذُبوَن
  

رائين والمسمعين والمبلسين هو              : السادس م من الم ين المتشبه به أن الفارق بين الصديقين والشهداء والصالحين وب
    . لكذبالصدق وا

  
ابع الى    : الس ال اهللا تع ايخ ق اء والمش الم العلم اب وآ ي الكت دين ف و أصل ال ذي ه اإلخالص ال رون ب ه مق اْجَتِنُبوا  { أن َف

هِ       ِرِآيَن ِب َر ُمْش ِه َغْي اء ِللَّ زُّوِر ُحَنَف ا    ;  ] 31، 30  : الحج  [   } الرِّْجَس ِمَن اْلَأْوَثاِن َواْجَتِنُبوا َقْوَل ال ذا ق ه   وله ل صلى اهللا علي
وق        : عدلت شهادة الزور اإلشراك باهللا مرتين وقرأ هذه اآلية وقال (   : وسلم اهللا وعق ائر اإلشراك ب أآبر الكب أال أنبئكم ب

    .  ) أال وقول الزور أال وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت  : الوالدين وآان متكئا فجلس فقال
  

امن ن   : الث ه رآ ور     أن ع األم ي جمي ة ف هادة العام م والقضاء والش وام الحك ي ق ي ه ام الت د الحك هادة الخاصة عن الش
اسِ     {   : والشهادة خاصة هذه األمة التي ميزت بها في قوله ى النَّ َهَداء َعَل وْا ُش رة  [   } َوَآَذِلَك َجَعْلَناُآْم ُأمًَّة َوَسًطا لَِّتُكوُن   : البق

هو شهادة المرء على نفسه ورآن األحاديث واألخبار التي بها يقوم اإلسالم، بل هي رآن ورآن اإلقرار الذي   ] 143
م اهللا      ي بحك ار المفت ي هي إخب امالت     . النبوة والرسالة التي هي واسطة بين اهللا وبين خلقه ورآن الفتيا الت ورآن المع

ا التي تتضمن أخبار آل واحد من المتعاملين لآلخر بما في سلعته ورآن الر ا أصدقهم      : ؤيا التي قيل فيه أصدقهم رؤي
    . آالما والتي يؤتمن فيها الرجل على ما رأى

  
ه الكذب        : أن الصدق والكذب هو المميز بين المؤمن والمنافق آما جاء في األثر  : التاسع ي علي ذي بن اق ال   . أساس النف

آية المنافق ثالث إذا حدث آذب وإذا وعد أخلف       (   : وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
ة والكذب         (   : وفي حديث آخر     ) وإذا اؤتمن خان يس الخيان ع المؤمن ل ق يطب ى آل خل افقين في      ) عل ووصف اهللا المن

درك األسفل        ار في ال م أهل الن القرآن بالكذب في مواضع متعددة ومعلوم أن المؤمنين هم أهل الجنة وأن المنافقين ه
ا جمع اهللا            : العاشر  . ن النارم ى اهللا هو الصدق واإلخالص آم ق إل ى أن أساس الطري أن المشايخ العارفين اتفقوا عل

ه ي قول ا ف هِ  {   : بينهم ِرِآيَن ِب َر ُمْش ِه َغْي اء ِللَّ زُّوِر ُحَنَف ْوَل ال وا َق نة   ] 31، 30  : الحج [   } َواْجَتِنُب اب والس ونصوص الكت
الى  وإجماع األمة  اِدِقينَ          { دال على ذلك في مواضع آقوله تع َع الصَّ وْا َم َه َوُآوُن وْا الّل وْا اتَُّق ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه ة  [   } َي   : التوب

نَّمَ       {   : وقوله تعالى  ] 119 ي َجَه ْيَس ِف اءُه َأَل ْدِق ِإْذ َج ذََّب ِبالصِّ ِذي     َفَمْن َأْظَلُم ِممَّن َآَذَب َعَلى اللَِّه َوَآ اِفِريَن َوالَّ ًوى لِّْلَك َمْث
ونَ    ُم اْلُمتَُّق َك ُه ِه ُأْوَلِئ دََّق ِب ْدِق َوَص اء ِبالصِّ ر [   } َج اهن      ] 33، 32  : الزم ي والك ين النب رق ب ين الف ا ب الى لم ال تع وق

ى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمنِذِريَن ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ مُِّبيٍن َوِإنَُّه َلِفي َوِإنَُّه َلَتنِزيُل َربِّ اْلَعاَلِميَن َنَزَل ِبِه الرُّوُح اْلَأِميُن َعَل {   : والساحر
وَن       {   : إلى قوله  ] 196  : 192  : الشعراء [   } ُزُبِر اْلَأوَِّليَن يٍم ُيْلُق اٍك َأِث لِّ َأفَّ ى ُآ َهْل ُأَنبُِّئُكْم َعَلى َمن َتَنزَُّل الشََّياِطيُن َتَنزَُّل َعَل

َي          {   : وقال تعالى  ] 223  : 221  : الشعراء [   } سَّْمَع َوَأْآَثُرُهْم َآاِذُبوَنال اَل ُأْوِح ِذًبا َأْو َق ِه َآ ى الّل َرى َعَل ِن اْفَت ُم ِممَّ َوَمْن َأْظَل
هُ       زَل الّل ا َأَن َل َم ُأنِزُل ِمْث اَل َس ام  [   } ِإَليَّ َوَلْم ُيوَح ِإَلْيِه َشْيٌء َوَمن َق الى    ] 93  : األنع ال تع وْا       {   : وق وْا ُآوُن ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه َي

ا َأوْ           ْن َغِنيًّ َرِبيَن ِإن َيُك َدْيِن َواَألْق ُكْم َأِو اْلَواِل ى َأنُفِس ْو َعَل ِه َوَل َهَداء ِلّل ِط ُش ا     َقوَّاِميَن ِباْلِقْس ى ِبِهَم ُه َأْوَل ًرا َفالّل   : النساء  [   } َفَقي
135 [  .    

  
    : ال وق
  
  أن الحسنات آلها عدل والسيئات آلها ظلم: فصل  
  

وم         زل الكتب وأرسل الرسل، ليق ا أن م وأن اهللا إنم قد آتبت في غير موضع أن الحسنات آلها عدل والسيئات آلها ظل
دل والش       : وقد ذآرت أن القسط والظلم نوعان  . الناس بالقسط ه رأس الع د فإن الى آالتوحي رك رأس نوع في حق اهللا تع

ثم إن الظلم في حق   . الظلم ونوع في حق العباد، إما مع حق اهللا آقتل النفس أو مفردا آالدين الذي ثبت برضا صاحبه
نوع يحصل بغير رضا صاحبه آقتل نفسه وأخذ ماله وانتهاك عرضه ونوع يكون برضا صاحبه وهو    : العباد نوعان

ه   ظلم آمعاملة الربا والميسر فإن ذلك حرام لما  فيه من أآل مال غيره بالباطل وأآل المال بالباطل ظلم، ولو رضي ب



 

صاحبه لم يبح ولم يخرج عن أن يكون ظلما فليس آل ما طابت به نفس صاحبه يخرج عن الظلم وليس آل ما آرهه 
    : باذله يكون ظلما بل القسمة رباعية

  
    . ما نهى عنه الشارع وآرهه المظلوم  : أحدها

  
ما آرهه صاحبه ولكن الشارع رخص      : والثالث  . نهى عنه الشارع وإن لم يكرهه المظلوم آالزنا والميسر ما  : الثاني

ان      : والرابع  . فيه فهذا ليس بظلم ه صاحبه إذا آ ما لم يكرهه صاحبه وال الشارع، وإنما نهى الشارع عن ما يرضى ب
عليه فيه ضررا ويكون عليه فيه ضرر غير مستحق،  ظلما، ألن اإلنسان جاهل بمصلحته فقد يرضى ما ال يعرف أن

ال      ا عن تق ر ذات اهللا إال تفرق ولهذا إذا انكشف له حقيقة الحال لم يرض، ولهذا قال طاوس ما اجتمع رجالن على غي
م أيضا لآلخر،         ه ظل ذا فاحشة وفي ه فه فالزاني بامرأة أو غالم إن آان استكرهها فهذا ظلم وفاحشة وإن آانت طاوعت

بموافقته أعان اآلخر على مضرة نفسه ال سيما إن آان أحدهما هو الذي دعا اآلخر إلى الفاحشة فإنه قد سعى في  ألنه
ر            ذي يضله بغي ذا يحمل من أوزار ال ه، وله ا ل ان ظالم ا لك ظلمه وإضراره بل لو أمره بالمعصية التي ال حظ له فيه

ا من           ول  . علم فكيف إذا سعى في أن ينال غرضه منه مع إضراره   ه أعظم ظلم ى الفجور ب ذا يكون دعاء الغالم إل ه
دعاء المرأة ألن المرأة لها هوى فيكون من باب المعاوضة آل منهما نال غرضه الذي هو من جنس غرض اآلخر      

ذا  با أو نحو             : فيسقط هذا بهذا ويبقى حق اهللا عليهما، فله ا أو نس ر إال أن يفسد فراش م الغي ا المحض ظل يس في الزن ل
إذا          . ذلك ال من جنس الحاجات المباحة ف ة والم وأما المتلوط فإن الغالم ال غرض له فيه إال برغبة أو برهبة والرغب

طلب منه الفجور قد يبذله له فهذا إذا رضي اآلن به من جنس ظلم المؤتي لحاجته إلى المال، لكن هذا الظلم في نفسه  
مة آالكهانة والسحر وغير ذلك آلها ظلم له، وإن آانت برضاه وحرمته فهو أشد وآذلك استئجاره على األفعال المحر

ر            م من غي وعي الظل ذنب، لكن أحد ن ى ال ه عل وإن آان اآلخر قد ظلم اآلخر أيضا بما أفسد عليه من دينه حيث وافق
    . جنس اآلخر وهذا باب ينبغي التفطن له فأآثر الذنوب مشتملة على ظلم الغير وجميعها مشتملة على ظلم النفس 

  
    : وقال 

  
   في العدل القولي والصدق : فصل 
  

دنيا واآلخرة وذآرت أيضا في        ذآرت في مواضع شيئا من الصدق والعدل وموقعهما من الكتاب والسنة ومصالح ال
زال      مواضع أن عامة السيئات يدخل في الظلم وأن الحسنات غالبها عدل وأن القسط هو المقصود بإرسال الرسل وإن

ين       الكتب والقس ان ب ود وإن آ دل الواجب المحم ط والعدل هو التسوية بين الشيئين فإن آان بين متماثلين، آان هو الع
ِدُلونَ    {   : الشيء وخالفه آان من باب قوله َربِِّهم َيْع ُروْا ِب ام  [   } ُثمَّ الَِّذيَن َآَف الوا    ] 1  : األنع ا ق َلاٍل      {   : آم ي َض ا َلِف ِه ِإن ُآنَّ َتاللَّ

م العظيم      ] 98، 97  : الشعراء [   } يٍن ِإْذ ُنَسوِّيُكم ِبَربِّ اْلَعاَلِميَنمُِّب وإذا   . فهذا العدل والتسوية والتمثيل واإلشراك هو الظل
ذه    . عرف أن مادة العدل والتسوية والتمثيل والقياس واالعتبار والتشريك والتشبيه والتنظير من جنس واحد فيستدل به

ى القي ماء عل ار   األس اس واالعتب ى القي داره عل إن م ا ف ر الرؤي ك تعبي ن ذل ذ م ي والشرعي ويؤخ اس الصحيح العقل
ا في وضع               . والمشابهة التي بين الرؤيا وتأويلها بيه إم تعارة والتش ا في األسماء واللغات من االس ك م ويؤخذ من ذل

ة          ا في االستعمال فقط مع القرين إن مسميات      اللفظ بحيث يصير حقيقة في االستعمال وإم ة أحرى ف إذا آانت الحقيق
ك أن    . ويؤخذ من ذلك ضرب األمثال للتصور تارة وللتصديق أخرى  . األسماء المتشابهة متشابهة وهي نافعة جدا وذل

ي                  ة فف ذا في المعرف ان ه إذا آ ه ف ا عرفت ى م اس عل ه بالقي ا يعرف ه فإنم م يدرآ ا ل ل وم إدراك النفس لعين الحقائق قلي
ين     . ة الناس أولى وأحرىالتعريف ومخاطب ثم التماثل والتعادل، يكون بين الوجودين الخارجين وبين الوجودين العلمي

هذا مثل هذا والثاني يقال فيه، مثل هذا آمثل هذا والثالث يقال   : فاألول يقال  . الذهنيين وبين الوجود الخارجي والذهني
  : مرتين أو ثالث مرات إذا آان التمثيل بالحقيقة الخارجية آما في قوله فالمثل إما أن يذآر مرة أو  . هذا آمثل هذا  : فيه

الى      ] 17  : البقرة [   } َمَثُلُهْم َآَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َنارًا {  ال تع د ق دل فق ْو     {   : فهذا باب المثل وأما باب الع ِدُلوْا َوَل ُتْم َفاْع َوِإَذا ُقْل
الى    ] 152  : عاماألن [   } َآاَن َذا ُقْرَبى ال تع هِ      {   : وق َهَداء ِلّل ِط ُش وَّاِميَن ِباْلِقْس وْا َق ال    ] 135  : النساء  [   } ُآوُن ة وق وْا   {   : اآلي ُآوُن

َهَداء ِباْلِقْسطِ    ِه ُش دة  [   } َقوَّاِميَن ِلّل ال   ] 8  : المائ ْوتُ      {   : وق َدُآُم اْلَم َر َأَح ِنُكْم ِإَذا َحَض َهاَدُة َبْي ْدٍل      َش اِن َذَوا َع يَِّة اْثَن يَن اْلَوِص ِح
دة  [   } مِّنُكْم نُكمْ    {   ] 106  : المائ ْدٍل مِّ ِهُدوا َذَوْي َع ذه المواضع هو الصدق           ] 2  : الطالق  [   } َوَأْش دل والقسط في ه ذا الع فه

    . المبين وضده الكذب والكتمان
  



 

ر مطابق         وذلك أن العدل هو الذي يخبر باألمر على ما هو علي ا والخب نقص فيكون آاتم ا وال ي د فيكون آاذب ه ال يزي
م      . للمخبر آما تطابق الصورة العلمية والذهنية للحقيقة الخارجية ويطابق اللفظ للعلم ويطابق الرسم للفظ ان العل إذا آ ف

ه     آ   : يعدل المعلوم ال يزيد وال ينقص والقول يعدل العلم ال يزيد وال ينقص والرسم يعدل القول ائم ب ك عدال والق ان ذل
د يكون         . قائم بالقسط وشاهد بالقسط وصاحبه ذو عدل دا وق د يكون عم م ق ومن زاد فهو آاذب ومن نقص فهو آاتم ث

    . خطأ فتدبر هذا فإنه عظيم نافع جدا 
  
    : -قدس اهللا روحه ونور ضريحه  -وقال الشيخ اإلمام العالم شيخ اإلسالم أبو العباس أحمد بن تيمية  
  

  قاعدة في أن جنس فعل المأمورات أعظم من جنس فعل المنهيات
  

قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل 
رك       ى ت وبتهم عل رك المحرمات وأن عق ى ت  المنهي عنه وأن مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم عل

ا ذآرت أن           . الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات دم لم ا تق ذه القاعدة فيم ق به ا يتعل وقد ذآرت بعض م
    . وبيان هذه القاعدة من وجوه  . العلم والقصد يتعلق بالموجود بطريق األصل ويتعلق بالمعدوم بطريق التبع

  
ان أمر وجودي فال يكون الرجل         أن أعظم الحسنات هو اإليمان باهللا ورسوله، وأع أحدها  ر واإليم يئات الكف ظم الس

ان وهو   ا          : مؤمنا ظاهرا حتى يظهر أصل اإليم دا رسول اهللا وال يكون مؤمن ه إال اهللا وشهادة أن محم شهادة أن ال إل
ال اهللا               ان آمن ق ا، مع وجود العمل الصالح وإال آ ه الشك ظاهرا وباطن ذلك، فينتفي عن ه باطنا حتى يقر بقلبه ب   : في

الى    ] 14  : الحجرات [   } َقاَلِت اْلَأْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اْلِإيَماُن ِفي ُقُلوِبُكْم {  وآمن قال تع
ه ا هُ      {   : في ِر َوَم اْلَيْوِم اآلِخ ِه َوِب ا ِبالّل وُل آَمنَّ ن َيُق اِس َم َن النَّ ْؤِمِنيَنَوِم رة [   } م ِبُم ه   ] 8  : البق ال في ن ق اءَك  {   : وآم ِإَذا َج

    . اآلية   ] 1  : المنافقون [   } اْلُمَناِفُقوَن
  

ين          : والكفر ك ب رق في ذل تكلم وال ف م ي يئا ول عدم اإليمان، باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد ش
اد القلب      مذهب أهل السنة والجماعة ه نفس اعتق الذين يجعلون اإليمان قوال وعمال بالباطن والظاهر، وقول من يجعل

آقول الجهمية وأآثر األشعرية أو إقرار اللسان آقول الكرامية، أو جميعها آقول فقهاء المرجئة وبعض األشعرية فإن 
عامة الصوفية، وطوائف من أهل الكالم      هؤالء مع أهل الحديث وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية، و
رهم        ة والخوارج، وغي ر متكلمي السنة من المعتزل ام          : من متكلمي السنة، وغي د قي ؤمن بع م ي ى أن من ل ون عل متفق

ك       ر ذل رددا، أو غي تكبرا، أو مت ا، أو معرضا، أو مس وإذا   . الحجة عليه بالرسالة فهو آافر سواء آان مكذبا، أو مرتاب
ان أصل اإلي ذنوب       آ م ال و أعظ ذي ه ر ال ه والكف أمور ب و م ات فه نات والطاع رب والحس م الق و أعظ ذي ه ان ال م

ان        ل آ ه شيء ب رن ب م يقت والسيئات والمعاصي ترك هذا المأمور به سواء اقترن به فعل منهي عنه من التكذيب أو ل
ظ من        . علم أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه  : ترآا لإليمان فقط ر بعضه أغل م أن الكف واعل

ذيب                 ين التك ه وب أمور ب ان الم رك اإليم ين ت ه جمع ب ر المكذب فإن افر غي ا من الك بعض فالكافر المكذب أعظم جرم
المنهي عنه ومن آفر وآذب وحارب اهللا ورسوله والمؤمنين بيده أو لسانه أعظم جرما ممن اقتصر على مجرد الكفر 

ى   ل وزن ا       والتكذيب ومن آفر وقت ان أعظم جرم ان بعضه أفضل من بعض         . وسرق وصد وحارب آ ا أن اإليم آم
ان أفضل     والمؤمنون فيه متفاضلون تفاضال عظيما وهم عند اهللا درجات آما أن أولئك درآات فالمقتصدون في اإليم

َن    { من ظالمي أنفسهم والسابقون بالخيرات أفضل من المقتصدين  ُدوَن ِم َرِر     الَّ َيْسَتِوي اْلَقاِع ي الضَّ ُر ُأْوِل ْؤِمِنيَن َغْي اْلُم
ْن    { اآليات   ] 95  : النساء [   } َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل الّلِه ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم َراِم َآَم َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَح

أمور      .  ] 19  : التوبة [   } َد ِفي َسِبيِل الّلِه َال َيْسَتُووَن ِعنَد الّلِهآَمَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَجاَه ان م وإنما ذآرنا أن أصل اإليم
    . به وأصل الكفر نقيضه وهو ترك هذا اإليمان المأمور به وهذا الوجه قاطع بين 

  
  الوجه الثاني  
  

ر وأسبق       أن أول ذنب عصي اهللا به آان من أبي الجن وأبي اإلنس أبوي ي الجن أآب الثقلين المأمورين وآان ذنب أب
اَب    { وهو ترك المأمور به وهو السجود إباء واستكبارا وذنب أبي اإلنس آان ذنبا صغيرا  اٍت َفَت َفَتَلقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه َآِلَم

م       وهو إنما فعل المنهي عنه وهو األآل من الشجرة، وإن آا  ] 37  : البقرة [   } َعَلْيِه ين في العل اس المتكلم ر من الن ن آثي
رة  [   } َوَال َتْقَرَبا َهـِذِه الشََّجَرَة {   : يزعم أن هذا ليس بذنب، وأن آدم تأول حيث نهي عن الجنس بقوله ه     ] 35  : البق فظن أن



 

دع والك        . الشخص فأخطأ، أو نسي والمخطئ والناسي ليسا مذنبين ه طوائف من أهل الب الم والشيعة  وهذا القول يقول
روا من شيء                 اء من الصغائر وهؤالء ف رهم ممن يوجب عصمة األنبي ة وبعض األشعرية وغي وآثير من المعتزل

ر            . ووقعوا فيما هو أعظم منه في تحريف آالم اهللا عن مواضعه م خي ذين ه ة ال رون الثالث ة من الق ا السلف قاطب وأم
ألنبياء والمبتدأ وجمهور الفقهاء والصوفية، وآثير من أهل قرون األمة، وأهل الحديث والتفسير، وأهل آتب قصص ا

الى    ه تع ل قول َوَعَصى آَدُم   {   : الكالم آجمهور األشعرية وغيرهم وعموم المؤمنين، فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة مث
ِرينَ َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإن لَّْم َت {   : وقوله  ] 121  : طه [   } َربَُّه َفَغَوى   ] 23  : األعراف  [   } ْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِس

الى   ] 22  : األعراف [   } َأَلْم َأْنَهُكَما َعن ِتْلُكَما الشََّجَرِة َوَأُقل لَُّكَما ِإنَّ الشَّْيَطآَن َلُكَما َعُدوٌّ مُِّبيٌن {   : بعد أن قال لهما   : وقوله تع
ة        ] 37  : البقرة [   } َلقَّى آَدُم ِمن رَّبِِّه َآِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُمَفَت {  ه عوقب بإخراجه من الجن ذه    . مع أن وه

ك الشريعة فال          ين في تل ا مكلف نصوص ال ترد إال بنوع من تحريف الكالم عن مواضعه، والمخطئ والناسي إذا آان
ه            فرق وإن ل ة وقول رة والرحم نفس وطلب المغف م ال ار بظل ة ووصف العصيان واإلخب م يكونا مكلفين امتنعت العقوب

اء     ] 22  : األعراف  [   } َأَلْم َأْنَهُكَما َعن ِتْلُكَما الشََّجَرِة َوَأُقل لَُّكَما ِإنَّ الشَّْيَطآَن َلُكَما َعُدوٌّ مُِّبيٌن {   : تعالى ى اهللا األنبي ا ابتل  وإنم
رح            رين ويف وابين ويحب المتطه إن اهللا يحب الت م ف ه وفرحه به ى محبت بالذنوب رفعا لدرجاتهم بالتوبة وتبليغا لهم إل
ه       دره اهللا ل ا ق ا إال بم بتوبة التائب أشد فرح فالمقصود آمال الغاية ال نقص البداية، فإن العبد يكون له الدرجة ال يناله

نا هذه المسألة وإنما الغرض أن ينظر تفاوت ما بين الذنبين اللذين أحدهما ترك وليس المقصود ه  . من العمل أو البالء
    . المأمور به فإنه آبير وآفر ولم يتب منه واآلخر صغير تيب منه 

  
  الوجه الثالث  
  

ذنب     ة ب وال  أنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم ال يكفرون أحدا من أهل القبل
ان          رك اإليم م يتضمن ت ا ل ر، م يخرجونه من اإلسالم بعمل إذا آان فعال منهيا عنه، مثل الزنا والسرقة وشرب الخم

اإليمان باهللا ومالئكته، وآتبه ورسله، والبعث بعد الموت، فإنه يكفر   : وأما إن تضمن ترك ما أمر اهللا باإليمان به مثل
واترة    به وآذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواج إن قلت     . بات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم الحرمات الظاهرة المت ف

ه ل منهي عن ه وفع أمور ب رك م ى ت م إل ذنوب تنقس د  : قلت  . فال ه العب ه إذا ترآ أمور ب ن الم ا   : لك ون مؤمن ا أن يك فإم
رك    بوجوبه، أو ال يكون فإن آان مؤمنا بوجوبه تارآا ألدائه فلم يترك الواجب آله بل أدى ه وت بعضه وهو اإليمان ب

ه               . بعضه وهو العمل به ا بتحريم ان مؤمن إن آ ه أو ال يكون ف ا بتحريم ا أن يكون مؤمن ه، فإم ذلك المحرم إذا فعل وآ
ان              رك اإليم ذر بت ا ال يع ا هو فيم يئة والكالم إنم ه حسنة وس فاعال له فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم فصار ل

الكالم في      بوجوبه وتحريمه من األمور ه، ف ذر ب المتواترة وأما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو ترآه بتأويل أو جهل يع
ه     ذر ب ل أو جهل يع را،          . ترآه هذا االعتقاد آالكالم فيما فعله أو ترآه بتأوي ذه الشرائع آف ان به رك اإليم ا آون ت وأم

ى ذل         : وفعل المحرم المجرد ليس آفرا د دل عل رر في موضعه وق ذا مق ه   فه اب اهللا في قول اُموْا     {   : ك آت اُبوْا َوَأَق ِإن َت َف
زاع          ] 11  : التوبة [   } الصََّالَة َوآَتُوْا الزََّآاَة َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّيِن رك الفعل ن اق، وفي ت راد باالتف ا م رار به ذلك    . إذ اإلق وآ

فإن   ;  ] 97  : آل عمران [   } َطاَع ِإَلْيِه َسِبيًال َوَمن َآَفَر َفِإنَّ اهللا َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِميَنَوِلّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَت {   : قوله
ال من              ال من ق ا ق ذا النص آم رادا من ه ه يجب أن يكون م عدم اإليمان بوجوبه وترآه آفر واإليمان بوجوبه وفعل

ا        ( وأيضا   . الترك المجرد ففيه نزاعهو من ال يرى حجه برا وال ترآه إثما وأما   : السلف ار لم ن ني ردة ب ي ب حديث أب
، فإن تخميس المال دل  ) بعثه النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى من تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله

ا    وآذلك الصحابة مثل عمر  . على أنه آان آافرا ال فاسقا وآفره بأنه لم يحرم ما حرم اهللا ورسوله ا لم وعلي وغيرهم
ه    نهم بقول ه م ِذيَن     {   : شرب الخمر قدامة بن عبد اهللا وآان بدريا، وتأول أنها تباح للمؤمنين المصلحين وأن ى الَّ ْيَس َعَل َل

اآلية فاتفق الصحابة    ] 93  : المائدة [   } آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموْا ِإَذا َما اتََّقوْا وَّآَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت
وأما الذنوب ففي القرآن قطع السارق وجلد الزاني، ولم يحكم بكفرهم   . على أنه إن أصر قتل وإن تاب جلد فتاب فجلد

نفس           ل ال ه قات ذلك في ان واألخوة وآ ا باإليم وآذلك فيه اقتتال الطائفتين مع بغي إحداهما على األخرى، والشهادة لهم
ْيءٌ  {   : لذي يجب عليه القصاص جعله أخا، وقد قال اهللا فيها رة  [   } َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َش ا وهو      ] 178  : البق فسماه أخ

ل       . قاتل لم عن جبري ه وس ال   (   : وقد ثبت في الصحيحين حديث أبي ذر لما قال له النبي صلى اهللا علي ه إال    : من ق ال إل
ي سعيد         ) وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر على رغم أنف أبي ذر اهللا دخل الجنة، وثبت في الصحاح حديث أب

ة من         (   : وغيره في الشفاعة في أهل الكبائر وقوله ال حب ان، مثق رة من إيم ال ب أخرجوا من النار من آان في قلبه مثق
رة         ) إيمان مثقال ذرة من إيمان ى أن ذا الكبي ا دلت عل ذه النصوص آم ار        فه ه يخرج من الن ان وأن ر مع اإليم ال يكف

زاع         ة ن ة في الثاني م وللمعتزل ى وله ذي        : بالشفاعة خالفا للمبتدعة من الخوارج في األول ان ال ى أن اإليم د دلت عل فق
    . خرجوا به من النار هو حسنة مأمور بها وأنه ال يقاومها شيء من الذنوب وهذا هو 



 

  
  
  
  الوجه الرابع  
  

إن فاعل              أن الح  : وهو ه ف ي هي فعل المنهي عن ذنوب والسيئات الت ة ال ذهب بعقوب ه ت أمور ب سنات التي هي فعل الم
ي   المنهي يذهب إثمه بالتوبة وهي حسنة مأمور بها وباألعمال الصالحة المقاومة وهي حسنات مأمور بها وبدعاء النب

ك من الحسنات    صلى اهللا عليه وسلم وشفاعته ودعاء المؤمنين وشفاعتهم وباألعمال الص الحة التي تهدي إليه وآل ذل
ا        . المأمور بها ان وجودي ر سواء آ ى الكف فما من سيئة هي فعل منهي عنه إال لها حسنة تذهبها هي فعل مأمور به حت

ا         {   : أو عدميا فإن حسنة اإليمان تذهبه آما قال تعالى م مَّ ْر َلُه وْا ُيَغَف ُروْا ِإن َينَتُه ِذيَن َآَف ل ِللَّ َلفَ  ُق ْد َس ال  [   } َق   ] 38  : األنف
ا الحسنات     . رواه مسلم  ) اإلسالم يجب ما آان قبله وفي رواية يهدم ما آان قبله (   : وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم وأم

ان فال               افي اإليم ر ين ر، ألن الكف ذهب إال بنقيضها وهو الكف ان ال ت إن حسنة اإليم ا ف يئات مطلق ا الس  فال تذهب ثوابه
يصير الكافر مؤمنا فلو زال اإليمان زال ثوابه ال لوجود سيئة ولهذا آان آل سيئة ال تذهب بعمل ال يزول ثوابه وهذا 
افي                ر المن ة للكف رة موجب رون الكبي إن الخوارج ي ة ف ى المبتدعة من الخوارج والمعتزل ين المسلمين حت متفق عليه ب

ه  لإليمان والمعتزلة يرونها مخرجة له من اإليمان  وإن لم يدخل بها في الكفر وأهل السنة والجماعة يرون أصل إيمان
باقيا فقد اتفقت الطوائف على أنه مع وجود إيمانه ال يزول ثوابه بشيء من السيئات والكفر وإن آانوا متفقين على أن 

كون أمرا موجودا  مع وجوده ال يزول عقابه بشيء من الحسنات فذلك ألن الكفر يكفي فيه عدم اإليمان وال يجب أن ي
ر الوجودي أيضا       ه من الكف ا فعل د     . آما تقدم فعقوبة الكفر هي ترك اإليمان وإن انضم إليها عقوبات على م ذلك ق وآ

واب   ان جنس ث إذا آ ا ف ة المعاصي المنهي عنه ع عقوب دفع ويرف ا ي ا م أمور به واب الطاعات الم ي بعض ث روي ف
واب آل حسنة   الحسنات المأمور بها يدفع عقوبة آل معصية و ثبت    : ليس جنس عقوبات السيئات المنهي عنها يدفع ث

ا      . رجحان الحسنات المأمور بها على ترك السيئات المنهي عنها ه إال اهللا وأنه وفي هذا المعنى ما ورد في فضل ال إل
    . تطفئ نار السيئات، مثل حديث البطاقة وغيره 

  
  الوجه الخامس 

  
  

ه ق ه علي أمور ب ارك الم وم عن الصالة أو  أن ت ل الن فر ومث رك الصوم لمرض أو لس ل ت ذر مث ه لع ضاؤه وإن ترآ
ان     ه إذا آ نسيانها ومثل من ترك شيئا من نسكه الواجب فعليه دم أو عليه فعل ما ترك إن أمكن وأما فاعل المنهي عن

ه هل     . لنفس والمالنائما أو ناسيا أو مخطئا فهو معفو عنه ليس عليه جبران إال إذا اقترن به إتالف آقتل ا والكفارة في
اء   ؟ وجبت جبرا أو زجرا أو محوا  أ أو           . فيه نزاع بين الفقه رك لخط ه وإن عذر في الت أمور ب ارك الم فحاصله أن ت

ة إال في     ه التوب نسيان فال بد له من اإلتيان بالمثل أو بالجبران من غير الجنس بخالف فاعل المنهي عنه فإنه تكفي في
    . آخر فعلم أن اقتضاء الشارع لفعل المأمور به أعظم من اقتضائه لترك المنهي عنه مواضع لمعنى

  
  الوجه السادس 

  
د                 ة عن ا في الجمل ل بترآه ه يقت ا ال يتعدى صاحبها فإن ان ضرر ترآه ا وإن آ أمور به أن مباني اإلسالم الخمس الم

ه   جماهير العلماء ويكفر أيضا عند آثير منهم أو أآثر السلف وأما فع ل المنهي عنه الذي ال يتعدى ضرره صاحبه فإن
ديقا   دا أو زن ك أن من     . ال يقتل به عند أحد من األئمة وال يكفر به إال إذا ناقض اإليمان لفوات اإليمان وآونه مرت وذل

ة عن         ة من السلف ورواي ول طائف األئمة من يقتله ويكفره بترك آل واحدة من الخمس ألن اإلسالم بني عليها وهو ق
د           . أحمد اختارها بعض أصحابه ة أخرى عن أحم اة وهي رواي رك الصالة والزآ ومنهم من ال يقتله وال يكفره إال بت

ق آانتظام                  ان لحق الحق وحق الخل ا منتظم ره وألنهم ن عمر وغي راءة وحديث اب رآن في ب ه ظاهر الق آما دل علي
ر جنسهما بخال        ا من غي دل لهم الة وال ب ره        . ف الصيام والحج  الشهادتين للربوبية والرس ا ويكف ه بهم نهم من يقتل وم

د    ة عن أحم ة عن           . بالصالة وبالزآاة إذا قاتل اإلمام عليها آرواي ره إال بالصالة آرواي ا وال يكف ه بهم نهم من يقتل وم
د       . أحمد ة عن أحم ره آرواي ا وال يكف ره آالمش        . ومنهم من يقتله بهم ه إال بالصالة وال يكف نهم من ال يقتل هور من  وم

أثور عن جمهور السلف من الصحابة            . مذهب الشافعي إلمكان االستيفاء منه وتكفير تارك الصالة هو المشهور الم
اقهم            . والتابعين افر باتف و آ ا فه ر بوجوبه م يق ا من ل ا وأم ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعله



 

رهم  وليس األمر آما يفهم من إطالق بعض الفق د وغي م يجحد         : هاء من أصحاب أحم ر وإن ل ا آف ه إن جحد وجوبه أن
    : وجوبها فهو مورد النزاع بل هنا ثالثة أقسام

  
    . إن جحد وجوبها فهو آافر باالتفاق  : أحدها

  
اني ول   : والث وله فيق دا أو بغضا هللا ورس را أو حس ا آب زام فعله ن الت ع م ه ممتن ا لكن د وجوبه م  : أن ال يجح أن اهللا  اعل

دا للرسول أو        تكبارا أو حس زام الفعل اس أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن الت
م يكن           ه ل أمور ب رك السجود الم ا ت يس لم إن إبل عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول فهذا أيضا آافر باالتفاق ف

ان مصدقا        . خطاب وإنما أبى واستكبر وآان من الكافرينجاحدا لإليجاب فإن اهللا تعالى باشره بال و طالب آ ذلك أب وآ
ذا ينبغي      للرسول فيما بلغه لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار االنقياد واستكبارا عن أن تعلو أسته رأسه فه

ده       ا فيكون الجحد عن ذيب باإليجاب    أن يتفطن له ومن أطلق من الفقهاء أنه ال يكفر إال من يجحد وجوبه اوال للتك متن
الى  ال تع ا ق زام آم رار وااللت اع عن اإلق اوال لالمتن ُدونَ  {   : ومتن ِه َيْجَح اِت الّل اِلِميَن ِبآَي نَّ الظَّ ذُِّبوَنَك َوَلِك ِإنَُّهْم َال ُيَك   } َف

ُهْم ظُ    {   : وقال تعالى  ] 33  : األنعام [  َتْيَقَنْتَها َأنُفُس ا َواْس ِدينَ       َوَجَحُدوا ِبَه ُة اْلُمْفِس اَن َعاِقَب َف َآ انُظْر َآْي وًّا َف ا َوُعُل   : النمل  [   } ْلًم
    . وإال فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وآفر باالتفاق  ] 14

  
ه       : والثالث زاع آمن علي ورد الن أن يكون مقرا ملتزما، لكن ترآها آسال وتهاونا، أو اشتغاال بأغراض له عنها فهذا م

ا، وال    : وهنا قسم رابع وهو  . قر بوجوبه ملتزم ألدائه لكنه يمطل بخال أو تهاونادين وهو م أن يترآها وال يقر بوجوبه
اع        وارد اإلجم زاع، أو من م وارد الن ولعل آالم     ؟ يجحد وجوبها، لكنه مقر باإلسالم من حيث الجملة فهل هذا من م

    . وال منكرا آثير من السلف متناول لهذا وهو المعرض عنها ال مقرا
  

ين من         . وإنما هو متكلم باإلسالم فهذا فيه نظر فإن قلنا ى التعي ات عل ذه الواجب يكفر باالتفاق، فيكون اعتقاد وجوب ه
ا       أمور به ال الم ا أن األفع رق بينهم اإليمان ال يكفي فيها االعتقاد العام، آما في الخبريات من أحوال الجنة والنار والف

ان                المطلوب فيها الفعل إن اإليم ة، ف اد خاص، بخالف األمور الخبري د من اعتق ل ال ب ام ب اد الع ا االعتق ال يكفي فيه
وا في            ذا اآتف ة بالتفصيل وله نقض الجمل م ي ا ل ه م المجمل بما جاء به الرسول من صفات الرب وأمر المعاد يكفي في

ا    هذه العقائد بالجمل وآرهوا فيها التفصيل المفضي إلى القتال والفتنة بخ ه ال يكتفي فيه الف الشرائع المأمور بها، فإن
ق         . بالجمل، بل ال بد من تفصيلها علما وعمال ى الخل دوانهم عل ون لع ا يقتل وأما القاتل والزاني والمحارب فهؤالء إنم

نهم    ر أحد م د    . لما في ذلك من الفساد المتعدي ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد اهللا وال يكف ل   وأيضا فالمرت يقت
ا    : لكفره بعد إيمانه ه             . وإن لم يكن محارب ه لفعل المنهي عن ه أعظم من أمور ب رك الم ل لت ر والقت ذا    . فثبت أن الكف وه

ا              : الوجه قوي على مذهب الثالثة اب والسنة متنوعة وأم ه من الكت د وجمهور السلف ودالئل افعي، وأحم ك، والش مال
ه ال         : قالعلى مذهب أبي حنيفة فقد يعارض بما قد ي ان، فإن ى اإليم رك واجب أصال حت إنه ال يوجب قتل أحد على ت

د             ل المرت ر األصلي والطارئ فال يقت ين الكف ه ويسوي ب يقتل إال المحارب لوجود الحراب منه وهو فعل المنهي عن
ل    لعدم الحراب منه وال يقتل من ترك الصالة أو الزآاة إال إذا آان في طائفة ممتنعة فيقاتلهم لوجو ا يقات د الحراب آم

    : البغاة وأما المنهي عنه فيقتل القاتل والزاني المحصن والمحارب إذا قتل فيكون الجواب من ثالثة أوجه
  

ل            : أحدها د يقت اه من أن المرت ا ذآرن ى م اب والسنة دال عل أن االعتبار عند النزاع بالرد إلى اهللا وإلى الرسول والكت
د     باالتفاق وإن لم يكن من أهل  ه ق ان حراب القتال إذا آان أعمى أو زمنا أو راهبا واألسير يجوز قتله بعد أسره وإن آ

    . انقضى
  

ا تجب         : الثاني النفس، آم نفس ب إن ال ة، ف أن ما وجب فيه القتل إنما وجب على سبيل القصاص الذي يعتبر فيه المماثل
و   وس واألم ي النف ا ف يئة مثله يئة س زاء س وال، فج ي األم م يضر إال  المقاصة ف ن إن ل ار، لك ال واألعراض واألبش

ه              ان قتل ال آ ه ألخذ الم ال وإن قتل وم في الم م آحق المظل ول، ألن الحق له المقتول آان قتله صائرا إلى أولياء المقت
ال المسروق          وال، ورد الم د السارق ألجل حفظ األم واجبا، ألجل المصلحة العامة التي هي حد اهللا آما يجب قطع ي

ة إال   حق لصاحبه إن شاء أخذه وإن شاء ترآه فخرجت هذه الصور عن النقض لم يبق ما يوجب القتل عنده بال مماثل
    . الزنا وهو من نوع العدوان أيضا ووقوع القتل به نادر، لخفائه وصعوبة الحجة عليه

  



 

دنيا ليست دار الجز              : الثالث إن ال ذنب وصغره، ف ر ال ى آب دل عل دنيا ال ت ة في ال ا دار الجزاء هي    أن العقوب اء وإنم
اٍد      {   : اآلخرة ولكن شرع من العقوبات في الدنيا ما يمنع الفساد والعدوان آما قال تعالى ٍس َأْو َفَس ِر َنْف ا ِبَغْي َمن َقَتَل َنْفًس

َأَتْجَعُل ِفيَها  {   : وقالت المالئكة  ] 32  : المائدة [   } يًعاِفي اَألْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِم
دَِّماء    ِفُك ال ا َوَيْس رة  [   } َمن ُيْفِسُد ِفيَه ي             .  ] 30  : البق ى بن ذان آتب اهللا عل ا الل ة هم ا المالئك ذان ذآرتهم ببان الل ذان الس فه

ن ذنبهم في ترك اإليمان أعظم باتفاق المسلمين من ذنب    إسرائيل القتل بهما، ولهذا يقر آفار أهل الذمة بالجزية مع أ
فأبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقا إنما يقاتل صاحبه لمحاربته فمن ال حراب فيه ال يقاتل ولهذا   . من نقتله من زان وقاتل

ذا    وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد ق    . يأخذ الجزية من غير أهل الكتاب العرب وإن آانوا وثنيين ه ومع ه ولي
وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم إال أن النساء والصبيان ترآوا   . يجوز القتل تعزيرا وسياسة في مواضع

ة          ر بال منفع ده من الكف ببها عن اع س ر وامتن ده       . لكونهم ماال للمسلمين فيقتل المرتد لوجود الكف المبيح عن د ف ا أحم وأم
د أو لسان فال         أنواع أما الكافر األصلي ة بي ا األول فالمحارب ه أم ع في فالمبيح عنده هو وجود الضرر منه أو عدم النف

    . يقتل من ال محاربة فيه بحال من النساء والصبيان، والرهبان والعميان، والزمنى ونحوهم آما هو مذهب الجمهور
  

دين   وأما المرتد فالمبيح عنده هو الكفر بعد اإليمان وهو نوع خاص من الكف ر، فإنه لو لم يقتل ذلك لكان الداخل في ال
يخرج منه فقتله حفظ ألهل الدين وللدين فإن ذلك يمنع من النقص ويمنعهم من الخروج عنه بخالف من لم يدخل فيه، 

ذلك    : فإنه إن آان آتابيا أو مشبها له فقد وجد إحدى غايتي القتال في حقه وإن آان وثنيا و آ  فإن أخذت منه الجزية فه
ترقاقه         م يمكن اس ى ل ه ومت ة من وإن لم تؤخذ منه ففي جواز استرقاقه نزاع فمتى جاز استرقاقه آان ذلك آأخذ الجزي

  . وال للمؤمنين، فيكون قتله خيرا من إبقائه -ألنه يزداد إثما  -وال أخذ الجزية منه بقي آافرا ال منفعة في حياته لنفسه 
د          فإذا قتل  : وأما تارك الصالة والزآاة ا فق م يفعله إذا ل ال ف ذه األفع زم له آان عنده من قسم المرتدين ألنه باإلسالم ملت

ل          رك األخرى لقت م بإحداهما وت و تكل ه ل ترك ما التزمه أو ألنها عنده من الغاية التي يمتد القتال إليها آالشهادتين فإن
ل بال    لكن قد يفرق بينهما وأما إذا لم ويفرق في المرتد بين الردة المجردة في قتل إال أن يتوب وبين الردة المغلظة فيقت

فهذه مآخذ فقهية نبهنا بها على بعض أسباب القتل وقد تبين أنهم ال يتنازعون أن ترك المأمور به في اآلخرة    . استتابة
    . أعظم وأما في الدنيا فقد ذآرنا ما تقدم 

  
  الوجه السابع  
  

ال الخوارج         إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية لم أمر بقت ه وس ي صلى اهللا علي بالسنة واإلجماع فإن النب
ه يحب اهللا ورسوله    (   : ونهى عن قتال أئمة الظلم وقال في الذي يشرب الخمر ال في ذي الخويصرة     ) ال تلعنه فإن   : وق

ا   -ية من اإلسالم   وفي روا -يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرءون القرآن ال يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين  (  آم
وهم            ا لقيتم راءتهم أينم ه مع ق يمرق السهم من الرمية يحقر أحدآم صالته مع صالتهم وصيامه مع صيامهم وقراءت

ة      وم القيام تلهم ي د اهللا لمن ق دم من            .  ) فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عن ا تق رة مم دالئل الكثي ذه القاعدة بال ررت ه د ق وق
ال بالباطل          : صي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنهالقواعد ثم إن أهل المعا ا أو شرب خمر أو أآل م   . من سرقة أو زن

رون               م ال ي دعتهم أنه إن الخوارج أصل ب ؤمنين ف اع السنة وجماعة الم ه من اتب روا ب وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أم
ذلك الر   . طاعة الرسول واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم وهذا ترك واجب  ة الصحابة     وآ رون عدال افضة ال ي

ه         . ومحبتهم واالستغفار لهم وهذا ترك واجب املة وقدرت يئته الش ديم ومش الى الق م اهللا تع وآذلك القدرية ال يؤمنون بعل
رك واجب            . الكاملة وهذا ترك واجب ذا ت در وه دفعون األمر بالق د ي يئته وق د ومش درة العب   . وآذلك الجبرية ال تثبت ق

م من     وآذلك مقتصدة المرجئة مع أن بدعتهم من بدع الفقهاء ليس فيها آفر بال خالف عند أحد من األئمة ومن أدخله
ال أو                  رون إدخال األعم م ال ي ان ألنه ا آ ك وإنم ط في ذل د غل ر ونصره فق ا التكفي ي حكى فيه دع الت أصحابنا في الب

ا       األقوال في اإليمان وهذا ترك واجب وأما غالية المرجئة الذين يكفرون اب ويزعمون أن النصوص خوفت بم بالعق
ال حقيقة له فهذا القول عظيم وهو ترك واجب وآذلك الوعيدية ال يرون اعتقاد خروج أهل الكبائر من النار وال قبول 

د   : قد يضمون إلى ذلك اعتقادا محرما  : الشفاعة فيهم وهذا ترك واجب فإن قيل ل   . من تكفير وتفسيق وتخلي م في     : قي ه
 مع أهل السنة بمنزلة الكفار مع المؤمنين فنفس ترك اإليمان بما دل عليه الكتاب والسنة واإلجماع ضاللة وإن لم  ذلك

    . يكن معه اعتقاد وجودي فإذا انضم إليه اجتمع األمران ولو آان معهم أصل من السنة لما وقعوا في البدعة
  
 
 
 



 

  الوجه الثامن  
  

هم وفروعه إذا تأملته تجد أآثره من عدم التصديق بالحق، ال من التصديق   أن ضالل بني آدم وخطأهم في أصول دين
ع من           . بالباطل ا تجد الضالل وق ان صحيحا وإنم ه الفريق فما من مسألة تنازع الناس فيها في الغالب إال وتجد ما أثبت

إنما أتوا من جهة ما نفوه من  مثال ذلك أن الكفار لم يضلوا من جهة ما أثبتوه من وجود الحق و  . جهة النفي والتكذيب
زل من السماء         اب من آتابه وسنة رسوله وغير ذلك وحينئذ وقعوا في الشرك وآل أمة مشرآة أصل شرآها عدم آت
افتتح اهللا          ى شرع يكمل فطرهم ف اجون إل ي آدم محت إن بن وآل أمة مخلصة أصل إخالصها آتاب منزل من السماء ف

رة  [   } َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماء ُآلََّها {   : الجنس بنبوة آدم آما قال تعالى م جرا    ] 31  : البق ع في         . وهل وات وق فمن خرج عن النب
يهم        ال اهللا ف ذين ق ه بالرسل ال دم إيمان ْد   {   : الشرك وغيره وهذا عام في آل آافر غير آتابي فإنه مشرك وشرآه لع َوَلَق

ان    .  ] 36  : النحل [   } ُدوْا الّلَه َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَتَبَعْثَنا ِفي ُآلِّ ُأمٍَّة رَُّسوًال َأِن اْعُب ولم يكن الشرك أصال في اآلدميين بل آ
اْخَتَلُفواْ       {   : آدم ومن آان على دينه من بنيه على التوحيد هللا التباعهم النبوة قال تعالى َدًة َف ًة َواِح اُس ِإالَّ ُأمَّ اَن النَّ ا َآ   } َوَم

وا     : قال ابن عباس  ] 19  : يونس [  اء وقع آان بين آدم ونوح عشرة قرون آلهم على اإلسالم فبترآهم اتباع شريعة األنبي
ه             ال ل ه حيث ق ره اهللا ب ا أم رهم بم إن آدم أم ا   {   : في الشرك ال بوقوعهم في الشرك خرجوا عن شريعة اإلسالم ف َفِإمَّ

ارِ      َيْأِتَينَُّكم مِّنِّي ُهًدى َفَمن َتِبَع ُهَدا َحاُب النَّ ـِئَك َأْص ا ُأوَل ذَُّبوْا ِبآَياِتَن روْا َوَآ  َي َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن َوالَِّذيَن َآَف
َقى وَ     {   : وقال في اآلية األخرى  ] 39، 38  : البقرة [   } ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ا َيْش لُّ َوَل ا َيِض ن    َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفَل َرَض َع ْن َأْع َم

ْد آُ    ى َوَق ْرَتِني َأْعَم َك      ِذْآِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى َقاَل َربِّ ِلَم َحَش َذِلَك َأَتْت اَل َآ يًرا َق ُت َبِص ن
ى ْوَم ُتنَس َذِلَك اْلَي يَتَها َوَآ ا َفَنِس د   .  ] 126  : 123  : طه [   } آَياُتَن بطهم ق ا أه ره لم ه آدم وغي ذي خاطب اهللا ب الم ال ذا الك فه

م يكذب    تضمن أنه أوجب عليهم اتباع هداه المنزل وهو الوحي الوارد على أنبيائه وتضمن أن من أعرض عنه وإن ل
رزخ واآلخرة وه                 اة وفي الب ذه الحي ين وإن معيشته تكون ضنكا في ه ذاب المه ة في الع وم القيام ي به فإنه يكون ي

ة هي لمن آمن وعمل صالحا        اة الطيب فمن    . المضنوآة النكدة المحشوة بأنواع الهموم والغموم واألحزان آما أن الحي
الى          ال تع ه ق روا ب د وأم روا بالتوحي يعهم أم إن الرسل جم ن       {   : تمسك به فإنه ال يشرك بربه ف َك ِم ن َقْبِل ْلَنا ِم ا َأْرَس َوَم

ال       ] 25  : األنبياء [   } َأنَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا َأَنا َفاْعُبُدوِن رَُّسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإَلْيِه ى آل رسول وق فبين أنه ال بد أن يوحي بالتوحيد إل
ُدونَ          {   : تعالى ًة ُيْعَب رَّْحَمِن آِلَه ن ُدوِن ال ا ِم ِلَنا َأَجَعْلَن ن رُُّس َك ِم ن َقْبِل م      ] 45  : الزخرف  [   } َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلَنا ِم ه ل ين أن فب

ه         د أمر آدم وبني أمر باإلشراك قط وق م ي يشرع الشرك قط فهذان النصان قد دال على أنه أمر بالتوحيد لكل رسول ول
ا         اء والمرسلين فيم اع األنبي رك اتب ان من ت من حين أهبط باتباع هداه الذي يوحيه إلى األنبياء فثبت أن علة الشرك آ

ع        أمروا به من التوحيد والدين  ان في الواق ر بالرسل متالزم إن اإلشراك والكف ال أن الشرك آان علة للكفر بالرسل ف
النبوات المشرآين    ار ب ي الكف ذا ف وة موسى          . فه ه من نب روا ب ا أق ة م وا من جه م يؤت ود ل إن اليه اب ف ا أهل الكت وأم

ا ل           ة م وا من جه ا أت داهم وإنم دون وهو رأس ه ك مهت الة المسيح      واإليمان بالتوراة بل هم في ذل ه من رس روا ب م يق
غضب بكفرهم بالمسيح    ] 90  : البقرة [   } َفَبآُؤوْا ِبَغَضٍب َعَلى َغَضٍب {   : ومحمد صلى اهللا عليه وسلم آما قال تعالى فيهم

ا          . وغضب بكفرهم بمحمد صلى اهللا عليه وسلم وهذا من باب ترك المأمور به ة م وا من جه م يؤت ذلك النصارى ل وآ
ا               أقروا ا م لم وأم ه وس د صلى اهللا علي رهم بمحم ة آف وا من جه ا أت به من اإليمان بأنبياء بني إسرائيل والمسيح وإنم

وراة     اعهم لنصوص الت دم اتب ة ع ن جه و م الة فه د والرس ه بالتوحي روا في ذي آف اد ال ث واالتح ن التثلي ه م وا في وقع
ه  واإلنجيل المحكمة التي تأمر بعبادة اهللا وحده ال شريك له و ه بقول   : تبين عبودية المسيح وأنه عبد هللا آما أخبر اهللا عن

ا ُدمْ        {  ِهيًدا مَّ ْيِهْم َش ُت َعَل ْم َوُآن ي َوَربَُّك َت      َما ُقْلُت َلُهْم ِإالَّ َما َأَمْرَتِني ِبِه َأِن اْعُبُدوْا الّلَه َربِّ َت َأن َوفَّْيَتِني ُآن ا َت يِهْم َفَلمَّ ُت ِف
ِهيدٌ     الرَِّقيَب َعَلْيِهْم  ْيٍء َش لِّ َش ى ُآ َت َعَل دة  [   } َوَأن دهم           ] 117  : المائ ا وعمال وعن ذه النصوص إيمان اع ه وا اتب ا ترآ فلم

رغبة في العبادة والتأله ابتدعوا الرهبانية وغلوا في المسيح هوى من عند أنفسهم وتمسكوا بمتشابه من الكلمات لظن   
  } ِإن َيتَِّبُعوَن ِإلَّا الظَّنَّ َوَما َتْهَوى اْلَأنُفُس َوَلَقْد َجاءُهم مِّن رَّبِِّهُم اْلُهَدى { ظنوه فيها وهوى اتبعوه خرج بهم عن الحق فهم 

نجم [  الى  ] 23  : ال ال تع ا ق يماهم الضالل آم ان س ذا آ ًرا  {   : وله لُّوْا َآِثي ُل َوَأَض ن َقْب لُّوْا ِم ْد َض ْوٍم َق َواء َق وْا َأْه َوَال َتتَِّبُع
م               .  ] 77  : المائدة [   } وْا َعن َسَواء السَِّبيِلَوَضلُّ م وعدم العل ق الحق بال عل ادل عن طري دي وهو الع والضال ضد المهت

المأمور به والهدى بالمأمور ترك واجب فأصل آفرهم ترك الواجب وحينئذ تفرقوا في التثليث واالتحاد ووقعت بينهم 
ذا يصلح أن      العداوة والبغضاء وصاروا ملكية، ويعقوبي رآن مع أن ه ه الق ة، ونسطورية، وغيرهم وهذا المعنى قد بين

الى       ال تع اَرى       {   : يكون دليال مستقال، لما فيه من بيان أن ترك الواجب سبب لفعل المحرم ق ا َنَص اُلوْا ِإنَّ ِذيَن َق َن الَّ َوِم
دة  [   } ْغَرْيَنا َبْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِةَأَخْذَنا ِميَثاَقُهْم َفَنُسوْا َحظًّا مِّمَّا ُذآُِّروْا ِبِه َفَأ ذا نص في      ] 14  : المائ فه

رك                 ى أن ت يال عل ذا دل ان ه داوة والبغضاء المحرمين وآ وع الع ببا لوق ه س ان ترآ ه فك روا ب ا أم أنهم ترآوا بعض م
ود    . السبب أقوى من المسببالواجب يكون سببا لفعل المحرم آالعداوة والبغضاء و ِهم    {   : وآذلك قال في اليه ا َنْقِض َفِبَم

ا           ا مِّمَّ وْا َحظًّ ِعِه َوَنُس ن مََّواِض َم َع وَن اْلَكِل َيًة ُيَحرُِّف وَبُهْم َقاِس هِ  مِّيَثاَقُهْم َلعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا ُقُل ُروْا ِب دة  [   } ُذآِّ نقض    ] 13  : المائ ف



 

ه   الميثاق ترك ما أمرو ات وهي قول نُهُم          {   : ا به، فإن الميثاق يتضمن واجب ا ِم َرآِئيَل َوَبَعْثَن ي ِإْس اَق َبِن ُه ِميَث َذ الّل ْد َأَخ َوَلَق
لِ  ا    ي َوَعزَّْرُتمُ اْثَنْي َعَشَر َنِقيًبا َوَقاَل الّلُه ِإنِّي َمَعُكْم َلِئْن َأَقْمُتُم الصََّالَة َوآَتْيُتُم الزََّآاَة َوآَمنُتم ِبُرُس َه َقْرًض ُتُم الّل وُهْم َوَأْقَرْض

ِبيِل      َحَسًنا لَُّأَآفَِّرنَّ َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوُألْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َفَمن َآَفَر َبْع َواء السَّ لَّ َس ْد َض نُكْم َفَق َد َذِلَك ِم
اُهْم    اَقُهْم َلعنَّ َيةً   َفِبَما َنْقِضِهم مِّيَث وَبُهْم َقاِس ا ُقُل دة  [   } َوَجَعْلَن ات   ] 13، 12  : المائ ه          . اآلي ا أوجب رك م ه بت الى أن ر تع د أخب فق

وب،       ذه المحرمات من قسوة القل عليهم من الميثاق وإن آان واجبا باألمر حصلت لهم هذه العقوبات التي منها فعل ه
روا     ا ذآ ا مم وا حظ م نس ن مواضعه، وأنه م ع ف الكل هوتحري داوة      . ب نهم الع ى بي ه ألق ورة أن اء الس ي أثن ر ف وأخب

وَطَتاِن ُينفِ        {   : والبغضاء في قوله َداُه َمْبُس ْل َي اُلوْا َب ا َق وْا ِبَم اء  َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد الّلِه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم َوُلِعُن َف َيَش   } ُق َآْي
وهكذا إذا تأملت   . فسرون من السلف مثل قتادة وغيره في فرق النصارى ما أشرنا إليهاآلية وقد قال الم  ] 64  : المائدة [ 

أهل الضالل والخطأ من هذه األمة تجد األصل ترك الحسنات ال فعل السيئات وأنهم فيما يثبتونه أصل أمرهم صحيح 
يئات وهو   وإنما أتوا من جهة ما نفوه واإلثبات فعل حسنة والنفي ترك سيئة فعلم أن ترك الح سنات أضر من فعل الس

رآن               : مثال ذلك  . أصله اع الق ا واتب ه من أمر المعاصي والنهي عنه ا يعظمون رهم فيم أن الوعيدية من الخوارج وغي
ان ذا            ة للمؤمن وإن آ ه من الرحم ا دلت علي انهم بم اعهم للسنة وإيم وتعظيمه أحسنوا لكن إنما أتوا من جهة عدم اتب

ا           وآذلك المرج  . آبيرة ة م اءتهم من جه ا أصل إس نوا لكن إنم م أحس ة له ئة فيما أثبتوه من إيمان أهل الذنوب والرحم
فاألولون بالغوا في النهي عن المنكر، وقصروا في األمر     . نفوه من دخول األعمال في اإليمان وعقوبات أهل الكبائر

ر من ا          . بالمعروف م في تعظيم        . لمعروف وهؤالء قصروا في النهي عن المنكر وفي األمر بكثي ة ه ذلك القدري وآ
املة               يئة اهللا الش يهم مش اءوا في نف ا أس يح محسنون وإنم م وفعل القب الى عن الظل ه اهللا تع المعاصي وذم فاعلها وتنزي

ه الرسل          . وقدرته الكاملة وعلمه القديم أيضا ا جاءت ب ل وجحد م وآذلك الجهمية، فإن أصل ضاللهم إنما هو التعطي
ولهذا قلنا غير مرة أن الرسل جاءوا باإلثبات المفصل   . واألمر فيهم ظاهر جدا  . وجل من أسمائه وصفاته عن اهللا عز

ات فعل              ات المجمل واإلثب النفي المفصل واإلثب اءوا ب ار من المتفلسفة الصابئين والمشرآين ج والنفي المجمل والكف
رك الواجب   حسنات مأمور بها إيجابا واستحبابا والنفي ترك سيئات أو ح سنات مأمور بها فعلم أن ضاللهم من باب ت

إيجاب وسلب آما يقال في    : فاإلخبار ينقسم إلى إثبات ونفي  . إخبار، وإنشاء  : وبالجملة فاألمور نوعان  . وترك اإلثبات
ن الحق هو       . واإلنشاء فيه األمر والنهي    . تقسيم القضايا إلى إيجاب وسلب ات   : فأصل الهدى ودي الحق الموجود،    إثب

رك    : وأصل الضالل ودين الباطل  . وفعل الحق المقصود، وترك المحرم، ونفي الباطل تبع التكذيب بالحق الموجود وت
    . فتدبر هذا فإنه أمر عظيم تنفتح لك به أبواب من الهدى   . الحق المقصود ثم فعل المحرم وإثبات الباطل تبع لذلك

  
  الوجه التاسع 

  
ه   أن الكلمات  ى المعصية بترآ ه       : الجوامع التي في القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد عل الى لنبي ه تع ل قول مث

ْع   {   : وقال  ] 112  : هود [   } َفاْسَتِقْم َآَما ُأِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َوَال َتْطَغْوْا {  َواءُهمْ َفِلَذِلَك َفاْدُع َواْسَتِقْم َآَما ُأِمْرَت َوَلا َتتَِّب   } َأْه
ال    ] 14  : األنعام [   } ُقْل ِإنَِّي ُأِمْرُت َأْن َأُآوَن َأوََّل َمْن َأْسَلَم َوَال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشِرَآيَن {   : وقال  ] 15  : الشورى [  ي    { وق ْل ِإنِّ ُق

َأنْ       ْرُت ِل دِّيَن َوُأِم ُه ال ا لَّ َه ُمْخِلًص ِلِمينَ   ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اللَّ وَن َأوََّل اْلُمْس ال   ] 12، 11  : الزمر  [   } َأُآ ْم     {   : وق وُل َلُك ل الَّ َأُق ُق
يَّ قُ     وَحى ِإَل ا ُي يرُ    ِعنِدي َخَزآِئُن الّلِه َوال َأْعَلُم اْلَغْيَب َوال َأُقوُل َلُكْم ِإنِّي َمَلٌك ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َم ى َواْلَبِص َتِوي اَألْعَم ْل َيْس  ْل َه

  ] 109  : يونس [   } َواتَِّبْع َما ُيوَحى ِإَلْيَك َواْصِبْر َحتََّى َيْحُكَم الّلُه َوُهَو َخْيُر اْلَحاِآِميَن {   : وقال  ] 50  : األنعام [   } َأَفَال َتَتَفكَُّروَن
وْا ال  {   : وقال ِبيِلهِ     َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُع ن َس ْم َع رََّق ِبُك ُبَل َفَتَف ام  [   } سُّ ذه      ] 153  : األنع ال ه ى أمث إل

ان          ك آ رك ذل ه إن ت ذلك وأن أمر إال ب م ي ه ل النصوص التي يوصي فيها باتباع ما أمر ويبين أن االستقامة في ذلك وأن
    . ه فرع خاص عليه العذاب ونحو ذلك مما يبين أن اتباع األمر أصل عام وأن اجتناب المنهي عن

  
  الوجه العاشر  
  

نهم في              ذلك حكي ع ا هو الشرك والتحريم وآ ه إنم دين المنهي عن أن عامة ما ذم اهللا به المشرآين في القرآن من ال
ا َوالَ       {   : قوله ُن َوال آَباُؤَن ْيٍء نَّْح ن َش ِه ِم ن ُدوِن ْيءٍ      َوَقاَل الَِّذيَن َأْشَرُآوْا َلْو َشاء الّلُه َما َعَبْدَنا ِم ن َش ِه ِم ن ُدوِن ا ِم   } َحرَّْمَن

ْدَناُهم       { وذلك في النحل وفي الزخرف       ] 35  : النحل [  ا َعَب رَّْحَمُن َم اء ال ْو َش اُلوا َل ال   ] 20  : الزخرف  [   } َوَق ْم   {   : وق َأْم َلُه
ُتم      {   : وقال  ] 21  : شورىال [   } ُشَرَآاء َشَرُعوا َلُهم مَِّن الدِّيِن َما َلْم َيْأَذن ِبِه اللَُّه ن رِّْزٍق َفَجَعْل م مِّ ُه َلُك ُقْل َأَرَأْيُتم مَّا َأنَزَل الّل

ال   ] 59  : يونس [   } مِّْنُه َحَراًما َوَحَالًال ُقْل آلّلُه َأِذَن َلُكْم َأْم َعَلى الّلِه َتْفَتُروَن آِئَبٍة        {   : وق َرٍة َوَال َس ن َبِحي ُه ِم َل الّل ا َجَع َوَال َم
رِّْزقِ      {   : وقال  ] 103  : المائدة [   } َوِصيَلٍة َوَال َحاٍم َن ال اِت ِم اِدِه َواْلطَّيَِّب َرَج ِلِعَب   : األعراف  [   } ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة الّلِه الَِّتَي َأْخ

له     وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم اهللا آما ذمهم على ترك اإليمان به وبأسمائ   .  ] 32 ه ورس ه وآتب ه ومالئكت ه وآيات



 

ال   دم أن أصله       . والبعث بعد الموت والجنة والنار وترك الصالة والزآاة والجهاد وغير ذلك من األعم د تق والشرك ق
ه   . ترك المأمور به من عبادة اهللا واتباع رسله ا    . وتحريم الحالل فيه ترك ما أمروا به من االستعانة به على عبادت ولم

ان أصل  ديث  آ ي الح ريم روي ف وه الشرك والتح ذي فعل ه ال ي عن محة (   : المنه ة الس ت بالحنيفي ة ضد   ) بعث فالحنيفي
ا    . الشرك والسماحة ضد الحجر والتضييق وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى اهللا عليه وسلم فيم

التهم الشياطين عن     (   : يرويه عن ربه رتهم أن        إني خلقت عبادي حنفاء فاجت م وأم ا أحللت له يهم م نهم وحرمت عل دي
وظهر أثر هذين الذنبين في المنحرفة من العلماء والعباد والملوك والعامة بتحريم    .  ) يشرآوا بي ما لم أنزل به سلطانا

اني يكث             ة والمتورعة والث ر في المتفقه الى واألول يكث م يشرعه اهللا تع وع شرك ل دين بن ر في  ما أحله اهللا تعالى والت
ه      . المتصوفة والمتفقرة ه اهللا وعاقب علي فتبين بذلك أن ما ذمه اهللا تعالى وعاقب عليه من ترك الواجبات أآثر مما ذم
    . من فعل المحرمات

  
  الوجه الحادي عشر  
  

الى    ال تع ا ق ا ِلَيعْ      {   : أن اهللا تعالى خلق الخلق لعبادته آم ِإنَس ِإلَّ نَّ َواْل ُت اْلِج ا َخَلْق ُدونِ َوَم ذاريات  [   } ُب ك هو     ] 56  : ال وذل
  } اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكم مِّْن ِإَلـٍه َغْيُرُه {   : أصل ما أمرهم به على ألسن الرسل آما قال نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب

ود [  ال  .  ] 50  : ه ِفَه {   : وق ن َس َراِهيَم ِإالَّ َم ِة ِإْب ن مِّلَّ ُب َع ن َيْرَغ ُه َوَم ه  } َنْفَس ى قول ِلُموَن {   : إل ُه ُمْس ُن َل ًدا َوَنْح ـًها َواِح   } ِإَل
ا    {   : وقال المسيح  ] 14  : طه [   } ِإنَِّني َأَنا اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا َأَنا َفاْعُبْدِني {   : وقال لموسى  ] 133  : 130  : البقرة [  ْم ِإالَّ َم َما ُقْلُت َلُه

دة  [   } ِبِه َأِن اْعُبُدوْا الّلَه َربِّي َوَربَُّكْم َأَمْرَتِني ه وحده          : واإلسالم   .  ] 117  : المائ هو االستسالم هللا وحده وهو أصل عبادت
ه     : وذلك يجمع معرفته ومحبته والخضوع له وهذا المعنى الذي خلق اهللا له الخلق هو أمور ب أمر وجودي من باب الم

ه    : وأما المنهي عنه  . آمال ما خلق له ثم األمر بعد ذلك بما هو فإما مانع من أصل ما خلق له وإما من آمال ما خلق ل
يمٌ    {   : نهوا عن اإلشراك ألنه مانع من األصل وهو ظلم في الربوبية آما قال تعالى ٌم َعِظ ْرَك َلُظْل ان  [   } ِإنَّ الشِّ   ] 13  : لقم

ه ومنعوا عن ظلم بعضهم بعضا في النفوس واأل فظهر أن    . موال واألبضاع واألعراض ألنه مانع من آمال ما خلق ل
الى   . فعل المأمور به أصل وهو المقصود وأن ترك المنهي عنه فرع وهو التابع َرَك     {   : وقال تع ُر َأن ُيْش َه َال َيْغِف ِإنَّ الّل

نفس استعداد للفالح في اآلخرة      أل  ] 48  : النساء [   } ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء ن الشرك منع األصل فلم يك في ال
   . بخالف ما دونه فإن مع المغفور له أصل اإليمان الذي هو سبب السعادة

  
  الوجه الثاني عشر 

  
ه إال إذا تضمن حفظ موجود             ر في دم ال خي ه والع ه عدم المنهي عن أن مقصود النهي ترك المنهي عنه والمقصود من

ه             وإال فال خي ره فيطلب عدم ا يكون وجوده مضرا بغي ياء م ل والحس لكن من األش ر في ال شيء وهذا معلوم بالعق
ا نهي            ان فكل م ردة لصالح اإليم ا لصالح النسل وعدم ال لصالح الغير آما يطلب عدم القتل لبقاء النفس وعدم الزن

و أمر موجود        . عنه إنما طلب عدمه لصالح أمر موجود ه فه أمور ب ا      وأما الم ا ومطلوب را ونافع والموجود يكون خي
الى          ه اهللا تع إن الموجود خلق لنفسه بل ال بد في آل موجود من منفعة ما أو خير ما فال يكون الموجود شرا محضا ف

ال سبحانه    ذا ق َن    {   : واهللا لم يخلق شيئا إال لحكمة وتلك الحكمة وجه خير بخالف المعدوم فإنه ال شيء، وله ِذي َأْحَس الَّ
ه       : فالموجود  ] 88  : النمل [   } ُصْنَع اللَِّه الَِّذي َأْتَقَن ُآلَّ َشْيٍء {   : وقال  ;  ] 7  : السجدة [   } َشْيٍء َخَلَقُه ُآلَّ ر محض أو في ا خي إم

ه  والمأمور به قد طلب وجوده والمنهي ع    . إما أنه ال خير فيه بحال أو خيره حفظ الموجود وسالمته  : خير والمعدوم ن
ه            راد لذات ه هو األصل المقصود الم النهي وأن وب ب قد طلب عدمه فعلم أن المطلوب باألمر أآمل وأشرف من المطل

    . وأنه هو الذي يكون عدمه شرا محضا
  
  الوجه الثالث عشر  
  

م   أن المأمور به هو األمور التي يصلح بها العبد ويكمل والمنهي عنه هو ما يفسد به وينقص، فإن المأمور به من العل
ي هي             يهم، والشجاعة الت ق واإلحسان إل ة الخل ه، ورحم ة إلي ه واإلناب واإليمان، وإرادة وجه اهللا تعالى وحده، ومحبت
ال   القوة والقدرة والصبر الذي يعود إلى القوة واإلمساك والحبس إلى غير ذلك آل هذه من الصفات واألخالق واألعم

ا   التي يصلح بها العبد ويكمل وال يكون صال ح الشيء وآماله إال في أمور وجودية قائمة به لكن قد يحتاج إلى عدم م
    . ينافيها فيحتاج إلى العدم بالعرض فعلم أن المأمور به أصل والمنهي عنه تبع فرع

  



 

  الوجه الرابع عشر  
  

األمر بالشيء     : اءأن الناس اتفقوا على أن المطلوب باألمر وجود المأمور به وإن لزم من ذلك عدم ضده ويقول الفقه
ه  ا               . نهي عن ضده فإن ذلك متنازع في د ال يقصده وأم د يقصده اآلمر وق الزم وق ق ال ه بطري ه منهي عن ق أن والتحقي

ل د قي النهي فق وب ب ه  : المطل دم المنهي عن ه نفس ع ل  . إن ل   : وقي دورا وال مقصودا ب يس مق دم ل ذلك، ألن الع يس آ ل
اع وهو أمر وجودي    المطلوب فعل ضد المنهي عنه وهو   ق   . االمتن د يكون نفس عدم         : والتحقي اهي ق أن مقصود الن

المنهي عنه، وقد يكون فعل ضده، وذلك العدم عدم خاص مقيد يمكن أن يكون مقدورا بفعل ضده فيكون فعل الضد      
ه م     ا في يء لم ى عن الش ا نه اهي إنم ك أن الن ن نفس المقصود وذل م يك اهي وإن ل وب الن ى مطل ا إل اد طريق ن الفس

وم طالوت            ا نهى ق ه آم تالء المكلف وامتحان ا نهى الب فالمقصود عدمه آما ينهى عن قتل النفس وشرب الخمر وإنم
عن الشرب إال بملء الكف فالمقصود هنا طاعتهم وانقيادهم وهو أمر وجودي وإذا آان وجوديا فهو الطاعة التي هي 

ه أو     من جنس فعل المأمور به فصار المنهي عنه إنما هو  أمور ب ا يضر الم تابع للمأمور به، فإن مقصوده إما عدم م
ه       ا من ه، أو فرع أمور ب ا للم ا حاوي ه أآمل وأشرف وهو         : جزء من أجزاء المأمور به وإذا آان إم أمور ب ثبت أن الم

    . المقصود األول
  
  الوجه الخامس عشر  
  

ه         أن األمر أصل والنهي فرع، فإن النهي نوع من األمر، إذ األمر  دخل في ذا ي هو الطلب واالستدعاء واالقتضاء وه
ه نوعان أحدهما         ان ل ادة العرب أن الجنس إذا آ طلب الفعل وطلب الترك لكن خص النهي باسم خاص آما جرت ع

ال        ا يق وع اآلخر آم ى الن ام عل افق    : يتميز بصفة آمال أو نقص أفردوه باسم وأبقوا االسم الع لم، ومن ي     . مس ال نب ويق
ا    : ولهذا تنازع الفقهاء  . ورسول ال له ه هل يحنث          : لو ق ة أوجه      ؟ إذا خالفت أمري فأنت طالق فعصت نهي ى ثالث عل

    . يحنث ألن ذلك مخالفة ألمره في العرف وألن النهي نوع من األمر  : أحدها  : ألصحابنا وغيرهم
  

الم     : والثالث  . ال يحنث لعدم الدخول فيه في اللغة آما زعموا  : والثاني ر الع   . يفرق بين العالم بحقيقة األمر والنهي وغي
ى وجه االستعالء          . واألول هو الصواب القول عل فكل من عصى النهي فقد عصى األمر ألن األمر استدعاء الفعل ب

وإن  إما بطريق القصد أو بطريق اللزوم فإن آان نوعا منه فاألمر أعم واألعم أفضل  : والناهي مستدع من النهي فعال
ال                 اب والسنة ق ذلك جاء الكت ى النهي وب ه عل ى تقديم اء عل ذا اتفق العلم و أشرف القسمين، وله لم يكن نوعا منه فه

ا   {   : وقال  ] 157  : األعراف [   } َيْأُمُرُهم ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر {   : تعالى ْدِل َواِإلْحَس اء ِذي  ِإنَّ الّلَه َيْأُمُر ِباْلَع ِن َوِإيَت
    .  ] 90  : النحل [   } اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي

  
  الوجه السادس عشر  
  

ه أمر            ه، فإن ه صالحه وآمال ه وفي ا إلي ه محتاج د وجعل ة العب أن اهللا لم يأمر بأمر إال وقد خلق سببه ومقتضيه في جبل
لد على الفطرة فالقلوب فيها أقوى األسباب لمعرفة باريها واإلقرار به وأمر بالعلم والصدق باإليمان به وآل مولود يو

ا      ذا سميت معروف ا، وله والعدل، وصلة األرحام وأداء األمانة وغير ذلك من األمور التي في القلوب معرفتها ومحبته
ا    ونهى عن الكفر الذي هو أصل الجهل والظلم وعن الكذب والظلم والبخل والج ي تنكره بن وغير ذلك من األمور الت

ذ بوجوده أو يستضر           تهيه ويلت ه يش ى أن ه بمعن ه إلي ه أو لحاجت القلوب وإن ما يفعل اآلدمي الشر المنهي عنه لجهله ب
ببه الحاجة        ان س ا آ م وم بعدمه والجهل عدم العلم فما آان من المنهي عنه سببه الجهل فلعدم فعل المأمور به من العل

ام         من شهوة أو  اح أو يأآل الطع اح المب تعفافه بالنك دم اس ي لع ل أن يزن نفرة فلعدم المأمور به الذي يقتضي حاجته مث
ه              ع في م يق ه عن الحرام ل ذي يغني ه ال أمور ب إذا فعل الم اح وإال ف فثبت أن    . الحرام لعدم استعفافه بما أمر به من المب

ذلك        المأمور به خلق اهللا في العبد سببه ومقتضيه وأن المنه ه فثبت ب انع عن ه الم أمور ب ي عنه إنما يقع لعدم الفعل الم
ه                أمور ب ة الم ل هو من جه ة األآل للجسد ب ه صالحه بمنزل ه وب اج إلي ا يحت أن المأمور به في خلقته ما يقتضيه وم

ه أمور ب و من الم وع، وه اح للن ة النك ان وجود  . وبمنزل ه فك أمور ب دم الم ببه إال لع ه س يس في ه ل دم والمنهي عن ه لع
ه أشد استحقاقا     المأمور به فكان عدم المأمور به أضر عليه من وجود المنهي عنه، لتضرره به من وجهين وفي ترآ

ه       . للذم والعقاب، لوجود مقتضيه فيه المعين له عليه أمور ب والمنهي عنه ليس فيه مقتضيه في األصل إال مع عدم الم
    . فهذا هذاوأما عدمه فال يقتضيه إال بفعل المأمور به 

  



 

  الوجه السابع عشر  
  

ع      يئات م رك الس نات، ألن ت ل الحس يئات يوجب فع رك الس رد ت يس مج يئات ول رك الس نات يوجب ت ل الحس أن فع
رك    ه ت ؤجر ألن ك ي يئة وذل رك الس ى ت دم مقتضيها ال يقف عل د ع نات عن ل الحس نة وفع ون إال بحس مقتضيها ال يك

لم      السيئات مع مقتضيها وذلك ألن اهللا خل ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ا ق أصدق األسماء    (   : ق ابن آدم هماما حارثا آم
    . الكثير الهم  : العامل الكاسب والهمام  : والحارث  ) حارث وهمام

  
ا       : وهذا معنى قولهم اإلرادة دائم و حساس متحرك ب   . متحرك باإلرادة والهم واإلرادة ال تكون إال بشعور وإحساس فه

و   ) مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فالة  ( و   ) للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا (   : ء في الحديثولهذا جا
وإذا آان آذلك فعدم إحساسه وحرآته ممتنع فإن لم   ) ما من قلب من قلوب العباد إال بين إصبعين من أصابع الرحمن ( 

بها أو المباحات وإال آان من السيئات المنهي عنها فصار فعل الحسنات   يكن إحساسه وحرآته من الحسنات المأمور 
ان والعمل الصالح     . يتضمن األمرين فهو أشرف وأفضل ا       : وذلك ألن من فعل ما أمر به من اإليم ذلك عم ع ب د يمتن ق

ين  ر، والعمل الصالح ضد الس              : نهي عنه من أحد وجه ان ضد الكف إن اإليم ا ف ة اجتماعهم ا من جه يئ فال يكون   إم
    . مصدقا مكذبا محبا مبغضا

  
رِ    {   : وإما من جهة اقتضاء الحسنة ترك السيئة، آما قال تعالى اء َواْلُمنَك ِن اْلَفْحَش وت  [   } ِإنَّ الصََّلاَة َتْنَهى َع   ] 45  : العنكب

ة ل       وى األسباب المانع ك من أق ه من المعاصي أو بعضها    وهذا محسوس، فإن اإلنسان إذا قرأ القرآن وتدبره آان ذل
ا    ا     . وآذلك الصوم جنة وآذلك نفس اإليمان بتحريم المحرمات وبعذاب اهللا عليها بصد القلب عن إرادته فالحسنات إم

وإنما تكون السيئات عند ضعف الحسنات المانعة منها آما قال   . ضد السيئات، وإما مانعة منها فهي إما ضد وإما صد
ؤمن، وال     (   : مالنبي صلى اهللا عليه وسل ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وال يسرق السارق حين يسرق وهو م

ان       ) يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وع ضعف في اإليم فإن آمال اإليمان وحقيقته يمنع ذلك فال يقع إال عند ن
دم المح      : وأما ترك السيئات  . يزيل آماله ل الخالي      فإما أن يراد به مجرد عدمها فالع يئا وال يقتضيه ب افي ش ض ال ين

وإما أن يراد به االمتناع من فعلها، فهذا االمتناع ال يكون إال مع    . القلب متعرض للسيئات أآثر من تعرضه للحسنات
ا من أعظم الحسنات          ا وهم أمور بهم نتان م اد واالقتصاد حس ذلك أن     . اعتقاد قبحها وقصد ترآها وهذا االعتق فثبت ب

حسنات يمنع السيئات وأن عدم السيئات ال يوجب الحسنات فصار في وجود الحسنات األمران بخالف مجرد  وجود ال
    . عدم السيئات فليس فيه إال أمر واحد وهذا هو المقصود

  
  الوجه الثامن عشر  
  

ى            دعو إل ال الصالحة والعمل الصالح ي ان يقتضي األعم إن اإليم ره   أن فعل الحسنات موجب للحسنات أيضا، ف نظي
ا    . إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها  : وغير نظيره، آما قيل وأما عدم السيئة فال يقتضي عدم سيئة إال إذا آان امتناع

    . فيكون من باب الحسنات آما تقدم وما اقتضى فرعا أفضل مما ال يقتضي فرعا له وهذا من نمط الذي قبله
  
  الوجه التاسع عشر  
  

ى ال  را             ترجيح الوجود عل د يكون اإلمساك خي ه فق تبه علي ا المختلط والمش ه حسنة وأم م أن دم إذا عل ه  [ ع ليبقى مع     ] ل
الفطرة فهذا حال المهتدي والضال وحال فإذا قام المقتضي للكفر والفسوق والعصيان في قلبه من الشبهات والشهوات 

ان وصال   ذي       لم يزل هذا الحس والحرآة إال بما يزيله أو يشتغل عنه من إيم ل الشبهة، والقصد ال ذي يزي العلم ال ح آ
ه  إن    . يمنع الشهوة وهذا أمر يجده المرء في نفسه وهو في آل شيء، فإن ما وجد مقتضيه فال يزول إال بوجود منافي ف

    . فقد يزول ذلك بمباح  : قيل
  
  الوجه العشرون  
  

الكلم ا  ك        أن اهللا تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب في العلوم واألعمال ب ن الحق وذل لطيب والعمل الصالح بالهدى ودي
وسائر ما   : باألمور الموجودة في العقائد واألعمال فأمرهم في االعتقادات باالعتقادات المفصلة في أسماء اهللا وصفاته
ة والظاهرة            ادات الباطن ادات المتنوعة من أصناف العب ال بالعب د وفي األعم ا في    . يحتاج إليه من الوعد والوعي  وأم



 

م   النفي فجاءت بالنفي المجمل والنهي عما يضر المأمور به فالكتب اإللهية وشرائع الرسل ممتلئة من اإلثبات فيما يعل
ليس   : فيغلب عليهم النفي والنهي، فإنهم في عقائدهم الغالب عليهم السلب  : وأما المعطلة من المتفلسفة ونحوهم  . ويعمل

ال يفعل ال يفعل ال    : من الزهد الفاسد والورع الفاسد  : ال الغالب عليهم الذم والتركبكذا ليس بكذا ليس بكذا؛ وفي األفع
يفعل من غير أن يأتوا بأعمال صالحة يعملها الرجل تنفعه وتمنع ما يضره من األعمال الفاسدة، ولهذا آان غالب من 

العلم والهدى والصالح والخير في عقائدهم واتباع الرسل في   . سلك طرائقهم بطاال متعطال معطال في عقائده وأعماله
ة ونحوهم         افرين من المعطل ق الك ات وطري وأعمالهم وهذا بين في أن الذي جاءت به الرسل يغلب عليه األمر واإلثب

    . يغلب عليه النهي والنفي وهذا من أوضح األدلة على ترجيح األمر واإلثبات على النهي والنفي
  الوجه الحادي والعشرون 

  
ذا ألن          أن  ه يستقل بنفسه وه ات فإن وت وأمر بخالف األمر واإلثب النفي والنهي ال يستقل بنفسه بل ال بد أن يسبقه ثب

دم وبينت أن اإلنسان ال         ا تق ذا فيم ررت ه د ق اإلنسان ال يمكنه أن يتصور المعدوم ابتداء وال يقصد المعدوم ابتداء وق
دوم إال بتوسط تصور الموجود   ه أن يتصور المع إن     يمكن ى، ف ق األول ه قصده بطري م يمكن ه تصوره ل م يمكن إذا ل ف

ان    إن اإلنس م ف عور والعل ي الش ه ف د من ي القصد واإلرادة أوآ ر ف عور والتصور واألم بوق بالش القصد واإلرادة مس
ا إرادة عدم الشيء هي             دوم فال يتصور من آل وجه وإنم ا إرادة المع يتصور الموجود والمعدوم ويخبر عنهما وأم

وآراهته فإن اإلنسان إما أن يريد وجود الشيء أو عدمه أو ال يريد وجوده وال عدمه فاألول هو أصل اإلرادة    بغضه
بغض            . والمحبة روه فصار ال ك مسبوق بتصور المبغض المك ه وذل وأما الثاني وهو إرادة عدمه فهو بغضه وآراهت

ين      والكراهة للشيء المقتضي لترآه الذي هو مقصود الناهي وهو المط ا من جهت وب من المنهي فرع ة أن     : ل من جه
ى إرادة               رع عل ه ف ذي هو بغضه وآراهت ه ال ه وأن قصد عدم أمور ب راد الم وب الم تصوره فرع على تصور المحب

أشهد أن ال    : وجود المأمور به الذي هو حبه وإرادته وذلك ألن اإلنسان إذا علم عدم شيء وأخبر عن عدمه مثل قولنا
ك       : ليس المسيح بإله وال رب وقولنا  : ال نبي بعد محمد وقولنا  : ولناإله إال اهللا وق ال ذل ى أمث ه إل ذلك الكتاب ال ريب في

ي        : حتى ينتهي التمثيل إلى قول القائل ة الت ة النافي ذه الجمل الخبري ليس الجبل ياقوتا وال البحر زئبقا ونحو ذلك فإن ه
نه لما أمكنه اإلخبار بالنفي والحكم فال بد أن يتصور النفي والمنفي عنه هي قضايا سلبية لوال تصور النفي والمنفي ع

ا    . مثل تصور الجبل والياقوت والمنفي هو عدم محض ونفس اإلنسان التي هي الشاعرة العالمة المدرآة بقواها وآالته
شعرت إال بموجود لكن لما  لم تجد العدم ولم تفقهه ولم تصادفه ولم تحسه بشيء من حواسها الباطنة وال الظاهرة وال

ابهة        ا مش ة وإم ا أمور مرآب شعرت بموجود أخذ العقل والخيال يقدر في النفس أمورا تابعة لتلك األمور الموجودة إم
أخر عن     ان المت لها فإنه أدرك الياقوت وأدرك الجبل ثم رآب في خياله جبل ياقوت وعرف جنس النبوة وعرف الزم

المين       مبعث محمد صلى اهللا عليه وسلم ة هللا رب الع ة الثابت ه واأللوهي ثم قدر نبيا في هذا الزمان المتأخر وعرف اإلل
د              . ثم قدر وجودها بغيره من الموجودات د محم وة أحد بع الى ونب ر اهللا تع ة غي در من ألوهي ذا المق ثم المؤمن ينفي ه

ة       وت األلوهي رى ثب در في ذا الق وت ه د ثب د يعتق افر ق لم والك ه وس ب أو  صلى اهللا علي ر، أو الكواآ مس، أو القم للش
ذه     بعض ه ثال ل المالئكة أو النبيين أو بعضهم، أو الصالحين أو بعضهم، أو غيرهم من البشر أو األوثان المصنوعة م
د أن      ه إال بع ار ب يء وال اإلخب دم ش ه تصور ع م يمكن ان ل بحانه فالمقصود أن اإلنس ن دون اهللا س ذة م ة المتخ اآلله

ع       يتصور وجودا قاس به  در تب يس المق رع المق ه والف م أثبت عليه، وقدر به شيئا آخر، ثم نفى ذلك المقيس المقدر به، ث
ة        ق االستقالل والحقيق ع ال بطري ل والتفري اس والتمثي لألصل المقيس عليه المقدر به فال يتصور العدم إال بطريق القي

ل      والتأصيل وإن آان بعض الموجودات ال يمكن الناس أو بعضهم أن يتصور  اس أو التمثي ق القي دنيا إال بطري ه في ال
وأما المعدوم   . لكن من الموجودات ما يدرآه اإلنسان حقيقة وتأويال، ومنها ما يدرآه قياسا أو تمثيال، آمدرآات المنام

يء في فال يدرآه إال قياسا أو تمثيال، إذ ليس له حقيقة ينالها الحي المدرك وتباشرها الذوات الشاعرة، إذ حقيقة آل ش
ي          . الخارج عين ماهيته ة في الوجود الخارجي العين ه حقيق وأما ما يقدر في العقل من الماهيات والحقائق فقد يكون ل

من جهة أن المقصود المحبوب أو المكروه   : الكوني، وقد ال يكون وهكذا األمر في القصد والحب واإلرادة من جهتين
د ن    ه وال بغضه إال بع رع      المبغض ال يتصور حب دوم ف ي المع ه والشعور في الموجود أصل، وف وع من الشعور ب

يم ونفسه ال      . فالحب والبغض الذي يتبعه أولى بذلك ذة ونع ومن جهة أن اإلنسان إنما يحب ما يالئمه ويناسبه وله به ل
ر   تالئم العدم المحض والنفي الصرف، وال تناسبه، وال له في العدم المحض لذة وال سرور وال نعمة وال نعيم وال خي

يس شيء أصال           ا ل ذة وم دم الل دم المحض آع ذة بالع أصال، وال فائدة قطعا، بل محبة العدم المحض آعدم المحبة والل
ك      ؟ آيف يكون فيه منفعة أو لذة أو خير ر ذل ه، ولغي ولكن نفسه تحب ما لها فيه منفعة ولذة مثل محبة اللبن عند والدت

م    من األغذية ثم لما يلتذ به من من ل والعل كوح ونحوه ثم ما يلتذ به من شرف ورياسة ونحو ذلك ثم ما يلتذ به من العق
ين    رد واآلدمي ن الحر والب دوه م ه ع ذي يقي ر ال اآن والخي اس والمس ن اللب ه المضرة م دفع عن ا ي ان ويحب م واإليم

دم    والنافع له   . المؤذين، والدواب المؤذية وغير ذلك فيحب وجود ما ينفعه وعدم ما يضره ا تق إنما هو أمر موجود آم



 

افع        . وأما الضار له فتارة يراد به عدم النافع فإن أآثر ما يضره عدم النافع ا يقصد بوجود الن افع إنم ارة    . وعدم الن وت
ه         ه أو تحصيل عذاب ة نعيم ه إزال ه ومضرته ل إن    . يضره أمر موجود فذلك الذي يضره لم يبغض منه إال مضرته ل ف

رآن شيء          ما ذآرته   : قيل ذآر في الق م ي ى ل ا حت التقوى ويحض عليه معارض، فإن القرآن من أوله إلى آخره يأمر ب
ة،              اء وأهل أصحاب العاقب اء وأول دعوة األنبي ين واآلخرين وهي شعار األولي ى األول أآثر منها وهي وصية اهللا إل

د اهللا  والتقوى هي ترك المنهي عنه   . وأهل المقعد الصدق إلى غير ذلك من صفاتها ن عب ر     : وقد قال سهل ب ال الب أعم
    . يعملها البر والفاجر ولن يصبر عن اآلثام إال صديق

  
رك المحرمات              ى ت د إل ك عائ ا ذل ره؛ وانم ذا الموضع عن ذآ ا يضيق ه وفي تعظيم الورع وأهله، والزهد وذويه، م

أمو       ا بقسم الم ه أشبه منه ذآرون من فضائل      والمكروهات وفضول المباحات، وهي بقسم المنهي عن اس ي ه، والن ر ب
    . أهل هذا الورع ومناقبهم ما ال يذآرون عن غيرهم

  
    . وجهل بجهة حمد ذلك  . جهل بحقيقة التقوى والورع والزهد  : هذا السؤال مؤلف من شيئين  : فنقول

  
ون   : فنقول أوال ا أمرت      ومن الذى قال إن التقوى مجرد ترك السيئات؛ بل التقوى آما فسرها األول واآلخرون فعل م

التقوى       : آما قال طلق بن حبيب   . به وترك ما نهيت عنه ا ب ة اتقوه ا وقعت الفتن الوا   . لم وى    : ق ا التق ال إن تعمل     . وم ق
ال     . بطاعة اهللا، على نور من اهللا، ترجو ثواب اهللا ؛ وان تترك معصية اهللا، على نور من اهللا، تخاف عذاب اهللا د ق وق

الَة           {   : أآبر سورة في القرآنتعإلى في  وَن الصَّ ِب َوُيِقيُم وَن ِباْلَغْي ِذيَن ُيْؤِمُن يَن الَّ ًدى لِّْلُمتَِّق ِه ُه َب ِفي الم َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْي
ن، والعمل الصالح من فوصف المتقين بفعل المأمور به من اإل يما  . إلى آخرها  ] 3  : 1  : البقرة [   } َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن

ال اة وق اء الزآ ام الصالة وايت ونَ  {   : إق ْم َتتَُّق ْبِلُكْم َلَعلَُّك ن َق ِذيَن ِم ْم َوالَّ ِذي َخَلَقُك ُم الَّ ُدوْا َربَُّك اُس اْعُب ا النَّ ا َأيَُّه رة [   } َي   : البق
َل ا   {   : وقال .  ] 21 وَهُكْم ِقَب ِة           لَّْيَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُج ِر َواْلَمآلِئَك ْوِم اآلِخ ِه َواْلَي َن ِبالّل ْن آَم رَّ َم ـِكنَّ اْلِب ِرِب َوَل ِرِق َواْلَمْغ ْلَمْش

ِبيِل         َن السَّ اِآيَن َواْب اَمى َواْلَمَس ى َواْلَيَت ِه َذِوي اْلُقْرَب ى ُحبِّ ا   َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن َوآَتى اْلَماَل َعَل ي الرَِّق آِئِليَن َوِف اَم  َوالسَّ ِب َوَأَق
َدُقوا   الصَّالَة َوآَتى الزََّآاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم إذا َعاَهُدوْا َوالصَّاِبِريَن ِفي اْلَبْأَساء والضَّرَّاء َوِحيَن اْل ِذيَن َص َبْأِس ُأوَلـِئَك الَّ

ه الق     ] 177  : البقرة [   } َوُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن ة جليل د        وهذه االية عظيم دين؛ وق ه المر ال رآن واجمع در من أعظم آى الق
ه ـ     ) سئل عن خصال االيمان فنزلت  : روي أن النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   (  وفي الترمذي، عن فاطمة بنت قيس عن

    .  ) إن في المال حقا سوى الزآاة وقرأ هذه اآلية (   : صلى اهللا عليه وسلم ـ أنه قال
  

    : وقد دلت على أمور
  

    . أنه أخبر أن الفاعلين لهذه األمور هم المتقون، وعامة هذه األمور فعل مأمور به  : أحدها
  

ة هي              : الثاني ا أمور وجودي ا ـ وعامته ه آمن ى في قول م الصادقون ـ يعن أنه أخبر أن هذه األ مور هي البر، وأهلها ه
وى و     ر والتق ة         أفعال مأمور بها، فعلم أن المأمور به أدخل في الب ذه االسماء الثالث ه وبه ان من عدم المنهي عن االيم

يمٍ       {   : استحقت الجنة آما قال تعإلى ي َجِح اَر َلِف يٍم َوِإنَّ اْلُفجَّ ي َنِع َأْبَراَر َلِف ال   .  ] 14، 13  : اإلنفطار  [  } ِإنَّ اْل ُل   {   : وق َأْم َنْجَع
ال   .  ] 54  : القمر [   } اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوَنَهٍر ِإنَّ {   ] 28  : ص [   } اْلُمتَِّقيَن َآاْلُفجَّاِر ا         {   : وق ًقا لَّ اَن َفاِس ن َآ ا َآَم اَن ُمْؤِمًن ن َآ َأَفَم

َتُووَن جدة [   } َيْس ذين     .  ] 18  : الس م ال ا ه ر أن أهله ه أخب ا، ألن ى وجوبه ت عل د دل ة ق ي اآلي ذآورة ف ذه الخصال الم وه
ه         صدقوا في قولهم، وهم  اة؛ وقول وق سوى الزآ ان واجب إيجاب حق ا    {   : المتقون، والصدق واجب واإليم اْقَرُؤوا َم َف

كُ       دُِّموا ِلَأنُفِس ا ُتَق ًنا َوَم ا َحَس َه َقْرًض َو       َتَيسََّر ِمْنُه َوَأِقيُموا الصََّلاَة َوآُتوا الزََّآاَة َوَأْقِرُضوا اللَّ ِه ُه َد اللَّ ُدوُه ِعن ٍر َتِج ْن َخْي م مِّ
وُهْم      {   : وقوله لبنى اسرائيل  ] 20  : المزمل [   } ْيًرا َوَأْعَظَم َأْجًراَخ ِلي َوَعزَّْرُتُم ُتم ِبُرُس اَة َوآَمن َلِئْن َأَقْمُتُم الصََّالَة َوآَتْيُتُم الزََّآ

ونَ   َلن َتَناُلوْا اْلِب {   : وقوله  ] 12  : المائدة [   } َوَأْقَرْضُتُم الّلَه َقْرًضا َحَسًنا ا ُتِحبُّ وْا ِممَّ ران  [   } رَّ َحتَّى ُتنِفُق ه    ] 92  : آل عم   : وقول
اآِ         {  اَمى َواْلَمَس ى َواْلَيَت ِذي اْلُقْرَب اًنا َوِب َدْيِن ِإْحَس ْيًئا َوِباْلَواِل ِه َش اِر    َواْعُبُدوْا الّلَه َوَال ُتْشِرُآوْا ِب ى َواْلَج اِر ِذي اْلُقْرَب يِن َواْلَج

ِب َو ِبيلِ  اْلُجُن ِن السَّ ِب َواْب اِحِب ِبالَجن اء [   } الصَّ رحم        ] 36  : النس له ال ه ص ى حق ان ذى القرب روم فاتي بحان وال ي س ف
    . والمسكين اطعام الجائع وابن السبيل قرى الضيف وفي الرقاب فكاك العانى واليتيم نوع من اطعام الفقير

  
؛ وفي الحديث الذى  ) عودوا المريض واطعموا الجائع وفكوا العاني (   : وفي البخارى عن النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  

؛ وأيضا فالرسول مثل نوح، وهود، وصالح، وشعيب، فاتحة دعواهم  ) لو صدق السائل ما أفلح من رده ( أفتى به أحمد 
ونِ   { ي الشعراء أال تتقون ، وف ] 50  : هود [   } اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكم مِّْن ِإَلـٍه َغْيُرُه { في هود أن  َه َوَأِطيُع   : الشعراء  [   } َفاتَُّقوا اللَّ



 

بُّ         {   : ، وقال تعإلى ] 189  : البقرة [   } َوَلـِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتََّقى {   : ، وقال تعإلى ] 126 َه ُيِح ِإنَّ الّل ى َف ِدِه َواتََّق ْن أوفى ِبَعْه َبَلى َم
ينَ         {   : ، وقال تعإلى ] 76  : رانآل عم [   } اْلُمتَِّقيَن بُّ اْلُمتَِّق َه ُيِح دَِّتِهْم ِإنَّ الّل ى ُم َدُهْم إل ْيِهْم َعْه َأِتمُّوْا ِإَل ة  [   } َف ال  ] 4  : التوب   : ، وق

ا         .  ] 7  : التوبة [   } َفَما اْسَتَقاُموْا َلُكْم َفاْسَتِقيُموْا َلُهْم ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن {  ى يحبه وى الت العهود من التق اء ب فقد بين أن الوف
اء     ك وف ه، وذل اهللا، والوفاء بالعهود هو جملة المأمور به، فان الواجب إما بالشرع أو بالشرط، وآل ذلك فعل مأمور ب

ال         ا ق ه، آم وى عذاب ا تق وى اهللا وإم ا تق وى إم اتَُّقوْا النَّ   {   : بعهد اهللا وعهد العبيد، وذلك أن التق اُس    َف ا النَّ ي َوُقوُدَه اَر الَِّت
اَرُة رة [   } َواْلِحَج اِفِرينَ    {   ] 24  : البق دَّْت ِلْلَك ي ُأِع اَر الَِّت وْا النَّ ران [   } َواتَُّق ل    ] 131  : آل عم ذور بفع اء المح التقوى اتق ؛ ف

ه سبب     المأمور به وبترك المنهي عنه وهو باألول أآثر وإنما سمى ذلك تقوى ألن ترك المأم ور به وفعل المنهي عن
األمن من ذم اهللا وسخط اهللا وعذاب اهللا، فالباعث عليه خوف اإلثم، بخالف ما فيه منفعة وليس في ترآه مضرة، فإن 
ك، وأن صاحبه متعرض     هذا هو المستحب الذى له أن يفعله، وله أن ال يفعله فذآر ذلك باسم التقوى ليبين وجوب ذل

    . للعذاب بترك التقوى
  

َوى   {   : ونقول ثانيا إنه حيث عبر بالتقوى عن ترك المنهي إن قيل ذلك آما في قوله رِّ َوالتَّْق دة  [   } َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلب   : المائ
ا ذآر           : قال بعض السلف   ] 2 ه آم أمور ب ا بفعل الم ك إال مقرون البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه فال يكون ذل

ا   ر وآم ا الب وح   معه ول ن ونِ    {   : في ق وُه َوَأِطيُع َه َواتَُّق ُدوا اللَّ وح [   } َأِن اْعُب تلزمة لفعل      ] 3  : ن وى مس ذه التق ك ألن ه وذل
    . المأمور به

  
ال سهل؛ ألن                : ونقول ثالثا ا ق ه إال الصديقون، آم رك المنهي عن ه وال يت أمور ب د يفعل بعض الم ى آدم ق إن أآثر بن

ل          المأمور به له مقتض و أصعب وأشق، فق نفس فه دة ال ى خالف الهوى ومجاه ى في النفس وأما ترك المنهي عنه إل
رك الشرك                 ان من ت ط؛ ف رك ق وى وهي فعل ت ه، ال تتصور تق أمور ب ه إال مع فعل الم أهله وال يمكن أحدا أن يفعل

واهم     واتباع الهوى المضل واتباع الشهوات المحرمات فالبد أن يفعل من المأمور به أمورا آث ك فتق يرة تصده عن ذل
ثال؛      ه م ا نهي عن تحفظ لهم حسناتهم التى أمروا بها وتمنعهم من السيئات التى تضرهم بخالف من فعل ما أمر به وم

إلى         ال تع ا ق وى، آم ة للتق ذا آانت العاقب ه، وله   : فان وجود المنهي عنه يفسد عليه من المأمور به ما يفسد، فال يسلم ل
ُة ِل {  َوىَواْلَعاِقَب ه [   } لتَّْق ينَ  { ،  ] 132  : ط ُة ِلْلُمتَِّق راف [  } َواْلَعاِقَب وْا َال   {   ,  ] 83  : ، والقصص128  : األع ِبُروْا َوَتتَُّق َوِإن َتْص

    .  ] 120  : آل عمران [   } َيُضرُُّآْم َآْيُدُهْم َشْيًئا
  

افع واتقى األ    ام الن ليمة       وذلك ألن المتقين بمنزلة من أآل الطع ه س ة فصح جسمه، وآانت عاقبت ة المؤذي ر    . طعم وغي
ة       ا مهلك ة وإم ا مؤذي المتقى بمنزلة من خلط من األطعمة فإنه وإن إغتذى بها لكن تلك التخاليط قد تورثه أمراضا، إم

ة الناف      ه وانتفاعه باألغذي ر من حاجت ل   ومع هذا فال يقول عاقل إن حاجته وانتفاعه بترك المضر من االغذية أآث ة ب ع
ا    ا، وأم حاجته وانتفاعه باألغذية التى تناولها أعظم من انتفاعه بما ترآه منها، بحيث لو لم يتناول غذاء قط لهلك قطع
ه                افع دون الضار حصلت ل اول الن ه العطب، وإذا تن د يخاف علي ه السالمة وق د يرجى ل إذا تناول النافع والضار فق

    . الصحة والسالمة
  

ط عمال             : رك المأمور به، والثانينظير من ت  : فاألول ذى خل ط ال ه وهو المخل ه والمنهي عن أمور ب نظير من فعل الم
يئا، والثالث   وى لتضمنها                  : صالحا وآخر س ه فعظم أمر التق ا نهي عن ه واجتنب م ا أمر ب ذى فعل م ر المتقى ال نظي

ة،  السالمة مع الكرامة ال ألجل السالمة فقط فإنه ليس في اآلخرة دارا إال ال جنة أو النار، فمن سلم من النار دخل الجن
ا   يم جميع ا أو          . ومن لم ينعم عذب فليس في اآلدميين من يسلم من العذاب، والنع د أمر اهللا به ذا فكل خصلة ق دبر ه فت

    . أثنى عليها ففيها فعل المأمور به والبد تضمنا او استلزاما، وحمدها لنيل الخير عن الشر والثواب عن العقاب
  
ورع      و ا ال ك فأم اس في ذل آذلك الورع المشروع والزهد المشروع من نوع التقوى الشرعية، ولكن قد غلط بعض الن

ذاب       ذم والع ببا لل المشروع المستحب الذى بعث اهللا به محمدا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فهو اتقاء من يخاف أن يكون س
ات وال       ك أداء الواجب ي ذل دخل ف راجح وي ارض ال دم المع د ع ات     عن رك المحرم ب وت به الواج ى تش تبهات الت مش

    . والمشتبهات التى تشبه الحرام وإن ادخلت فيها المكروهات قلت نخاف أن تكون سبب للنقص والعذاب
  

تبه    ا اش وأما الورع الواجب فهو اتقاء ما يكون سببا للذم والعذاب، وهو فعل الواجب وترك المحرم والفرق بينهما فيم
ه من              أمن الواجب هو أم  يس ترآ ه فل ا ال ريب في حل ا م ه فأم يس من ه أمن المحرم أم ل ليس منه؛ وما اشتبه تحريم

ورع  د عدم المعارض      . الورع وما ال ريب في سقوطه فليس فعله من ال ولي عن رك الحرام        : وق د ال يت ه ق راجح فإن ال



 

رك ت           ا في الشريعة أعظم من ت ا هو حسنة موقعه رك م ام       البين أوالمشتبه إال عند ت رك االئتم ل من يت يئة مث ك الس ل
يئة        تبه إال بفعل س ين، أو المش ؤدى الواجب الب باإلمام الفاسق فيترك الجمعة والجماعة والحج و الغزو وآذلك قد ال ي
ال   أعظم اثما من ترآه مثل من ال يمكنه أداء الواجبات من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذوي السلطان إال بقت

    . د أعظم من فساد ظلمهفيه من الفسا
  

الحالل بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات ال  (   : واألصل في الورع المشتبه قول النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  
الراعى               ع في الحرام آ ع في الشبهات وق ه ومن وق تبرأ عرضه ودين رك الشبهات اس يعلمهن آثير من الناس فمن ت

ه يرعى حول الحمى يوشك ان ي ه      ) واقع ا ال يريبك      (   : ، في الصحيحين وفي السنن قول ى م ا يريبك إل ه  ) دع م   : ، وقول
ا حاك       (   : ، وقوله في صحيح مسلم في رواية ) البر ما اطمأنت اليه النفس وسكن اليه القلب (  م م ق واالث البر حسن الخل

    .  ) لو ال انى اخاف ان تكون من تمر الصدقة ألآلتها (   : وأنه رأى على فراشه تمرة فقال  ) في نفسك وإن أفتاك الناس
  

رك، فال         : أحدها  : وأما في الواجبات لكن يقع الغلط في الورع من ثالث جهات اب الت ه من ب اس أن اعتقاد آثير من الن
رى أح        ة المتورعة ت ر من المتدين ه آثي ورع  يرون الورع إال في ترك الحرام، ال في أداء الواجب وهذ يبتلى ب دهم يت

ة من        ى الظلم ورع عن الرآون إل عن الكلمة الكإذبة، وعن الدرهم فيه شبهة، لكونه من مال ظالم ومعاملة فاسدة ويت
ه،   أجل البدع في الدين، وذوي الفجور في الدنيا ومع هذا يترك أمورا واجبة عليه إما عينا وإما آفاية، وقد تعينت علي

كين وصاحب   ار؛ ومس م؛ وحق ج ن صلة رح ر   م ن أم م وع لطان وذى عل لم وذى س بيل؛ وحق مس ن س يم واب ويت
ا وجب           اهم مم نهم ودني ق في دي ع للخل ه نف ا في بمعروف ونهي عن منكر وعن الجهاد في سبيل اهللا؛ إلى غير ذلك مم

    . عليه، أو يفعل ذلك ال على وجه العبادة هللا تعإلى بل من جهة التكليف ونحو ذلك
  

ذا الجنس،            وهذا الورع قد يوقع صاحبه  ة ونحوهم من ه روافض والمعتزل إن ورع الخوارج وال ار؛ ف دع الكب في الب
ة         ار، من الجمع ات الكب وا الواجب ى ترآ م، حت تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة في زعمه

يهم    ر عل ن أنك ورع مم ذا ال ل ه م، وأه ة له لمين والرحم اد ونصيحة المس ة، والحج والجه ة والجماع ة، آاألئم األئم
    . األربعة، وصار حالهم يذآر في اعتقاده أهل السنة والجماعة

  
ة ة الثاني اد      : الجه ون اعتق ى أن يك تبه فينبغ رم والمش رك المح تبه وت ل الواجب والمش ه إذا فع د أن اد الفاس ن االعتق م

اس   ا،        الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة وبالعلم ال بالهوى وإال فكثير من الن ادة ونحوه ياء لع ر نفسه عن اش تنف
فيكون ذلك مما يقوى تحريمها واشتباهها عنده ويكون بعضهم في أوهام وظنون آإذبة فتكون تلك الظنون مبناها على 

ذ حال    ] 23  : لنجما [   } ِإن َيتَِّبُعوَن ِإلَّا الظَّنَّ َوَما َتْهَوى اْلَأنُفُس {   : الورع الفاسد فيكون صاحبه ممن قال اهللا تعإلى فيه ، وه
م  وم     . أهل الوسوسة في النجاسات فإنهم من أهل الورع الفاسد المرآب من نوع دين وضعف عقل وعل ذلك ورع ق وآ

ا          ه مستحق له ذى سلطان ألن ا ل ى إحالله يعدون غالب أموال الناس محرمة أو مشتبهه أو آلها وآل األمر ببعضهم إل
    .  يحكم فيها باألموال المغصوبة وإلى أنه ال يقطع بها يد السارق وال

  
ورع           ين في ال ره وذم المتنطع ل وغي ن حنب د ب ة آأحم لم في صحيحه عن        . وقد أنكر حال هؤالء األئم د روي مس وق

    . قالها ثالثا  ) هلك المتنطعون (   : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  : عبداهللا بن مسعود قال 
  

اب    وورع أهل البدع آثير م ذا الب نه من هذا الباب بل ورع اليهود والنصارى والكفار عن واجبات دين االسالم من ه
    . وآذلك ما ذمه اهللا تعإلى في القرآن من ورعهم عما حرمو ولم يحرمه اهللا تعإلى آالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام

  
ياء       ومن هذا الباب الورع الذى ذمه الرسول صلى اهللا عليه وسلم في الحد ا ترخص في اش يث الذى في الصحيح، لم

م    (   : فبلغه ان اقواما تنزهوا عنها فقال ما بال رجال يتنزهون عن اشياء اترخص فيها واهللا انى ألرجو أن اآون اعلمه
    . وآذلك حديث صاحب القبلة  ) اخشاهم وأعلمهم بحدوده له (   : وفي رواية  ) باهللا واخشاهم

  
ا            ولهذا يحتاج المتدين  ر مم د يفسد تورعه الفاسد أآث دين وإال فق ه في ال اب والسنة والفق المتورع إلى علم آثير بالكت

    . يصلحه آما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم
  



 

ه فيلحظه               . جهة المعارض الراجح  : الثالثة اده يقتضى ترآ ة فس د يكون جه إن الشىء ق ه؛ ف ذى قبل هذا أصعب من ال
ذا     ا ذا ه العكس فه راجح؛ وب رك فقط          . لمتورع؛ وال لحظ ما يعارضه من الصالح ال ورع الت ين أن من جعل ال د تب وق

ن        ورعهم م وه ب ا فوت نهم وأعرض عم ن دي ال بصيرة م الحة ب وم ذوي مقاصد ص ال ق ورع أفع ذا ال ي ه ل ف وأدخ
ه ق           ه فإن ا أدرآ ن اإلسالم أعظم مم ه من دي ذى فات اة والسعادة       الحسنات الراجحة، فإن ال ى النج م إل ا ه د يعيب أقواًم

    . أقرب
  

د              ذلك أهل الزه اقص أو الفاسد؛ وآ ورع الن ا أهل ال ع به ه ينتف رة، فإن ه آثي وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثال
اح، ف   رك  الناقص أوالفاسد فإن الزهد المشروع الذي به أمر اهللا ورسوله هو عدم الرغبة فيما ال ينفع من فضول المب ت

دار            دنيا وفي ال اة ال ة في الحي ورع، وال ريب أن الحرص والرغب يس ب فضول المباح الذى ال ينفع في الدين زهد ول
لم ـ       : الدنيا من المال والسلطان مضر آما روي الترمذي عن آعب بن مالك قال ه وس   : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا علي

ه    ما ذئبان جائعان ارسال في زريبة غنم بافسد (  ال والشرف لدين ال الترمذي حديث      ) لها من حرص المرء على الم ق
ك       ر ان ذل حسن صحيح فذم النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ الحرص على المال والشرف وهو الرياسة والسلطان وأخب

    . يفسد الدين مثل أو فوق افساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم
  

ذا الحرص          وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذ رك ه ان ت ان والعمل والصالح فك ذى هو اإليم م ألنه يفسد الدين ال
ْلَطاِنيهْ     {   : لصالح العمل وهذان هما المذآوران في قوله تعإلى ي ُس َك َعنِّ ْه َهَل ة  [   } َما َأْغَنى َعنِّي َماِلي ،   ] 29، 28  : الحاق

ر فرعون وذآر علوه في االرض وهو الرياسة والشرف وهما اللذان ذآرهما اهللا في سورة القصص حيث افتتحها بأم
ال             م ق ذا ث ال ه ة م ذا وعاقب ة سلطان ه وال وذآر عاقب ه من األم َك   {   : والسلطان ثم ذآر في آخرها قارون وما أوتي ِتْل

إن جمع        ] 83  : صالقص [   } الدَّاُر اآلخرة َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن َلا ُيِريُدوَن ُعُلوًّا ِفي اْلَأْرِض َوَلا َفَساًدا ارون؛ ف آحال فرعون وق
ذلك اإلنسان إذا              اد وآ وع الفس ا هو من ن ر وجهه ا وأخذها من غي أمور به األموال من غير إنفاقها في مواضعها الم
ه          ذى يبتغى ب ال ال ا نفس وجود السلطان والم اختار السلطان لنفسه بغير العدل والحق ال يحصل اإل بفساد وظلم وأم

اد في     وجه اهللا والقي ة اهللا ورسوله والجه ام بالحق والدار اآلخرة ويستعان به على طاعة اهللا، وال يفتر القلب عن محب
سبيله آما آان النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وأبو بكر وعمر وال يصده عن ذآر اهللا فهذا من أآبر نعم اهللا تعإلى على 

اه    ولكن قل أن تجد ذا سلطان أو مال  . عبده إذا آان آذلك ا آت اال وهو مبطأ مثبط عن طاعة اهللا ومحبته متبع هواه فيم
ة    اهللا وفيه نكول حال الحرب والقتال في سبيل اهللا واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر فبهذه الخصال يكتسب المهان

    . والذم دنيا واخرى
  

وا َوأَ   {   : وقد قال تعإلى لنبيه وأصحابه  وا َوَال َتْحَزُن ْونَ  َوَال َتِهُن ُتُم اَألْعَل ران  [   } ن ون       ] 139  : آل عم م األعل م ه أخبر أنه ف
إلى      ال تع ادا وق وا في االرض وال فس ُه          {   : وهم مع ذلك ال يريدون عل َأْعَلْوَن َواللَّ ُتُم اْل ْلِم َوَأن ى السَّ ْدُعوا إل وا َوَت ا َتِهُن َفَل

وْا   {   : ، وقال ] 111  : التوبة [   } ى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم ِبَأنَّ َلُهُم الَجنََّةِإنَّ الّلَه اْشَتَر { ؛  ] 35  : محمد [   } َمَعُكْم َوَال ُتْؤُت
ا    ؛ فالشرف والمال ال يحمد مطلقا وال يذم مطلقا بل  ] 5  : النساء [   } السَُّفَهاء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل الّلُه َلُكْم ِقَيامًا ه م د من يحم

د إذا            ا يحم د يكون مستحبا؛ وإنم ات، وق ه في فعل الواجب د من أعان على طاعة اهللا؛ وقد يكون ذلك واجبا وهو ما الب
    . آان بهذه النية ويذم ما استعين به على معصية اهللا أو صد عن الواجبات فهذا محرم 

  
ا جاء في الحديث     وينتقص منه ما شغل عن المستحبات وأوقع في المكروهات واهللا أع   م آم ال      (   : ل ذا الم من طلب ه

ه   إلى ووجه ى اهللا تع كين لق ة والمس اره الضعيف واألرمل ى ج ودا عل الة وع تعفافا عن المس اس واس تغناء عن الن اس
ه غضبان     ى اهللا وهو علي ال  ) آالقمر ليلة البدر ومن طلبه مرائيا مفاخرا مكاثرا لق ين الصدوق مع      (   : ، وق اجر االم الت

    .  ) نعم المال الصالح للرجل الصالح (   : ، وقال ) نبيين والصديقين والشهداء والصالحينال
  

ه          أمور ب ورع بفعل الم ا في ال واعلم أن الورع ال ينفع صاحبه فيكون له ثواب إال بفعل المأمور به من اإلخالص أم
ا     فظاهر فإن اهللا تعإلى ال يقبل من العمل إال ما أريد به وجهه؛ وإما ب اس ورع ترك المنهي عنه الذى يسميه بعض الن

ا؛ وال يكون          ا لوجه اهللا اثيب عليه ا، وإن ترآه م يعاقب عليه فإنه إذا ترك السيئات لغير وجه اهللا لم يثب عليها وإن ل
ة     ور الوجودي ن األم ه م ية عذاب ه وخش اء رحمت ه، ورج ية عذاب ة اهللا أو خش اء رحم ن رج ه م وم بقلب ا يق ك إال بم ذل

أمور رك     الم رد الت ية واإل فمج اء والخش ن الرج ه م أمور ب ل الم ال صالحا اإل بفع ون عم ورع ال يك ين أن ال ا فتب به
ال           . العدمى ال ثواب فيه رك العمل لآلخرة ق ة لت ذم الرغب ا وت دا مطلق وأما الزهد الذى هو ضد الرغبة فإنما يحمد حم

ي            َمن َآاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوِز {   : تعإلى ْم ِف ْيَس َلُه ِذيَن َل ـِئَك الَّ وَن ُأْوَل ا َال ُيْبَخُس ْم ِفيَه ا َوُه اَلُهْم ِفيَه ْيِهْم َأْعَم يَنَتَها ُنَوفِّ ِإَل



 

ال  ] 16، 15  : هود [   } اآلخرة ِإالَّ النَّاُر ي اآلخرة مِ             {   : ، وق ُه ِف ا َل ا َوَم ِه ِمْنَه دُّْنَيا ُنؤِت ْرَث ال ُد َح اَن ُيِري ن َآ   } ن نَِّصيبٍ َوَم
ذْ               {   : ، وقال ] 20 : الشورى [  نََّم َيْصالَها َم ُه َجَه ا َل مَّ َجَعْلَن ُد ُث ن نُِّري اء ِلَم ا َنَش ا َم ُه ِفيَه ا َل َة َعجَّْلَن ُموًما مَّن َآاَن ُيِريُد اْلَعاِجَل

ومحبة ورغبة وإنابة فال خالق له في اآلخرة  ، فمن لم يرد الدار اآلخرة قوال وعمال وإيثارا  ] 18  : اإلسراء [   } مَّْدُحوًرا
ة         وع من الراحة العاجل دنيا بن ده في ال وال فائدة له في الدار الدنيا بل هو آافر ملعون مشتت معذب لكن قد ينتفع بزه

    . وهو زهد غير مشروع وقد يستضر بما يفوته من لذات الدنيا وإن آان غير زاهد فال راحة له في هذا
  

ى  فمن زهد لطلب  راحة الدنيا أو رغب لطلب لذاتها لم يكن واحد منهما في عمل صالح وال هو محمود في الشرع عل
ذلك ولكن قد يترجح هذا تارة وهذا تارة في مصلحة الدنيا آما تترجح صناعة على صناعة وتجارة على تجارة وذلك 

رجح تعب الطلب      أن لذات الدنيا ال تنال غالبا إال بنوع من التعب فقد تترجح تارة لذة ال د يت ترك على تعب الطلب وق
    . على لذة الترك فال حمد على ترك الدنيا لغير عمل اآلخرة آما ال حمد لطلبها لغير عمل اآلخرة

  
دار اآلخرة             ى إرادة اهللا وال د عل ا الحم ا وإنم ة فيه ى الرغب د عل ا ال حم ه آم فثبت أن مجرد الزهد في الدنيا ال حمد في

إلى        والذم على إرادة ال ه تع ا في قول دم؛ وآم ا تق ك آم ا       {   : دنيا المانعة من إرادة ذل دُّْنَيا َوِزيَنَتَه اَة ال ِرْدَن اْلَحَي ُتنَّ ُت ِإن ُآن
دَّاَر اآلخرة      وَلُه َوال َه َوَرُس ِرْدَن اللَّ ِإنَّ اللَّ   َفَتَعاَلْيَن ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجِميًلا َوِإن ُآنُتنَّ ُت نُكنَّ    َف َناِت ِم دَّ ِلْلُمْحِس َه َأَع

ر إرادة      ] 29، 28  : األحزاب [   } َأْجًرا َعِظيًما ان أول الخي د ف ، ولهذا جرت عادة أهل المعرفة بتسمية هذا الطالب المري
د الواجب   ، فثبت  ) إنما االعمال بالنيات (   : اهللا ورسوله والدار اآلخرة؛ ولهذا قال النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   أن الزه

ال           ا يشغل عن المستحب من أعم د المستحب هو م هو ترك ما يمنع عن الواجب من إرادة اهللا والدار اآلخرة والزه
    : المقربين والصديقين، فظهر بذلك أن المطلوب بالزهد فعل المأمور به من ثالثة أوجه

  
رة لم يشرع الزهد فيها بل آان يكون فعله وترآه سواء أو أنه لوال آون الدنيا تشغل عن عبادة اهللا والدار اآلخ  : أحدها

    . يرجح هذا أو يرجح هذا ترجيحا دنيويا
  

ا          : الثاني ان األول منهم دنيا واآلخرة لك د في ال أنه إذا قدر أن شخصين أحدهما يريد اآلخرة ويريد الدنيا واآلخر زاه
أمور مع      مؤمنا محمودا والثاني آافرا ملعونا مع أن الثاني زاهد ف از األول بفعل م ي الدنيا واألول طالب لها لكن امت

دون           د ب ع والزه ه من إرادة اآلخرة ينف أمور ب أرتكاب محظور والثاني لم يكن معه ذلك المأمور به فثبت أن فعل الم
    . فعل هذا المأمور ال ينفع

  
م إنما هو من ترك إرادة الدار اآلخرة واشتغل   المحمود في الكتاب والسنة إنما هو إرادة الدار اآلخرة والمذمو  : الثالث

دنيا     اس ال رة ذم الن بإرادة الدنيا عنها، فاما مجرد مدح ترك الدنيا فليس في آتاب اهللا وال سنة رسوله وال تنظر إلى آث
ا             ا م ال منه و ن م تصف الحد قط ول ا ل ا فإنه ذما غير دينى فإن أآثر العامة إنما يذمونها لعدم حصول أغراضهم منه
اء     ون بق ا ويظن ون اليه ذين يرآن ال ال ذمون الجه العقالء ي رة ف تالت عب رة اال ام تألت دار حب ا ام ال وم اه أن ين عس
ا،       ه منه ا يذم رهم طالب لم الرياسة والمال وتناول الشهوات فيها وهم مع هذا يحتاجون إلى ما البد لهم منه منها وأآث

ا      وهؤالء حقيقة ذمهم لها ذم دنيوى لما فيها من الضر ح فيه ى ال رب ر الدنيوي، آما يذم العقالء التجارة والصناعة الت
ود          ى ال تع ك من األمور الت ق ونحو ذل يئة الخل بل فيها تعب وآما تذم معاشرة من يضرك وال ينفعك في التزويج بس

ا                   م يكن نافع ذموم إذا ل دنيا م ه ضرر في ال ا في ـ وال ريب أن م دنيا ـ أيضا ى ال ا إال إل في اآلخرة   مضرتها ومنفعته
ان ضارا في            ذموم إذا آ دنيا م ة في ال ه منفع ا في آإضاعة المال والعبادات الشاقة التى لم يأمر اهللا بها وال رسوله وم
أخيرا       ا وت ا وهن د به اآلخرة آنيل اللذات وإدراك الشهوات المحرمة وآذلك اللذات والشهوات المباحات إذا حصل للعب

ود وإن   في أمر اآلخرة وطلبها وما آان مضرا  و محم في الدنيا واآلخرة فهو شر وشدة ، وما آان نافعا في اآلخرة فه
ر       ل آثي دنيا مث آان ضارا في الدنيا آإذهاب النفوس واألموال في الجهاد في سبيل اهللا؛ وآذلك ما لم يكن ضارا في ال

    . من العبادات، وما آان نافعا في الدنيا واآلخرة فهو محمود أيضا فاألقسام سبعة
  
ان ضارا في اآلخرة         ف ا آ م يضر؛ وم ع ول ما آان نافعا في اآلخرة فهو محمود سواء ضر في الدنيا أو نفع، أو لم ينف

ر              دنيا غي ا في ال ان نافع ا آ ام م ة أقس ا وال ضارا، وبقى ثالث فهو مذموم وإن آان نافعا في الدنيا أو ضارا أو ال نافع
ل    ضار في اآلخرة وضارا في الدنيا غير نافع في اآلخ والن قي ه ق رة والنافع محمود والضار مذموم؛ والقسم الثالث في

ال حمد فيه وال ذم وقيل بل هو مذموم فأآثر ذم الناس للدنيا ليس من جهة شغلها لهم عن اآلخرة وإنما هو من جهة ما 
ا شغل عن اآلخرة ولكن اإل         ذم هو م د   يلحقهم من الضرر فيها وهي مذمومة من ذلك الوجه، وأعلى وجوه ال نسان ق



 

وع      ذم من ن ذا ال يعدد المصائب وينسى النعم فقد يذم أمورا آثيرة لمضرة تلحه ويكون فيها منافع آثيرة ال يذآرها وه
ا اْلمُ           {   : الهلع والجزع آما قال تعإلى ا ِإلَّ ُر َمُنوًع ُه اْلَخْي ا َوإذا َمسَّ رُّ َجُزوًع ُه الشَّ ا إذا َمسَّ َق َهُلوًع اَن ُخِل لِّينَ ِإنَّ اْلِإنَس   } َص

ا يشغل عن           ] 22  : 19  : المعارج [  نقص هو م ، وانما الذم المحقق هو ما يشغل عن مصلحة اآلخرة من الواجب، وال
ين أن    د تب ور هي فصل الخطاب فق ة أم ذه ثالث ا فه ه فيه ى منفعت ا ترجحت مضرته عل ذم م تحبة وي مصلحتها المس

    : لزهد من وجوه آما وقع في الورعالمحمود فيها وجودى أو عدمى وقد يقع الغلط في ا
  

أن قوما زهدوا فيما ينفعهم بال مضرة فوقعوا به في ترك واجبات أو مستحبات آمن ترك النساء واللحم ونحو   : أحدها
يس         (   : ذلك، وقد قال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ   لكنى أصوم وأفطر وأتزوج النساء وآآل اللحم فمن رغب عن سنتى فل

    .  ) منى
  

أن زهد هذا أوقعه في فعل محظورات آمن ترك تناول ما أبيح له من المال والمنفعة واحتاج إلى ذلك فأخذه    : والثاني
    . من حرام أو سأل الناس المسألة المحرمة أو استشرف إليهم واالستشراف مكروه

  
ان   من زهد زهد الكسل والبطالة والراحة ال لطلب الدار اآلخرة بالعمل   : والثالث د إذا آ الصالح والعلم النافع، فإن العب

  زاهدا بطاال 
  

ن مسعود      داهللا ب ال عب ا ق ره أن أرى الرجل بطاال       : فسد أعظم فساد، فهؤالء ال يعمرون الدنيا وال اآلخرة آم ى ألآ إن
لم ـ            ه وس ي ـ صلى اهللا علي ال النب ا ق ار، وآم في الحديث   ليس في أمر الدنيا وال في أمر اآلخرة وهؤالء من أهل الن

ار خمسة    (   : الذى رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار عن النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قال   ذآر   ) اهل الن ، ف
    .  ) الضعيف الذي ال زبر له الذين هم فيكم تبع ال يبتغون أهال وال ماال ( منهم 

  
ده أو فع          را من زه ه خي ا ترآ ان م ا آ أمور به ده حسنات م رك بزه ا أو دخل في الكسل    فمن ت ا عنه يئات منهي ل س

  : الكهف  [   } الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا { والبطاالت فهو من االخسرين أعماال 
    . مقتصدين أصحاب اليمينومن زهد فيما يشغله عن الواجبات أو يوقعه في المحرمات فهو من ال  ] 104

  
    . ومن زهد فيما يشغله عن المستحبات والدرجات فهو من المقدمين السابقين

  
ذا هو المقصود      ه وه فهذه جملة مختصرة في الزهد، وقد تبين المطلوب األول إنما هو فعل المأمور به ألنه يعين علي

ر من   واحذر ان تغتر بزهد الكافرين والمبتدعي  . هنا واهللا أعلم ن فإن الفاسق المؤمن الذى يريد اآلخرة ويريد الدنيا خي
   . زهاد أهل البدع وزهاد الكفار إما لفساد عقدهم، وإما لفساد قصدهم وإما لفسادهما جميعا

  
  الوجه الثاني والعشرون 

  
د يكون حم            إن التحريم ق ا، ف ا وآون ا والسيئات سبب للتحريم دين ا وآون د يكون    أن الحسنات سبب للتحليل دين ة، وق ي

َر          {   : عقوبة واإلحالل قد يكون سعة، وقد يكون عقوبة وفتنة قال تعالى ْيُكْم َغْي ى َعَل ا ُيْتَل اِم ِإالَّ َم ُة اَألْنَع م َبِهيَم ْت َلُك ُأِحلَّ
ي الص     ] 1  : المائدة [   } ُمِحلِّي الصَّْيِد َوَأنُتْم ُحُرٌم ر محل ك     فأباح بهيمة األنعام في حال آونهم غي اد تحريم ذل يد وهو اعتق

ال   . واجتنابه ر       {   : وق ُم اْلِخْنِزي دَُّم َوَلْح ُة َواْل ْيُكُم اْلَمْيَت ْت َعَل ه    } ُحرَِّم ى قول ُت        {   : إل َنُكْم َوَأْتَمْم ْم ِدي ُت َلُك ْوَم َأْآَمْل ْوِن اْلَي َواْخَش
ه من          وقد ثبت أنها نزلت عش  ] 3  : المائدة [   } َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي ا أوجب ه لم دين بإيجاب وداع فأآمل اهللا ال ية عرفة في حجة ال

الواجبات التي آخرها الحج وتحريمه للمحرمات المذآورة في هذه اآلية هذا من جهة شرعه ومن جهة الفعل الذي هو 
ملوا الدين قال تقويته وإعانته ونصره يئس الذين آفروا من ديننا وحج النبي صلى اهللا عليه وسلم حجة اإلسالم فلما أآ

ينَ             {   : عقب ذلك َواِرِح ُمَكلِِّب َن اْلَج ُتم مِّ ا َعلَّْم اُت َوَم ُم الطَّيَِّب لَّ َلُك ْل ُأِح ْم ُق لَّ َلُه اَذا ُأِح دة  [   } َيْسَأُلوَنَك َم ه    ] 4  : المائ ى قول   : إل
    . ه الطيبات يوم أآمل الدين فأآمله تحريما وتحليال لما أآملوه امتثاالفكان إحالل  ] 5  : المائدة [   } اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت { 

  
اِلَحاتِ      {   : وقال وْا الصَّ وْا َوَعِمُل ِذيَن آَمُن ى الَّ دة  [   } َلْيَس َعَل وى واإلحسان          ] 93  : المائ ة في اإلصالح والتق ة وهي بين اآلي

وة       موجبة لرفع الحرج وإن المؤمن العامل الصالحات المحسن ه وق ا ل ه عون إن في ال حرج عليه وال جناح فيما طعم ف
ى     : على اإليمان والعمل الصالح واإلحسان ا عل ومن سواهم على الحرج والجناح، ألن النعم إنما خلقها اهللا ليستعان به



 

راهيم    الى عن إب ُه   {   : الطاعة واآلية مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وقال تع َن     َواْرُزْق َأْهَل ْن آَم َراِت َم َن الثََّم ِم
ْل           {   : ، وقال ] 126  : البقرة [   } ِمْنُهم ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر رِّْزِق ُق َن ال اِت ِم اِدِه َواْلطَّيَِّب َرَج ِلِعَب َي َأْخ ِه الَِّت َة الّل ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَن

  ،  ] 32  : األعراف [   } َصًة َيْوَم اْلِقَياَمِةِهي ِللَِّذيَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َخاِل
  

َماء َواَألْرضِ    {   : وقال َن السَّ اٍت مِّ ال   .  ] 96  : األعراف  [   } َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَآ ْو َأنَّ   {   . وق َوَل
ْوَراَة َواإلِ         َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوْا َواتََّق اُموْا التَّ ْم َأَق ْو َأنَُّه يِم َوَل اِت النَِّع اُهْم َجنَّ يَِّئاِتِهْم َوألْدَخْلَن ْنُهْم َس ِزَل    ْوْا َلَكفَّْرَنا َع ا ُأن َل َوَم نِجي

    .  ] 66  : 65  : المائدة [   } ِإَليِهم مِّن رَّبِِّهْم ألَآُلوْا ِمن َفْوِقِهْم َوِمن َتْحِت َأْرُجِلِهم
  

ر    {   : وأما الطرف اآلخر فقال تعالى هِ َآِثي ِبيِل الّل ًا َفِبُظْلٍم مَِّن الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِِّهْم َعن َس
ال   ,  ] 160،161  : النساء [   } َوَأْخِذِهُم الرَِّبا َوَقْد ُنُهوْا َعْنُه َوَأْآِلِهْم َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل لَّ        : وق ا ُآ اُدوْا َحرَّْمَن ِذيَن َه ى الَّ ََعَل

اِدُقونَ   {   : إلى قوله  } ِذي ُظُفٍر ا َلَص ام  [   } َذِلَك َجَزْيَناُهم ِبَبْغِيِهْم ِوِإنَّ الى   ] 145  : األنع ال تع ي      {   : ، وق ِة الَِّت ِن اْلَقْرَي َأْلُهْم َع وَاْس
    . ، إلى آخر اآليات ] 163  : األعراف [   } َة اْلَبْحِر ِإْذ َيْعُدوَن ِفي السَّْبِتَآاَنْت َحاِضَر

  
هِ        {   : وأما آون اإلحالل واإلعطاء فتنة فقوله َنُهْم ِفي َدًقا ِلَنْفِت اء َغ َقْيَناُهم مَّ ِة َلَأْس ى الطَِّريَق ، 16  : الجن  [   } َوَألَِّو اْسَتَقاُموا َعَل

وْا    ْنُهم مَّْن َعاَهَد الّلَه َلِئْن آَتاَنا ِمن َفْضِلِه َلَنصَّدََّقنَّ َوَلَنُكوَننَّ ِمَن الصَّاِلِحيَن َفَلمَّا آَتاُهم مَِّوِم { ،  ] 17 ِه َوَتَولَّ وْا ِب ن َفْضِلِه َبِخُل
ا      ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اْلَأْر { اآليات،   ] 76، 75  : التوبة [   } وَُّهم مُّْعِرُضوَن ُن َعَمًل ْم َأْحَس َوُهْم َأيُُّه ا ِلَنْبُل ًة لََّه   : الكهف  [   } ِض ِزيَن

ُدوُِّآمْ      { ،  ] 31  : األعراف [   } وُآُلوْا َواْشَرُبوْا َوَال ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن { ،  ] 7 ْن َع اُآم مِّ ْد َأنَجْيَن َراِئيَل َق   } َيا َبِني ِإْس
ِبي فَ       {   : ، إلى قوله ] 80  : طه [  ِه َغَض ْل َعَلْي ن َيْحِل ِبي َوَم ْيُكْم َغَض ْد  ُآُلوا ِمن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُآْم َوَلا َتْطَغْوا ِفيِه َفَيِحلَّ َعَل َق

    .  ] 81  : طه [   } َهَوى
  

َالًحا     َوُبُعوَلُتُهنَّ {   : ويختلف التحليل والتحريم باعتبار النية آما قال تعالى َك ِإْن َأَراُدوْا ِإْص ي َذِل َردِِّهنَّ ِف رة  [   } َأَحقُّ ِب   : البق
    .  ] 12  : النساء [   } ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى ِبَهآ َأْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضآرٍّ {   : ، وقال ] 228

  
ة في      القاعدة في العهود الدينية في ال - ] العهود والعقود [ وقد آتبت في قاعدة  ود الدنيوي قواعد المطلقة والقاعدة في العق

ه الرسول        -القواعد الفقهية، وفي آتاب النذر أيضا  ايع علي ه أو ب د اهللا علي د أو عاه أن ما وجب بالشرع إن نذره العب
مر  أو اإلمام أو تحالف عليه جماعة فإن هذه العهود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت بمجرد األ  

تحقه    ا يس اق وم د والميث اقض العه تحقه ن ا يس ة م ن العقوب ا م تحق تارآه ث يس ين بحي ن وجه ة م ون واجب األول فتك
د      . هذا هو التحقيق  . عاصي اهللا ورسوله ال من أصحاب أحم ل            : ومن ق ان قب ا آ ذر آم د الن و بع ا فه ذر واجب ه إذا ن إن

يس         النذر بخالف نذر المستحب فليس آما قال بل النذر إذا ى ول ه لفعل الواجب أول آان يوجب فعل المستحب فإيجاب
هذا من باب تحصيل الحاصل بل هما وجوبان من نوعين لكل نوع حكم غير حكم اآلخر مثل الجدة إذا آانت أم أم أم  

    . وأم أب أب فإن فيها شيئين آل منهما تستحق به السدس
  

ال        إن الشروط التي هي م  : وآذلك من قال من أصحاب أحمد ى ق د تفسده حت د ال يصح اشتراطها أو ق ن مقتضى العق
اح               : إذا قال  : بعض أصحاب الشافعي ان النك ه من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان آ ا أمر اهللا ب ى م زوجتك عل

ه الطالق   ى                . فاسدا، ألنه شرط في ا عل دين له ا إليجاب المتعاق ا وجبت موجباته ود إنم إن العق ذا آالم فاسد جدا، ف فه
د      د هو واجب بالعق أنفسهما ومطلق العقد له معنى مفهوم فإذا أطلق آانا قد أوجبا ما هو المفهوم منه، فإن موجب العق
وم      ه موجب معل ان ل آموجب النذر لم يوجبه الشارع ابتداء وإنما أوجب الوفاء بالعقود آما أوجب الوفاء بالنذر فإذا آ

ه              : اصبلفظ مطلق أو يعرف المتعاقدان إيجابه بلفظ خ   د أوجب ام فيكون ق ى الع اب عطف الخاص عل ذا من ب ان ه آ
    . مرتين أو جعل له إيجابا خاصا يستغنى به عن اإليجاب العام

  
ُدوٌّ لِّ        {   : وفي القرآن من هذا نظائر مثل قوله َه َع ِإنَّ الّل اَل َف َل َوِميَك ِلِه َوِجْبِري ِه َوُرُس اِفِرينَ َمن َآاَن َعُدوًّا لِّّلِه َوَمآلِئَكِت   } ْلَك

  : األحزاب  [   } َوِإْذ َأَخْذَنا ِمَن النَِّبيِّيَن ِميَثاَقُهْم َوِمنَك َوِمن نُّوٍح َوِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم {   : ، وقوله ] 98  : البقرة [ 
َالِة اْلُوْسطَ      {   : ، ومثل قوله ] 7 َلَواِت والصَّ ى الصَّ اِفُظوْا َعَل رة  [   } ىَح ه  ] 238  : البق اء      {   : ، وقول َك َوِنَس َك َوَبَناِت ل لَِّأْزَواِج ُق

ِر          {   : ، وقوله ] 59  : األحزاب [   } اْلُمْؤِمِنيَن اء َواْلُمنَك ِن اْلَفْحَش ى َع ى َوَيْنَه اء ِذي اْلُقْرَب اِن َوِإيَت ْدِل َواِإلْحَس ِإنَّ الّلَه َيْأُمُر ِباْلَع
ِي ه ] 60  : النحل [   } َواْلَبْغ ِه {   : ، وقول ِد ِميَثاِق ن َبْع ِه ِم َد اللَّ وَن َعْه ِذيَن َينُقُض رة [   } الَّ ذي  ] 27  : البق ده ال ن عه إن اهللا أعل ، ف

ان  اقي    : أمرهم به من بعد ما أخذ عليهم الميثاق بالوفاء به فاجتمع فيه الوجه دي، والميث ود       . العه رآن من العه وفي الق



 

ورَ    {   : ثيق على ما وجب بأمر اهللا شيء آثير فمن ذلك قوله تعالىوالموا ْوَقُكُم الطُّ ا َف رة  [   } َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَن   : البق
ى آخر الكالم     ] 83  : البقرة [   } ْحَسانًاَوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل َال َتْعُبُدوَن ِإالَّ الّلَه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإ {   : اآلية وقوله  ] 63 ، إل

ِمْعنَ       {   : وقوله اُلوْا َس َمُعوْا َق وٍَّة َواْس اُآم ِبُق ا آَتْيَن ْيَنا َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوْا َم رة  [   } ا َوَعَص ،  ] 93  : البق
كَ     َوِمْن َأْهِل اْلِكَت {   : وقوله َؤدِِّه ِإَلْي ِديَناٍر الَّ ُي ُه ِب ْن ِإن َتْأَمْن ران  [   } اِب َمْن ِإن َتْأَمْنُه ِبِقنَطاٍر ُيَؤدِِّه ِإَلْيَك َوِمْنُهم مَّ   ] 75  : آل عم

ِذينَ          {   : اآلية إلى قوله يَن ِإنَّ الَّ بُّ اْلُمتَِّق َه ُيِح ِإنَّ الّل ى َف ِدِه َواتََّق ى ِبَعْه ْن َأْوَف يًال        َبَلى َم ا َقِل اِنِهْم َثَمًن ِه َوَأْيَم ِد الّل َتُروَن ِبَعْه َيْش
ه   ] 77، 76  : آل عمران [   } ُأْوَلـِئَك َال َخَالَق َلُهْم ِفي اآلِخَرِة ى      {   : فإن قول ِدِه َواتََّق ى ِبَعْه ْن َأْوَف ى َم ران  [   } َبَل ،  ] 76  : آل عم

ع     بعد ذآره لإليمان يقتضي أنه الوفاء بموجب  ة البي ال في آي ا ق ُكم     {   : العقود في المعامالت ونحوها آم َن َبْعُض ِإْن َأِم َف
رة  [   } َبْعًضا َفْلُيَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتُه امالت من القبض            ] 283  : البق ود في المع اء بموجب العق ة هو الوف أداء األمان ، ف

اِنِهمْ   {   : والتسليم، فإن ذلك واجب بعقده فقط ثم قال بعده ِه َوَأْيَم ران  [   } ِإنَّ الَِّذيَن َيْشَتُروَن ِبَعْهِد الّل د اهللا   ] 77  : آل عم ، فعه
    . ما عهده إليهم وأيمانهم ما عقدوه من األيمان

  
ه            ي صلى اهللا علي ال النب ه مع اليهودي حين ق وسبب نزولها قصة األشعث بن قيس التي في الصحيحين في محاآمت

إن       ) من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان  (   : وسلم ة ف ذه اآلي زل اهللا ه وأن
د صار                 ى استحقاقه دون مستحقه فق ذا عل د ه إذا حلف بع ده ف ى مستحقه بموجب عه ليمه إل ذلك المال آان يجب تس

، وضدهم الذين يوفون بعهد اهللا  ] 27  : البقرة [   } للَِّه ِمن َبْعِد ِميَثاِقِهالَِّذيَن َينُقُضوَن َعْهَد ا {   : عاصيا من وجهين نظير قوله
ا َمَعُكْم َوِإْذ َأَخَذ الّلُه ِميَثاَق النَِّبيِّْيَن َلَما آَتْيُتُكم مِّن ِآَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاءُآْم َرُسوٌل مَُّصدٌِّق لَِّم {   : وال ينقضون الميثاق وقوله

اس     ] 81  : آل عمران [   } نَّ ِبِه َوَلَتنُصُرنَُّه َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري َقاُلوْا َأْقَرْرَناَلُتْؤِمُن ن عب ال اب ا    : اآلية ق م
إن   : أمتهلئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمر أن يأخذ الميثاق على   : بعث اهللا نبيا إال أخذ عليه الميثاق

    . بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه
  

د أخذ        م يكن ق ه وإن ل ه دعوت ومعلوم أن محمدا إذا بعثه اهللا برسالة عامة وجب اإليمان به ونصرته على آل من بلغت
الى    ه تع اق وقول أَ   {   : عليه ميثاق بذلك وقد أخذ عليهم الميثاق بما هو واجب بأمر اهللا بال ميث ْد َس ن    َفَق َر ِم ُلوْا ُموَسى َأْآَب

ُدوْا فِ            {   : إلى قوله  ] 153  : النساء [   } َذِلَك ْم َال َتْع ا َلُه جًَّدا َوُقْلَن اَب ُس وْا اْلَب ُم اْدُخُل ا َلُه اِقِهْم َوُقْلَن وَر ِبِميَث ي َوَرَفْعَنا َفْوَقُهُم الطُّ
  } ا َنْقِضِهم مِّيَثاَقُهْم َوُآْفِرِهم َبآَياِت الّلِه َوَقْتِلِهُم اَألْنِبَياء ِبَغْيِر َحقًّ َوَقْوِلِهْم ُقُلوُبَنا ُغْلفٌ السَّْبِت َوَأَخْذَنا ِمْنُهم مِّيَثاًقا َغِليًظا َفِبَم

    . اآليات فهذا ميثاق أخذه اهللا   ] 155، 154  : النساء [ 
  
    : وقال رحمه اهللا 
  

مع اتفاقهم على أن فعل المأمور   ؟ وهل يكون نهيا عن ضده   ؟ ه تنازع الناس في األمر بالشيء هل يكون أمرا بلوازم
    . ال يكون إال مع فعل لوازمه وترك ضده

  
ى   ومنشأ النزاع أن اآلمر بالفعل قد ال يكون مقصوده اللوازم وال ترك الضد، ولهذا إذا عاقب المكلف ال يعاقبه إال عل

    . ضدهترك المأمور فقط ال يعاقبه على ترك لوازمه وفعل 
  

ك   . بأن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب  : وهذه المسألة هي الملقبة ا ال     : وقد غلط فيها بعض الناس فقسموا ذل ى م إل
ى تحصيله     ادرا عل ا     . يقدر المكلف عليه، آالصحة في األعضاء والعدد في الجمعة، ونحو ذلك مما ال يكون ق ى م وإل

  . وغسل جزء من الرأس في الوضوء وإمساك جزء من الليل في الصيام ونحو ذلك يقدر عليه آقطع المسافة في الحج
و واجب     : فقالوا ي          . ما ال يتم الواجب المطلق إال به وآان مقدورا للمكلف فه ذه األمور الت إن ه يم خطأ، ف ذا التقس وه

على العبد فعله باتفاق المسلمين   ذآروها هي شرط في الوجوب فال يتم الواجب إال بها وما ال يتم الواجب إال به يجب
ان مستطيعا للحج وجب      سواء آان مقدورا عليه أو ال آاالستطاعة في الحج واآتساب نصاب الزآاة، فإن العبد إذا آ
ه تحصيل        ال يجب علي ذلك ف تم إال ب الوجوب ال ي اة ف ه الزآ ت علي اة وجب ا لنصاب الزآ ان مالك ج وإذا آ ه الح علي

ول  استطاعة الحج وال ملك الن ال        : صاب، ولهذا من يق ك الم ة       -إن االستطاعة في الحج مل ي حنيف ا هو مذهب أب آم
ذل        -والشافعي وأحمد  ا ب ذل الحج وإم ا ب فال يوجبون عليه االآتساب ولم يتنازعوا إال فيما إذا بذلت له االستطاعة إم
    . المال له من ولده

  



 

ة من       وفيه نزاع معروف في مذهب الشافعي وأحمد ولكن المشهو ه طائف ا أوجب ر من مذهب أحمد عدم الوجوب وإنم
والمشهور من مذهب الشافعي       . أصحابه، لكون األب له على أصله أن يتملك مال ولده فيكون قبوله آتملك المباحات

    . الوجوب ببذل االبن بالفعل
  

ا    الفرق بين ما ال يتم الواجب إال به وما ال يتم الوجوب إال به و  : والمقصود هنا ا هو فيم أن الكالم في القسم الثاني إنم
رك            اق المسلمين لكن من ت ه باتف ى المكلف فعل ك فعل ال يتم الواجب إال به آقطع المسافة في الجمعة والحج ونحو ذل
دار ومع     الحج وهو بعيد الدار عن مكة، أو ترك الجمعة وهو بعيد الدار عن الجامع، فقد ترك أآثر مما ترك قريب ال

    . إن عقوبة هذا أعظم من عقوبة قريب الدار  : الهذا فال يق
  

ذم           : والواجب ان ال الوجوب لك ع مقصودا ب ق التب ه بطري ه فعل ما يكون ترآه سببا للذم والعقاب فلو آان هذا الذي لزم
ة والطائف           ه من أهل مك ا ممن ترآ دلس أعظم عقاب والعقاب لتارآه أعظم فيكون من ترك الحج من أهل الهند واألن

ن ترك الجمعة من أقصى المدينة أعظم عقابا ممن ترآها من جيران المسجد الجامع فلما آان من المعلوم أن ثواب وم
    ؟ هل هو واجب أو ليس بواجب   : نشأت من ههنا الشبهة  : البعيد أعظم وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عقاب القريب

  
ق قصد األمر، بل األمر بالفعل قد ال يقصد طلب لوازمه وإن آان أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي ال بطري  : والتحقيق

وازم    ه الل ه        . عالما بأنه ال بد من وجودها، وإن آان ممن تجوز عليه الغفلة فقد ال تخطر بقلب ذا انحلت عن م ه ومن فه
دعا إال       , إلخ   .  .   . فإن الكعبي زعم أنه ال مباح في الشريعة  ؟ هل في الشريعة مباح أم ال   : شبه الكعبي فال تجد قط مبت

ك           بغض من يفعل ذل ا وي ا والتحدث به ا وروايته بغض إظهاره وهو يحب آتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها وي
    . ما ابتدع أحد بدعة إال نزعت حالوة الحديث من قلبه  : آما قال بعض السلف

  
ابهة،      ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص ال بد أن يلبس فيه حقا بب ة المتش اظ المجمل ول من األلف اطل بحسب ما يق

ى   ولهذا قال اإلمام أحمد في أول ما آتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته عل
و الفضل التمي     ] آتاب السنة [ وقد ذآره الخالل في  -غير تأويله مما آتبه في حبسه  ى، وأب و   والقاضي أبو يعل مي، وأب

    . الوفاء ابن عقيل، وغير واحد من أصحاب أحمد ولم ينفه أحد منهم عنه والحمد هللا
  

ام دعوة       . يتكلمون بالمتشابه من الكالم ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم -  : والمقصود قوله انوا في مق فإن آ
م   ال له ى    : الناس إلى قولهم والتزامهم به أمكن أن يق ه رسول اهللا          ال يجب عل ا إلي ا دع ى م ا إال إل أحد أن يجيب داعي

اس   صلى اهللا عليه وسلم فما لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه وال له دعوة الن
وه     ى والة األمور وأدخل في  إلى ذلك ولو قدر أن ذلك المعنى حق، وهذه الطريق تكون أصلح إذا لبس ملبس منهم عل

ان    . بدعهم آما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتى أدخلوه في بدعهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك فك
اب     : من أحسن مناظرتهم أن يقال ه الكت ائتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ذلك وإال فلسنا نجيبكم إلى ما لم يدل علي

نهم           وهذا ألن الناس ال يفصل بي    . والسنة ولهم فلكل واحد م ى عق زل من السماء وإذا ردوا إل اب من زاع إال آت نهم الن
    . عقل

  
ا        ذآره وم م ي أن الرسول ل م ب ومن هنا يعرف ضالل من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن اإليمان ال يتم إال به مع العل

د ال يسم        ا فق ه خالفه م أن م يعل ا ل ال الشافعي    خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين وم ه اهللا   -ى بدعة ق   : -رحم
را عن بعض      : البدعة بدعتان ذه        ] أصحاب  [ بدعة خالفت آتابا وسنة وإجماعا وأث لم فه ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي
ول عمر    . بدعة ضاللة ذا الكالم أو نحوه         : وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة لق ذه ه نعمت البدعة ه

ال         رواه الب ه ق ه اهللا أن ك رحم روى عن مال دخل وي ا وإذا قلت        : يهقي بإسناده الصحيح في الم م ظهر الجف ل العل إذا ق
    . اآلثار آثرت األهواء

  
ى      ون عل ل يوال ا ب ا وال دليله ون معناه واء ال يعرف ا ألجل أه ا ويبغضون قوم ون قوم رين يحب ا آثي د قوم ذا تج وله

ر أن      إطالقها أو يعادون من غير أن تكون من ة ومن غي لم وسلف األم قولة نقال صحيحا عن النبي صلى اهللا عليه وس
ذاهب        . يكونوا هم يعقلون معناها وال يعرفون الزمها ومقتضاها ا م وال ليست منصوصة وجعله وسبب هذا إطالق أق

ول في خ              ان يق لم آ ه وس ي صلى اهللا علي د ثبت في الصحيح أن النب ا وق ادي عليه ه يدعى إليها ويوالي ويع إن  (   : طبت
ة      )  .   . أصدق الكالم آالم اهللا إلخ ذه الثالث ة فه فدين المسلمين مبني على اتباع آتاب اهللا وسنة نبيه وما اتفقت عليه األم



 

ى       . هي أصول معصومة وما تنازعت فيه األمة ردوه إلى اهللا والرسول دعو إل ة شخصا ي وليس ألحد أن ينصب لألم
ها غير النبي صلى اهللا عليه وسلم وال ينصب لهم آالما يوالي عليه ويعادي غير آالم اهللا  طريقته ويوالي ويعادي علي

ة   ورسوله وما اجتمعت عليه األمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو آالما يفرقون به بين األم
ا آيات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من والخوارج إنما تأولو  . يوالون به على ذلك الكالم أو تلك النسبة ويعادون

ان    افرا آ خالف ذلك آافرا، العتقادهم أنه خالف القرآن فمن ابتدع أقواال ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها آ
    . قوله شرا من قول الخوارج

  
ا جوابا قاطعا ال شبهة فيه، ويجب أن يعلم أن األمور المعلومة من دين المسلمين ال بد أن يكون الجواب عما يعارضه

بخالف ما يسلكه من يسلكه من أهل الكالم فكل من لم يناظر أهل اإللحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى   
م     ه العل اد آالم اإلسالم حقه وال وفى بموجب العلم واإليمان وال حصل بكالمه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس وال أف

    . واليقين
  

اد     وقد أوج ه ومن الجه ر ب ب اهللا على المؤمنين اإليمان بالرسول والجهاد معه ومن اإليمان به تصديقه في آل ما أخب
    . معه دفع آل من عارض ما جاء به وألحد في أسماء اهللا وآياته

  
ر، أو تفصيل لكن         م   ومن المعلوم أنه ال بد في آل مسألة دائرة بين النفي واإلثبات من حق ثابت في نفس األم من ل

ذي ال يتصور      ول الصريح ال يكن عارفا بآثار السلف وحقائق أقوالهم وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة، وحقيقة المعق
    . أن يناقض ذلك لم يمكنه أن يقول بمبلغ علمه، وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها

  
ة وال ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور لألمة وإن آان ذلك في المسائل الع   . لمية ولوال ذلك لهلك أآثر فضالء األم

وإذا آان اهللا يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل، مع آونه لم يطلب العلم فالفاضل المجتهد في طلب 
ل اهللا    أن يتقب و أحق ب ه ه ة الرسول بحسب إمكان ان مقصوده متابع ه إذا آ ه ومكان ي زمان ه ف ا أدرآ م بحسب م العل

    .  ] 286  : البقرة [   } َربََّنا َال ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا {   : على اجتهاداته وال يؤاخذه بما أخطأ تحقيقا لقوله حسناته ويثيبه
  

م            دم العل ين، لع وا في شخص مع ا توقف رآن وإنم ه الق و أهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقى اهللا تعالى، آما نطق ب
ي             . متقينبدخوله في ال ا يخالف السنة إذا خف ى م رآن عل ذين يحتجون بظاهر الق وحال سائر أهل األقوال الضعيفة ال

ا    : من الخوارج  : األمر عليهم مع أنه لم يوجد في ظاهر القرآن ما يخالف السنة آمن قال   . ال يصلي في السفر إال أربع
ع أفضل   ال إن األرب ن ق ال   . وم ن ق اهد و   : وم م بش ينال نحك ام       . يم يس بع ه ل ق وأن رآن ح اهر الق ه ظ ا دل علي وم

ان     ;  ] 4  : التوبة [   } َفاْقُتُلوْا اْلُمْشِرِآيَن {   : مخصوص فإنه ليس هناك عموم لفظي وإنما هو مطلق آقوله فإنه عام في األعي
ه وال وقول ي األح ق ف ْم {   : مطل ي َأْوَالِدُآ ُه ِف يُكُم الّل اء [   } ُيوِص وال  ] 11  : النس ي األح ق ف ي األوالد مطل ام ف ظ   . ، ع ولف

ا       . الظاهر يراد به ما يظهر لإلنسان وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ رآن مم اس وفي الق فاألول يكون بحسب مفهوم الن
    . يخالف الفهم الفاسد شيء آثير 

  
  وقال شيخ اإلسالم رحمه اهللا  
  

  في تعليل الحكم الواحد بعلتين: فصل 
  
ين ف اعلين                 : ي تعليل الحكم الواحد بعلت ادرين ووجود الفعل الواحد من ف ين ق در واحد ب ك من وجود مق ا يشبه ذل وم

    : فنقول
  

اء              ر من الفقه ين وآثي م بعلت ل الحك رهم يجوز تعلي اء من أصحابنا وغي أآثر الفقه النزاع وإن آان مشهورا في ذلك ف
ك         فالنزاع في ذلك يعو  . والمتكلمين يمنع ذلك ر ذل اقض ونظي زاع تن يس بن ارة، ول زاع في العب د إلى نزاع تنوعي، ون

ك                 ذآر ذل ى ي رهم حت ا من أصحابنا وغي ين الطوائف آله ه خالف مشهور ب ذا في إن ه ة، ف النزاع في تخصيص العل
ع تخلف ال      : وأصل ذلك أن مسمى العلة قد يعني به العلة الموجبة وهي  . روايتان عن أحمد ي يمتن ة الت ا   التام م عنه حك

انع                 م، وعدم الم ة، وشرط الحك ا يسمى جزء العل ا م دخل فيه ى انتقضت فسدت وي فهذه ال يتصور تخصيصها ومت
ة   . فسائر ما يتوقف الحكم عليه يدخل فيها ي       : وقد يعني بالعل م يعن ان مقتضيا للحك ا آ م       : م ى يقتضي الحك ه معن أن في



 

م عن   ف الحك ع تخل ا فيمتن ن موجب م يك ه وإن ل إذا   ويطلب ع ف اء موان روط وانتف وت ش ى ثب ا عل ف حكمه د يق ذه ق ه فه
الفرق         نقص ب ر ال ذا فينجب ى ه ا وعل دح فيه م يق وإن   . تخصصت فكان تخلف الحكم عنها لفقدان شرط أو وجود مانع ل

ة تام         دير عل ذا التق ة، إذ هي به ا ليست بعل ة آان التخلف عنها ال لفوات شرط وال وجود مانع آان ذلك دليال على أنه
ى           دل عل ه ي ا فتخلف م عنه ع تخلف الحك ة يمتن ة التام إذا قدر أنها جميعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حكما والعل

وت    : أنها ليست علة تامة والمقصود من التنظير أن سؤال النقض الوارد على العلة مبني على تخصيص العلة وهو ثب
م  أثير عكسه وهو        . الوصف بدون الحك ا أن          وسؤال عدم الت ة آم افي عكس العل دون الوصف وهو ين م ب وت الحك ثب
    . والعكس مبني على تعليل الحكم بعلتين  . األول ينافي طردها

  
م        ل الحك ل الشرعية ويجوزون تعلي وجمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم وإن آانوا ال يشترطون االنعكاس في العل

بعدم التأثير، ألن ثبوت الحكم بدون هذا الوصف يبين أن هذا الوصف  العلة تفسد  : الواحد بعلتين، فهم مع ذلك يقولون
ة      ذي ليست العل ليس علة، إذا لم يخلف هذا الوصف وصفا آخر يكون علة له فهم يوردون هذا السؤال في الموضع ال

ذلك   ين      . فيه إال علة واحدة إما لقيام الدليل على ذلك، وإما لتسليم المستدل ل ا أن نب ل    والمقصود هن زاع في تعلي أن الن
الجنس           م الواحد ب ك أن الحك وي، وذل اقض معن زاع تن ى ن ارة ال إل الحكم بعلتين يرجع إلى نزاع تنوع ونزاع في العب
راده يثبت       ة، وبعض أنواعه أو أف والنوع ال خالف في جواز تعليله بعلتين يعني أن بعض أنواعه أو أفراده يثبت بعل

الر  ذي           بعلة أخرى آاإلرث الذي يثبت ب دم ال ة واإلرث وحل ال البيع والهب ذي يثبت ب ك ال الوالء والمل اح وب حم وبالنك
    . يثبت بالردة والقتل والزنا ونواقض الوضوء وموجبات الغسل وغير ذلك

  
ال            ره وب ل من لمس النساء ومس ذآ ين الواحد بالشخص، مث م المع ال    : وأما التنازع بينهم في الحك انتقاض    : هل يق

ين    ؟ لل متعددة وضوئه ثبت بع ال بعلت ة إذا آانت           . فيكون الحكم الواحد معل ل الربيب ى، ومث د وزن ل وارت ل من قت ومث
اآح     : محرمة بالرضاع آما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم في درة بنت أم سلمة لما قالت له أم حبيبة إنا نتحدث أنك ن

إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، ألنها بنت   (   : م فقالنع  : فقالت  ؟ بنت أبي سلمة   : درة بنت أم سلمة فقال
ر    : وآما قال أحمد في بعض ما يذآره  ) أرضعتني وأبا سلمة ثويبة موالة أبي لهب  . أخي من الرضاعة هذا آلحم خنزي

    . وأمثال ذلك  . ميت حرام من وجهين
  

ه           ال نزاع بين الطائفتين في أمثال هذه األ  : فنقول راد وأن الحكم في حال االنف تقلة ب ين مس مور أن آل واحدة من العلت
ه وهو           : يجوز أن يقال زاع في ا ال ن ذا أيضا مم ردت فه ه إذا انف إنه اجتمع لهذا الحكم علتان آل واحدة منهما مستقلة ب
    . يجوز تعليله بعلتين على البدل بال نزاع  : معنى قولهم

  
ى سبيل      : ن إذا اجتمعتا لم يجز أن يقالوال يتنازع العقالء أن العلتي اع عل إن الحكم الواحد ثبت بكل منهما حال االجتم

ا       ا دون غيره ه به الحكم هو ثبوت ة ب ل    . االستقالل، فإن استقالل العل إذا قي ذه دون        : ف ا، وثبت به ذه دون غيره ثبت به
ا   ثبت بهذه ولم   : آان ذلك جمعا بين النقيضين وآان التقدير  : غيرها ك جمع يثبت بها، وثبت بهذه ولم يثبت بها فكان ذل

ال        ا يق ى م ذا معن ا وه ى سبيل        : بين إثبات التعليل بكل منهما وبين نفي التعليل عن آل منهم ا عل ه بكل منهم إن تعليل
    . االستقالل ينفي ثبوته بواحدة منهما وما أفضى إثباته إلى نفيه آان باطال

  
ة،  اة     وهنا يتقابل النفاة والمثبت ول النف زاع لفظي، فتق ه            : والن افي إثبات ى سبيل االستقالل ين ة عل ذه العل م به ات الحك إثب

ي    : نحن ال نعني باالستقالل  : وتقول المثبتة  . باألخرى على سبيل االستقالل ا نعن أن   : االستقالل في حال االجتماع وإنم
ردت     ه إذا انف تقلة ب م تستقل          فهؤال   . الحكم ثبت بكل منهما، وهي مس اع ل ا حال االجتم ين في أنهم ازعوا األول م ين ء ل

    . واحدة منهما به وأولئك لم ينازعوا هؤالء في أن آل واحدة من العلتين مستقلة حال انفرادها
  

    . فهذا هو الكالم في العلتين المجتمعتين
  

الردة      ل الثابت ب ام      وأما الحكم الثابت حين اجتماعهما فقد يكون مختلفا آحل القت ذه األحك إن ه ا وبالقصاص، ف وبالزن
ذين يمنعون            ة آانتقاض الوضوء فال ام متماثل د تكون األحك مختلفة غير متماثلة ال يسد آل واحد منها مسد اآلخر وق

اء      : تعليل الحكم بعلتين يقولون ولي الفقه الثابت بالعلل أحكام متعددة ال حكم واحد ال سيما عند من سلم لهم على أحد ق
ع الحدث         : ب الشافعي وأحمد وغيرهمامن أصحا م يرتف أنه إذا نوى التوضؤ أو االغتسال من حدث بعض األسباب ل

ال في المحل               . اآلخر اع األمث ى اجتم زع إل ر وهو ين ك في الحدث األصغر واألآب والخالف معروف في اجتماع ذل



 

ازع في   ومن   . وفيه نزاع معروف  ؟ الواحد، وأن األمثال هل هي متضادة أم ال  يقول بتعليل الحكم الواحد بعلتين ال ين
ين في            م الواحد بعلت ل الحك ذا إذا جاء تعلي ردت إحداهما، وله ا إذا انف أنه إذا اجتمع علتان آان الحكم أقوى وأوآد مم

ه      ظ تحريم ا يغل ذا   : آالم الشارع أو األئمة آان ذلك مذآورا لبيان توآيد ثبوت الحكم وقوته آقول أحمد في بعض م  ه
ى أن اإليجاب والتحريم واإلباحة هل             ذا أيضا يرجع إل ه وه يظ التحريم وتقويت آلحم خنزير ميت فإنه ذآر ذلك لتغل

د         ؟ فيكون إيجاب أعظم من إيجاب، وتحريم أعظم من تحريم   ؟ يتفاوت في نفسه  زاع والمشهور عن ه أيضا ن ذا في وه
    . ومنع منه طائفة منهم ابن عقيل وغيرهمتجويز تفاوت ذلك   : أآثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم

  
وهو يشبه النزاع في أن التصديق والمعرفة التي في القلب هل      ؟ وآذلك النزاع في أنه هل يكون عقل أآمل من عقل 

ة               ؟ تتفاوت  الفون للمرجئ ة السنة المخ ه أئم ذي علي د وال ان عن أحم ك روايت د ذآر في ذل اوت      : وق ك يتف ع ذل أن جمي
وآذلك سائر صفات الحي من الحب والبغض، واإلرادة والكراهة، والسمع والبصر، والشم والذوق واللمس  ويتفاضل

ين       ل سوادين وحالوت ين مث اع المثل والشبع والري والقدرة والعجز وغير ذلك فالنزاع في هذا آالنزاع في جواز اجتم
ين أق   ال   فإنه ال نزاع أنه قد يكون أحد السوادين أقوى وإحدى الحالوت ه اجتمع في المحل سوادان        : وى لكن هل يق إن

ابين     : فقول من يقول  . وهذا أيضا نزاع لفظي  ؟ أو هو سواد واحد قوي   ؟ وحالوتان  ان آإيج إنه اجتمع في المحل حكم
ول       : اجتمع سوادان وقول من يقول  : وتحريمين وإباحتين وهو شبيه بقول من يقول ول من يق د آق   : هو حكم واحد مؤآ

ال      ر األمث د يكون بتكري سواد واحد قوي وآال القولين مقصودهما واحد فإن التوآيد ال ينافي تعدد األمثال إذ التوآيد ق
  . ثم ثم  : وقول القائل  ) واهللا ألغزون قريشا واهللا ألغزون قريشا واهللا ألغزون قريشا (   : آقول النبي صلى اهللا عليه وسلم

    . ذلك فالقول بثبوت أحكام والقول بثبوت حكم قوي مؤآد هما سواء في المعنىوجاء زيد جاء زيد وأمثال 
  

ثبت أحكام متعددة أو حكم قوي مؤآد فذلك المجموع لم يحصل إال بمجموع العلتين   : ومن المعلوم أنه سواء قال القائل
ي     لم تستقل به إحداهما وال تستقل به إحداهما ال في حال االجتماع وال في حال االن ة الت فراد فكل منهما جزء من العل

ا ولكن    لهذا المجموع ال علة له آما أنه من المعلوم أن آل واحدة من العلتين مستقلة بأصل الحكم الواحد حال انفراده
راد ال يعارض من       ة حال االنف لفظ الواحد فيه إجمال آما أن في لفظ االستقالل إجماال فكما أن من أثبت استقالل العل

ه حال     : اللها حال االجتماع فكذلك من قالنفى استق يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين إذا أراد به أن آال منهما تستقل ب
ه       : ومن قال  . االنفراد فهذا ال نزاع فيه زاع في ذا ال ن   . إن المجموع الواحد الحاصل بمجموعهما ال يحصل بأحدهما فه

وع في المحل الواحد           ومن جعل هذا المجموع أحكاما متعددة لم يعار ه وحدة الن ى ب دا إذا عن ه واح ض قول من جعل
ذا ظاهر   ه شخصان       . فيكون المقصود أن الحكم الواحد بالنوع تارة يكون شخصان منه في محلين فه ارة يجتمع من وت

العلتين   إن الحكم الحاصل  : فمن قال  . في محل واحد فهما نوعان باعتبار أنفسهما وهما شخص واحد باعتبار محلهما ب
د                 وع في عين واحدة فق ه شخصين من ن د صدق ومن أراد ب دا في عين واحدة فق حكم واحد فإن أراد به نوعا واح

    . صدق 
  
  في العلتين ال تكونان مستقلتين بحكم واحد حال االجتماع : فصل  
  

الضرورة البديهية بعد التصور،  وقد تبين بذلك أن العلتين ال تكونان مستقلتين بحكم واحد حال االجتماع وهذا معلوم ب
ه      وأن   . فإن االستقالل ينافي االشتراك، إذ المستقل ال شريك له فالمجتمعان على أمر واحد ال يكون أحدهما مستقال ب

ه،     -هو أحكام، أو حكم واحد مؤآد   : سواء قيل -الحكم الثابت بعلتين  ال تستقل به إحداهما بل آل منهما جزء من علت
ة        : وهكذا يقال في اجتماع األدلة على المدلول الواحد   . ال علة له ا متماثل دا، أو علوم ا مؤآ ا توجب علم ا     . أنه ومن هن

ة وهو       ذا داخل في القاعدة الكلي ؤثر الواحد     : يحصل بها من اإليضاح والقوة ما ال يحصل بالواحد وه سواء   -أن الم
ان         -ى الفعل وباعثا عليه آان فاعال بإرادة واختيار أو بطبع، أو آان داعيا إل أثيره آ ه وت ه شريك في فعل ان ل متى آ

معاونا ومظاهرا له ومنعه أن يكون مستقال بالحكم منفردا به ولزم من ذلك حاجة آل منهما إلى اآلخر وعدم استغنائه 
حدهما ال يجوز بنفسه في فعله وأن االشتراك موجب لالفتقار مزيل للغنى، فإن المشترآين في الفعل متعاونان عليه وأ

م     -أن يفعل وحده ما فعله هو واآلخر فإنه إذا فعل شيئا حال االنفراد  -إذا لم يتغير باالشتراك واالنفراد  - ه ل در أن وق
إن             -يتغير، وأنه اجتمع بنظيره  راد، ف ا حال االنف ل مفعول آل منهم ا حال االشتراك هو مث امتنع أن يكون مفعولهم
إال من الفاعل، والفاعل حال انفراده له مفعول، فإذا اجتمعا آان مفعولهما جميعا أآثر أو  المفعول إذا لم يكن له وجود

أآبر من مفعول أحدهما وإال آان الزائد آالناقص بخالف ما إذا تغير الفاعل آاإلنسان الذي يرفع هو وآخر خشبة أو   
إرادته وحرآته وآالته ونحو ذلك وإال فإذا  يصنع طعاما ثم هو وحده مثل ذلك، فإن ذلك ال بد أن يكون بتغيير منه في

    . استوى حااله امتنع تساوي المفعولين حال االنفراد واالشتراك



 

  
م    ه وإال ل وفي الجملة فكل من المشترآين في مفعول فأحدهما مفتقر إلى اآلخر في وجود ذلك المفعول، محتاج إليه في

بالفعل منفردا به، أو ال يكون فإن آان مستقال به منفردا به امتنع يكونا مشترآين، ألن آال منهما إما أن يكون مستقال 
م يكن هو       اآلخر ول ه وب أن يكون له فيه شريك أو معاون وإن لم يكن مستقال منفردا به لم يكن المفعول به وحده بل ب

    . يهوحده آافيا في وجود ذلك المفعول بل آان محتاجا إلى اآلخر في وجود ذلك المفعول مفتقرا إليه ف
  

    . وهذا يقتضي أنه ليس رب ذلك المفعول وال مالكه وال خالقه بل هو شريك فيه
  

    . ويقتضي أنه لم يكن غنيا عن الشريك في ذلك المفعول بل آان مفتقرا إليه فيه محتاجا إليه فيه
  

ه من أن اإلنسان ال            ا علي ا نبهن راد أيضا آم ه حال االنف ه علي ه     وذلك يقتضي عجزه وعدم قدرت ا شارآه في رد بم ينف
ام     ادرا ت راد ق غيره وإن لم يتغير تغيرا يوجب تمام قدرته على ما شارآه فيه الغير وذلك أن الفاعل إذا آان حال االنف
اع     راد وال حال االجتم القدرة، والتقدير أنه مريد للمفعول إرادة جازمة، إذ لو لم يرده إرادة جازمة لما وجد حال االنف

تراك درة ال  إذ   : واالش ال ق ة ب ال واإلرادة الجازم د بح ه المري ذي يفعل ا ال د مراده ة ال يوج ي ليست بجازم اإلرادة الت
ام اإلرادة         درة ت ام الق ان أحد المشترآين ت و آ يوجد مرادها واإلرادة الجازمة مع القدرة التامة تستلزم وجود المراد فل

ه    : آلخر فيلزم اجتماع النقيضين وهولوجب وجود المفعول به وحده ووجوده به وحده يمنع وجوده با وجود المفعول ب
    . وعدم وجود المفعول به وحده وأن يكون فاعال غير فاعل وذلك ظاهر البطالن  : وحده

  
وهذا التمانع ليس هو أن آل واحد من الفاعلين يمنع اآلخر آما يقال إذا أراد أحدهما تحريك جسم واآلخر تسكينه، أو  

درة واإلرادة في مفعول          : حياءه وإنما هو تمانع ذاتي وهوإماتة شخص واآلخر إ امي الق انع اشتراك شريكين ت أنه تم
ه وحده         ام اإلرادة وجب وجود المفعول ب ه ت هما عليه تاما القدرة واإلرادة فإن من آان على الشيء تام القدرة وهو ل

ات      وهذان يتتابعان ويتما  . وإذا آان اآلخر آذلك وجب وجود المفعول به ع اإلثب ع النفي والنفي يمن نعان إذ اإلثبات يمن
ا   دان ألمر من                . تمانعا وتناقضا ذاتي ان مري در اثن درة وإذا ق نقص الشريك في نفس الق ين أن االشتراك موجب ل فتب

ا          : األمور فال بد من أمرين ه اآلخر ولكن آل منهم ذي يفعل  إما أن يكون المفعول الذي يفعله هذا ليس هو المفعول ال
    . مستقل ببعض المفعول

  
درة    وإما أن يكون المفعول الذي اشترآا فيه ال يقدر أحدهما على أن يفعله إذا انفرد إال أن يتجدد له قدرة أآمل من الق
راد فاعل          ى وجه ال يمكن انف بعض عل التي آانت موجودة حال االشتراك فإذا آان المفعول واحدا قد اختلط بعضه ب

ذا         : هببعضه وفاعل آخر ببعض ذا بعضها وه ي يفعل ه والتهم الت امتنع فيه اشتراك االمتياز آاشتراك بني آدم في مفع
اه     ذي ذآرن ذا ال بعضها وامتنع فيه اشتراك االختالط إال مع عجز أحدهما ونقص قدرته وأنه ليس على شيء قدير وه

    . إن االشتراك موجب لنقص القدرة  : بقولنا
  
  نهما ليس واجبا بنفسه بل مفتقرا إلى غيرهفي أن العلتين آال م: فصل  
  

ان            : ثم يقال ا آ ه وصفاته آم ره في ذات ى غي را إل ل مفتق هذا أيضا يقتضي أن آال منهما ليس واجبا بنفسه غنيا قويا ب
ا                 راد به ه عاجزا عن االنف ى اآلخر في مفعوالت را إل ا مفتق ان آل منهم ه إذا آ ك أن ه وذل إذ  -مفتقرا إليه في مفعوالت

    . فإما أن يكون قابال للقدرة على االستقالل بحيث يمكن ذلك فيه أو ال يمكن -شتراك مستلزم لذلك آما تقدم اال
  

إن حال   ين ف ا الثن دورا ممكن ون مق ع أن يك د امتن ا لواح دورا ممكن ون الشيء مق ع أن يك ه إذا امتن ع ألن اني ممتن والث
ع أن   الشيء في آونه مقدورا ممكنا ال يختلف بتعدد القادر عليه وتوحده فإذا امتنع أن يكون مفعوال مقدورا لواحد امتن

ين هو ممكن جاز أن يكون أيضا لواحد              ه الثن دورا علي ين وإذا جاز أن يكون مفعوال مق   . يكون مفعوال مقدورا الثن
ه ال تختل             ه إذ صفات ذات دور علي ى في الممكن المفعول المق اع لمعن ان واالمتن ان اإلمك ف في الحال   وهذا بين إذا آ

ل       ة العق وم ببديه ك معل ان ذل وآذلك إذا آان لمعنى في القادر فإن القدرة القائمة باثنين ال يمتنع أن تقوم بواحد، بل إمك
ا       : فإن من المعلوم ببديهة العقل أن الصفات بأسرها من القدرة وغيرها ان أآمل له ا آ آل ما آان محلها متحدا مجتمع

ا ال يحصل      في أن يكون متعددا متفرقا و درة م وة والق لهذا آان االجتماع واالشتراك في المخلوقات يوجب لها من الق
ام بكل         د ق ة ق ام المفترق ا من األجس لها إذا تفرقت وانفردت وإن آانت أحوالها باقية بل األشخاص واألعضاء وغيره



 

اع بحسب      منها قدرة فإذا قدر اتحادها واجتماعها آانت تلك القدرة أقوى وأآمل، ألنه حصل ل  اد واالجتم ا من االتح ه
    . اإلمكان ما لم يكن حين االفتراق والتعداد

  
وهذا يبين أن القدرة القائمة باثنين إذا قدر أن ذينك االثنين آانا شيئا واحدا تكون القدرة أآمل فكيف ال تكون مساوية     

ا محل واحد         وإذا آان من المعلوم أن المحلين المتباينين ال  ؟ للقدرة القائمة بمحلين  در أنهم درتان إذا ق ا ق ام بهم ذين ق ل
در      ادرين منفصلين إذا ق ه لق وأن القدرتين قامتا به لم تنقص القدرة بذلك بل تزيد علم أن المفعول الممكن المقدور علي

ابال      ا ق درة   أنهما بعينهما قادر واحد قد قام به ما قام بهما لم ينقص بذلك بل يزيد فعلم أنه يمكن أن يكون آل منهم للق
فتبين أنه ليس يمكن في المشترآين على المفعول الواحد أن يكون آل منهما قادرا   . على االستقالل فإن ذلك ممكن فيه

ه وأن يكون    عليه بل من الممكن أن يكونا شيئا واحدا قادرا عليه فتبين أن آال منهما يمكن أن يكون أآمل مما هو علي
ي آل منه ان يمكن ف ده  بصفة أخرى وإذا آ ه وح ل نفس و ال يمكن أن يكم ه ه وم أن ه وصفاته ومعل ر ذات ا أن تتغي م

ى وإذا   ويغيرها إذ التقدير أنه عاجز عن االنفراد بمفعول منفصل عنه فأن يكون عاجزا عن تكميل نفسه وتغييرها أول
ه إمكان وافتقار إلى آان هذا يمكن أن يتغير ويكمل وهو ال يمكنه ذلك بنفسه لم يكن واجب الوجود بنفسه، بل يكون في

ر واجب الوجود بنفسه     [ أنه واجب الوجود بنفسه     : والتقدير  . غيره ان          ] غي ا آ اقض إذ م ذا تن ا وه ا ممكن فيكون واجب
ى     را إل واجب الوجود بنفسه تكون نفسه آافية في حقيقة ذاته وصفاته ال يكون في شيء من ذاته وأفعاله وصفاته مفتق

إن         غيره، إذ ذلك آله داخل ف ه ف ه ومفعوالت ره في شيء من أفعال ى غي ي مسمى ذاته بل ويجب أن ال يكون مفتقرا إل
أفعاله القائمة به داخلة في مسمى نفسه وافتقاره إلى غيره في بعض المفعوالت يوجب افتقاره في فعله وصفته القائمة 

ره في ف            ى غي ر إل م تفتق ة ل ة غني ه آافي و آانت ذات ك فل ره بوجه من       به إذ مفعوله صدر عن ذل ى غي اره إل ا فافتق عله
ان     . الوجوه دليل عدم غناه وعلى حاجته إلى الغير وذلك هو اإلمكان المناقض لكونه واجب الوجود بنفسه ا آ ولهذا لم

ان االستقالل بالفعل من       : وجوب الوجود من خصائص رب العالمين والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين آ
ات    خصائص رب العالمين وآا يس في المخلوق ن التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين فل

ما هو مستقل بشيء من المفعوالت وليس فيها ما هو وحده علة تامة وليس فيها ما هو مستغنيا عن الشريك في شيء  
ه       وإن سمي   -فيكون  من المفعوالت بل ال يكون في العالم شيء موجود عن بعض األسباب إال يشارآه سبب آخر ل

    . علة مقتضية سببية ال علة تامة ويكون آل منهما شرطا لآلخر -علة 
  

ادرا أو              ببا أو ق ة أو س ا يسمى عل وق مم ا في المخل ه في الفعل فكل م آما أنه ليس في العالم سبب إال وله مانع يمنع
د ق    -فاعال أو مؤثرا  ا      {   : ال سبحانه فله شريك هو له آالشرط وله معارض هو له مانع وضد وق ْيٍء َخَلْقَن لِّ َش ن ُآ َوِم

ه شريك     . النظير المماثل والضد المخالف  : ؛ والزوج يراد به ] 49  : الذاريات [   } َزْوَجْيِن وهذا آثير فما من مخلوق إال ل
ذا ال يستحق    وند والرب سبحانه وحده هو الذي ال شريك له وال ند وال مثل له بل ما شاء آان وما لم يشأ لم يكن  وله

ك         يس ذل المفعول المصنوع ول راد ب غيره أن يسمى خالقا وال ربا مطلقا ونحو ذلك ألن ذلك يقتضي االستقالل واالنف
    . إال هللا وحده

  
إن      ولهذا وإن تنازع بعض الناس في آون العلة يكون ذات أوصاف وادعى أن العلة ال تكون إال ذات وصف واحد ف

ال يكون في المخلوق علة ذات وصف واحد    : يجوز أن تكون ذات أوصاف بل قيل  : لك وقالواأآثر الناس خالفوا في ذ
يس في      ] ليس [ إذ  في المخلوق ما يكون وحده علة وال يكون في المخلوق علة إال ما آان مرآبا من أمرين فصاعدا فل

 واحد بل ال يصدر من المخلوق شيء الواحد ال يصدر عنه إال  : المخلوقات واحد يصدر عنه شيء فضال عن أن يقال
ه فالمشارآة              . إال عن اثنين فصاعدا ة ل ه الزم ة ل ة واجب ا أن الوحداني يس إال اهللا فكم ذي يفعل وحده فل وأما الواحد ال

ا       تلزم له ال مس ال والكم تلزمة للكم ة مس تلزم للنقصان والنقصان       . واجبة للمخلوق الزمة له والوحداني واالشتراك مس
ذه األمور من الغنى والوجوب                 . همستلزم ل  ه بنفسه وه ام بنفسه ووجوب ر والقي ى عن الغي تلزمة للغن ة مس والوحداني

النفس          ام ب النفس وعدم القي ان ب ر واإلمك ى الغي ر إل بالنفس والقيام بالنفس مستلزمة للوحدانية والمشارآة مستلزمة للفق
    . راكوآذلك الفقر واإلمكان وعدم القيام بالنفس مستلزم لالشت

  
ة     ا مربوب ا وأنه فهذه وأمثالها من دالئل توحيد الربوبية وأعالمها وهي من دالئل إمكان المخلوقات المشهودات وفقره
ر ال   فهي من أدلة إثبات الصانع ألن ما فيها من االفتراق والتعداد واالشتراك يوجب افتقارها وإمكانها والممكن المفتق

د       بد له من واجب غني بنفسه وإال لم ة والممكن ق ا ممكن يوجد ولو فرض تسلسل الممكنات المفتقرات فهي بمجموعه
ى         ر أيضا في وجوده إل ه فقي م أن علم باالضطرار أنه مفتقر في وجوده إلى غيره فكل ما يعلم أنه ممكن فقير فإنه يعل

    . غيره فال بد من غني بنفسه واجب الوجود بنفسه وإال لم يوجد ما هو فقير ممكن بحال



 

  
ة، وهو      د اإللهي ى توحي ة، وعل رآن،          : وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبي ه الق ذي جاء ب د الواجب الكامل ال التوحي

إلرادة        : مثل  . لوجوه قد ذآرنا منها ما ذآرنا في غير هذا الموضع د ل ة وال ب ة إرادي أن المتحرآات ال بد لها من حرآ
ع أن      والمخلوق   . من مراد لنفسه وذلك هو اإلله إذا امتن اعال بنفسه ف يمتنع أن يكون مرادا لنفسه آما يمتنع أن يكون ف

    . يكون فاعالن بأنفسهما امتنع أن يكون مرادان بأنفسهما 
  

  وقال شيخ اإلسالم 
  

  المنحرفون من أتباع األئمة على أنواع: فصل 
  

د     المنحرفون من أتباع األئمة في األصول والفروع، آبعض الخراسانيين من أه ى أحم رهم المنتسبين إل ل جيالن وغي
    : انحرافهم أنواع  : وغير أحمد

  
ور           : أحدها ي آدم ون دم روح بن ه بعضهم من ق ا يقول العلم آم قول لم يقله اإلمام وال أحد من المعروفين من أصحابه ب

رآ     ع الق اس إذا رف رأي    الشمس والقمر والنيران وقال بعض متأخريهم بقدم آالم اآلدميين وخرس الن ر أهل ال ن وتكفي
    . ولعن أبي فالن وقدم مداد المصحف

  
ا بالسنة في                : الثاني ة أحاديث ضعيفة يحتج فيه د ورواي دم صوت العب ه آق ط في قول قاله بعض علماء أصحابه وغل

    . الصفات والقدر، والقرآن والفضائل، ونحو ذلك
  

ى    قول قاله اإلمام فزيد عليه قدرا أو نوعا آتكفي  : الثالث دا حت ا واح ره نوعا من أهل البدع آالجهمية فيجعل البدع نوع
يدخل فيه المرجئة والقدرية أو ذمه ألصحاب الرأي بمخالفة الحديث واإلرجاء فيخرج ذلك إلى التكفير واللعن أو رده 

ه  لشهادة الداعية وروايته وغير الداعية في بعض البدع الغليظة فيعتقد رد خبرهم مطلقا مع نصوصه الصرا  ئح بخالف
م    : الرابع  . وآخروج من خرج في بعض الصفات إلى زيادة من التشبيه أن يفهم من آالمه ما لم يرده أو ينقل عنه ما ل

    . يقله
  

ه بعض                 : الخامس م في وم فيكون له د يكون في اللفظ إطالق أو عم م ق ذلك ث يس آ ا ول أن يجعل آالمه عاما أو مطلق
وه    العذر وقد ال يكون آإطالقه تك ذين امتحن فير الجهمية الخلقية مع أنه مشروط بشروط انتفت فيمن ترحم عليه من ال

    . وهم رءوس الجهمية
  

القول المرجوح    : السادس ابع   . أن يكون عنه في المسألة اختالف فيتمسكون ب ا         : الس ه م ل عن ال أو نق د ق أن ال يكون ق
    . يزيل شبهتهم مع آون لفظه محتمال لها

  
    . أن يكون قوله مشتمال على خطأ  : الثامن

  
ا                ا وإثبات ه نفي م يعرف مذهب الفوا الحق وإن ل ابع خ الفوه وهو الحق والس م خ ه نفسه أنه فالوجوه الستة تبين من مذهب

    . والثامن خالفوا الحق وإن وافقوا مذهبه
  

ه   فالقسمة ثالثية، ألنهم إذا خالفوا الحق فإما أن يكونوا قد خالفوه أيضا أو واف اء قول قوه أو لم يوافقوه ولم يخالفوه النتف
    . في ذلك وآذلك إذا وافقوا الحق فإما أن يوافقوه هو أو يخالفوه، أو ينتفي األمران

  
دع        د في تفاصيل السنة ونفي الب وأهل البدع في غير الحنبلية أآثر منهم في الحنبلية بوجوه آثيرة، ألن نصوص أحم

ذهبا     أآثر من غيره بكثير فالمبتدعة ك م المنتسبون إلى غيره إذا آانوا جهمية أو قدرية أو شيعة أو مرجئة، لم يكن ذل
لإلمام إال في اإلرجاء، فإنه قول أبي فالن وأما بعض التجهم فاختلف النقل عنه ولذلك اختلف أصحابه المنتسبون إليه 

د      ا  ما بين سنية وجهمية، ذآور وإناث، مشبهة ومجسمة، ألن أصوله ال تنفي الب م تثبته ة أيضا      . ع وإن ل وفي الحنبلي
ى                 ار عل ادة اإلنك ات في حق اهللا وفي زي ادة اإلثب ا في زي دعتهم غالب ر وب رهم أآث مبتدعة، وإن آانت البدعة في غي



 

ا مصيبا في غالب األمور            ى من خالفه را عل نة، منك ه الس مخالفهم بالتكفير وغيره، ألن أحمد آان مثبتا لما جاءت ب
    . البعض ومخالفا في البعضمختلفا عنه في 

  
د تكون في النفي وهو األغلب                ار، وق ات واإلنك ادة اإلثب دعهم في زي وأما بدعة غيرهم فقد تكون أشد من بدعة مبت

    . آالجهمية، والقدرية، والمرجئة، والرافضة
  

دع والقسم الثالث من ا  . وأما زيادة اإلنكار من غيرهم على المخالف من تكفير وتفسيق فكثير ا       : لب و عن السنة نفي الخل
    . وإثباتا وترك األمر بها والنهي عن مخالفتها وهو آثير في المتفقهة والمتصوفة

  
    : وقال رحمه اهللا تعالى

  
  في المتكلم باللفظ العام ال بد أن يقوم بقلبه معنى عام: فصل  
  

اظ    : بد له من معنى ومن قال المتكلم باللفظ العام ال بد أن يقوم بقلبه معنى عام، فإن اللفظ ال العموم من عوارض األلف
م    -واهللا أعلم  -دون المعاني فما أراد  إذا حك إال المعاني الخارجة عن الذهن آالعطاء والمطر على أن قوله مرجوح ف

ه     م علي ام والحك ى الع وال  بحكم عام لمسمى من أمر أو نهي، أو خبر سلب أو إيجاب فهذا ال بد أن يستشعر ذلك المعن
ا    يجب أن يتصور األفراد من جهة تميز بعضها عن بعض بل قد ال يتصور ذلك إذا آانت مما ال ينحصر للبشر وإنم
ه       ع، أو اسم واحد فإن يتصورها ويحكم عليها من جهة المعنى العام المشترك بينها سواء آانت صيغة العموم اسم جم

م عليها باعتبار القدر المشترك العام بينها وقد يستحضر أحيانا ال بد أن يعم االسم تلك المسميات لفظا ومعنى فهو يحك
د ال   ا يحصر وق ان مم ع إن آ د يستحضر الجمي واع بخصوصه وق ام بخصوصه أو بعض األن ك الع اد ذل بعض آح
اد   يستحضر ذلك بل يكون عالما باألفراد على وجه آلي جملة ال تفصيال ثم إن ذلك الحكم يتخلف عن بعض تلك اآلح

    . لمعارض
  

    . فإن آان آافرا أو عدوا فقد ينهى عن اإلعطاء  : أعط لكل فقير درهما فإذا قيل له  : مثل أن يقول
  

عار   ر استش ن غي ه م ى ل ه بخصوصه، أو لمجرد شمول المعن د دخول ا أن يري وم إم ي العم ه ف ذي أراد دخول ذا ال فه
    . لخصوصه، بحيث لم يقم به ما يمنع الدخول مع قيام المقتضي للدخو

  
ى   وأما األول فقد أراد دخوله بعينه فهذا نظير ما ورد عليه اللفظ العام من السبب وهذا إحدى فوائد عطف الخاص عل

  : ثبوت المعنى المشترك فيه من غير معارض وإن آان من فوائده أن يتبين دخوله بعموم المعنى المشترك  : العام وهو
    . ثابتا للمشترك وبخصوص المعنى المميز وإن لم يكن الحكم

  
ه عن      : وأما الذي لم يرد دخوله في العموم ذاك يمنع فإما أن يكون حين التكلم بالعموم قد استشعر قيام المعارض فيه ف

ك          د استشعر ذل ا أن يكون ق ام وإم ى الع أن يكون أراد دخوله في حكم المعنى العام مع قيام المقتضي فيه، وهو المعن
    . وقت التكلم بالعموم عن دخوله وخروجهقبل التكلم بالعام وذهل 

  
ه ال    ه بأن فاألول آالمخصص المقارن وهذا آالمخصص السابق وإما أن يستشعر ذلك المعنى بعد تكلمه بالعام مع علم

انع من       : يريد بالعموم ما قام فيه ذلك المعارض فهنا قد يقال قد دخل في اللفظ العام من غير تخصيص واستشعار الم
    . يما بعد يكون نسخا، ألن المقتضي للدخول في اإلرادة هو ثبوت ذلك المعنى فيه وهو حاصلإرادته ف

  
    . وهذا المعنى إنما يصلح أن يكون مانعا من اإلرادة إذا استشعر حين الخطاب، ولم يكن مستشعرا

  
ل إذا غف      : ومن قال هذا فقد يقول في استشعار المانع السابق ارن ب ؤثر إال إذا ق يم عن إخراج شيء      ال ي ل وقت التعم

د       رد ق ذا الف ام وه اللفظ الع دخل في اإلرادة العامة آما دخل في استشعار المعنى العام، إذ التخصيص بيان ما لم يرد ب
    . أريد باللفظ العام، ألنه ال يشترط إرادته بخصوصه وإنما يراد إرادة القدر المشترك، وذاك حاصل

  



 

باالسم العام، ألنه إنما أراد باالسم العام ما لم يقم فيه معارض وآل من األمرين وإن آان لم بل هذا لم يرده   : وقد يقال
ك     ه بمجرد ذل يتصور المعارض مفصال ذلك المعنى فمراده أن ذلك المعنى مقتض إلرادته ال موجب لثبوت الحكم في

م يكن         : المعنى من غير التفات إلى المعارض وإذا آان مراده أن ذلك المعنى مقتض انع ل ده م ا هو عن فإذا عارض م
وت        زول عن بعضها أو ثب راده إال أن ي قد أراده فمدار األمر على أن ثبوت المعنى العام يقتضي ثبوت اإلرادة في م

    . المقتضي إلرادة األفراد والمقتضي يقتضي ثبوت األفراد إذا لم يعارضه معارض
  

ده  وعلى هذا فلو لم يستشعر المعارض المانع، لكن  ه ال يري ال    : إذا استشعره لعلم أن ه       : هل يق ه وإرادت ه حكم م يتناول ل
اه            ؟ من جهة المعنى وإن تناوله لفظه ومعنى لفظه العام  ار معن ي المشترك باعتب ى الكل ه أراد المعن ك، فإن ال ذل د يق ق

م          ده ث ه عن ا علي ام راجح ى الع ذلك المعن ى معارض ل ع     العام ولم يرد من األفراد ما فيه معن ال يكلف استشعار الموان
إن الكالم       ا، ف انع منه انع م مطلقا في األنواع واألشخاص لكثرتها ولو استشعر بعضها لم يحسن التعرض، لنفي آل م

    . وعي فقد يتعسر أو يتعذر علم الموانع، أو بيانها، أو هما جميعا  , فيه هجنة ولكنة، وطول 
  

ار       فهنا ما قام باألفراد من الخصائص المعارض ك باعتب ام يشمل ذل اه الع ة مانع من إرادة المتكلم وإن آان لفظه ومعن
    . القدر المشترك

  
ام المقتضي                  ه لقي م بدخول ا، ويحتمل أال يكون فهل نحك ده مانع ه يكون عن انع يحتمل أن ك الم ان ذل إذا آ وعلى هذا ف

اني     . فيه نظر  ؟ وانتفاء المخصص باألصل، أو نقف فيه ألن المقتضي قائم والمعارض محتمل  ول الث فإن لصاحب الق
انع      : ولألول أن يقول  . هذا المانع يمنع أن يكون المقتضي مقتضيا مع قيام هذا المانع  : أن يقول بل اقتضاؤه ثابت والم

    . مشكوك فيه واألظهر التوقف في إرادة المتكلم حينئذ
  
  وقال شيخ اإلسالم  
  

  قاعدة في تعليل الحسنات: فصل 
  
    . ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة  : إحداهما  : الحسنات تعلل بعلتين  ] قاعدة [ 

  
    : وآذلك السيئات تعلل بعلتين  . ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة  : والثانية

  
    . ما تتضمنه من المفسدة والمضرة  : إحداهما

  
ِر       {   : مثال ذلك قوله تعالى  . ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة  : والثانية اء َواْلُمنَك ِن اْلَفْحَش ى َع َلاَة َتْنَه ِإنَّ الصَّ

رُ  وت  [   } َوَلِذْآُر اللَِّه َأْآَب ه     ] 45  : العنكب ا فقول وجهين جميع ين ال رِ      {   : ، فب اء َواْلُمنَك ِن اْلَفْحَش ى َع َلاَة َتْنَه ا     } ِإنَّ الصَّ ان لم بي
ا ذآر اهللا ودعاؤه     تتضمنه من دفع المفاسد ى وجه الخصوص      -والمضار فإن النفس إذا قام به يما عل بها   -ال س أآس

الى       ال تع ذا ق ْبِر    {   : ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنكر آما يحسه اإلنسان من نفسه، وله َتِعيُنوْا ِبالصَّ َواْس
لفرح والسرور وقرة العين ما يغنيه عن اللذات المكروهة ويحصل ، فإن القلب يحصل له من ا ] 45  : البقرة [   } َوالصََّالِة

ة    ية والتعظيم هللا والمهاب ه من الخش اه      . ل اه ينه ه ن يته ومحبت ه وخش ه   . وآل واحد من رجائ رُ  {   : وقول ِه َأْآَب ِذْآُر اللَّ   } َوَل
وت [  ذي    ] 45  : العنكب ر اهللا ال ة والمصلحة أي ذآ ن المنفع ا م ا فيه ان لم اء  بي ة عن الفحش ا ناهي ن آونه ر م ا أآب فيه

هِ     {   : والمنكر فإن هذا هو المقصود لنفسه آما قال ِر اللَّ ى ِذْآ َعْوا ِإَل ة  [   } ِإَذا ُنوِدي ِللصََّلاِة ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْس ،  ] 9  : الجمع
ان ال     ذا آ ك المفسدة، وله ة       واألول تابع فهذه المنفعة والمصلحة أعظم من دفع تل ى الرحم ره إل ول أم مؤمن الفاسق يئ

اع السعادة وأصلها        اهللا ورسوله هو جم ان ب ى      . والمنافق المتعبد أمره صائر إلى الشقاء فإن اإليم ومن ظن أن المعن
ا    . ولذآر اهللا أآبر من الصالة فقد أخطأ، فإن الصالة أفضل من الذآر المجرد بالنص واإلجماع والصالة ذآر اهللا لكنه

ى أفضل أنواعه      ذآر على  ق عل لم        ؟ أآمل الوجوه فكيف يفضل ذآر اهللا المطل ه وس ه صلى اهللا علي ك قول ال ذل   : ومث
داعي               (  يئات ومطردة ل رة للس م، ومكف اة عن اإلث بلكم ومنه م، ودأب الصالحين ق ى ربك ة إل ه قرب عليكم بقيام الليل فإن

ة   ) الحسد  ى اهللا وموافق القرب إل ه من المصلحة ب ا في ين م تقبل من   فب النهي عن المس دة ب ع المفس الصالحين ومن دف
    . السيئات، والتكفير للماضي منها وهو نظير اآلية

  



 

ه ذلك قول ـيَِّئات   {   : وآ ْذِهْبَن السَّ َناِت ُي ِل ِإنَّ اْلَحَس َن اللَّْي ا مِّ اِر َوُزَلًف ِي النََّه َالَة َطَرَف ِم الصَّ ود [   } َوَأِق ع  ] 114  : ه ذا دف ، فه
ر   ] 114  : هود [   } َذِلَك ِذْآَرى ِللذَّاِآِريَن {   : لمؤذي ثم قالا ، فهذا مصلحة وفضائل األعمال وثوابها وفوائدها ومنافعها آثي

اد ي الجه ه ف نمط آقول ذا ال ن ه نة م اب والس ي الكت ا اْل {   : ف ن َتْحِتَه ِري ِم اٍت َتْج ْدِخْلُكْم َجنَّ وَبُكْم َوُي ْم ُذُن ْر َلُك ارَيْغِف   } َأْنَه
ْتٌح َقِريبٌ   {   : ، إلى قوله ] 12  : الصف [  ع مفسدة        ] 13  : الصف  [   } َوُأْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر مَِّن اللَِّه َوَف ه من دف ا في ين م ، فب

ع المضرة                  ا أيضا دف تح وهم دنيا النصر والف ذا في اآلخرة وفي ال ة فه ة بالجن الذنوب ومن حصول مصلحة الرحم
ي        {   : وأما من السيئات فكقوله  . لمنفعة ونظائره آثيرةوحصول ا اء ِف َداَوَة َواْلَبْغَض َنُكُم اْلَع َع َبْي ْيَطاُن َأن ُيوِق ِإنََّما ُيِريُد الشَّ

    : ، فبين فيه العلتين ] 91  : المائدة [   } اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّآْم َعن ِذْآِر الّلِه َوَعِن الصََّالِة
  

المنع من المصلحة التي هي رأس السعادة وهي      : حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة والثانية  : إحداهما
    . ذآر اهللا والصالة فيصد عن المأمور به إيجابا أو استحبابا

  
ذه المفسدة ويصد       ورث ه ه ي ه    وبهذا المعنى عللوا أيضا آراهة أنواع الميسر من الشطرنج ونحوه فإن أمور ب عن الم

افع والعمل الصالح             م الن ه من العل ا أمر ب وآذلك الغناء فإنه يورث القلب نفاقا ويدعو إلى الزنى ويصد القلب عن م
    . فيدعو إلى السيئات وينهى عن الحسنات مع أنه ال فائدة فيه والمستثنى منه عارضه ما أزال مفسدته آنظائره

  
ا         وآذلك البدع االعتقادية والعملية، ت م الطيب والعمل الصالح إم ه من الكل تضمن ترك الحق المشروع الذي يصد عن

ادا وعمال         ا من مفسدة الباطل اعتق ا فيه اب واسع إذا      . بالشغل عنه وإما بالمناقضة وتتضمن أيضا حصول م ذا ب وه
    . تؤمل انفتح به آثير من معاني الدين

  
ل بوصف العموم واإلطالق ال يقتضي أن يكون مشروعا بوصف   شرع اهللا ورسوله للعم  : فصل قاعدة شرعية  : وقال

ك        د بعضها فال يقتضي أن يكون ذل الخصوص والتقييد، فإن العام والمطلق ال يدل على ما يختص بعض أفراده ويقي
ا        ان فيه ره وإن آ د آ ك الخصوص والتقيي الخصوص والتقييد مشروعا، وال مأمورا به فإن آان في األدلة ما يكره ذل

    . قتضي استحبابه استحب وإال بقي غير مستحب وال مكروهما ي
  

ا       : مثال ذلك ا عام ره شرعا مطلق اءه وذآ ال   . أن اهللا شرع دع راً     {   : فق ًرا َآِثي َه ِذْآ ُروا اللَّ ال  ] 41  : األحزاب  [   } اْذُآ   : ، وق
ين،       ، و ] 55  : األعراف [   } اْدُعوْا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة {  ان مع ذآر في مك دعاء وال اع لل نحو ذلك من النصوص فاالجتم

ده لكن              : أو زمان معين، أو االجتماع لذلك ة بخصوصه وتقيي ة المطلق ة العام ه الدالل دل علي دعاء ال ت ذآر وال د لل تقيي
ة            وم عرف دعاء ي ذآر وال ك آال ى استحباب ذل ة الشرع عل إن دلت أدل ة، أو   تتناوله، لما فيه من القدر المشترك ف بعرف

اس،            ام واللب ام والمن د الطع ار، وعن اد والجمع وطرفي النه الذآر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس، واألعي
ودخول المسجد والخروج منه، واألذان والتلبية وعلى الصفا والمروة ونحو ذلك صار ذلك الوصف الخاص مستحبا    

وفي مثل هذا يعطف الخاص على العام، فإنه مشروع بالعموم   . لقمشروعا استحبابا زائدا على االستحباب العام المط
ان  ك آ ة ذل ى آراه ة الشرع عل وم الصوم وإن دلت أدل ى عم بة إل ين والخميس بالنس وم االثن والخصوص آصوم ي
األذان   مكروها مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة، فإن المداومة في الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة آ

ا والتعريف      ف ردين منه ي العيدين والقنوت في الصلوات الخمس والدعاء المجتمع عليه أدبار الصلوات الخمس أو الب
إن       ك، ف و ذل ة، ونح ل ليل ر آ راءة أو ذآ وع، أو ق اع لصالة تط ى االجتم ة عل ي األمصار والمداوم ه ف داوم علي الم

ا     ه الكت ا دل علي ة آم ة مكروه نون بدع نون بالمس ر المس اهاة غي اس مض ار والقي نة واآلث ي    . ب والس ن ف م يك وإن ل
ا           ا آم ل التعريف أحيان ة مث ر وجه المداوم ى غي ا عل الخصوص أمر وال نهي بقي على وصف اإلطالق آفعلها أحيان
ا جهر           ار في الصالة آم بعض األذآ اء، والجهر ب فعلت الصحابة واالجتماع أحيانا لمن يقرأ لهم أو على ذآر أو دع

ا      . ابن عباس بقراءة الفاتحة عمر باالستفتاح و ذلك الجهر بالبسملة أحيان األول فيكون         . وآ ذا القسم ملحق ب وبعض ه
ا           ا حسن وإيجاب م ا مطلق أمور به ا ففعل الطاعة الم الخصوص مأمورا به آالقنوت في النوازل وبعضها ينفى مطلق

ي يشرع جنسها     وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها م  . ليس فيه سنة مكروه ادات الت ا هو البدع من العب
دين        ومي العي ة آصوم ي ه أو محرم ة ألجل من الصالة والذآر والقراءة وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروه
والصالة في أوقات النهي آما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة ألجله أو مستحبة آالصلوات الخمس والسنن    

من خلقه العبادة المطلقة والترغيب فيها في أن شرع من الدين ما لم يأذن به اهللا آما قد يقع من  ولهذا قد يقع  . الرواتب
م شرعوا        . خلقه العلم المجرد في النهي عن بعض المستحب أو ترك الترغيب ى المشرآين أنه ولهذا لما عاب اهللا عل

    . من الدين ما لم يأذن به اهللا وأنهم حرموا ما لم يحرمه اهللا



 

  
    . وهذا آثير في المتصوفة من يصل ببدع األمر لشرع الدين وفي المتفقهة من يصل ببدع التحريم إلى الكفر

  
  

    : وقال 
  
   اإليجاب والتحريم في  :  فصل  
  
ان والمعروف، وتحريم      . قد يكون نعمة، وقد يكون عقوبة، وقد يكون محنة  ] اإليجاب والتحريم [ فاألول آإيجاب اإليم

ْيِهْم       {   : والمنكر وهو الذي أثبته القائلون بالحسن والقبح العقليين والعقوبة آقوله الكفر ا َعَل اُدوْا َحرَّْمَن ِذيَن َه َن الَّ َفِبُظْلٍم مِّ
ٍر وَ    {   : ، وقوله ] 160  : النساء [   } َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم لَّ ِذي ُظُف ا ُآ ْيِهْم      َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَن ا َعَل َنِم َحرَّْمَن ِر َواْلَغ َن اْلَبَق ِم

ُحوَمُهَما ام [   } ُش ه  ] 146  : األنع ى قول ِيِهمْ   {   : ، إل اُهم ِبَبْغ َك َجَزْيَن ام [   } َذِل ه ] 146  : األنع َرُهْم    {   : ، وقول ْنُهْم ِإْص ُع َع َوَيَض
  . ، فسماها آصارا وأغالال واآلصار في اإليجاب واألغالل في التحريم  ] 157  : األعراف [   } َواَألْغَالَل الَِّتي َآاَنْت َعَلْيِهْم

ي     {   : ، ويشهد له قوله ] 286  : البقرة [   } َوَال َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصًرا َآَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا {   : وقوله ْيُكْم ِف َل َعَل َوَما َجَع
َرجٍ   {   : ، وقوله ] 78  : الحج [   } ٍجالدِّيِن ِمْن َحَر ْن َح دة  [   } َما ُيِريُد الّلُه ِلَيْجَعَل َعَلْيُكم مِّ ام ينفي       ] 6  : المائ ذا النفي الع إن ه ، ف

ل الغل           : آل ما يسمى حرجا والحرج ا يضيق وضده السعة والحرج مث الضيق فما أوجب اهللا ما يضيق، وال حرم م
ه    : وهو ه          الذي ال يمكن ل قول ة فمث ا المحن ى الخروج وأم ه إل ه مع حاجت رٍ    {   : الخروج من يُكم ِبَنَه َه ُمْبَتِل رة  [   } ِإنَّ الّل   : البق

ة   ] 249 د انقطع  . اآلي اء وق ي زمن األنبي ذا ال يكون إال ف إنزال الخطاب وه د يكون ب ك ق م ذل ار   . ث د يكون بإظه وق
م         الخطاب لمن لم يكن سمعه، ثم سمعه وقد يكو ا ألن الحك ادا مخطئ ان اعتق اه وإن آ زول الخطاب أو معن اد ن ن باعتق

    . الظاهر تابع العتقاد المكلف
  

وإما أن يكون ظاهرا، مثل الذي   . فالتكليف الشرعي إما أن يكون باطنا وظاهرا، مثل الذي تيقن أنه منزل من عند اهللا
ك             يعتقد أن حكم اهللا هو اإليجاب أو التحريم، إما اجتهادا ى ذل دل عل أن نصب سبب ي ا ب ا جهال مرآب دا وإم ا تقلي وإم

ذا        ك ه ع في ذل ه، وهو مطي ظاهرا دون ما يعارضه تكليف ظاهر، إذ المجتهد المخطئ مصيب في الظاهر لما أمر ب
ا يقتضي وجود التحريم الثابت بالخطاب والوجوب             ق سبحانه م أن يخل من جهة الشرع وقد يكون من جهة الكون ب

اُنُهمْ            {   : خطاب آقولهالثابت بال ْأِتيِهْم ِحيَت ْبِت ِإْذ َت ي السَّ ُدوَن ِف ِر ِإْذ َيْع َرَة اْلَبْح ْت َحاِض ي َآاَن ِة الَِّت ِن اْلَقْرَي ْوَم   وَاْسَأْلُهْم َع َي
ُقونَ   اُنوا َيْفُس قهم      ] 163  : األعراف  [   } َسْبِتِهْم ُشرَّعًا َوَيْوَم َال َيْسِبُتوَن َال َتْأِتيِهْم َآَذِلَك َنْبُلوُهم ِبَما َآ م بفس ه باله أخبر أن ، ف

ه    . حيث أتى بالحيتان يوم التحريم ومنعها يوم اإلباحة وم إحرام وم      . آما يؤتى المحرم المبتلى بالصيد ي ه ي ؤتى ب وال ي
ذا     . حله، أو يؤتى بمن يعامله ربا وال يؤتى بمن يعامله بيعا ة وه ه   ومن ذلك مجيء اإلباحة واإلسقاط نعم ر آقول   : آثي

    . ، وقد تقدم نظائرها ] 66  : األنفال [   } اآلَن َخفََّف الّلُه َعنُكْم { 
  

ر       ن يوجب النظ رهم م ن أصحابنا وغي اء م ة والفقه ن المتكلم ر م ائل األصولية فكثي ي المس ا ف ه اهللا أم ال رحم وق
الوا   واالستدالل على آل أحد حتى على العامة والنساء حتى يوجبوه في المسائ ة ق ألن   : ل التي تنازع فيها فضالء األم

ا           . العلم بها واجب وال يحصل العلم إال بالنظر الخاص ه إنم ا وجب علم إن م ك، ف ى خالف ذل وأما جمهور األمة فعل
ا    م به وأيضا    ؟ يجب على من يقدر على تحصيل العلم وآثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق فكيف يكلف العل

ك   : قد يحصل بال نظر خاص بل بطرق أخر فالعلم إزاء    . من اضطرار وآشف وتقليد من يعلم أنه مصيب وغير ذل وب
ة     ى ذوي المعرف ه حت هؤالء قوم من المحدثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر في دقيق العلم واالستدالل والكالم في

وهذا ليس بجيد أيضا، فإن   . ائل أو اإلعراض عن تفصيلهابه وأهل الحاجة إليه من أهله ويوجبون التقليد في هذه المس
ه   العلم النافع مستحب وإنما يكره إذا آان آالما بغير علم أو حيث يضر فإذا آان آالما بعلم وال مضرة فيه فال بأس ب

    . وإن آان نافعا فهو مستحب فال إطالق القول بالوجوب صحيحا وال إطالق القول بالتحريم صحيحا
  

ة  وآذلك ى                 : المسائل الفروعي ى عل ى آل أحد حت ا عل اد فيه ة من يوجب النظر واالجته ة والمتفقه ة المتكلم من غالي
ا من            ى معرفته درة عل درة والق ا يجب مع الق ان فإنم ى األعي العامة وهذا ضعيف، ألنه لو آان طلب علمها واجبا عل

ع من       وبإزائهم   . األدلة المفصلة تتعذر أو تتعسر على أآثر العامة ى جمي ا عل د فيه من أتباع المذاهب من يوجب التقلي
    . علمائهم، وعوامهم  : بعد األئمة

  



 

ين من       اع شخص مع ومن هؤالء من يوجب التقليد بعد عصر أبي حنيفة ومالك مطلقا ثم هل يجب على آل واحد اتب
    . على وجهين  ؟ األئمة يقلده في عزائمه ورخصه 

  
ك         وهذان الوجهان ذآرهما أصحاب امي ذل ى الع ة أن       ؟ أحمد والشافعي لكن هل يجب عل اهير األم ه جم ذي علي وال

ون         د وال يوجب ى آل أحد ويحرمون التقلي اد عل االجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة ال يوجبون االجته
اد والت  اد     التقليد على آل أحد ويحرمون االجتهاد وأن االجتهاد جائز للقادر على االجته اجز عن االجته ائز للع د ج   . قلي

د   اد            ؟ فأما القادر على االجتهاد فهل يجوز له التقلي ه يجوز حيث عجز عن االجته ه خالف والصحيح أن ذا في ا    : ه إم
ا عجز           ه وجوب م ه حيث عجز سقط عن ه، فإن لتكافؤ األدلة وإما لضيق الوقت عن االجتهاد وإما لعدم ظهور دليل ل

وآذلك العامي إذا أمكنه االجتهاد في بعض المسائل   . وهو التقليد آما لو عجز عن الطهارة بالماء عنه وانتقل إلى بدله
ادرا في                د يكون الرجل ق درة والعجز وق العبرة بالق ام ف ل التجزي واالنقس اد منصب يقب إن االجته جاز له االجتهاد ف

ألة واحدة     بعض عاجزا في بعض لكن القدرة على االجتهاد ال تكون إال بحصول عل ا مس وب فأم وم تفيد معرفة المطل
    . من فن فيبعد االجتهاد فيها واهللا سبحانه أعلم

  
  وقال شيخ اإلسالم 

  
  في التمذهب: فصل  
  

ذاهب مذهب فالن      : وأما حلف آل واحد ا             : أن أفضل الم ه ففيه ا حلف علي د أن األمر آم نهم يعتق ان آل م ذا إن آ فه
    : قوالن

  
    . نث واحد منهمال يح  : أظهرهما

  
م            : والثاني ون آله ونهم سواء فيحنث ه، يجوز أن يكون صادقا ويجوز آ يحنثون إال واحدا منهم، فإن حنثه مشكوك في

ال        : وإذا حنثوا إال واحدا منهم وقد وقع الشك في عينه فهي آما لو قال أحد الزوجين ه طالق وق ا فزوجت ان غراب إن آ
    : جته طالق وهذه فيها قوالن في مذهب أحمد وغيرهإن لم يكن غرابا فزو  : اآلخر

  
ل                : أحدهما ه قي ا عن وطء زوجت ره لكن يكف آل منهم ا طالق وهو مذهب الشافعي وغي ا    : ال يقع بواحد منهم حتم
    . ردعا  : وقيل

  
ذا فهل                : والقول الثاني ى ه ه وعل ه بإحدى زوجتي دا وأوقع ان الحالف واح و آ ا ل ع بأحدهما آم ة   أنه يق تخرج المطلق

    . على قولين أيضا في مذهب أحمد والوقف قول الشافعي  ؟ بالقرعة، أو يوقف األمر 
  

والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده آما لو حلف عليه فتبين بخالفه فال طالق عليه وأما مالك فإنه يحنث الجميع 
ا  ولو تبين صدق الحالف، بناء على أصله فيمن حلف على ما ال يعلم صح ته آما لو حلف أنه يدخل الجنة والنزاع فيه

    . آالنزاع في أصل تلك المسألة
  

وجمهور العلماء ال يوقعون الطالق ألجل الشك ومالك يوقعه لعدم علم الحالف بما حلف عليه فهذه آما لو حلف واحد 
    . كعلى ما ال يعلمه ولم يناقضه غيره مثل أن يحلف أن مذهب فالن أفضل وهو غير عالم بذل

  
    : وسئل

  
    ؟ وآذلك من يعمل بأحد القولين   ؟ فهل ينكر عليه أم يهجر   : عمن يقلد بعض العلماء في مسائل االجتهاد

  
ولين        . الحمد هللا  : فأجاب مسائل االجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد الق

والن لم ينكر عليه وإذا آان في المس  د بعض               : ألة ق ه وإال قل ولين عمل ب ه رجحان أحد الق ان اإلنسان يظهر ل إن آ ف
    . العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين واهللا أعلم



 

  
  
   

    : وسئل رضي اهللا عنه
  

اب     : فقال  ؟ في رجل سئل إيش مذهبك  -رضي اهللا عنهم أجمعين  -ما تقول السادة العلماء أئمة الدين  ع آت محمدي أتب
و شيطان          : اهللا وسنة رسوله محمد صلى اهللا عليه وسلم فقيل ال ه فه ذهبا ومن ال مذهب ل ع م ينبغي لكل مؤمن أن يتب

ذهبا       : فقيل له  ؟  -رضي اهللا عنهم  -إيش آان مذهب أبي بكر الصديق والخلفاء بعده   : فقال ع م ك إال أن تتب ال ينبغي ل
  أفتونا مأجورين   ؟ المصيب من هذه المذاهب فأيهما 

  
ه             . الحمد هللا  : فأجاب ذين أمر اهللا بطاعتهم في قول وا األمر ال اس طاعة اهللا والرسول وهؤالء أول   : إنما يجب على الن

ال   ، إنما تجب طاعتهم تبعا لطاعة اهللا ورسوله    ] 59  : النساء [   } َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكْم {  م ق   : ال استقالال ث
  : النساء [   } َك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًالَفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُآنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِل { 

ى     وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه   .  ] 59 ان وال يجب عل يفتيه بشرع اهللا ورسوله من أي مذهب آ
زام مذهب                   ى أحد من المسلمين الت ول وال يجب عل ا يق اء في آل م ه من العلم د شخص بعين أحد من المسلمين تقلي
ه              اس يؤخذ من قول ل آل أحد من الن ه ب ر ب ه ويخب ا يوجب شخص معين غير الرسول صلى اهللا عليه وسلم في آل م

ر          . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويترك إال رسول ة الشرع من غي ه لعجزه عن معرف واتباع شخص لمذهب شخص بعين
ل آل أحد           ق ب ك الطري ر ذل ة الشرع بغي ه معرف جهته إنما هو مما يسوغ له ليس هو مما يجب على آل أحد إذا أمكن

     . واهللا أعلم  . ويترك المحظورعليه أن يتقي اهللا ما استطاع ويطلب علم ما أمر اهللا به ورسوله فيفعل المأمور 
  

رأى أحاديث      : وسئل شيخ اإلسالم عن رجل تفقه في مذهب من المذاهب األربعة وتبصر فيه واشتغل بعده بالحديث ف
  ؟ فهل يجوز له العمل بذلك المذهب   : صحيحة ال يعلم لها ناسخا وال مخصصا وال معارضا وذلك المذهب مخالف لها

    ؟ ع إلى العمل باألحاديث ويخالف مذهبه أو يجب عليه الرجو
  

ه وطاعة رسوله        . الحمد هللا  : فأجاب ق طاعت ى الخل قد ثبت بالكتاب والسنة واإلجماع أن اهللا سبحانه وتعالى فرض عل
ه إال رسول اهللا صلى        ه وينهى عن أمر ب صلى اهللا عليه وسلم ولم يوجب على هذه األمة طاعة أحد بعينه في آل ما ي

ي      : ليه وسلم حتى آان صديق األمة وأفضلها بعد نبيها يقولاهللا ع أطيعوني ما أطعت اهللا فإذا عصيت اهللا فال طاعة ل
لم             . عليكم ه وس ه إال رسول اهللا صلى اهللا علي ه وينهى عن أمر ب ا ي واتفقوا آلهم على أنه ليس أحد معصوما في آل م

    . ؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمآل أحد من الناس ي  : ولهذا قال غير واحد من األئمة
  

ال        يهم، فق ك هو الواجب عل ه وذل وهؤالء األئمة األربعة رضي اهللا عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في آل ما يقولون
ه أبو يوسف  هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه ولهذا لما اجتمع أفضل أصحاب  : أبو حنيفة

ك            ه السنة في ذل دل علي ا ت ك بم أخبره مال اس، ف ألة األجن بمالك فسأله عن مسألة الصاع، وصدقة الخضراوات، ومس
    . رجعت إلى قولك يا أبا عبد اهللا ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك آما رجعت  : فقال

  
    . الكتاب والسنة أو آالما هذا معناه إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على  : ومالك آان يقول

  
ولي       : والشافعي آان يقول ق فهي ق ى الطري   . إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط وإذا رأيت الحجة موضوعة عل

ال          ه ق ة مذهب ه اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرف ه عن       : وفي مختصر المزني لما ذآر أن ه نهي مع إعالم
    . ه من العلماءتقليده وتقليد غير

  
ة    : وآان يقول  . ال تقلدوني وال تقلدوا مالكا وال الشافعي وال الثوري وتعلموا آما تعلمنا  : واإلمام أحمد آان يقول من قل

وقد ثبت في الصحيح عن    . ال تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا  : علم الرجل أن يقلد دينه الرجال وقال
م   ) من يرد اهللا به خيرا يفقهه في الدين (   : اهللا عليه وسلم أنه قال النبي صلى ، والزم ذلك أن من لم يفقهه اهللا في الدين ل

    . معرفة األحكام الشرعية بأدلتها السمعية  : والتفقه في الدين  . يرد به خيرا فيكون التفقه في الدين فرضا
  



 

وره       فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين ل ع أم ة التفصيلية في جمي ة األدل كن من الناس من قد يعجز عن معرف
ه      در علي ا يق ه م ه ويلزم ى االستدالل،       . فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ال آل ما يعجز عنه من التفق ادر عل ا الق وأم

ذا     يجوز عند الحاجة، آما إذا ضاق  : يجوز مطلقا وقيل  : يحرم عليه التقليد مطلقا وقيل  : فقيل الوقت عن االستدالل وه
    . القول أعدل األقوال

  
ن   واالجتهاد ليس هو أمرا واحدا ال يقبل التجزي واالنقسام بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون ف
وباب ومسألة وآل أحد فاجتهاده بحسب وسعه فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها ورأى مع أحد القولين نصوصا 

    : لم يعلم لها معارضا بعد نظر مثله فهو بين أمرين
  

ل مجرد            يس بحجة شرعية ب ذا ل ل ه ه، ومث ى مذهب إما أن يتبع قول القائل اآلخر لمجرد آونه اإلمام الذي اشتغل عل
    . عادة يعارضها عادة غيره واشتغال على مذهب إمام آخر

  
ام وتبقى      وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدال ك اإلم اوم ذل ام يق ة عليه وحينئذ فتكون موافقته إلم

    . النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل فهذا هو الذي يصلح
  

إن نظر هذا قاصر وليس اجتهاده قائما في هذه المسألة، لضعف آلة االجتهاد في    : وإنما تنزلنا هذا التنزل ألنه قد يقال
    . حقه

  
اع                 أما إذا قدر على ا ه اتب ذا يجب علي ه النص فه دفع ب ا ي ه م يس مع ول اآلخر ل ه أن الق د مع ذي يعتق ام ال الجتهاد الت

ول      د    : النصوص وإن لم يفعل آان متبعا للظن وما تهوى األنفس وآان من أآبر العصاة هللا ولرسوله بخالف من يق ق
ال ل   ذا يق ا فه ا ال أعلمه نص وأن ذا ال ى ه ة عل ة راجح ول اآلخر حج ون للق الى  : هيك ال اهللا تع د ق ا  {   : ق َه َم اتَُّقوا اللَّ َف

ا استطعتم    (   : ، وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم ] 16  : التغابن [   } اْسَتَطْعُتْم ه م ذي تستطيعه     ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا من وال
د أن       من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو الراجح فعليك أن تت ا بع ك فيم ين ل م إن تب ك ث بع ذل

ول      ى ق ول إل للنص معارضا راجحا آان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده وانتقال اإلنسان من ق
ذي وضحت          ول ال رك الق ه وت ه علي ول ال حجة مع ألجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه بخالف إصراره على ق

    . ى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهذا مذمومحجته أو االنتقال عن قول إل
  

د رواه أيضا     -وإذا آان اإلمام المقلد قد سمع الحديث وترآه  ان ق ذا وحده ال يكون عذرا في        -ال سيما إذا آ ل ه فمث
بع        ] رفع المالم عن األئمة األعالم [ ترك النص فقد بينا فيما آتبناه في  رك العمل ب ة في ت ض نحو عشرين عذرا لألئم

    . الحديث وبينا أنهم يعذرون في الترك لتلك األعذار وأما نحن فمعذورون في ترآها لهذا القول
  

فقد   : فمن ترك الحديث العتقاده أنه لم يصح، أو أن راويه مجهول ونحو ذلك، ويكون غيره قد علم صحته وثقة راويه
ن يخالفه، أو القياس، أو عمل لبعض األمصار،  زال عذر ذلك في حق هذا ومن ترك الحديث العتقاده أن ظاهر القرآ

اس    ى القي دم عل واهر، ومق ى الظ دم عل ديث الصحيح مق ه، وأن نص الح رآن ال يخالف اهر الق ين لآلخر أن ظ د تب وق
ا أمر ال ينضبط      : والعمل لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا في حقه، فإن ظهور المدارك الشرعية لألذهان وخفاءها عنه

ا  طرفاه ال سيما  إذا آان التارك للحديث معتقدا أنه قد ترك العمل به المهاجرون واألنصار أهل المدينة النبوية وغيره
اجرين                : الذين يقال ده أن المه غ من بع د بل راجح وق ه منسوخ أو معارض ب ادهم أن م ال يترآون الحديث إال العتق إنه

    . ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض للنص واألنصار لم يترآوه بل عمل به طائفة منهم، أو من سمعه منهم،
  

ي       : وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد ام الفالن م أم اإلم د          ؟ أنت أعل ي ق ام الفالن ذه معارضة فاسدة، ألن اإلم آانت ه
ة        ى األئم ذا ولكن نسبة هؤالء إل   ] سبة  آن  [ خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من األئمة ولست أعلم من هذا وال ه

أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى األئمة وغيرهم فكما أن هؤالء الصحابة بعضهم 
د            ان بعضهم ق ى اهللا والرسول وإن آ ه إل ازعوا في ا تن لبعض أآفاء في موارد النزاع، وإذا تنازعوا في شيء ردوا م

يمم       فكذلك موارد النزاع ب  : يكون أعلم في مواضع أخر ألة ت ن مسعود في مس ين األئمة وقد ترك الناس قول عمر واب
ة    الجنب وأخذوا بقول من هو دونهما آأبي موسى األشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة وترآوا قول عمر في دي

    .  ) ءهذه وهذه سوا (   : األصابع وأخذوا بقول معاوية لما آان معه من السنة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال



 

  
يكم    : قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس  : وقد آان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له يوشك أن تنزل عل

    .  ؟ حجارة من السماء أقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر 
  

ال   وآذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوا بقول  ه فق عمر فتبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا علي
م ممن هو         ؟ أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحق أن يتبع أم أمر عمر   : لهم ا بكر وعمر أعل مع علم الناس أن أب

    . فوق ابن عمر وابن عباس
  

ام ف         ه      ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر اهللا ورسوله ويبقى آل إم ي صلى اهللا علي ة النب ي أتباعه بمنزل
ه   ن ُدوِن       {   : وسلم في أمته وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب اهللا به النصارى في قول ا مِّ اَنُهْم َأْرَباًب اَرُهْم َوُرْهَب ُذوْا َأْحَب اتََّخ

ـًها َوا      ُدوْا ِإَل ُروْا ِإالَّ ِلَيْعُب ا ُأِم ْرَيَم َوَم ِرُآونَ      الّلِه َواْلَمِسيَح اْبَن َم ا ُيْش ْبَحاَنُه َعمَّ َو ُس ـَه ِإالَّ ُه ًدا الَّ ِإَل ة  [   } ِح ، واهللا  ] 31  : التوب
    . سبحانه وتعالى أعلم والحمد هللا وحده

  
    .  ؟ وسئل شيخ اإلسالم قدس اهللا روحه هل الزم المذهب مذهب أم ال 
  

أن مذهب اإلنسان ليس بمذهب له إذا   : فالصواب  ؟ ب هل الزم المذهب مذهب أم ليس بمذه  : وأما قول السائل  : فأجاب
ال          ه وتناقضه في المق اد قول ى فس دل عل ك ي لم يلتزمه، فإنه إذا آان قد أنكره ونفاه آانت إضافته إليه آذبا عليه بل ذل

ا أق   ه ال   غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر والمحال مما هو أآثر فالذين قالوا بأقوال يلزمه م أن وال يعل
ن   ره م تواء أو غي ال عن االس ل من ق ر آ زم تكفي ذهبا لل ذهب م ان الزم الم و آ ه ول ا تلزم م أنه م يعل ا لكن ل يلتزمه
الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة، فإن الزم هذا القول يقتضي أن ال يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة وآل من لم 

ا من شيء    يثبت بين االسمين قدرا مشترآا لزم أن  ال يكون شيء من اإليمان باهللا ومعرفته واإلقرار به إيمانا، فإنه م
م           ذين ه ين ال ول غالة المالحدة المعطل تلزم ق ول هؤالء يس يثبته القلب إال ويقال فيه نظير ما يقال في اآلخر والزم ق

    . أآفر من اليهود والنصارى
  

وازم قول    م ل ك ال يعل ي ذل ن ينف را مم م أن آثي ن نعل ائق    لك ة ليست إال محض حق وهم أن الحقيق نهم يت ر م ل آثي ه ب
المخلوقين وهؤالء جهال بمسمى الحقيقة والمجاز وقولهم افتراء على اللغة والشرع وإال فقد يكون المعنى الذي يقصد 

ى الفاسد      : به نفي الحقيقة نفي مماثلة صفات الرب سبحانه لصفات المخلوقين قيل له ذا المعن ي ه ولكن   أحسنت في نف
ال    ة من ق ة، وال      : أخطأت في ظنك أن هذا هو حقيقة ما وصف اهللا به نفسه فصار هذا بمنزل يس بسميع حقيق إن اهللا ل

الى       م واهللا تع وقين وبصرهم وآالمه بصير حقيقة، وال متكلم حقيقة، ألن الحقيقة في ذلك هو ما يعهده من سمع المخل
    . منزه عن ذلك

  
ة              أصبت في تنزيه  : فيقال له ة بصيرا حقيق ان اهللا سميعا حقيق ه إذا آ ه، لكن أخطأت في ظنك أن ه خلق اهللا عن مماثلت

يم        : إذا قلنا  : فكذلك لو قال القائل  . متكلما حقيقة آان هذا متضمنا لمماثلته خلقه زم التجس ة ل ى عرشه حقيق إنه مستو عل
ة     : يته هو الزم لك إذا قلتهذا المعنى الذي سميته تجسيما ونف  : واهللا منزه عنه فيقال له درة حقيق إن له علما حقيقة، وق

ة  ا                   : وسمعا حقيق ذه الصفات هي في حقن إن ه ه من الصفات، ف ا أثبت ائر م ذلك س ة، وآ ا حقيق ة، وآالم وبصرا حقيق
ي       ك من التجس دخل في ذل ا ي   : مأعراض قائمة بجسم فإذا آنت تثبتها هللا تعالى مع تنزيهك له عن مماثلة المخلوقات وم

    . فكذلك القول في االستواء، وال فرق
  

    . أهل اللغة إنما وضعوا هذه األلفاظ لما يختص به المخلوق فال يكون حقيقة في غير ذلك  : فإن قلت
  

ذا           : ولكن هذا خطأ بإجماع األمم  : قلت ديانات وه مسلمهم وآافرهم وبإجماع أهل اللغات فضال عن أهل الشرائع وال
ك والجني أو لفظ             : قولنظير قول من ي وان والمل ة في وجه اإلنسان دون وجه الحي إن لفظ الوجه إنما يستعمل حقيق

د أهل            ا أن أسماء الصفات عن د بين ل ق ك ب العلم إنما استعمل حقيقة في علم اإلنسان دون علم الملك والجني ونحو ذل
وفها آنسبة تلك الصفة إلى موصوفها فالقدر اللغة بحسب ما تضاف إليه، فالقدر المشترك أن نسبة آل صفة إلى موص

المشترك هو النسبة فنسبة علم الملك والجني ووجوههما إليه آنسبة علم اإلنسان ووجهه إليه وهكذا في سائر الصفات 
    . واهللا أعلم 



 

  
س بمذهب له إذا أن مذهب اإلنسان لي  : فالصواب  ؟ هل الزم المذهب مذهب أم ليس بمذهب   : وأما قول السائل  : فأجاب

ال          ه وتناقضه في المق اد قول ى فس دل عل ك ي لم يلتزمه، فإنه إذا آان قد أنكره ونفاه آانت إضافته إليه آذبا عليه بل ذل
ه ال      م أن وال يعل ا أق غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر والمحال مما هو أآثر فالذين قالوا بأقوال يلزمه

م م يعل ا لكن ل ن   يلتزمه ره م تواء أو غي ال عن االس ل من ق ر آ زم تكفي ذهبا لل ذهب م ان الزم الم و آ ه ول ا تلزم أنه
الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة، فإن الزم هذا القول يقتضي أن ال يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة وآل من لم 

ا من شيء    يثبت بين االسمين قدرا مشترآا لزم أن ال يكون شيء من اإليمان باهللا ومعرفت ه واإلقرار به إيمانا، فإنه م
م           ذين ه ين ال ول غالة المالحدة المعطل تلزم ق ول هؤالء يس يثبته القلب إال ويقال فيه نظير ما يقال في اآلخر والزم ق

    . أآفر من اليهود والنصارى
  

ة ليس      وهم أن الحقيق نهم يت ر م ل آثي ه ب وازم قول م ل ك ال يعل ي ذل ن ينف را مم م أن آثي ن نعل ائق لك ت إال محض حق
المخلوقين وهؤالء جهال بمسمى الحقيقة والمجاز وقولهم افتراء على اللغة والشرع وإال فقد يكون المعنى الذي يقصد 

ى الفاسد ولكن        : به نفي الحقيقة نفي مماثلة صفات الرب سبحانه لصفات المخلوقين قيل له ذا المعن ي ه أحسنت في نف
ال   أخطأت في ظنك أن هذا هو حقيقة  ة من ق ة، وال      : ما وصف اهللا به نفسه فصار هذا بمنزل يس بسميع حقيق إن اهللا ل

الى       م واهللا تع وقين وبصرهم وآالمه بصير حقيقة، وال متكلم حقيقة، ألن الحقيقة في ذلك هو ما يعهده من سمع المخل
ة      أصبت في تنزيه اهللا عن مماثلته خلقه، لكن أخطأت في ظ     : فيقال له  . منزه عن ذلك ان اهللا سميعا حقيق ه إذا آ نك أن

    . بصيرا حقيقة متكلما حقيقة آان هذا متضمنا لمماثلته خلقه
  

ه             : إذا قلنا  : فكذلك لو قال القائل ال ل ه فيق زه عن يم واهللا من زم التجس ة ل ى عرشه حقيق ه مستو عل ذي      : إن ى ال ذا المعن ه
ك إذا قلت   ه علم    : سميته تجسيما ونفيته هو الزم ل ة     إن ل ة وسمعا حقيق درة حقيق ة، وق ا      : ا حقيق ة، وآالم وبصرا حقيق

ا هللا              إذا آنت تثبته ة بجسم ف ا أعراض قائم ذه الصفات هي في حقن إن ه حقيقة، وآذلك سائر ما أثبته من الصفات، ف
    . رقفكذلك القول في االستواء، وال ف  : تعالى مع تنزيهك له عن مماثلة المخلوقات وما يدخل في ذلك من التجسيم

  
ك       : فإن قلت ر ذل ة في غي ذا     : قلت   . أهل اللغة إنما وضعوا هذه األلفاظ لما يختص به المخلوق فال يكون حقيق ولكن ه

ول من              : خطأ بإجماع األمم ر ق ذا نظي ديانات وه مسلمهم وآافرهم وبإجماع أهل اللغات فضال عن أهل الشرائع وال
ا استعمل    إن لفظ الوجه إنما يستعمل حقيقة  : يقول في وجه اإلنسان دون وجه الحيوان والملك والجني أو لفظ العلم إنم

ا                 ة بحسب م د أهل اللغ ا أن أسماء الصفات عن د بين ل ق ك ب ك والجني ونحو ذل م المل حقيقة في علم اإلنسان دون عل
ى موصوفها فالق    در المشترك هو   تضاف إليه، فالقدر المشترك أن نسبة آل صفة إلى موصوفها آنسبة تلك الصفة إل

    . النسبة فنسبة علم الملك والجني ووجوههما إليه آنسبة علم اإلنسان ووجهه إليه وهكذا في سائر الصفات واهللا أعلم 
  
د       : وسئل شيخ اإلسالم أن يشرح ما ذآره نجم الدين بن حمدان  ل وال تقلي ر دلي ه بغي من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفت

    .  ؟ أو عذر آخر
  
    : هذا يراد به شيئان  : ابفأج
  

ك      : أحدهما أن من التزم مذهبا معينا ثم فعل خالفه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، وال استدالل بدليل يقتضي خالف ذل
ر عذر    ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعا لهواه وعامال بغير اجتهاد وال تقليد فاعال للمحرم بغي

يس ألحد أن     . منكرشرعي فهذا  وهذا المعنى هو الذي أورده الشيخ نجم الدين وقد نص اإلمام أحمد وغيره على أنه ل
دها      ا لشفعة الجوار فيعتق يعتقد الشيء واجبا أو حراما ثم يعتقده غير واجب وال حرام بمجرد هواه مثل أن يكون طالب

ا مع جد أن اإلخوة          أنها حق له ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقدها أنها ليس ان أخ د إذا آ ل من يعتق ة أو مث ت ثابت
ا      تقاسم الجد فإذا صار جدا مع أخ اعتقد أن الجد ال يقاسم اإلخوة أو إذا آان له عدو يفعل بعض األمور المختلف فيه
يقه آشرب النبيذ المختلف فيه ولعب الشطرنج وحضور السماع أن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه فإذا فعل ذلك صد

اعتقد ذلك من مسائل االجتهاد التي ال تنكر فمثل هذا ممكن في اعتقاده حل الشيء وحرمته ووجوبه وسقوطه بحسب  
ا يوجب        . هواه هو مذموم بخروجه خارج عن العدالة وقد نص أحمد وغيره على أن هذا ال يجوز  ه م ين ل ا إذا تب وأم

ألة من       رجحان قول على قول إما باألدلة المفصلة إن آان يعرف ك المس م بتل ين أعل ها ويفهمها وإما بأن يرى أحد رجل



 

ى               د عل ام أحم د نص اإلم ل يجب وق ذا يجوز ب ذا فه ل ه ول لمث ى ق اآلخر وهو أتقى هللا فيما يقوله فيرجع عن قول إل
    . ذلك

ال     : وما ذآره ابن حمدان ذا ق ه بغ        : المراد به القسم األول، وله ه مخالفت ذهبا أنكر علي زم م د أو    من الت ل أو تقلي ر دلي ي
عذر شرعي فدل على أنه إذا خالفه لدليل فتبين له بالقول الراجح أو تقليد يسوغ له أن يقلد في خالفه، أو عذر شرعي 

    . أباح المحظور الذي يباح بمثل ذلك العذر لم ينكر عليه
  

ا    دير إرادته ى تق ه أن         وهنا مسألة ثانية قد يظن أنه أرادها ولم يردها لكنا نتكلم عل م يكن ل ذهبا ل زم م وهو أن من الت
ه بعض أصحابه            ا قال ره، يكون مم دان أو غي ن حم ذآره اب ا ي ينتقل عنه قاله بعض أصحاب أحمد وآذلك غير هذا م
ره         ا ذآ ه يكون مم ر من ة آثي ي حنيف وإن لم يكن منصوصا عنه وآذلك ما يوجد في آتب أصحاب الشافعي ومالك وأب

وأصل هذه المسألة أن العامي هل   . هم، بل قد يكون المنصوص عنهم خالف ذلكبعض أصحابهم وليس منصوصا عن
ه ورخصه        ا يأخذ بعزائم ذهبا معين زم م ان ألصحاب الشافعي           ؟ عليه أن يلت ا وجه د وهم ان ألصحاب أحم ه وجه في

ون     ه يقول ذين يوجبون ك وال ه أن ي      : والجمهور من هؤالء وهؤالء ال يوجبون ذل م يكن ل ه ل ا دام    إذا التزم ه م خرج عن
    . ملتزما له أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بااللتزام منه

  
وي من       : وال ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن آان لغير أمر ديني مثل أن يلتزم مذهبا لحصول غرض دني

ه  فهذا مما ال يحمد عليه بل يذم عليه في نفس األمر، ولو آان م  : مال أو جاه ونحو ذلك ا انتقل إليه خيرا مما انتقل عن
وهو بمنزلة من ال يسلم إال لغرض دنيوي أو يهاجر من مكة إلى المدينة المرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها وقد آان في  

ه   ال ل ي صلى        : زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم رجل هاجر المرأة يقال لها أم قيس فكان يق ال النب يس فق اجر أم ق مه
ه        (   : م على المنبر في الحديث الصحيحاهللا عليه وسل وى فمن آانت هجرت ا ن إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ م

إلى اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله ومن آانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
ول           وأما إن آان انتقاله من مذهب إلى مذهب ألمر دي  .  ) إليه ى الق ول فيرجع إل ى ق ول عل ين رجحان ق ل أن يتب ي مث ن

م اهللا ورسوله في        : الذي يرى أنه أقرب إلى اهللا ورسوله ه حك ين ل فهو مثاب على ذلك، بل واجب على آل أحد إذا تب
ى آ         لم عل ه وس ل أمر أال يعدل عنه وال يتبع أحدا في مخالفة اهللا ورسوله فإن اهللا فرض طاعة رسوله صلى اهللا علي

ا  َفَال َوَربَِّك َال ُيْؤِمُنوَن َحتََّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َال َيِجُدوْا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرًجا مِّ {   : أحد في آل حال وقال تعالى مَّ
وَبُكمْ  ُقْل ِإن ُآنُتْم ُت {   : ، وقال تعالى ] 65  : النساء [   } َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسِليًما ْم ُذُن   } ِحبُّوَن الّلَه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه َوَيْغِفْر َلُك

ْن               {   : ، وقال تعالى ] 31  : آل عمران [  َرُة ِم ُم اْلِخَي وَن َلُه ًرا َأن َيُك وُلُه َأْم ُه َوَرُس ٍة ِإَذا َقَضى اللَّ ا ُمْؤِمَن ْؤِمٍن َوَل اَن ِلُم ا َآ َوَم
    .  ] 36  : األحزاب [   } َأْمِرِهْم

  
ة المسلمين فطاعة اهللا         ين أئم ه ب ذا متفق علي وقد صنف اإلمام أحمد آتابا في طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وه

واجب على جميع   : ورسوله وتحليل ما حلله اهللا ورسوله وتحريم ما حرمه اهللا ورسوله وإيجاب ما أوجبه اهللا ورسوله
ر من       : واجب على آل أحد في آل حالاإلنس والجن   : الثقلين ه آثي ا ال يعرف سرا وعالنية لكن لما آان من األحكام م

الناس رجع الناس في ذلك إلى من يعلمهم ذلك، ألنه أعلم بما قاله الرسول وأعلم بمراده فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم 
و     ه ويفهم ا قال ونهم م د      وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول يبلغ ادهم واستطاعتهم وق راده بحسب اجته نهم م

د          يس عن ا ل م م ألة أخرى من العل يخص اهللا هذا العالم من العلم والفهم ما ليس عند اآلخر وقد يكون عند ذلك في مس
    . هذا
  

الى ال تع د ق َنُم ا  {   : وق ِه َغ ْت ِفي ْرِث ِإْذ َنَفَش ي اْلَح اِن ِف َلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَم ا َوَداُووَد َوُس اِهِديَن َفَفهَّْمَناَه ْم َش ا ِلُحْكِمِه ْوِم َوُآنَّ ْلَق
، فهذان نبيان آريمان حكما في قضية واحدة، فخص اهللا أحدهما      ] 79، 78  : األنبياء [   } ُسَلْيَماَن َوُآلًّا آَتْيَنا ُحْكًما َوِعْلًما
    . بالفهم، وأثنى على آل منهما

  
ة أنفس آل         والعلماء ورثة األنبياء واجتهاد الع إذا صلى أربع ة، ف ة الكعب ى جه لماء في األحكام آاجتهاد المستدلين عل

اك        ة هن ادهم أن القبل ع جهات العتق ى أرب ة إل ة           : واحد منهم بطائف ى جه ذي صلى إل ة صحيحة وال إن صالة األربع ف
اآم   (   : قالالكعبة واحد وهو المصيب الذي له أجران آما في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه  إذا اجتهد الح

إن         .  ) فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر م ف ين له ا تب م م ان بحك وأآثر الناس إنما التزموا المذاهب بل األدي
غ الرجل           م إذا بل ده ث ابيه وأهل بل ه وس دين أبوي اإلنسان ينشأ على دين أبيه أو سيده أو أهل بلده آما يتبع الطفل في ال

الوا     فعليه أن زل اهللا ق ا أن وا م ا       : يقصد طاعة اهللا ورسوله حيث آانت وال يكون ممن إذا قيل لهم اتبع ا ألفين ع م ل نتب ب



 

و من أهل             ه فه ه وقوم ادة أبي ه وع ى عادت عليه آباءنا فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة اهللا والرسول إل
    . الجاهلية المستحقين للوعيد

ذم             وآذلك من تبين له في و من أهل ال ه فه ى عادت ه إل م عدل عن ه رسوله ث مسألة من المسائل الحق الذي بعث اهللا ب
    . والعقاب

  
ول              ه أن ق ين ل م يتب دين ول م وال ا من هو من أهل العل ع فيه وأما من آان عاجزا عن معرفة حكم اهللا ورسوله وقد اتب

ك وال يعاقب      ى ذل ذم عل اب ال ي ا هو         غيره أرجح من قوله فهو محمود يث ة م ى االستدالل ومعرف ادرا عل ان ق وإن آ
ه    . الراجح، وتوقى بعض المسائل فعدل عن ذلك إلى التقليد فهو قد اختلف في مذهب أحمد المنصوص عنه والذي علي

د                ه التقلي ه يجوز ل ره أن ن الحسن وغي د ب أصحابه أن هذا آثم أيضا وهو مذهب الشافعي وأصحابه وحكي عن محم
د،          . وز تقليد األعلميج  : مطلقا وقيل ى أحم ط عل وحكى بعضهم هذا عن أحمد آما ذآره أبو إسحاق في اللمع وهو غل

ل إسحاق     : فإن أحمد إنما يقول هذا في أصحابه فقط على اختالف عنه في ذلك وأما مثل مالك والشافعي وسفيان، ومث
الم ال       ه ال يجوز للع ى أن ر موضع عل ال     بن راهويه وأبي عبيد فقد نص في غي دهم وق ى االستدالل أن يقل ادر عل ال   : ق

ي      . تقلدوني وال تقلدوا مالكا وال الشافعي وال الثوري ه ويثن ي علي وآان يحب الشافعي ويثني عليه ويحب إسحاق ويثن
ا مصعب؛ وينهى           ور وأب ا ث د وأب ا عبي تفتي إسحاق وأب على مالك والثوري وغيرهما من األئمة ويأمر العامي أن يس

اء م اتم     العلم ي ح ة، وأب ي زرع رم وأب ر األث ي بك ي، وأب راهيم الحرب عيد وإب ن س ان ب أبي داود وعثم ن أصحابه آ
    . عليكم باألصل بالكتاب والسنة   : ويقول  . أن يقلدوا أحدا من العلماء  : السجستاني ومسلم وغيرهم

  
من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته  [   : قولهوهو   ] آتاب الرعاية [ وسئل أن يشرح ما ذآره نجم الدين بن حمدان في آخر 

و   ] المحرر [ و   ] الكافي [ بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر ويبين لنا ما أشكل علينا من آون بعض المسائل يذآر فيها في 
ا نأخذ     روايتان أو وجهان، ولم يذآر األصح وا  ] الهداية [ و   ] الخالصة [ و   ] الرعاية [ و   ] المقنع [  دري بأيهم ألرجح فال ن
    .  ؟ وإن سألونا عنه أشكل علينا  ؟ 

  
د هللا  : فأجاب ا الصحيح  . الحم ذآر فيه ان وال ي ان أو وجه ا روايت ذآر فيه ي ي ذه الكتب الت ا ه ه   : أم م يمكن فطالب العل

ة   [ بي الخطاب و أل  ] االنتصار [ للقاضي أبي يعلى و   ] التعليق [ معرفة ذلك من آتب أخرى، مثل آتاب  د األدل ن    ] عم الب
ا                   . عقيل ذآر فيه ي ي ار الت ك من الكتب الكب ر ذل ن الزاغوني وغي ي الحسن اب ي وأب وب البرزين ق القاضي يعق وتعلي

راجح   ا ال ذآر فيه الف وي ائل الخ ل       . مس ب مختصرة مث ي آت ب ف ذه الكت ائل ه د اختصرت رءوس مس رءوس  [ وق
أنه آان يقول لمن يسأله عن ظاهر     ] المحرر [ وقد نقل عن الشيخ أبي البرآات صاحب للقاضي أبي الحسين   ] المسائل

اب        . أنه ما رجحه أبو الخطاب في رءوس مسائله  : مذهب أحمد ك آت ه ذل ا يعرف من ي  [ ومم د      ] المغن ي محم للشيخ أب
ة    غير واحد   ] الهداية [ لجدنا أبي البرآات وقد شرح   ] شرح الهداية [ وآتاب  ن تيمي د اهللا ب آأبي حليم النهرواني وأبي عب

    . الخطيب عم أبي البرآات وأبي المعالي ابن المنجا وأبي البقاء النحوي لكن لم يكمل ذلك  ] التفسير [ صاحب 
  

رجح     ه ومن ت وقد اختلف األصحاب فيما يصححونه فمنهم من يصحح رواية ويصحح آخر رواية فمن عرف ذلك نقل
روه من اختالف              عنده قول واحد ع ا ذآ ل م د نق ل مذهب أحم ان مقصوده نق راجح ومن آ ول ال لى قول آخر اتبع الق

ه في آل مذهب من               ة، فإن ذاهب األئم ك م ة ومال ي حنيف ل أصحاب الشافعي وأب الروايات والوجوه والطرق آما ينق
    . ما هو معروف  : اختالف األقوال عن األئمة واختالف أصحابهم في معرفة مذهبهم ومعرفة الراجح شرعا

  
ة    ه بصر باألدل ان ل ائل وإن آ ة المس ي عام ه ف ي مذهب راجح ف د ونصوصه عرف ال را بأصول أحم ان خبي ن آ وم
م       ابعين له وال الصحابة والت نة وأق اب والس ره بالكت ن غي م م ان أعل د آ رع، وأحم ي الش راجح ف رعية عرف ال الش

ه  بإحسان، ولهذا ال يكاد يوجد له قول يخالف نصا آما يوج د لغيره وال يوجد له قول ضعيف في الغالب إال وفي مذهب
راد       ه بجواز فسخ اإلف ا آقول قول يوافق القول األقوى وأآثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجح

نكاح الزانية والقران إلى التمتع وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة آالوصية في السفر وقوله بتحريم 
دة            ربة واح وعين بض ح الك يمم أن يمس نة للمت أن الس ه ب د وقول هادة العب واز ش ه بج وب وقول ى تت ي    . حت ه ف وقول

ه روي          اء، فإن ى غالب عادات النس ارة ترجع إل ز، وت المستحاضة بأنها تارة ترجع إلى العادة وتارة ترجع إلى التميي
    . عمل بالثالثة أحمد دون غيره عن النبي صلى اهللا عليه وسلم فيها ثالث سنن،

  



 

ا أو من أحدهما                ذر منهم ان الب ا شجر وسواء آ ى األرض البيضاء والتي فيه اقاة والمزارعة عل وقوله بجواز المس
ر     ذا آثي ر ه اس ونظي   . وجواز ما يشبه ذلك وإن آان من باب المشارآة ليس من باب اإلجارة وال هو على خالف القي

د      وأما ما يسميه بعض النا ول أحم ا موافق لق ك فيه س مفردة لكونه انفرد بها عن أبي حنيفة والشافعي مع أن قول مال
ى الصغير          ي يعل ل والقاضي أب ابن عقي ا جماعة آ أو قريب منه وهي التي صنف لها الهراسي ردا عليها وانتصر له

ى     ن المثن د ب ي محم د        : وأبي الفرج ابن الجوزي وأب ك وأحم ول مال ا يكون ق ذه غالبه ا       فه ول اآلخر وم أرجح من الق
ذا     د وه ول أحم ه ق ك          : يترجح فيها القول اآلخر يكون مما اختلف في اة والشفعة ونحو ذل ل المسقطة للزآ آإبطال الحي

الحيل المبيحة للربا والفواحش ونحو ذلك وآاعتبار المقاصد والنيات في العقود والرجوع في األيمان إلى سبب اليمين 
الف، وآإقامة الحدود على أهل الجنايات آما آان النبي صلى اهللا عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون  وما هيجها مع نية الح

يقيمونها آما آانوا يقيمون الحد على الشارب بالرائحة والقيء ونحو ذلك وآاعتبار العرف في الشروط وجعل الشرط 
اس و        ه الن ا يعرف ة بم ود المطلق اء في العق ا عدوه         العرفي آالشرط اللفظي واالآتف ع وم و بي ا فه اس بيع ا عده الن أن م

    . إجارة فهو إجارة وما عدوه هبة فهو هبة وما عدوه وقفا فهو وقف ال يعتبر في ذلك لفظ معين ومثل هذا آثير 
  

  وقال شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية رحمه اهللا 
  

ذو    اني المق ورع، الرب ة       الحبر الكامل العالمة األوحد الحافظ الزاهد، العابد ال وم الرفيع ور اإللهي والعل ه الن ف في قلب
ا وعمال       ار السلف علم والفنون البديعة اآلخذ بأزمة الشريعة الناآص عن اآلراء المزلة واألهواء المضلة المقتفي آلث

ة       ن تيمي د السالم ب ن عب أدام اهللا  -مفتي الفرق مجتهد العصر أوحد الدهر تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ب
    . الحمد هللا على آالئه  : -رآته ورفع في الدنيا واآلخرة محله ودرجته ب

  
ه صلى اهللا      . وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له في أرضه وسمائه اتم أنبيائ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخ

    . عليه وعلى آله وأصحابه صالة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما
  

م        فيجب   : وبعد ذين ه اء ال رآن خصوصا العلم ه الق على المسلمين بعد مواالة اهللا ورسوله مواالة المؤمنين آما نطق ب
دايتهم            ى ه د أجمع المسلمون عل ر والبحر وق م في ظلمات الب ورثة األنبياء الذين جعلهم اهللا بمنزلة النجوم يهتدى به

ؤها شرارها إال المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم ودرايتهم إذ آل أمة قبل مبعث محمد صلى اهللا عليه وسلم فعلما
    . خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا

  
لم في   شيء   وليعلم أنه ليس أحد من األئمة المقبولين عند األمة قبوال عاما يتعمد مخالفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

من سنته، دقيق وال جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن آل أحد من الناس يؤخذ من  
قوله ويترك إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخالفه فال بد له 

    . من عذر في ترآه
  
    : أصناف وجميع األعذار ثالثة 
  

    . عدم اعتقاده أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قاله  : أحدها
  

    . عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول  : والثاني
  

    . وهذه األصناف الثالثة تتفرع إلى أسباب متعددة  . اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ  : والثالث
  
ه        . هأال يكون الحديث قد بلغ  : السبب األول  د بلغ م يكن ق ه وإذا ل ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجب

اس، أو موجب استصحاب    ك      : وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، أو بموجب قي د يوافق ذل فق
وال السلف مخا      . الحديث تارة ويخالفه أخرى ث،    وهذا السبب هو الغالب على أآثر ما يوجد من أق بعض األحادي ا ل لف

ة          م تكن ألحد من األم لم ل ه وس لم         . فإن اإلحاطة بحديث رسول اهللا صلى اهللا علي ه وس ي صلى اهللا علي ان النب د آ وق
ه        ه أولئك أو بعضهم لمن يبلغون يحدث، أو يفتي، أو يقضي، أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغ

ي   فينتهي علم ذلك إلى من يشاء اهللا  من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفت



 

د هؤالء من            نهم فيكون عن ه لمن أمك ك المجلس ويبلغون أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من آان غائبا عن ذل
م    العلم ما ليس عند هؤالء وعند هؤالء ما ليس عند هؤالء وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة وم   رة العل دهم بكث ن بع

ك                  . أو جودته ر ذل ذا ال يمكن ادعاؤه قط واعتب لم فه ه وس ع حديث رسول اهللا صلى اهللا علي ا إحاطة واحد بجمي وأم
ه خصوصا الصديق  نته وأحوال لم وس ه وس أمور رسول اهللا صلى اهللا علي ة ب م األم م أعل ذين ه اء الراشدين ال بالخلف

ه ح  ده              رضي اهللا عنه، الذي لم يكن يفارق ه يسمر عن ى إن ات حت ه في غالب األوق ان يكون مع ل آ فرا ب ضرا وال س
ن الخطاب       . بالليل في أمور المسلمين  ذلك عمر ب ه    -وآ ول        -رضي اهللا عن ا يق را م لم آثي ه وس ه صلى اهللا علي   : فإن

ه  رضي اهللا ع -دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر  (  راث    -ن عن مي
ما لك في آتاب اهللا من شيء وما علمت لك في سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من شيء ولكن اسأل     : الجدة قال

غ    ) الناس فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهدا أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أعطاها السدس  د بل ، وق
ليس هؤالء الثالثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة هذه السنة عمران بن حصين أيضا و
ره        . التي قد اتفقت األمة على العمل بها ى أخب تئذان حت م سنة االس وآذلك عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه لم يكن يعل

أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية ولم يكن عمر   . بها أبو موسى واستشهد باألنصار وعمر أعلم ممن حدثه بهذه السنة
ى     -زوجها بل يرى أن الدية للعاقلة حتى آتب إليه الضحاك بن سفيان  لم عل ه وس وهو أمير لرسول اهللا صلى اهللا علي

ا       ( يخبره  -بعض البوادي  ة زوجه يم الضبابي من دي رأة أش ه     ) أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورث ام رك رأي فت
ه   لو ل  : لذلك وقال ذا لقضينا بخالف ن               . م نسمع به رحمن ب د ال ره عب ى أخب ة حت م المجوس في الجزي م حك م يكن يعل ول

ه     .  ) سنوا بهم سنة أهل الكتاب  : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال (  -رضي اهللا عنه  -عوف  ولما قدم سرغ وبلغ
م          أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين األولين الذين معه ثم ا ا رأى ول ه بم تح فأشار آل علي لمة الف م مس ألنصار ث

ال    : يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الطاعون وأنه ق
عباس أمر وتذاآر هو وابن   .  ) إذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه ( 

  : الذي يشك في صالته فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
ريح      : وآان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول  .  ) إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن (  دثنا عن ال ال    ؟ من يح ق

لم    فبلغني وأنا في أخر  : أبو هريرة ه وس يات الناس فحثثت راحلتي حتى أدرآته فحدثته بما أمر به النبي صلى اهللا علي
ا من السنة      . عند هبوب الريح فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها من ليس مثله ومواضع أخر لم يبلغه ما فيه

سب منافعها وقد آان عند أبي موسى فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك مثل ما قضى في دية األصابع أنها مختلفة بح
ال     -وهما دونه بكثير في العلم  -وابن عباس  لم ق ه وس ي     (   : علم بأن النبي صلى اهللا علي ذه سواء يعن ذه وه ام    : ه اإلبه
م      ) والخنصر ك ول اع ذل ، فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي اهللا عنه في إمارته فقضى بها ولم يجد المسلمون بدا من اتب
ه الحديث    -رضي اهللا عنه  -با في عمر يكن عي م يبلغ ل اإلحرام،           . حيث ل ان ينهي المحرم عن التطيب قب ذلك آ وآ

وقبل اإلفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة هو وابنه عبد اهللا رضي اهللا عنهما وغيرهما من أهل الفضل ولم يبلغهم 
    .  ) عليه وسلم إلحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوفطيبت رسول اهللا صلى اهللا   : حديث عائشة رضي اهللا عنها ( 

  
بلغهم          م ت ة من السلف ول ك طائف ى ذل ه عل وآان يأمر البس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت واتبع
لم من           ه وس ي صلى اهللا علي ك عن النب د روي ذل م وق أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العل

    . ه متعددة صحيحةوجو
  

ة             ه الفريع ى حدثت د في بيت الموت حت ا تعت ا زوجه وفى عنه أن المت وآذلك عثمان رضي اهللا عنه لم يكن عنده علم ب
امكثي في بيتك  (   : بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بقضيتها لما توفي زوجها وأن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال لها

    . ذ به عثمانفأخ  ) حتى يبلغ الكتاب أجله
  

لم رد       ه وس ي صلى اهللا علي ه أن النب وأهدي له مرة صيد آان قد صيد ألجله فهم بأآله حتى أخبره علي رضي اهللا عن
ي اهللا      . لحما أهدي له ديثا نفعن لم ح وآذلك علي رضي اهللا عنه قال، آنت إذا سمعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

ه وإذا حدثني   و بكر وذآر               بما شاء أن ينفعني من و بكر وصدق أب ي صدقته وحدثني أب إذا حلف ل ره استحلفته ف غي
    . حديث صالة التوبة المشهور

  
سنة رسول    ( وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا آانت حامال تعتد بأبعد األجلين ولم يكن قد بلغتهم 

ا       اهللا صلى اهللا عليه وسلم في سبيعة األسلمية حيث أفتاها أن عدتها وضع حمله لم ب ه وس ى    .  ) النبي صلى اهللا علي وأفت
تهم سنة رسول اهللا صلى         م تكن بلغ ا ول هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فال مهر له



 

ه     . اهللا عليه وسلم في بروع بنت واشق لم   وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي وس
ا                 . عددا آثيرا جدا ة وأفقهه م األم انوا أعل وف فهؤالء آ ه أل ه، فإن رهم فال يمكن اإلحاطة ب ه عن غي وأما المنقول من

    . وأتقاها وأفضلها فمن بعدهم أنقص، فخفاء بعض السنة عليه أولى فال يحتاج إلى بيان 
ا     فمن اعتقد أن آل حديث صحيح قد بلغ آل واحد من األئمة أو إماما م ا قبيح أ فاحش و مخطئ خط ولن    . عينا فه وال يق

د      . األحاديث قد دونت وجمعت، فخفاؤها والحال هذه بعيد  : قائل ا جمعت بع ألن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنم
ن         لم في دواوي ه وس انقراض األئمة المتبوعين ومع هذا فال يجوز أن يدعي انحصار حديث رسول اهللا صلى اهللا علي

ك      : ثم لو فرض انحصار حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معينة اد ذل الم وال يك فليس آل ما في الكتب يعلمه الع
    . يحصل ألحد

  
بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو ال يحيط بما فيها بل الذين آانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من  

بلغهم وصح عندهم قد ال يبلغنا إال عن مجهول، أو بإسناد منقطع، أو ال يبلغنا بالكلية  المتأخرين بكثير، ألن آثيرا مما
م القضية            ه من عل ذا أمر ال يشك في دواوين وه ا في ال ولن    . فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف م وال يق

د     . من لم يعرف األحاديث آلها لم يكن مجتهدا  : قائل ي صلى اهللا        ألنه إن اشترط في المجته ه النب ا قال ع م ه بجمي علم
فليس في األمة مجتهد وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث ال   : عليه وسلم وفعله فيما يتعلق باألحكام

    . يخفى عليه إال القليل من التفصيل ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه 
  
اني   ره من رجال                أن يكون   : السبب الث ه أو غي ه أو محدث محدث ا ألن محدث ده إم م يثبت عن ه ل ه لكن د بلغ الحديث ق

م يضبط لفظ الحديث مع أن           . اإلسناد مجهول عنده أو متهم أو سيئ الحفظ ا، أو ل ل منقطع ندا ب وإما ألنه لم يبلغه مس
ر      ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل بأن يكون غيره يعلم من المجه د رواه غي ة أو يكون ق ده الثق ول عن

اظ، أو         اظ الحديث بعض المحدثين الحف د ضبط ألف أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة وق
    . لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها؛ وهذا أيضا آثير جدا 

  
ة المشهورين م       ى األئم ابعيهم إل ابعين وت إن         وهو في الت ر من القسم األول ف ر من العصر األول أو آثي دهم أآث ن بع

األحاديث آانت قد انتشرت واشتهرت لكن آانت تبلغ آثيرا من العلماء من طرق ضعيفة وقد بلغت غيرهم من طرق  
ذا وجد في آالم           ذا الوجه وله ا من ه صحيحة غير تلك الطرق فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفه

قولي في هذه المسألة آذا وقد روي فيها حديث   : واحد من األئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته فيقول غير
    . بكذا، فإن آان صحيحا فهو قولي

  
ان الصواب      : السبب الثالث  اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر سواء آ

ده      : منها  : آل مجتهد مصيب، ولذلك أسباب  : عهما عند من يقولمعه أو مع غيره أو م أن يكون المحدث بالحديث يعتق
ى    . أحدهما ضعيفا، ويعتقده اآلخر ثقة ومعرفة الرجال علم واسع، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه، الطالعه عل

ر جارح،     ك السبب غي ه       سبب جارح وقد يكون الصواب مع اآلخر لمعرفته أن ذل ر جارح، أو ألن ا ألن جنسه غي إم
ا           . آان له فيه عذر يمنع الجرح ل م اع واالختالف مث ك من اإلجم وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذل

ه          : ومنها  . لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم د أن ره يعتق ه وغي أال يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عن
حال استقامة وحال اضطراب مثل أن يختلط أو    : أن يكون للمحدث حاالن  : ومنها  . جب ذلك معروفةسمعه ألسباب تو

تحترق آتبه فما حدث به في حال االستقامة صحيح وما حدث به في حال االضطراب ضعيف فال يدري ذلك الحديث 
ك الحديث        : اومنه  . وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال االستقامة  ؟ من أي النوعين  د نسي ذل أن يكون المحدث ق

رك الحديث        ة توجب ت ذا عل دا أن ه ه معتق ا يصح        . فلم يذآره فيما بعد أو أنكر أن يكون حدث ذا مم ره أن ه رى غي وي
م يكن       : ومنها  . والمسألة معروفة  . االستدالل به أن آثيرا من الحجازيين يرون أال يحتج بحديث عراقي أو شامي إن ل

ذبوهم          : بالحجاز حتى قال قائلهم له أصل اب ال تصدقوهم وال تك ة أحاديث أهل الكت نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزل
د اهللا حجة        : وقيل آلخر ة عن عب ال   ؟ سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقم ه أصل بالحجاز فال         : ق م يكن ل إن ل

نهم   ا اضطراب         وهذا العتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ ع ع فيه راقيين وق ا شيء وأن أحاديث الع منه
ذا      . أوجب التوقف فيها رك التضعيف به وبعض العراقيين يرى أال يحتج بحديث الشاميين وإن آان أآثر الناس على ت

و     . فمتى آان اإلسناد جيدا آان الحديث حجة سواء آان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك وقد صنف أب
اود السجستاني آتابا في مفاريد أهل األمصار من السنن يبين ما اختص به أهل آل مصر من األمصار من السنن       د



 

ا              ة والبصرة وغيره ة، والطائف، ودمشق وحمص والكوف ة، ومك ل المدين رهم مث د غي ندة عن ى    . التي ال توجد مس إل
    . أسباب أخر غير هذه 

  
حد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث  اشتراطه في خبر الوا  : السبب الرابع 

ار    تراط بعضهم انتش اس األصول واش الف قي ا إذا خ ون المحدث فقيه تراط بعضهم أن يك نة واش اب والس ى الكت عل
    . الحديث وظهوره إذا آان فيما تعم به البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه 

  
ل الحديث المشهور         : سالسبب الخام  اب والسنة مث أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه وهذا يرد في الكت

ه       : فقال  ؟ عن عمر رضي اهللا عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فال يجد الماء  ال ل اء فق ال يصل حتى يجد الم
م         يا أمير المؤمنين أما تذآر إذ آنت أنا وأنت في اإلبل  : عمار ا أنت فل ة وأم ا تمرغ الداب فأجنبنا فأما أنا فتمرغت آم

ه     (   : تصل فذآرت ذلك للنبي صلى اهللا عليه وسلم فقال ه وآفي ا وجه إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه األرض فمسح بهم
ا تول       : فقال  . إن شئت لم أحدث به  : اتق اهللا يا عمار فقال  : فقال له عمر  )  ؟  ك م ل نوليك من ذل ذه سنة شهدها      . يت ب فه

ه    . عمر ثم نسيها حتى أفتى بخالفها وذآره عمار فلم يذآر وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به وأبلغ من هذا أن
يا أمير   : فقالت امرأة  . ال يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم وبناته إال رددته  : خطب الناس فقال
رأت    ؟ منا شيئا أعطانا اهللا إياه المؤمنين لم تحر م ق اًرا    {   : ث َداُهنَّ ِقنَط ُتْم ِإْح ا      ] 20  : النساء  [   } َوآَتْي ى قوله ، فرجع عمر إل

ا رسول اهللا صلى       . وقد آان حافظا لآلية ولكن نسيها ده إليهم وآذلك ما روي أن عليا ذآر الزبير يوم الجمل شيئا عه
   . وهذا آثير في السلف والخلف   . رف عن القتالاهللا عليه وسلم فذآره حتى انص

  
ة    : السبب السادس عدم معرفته بداللة الحديث تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقل

ير    ي تفس اء ف ف العلم د يختل ي ق ة الت ات الغريب ن الكلم ك م ر ذل ى غي رر، إل ذة والغ ة والمناب ابرة والمالمس ها والمخ
ذا            ;  ) ال طالق وال عتاق في إغالق (   : وآالحديث المرفوع ه ال يعرف ه اإلآراه ومن يخالف د فسروا اإلغالق ب إنهم ق ف

    . التفسير
  

ه         ه في لغت ا يفهم ى م ه عل وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يحمل
تهم     بناء على أن األصل بقاء الل ه لغ واع المسكر، ألن غة آما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أن

    . وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث آثيرة صحيحة
  

د   وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه آذلك في اللغة  ان ق وإن آ
    . جاء من األحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر

  
راد هو             ان الم ده وإن آ ى األقرب عن ه عل ة ومجاز، فيحمل ين حقيق رددا ب وتارة لكون اللفظ مشترآا أو مجمال، أو مت

ى ال       ا حمل آخرون     اآلخر آما حمل جماعة من الصحابة في أول األمر الخيط األبيض والخيط األسود عل ل وآم حب
ط  ] 6  : المائدة [   } َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّْنُه {   : قوله إن          . ، على اليد إلى اإلب ة، ف ة من النص خفي ارة لكون الدالل وت

م   جهات دالالت األقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراآها وفهم وجوه الكالم بحسب منح الحق سبحانه وموا ه ث هب
د     اه بع م ينس قد يعرفها الرجل من حيث العموم وال يتفطن لكون هذا المعنى داخال في ذلك العام ثم قد يتفطن له تارة ث

ي بعث          . ذلك ة الت ة العربي ه اللغ ا ال تحتمل وهذا باب واسع جدا ال يحيط به إال اهللا وقد يغلط الرجل فيفهم من الكالم م
    . الرسول صلى اهللا عليه وسلم بها

  
ابع    ة في الحديث      : السبب الس اده أن ال دالل ة            . اعتق ة الدالل م يعرف جه ه أن األول ل ذي قبل ين ال ذا وب ين ه رق ب والف

ة سواء            ك الدالل رد تل ا ي ه من األصول م أن يكون ل والثاني عرف جهة الداللة لكن اعتقد أنها ليست داللة صحيحة ب
ل أن ي      أ مث يس بحجة وأن         آانت في نفس األمر صوابا أو خط وم ل يس بحجة وأن المفه ام المخصوص ل د أن الع عتق

ور أو أن   ر المجرد ال يقتضي الوجوب، أو ال يقتضي الف ببه أو أن األم ى س ى سبب مقصور عل وارد عل وم ال العم
ه       وم ل ا أو أن المقتضي ال عم ع أحكامه ا وال جمي ، فال  المعرف بالالم ال عموم له أو أن األفعال المنفية ال تنفي ذواته

يدعي العموم في المضمرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخالف 
اس     راد أجن ه أف دخل في ا وت ف فيه دالالت المختل ع ال م تحط بجمي ردة ل ت األصول المج م وإن آان ذا القس ي ه ه ف من



 

ين          مثل أن يعتق  ؟ هل هي من ذلك الجنس أم ال  : الدالالت ة تع أن يكون مشترآا ال دالل ين مجمل ب ذا اللفظ المع د أن ه
    . أحد معنييه أو غير ذلك

  
امن  ام بخاص أو     : السبب الث ل معارضة الع رادة مث ا ليست م ى أنه ا دل عل د عارضها م ة ق ك الدالل اده أن تل اعتق

ى الم  واع المعارضات    المطلق بمقيد أو األمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل عل ى أن اب     . جاز إل وهو ب
    . واسع أيضا، فإن تعارض دالالت األقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم

  
اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه، أو نسخه، أو تأويله إن آان قابال للتأويل بما يصلح    : السبب التاسع 

ذا نوعان     أن يكون معارضا باالتفاق مثل آية أو حديث آخر اع وه ل إجم ذا المعارض      : أحدهما   : أو مث د أن ه أن يعتق
    . راجح في الجملة فيتعين أحد الثالثة من غير تعيين واحد منها

  
    . وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ، أو أنه مؤول

  
اك       ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث ه لفظه أو هن ا ال يحتمل ى م عل

ما يدفعه وإذا عارضه من حيث الجملة فقد ال يكون ذلك المعارض داال وقد ال يكون الحديث المعارض في قوة األول 
ا هو عدم             اع المدعي في الغالب إنم ا في الحديث األول واإلجم ة وغيره إسنادا أو متنا وتجيء هنا األسباب المتقدم

م بالمخالف مع أن     و  . العلم بالمخالف قد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العل
د             اس ق أن الن ه ب ائال، مع علم ه ق م ب م يعل وال ل دئ ق ظاهر األدلة عندهم يقتضي خالف ذلك لكن ال يمكن العالم أن يبت

ذا       إن آان في المس  : قالوا خالفه حتى إن منهم من يعلق القول فيقول دي آ القول عن ع وإال ف ا يتب ألة إجماع فهو أحق م
    . ال أعلم أحدا أجاز شهادة العبد  : وآذا وذلك مثل من يقول

  
أجمعوا على أن المعتق بعضه ال يرث وتوريثه محفوظ عن   : وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم ويقول

    . وسلم علي وابن مسعود وفيه حديث حسن عن النبي صلى اهللا عليه
  

ر       : ويقول آخر ي جعف وظ عن أب ال أعلم أحدا أوجب الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم في الصالة وإيجابها محف
ا            رهم آم وال جماعات غي الده وأق م في ب ذين أدرآه م ال الباقر، وذلك أن غاية آثير من العلماء أن يعلم قول أهل العل

ة من        تجد آثيرا من المتقدمين ال يعلم إال ق ين أو ثالث ول اثن م إال ق أخرين ال يعل ول المدنيين والكوفيين وآثير من المت
ذا   األئمة المتبوعين وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف اإلجماع، ألنه ال يعلم به قائال وما زال يقرع سمعه خالفه فه

اع أو ال   ا لإلجم ذا خالف ون ه ه أن يك ذا، لخوف الف ه ديث يخ ى ح ه أن يصير إل اع ال يمكن الف لإلجم ه مخ اده أن عتق
ة، وبعضهم                 . واإلجماع أعظم الحجج   ه حقيق ذور في ه وبعضهم مع ا يترآون ر مم اس في آثي ر من الن ذا عذر آثي وه

    . معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور وآذلك آثير من األسباب قبله وبعده
  
ا ال يعتقده غيره أو جنسه معارض، أو ال يكون  معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مم  : السبب العاشر 

اهر    ادهم أن ظ رآن واعتق اهر الق ديث الصحيح بظ وفيين الح ن الك ر م ا، آمعارضة آثي ة معارضا راجح ي الحقيق ف
ول من الوجوه      القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دالالت الق

رة ذ  . الكثي اهد وله م بش ع الحك ا يمن رآن م ي ظاهر الق يس ف م أن ل رهم يعل ان غي ين وإن آ اهد واليم ا ردوا حديث الش
    . ويمين ولو آان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم

  
تغناء بظاهر               زعم االس ى من ي رد عل الته المشهورة في ال ا رس د فيه وللشافعي في هذه القاعدة آالم معروف وألحم

    . فسير سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد أورد فيها من الدالئل ما يضيق هذا الموضع عن ذآرهالقرآن عن ت
  

ك أن            ول ذل اد من يق ه واعتق ادة علي ه زي ه أو في د لمطلق اب أو تقيي ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكت
ام نسخ وآم     دنيين الحديث الصحيح       الزيادة على النص آتقييد المطلق نسخ وأن تخصيص الع ة من الم عارضة طائف

ة أحاديث      ر آمخالف ى الخب بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدمة عل
و         م ل ألة وأنه ك المس وا في تل د اختلف خيار المجلس بناء على هذا األصل وإن آان أآثر الناس قد يثبتون أن المدنيين ق

    . الفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبرأجمعوا وخ



 

  
ى    . وآمعارضة قوم من البلدين بعض األحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية ال تنقض بمثل هذا الخبر إل

    . غير ذلك من أنواع المعارضات سواء آان المعارض مصيبا أو مخطئا
  

ع           فهذه األسباب العشرة ظاهرة وفي آثير من األحاديث م نطل رك العمل بالحديث ل الم حجة في ت يجوز أن يكون للع
د ال            ه وق دي حجت د يب الم ق اء والع واطن العلم ا في ب ع م نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جمي

الحجة صوابا   يبديها وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد ال تبلغ وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد ال ندرآه سواء آانت 
ه            ه بحديث صحيح وافق ول ظهرت حجت دل عن ق ا أن نع في نفس األمر أم ال لكن نحن وإن جوزنا هذا فال يجوز لن
م، إذ تطرق              ان أعل ذه الحجة وإن آ ه ه دفع ب ا ي ه م الم يجوز أن يكون مع طائفة من أهل العلم، إلى قول آخر قاله ع

اده بخالف          الخطأ إلى آراء العلماء أآثر من تطرقه إلى األدل ع عب ى جمي ة الشرعية حجة اهللا عل إن األدل ة الشرعية ف
    . رأي العالم

  
ذا التجويز        ان العمل به و آ ذلك ول والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي العالم ليس آ

نفسه قد يكون معذورا في ترآه  جائزا لما بقي في أيدينا شيء من األدلة التي يجوز فيها مثل هذا لكن الغرض أنه في
ال سبحانه    د ق َبتْ        {   : له ونحن معذورون في ترآنا لهذا الترك وق ا َآَس ا َم ْت َلَه ْد َخَل ٌة َق َك ُأمَّ رة  [   } ِتْل ة   ] 134  : البق ، اآلي

    .  ] 59  : نساءال [   } َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّلِه َوالرَُّسوِل {   : وقال سبحانه
  

اس رضي اهللا            ن عب ال اب ا ق اس آم ول أحد من الن لم بق وليس ألحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى اهللا عليه وس
اس   : عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث فقال له يكم      : قال أبو بكر وعمر فقال ابن عب زل عل يوشك أن تن

ال رسول اهللا    ول ق و بكر وعمر        حجارة من السماء أق ال أب ون ق لم وتقول ه وس رك يكون      ؟  صلى اهللا علي ان الت وإذا آ
ه من                  ارك ل د أن الت م، فال يجوز أن يعتق ل أو تحريم أو حك ه تحلي إذا جاء حديث صحيح في باب، ف ذه األس لبعض ه

    . زل اهللالعلماء الذين وصفنا أسباب ترآهم يعاقب، لكونه حلل الحرام أو حرم الحالل، أو حكم بغير ما أن
  

ى فعل     د عل ال           : وآذلك إن آان في الحديث وعي ك، فال يجوز أن يق ة أو غضب أو عذاب ونحو ذل ك    : من لعن إن ذل
    . العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد

  
وا أن    : وهذا مما ال نعلم بين األمة فيه خالفا إال شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه أنهم زعم

التحريم، أو   ه ب د لمن فعل المحرم مشروط بعلم ذا ألن لحوق الوعي ه وه ى خطئ دين يعاقب عل المخطئ من المجته
الم   ر ع ات غي يئا من المحرم ل ش د باإلسالم وفع ان حديث عه ة أو آ أ ببادي ن نش إن م التحريم، ف م ب ه من العل بتمكن

تند في اس        م يس م يحد وإن ل أثم ول ل شرعي   بتحريمها لم ي ى دلي تند في          . تحالله إل ه الحديث المحرم واس م يبلغ فمن ل
بحانه             ال اهللا س اده ق ودا ألجل اجته أجورا محم ذا م ان ه ذا آ ذورا، وله ى أن يكون مع ل شرعي أول ى دلي   : اإلباحة إل

َلْيَماَن {  اء [   } َوَداُووَد َوُس ه  ] 78  : األنبي ى قول ا { ، إل ليمان ب  } َوِعْلًم اختص س م ف الحكم والعل ا ب ى عليهم ي   . الفهم، وأثن وف
ال     لم ق ه وس ه      (   : الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا علي اآم فأصاب فل د الح إذا اجته

ه، ألن         ) أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ور ل اده وخطؤه مغف ك ألجل اجته فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذل
الى درك ال َرجٍ        {   : صواب في جميع أعيان األحكام إما متعذر أو متعسر وقد قال تع ْن َح دِّيِن ِم ي ال ْيُكْم ِف َل َعَل ا َجَع   } َوَم

    .  ] 185  : البقرة [   } ُيِريُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر {   : ، وقال تعالى ] 78  : الحج [ 
  

دق      وفي الصحيحين ام الخن ال ألصحابه ع ه ق ي       (   : عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أن ال يصلين أحد العصر إال في بن
ذا،      : ال نصلي إال في بني قريظة وقال بعضهم  : قريظة فأدرآتهم صالة العصر في الطريق فقال بعضهم ا ه رد من لم ي

ة في    فاألولون ت  ) فلم يعب واحدة من الطائفتين  . فصلوا في الطريق وات داخل مسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الف
    . العموم واآلخرون آان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم فإن المقصود المبادرة إلى القوم

  
ا    ؟ هل يخص العموم بالقياس  : وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختالفا مشهورا ق آ نوا ومع هذا فالذين صلوا في الطري

    . أصوب
  



 

رده      ( وآذلك  لم ب ه وس ي صلى اهللا علي ك       ) بالل رضي اهللا عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره النب ى ذل م يرتب عل ول
التحريم       ه ب دم علم يظ لع ا           , حكم آآل الربا من التفسيق واللعن والتغل اتم وجماعة من الصحابة لم ن ح ذلك عدي ب وآ

الى ه تع دوا أن قول ى {   : اعتق َوِد َحتَّ ْيِط اَألْس َن اْلَخ َيُض ِم ْيُط اَألْب ُم اْلَخ يََّن َلُك رة [   } َيَتَب يض  ] 187  : البق ال الب اه الحب ، معن
لم      ه وس ي صلى اهللا علي والسود فكان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود ويأآل حتى يتبين أحدهما من اآلخر فقال النب

ى      ) النهار وسواد الليلإن وسادك إذا لعريض إنما هو بياض  (   : لعدي م يرتب عل فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكالم ول
هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن آان من أعظم الكبائر بخالف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل   

فاء العي السؤ     (   : فاغتسل فمات، فإنه قال ا ش ر      ) القتلوه قتلهم اهللا هال سألوا إذا لم يعلموا إنم وا بغي إن هؤالء أخطئ ؛ ف
    . اجتهاد، إذ لم يكونوا من أهل العلم

  
ال     ( وآذلك  ذي ق ل ال ا قت ات      : لم يوجب على أسامة بن زيد قودا وال دية وال آفارة لم ه إال اهللا في غزوة الحرق   ;  ) ال إل

ه حر        يس بصحيح مع أن قتل ذا اإلسالم ل ذلك السلف وجمهور       . امفإنه آان معتقدا جواز قتله بناء على أن ه وعمل ب
ان            ارة، وإن آ ة وال آف ود وال دي م يضمن بق ائغ ل ل س دل بتأوي الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل الع

    . قتلهم وقتالهم محرما
  

وب آم        ه في القل م ب تقرار العل ا أن وهذا الشرط الذي ذآرناه في لحوق الوعيد ال يحتاج أن يذآر في آل خطاب، الس
الوعد على العمل مشروط بإخالص العمل هللا، وبعدم حبوط العمل بالردة ثم إن هذا الشرط ال يذآر في آل حديث فيه 

    . وعد
  

ددة  د متع ع لحوق الوعي انع وموان ه لم م يتخلف عن إن الحك د ف ام الموجب للوعي در قي م حيث ق ا   : ث ة ومنه ا التوب منه
ة أرحم      االستغفار ومنها الحسنات الماحية للسي ا رحم فيع مطاع ومنه ئات ومنها بالء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعة ش

ه        . الراحمين ى أهل ر عل ى اهللا شراد البعي فإذا عدمت هذه األسباب آلها ولن تعدم إال في حق من عتا وتمرد وشرد عل
ك تحريم الفعل    فهنالك يلحق الوعيد به، وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب ف يستفاد من ذل

ى         ك المسبب عل ا، لتوقف ذل ذا باطل قطع وقبحه أما أن آل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فه
    . وجود الشرط وزوال جميع الموانع

  
ام  اق المسلمين        : وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فال يخلو من ثالثة أقس ائزا باتف ا ج ا أن يكون ترآ الترك   إم آ

رهم          اء الراشدين وغي اه عن الخلف ا ذآرن م آم ا أو الحك في حق من لم يبلغه، وال قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتي
اد يصدر من      ذا ال يك فهذا ال يشك مسلم أن صاحبه ال يلحقه من معرة الترك شيء، وإما أن يكون ترآا غير جائز فه

ألة     األئمة إن شاء اهللا تعالى لكن قد يخاف على بع ك المس ول مع     : ض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك تل فيق
ه            ه مع آون غ النظر نهايت ل أن يبل ول قب عدم أسباب القول وإن آان له فيها نظر واجتهاد أو يقصر في االستدالل فيق

ل إال  متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده وإن آا ن لم يق
    . باالجتهاد واالستدالل فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه االجتهاد قد ال ينضبط للمجتهد

  
ولهذا آان العلماء يخافون مثل هذا خشية أال يكون االجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة فهذه ذنوب، 

ة      لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب و بالء والشفاعة والرحم تغفار واإلحسان وال قد يمحوها االس
ه من          ول أو خطئ ه باطل أو من يجزم بصواب ق ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أن

لم  ة القض  (   : غير معرفة منه بدالئل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار آما قال النبي صلى اهللا عليه وس   : اة ثالث
ار فرجل قضى        ذان في الن ا الل قاضيان في النار وقاض في الجنة فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به وأم

لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع   . والمفتون آذلك  ) للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى بخالفه
ة   آما بيناه فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض األ د األم ر      -عيان من العلماء المحمودين عن د أو غي ذا بعي مع أن ه

لم يعدم أحدهم أحد هذه األسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على اإلطالق فإنا ال نعتقد في القوم العصمة بل  -واقع 
ال الصالح    نية   تجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات، لما اختصهم اهللا به من األعم ة واألحوال الس

وإنهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي اهللا عنهم والقول فيهم آذلك فيما اجتهدوا 
    . فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي آانت بينهم وغير ذلك

  



 

ع األح          ا أن نتب أجور ال يمنعن ل م ذور ب ارك الموصوف مع أن الت م ب ا      ثم إنهم مع العل م له ي ال نعل اديث الصحيحة الت
م هي منقسمة      . وهذا مما ال يختلف العلماء فيه  . معارضا يدفعها وأن نعتقد وجوب العمل على األمة ووجوب تبليغها ث

ه         : إلى ا أن ه وتيقن لم قال ه وس ما داللته قطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول اهللا صلى اهللا علي
    . ه تلك الصورةأراد ب

  
اء        . وإلى ما داللته ظاهرة غير قطعية ين العلم ه ب ا ال خالف في فأما األول فيجب اعتقاد موجبه علما وعمال، وهذا مم

يس        ؟ في الجملة وإنما قد يختلفون في بعض األخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي  ة أو ل وهل هو قطعي الدالل
ة           مثل اختالفهم في خبر  ؟ بقطعي د عام ه فعن ى العمل ب ذي اتفقت عل القبول والتصديق أو ال الواحد الذي تلقته األمة ب

ده     ه ال يفي ى أن ين إل ر المروي من عدة        . الفقهاء وأآثر المتكلمين أنه يفيد العلم وذهب طوائف من المتكلم ذلك الخب وآ
ان ع   ات، وبحال أولئك      جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين قد تفيد العلم اليقيني لمن آ ك الجه ا بتل الم

    . المخبرين، وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر وإن آان العلم بذلك الخبر ال يحصل لمن لم يشرآه في ذلك
  

رهم من     ان غي ولهذا آان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن آ
رين            العلماء قد ال يظن صدقها ف رة المخب ده من آث م يفي د للعل ر المفي ى أن الخب ذا عل ى ه ضال عن العلم بصدقها ومبن

تارة ومن صفات المخبرين أخرى ومن نفس اإلخبار به أخرى ومن نفس إدراك المخبر له أخرى ومن األمر المخبر 
ؤمن م     ذي ي ظ ال ة والحف ن الديان ه م م علي ا ه م لم رهم العل اد خب ل أف دد قلي رب ع رى ف ه أخ ؤهم ب ذبهم أو خط ه آ ع

اء والمحدثين       . وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد ال يفيد العلم ول جمهور الفقه هذا هو الحق الذي ال ريب فيه وهو ق
    . وطوائف من المتكلمين

  
م         دد العل ك الع ل ذل ر مث اد خب وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن آل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أف

    . ل قضية وهذا باطل قطعا لكن ليس هذا موضع بيان ذلكفي آ
  

و تجردت عن           م ل د العل د تفي رائن ق ك الق ذآره، ألن تل فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم ن
ا له      ر تابع م يجعل الخب ا    الخبر وإذا آانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على اإلطالق آما ل ل آل منهم ا ب

طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما 
ارة             ه وت يس مثل ار ال يقطع بصدقها من ل د يقطع بصدق أخب م ق وموجب الظن من اآلخر وآل من آان باألخبار أعل

ا        ؟ هل هو نص أو ظاهر    : ي أن ذلك الحديثيختلفون في آون الداللة قطعية الختالفهم ف ه م ان ظاهرا فهل في وإذا آ
وهذا أيضا باب واسع فقد يقطع قوم من العلماء بداللة أحاديث ال يقطع بها غيرهم إما   ؟ ينفي االحتمال المرجوح أو ال

ع حمل الح     ك من     لعلمهم بأن الحديث ال يحتمل إال ذلك المعنى أو لعلمهم بأن المعنى اآلخر يمن ر ذل ه أو لغي ديث علي
    . األدلة الموجبة للقطع

  
د تضمن       ان ق إن آ رين ف وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في األحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتب

دل إذا تض    : حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه دا  فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد الع من وعي
تن         ان الم و آ ذلك ل ا وآ د إال أن يكون قطعي على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل وال يعمل به في الوعي

أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول اهللا     : قطعيا لكن الداللة ظاهرة وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي اهللا عنها
ا في التحريم         : اصلى اهللا عليه وسلم إال أن يتوب قالو ه ونحن نعمل بخبره فعائشة ذآرت الوعيد ألنها آانت عالمة ب

    . وإن آنا ال نقول بهذا الوعيد ألن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد
  

م    ه ل وحجة هؤالء أن الوعيد من األمور العلمية، فال تثبت إال بما يفيد العلم وأيضا فإن الفعل إذا آان مجتهدا في حكم
د يلحق  د إال أن                . فاعله الوعي ا الوعي ا وال يثبت به ال مطلق د في تحريم األفع ول هؤالء يحتج بأحاديث الوعي ى ق فعل

ا ليست في                  ي صحت عن بعض الصحابة مع آونه القراءات الت اء ب ر العلم ه احتجاج أآث ة ومثل ة قطعي تكون الدالل
م      مصحف عثمان رضي اهللا عنه فإنها تضمنت عمال وعلما وهي خبر واحد ات العمل ول صحيح فاحتجوا بها في إثب

ى     . يثبتوها قرآنا ألنها من األمور العلمية التي ال تثبت إال بيقين وذهب األآثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إل
ابعين           لم ـ والت ه وس إن أصحاب رسول اهللا ـ صلى اهللا علي أن هذه األحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد، ف

ا للفاعل في          بعدهم ذي فيه د ال ما زالوا يثبتون بهذه األحاديث الوعيد آما يثبتون بها العمل ويصرحون بلحوق الوعي
ة    ت باألدل ي ثبت رعية الت ام الش ة األحك ن جمل د م ك ألن الوعي اويهم وذل اديثهم وفت ي أح نهم ف ذا منتشر ع ة وه الجمل



 

دخل في         الظاهرة تارة وباألدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب ا ذي ي اد ال وب االعتق ل المطل د ب ام بالوعي ليقين الت
    . اليقين والظن الغالب آما أن هذا هو المطلوب في األحكام العملية

  
ه    ده علي ه وأوع اده أن اهللا حرم ة واعتق ة المجمل ه بالعقوب د فاعل ذا وأوع رم ه ان أن اهللا ح اد اإلنس ين اعتق رق ب وال ف

ه        بعقوبة معينة من حيث إن آال منهم ار عن ذلك اإلخب دليل فك ق ال األول بمطل ه ب ا إخبار عن اهللا فكما جاز اإلخبار عن
    . العمل بها في الوعيد أوآد، آان صحيحا  : بالثاني بل لو قال قائل

  
اد               ام، ألن اعتق انيد أحاديث األحك ا ال يسهلون في أس انيد أحاديث الترغيب والترهيب م ولهذا آانوا يسهلون في أس

ة                الوعيد يحمل ل عقوب ا ب د حق م يكن الوعي ا وإن ل د نج ان اإلنسان ق ا آ د حق ك الوعي ان ذل النفوس على الترك فإن آ
د نقص      ه إن اعتق ة ألن الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر اإلنسان إذا ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاده زيادة العقوب

ده      العقوبة فقد يخطئ أيضا وآذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا  د يهون الفعل عن أ ق وال إثباتا فقد يخطئ فهذا الخط
    . فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن آانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك

  
اد        دير اعتق ى تق ذاب عل اة من الع فإذا الخطأ في االعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء والنج

ر        . ذا التقدير أولىالوعيد أقرب فيكون ه يح وسلك آثي دليل المب ى ال وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر عل
ين                   ى حسنه ب المجمع عل اط في الفعل فك ا االحتي ذا وأم ى ه اء عل ام بن ر من األحك اط في آثي ل االحتي من الفقهاء دلي

ا   د مق اد       العقالء في الجملة فإذا آان خوفه من الخطإ بنفي اعتقاد الوعي ذا االعتق إ في عدم ه ه من الخط ي    : بال لخوف بق
    . الدليل الموجب العتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض

  
وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه آعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على 

دليل   ما في المصحف، ألن عدم ا دم ال لدليل ال يدل على عدم المدلول عليه ومن قطع بنفي شيء من األمور العلمية لع
تلزم   القاطع على وجودها آما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مس

ا أن        لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل وقطعنا بعدم الشيء المستلزم ألن عدم الالزم د علمن زوم وق ى عدم المل ل عل دلي
ل        م ينق ا ل ة فلم ه حجة عام الدواعي متوفرة على نقل آتاب اهللا ودينه فإنه ال يجوز على األمة آتمان ما يحتاج إلى نقل

    . نقال عاما صالة سادسة وال سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك
  

م   وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه ال يجب في آل وعيد  على فعل أن ينقل نقال متواترا آما ال يجب ذلك في حك
ذلك    : ذلك الفعل فثبت أن األحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد ب

د صح عن        . الوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط، وله موانع ه ق ا أن ة منه ي   وهذه القاعدة تظهر بأمثل النب
قال لمن باع  ( وصح عنه من غير وجه أنه   ) لعن اهللا آآل الربا وموآله وشاهديه وآاتبه (   : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ال    ) أوه عين الربا  : صاعين بصاع يدا بيد ا ق اء      (   : آم اء وه ا إال ه البر رب ر ب وعي        ) الب ذا يوجب دخول ن الحديث وه
لم    . النسأ في الحديث ربا الفضل وربا  : الربا ه وس يئة     (   : ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى اهللا علي ا في النس ا الرب   ) إنم

ي الشعثاء، وعطاء، وطاوس،       : فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي اهللا عنه، وأصحابه  أب
د     : ن صفوة األمة علما وعمالوسعيد بن جبير وعكرمة، وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم م لم أن يعتق ال يحل لمس

ائغا في           : أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده أويال س أولين ت ك مت وا ذل م فعل ا، ألنه تبلغهم لعنة آآل الرب
ي             . الجملة و داود عن النب ا رواه أب ان المحاش مع م دنيين من إتي صلى اهللا   وآذلك ما نقل عن طائفة من فضالء الم

ا       ) من أتى امرأة في دبرها فهو آافر بما أنزل على محمد (   : عليه وسلم أنه قال ا وفالن ول إن فالن لم أن يق أفيستحل مس
عاصر الخمر     : قد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة    ( آانا آافرين بما أنزل على محمد وآذلك 

    .  ) ومعتصرها وشاربها
  
ال   ) آل شراب أسكر فهو خمر  (   : ت عنه من وجوه أنه قالوثب ه       .  ) آل مسكر خمر    (   : وق وخطب عمر رضي اهللا عن

وأنزل اهللا تحريم الخمر وآان   . الخمر ما خامر العقل  : على منبره صلى اهللا عليه وسلم فقال بين المهاجرين واألنصار
اب شيء       سبب نزولها ما آانوا يشربونه في المدينة ولم م من خمر األعن د    . يكن لهم شراب إال الفضيخ لم يكن له وق

ا سوى العنب والتمر      آان رجال من أفاضل األمة علما وعمال من الكوفيين يعتقدون أن ال خمر إال من العنب وأن م
    . ال يحرم من نبيذه إال مقدار ما يسكر ويشربون ما يعتقدون حله

  



 

ع أخر فال يجوز       إن هؤالء   : فال يجوز أن يقال ه أو لموان أولوا ب مندرجون تحت الوعيد لما آان لهم من العذر الذي ت
م      : أن يقال ه ول إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها فإن سبب القول العام ال بد أن يكون داخال في

را        ) ائع للخمر إن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد لعن الب  ( يكن بالمدينة خمر من العنب ثم  اع بعض الصحابة خم د ب وق
ال          : حتى بلغ عمر فقال لم ق ه وس م أن رسول اهللا صلى اهللا علي م يعل ا أل يهم      (   : قاتل اهللا فالن ود حرمت عل لعن اهللا اليه

ه أن     ) الشحوم فباعوها وأآلوا أثمانها دم علم ين  ولم يكن يعلم أن بيعها محرم ولم يمنع عمر رضي اهللا عنه علمه بع يب
وقد لعن العاصر والمعتصر، وآثير من الفقهاء يجوزون   . جزاء هذا الذنب، ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به

ذور          أن المع م ب للرجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا فهذا نص في لعن العاصر مع العل
    . الموصولة في عدة أحاديث صحاح ثم من الفقهاء من يكرهه فقطوآذلك لعن الواصلة و  . تخلف الحكم عنه لمانع

  
نم     (   : وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم ار جه ه ن اء من      ) إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطن ومن الفقه

يجب    ) لقاتل والمقتول في النارإذا التقى المسلمان بسيفيهما فا (   : وآذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم  . يكرهه آراهة تنزيه
العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق ثم إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار، ألن لهما عذرا وتأويال 

    . في القتال وحسنات منعت المقتضي أن يعمل عمله
  

م     ثالثة ال يكلمهم ا (   : وقال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ في الحديث الصحيح   زآيهم وله ة وال ي وم القيام هللا وال ينظر إليهم ي
ه     : عذاب أليم ول اهللا ل م تعمل            : رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيق ا ل ا منعت فضل م وم أمنعك فضلي آم الي

د العصر            لعة بع ى س م يعطه سخط ورجل حلف عل يداك ورجل بايع إماما ال يبايعه إال لدنيا إن أعطاه رضي وإن ل
فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل    ) لقد أعطي بها أآثر مما أعطي  : آاذبا

    . أن يمنع فضل مائه
  

ذور         أول مع د أن المت ا مجيء الحديث أن نعتق فال يمنعنا هذا الخالف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث وال يمنعن
د روي       .  ) لعن اهللا المحلل والمحلل له (   : وقال صلى اهللا عليه وسلم  . في ذلك ال يلحقه هذا الوعيد وهو حديث صحيح ق

    . عنه من غير وجه وعن أصحابه مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا
  

د األول أن ال       اس األصول عن إن قي ة، ف اح ال  ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد ولهم في ذلك أعذار معروف نك
رن       ود المجردة عن شرط مقت يبطل بالشروط، آما ال يبطل بجهالة أحد العوضين وقياس األصول عند الثاني أن العق

و           . ال تغير أحكام العقود، ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول م تتضمنه ول ة ل بهم المتقدم إن آت هذا هو الظاهر، ف
م        بلغهم لذآروه آخذين به أو مجيبين عنه، أ نحن نعل ا يعارضه ف دهم م ان عن و بلغهم وتأولوه، أو اعتقدوا نسخه، أو آ

ل    م أن التحلي أن مثل هؤالء ال يصيبه هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه وال يمنعنا ذلك أن نعل
    . سبب لهذا الوعيد وإن تخلف في حق بعض األشخاص لفوات شرط أو وجود مانع

  
ان               وآذلك ا فيان آ ي س دة، لكون أب ن آل راش الحارث ب ى ف ود عل ه المول ن أبي اد ب ه زي ستلحاق معاوية رضي اهللا عن
ه     (   : إنه من نطفته مع أنه صلى اهللا عليه وسلم قد قال  : يقول ة علي ه فالجن من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبي
ه       من ادعي إلى غير أبيه أو تولى غ (   : وقال  ) حرام ل اهللا من ين ال يقب اس أجمع ة والن ة اهللا والمالئك ير مواليه فعليه لعن

م أن من انتسب           . حديث صحيح  ) صرفا وال عدال نحن نعل ا ف ام المجمع عليه وقضى أن الولد للفراش وهو من األحك
ه ال يج        لم مع أن ه وس ين  إلى غير األب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في آالم الرسول صلى اهللا علي وز أن يع

إن هذا الوعيد الحق به إلمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول اهللا صلى اهللا   : أحد دون الصحابة فضال عن الصحابة فيقال
إن           اد ف ل لسمية أم زي فيان هو المحب ا س دوا أن أب ه واعتق عليه وسلم بأن الولد للفراش واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أم

ك   هذا الحكم قد يخفى على آثير من الناس ال سيما قبل انتشار السنة مع أن العادة في الجاهلية آانت هكذا، أو لغير ذل
    . من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك  : من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله

  
بل            م ي ة ل ان بعض األم اب أو سنة إذا آ ة بكت ع األمور المحرم ه جمي ة التحريم   وهذا باب واسع، فإنه يدخل في غهم أدل

م             رجيح بحسب عقله ك الت دين في ذل ا مجته ا عليه ة أخرى رأوا رجحانه دهم أدل فاستحلوها أو عارض تلك األدلة عن
وعلمهم، فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك لكن لها شروط وموانع فقد يكون التحريم  

ه في        ثابتا وهذه األحكام منتفية لفوات ش ك الشخص مع ثبوت رطها أو وجود مانع، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذل
    . حق غيره



 

  
    : وإنما رددنا الكالم ألن للناس في هذه المسألة قولين

  
أجور         : -وهو قول عامة السلف والفقهاء  -  ] أحدهما [  ذور م ائغ مخطئ مع اد س ه باجته أن حكم اهللا واحد وأن من خالف

ه ال يكلف    فعلى هذا ي ه فإن كون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن ال يترتب أثر التحريم عليه لعفو اهللا عن
    . نفسا إال وسعها

  
ك                :  ] والثاني [  ة ذل ره فتكون نفس حرآ ا في حق غي ان حرام ه، وإن آ ل التحريم ل وغ دلي في حقه ليس بحرام لعدم بل

ال في أحاديث       . قارب وهو شبيه باالختالف في العبارةوالخالف مت  . الشخص ليست حراما فهذا هو الذي يمكن أن يق
ان محل           ه سواء آ الوعيد إذا صادفت محل خالف إذ العلماء مجمعون على االحتجاج في تحريم الفعل المتوعد علي

د  وفاق أو خالف بل أآثر ما يحتاجون إليه االستدالل بها في موارد الخالف لكن اختلفوا في اال ستدالل بها على الوعي
    . إذا لم تكن قطعية على ما ذآرناه

  
ه أو                : فإن قيل  اق وآل فعل لعن فاعل اول محل الوف ا تتن اول محل الخالف، وإنم د ال تتن فهال قلتم إن أحاديث الوعي

ا           د إذا فعل م دين في الوعي دخل بعض المجته ئال ي ه ل د  توعد بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريم اعتق
  ؟ تحليله بل المعتقد أبلغ من الفاعل، إذ هو اآلمر له بالفعل فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق االستلزام

    : الجواب من وجوه  : قلنا  ؟ 
  
زم    :  ] أحدها [  أن  أن جنس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خالف أو ال يكون فإن لم يكن ثابتا في محل خالف قط ل

ة وهو            اع األم ذا مخالف إلجم ه يكون حالال وه ال يكون حراما إال ما أجمع على تحريمه فكل ما اختلف في تحريم
    . معلوم البطالن باالضطرار من دين اإلسالم

  
ه          ل الحرام أو فعل ه ذم من حل ا أن يلحق دين إم وإن آان ثابتا ولو في صورة فالمستحل لذلك الفعل المحرم من المجته

ل    ؟ ته أو الوعقوب إن قي ل     : ف ه، أو قي ه يلحق ه    : إن ه ال يلحق د           : إن ا والوعي د اتفاق ذلك التحريم الثابت في حديث الوعي فك
ل الحرام في                   ة محل ى الفاعل وعقوب ا جاء عل د إنم ل الوعي اه من التفصيل ب ا ذآرن ى م الثابت في محل الخالف عل

ل  فإذ  , األصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد  ا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخالف وال يلحق المحل
    . المجتهد عقوبة ذلك اإلحالل للحرام، لكونه معذورا فيه، فألن ال يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى

  
ك          ر ذل اب وغي ذم والعق ذا التحريم من ال م ه ه تحت حك      : وآما لم يلزم دخول المجتهد تحت حك زم دخول م يل ه من   ل م

الوعيد، إذ ليس الوعيد إال نوعا من الذم والعقاب فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما آان الجواب عن بعض أنواعه 
ذم         ل ال إن المحذور في قلي ا، ف ة وخفته آان جوابا عن البعض اآلخر وال يغني الفرق بقلة الذم وآثرته، أو شدة العقوب

ك من األجر         والعقاب في هذا المقام آالمحذور في آثيره  ه ضد ذل ل يلحق ره ب ك وال آثي فإن المجتهد ال يلحقه قليل ذل
    . والثواب

  
ا هي أمور إضافية                 :  ] الثاني [  ه أمور خارجة عن الفعل وصفاته وإنم ا في ه أو مختلف ا علي أن آون حكم الفعل مجمع

م   ه الخاص ف        . بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العل د ب ام إن أري ى       واللفظ الع دل عل ل ي د من نصب دلي ال ب
    . التخصيص إما مقترن بالخطاب عند من ال يجوز تأخير البيان وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور

  
و          م الخطاب فل ة حك ى معرف اجين إل انوا محت لم آ وال شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

ي     -في لعنة آآل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه  آان المراد باللفظ العام د موت النب وذلك ال يعلم إال بع
ام   ة في            -صلى اهللا عليه وسلم وتكلم األمة في جميع أفراد ذلك الع ع األم م جمي ى أن تكل ه إل ان آالم د أخر بي ان ق لك

    . جميع أفراده وهذا ال يجوز
  
ا    :  ] الثالث [  ه، ويحتجون في              أن هذا الكالم إنم اعهم إلي تندون في إجم ه ويس ه لتعرف الحرام فتجتنب ة ب خوطبت األم

اع فال يصح               ى اإلجم ا عل المراد موقوف م ب ان العل ه فقط لك وا علي ا أجمع نزاعهم به فلو آانت الصورة المرادة هي م
قدما عليه فيمتنع تأخره عنه االحتجاج به قبل اإلجماع فال يكون مستندا لإلجماع ألن مستند اإلجماع يجب أن يكون مت



 

ا               وا أنه ى يعلم ى صورة حت نهم االستدالل بالحديث عل ذ ال يمك اع حينئ إن أهل اإلجم فإنه يفضي إلى الدور الباطل ف
ى      ا عل اع موقوف ه واإلجم اع قبل ى اإلجم ا عل تدالل موقوف وا فصار االس ى يجتمع رادة حت ا م ون أنه رادة وال يعلم م

ث هو مستندهم فيكون الشيء موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده وال يكون حجة في محل      االستدالل قبله إذا آان الحدي
تلزم أن ال يكون     ك مس الخالف ألنه لم يرد وهذا تعطيل للحديث عن الداللة على الحكم في محل الوفاق والخالف وذل

    . شيء من النصوص التي فيها تغليظ للفعل أفادنا تحريم ذلك الفعل وهذا باطل قطعا
  
إذا       :  ] الرابع [  ك الصورة ف ى تل أن هذا يستلزم أن ال يحتج بشيء من هذه األحاديث إال بعد العلم بأن األمة أجمعت عل

لم   الصدر األول ال يجوز أن يحتجوا بها، بل وال يجوز أن يحتج بها من يسمعها من في رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
ه معارض    ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث وو م ل م يعل أن ال يعمل    : جد آثيرا من العلماء قد عملوا به ول

د البحث            ؟ به حتى يبحث عنه هل في أقطار األرض من يخالفه اع إال بع ألة باإلجم ه أن يحتج في مس ا ال يجوز ل آم
دين ف             لم بمجرد خالف واحد من المجته ه وس ول   التام وإذا يبطل االحتجاج بحديث رسول اهللا صلى اهللا علي يكون ق

ان          لم وإذا آ ه وس ول رسول اهللا صلى اهللا علي ة لق ه محقق الواحد مبطال لكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وموافقت
لم    ه وس ه إن        . ذلك الواحد قد أخطأ صار خطؤه مبطال لكالم رسول اهللا صلى اهللا علي ه باطل بالضرورة، فإن ذا آل وه

ذ        : ماعال يحتج به إال بعد العلم باإلج  : قيل اع وحينئ اع وهو خالف اإلجم صارت داللة النصوص موقوفة على اإلجم
أثير         اع والنص عديم الت ا هو اإلجم ر إنم إن المعتب ل    . فال يبقى للنصوص داللة، ف إن قي م وجود       : ف ه إذ ال يعل يحتج ب

ه     اع وبطالن وم باالضطرار من    الخالف فيكون قول واحد من األمة مبطال لداللة النص وهذا أيضا خالف اإلجم معل
    . دين اإلسالم

  
ان األول    . أنه إما أن يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع األمة للتحريم أو يكتفى باعتقاد العلماء  :  ] الخامس [  فإن آ

داخ     -لم يجز أن يستدل على التحريم بأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع األمة  دة وال البوادي البعي لين حتى الناشئين ب
ة    دة القريب ذا الشرط               -في اإلسالم من الم م به إن العل ل، ف ل وال عاق لم ب ه مس ذا ال يقول ذا محرم وه دوا أن ه د اعتق ق

بعض      : يكتفى باعتقاد جميع العلماء قيل له  : وإن قيل  . متعذر د ل إنما اشترطت إجماع العلماء حذرا من أن يشمل الوعي
ذا       المجتهدين وإن آان مخطئا وهذا بعينه  ة له إن محذور شمول اللعن ة ف موجود فيمن لم يسمع دليل التحريم من العام

ال         زام أن يق ذا اإلل ذا وال ينجي من ه ة له ذا من           : آمحذور شمول اللعن ة وفضالء الصديقين وه ابر األم ك من أآ ذل
إن اهللا سبحان        م، ف ذا الحك ع اشتراآهما في ه د إذا    أطراف األمة فإن افتراقهما من هذا الوجه ال يمن ر للمجته ا غف ه آم

ه           م تحريم م يعل ا ل ة محرم أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعلم بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العام
م    م يعل ولم يمكنه معرفة تحريمه، أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحالل بعض األئمة لما قد حرمه الشارع وهو ل

    . حريمهتحريمه ولم يمكنه معرفة ت
  

ا      . احذروا زلة العالم فإنه إذا زل زل بزلته عالم  : ولهذا قيل اس رضي اهللا عنهم ن عب اع      : قال اب الم من األتب ل للع   . وي
ه      ى           : فإن آان هذا معفوا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعل ه أول ة مفسدة فعل م    . فألن يعفى عن اآلخر مع خف نع

أن هذا اجتهد فقال باجتهاد وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر فيه هذه المفسدة وقد يفترقان من وجه آخر، وهو 
ك الجاهل            ه ذل م يشرآه في ا ل ه ثواب ى علم الم عل اب الع فرق اهللا بينهما من هذا الوجه فأثاب المجتهد على اجتهاده وأث

مستحق ممتنع جليال آان أو حقيرا فال بد من  فهما مشترآان في العفو مفترقان في الثواب ووقوع العقوبة على غير ال
    . إخراج هذا الممتنع من الحديث بطريق يشمل القسمين

  
ول         :  ] السادس [  اء من يق إن من العلم ه ف ل ل إن   : أن من أحاديث الوعيد ما هو نص في صورة الخالف مثل لعنة المحل

ل       : تى يقالهذا ال يأثم بحال فإنه لم يكن رآنا في العقد األول بحال ح اء بالتحلي اده وجوب الوف د     . لعن العتق فمن اعتق
ا أن يكون         : أن نكاح األول صحيح وإن بطل الشرط فإنها تحل للثاني ه إم ل فإن ذلك المحل ل وآ جرد الثاني عن اإلثم ب

آان األول أو  ملعونا على التحليل أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون بالعقد فقط أو على مجموعهما، فإن
ذ     م يحصل وحينئ الثالث حصل الغرض وإن آان الثاني فهذا االعتقاد هو الموجب للعنة سواء حصل هناك تحليل أو ل

ذا باطل           ه وه م يتعرض ل ة ل ة، وسبب اللعن د وجوب       . فيكون المذآور في الحديث ليس هو سبب اللعن ذا المعتق م ه ث
    . الوفاء إن آان جاهال فال لعنة عليه

  



 

افرا    وإن آان عالما بأنه ال يجب فمحال أن يعتقد الوجوب إال أن يكون مراغما للرسول صلى اهللا عليه وسلم فيكون آ
ة من     ذا بمنزل فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكفار والكفر ال اختصاص له بإنكار هذا الحكم الجزئي دون غيره فإن ه

    . طالق في النكاح باطللعن اهللا من آذب الرسول في حكمه بأن شرط ال  : يقول
  

ادرة، إذ                ى الصور الن ه عل وم ال يجوز حمل ذا العم ل ه دأ ومث وم مبت ا وهو عم ا ومعنوي ا لفظي ثم هذا آالم عام عموم
أن   : وبيان ندوره  . ، على المكاتبة ) أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها (   : الكالم يعود لكنة وعيا آتأويل من يتأول قوله

اء    المسلم ال دا وجوب الوف جاهل ال يدخل في الحديث والمسلم العالم بأن هذا الشرط ال يجب الوفاء به ال يشترطه معتق
به إال أن يكون آافرا والكافر ال ينكح نكاح المسلمين إال أن يكون منافقا وصدور هذا النكاح على مثل هذا الوجه من   

    . ببال المتكلم لكان القائل صادقا أندر النادر ولو قيل إن مثل هذه الصورة ال تكاد تخطر
  

ذلك         م يشترط وآ ل القاصد وإن ل ه المحل وقد ذآرنا الدالئل الكثيرة في غير هذا الموضع على أن هذا الحديث قصد ب
ن              ل حديث اب ا مث د جاء منصوصا في مواضع مع وجود الخالف فيه الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك ق

ال  عباس رضي اهللا عنهما عن ا المساجد       (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه ق ور والمتخذين عليه لعن اهللا زوارات القب
ا      ) والسرج م يحرمه ا بعضهم ول ة     . قال الترمذي حديث حسن وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وآرهه وحديث عقب

لم     ه وس ي صلى اهللا علي ذين ي    (   : بن عامر رضي اهللا عنه عن النب وحديث أنس     ) أتون النساء في محاشهن   لعن اهللا ال
    .  ) الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (   : رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  
د      ه وق ع فضل مائ وقد تقدم حديث الثالثة الذين ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم وال يزآيهم ولهم عذاب أليم وفيهم من من

م ينظر اهللا       (   : وقد صح عنه من غير وجه أنه قال  . اعها بعض المتقدمينلعن بائع الخمر وقد ب من جر إزاره خيالء ل
يم     (   : وقال  ) إليه يوم القيامة م عذاب أل زآيهم وله ان     : ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال ي المسبل والمن

    . إن الجر واإلسبال للخيالء مكروه غير محرم  : ن الفقهاء يقولونمع أن طائفة م  ) والمنفق سلعته بالحلف الكاذب
  

لم  ه وس ه صلى اهللا علي ذلك قول ي وصل الشعر   . وهو من أصح األحاديث  ) لعن اهللا الواصلة والمستوصلة (   : وآ وف
    . خالف معروف

  
    . ومن العلماء من لم يحرم ذلك  .  ) إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (   : وآذلك قوله

  
ال     :  ] السابع [  ه أن يق ى     : أن الموجب للعموم قائم، والمعارض المذآور ال يصلح أن يكون معارضا، ألن غايت ه عل حمل

ال  ى خالف األصل        : صور الوفاق والخالف يستلزم دخول بعض من ال يستحق اللعن فيه فيق ان التخصيص عل إذا آ
د      فتكثيره عل اد أو تقلي ذورا بجهل أو اجته ان مع م شامل      . ى خالف األصل فيستثنى من هذا العموم من آ مع أن الحك

    . لغير المعذورين آما هو شامل لصور الوفاق فإن هذا التخصيص أقل، فيكون أولى
  
د    :  ] الثامن [  تثنى ق انع وال      أنا إذا حملنا اللفظ على هذا آان قد تضمن ذآر سبب اللعن ويبقى المس ه لم م عن تخلف الحك

ى     ا عل شك أن من وعد وأوعد ليس عليه أن يستثنى من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض فيكون الكالم جاري
اع    . منهاج الصواب ان    : أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه أو سبب اللعن هو اعتقاد المخالف لإلجم آ

د من التخصيص     سبب اللعن غير مذآور في  ان ال ب الحديث مع أن ذلك العموم ال بد فيه من التخصيص أيضا فإذا آ
    . على التقديرين فالتزامه على األول أولى لموافقة وجه الكالم وخلوه عن اإلضمار

  
د إ       :  ] التاسع [  ا مضى أن أحاديث الوعي دمنا فيم ا المقصود   أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور وقد ق نم

م في     : بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن فلو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحك
ذم ال يلحق        ا مضى أن ال ا فيم د قررن حق آل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب إذا لم يتبعه الحكم وال محذور فيه وق

ل    . حلل الحرام أعظم إثما من فاعله ومع هذا فالمعذور معذورإن م  : المجتهد حتى إنا نقول إن قي إن      : ف فمن المعاقب ف
    .  ؟ فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له وآالهما خارج عن العقوبة

  
    . الجواب من وجوه  : قلنا
  



 

د  أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتض للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم ي  : أحدها وجد فإذا فرض أنه ال فاعل إال وق
ه        : انتفى فيه شرط العقوبة، أو قد قام به ما يمنعها ين ل ه من يتب لم يقدح هذا في آونه محرما بل نعلم أنه محرم ليجتنب

اب             رة باجتن ع مكف ة وإن آانت تق ا أن الصغائر محرم ذا آم ه وه ام عذر ل التحريم ويكون من رحمة اهللا بمن فعله قي
 -وإن آان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا  -ذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها فإن تبين أنها حرام الكبائر وه

    . فإن ذلك ال يمنعنا أن نعتقد تحريمها
  

أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب، فإن العذر الحاصل باالعتقاد ليس المقصود بقاءه   : الثاني
ان             بل المط م ولك را له م خي ى جهله اس عل رك الن ان ت م ولك ان العل ا وجب بي لوب زواله بحسب اإلمكان ولوال هذا لم

    . ترك دالئل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها
    . أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه ولوال ذلك النتشر العمل بها  : الثالث

  
ال يكون عذرا إال مع العجز عن إزالته وإال فمتى أمكن اإلنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن  أن هذا العذر   : الرابع
    . معذورا

  
ه          : الخامس ام في د ق ذا الضرب ق دا يبيحه فه أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه، وال مقلدا تقلي

انع الخاص فيتعرض للوعي      ذا الم ة أو حسنات         سبب الوعيد من غير ه انع آخر من توب ه م وم في ه، إال أن يق د ويلحق
ك   ماحية أو غير ذلك ثم هذا مضطرب، قد يحسب اإلنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل ويكون مصيبا في ذل

    . تارة ومخطئا أخرى لكن متى تحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فال يكلف اهللا نفسا إال وسعها
  
ان          :  ] شرالعا [  د، وإذا آ دين تحت الوعي دخول بعض المجته تلزما ل أنه إن آان إبقاء هذه األحاديث على مقتضياتها مس

أن        : بيان ذلك  . الزما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به ة صرحوا ب را من األئم أن آثي
م     فاعل الصورة المختلف فيها ملعون منهم عبد اهللا بن  م تعل ا ول ا ليحله عمر رضي اهللا عنهما، فإنه سئل عمن تزوجه

ر وجه،     .  ) لعن اهللا المحلل والمحلل له ( هذا سفاح وليس بنكاح   : بذلك المرأة وال زوجها فقال وهذا محفوظ عنه من غي
ول عن جماعات    إذا أراد اإلحالل فهو محلل وهو ملعون وهذ  : وعن غيره، منهم اإلمام أحمد بن حنبل، فإنه قال ا منق

ا       ا وغيرهم ا من         . من األئمة في صور آثيرة من صور الخالف في الخمر والرب ة الشرعية وغيره إن آانت اللعن ف
فيكون هؤالء قد لعنوا من ال يجوز لعنه، فيستحقون من الوعيد الذي جاء   : الوعيد الذي جاء لم يتناول إال محل الوفاق

ن مسعود        ) لعن المسلم آقتله (   : عليه وسلمفي غير حديث مثل قوله صلى اهللا  ا رواه اب لم فيم ه وس وقوله صلى اهللا علي
ه سمع رسول          . متفق عليهما  ) سباب المسلم فسوق، وقتاله آفر (   : رضي اهللا عنه ه أن درداء رضي اهللا عن ي ال وعن أب

ون    (   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول انين ال يكون فعاء وال شهداء    إن الطعانين واللع ة ش وم القيام رة      .  ) ي ي هري وعن أب
د اهللا       ) ال ينبغي لصديق أن يكون لعانا ( رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  لم وعن عب ا مس رواهم

لم   : بن مسعود رضي اهللا عنه قال ان      (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ان وال باللع يس المؤمن بالطع احش  ل وال الف
ة      (   : حديث حسن وفي أثر آخر  : رواه الترمذي وقال  ) وال البذيء ه بأهل إال حارت اللعن ما من رجل يلعن شيئا ليس ل

ل   -فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن    .  ) عليه ى قي ذا اللعن             : حت ان هو الملعون وإن ه يس بأهل آ إن من لعن من ل
ه      -والشفاعة والشهادة  فسوق، وأنه مخرج عن الصديقية يتناول من لعن من ليس بأهل فإذا لم يكن فاعل المختلف في

ذين رأوا دخول محل                دون ال د فيكون أولئك المجته ذا الوعي ه مستوجبا له م يكن أهال فيكون العن داخال في النص ل
م      الخالف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد فإذا آان المحذور ثابتا على تقدير إخراج محل ه عل دير بقائ الخالف وتق

زم                ديرين فال يل ى واحد من التق ا عل يس ثابت ان المحذور ل انع من االستدالل بالحديث وإن آ أنه ليس بمحذور وال م
دم                دير الع ى تق دخولهم عل تلزم ل دير الوجود مس ى تق م أن دخولهم عل تالزم، وعل ه إذا ثبت ال ك أن ة، وذل   : محذور ألبت

رين  دم دخولهم  إ  : فالثابت أحد األم زوم وهو ع الزم والمل دم ال ا أو ع الزم وهو دخولهم جميع زوم وال ا وجود المل م
    . جميعا، ألنه إذا وجد الملزوم وجد الالزم، وإذا عدم الالزم عدم الملزوم

  
ك أن            رر وذل ا تق ى م ديرين عل ى التق ع عدم دخولهم عل ده أن الواق وهذا القدر آاف في إبطال السؤال، لكن الذي نعتق

د              ا د بحال والمجته ه الوعي ذور عذرا شرعيا فال يتناول ا المع ذر في الفعل وأم دم الع لدخول تحت الوعيد مشروط بع
ك     معذور بل مأجور فينتفي شرط الدخول في حقه فال يكون داخال سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره أو أن في ذل

ه   ى وج ه إال إل د عن م ال محي زام مفح ذا إل ه وه ذر في ا يع ائلخالف ول الس و أن يق د وه اء   : واح ن العلم لم أن م ا أس أن
اد                ذا االعتق ى ه اء عل ورد الخالف بن ى م د ويوعد عل ورد الخالف في نصوص الوعي المجتهدين من يعتقد دخول م



 

د من لعن             دخل في وعي ؤجر فال ي ه وي ذر في أ يع اد خط فيلعن مثال من فعل ذلك الفعل لكن هو مخطئ في هذا االعتق
د       بغير حق، ألن اق تعرض للوعي ا باالتف ا محرم ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم باالتفاق فمن لعن لعن

ه       ا أن الفعل المختلف في حل المذآور على اللعن وإذا آان اللعن من موارد االختالف لم يدخل في أحاديث الوعيد آم
عيد األول أخرج محل الخالف من الوعيد ولعن فاعله ال يدخل في أحاديث الوعيد فكما أخرجت محل الخالف من الو

    . الثاني
  

ه سواء      ة فاعل وأعتقد أن أحاديث الوعيد في آال الطرفين لم تشمل محل الخالف ال في جواز الفعل وال في جواز لعن
د            ه وال أعتق ة من لعن فاعل ه وال أجوز لعن ة فاعل ديرين ال أجوز لعن اعتقد جواز الفعل أو عدم جوازه فإني على التق
ه لمن فعل          ل لعن د ب راه متعرضا للوعي الفاعل وال الالعن داخال في حديث وعيد وال أغلظ على الالعن إغالظ من ي
االت في              إن المق يح ف أ المب د خط د أعتق ا ق ك آم د خطأه في ذل المختلف فيه عندي من جملة مسائل االجتهاد وأنا أعتق

    : محل الخالف ثالثة
  

    . القول بالجواز  : أحدها
  
    . القول بالتحريم ولحوق الوعيد  : لثانيوا
  

ى تحريم الفعل       : وأنا قد أختار هذا القول الثالث  . القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد  : والثالث دليل عل لقيام ال
م يش     اتين  وعلى تحريم لعنة فاعل المختلف فيه مع اعتقادي أن الحديث الوارد في توعد الفاعل وتوعد الالعن ل مل ه

ا بالظاهر               : فيقال للسائل  . الصورتين اد جاز أن يستدل عليه ذا الفاعل من مسائل االجته ة ه إن جوزت أن تكون لعن
ه،          ائم فيجب العمل ب ه ق د والمقتضي إلرادت المنصوص، فإنه حينئذ ال أمان من إرادة محل الخالف من حديث الوعي

    . لعنه محرما تحريما قطعياوإن لم تجوز أن يكون من مسائل االجتهاد آان 
  

وال ريب أن من لعن مجتهدا لعنا محرما تحريما قطعيا آان داخال في الوعيد الوارد لالعن وإن آان متأوال آمن لعن  
ه              ه أو سوغت االختالف في ة فاعل المختلف في دور الزم سواء قطعت بتحريم لعن بعض السلف الصالح فثبت أن ال

    .  يدفع االستدالل بنصوص الوعيد على التقديرين وهذا بينوذلك االعتقاد الذي ذآرته ال
  

ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخالف وإنما المقصود تحقيق االستدالل بحديث   : ويقال له أيضا
ا يتعرض لنفي داللت        : الوعيد على محل الخالف والحديث أفاد حكمين ه إنم ا ذآرت د   التحريم والوعيد وم ى الوعي ه عل

ا       ا مختلف اول لعن فقط والمقصود هنا إنما هو بيان داللته على التحريم فإذا التزمت أن األحاديث المتوعدة لالعن ال تتن
ا     : فيه لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه آما تقدم فإذا لم يكن حرام

    . آان جائزا
  

فإذا لم يقم دليل على تحريمه لم يجز اعتقاد تحريمه والمقتضي لجوازه قائم وهي األحاديث الالعنة لمن فعل    : أو يقال
دليل المقتضي              دير فيجب العمل بال ذا التق ى ه ه عل ى تحريم لعنت ل عل ه وال دلي هذا وقد اختلف العلماء في جواز لعنت

    . لجواز لعنته السالم عن المعارض
  

ة النصوص                 : الوهذا يبطل السؤ   دور اآلخر ألن عام ذا ال ا جاء ه ة أخرى وإنم ى السائل من جه د دار األمر عل فق
ى    ا عل المحرمة للعن متضمنة للوعيد فإن لم يجز االستدالل بنصوص الوعيد على محل الخالف لم يجز االستدالل به

    . لعن مختلف فيه آما تقدم
  

    . باإلجماعأنا أستدل على تحريم هذه اللعنة   : ولو قال
  

اإلجماع منعقد على تحريم لعنة معين من أهل الفضل أما لعنة الموصوف فقد عرفت الخالف فيه وقد تقدم أن   : قيل له
ذلك          يس األمر آ ع ول راده إال إذا وجدت الشروط وارتفعت الموان   . لعنة الموصوف ال تستلزم إصابة آل واحد من أف

ذا       آل ما تقدم من األ  : ويقال له أيضا ا وهي تبطل ه رد هن اق ت دلة الدالة على منع حمل هذه األحاديث على محل الوف
ال   ى يق ذا مع     : السؤال هنا آما أبطلت أصل السؤال وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل آخر حت ه



 

ى  و الزم عل وه ه ذي ظن ين أن المحذور ال ه أن نب د إذ المقصود من ل واح و دلي ا ه ل إنم ون  التطوي ال يك ديرين ف التق
يس      ك ول ي ذل ذور ف ه ال مح ى أن ن النصوص، وعل ل الخالف م ى إرادة مح د دل عل د ق ل واح ون دلي ذورا فيك مح

    . بمستنكر أن يكون الدليل على مطلوب مقدمة في دليل مطلوب آخر وإن آان المطلوبان متالزمين
  
ا خالف بعضهم      أن العلماء متفقون على وجوب العمل بأح  :  ] الحادي عشر [  اديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم فإنم

اء من الصحابة          ا زال العلم د محتسب وم ه خالف معت في العمل بآحادها في الوعيد خاصة فأما في التحريم فليس في
ل إذا     ره ب والتابعين والفقهاء بعدهم رضي اهللا عنهم أجمعين في خطابهم وآتابهم يحتجون بها في موارد الخالف وغي
ى رجحان            ه عل دم أيضا التنبي د تق وب وق ه القل ا تعرف ى م آان في الحديث وعيد آان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم عل

ل سؤال يخالف الجماعة       ذا فال يقب اني   [   . قول من يعمل بها في الحكم واعتقاد الوعيد وأنه قول الجمهور، وعلى ه الث
ة جدا والقول بموجبها واجب على وجه العموم واإلطالق من غير أن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة آثير  :  ] عشر

ذلك الشخص             : أن يعين شخص من األشخاص فيقال ان ل يما إن آ ار ال س ه أو مستحق للن ذا ملعون ومغضوب علي ه
ك الشخص صديقا أو        ان أن يكون ذل فضائل وحسنات، فإن من سوى األنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر مع إمك

رة أو             شهيدا  ة أو مصائب مكف تغفار أو حسنات ماحي ة أو اس ه بتوب ذنب يتخلف عن دم أن موجب ال ا تق أو صالحا، لم
    . شفاعة أو لمحض مشيئته ورحمته

  
وِنِهْم نَ       {   : فإذا قلنا بموجب قوله تعالى ي ُبُط ْأُآُلوَن ِف ا َي ا ِإنََّم ِعيًرا  ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُآُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًم َلْوَن َس   } اًرا َوَسَيْص

ينٌ   {   : ، وقوله تعالى ] 10  : النساء [  َذاٌب مُِّه   : النساء  [   } َوَمن َيْعِص الّلَه َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َع
َه          َال َتْأُآُلوْا َأْمَواَلُكْم َبيْ  {   : ، وقوله تعالى ] 14 ُكْم ِإنَّ الّل وْا َأنُفَس نُكْم َوَال َتْقُتُل َراٍض مِّ ن َت اَرًة َع وَن ِتَج ِل ِإالَّ َأن َتُك َنُكْم ِباْلَباِط

ى   ] 30، 29  : النساء [   } اَآاَن ِبُكْم َرِحيًما َوَمن َيْفَعْل َذِلَك ُعْدَواًنا َوُظْلًما َفَسْوَف ُنْصِليِه َناًرا َوَآاَن َذِلَك َعَلى الّلِه َيِسيًر ، إل
ه أو من    (   : أو قلنا بموجب قوله صلى اهللا عليه وسلم  . غير ذلك من آيات الوعيد لعن اهللا من شرب الخمر أو عق والدي

ه    ( أو   ) لعن اهللا السارق ( أو   ) غير منار األرض ه وشاهديه وآاتب لعن اهللا الوي الصدقة    ( أو   ) لعن اهللا آآل الربا وموآل
ين     ( أو   ) فيها والمعتدي اس أجمع ة والن ة اهللا والمالئك من جر    ( أو   ) من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعن

يس   ( ، و  ) ال يدخل الجنة من آان في قلبه مثقال ذرة من آبر ( أو   ) إزاره بطرا لم ينظر اهللا إليه يوم القيامة من غشنا فل
ه حرام  من ادعي إلى غير أب ( أو   ) منا ا         ( أو   ) يه أو تولى غير مواليه فالجنة علي ة ليقتطع به ين آاذب ى يم من حلف عل

ه غضبان    ار             ( أو   ) مال امرئ مسلم لقي اهللا وهو علي ه الن د أوجب اهللا ل ة فق ين آاذب لم بيم ال امرئ مس من استحل م
ك من أحاديث ا      ) ال يدخل الجنة قاطع ( أو   ) وحرم عليه الجنة ر ذل د إلى غي ين شخصا ممن فعل         . لوعي م يجز أن نع ل

هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد، إلمكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة ولم يجز أن    : بعض هذه األفعال ونقول
ال            : نقول ه يق لم أو لعن الصديقين أو الصالحين، ألن ه وس د صلى اهللا علي ة محم   : هذا يستلزم لعن المسلمين، ولعن أم
ذه     الصد ببه ففعل ه ام س يق والصالح متى صدرت منه بعض هذه األفعال فال بد من مانع يمنع لحوق الوعيد به مع قي

ع             ذين امتن واع الصديقين ال ا من أن ه أن يكون نوع ك غايت د أو نحو ذل األمور ممن يحسب أنها مباحة باجتهاد أو تقلي
    . حسنات ماحية أو غير ذلك لحوق الوعيد بهم لمانع آما امتنع لحوق الوعيد به لتوبة أو

  
    : واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوآها، فإن ما سواها طريقان خبيثان

  
وهذا أقبح من قول   , القول بلحوق الوعيد لكل فرد من األفراد بعينه ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص   : أحدهما

    . علوم باالضطرار وأدلته معلومة في غير هذا الموضعالخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم وفساده م
  

تلزم للطعن            : الثاني ا مس ول بموجبه ا أن الق لم، ظن ه وس ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول اهللا صلى اهللا علي
    . فيما خالفها

  
ن  وهذا الترك يجر إلى الضالل واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب ا من دون اهللا والمسيح اب

ال  لم ق ه وس ي صلى اهللا علي إن النب ريم ف يهم الحالل   (   : م وا عل اتبعوهم وحرم رام ف م الح وا له ن أحل دوهم ولك م يعب ل
وم من فحوى        ) فاتبعوهم ل المفه ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأوي

ُتْم   ُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّلِه َوالرََّأِطي {   : قوله تعالى وِل ِإن ُآن ُس
ر        ثم إن العل  .  ] 59  : النساء [   } ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًال ان آل خب إن آ را، ف ون آثي اء يختلف م

فيه تغليظ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ أو ترك العمل به مطلقا لزم من هذا من المحذور ما هو أعظم  



 

د          : من أن يوصف ه فال ب م يكن دون ه ل ذي قبل من الكفر والمروق من الدين وإن لم يكن المحذور من هذا أعظم من ال
اب ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه وال نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وتلين قلوبنا التباع بعض أن نؤمن بالكت

السنة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات واألهواء فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب   
    . عليهم والضالين

  
والحمد هللا رب العالمين وصلى   . ي خير وعافية لنا ولجميع المسلمينواهللا يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ف

ؤمنين          ات الم ه أمه ين وأزواج حابه المنتخب اهرين وأص ين الط ه الطيب ى آل ين وعل اتم النبي د خ يدنا محم ى س اهللا عل
    . والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما آثيرا

  
    ؟ ضل المشايخ واإلمام أحمد أنه أفضل األئمة فهل هذا صحيح أم ال عن الشيخ عبد القادر أنه أف  : وسئل

  
رجح شيخه        : فأجاب ه، أو ي ى مذهب ه عل أما ترجيح بعض األئمة والمشايخ على بعض، مثل من يرجح إمامه الذي تفق

رهم            د أو غي دين، أو أحم ا م ادر أو الشيخ أب د الق رجح الشيخ عب ره، آمن ي ر   فه   : الذي اقتدى به على غي اب أآث ذا الب
الناس يتكلمون فيه بالظن وما تهوى األنفس، فإنهم ال يعلمون حقيقة مراتب األئمة والمشايخ وال يقصدون اتباع الحق  
د يفضي    المطلق بل آل إنسان تهوى نفسه أن يرجح متبوعه فيرجحه بظن يظنه وإن لم يكن معه برهان على ذلك وق

ِه       {   : ما حرم اهللا ورسوله آما قال تعالىذلك إلى تحاجهم وقتالهم وتفرقهم وهذا م قَّ ُتَقاِت َه َح وْا الّل وْا اتَُّق َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن
ْيَن   الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُآَوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا َوَال َتَفرَُّقوْا َواْذُآُروْا ِنْعَمَة نُتْم َأْعَداء َفَألََّف َب
َذلِ        ا َآ َذُآم مِّْنَه اِر َفَأنَق َن النَّ َرٍة مِّ َفا ُحْف ُدوَن       ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُآنُتْم َعَلَى َش ْم َتْهَت ِه َلَعلَُّك ْم آَياِت ُه َلُك يُِّن الّل َك ُيَب

وْا آَ    َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإ وَن َوَال َتُكوُن ُم اْلُمْفِلُح ـِئَك ُه ِذيَن  َلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَل الَّ
َيضُّ وُ         ْوَم َتْب يٌم َي َذاٌب َعِظ ْم َع ـِئَك َلُه اُت َوُأْوَل اءُهُم اْلَبيَِّن وهٌ   َتَفرَُّقوْا َواْخَتَلُفوْا ِمن َبْعِد َما َج َودُّ ُوُج وٌه َوَتْس ران  [   } ُج   : آل عم

ذا       . تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والفرقة  : ، قال ابن عباس ] 106  : 102 ا دخل في ه فم
يس أل   : الباب مما نهى اهللا عنه ورسوله من التعصب والتفرق واالختالف والتكلم بغير علم حد  فإنه يجب النهي عنه فل

ا      اده آم أن يدخل فيما نهى اهللا عنه ورسوله وأما من ترجح عنده فضل إمام على إمام أو شيخ على شيخ بحسب اجته
لمون ازع المس ه    : تن ي األذان أو ترآ ع ف ا أفضل الترجي ا   ؟ أيهم ة أو تثنيته راد اإلقام س أو    ؟ أو إف ر بغل وصالة الفج

ا فار به ه  ؟ اإلس ي الفجر أو ترآ وت ف ا  ؟ والقن رك قراءته ا، أو ت ة به مية، أو المخافت ك  ؟ والجهر بالتس ذه   : ونحو ذل فه
ه                 ا أصاب الحق فل ان فيه اده من آ ى اجته ر اآلخر عل نهم أق ة فكل م ا السلف واألئم مسائل االجتهاد التي تنازع فيه

م ين   رجح     أجران ومن آان قد اجتهد فأخطأ فله أجر وخطؤه مغفور له فمن ترجح عنده تقليد الشافعي ل ى من ت كر عل
ك              د الشافعي ونحو ذل ده تقلي رجح عن ى من ت م ينكر عل د ل د أحم ده تقلي وال أحد في     . عنده تقليد مالك ومن ترجح عن

وم أن آل          : اإلسالم يجيب المسلمين آلهم بجواب عام ه من المعل ذا الجواب، ألن ه ه أن فالنا أفضل من فالن فيقبل من
ي   طائفة ترجح متبوعها فال تقبل جواب من يجيب بما يخالفها فيه آما أن من يرجح قوال أو عمال ال يقبل قول من يفت

ا         ع م د واتب دا اجته ان مجته إن آ الحق ف بخالف ذلك لكن إن آان الرجل مقلدا فليكن مقلدا لمن يترجح عنده أنه أولى ب
الى       ال تع د ق ا إال وسعها وق اتَُّقو  {   : يترجح عنده أنه الحق وال يكلف اهللا نفس َتَطْعُتمْ   َف ا اْس َه َم ابن  [   } ا اللَّ ، لكن   ] 16  : التغ

م   {   : عليه أن ال يتبع هواه وال يتكلم بغير علم قال تعالى َهاَأنُتْم َهُؤالء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكم ِبِه ِعلٌم َفِلَم ُتَحآجُّوَن ِفيَما َلْيَس َلُك
رجح       ] 6  : األنفال [   } ُلوَنَك ِفي اْلَحقِّ َبْعَدَما َتَبيََّنُيَجاِد { ، وقال تعالى  ] 66  : آل عمران [   } ِبِه ه مسائل يت ام إال ل ، وما من إم

   . فيها قوله على قول غيره وال يعرف هذا التفاضل إال من خاض في تفاصيل العلم واهللا أعلم 
  

   صحة أصول مذهب أهل المدينة
  

ة       ] ب أهل المدينةصحة أصول مذه [ وسئل شيخ اإلسالم رحمه اهللا عن  ذهبهم في اإلمام ه م ومنزلة مالك المنسوب إلي
    ؟ والديانة، وضبطه علوم الشريعة عند أئمة علماء األمصار وأهل الثقة والخبرة من سائر األعصار 

  
ة    : فأجاب رضي اهللا عنه ا س      -الحمد هللا، مذهب أهل المدينة النبوي ن اهللا دار السنة ودار الهجرة ودار النصرة إذ فيه

ان       ا آ وله وبه ى اهللا ورس اجرون إل اجر المه ا ه رائعه وإليه الم وش نن اإلس لم س ه وس د صلى اهللا علي وله محم لرس
بلهم     ان من ق ذاهب أهل           -األنصار الذين تبوءوا الدار واإليم ابعيهم أصح م ابعين وت ذهبهم في زمن الصحابة والت م

ة المفضلة،        . المدائن اإلسالمية شرقا وغربا، في األصول والفروع رون الثالث وهذه األعصار الثالثة هي أعصار الق
م         (   : التي قال فيها النبي صلى اهللا عليه وسلم في الحديث الصحيح من وجوه     يهم، ث ذي بعثت ف رن ال رون الق ر الق خي



 

رن الثالث   فذآر ابن حبان بعد قرنه قرنين بال نزاع وفي بعض األحاديث الشك ف    ) الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ي الق
ان البستي         . بعد قرنه وقد روي في بعضها بالجزم بإثبات القرن الثالث بعد قرنه فتكون أربعة ن حب ذلك اب د جزم ب وق

ة في الصحيح               ادة ثابت ذه الزي إن ه ة ف ذه األم ات ه اء أهل الحديث في طبق ي       . ونحوه من علم ة فف ا أحاديث الثالث أم
م   (   : قال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم  : لالصحيحين عن عبد اهللا بن مسعود قا خير أمتي القرن الذين يلونني ث

ه شهادته   لم عن عائشة        .  ) الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين وفي صحيح مس
لم       (   : رضي اهللا عنها قالت ه وس الى علي ر    : سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا تع اس خي ال   ؟ أي الن ذي بعثت      : ق رن ال الق

    .  ) فيهم، ثم الثاني، ثم الثالث
  

ال             لم ق ه وس الى علي ن حصين أن رسول اهللا صلى اهللا تع ران ب ي الصحيحين عن عم إن  (   : وأما الشك في الرابع، فف
د   فال أدري أقال رسول   : خيرآم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم قال عمران لم بع اهللا صلى اهللا تعالى عليه وس

ا رتين أو ثالث ه م ون    : قرن ذرون وال يوف ون، وين ون وال يؤتمن هدون، ويخون وم يشهدون وال يستش دهم ق ون بع م يك ث
ال       : وفي لفظ  . ويظهر فيهم السمن ونهم الحديث وق ذين يل خير هذه األمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم ال

    .  ) حلفون وال يستحلفونوي  : فيه
  

ال   رة ق لم        : وفي صحيح مسلم عن أبي هري ه وس الى علي ال رسول اهللا صلى اهللا تع ذي بعثت       (   : ق رن ال ي الق ر أمت خي
م  -فيهم، ثم الذين يلونهم  ل أن يستشهدوا         -  ؟ أذآر الثالث أم ال    : واهللا أعل ون السمانة يشهدون قب وم يحب م يخلف ق   .  ) ث

ه في    ذه األحاديث وقول ل أن يستشهدوا     "   : ه ه أداء الشهادة        " يشهدون قب راد ب اء أن الم ة من العلم ه طائف م من د فه ق
ه              ين قول ذا وب ين ه ا ب ا، جمع ان عالم ا إذا آ ى م ك عل وا ذل ه وحمل ر    (   : بالحق قبل أن يطلبها المشهود ل ئكم بخي أال أنب

ا           ) الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها  : الشهداء ه به ه فيعرف ا المشهود ل أتي به ى أن ي اني عل وا الث والصحيح أن    . وحمل
الذم في هذه األحاديث لمن يشهد بالباطل آما جاء في بعض ألفاظ الحديث ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل وال   

افق          ة المن ة هي آي ذه الخصال الثالث ذر وه اء بالن ا ثبت في الحديث     يستشهد، ولهذا قرن ذلك بالخيانة وبترك الوف آم
إذا حدث آذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن        : آية المنافق ثالث  (   : المتفق عليه عنه صلى اهللا تعالى عليه وسلم أنه قال

لم   : خان وفي لفظ لمسلم يهم من             ) وإن صام وصلى وزعم أنه مس ا يفشو ف ى م لم عل ه وس الى علي ذمهم صلى اهللا تع ف
ه شر ممن ال            خصال النفاق وبين أنهم يس ك، فإن ه ذل ل أن يطلب من ى يشهد الرجل بالكذب قب ارعون إلى الكذب حت
ي          . يكذب حتى يسأل أن يكذب ي سعيد الخدري عن النب وأما ما فيه ذآر القرن الرابع فمثل ما في الصحيحين عن أب

هل فيكم من رأى رسول اهللا     : لهميأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال  (   : صلى اهللا تعالى عليه وسلم قال
م        : فيقولون  ؟ صلى اهللا تعالى عليه وسلم ال له اس فيق ام من الن يكم من رأى أصحاب       : نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئ هل ف

م     : فيقولون  ؟ رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم ال له اس فيق يكم من رأى      : نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الن هل ف
هل فيكم من   : نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال  : فيقولون  ؟ حاب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأص

لم   ه وس ون   ؟ رأى أصحاب أصحاب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي م   : فيقول م ولفظ البخاري      . نع تح له أتي     : فيف م ي ث
ذل   ) على الناس زمان يغزو فئام من الناس ا             : كول ا آله ال فيه ة وق ة والثالث لم في الثاني ه وس الى علي ال صلى اهللا تع   : ق

    . صحب ولم يقل رأى
  

ة أخرى    ون         (   : ولمسلم من رواي يهم البعث فيقول ان يبعث ف اس زم ى الن أتي عل دا من         : ي يكم أح انظروا هل تجدون ف
ون   فيوجد الرجل فيفت  ؟ أصحاب رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم اني فيقول يكم     : ح لهم به ثم يبعث البعث الث هل ف

لم    ه وس الى علي ون   ؟ من رأى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا تع ون          : فيقول م يبعث البعث الثالث فيقول م ث تح له م فيف   : نع
لم          ه وس الى علي يكم من رأى من رأى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا تع ع       ؟ انظروا هل ترون ف م يكون البعث الراب ث

لم        : فيقال ه وس الى علي فيوجد    ؟ انظروا هل ترون فيكم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا تع
    .  ) الرجل فيفتح لهم به

  
ه وإن         : وحديث أبي سعيد هذا يدل على شيئين ا ب لم هو من رآه مؤمن ه وس على أن صاحب النبي صلى اهللا تعالى علي

ره    قلت صحبته، آما قد نص عل د وغي ة أحم ك األئم ك    . ى ذل ال مال ه         : وق الى علي من صحب رسول اهللا صلى اهللا تع
ك أن لفظ الصحبة جنس       . وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك وذل

م الصحبة ي    . صحبه شهرا، وساعة  : تحته أنواع يقال ه ال      وقد بين في هذا الحديث أن حك ه، فإن ا ب ق بمن رآه مؤمن تعل
    . بد من هذا

  



 

ة األحاديث     . هذه من ثقة  : وفي الطريق الثاني لمسلم ذآر أربعة قرون ومن أثبت هذه الزيادة قال وترك ذآرها في بقي
ي      ؟ ال ينفي وجودها آما أنه لما شك في حديث أبي هريرة أذآر الثالث ثبت  لم يقدح في سائر األحاديث الصحيحة الت

ن مسعود الصحيح     . فيها القرن الثالث وم تسبق           : ومن أنكرها قال في حديث اب ة يجيء ق رون الثالث د الق ه بع ر أن أخب
ذم    ة ذآر ب ال    . شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته فيكون ما بعد الثالث د يق د يظهر         : وق ه ق رين، فإن ين الخب اة ب ال مناف

    . فيكون فيه من يفتح به التصال الرؤية ومع هذا   . الكذب في القرن الرابع
  

  ومع هذا فيكون فيه من يفتح به التصال الرؤية، وفى القرون التي أثنى عليها رسول 
  

أثر رسول          انوا يتأسون ب إنهم آ دائن، ف ذاهب أهل الم اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم، آان مذهب أهل المدينة أصح م
ر من س     لم أآث ة            اهللا صلى اهللا عليه وس م بالسنة النبوي م في العل رهم من أهل األمصار دونه ان غي ائر األمصار، وآ

ار أهل       ر من افتق اد، أآث واتباعها، حتى إنهم ال يفتقرون إلى نوع من سياسة الملوك، وأن افتقار العلماء ومقاصد العب
ا    المدينة حيث آانوا أغنى من غيرهم عن ذلك آله، بما آان عندهم من األثار النبوية الت ا واتباعه م به ي يفتقر إلى العل

ر                    ا غي دائن حجة يجب اتباعه ة من الم اع أهل مدين ى أن إجم اء المسلمين إل ذهب أحد من علم م ي ذا ل آل أحد، وله
ك من أمصار         ر ذل ام وال العراق وال غي ة وال الش اع أهل مك دها، ال إجم ا بع ك األعصار وال فيم ي تل ة، ال ف المدين

    . المسلمين
  

ط             ومن حكى عن  د غل لم، فق ى آل مس ا عل ة حجة يجب اتباعه اع أهل الكوف أبي حنيفة، أو أحد من أصحابه أن إجم
ك وأصحابه أن                ا، واشتهر عن مال اع أهله اس في إجم م الن د تكل ة فق ا المدين ك، وأم على أبي حنيفة وأصحابه في ذل

في إجماعهم في تلك األعصار المفضلة، إجماع أهلها حجة، وإن آان بقية األئمة ينازعونهم في ذلك والكالم، إنما هو 
ا،          م يكن فيه ا ل اء م ا من العلم وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة، إذ آان حينئذ في غيره
ل                ى أوائ ك إل ى مذهب مال ديم منتسبين إل ذهبهم الق انوا متمسكين بم ا آ إن أهله رفض، ف ا ال السيما من حين ظهر فيه

، أو قبل ذلك أو بعد ذلك، فإنهم قدم إليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان، وغيرهم من أفسد مذهب المائة السادسة
م   آثير منهم ال سيما المنتسبون منهم إلى العترة النبوية، وقدم عليهم بكتب أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، وبذل له

ار الثالثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة   أمواًال آثيرة، فكثرت البدعة فيها من حينئذ، فأما األعص
ي سكنها              ار الت إن األمصار الكب ائر األمصار، ف ا خرج من س ة، آم دين البت البتة، وال خرج منها بدعة في أصول ال

ان خمسة         م واإليم ا العل لم، وخرج منه ه وس الى علي ان،     : أصحاب رسول اهللا صلى اهللا تع ان، والعراق ام،  الحرم والش
دع أصولية         ذه األمصار ب منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة، وما يتبع ذلك من أمور اإلسالم، وخرج من ه

    . غير المدينة النبوية
  

    . فالكوفة خرج منها التشيع واإلرجاء، وانتشر بعد ذلك في غيرها
  

    . والشام آان بها النصب والقدر  . عد ذلك في غيرهاوالبصرة خرج منها القدر، واالعتزال، والنسك الفاسد، وانتشر ب
  

    . وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان، وهو شر البدع
  

دم     ة، وتق وآان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحروري
بائية  بعقوبتها الشيعة من األصناف الثالثة الغالية،  حيث حرقهم علي بالنار، والمفضلة حيث تقدم بجلدهم ثمانين، والس

    . حيث توعدهم وطلب أن يعاقب ابن سبأ بالقتل أو بغيره فهرب منه
  

الهم من الصحابة         ابر؛ وأمث اس؛ وج ن عب ن عمر واب   . ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر اب
    . وحدثت المرجئة قريبًا من ذلك

  
ان          م، وآ ذر به ه أن د روي أن ز، وق د العزي ن عب وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين، بعد موت عمر ب
ه       ك، ضحى ب ل ذل م قب ظهور جهم بخراسان في خالفة هشام بن عبد الملك، وقد قتل المسلمون شيخهم الجعد بن دره

ه زعم أن         يا أيها الناس ضحوا [   : خالد بن عبد اهللا القسري، وقال م، أن ن دره د ب إني مضح بالجع تقبل اهللا ضحاياآم ف
    . ، ثم نزل فذبحه ] اهللا لم يتخذ إبراهيم خليًال ولم يكلم موسى تكليمًا تعالى اهللا عما يقول الجعد بن درهم علوًا آبيرًا



 

  
    . وقد روي أن ذلك بلغ الحسن البصري وأمثاله من التابعين فشكروا ذلك

  
لنبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن آان بها من هو مضمر لذلك، فكان عندهم مهانًا مذمومًا؛ وأما المدينة ا

زال            ة، واالعت ورين بخالف التشيع واإلرجاء بالكوف ذمومين مقه انوا م رهم، ولكن آ إذ آان بها قوم من القدرية وغي
بت في الصحيح عن النبي صلى اهللا تعالى عليه وسلم وقد ث  . وبدع النساك بالبصرة، والنصب بالشام؛ فإنه آان ظاهرًا

فيان                ) إن الدجال ال يدخلها (  اجي س ان ين ة مر بمن آ د، وهو رأس المعتزل ن عبي ة أن عمرو ب ة المعروف وفي الحكاي
ال   ؟ من هذا   : الثوري، ولم يعلم أنه سفيان، فقال عمرو لذلك الرجل ال      : فق وري أو ق فيان الث ذا س ة،  من أهل     : ه الكوف

    . لو علمت بذلك لدعوته إلى رأيي ولكن ظننته من هؤالء المدنيين الذين يجيئونك من فوق  : قال
  

ك         رن عن مال ك الق ع؛ حيث أخذ ذل ولم يزل العلم واإليمان بها ظاهرًا إلى زمن أصحاب مالك، وهم أهل القرن الراب
الهم       وأهل طبقته آالثوري؛ واألوزاعي؛ والليث بن سعد؛ وحماد بن  ة؛ وأمث ن عيين فيان ب لمة؛ وس ن س اد ب   . زيد؛ وحم

    . وهؤالء أخذوا عن طوائف من التابعين، وأولئك أخذوا عمن أدرآوا من الصحابة
  
ق في       ك األعصار، والتحقي ة     [ والكالم في إجماع أهل المدينة في تل اع أهل المدين ألة إجم ا هو متفق      ] مس ه م ، أن من

ه إال بعضهم     عليه بين المسلمين؛ ومنه م ول ب ا ال يق ه م اع أهل      . ا هو قول جمهور أئمة المسلمين؛ ومن ك أن إجم وذل
    . المدينة على أربع مراتب

  
رك                :  ] األولى [   د؛ وآت دار الصاع والم م لمق ل نقله لم؛ مث ه وس الى علي ي صلى اهللا تع ل عن النب ما يجري مجرى النق

دهم          . باتفاق العلماءصدقة الخضراوات واألحباس، فهذا مما هو حجة  ذا حجة عن د وأصحابهما فه ا الشافعي وأحم أم
    . وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه  . بال نزاع، آما هو حجة عند مالك

  
أله عن         ك وس ا اجتمع بمال قال أبو يوسف رحمه اهللا، وهو أجل أصحاب أبي حنيفة، وأول من لقب قاضي القضاة لم

لو رأى صاحبي مثل ما رأيت    : ل المدينة المتواتر، رجع أبو يوسف إلى قوله، وقالهذه المسائل وأجابه مالك بنقل أه
    . لرجع مثل ما رجعت

  
ه          م يبلغ ة ل و حنيف ره، لكن أب د غي فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة، آما هو حجة عن

    . ن الحديث، فال لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمههذا النقل، آما لم يبلغه، ولم يبلغ غيره من األئمة آثير م
  

ول شيخهما؛          ا ق د وترآ ا هو وصاحبه محم رة اتبعه وآان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل آرجوعه إلى أحاديث آثي
    . أن هذه األحاديث أيضًا حجة إن صحت لكن لم تبلغه  : لعلمهما بأن شيخهما آان يقول

  
أ             ومن ظن بأبي حنيفة أو غي د أخط ره فق اس أو غي ة الحديث الصحيح لقي دون مخالف م يتعم ة المسلمين أنه ره من أئم

اس وبحديث             ة للقي ذ في السفر مخالف ة يعمل بحديث التوضي بالنبي و حنيف عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى، فهذا أب
    . يصححوهما القهقهة في الصالة مع مخالفته للقياس؛ العتقاده صحتهما، وإن آان أئمة الحديث لم

  
ر   ] رفع المالم عن األئمة األعالم [ وقد بينا هذا في رسالة  ، وبينا أن أحدًا من أئمة اإلسالم ال يخالف حديثًا صحيحًا بغي

د       م يعتق ه، أو ل ق ب م يث عذر؛ بل لهم نحو من عشرين عذرًا، مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث؛ أو بلغه من وجه ل
ك   داللته على الحكم؛ أ ال ذل   . و اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه آالناسخ؛ أو ما يدل على الناسخ وأمث

ى    اب عل اده فيث د اجته ًا بع ي بعضها مخطئ ون ف ران، ويك ه أج ون ل ي بعضها مصيبًا، فيك الم ف ون الع ذار يك واألع
د ثبت في الصحيح       .  ] 286البقرة  [  } َنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَناَربََّنا َال ُتَؤاِخْذ  { لقوله تعالى   :  ; اجتهاده وخطؤه مغفور له  وق

    . وألن العلماء ورثة األنبياء  ) قد فعلت  (   : أن اهللا استجاب هذا الدعاء وقال
  

ى آل واح          ى عل ل أثن م يعب اآلخر؛ ب د وقد ذآر اهللا عن داود وسليمان أنهما حكما في قضية وأنه فهمها أحدهما؛ ول
ال     ا فق ا وعلم اه حكم ْم             {   : منهما بأنه آت ا ِلُحْكِمِه ْوِم َوُآنَّ َنُم اْلَق ِه َغ ْت ِفي ْرِث ِإْذ َنَفَش ي اْلَح اِن ِف َلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَم َوَداُووَد َوُس

اِهِديَن  اء  [  } َش ا  {   ] 78األنبي ا َوِعْلًم ا ُحْكًم ا آَتْيَن َلْيَماَن َوُآلًّ ا ُس اء  [  } َفَفهَّْمَناَه ألتين   .  ] 79األنبي ة تتضمن مس ذه الحكوم وه



 

اء ا العلم ازع فيهم افعي   : تن ك والش اء؛ آمال ور العلم د جمه ل وهو مضمون عن ي الحرث باللي دواب ف ألة نفش ال مس
    . وأبو حنيفة لم يجعله مضمونًا  . وأحمد

  
ا  ضمان بالمثل والقيمة، وفي ذلك نزاع في مذهب الشافعي وأح  : والثاني د وغيرهم ر السلف في        . م أثور عن أآث والم

ة،               ك إال بالقيم اء ال يضمنون ذل ر من الفقه ليمان، وآثي ه س ا قضى ب ل، إذا أمكن آم نحو ذلك يقتضي الضمان بالمث
    . آالمعروف من مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد

  
ي يوسف       أن عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل، حجة باتفاق   : والمقصود هنا ك ألب ال مال ا ق لمين، آم  -المس

ا     رى هؤالء ي لما سأله عن الصاع والمد، وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم، وذآروا له أن إسنادها عن أسالفهم أت
ال واهللا ما يكذبون، فأنا حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل    : قال  ؟ أبا يوسف يكذبون 

    . رجعت إلى قولك يا أبا عبد اهللا، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع آما رجعت  : فقال  . العراق
  

د رسول اهللا صلى اهللا            : وسأله عن صدقة الخضراوات، فقال ى عه ا صدقة عل م يؤخذ منه ة، ل هذه مباقيل أهل المدين
    . ضراواتوهي تنبت فيها الخ  : عليه وسلم، وال أبي بكر وال عمر رضي اهللا عنهما، يعني

  
ا      : وسأله عن األحباس فقال د    : هذا حبس فالن وهذا حبس فالن، يذآر لبيان الصحابة، فقال أبو يوسف في آل منهم ق

    . رجعت يا أبا عبد اهللا ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع آما رجعت
  

ك و  ه     وأبو يوسف ومحمد وافقا بقية الفقهاء في أنه ليس في الخضراوات صدقة، آمذهب مال د، وفي أن الشافعي وأحم
    . ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، آمذهب هؤالء، وأن الوقف عنده الزم آمذهب هؤالء

  
أرطالكم يا أهل العراق؛ ألنه لما انقرضت الدولة األموية، وجاءت دولة ولد العباس قريبًا؛ فقام أخوه    : وإنما قال مالك

ى           أبو جعفر الملقب بالمنصور، فبنى بغداد فجعل انوا أعن ذ آ م أن أهل الحجاز حينئ ر يعل و جعف ان أب ه، وآ ها دار ملك
ال           ة، ق اء المدين ره من علم ك أو غي ك لمال ال ذل ه ق روى أن ذا األمر       : بدين اإلسالم من أهل العراق، وي نظرت في ه

اد، ووجدت              م أهل غزو وجه ا ه ام إنم ك، ووجدت أهل الش دليس؛ أو نحو ذل ذا  فوجدت أهل العراق أهل آذب وت ه
    . األمر فيكم

  
ك   : ويقال ال        : أنه قال لمال ا ق م أهل الحجاز؛ أو آم ى العراق           . أنت أعل ذهبوا إل اء الحجاز أن ي ر علم و جعف فطلب أب

د    ي عب وينشروا العلم فيه، فقدم عليهم هشام بن عروة؛ ومحمد بن إسحاق؛ ويحيى بن سعيد األنصاري؛ وربيعة بن أب
    . ان الجمحي؛ وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وغير هؤالءالرحمن؛ وحنظلة بن أبي سفي

  
ي    ال ف ذا يق از؛ وله ن الحج دم م ن ق ر عم ديث، وأآث نهم الح تعلم م ؤالء، وي الس ه ي مج و يوسف يختلف ف ان أب وآ

اً          : أصحاب أبي حنيفة رهم تفريع ؤي أآث اد اللؤل ن زي اس، والحسن ب ، أبو يوسف أعلمهم بالحديث؛ وزفر أطردهم للقي
ى              اس إل اج الن ك، واحت ا صارت العراق دار المل ًا، فلم رهم تفريع ل أآث ا قي ومحمد أعلمهم بالعربية والحساب؛ وربم
ة والعدس إذ          م بالحنطة الثقيل ان رطله راق، وآ تعريف أهلها بالسنة والشريعة، غّير المكيال الشرعي برطل أهل الع

ة      . أربعة أسباع الدرهممائة وثمانية وعشرون درهمًا و  : ذاك تسعين مثقاًال اع أهل المدين فهذا هو المرتبة األولى إلجم
    . وهو حجة باتفاق المسلمين

  
ك، وهو المنصوص عن             : المرتبة الثانية  ذا حجة في مذهب مال ان، فه ن عف العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان ب

ه      إذا رأيت قدم [   : الشافعي، قال في رواية يونس بن عبد األعلى ا أن اء أهل المدينة على شيء فال تتوقف في قلبك ريًب
ة آانت في          ] الحق د آل بيع ال أحم ا، وق وآذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعه

ة      ي آانت بالمدين ة عل م  المدينة فهي خالفة نبوة، ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان آانت بالمدينة، وآذلك بيع ث
خرج منها، وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة، وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية، عن النبى صلى اهللا 

ا بالنواجذ،       (   : عليه وسلم أنه قال ا، وعضوا عليه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا به
    .  ) وإياآم ومحدثات األمور، فإن آل بدعة ضاللة

  



 

ال     ه ق لم أن ه وس ى صلى اهللا علي فينة عن النب ًا     (  : وفى السنن من حديث س م يصير ملك نة، ث ون س وة ثالث ة النب خالف
ى           .  ) عضوضًا ديم عل ة عمل ق م ألهل المدين ا يعل فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة، وم

  صلى اهللا تعالى عليه وسلم  عهد الخلفاء الراشدون مخالف لسنة الرسول
  
ة،         : والمرتبة الثالثة  ه أهل المدين إذا تعارض في مسألة دليالن، آحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل ب

ة            رجح بعمل أهل المدين ه ال ي ة أن ي حنيف ة، ومذهب أب ففيه نزاع فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدين
    : وألصحاب أحمد وجهان

  
    . وهو قول القاضي أبي يعلى، وابن عقيل أنه ال يرجح  : أحدهما

  
ال          : والثاني ه ق د، ومن آالم ذا هو المنصوص عن أحم إذا رأى   : وهو قول أبي الخطاب، وغيره أنه يرجح به قيل ه

ذه  رًا    أهل المدينة حديثًا وعملوا به فهو الغاية، وآان يفتي على مذهب أهل المدينة ويقدمه على م ب أهل العراق تقري
د           ي عبي ى إسحق وأب تفتي عل دل المس ة، وي آثيرًا، وآان يدل المستفتي على مذاهب أهل الحديث، ومذهب أهل المدين
وأبي ثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث، ويدله على حلقه المدنيين حلقه أبي مصعب الزهري ونحوه، وأبو مصعب  

ره أن    هو آخر من مات من رواة الموطأ عن مالك د يك ان أحم ، مات بعد أحمد بسنة، سنة اثنين وأربعين ومائتين، وآ
ة توافق مذهب      يرد على أهل المدينة، آما يرد على أهل الرأي، ويقول إنهم اتبعوا اآلثار، فهذه مذاهب جمهور األئم

    . مالك في الترجيح ألقوال أهل المدينة
  
    ؟ لمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم ال فهي العمل المتأخر با  : وأما المرتبة الرابعة 
  

ين       ول المحقق رهم، وهو ق ة وغي فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيف
ه   ه   [ من أصحاب مالك، آما ذآر ذلك الفاضل عبد الوهاب في آتاب ًا وال       ] أصول الفق يس إجماع ذا ل ره ذآر أن ه  وغي

ة نص           ه لألئم يس مع حجة عند المحققين من أصحاب مالك، وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، ول
ذآر األصل       : وال دليل، بل هم أهل تقليد، قلت ا ي أ إنم ولم أر في آالم مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في الموط

ديم،          المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول الذي لم يزل اع الق ى اإلجم دنا يصير إل م ببل ه أهل العل علي
ا وإن خالفت النصوص،           ة اتباعه ع األم ى جمي أخر حجة يجب عل وتارة ال يذآر، ولو آان مالك يعتقد أن العمل المت
ي ال تعارض      ة الت لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد اإلمكان، آما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابت

ال     في ك، وق امتنع من ذل إن أصحاب   [   : ها وباإلجماع، وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس على موطأه ف
دي          م أهل بل ا جمعت عل وا في األمصار، وإنم لم تفرق ين أن      ] رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وس ال وإذا تب ا ق أو آم

ة، عل    ًا،         إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور األئم ة ورأي وال أهل األمصار رواي ولهم أصح أق ذلك أن ق م ب
ن أمصار    ذه الخاصية لشيء م دليل إذ ليست ه ًا لل ارة مرجح ة، وت ة قوي ارة حج ة، وت ة قاطع ون حج ارة يك ه ت وأن
ا    ام به ة إال وأق  المسلمين، ومعلوم أن من آان بالمدينة من الصحابة هم خيار الصحابة، إذ لم يخرج منها أحد قبل الفتن

ى األمصار من          ه إل ن الخطاب رضي اهللا عن من هو أفضل منه، فإنه لما فتح الشام والعراق وغيرهما أرسل عمر ب
ن                 ران ب ن ياسر، وعم ار ب ان، وعم ن اليم ة ب ن مسعود، وحذيف د اهللا ب ى العراق عب ذهب إل يعلمهم الكتاب والسنة، ف

    . حصين، وسلمان الفارسي وغيرهم
  

ان      . بل، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وبالل بن رباح وأمثالهموذهب إلى الشام معاذ بن ج ل عثم ده مث وبقي عن
    . وعلي وعبد الرحمن بن عوف ومثل أبي بن آعب ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وغيرهم

  
ة، فيسأل            أتي المدين م ي ا ث ي بالفتي العراق من الصحابة إذ ذاك، يفت ان ب اء أهل   وآان ابن مسعود وهو أعلم من آ علم

ا وفي       ن مسعود أن الشرط فيه المدينة فيردونه عن قوله، فيرجع إليهم آما؛ جرى في مسألة أمهات النساء لما ظن اب
ره          ك، أخب ة، وسأل عن ذل ى المدين ا جاء إل الربيبة، وأنه إذا طلق امرأته قبل الدخول، حلت أمها آما تحل ابنتها، فلم

ة دو  ت،            علماء الصحابة أن الشرط في الربيب ا حمل د م ه بع راق امرأت ولهم، وأمر الرجل بف ى ق ات، فرجع إل ن األمه
ى            وا إل ا أن يرجع لم؛ وإم ه وس الى علي وآان أهل المدينة فيما يعملون، إما أن يكون سنة عن رسول اهللا صلى اهللا تع

ال      ن الخطاب ويق ن المسيب؛            : قضايا عمر ب ة عن سعيد ب ة، وربيع أ عن ربيع ًا أخذ جل الموط ن   أن مالك وسعيد ب
    . المسيب عن عمر؛ وعمر محدث



 

  
ال  يكم عمر        (   : وفي الترمذي عن رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم ق يكم لبعث ف م أبعث ف و ل وفي الصحيحين     ) ل

ن وفي السنن ع  ) آان في األمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر  (   : عنه صلى اهللا تعالى عليه وسلم أنه قال
ال ه ق لم أن ه وس الى علي ي صلى اهللا تع ر  (   : النب ر وعم ي بك دي أب ذين من بع دوا بالل ابر   .  ) اقت اور أآ ر يش ان عم وآ

ا              ال الشعبي انظروا م ذا ق م أهل الشورى؛ وله رحمن؛ وه د ال ر؛ وسعد وعب الصحابة، آعثمان وعلي وطلحة والزبي
ا يقضي أو    ومعلوم أن ما آان ي  . قضى به عمر؛ فإنه آان يشاور قضي أو يفتي به عمر ويشاور فيه هؤالء أرجح مم

ا        . يفتي به ابن مسعود أو نحوه؛ رضي اهللا عنهم أجمعين ع م ا يتب روع إنم وآان عمر في مسائل الدين واألصول والف
دة  قضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وآان يشاور عليًا وغيره من أهل الشورى، آما شاوره في المطلقة الم عت

    . وأمثال ذلك  ؟ الرجعية في المرض إذا مات زوجها هل ترث 
  

ل                 ة من هو مث م يكن بالمدين ر ل ى العراق هو وطلحة والزبي ي إل ل عل ة وانتق ة والفرق فلما قتل عثمان وحصلت الفتن
الهم من هو         لمة؛ وأمث ن مس د ب وب؛ ومحم ي أي أجل   هؤالء، ولكن آان بها من الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وأب

ا          ان به ة، إذ آ ان بالمدين ي آ ن مسعود وعل ي واب ممن مع علي من الصحابة، فأعلم من آان بالكوفة من الصحابة عل
ه   عمر وعثمان وابن مسعود، وهو نائب عمر وعثمان ومعلوم أن عليًا مع هؤالء أعظم علمًا وفضًلا من جميع من مع

ل الع  اظر بعض أه افعي ين ان الش ذا آ راق، وله ن أهل الع ن  م ي واب ول عل اظر بق ى المن ًا عل ه، محتج ي الفق راق ف
ا،       ] اختالف علي وعبد اهللا [ مسعود، فصنف الشافعي آتاب  م من قولهم يبين فيه ما ترآه المناظر وغيره من أهل العل

ال    ائر المسلمين تترآون       : وجاء بعده محمد بن نصر المروزي، فصنف في ذلك أآثر مما صنف الشافعي ق م وس إنك
    . هما لما هو راجح من قوليهما، وآذلك غيرآم يترك ذلك لما هو راجح منهقولي

  
دون أنفسهم         : ومما يوضح األمر في ذلك ة ال يع م أهل المدين ادين لعل أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة آانوا منق

ل         اميين ومث ده من الش ه وبع ل      أآفاءهم في العلم، آأهل الشام ومصر مثل األوزاعي ومن قبل ن سعد ومن قب الليث ب
    . ومن بعد من المصريين وأن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين

  
ة      . وآذلك علماء أهل البصرة آأيوب وحماد بن زيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وأمثالهم ولهذا ظهر مذهب أهل المدين

ابن وهب،        في هذه األمصارفإن أهل مصر صاروا نصرة لقول أ ك المصريين آ م أجالء أصحاب مال هل المدينة وه
    . وعبد اهللا بن الحكم  : وابن القاسم، وأشهب

  
د      . والشاميون مثل الوليد بن مسلم، ومروان بن محمد، وأمثالهم، لهم روايات معروفة عن مالك وأما أهل العراق آعب

قاضي وأمثالهم، آانوا على مذهب مالك، وآانوا قضاة الرحمن بن مهدي وحماد بن زيد، ومثل إسماعيل بن إسحاق ال
    . القضاة وإسماعيل ونحوه آانوا من أجل علماء اإلسالم

  
ة              ين ألهل المدين انوا متبع د آ ة فق ة والفرق ل الفتن ا قب ة وأم أة أهل المدين وأما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكاف

ة   ومنقادين لهم ال يعرف قبل مقتل عثمان أن أحًد ا من أهل الكوفة أو غيرها يدعي أن أهل مدينته أعلم من أهل المدين
    . فلما قتل عثمان وتفرقت األمة وصاروا شيًعا ظهر من أهل الكوفة من يساوي بعلماء أهل الكوفة علماء أهل المدينة

  
وي أمر أهل العراق        ا وق وة منه ة النب ا     ووجه الشبهة في ذلك أنه ضعف أمر المدينة لخروج خالف ى فيه لحصول عل

    . لكن ما فيه الكالم من مسائل الفروع واألصول قد استقر في خالفة عمر
  

لماني            دة الس ال عبي ة ق د الفرق ديثهم بع ولهم وح ى من ق ة أول ومعلوم أن قول أهل الكوفة مع سائر األمصار قبل الفرق
ا من رأيك     -رضي اهللا عنه  -قاضي على  ة   رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلين ان      . وحدك في الفرق ه آ وم أن ومعل

ة من      (   : بالكوفة من الفتنة والتفرق ما دل عليه النص واإلجماع لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم ا، الفتن الفتنة من هاهن
    .  ) هاهنا، الفتنة من هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان

  
إما رواية وإما رأي وأهل   : وضح األمر في ذلك أن العلمومما ي  . وهذا الحديث قد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه

    . المدينة أصح أهل المدن رواية ورأًيا
  



 

م أحاديث          ة ث وأما حديثهم فأصح األحاديث وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح األحاديث أحاديث أهل المدين
    . أهل البصرة

  
يهم   وأما أحاديث أهل الشام فهي دون ذلك، فإنه لم ي  -كن لهم من اإلسناد المتصل وضبط األلفاظ ما لهؤالء ولم يكن ف

    . من يعرف بالكذب لكن منهم من يضبط ومنهم من ال يضبط -يعني أهل المدينة، ومكة والبصرة، والشام 
  

نهم مع        رون م ق آثي ا خل ان به ابعين آ ون  وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أآثر منه فيهم ففي زمن الت روف
ة    بالكذب ال سيما الشيعة فإنهم أآثر الطوائف آذبا باتفاق أهل العلم؛ وألجل هذا يذآر عن مالك وغيره من أهل المدين
ين الصادق        زون ب وا يمي م يكون ذابين ول أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق، ألنهم قد علموا أن فيهم آ

ه           والكاذب فأما إذا علموا صدق الحديث فإ ل ل وب السختياني وهو عراقي فقي ك عن أي ا روى مال ه آم نهم يحتجون ب
    . ما حدثتكم عن أحد إال وأيوب أفضل منه أو نحو هذا  : ذلك فقال  ] في [ 

  
ه      ل ل ه قي ى روي أن افعي؛ حت د اهللا          : وهذا القول هو القول القديم للش ة عن عب فيان عن منصور عن علقم إذا روى س

ل           : قالحديثا ال يحتج به ف ن حنب د ب ال ألحم ك وق   : أن لم يكن له أصل بالحجاز وإال فال شك أن الشافعي رجع عن ذل
ا أو      ل مكًي م يق ا ول أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شامًيا آان أو بصرًيا أو آوفًي

    . مدنًيا؛ ألنه آان يحتج بهذا قبل
  

ديث ل الح اء أه ا علم اظ    وأم ات الحف ين الثق زون ب انوا يمي نن فك عيد وأصحاب الصحيح والس ن س ى ب عبة ويحي آش
ر من أهل                  يهم من هو أفضل من آثي يهم وأن ف ذين ال ريب ف ات ال ة والبصرة من الثق وغيرهم فيعلمون من بالكوف

لمان  ي، والحارث التيمي   الحجاز وال يستريب عالم في مثل أصحاب عبد اهللا بن مسعود آعلقمة، واألسود، وعبيدة الس
اء أهل      ذا صار علم وشريح القاضي ثم مثل إبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة وأمثالهم من أوثق الناس وأحفظهم فله
د    تاني مفاري اإلسالم متفقين على االحتجاج بما صححه أهل العلم بالحديث من أي مصر آان وصنف أبو داود السجس

    . ل مصر من المسلمين من أهل العلم بالسنةأهل األمصار يذآر فيه ما انفرد أهل آ
  
رأي         ا حدث الكالم في ال دين ولم وأما الفقه والرأي فقد علم أن أهل المدينة لم يكن فيهم من ابتدع بدعة في أصول ال

ة                و حنيف ه بالبصرة وأب ان البستي وأمثال رع عثم ا ف ا آم ن هرمز فروًع ة ب م ربيع رع له في أوائل الدولة العباسية وف
اد       وأم ي الزن ن عروة وأب ام ب ل هش ثاله بالكوفة وصار في الناس من يقبل ذلك وفيهم من يرد وصار الرادون لذلك مث

العراق أشد رًدا،       رأي المحدث ب م لل والزهري وابن عيينة وأمثالهم، فإن ردوا ما ردوا من الرأي المحدث بالمدينة فه
    . وهم فوقهم فيما يحمدونه وبهذا يظهر الرجحان فلم يكن أهل المدينة أآثر من أهل العراق فيما ال يحمد

  
دون     : وأما ما قال هشام بن عروة يهم المول ا ف يهم        : لم يزل أمر بني إسرائيل معتدًال حتى فش الوا ف م فق بايا األم اء س أبن

    . بالرأي فضلوا وأضلوا
  

لدين أبناء سبايا األمم وذآر بعض من آان فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدث من الرأي إنما هو من المو  : قال ابن عيينة
ك      . بالمدينة وبالبصرة وبالكوفة والذين بالمدينة أحمد عند هذا ممن بالعراق من أهل المدينة ال مال ا ق رضي اهللا   -ولم

ن عن إحدى الدولتين إنهم آانوا أتبع للسنن من الدولة األخرى قال ذلك ألجل ما ظهر بمقاربتها من الحدثان؛ أل -عنه 
    . أولئك أولى بالخالفة نسًبا وقرًنا

  
اء      -وهم سادات خلفاء بني العباس  -وقد آان المنصور والمهدي والرشيد  ى علم ولهم عل يرجحون علماء الحجاز وق

ذا             م يسلك ه يهم من ل ان ف ا آ ام ولم اء أهل الش ى علم أهل العراق آما آان خلفاء بني أمية يرجحون أهل الحجاز عل
    . لى اآلراء المشرقية آثرت األحداث فيهم وضعفت الخالفةالسبيل بل عدل إ

  
اء أهل       ه من علم ك وأمثال ثم أن بغداد إنما صار فيها من العلم واإليمان ما صار وترجحت على غيرها بعد موت مال

اء       ا من فقه د وأمثالهم ي عبي ل وأب أهل   الحجاز، وسكنها من أفشى السنة بها وأظهر حقائق اإلسالم مثل أحمد بن حنب
ى األمصار وانتشر        ا إل ا وانتشر منه الحديث ومن ذلك الزمان ظهرت بها السنة في األصول والفروع وآثر ذلك فيه
ه، وأصحابه   ن راهوي راهيم ب ن إب ل إسحاق ب ي المشرق مث رب، فصار ف ي المشرق والمغ ك الوقت ف ا من ذل أيًض



 

اء الحديث فصار في          وأصحاب عبد اهللا بن المبارك وصار إلى المغرب، من علم أهل الم يهم من علم ل إل ا نق ة م دين
    . بغداد وخراسان والمغرب من العلم ما ال يكون مثله إذ ذاك بالحجاز والبصرة

  
اء المشرق والعراق             ى علم اء الحجاز من يفضل عل أما أحوال الحجاز فلم يكن بعد عصر مالك وأصحابه من علم

    . والمغرب
  

ك، فال ريب       . نا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال الكالم وهذا باب يطول تتبعه ولو استقصي ين ذل إذا تب
ده         -رضي اهللا عنه  -عند أحد أن مالًكا  م يكن في عصره وال بع ه ل ا، فإن أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأي

ام     ما ال  -الخاص منهم والعام  -أقوم بذلك منه آان له من المكانة عند أهل اإلسالم  ى إلم العلم أدن ه ب يخفى على من ل
ى             ذين اتصل إل ا وهؤالء ال بعمائة أو نحوه ا وس وا ألف ك فبلغ رواة عن مال وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب أخبار ال
وفي     إن الخطيب ت الخطيب حديثهم بعد قريب من ثالثمائة سنة فكيف بمن انقطعت أخبارهم أو لم يتصل إليه خبرهم ف

ال هؤالء واحد              سنة اثنتين وستين وأ ى، وأمث ي يعل ي، والقاضي أب ر، والبيهق د الب ن عب ة وعصره وعصر اب ربعمائ
ائتين                 ع وم وفي الشافعي سنة أرب ة، وت ة سنة خمسين ومائ و حنيف وفي أب ة، وت ومالك، توفي سنة تسع وسبعين ومائ

ر   ما -رحمه اهللا  -وتوفي أحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين؛ ولهذا قال الشافعي  تحت أديم السماء آتاب أآث
    . صواًبا بعد آتاب اهللا من موطأ مالك

  
اب أصح من      . وهو آما قال الشافعي رضي اهللا عنه وهذا ال يعارض ما عليه أئمة اإلسالم من أنه ليس بعد القرآن آت

ه رجحه ب         لًما فإن لم ومن رجح مس اظ   صحيح البخاري ومسلم مع أن األئمة على أن البخاري أصح من مس ه ألف جمع
    . أحاديث في مكان واحد فإن، ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث

  
ا     رد به ي انف ث الت ن األحادي م أصح م رد به ذين انف ال ال لم أو الرج ا مس رد به ي انف ث الت م أن األحادي ن زع ا م وأم

ا ال يشك أحد  الم آم ه ع ط ال يشك في ذا غل م، فه رد به ذين انف لم البخاري ومن الرجال ال م من مس أن البخاري أعل
د يتفق     ان ق بالحديث والعلل والتاريخ وأنه أفقه منه، إذ البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة وإن آ
ذي اتفق              إن ال ك ف ل والغالب بخالف ذل ذا قلي ه البخاري فه رد ب ا انف لبعض ما انفرد به مسلم أن يرجع على بعض م

    . عد القرآن آتاب أصح من آتاب البخاري ومسلمعليه أهل العلم أنه ليس ب
  

ار الصحابة    وإنما آان هذان الكتابان آذلك ألنه جرد فيهما الحديث الصحيح المسند ولم يكن القصد بتصنيفهما ذآر آث
ند عن            ه الحديث الصحيح المس ا جرد في ك وال ريب أن م والتابعين وال سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذل

    . هللا صلى اهللا عليه وسلم فهو أصح الكتب؛ ألنه أصح منقوًال عن المعصوم من الكتب المصنفةرسول ا
  

ه       د رسول اهللا صلى اهللا علي ى عه وأما الموطأ ونحوه فإنه صنف على طريقة العلماء المصنفين إذ ذاك فإن الناس عل
ي    (   : ن يكتبوا عنه غير القرآن وقالوسلم آانوا يكتبون القرآن وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم قد نهاهم أ من آتب عن

اء، حيث     .  ) شيًئا غير القرآن فليمحه ال       ( ثم نسخ ذلك عند جمهور العلم ن عمرو وق د اهللا ب ة لعب وا    : أذن في الكتاب اآتب
    .  ) ألبي شاه

  
ر          : وآتب لعمرو بن حزم آتاًبا قالوا رآن بغي تباه الق ا من اش ا خوًف ان النهي أوًل اس       وآ ان الن ك فك ا أمن ذل م أذن لم ه ث

    . يكتبون من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يكتبون وآتبوا أيًضا غيره
  

يًئا في           ن جريج ش أول من صنف اب م ف ولم يكونوا يصنفون ذلك في آتب مصنفة إلى زمن تابع التابعين فصنف العل
    . التفسير وشيًئا في األموات

  
ه       وصنف سعيد بن أبي ع ي صلى اهللا علي اب عن النب روبة وحماد بن سلمة ومعمر وأمثال هؤالء يصنفون ما في الب
    . وسلم والصحابة والتابعين

  
د     . وهذه هي آانت آتب الفقه والعلم واألصول والفروع بعد القرآن فصنف مالك الموطأ على هذه الطريقة وصنف بع

بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن وهب، ووآيع 



 

ا الشافعي        ي أشار إليه ان هي الت ه اهللا   -وغير هؤالء فهذه الكتب التي آانوا يعدونها في ذلك الزم ال  -رحم يس    : فق ل
ا          د لم ام أحم ذلك اإلم ه وآ ه أصح من حديث نظرائ سئل عن    بعد القرآن آتاب أآثر صواًبا من موطأ مالك فإن حديث

    . رجح حديث مالك ورأيه على حديث أولئك ورأيهم  ؟ حديث مالك ورأيه وحديث غيره ورأيهم
ال       ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي اس     (   : وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النب يوشك أن يضرب الن

    .  ) أآباد اإلبل في طلب العلم فال يجدون عالًما أعلم من عالم المدينة
  

م مأخذان       . هو مالك  : فقد روي عن غير واحد آابن جريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا ذا له ازعوا في ه   : والذين ن
    . الطعن في الحديث فزعم بعضهم أن فيه انقطاًعا  : أحدهما

  
اني  د ونحوه     : والث العمري الزاه ك آ ر مال ه أراد غي ال   . أن ه الحديث و   : فيق ا دل علي ان    م رر لمن آ ك أمر متق ه مال أن

موجودا وبالتواتر لمن آان غائبا، فإنه ال ريب أنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب إليه الناس أآباد اإلبل أآثر من  
    . مالك

  
بطلب تقديمه على مثل الثوري واألوزاعي والليث وأبي حنيفة وهذا فيه نزاع وال حاجة   : أحدهما  : وهذا يقرر بوجهين

أن مالكا تأخر موته عن هؤالء آلهم فإنه توفي سنة تسع وسبعين ومائة وهؤالء    : أن يقال  : والثاني  . في هذا المقامإليه 
ه          . آلهم ماتوا قبل ذلك ازع في ذا ال ين ك العصر وه ك في ذل فمعلوم أنه بعد موت هؤالء لم يكن في األمة أعلم من مال

ا    ه من المشرق            أحد من المسلمين وال رحل إلى أحد من علم ده رحل إلي ه وال بع ك ال قبل ى مال ا رحل إل ة م ء المدين
ة  وانتشر موطؤه في األرض      . والمغرب ورحل إليه الناس على اختالف طبقاتهم من العلماء والزهاد والملوك والعام

ه أهل ال    أ عن ام   حتى ال يعرف في ذلك العصر آتاب بعد القرآن آان أآثر انتشاًرا من الموطأ وأخذ الموط حجاز والش
العراق عن    والعراق ومن أصغر من أخذ عنه الشافعي ومحمد بن الحسن وأمثالهما وآان محمد بن الحسن إذا حدث ب

ة أصح وأثبت      . مالك والحجازيين تمتلئ داره وإذا حدث عن أهل العراق يقل الناس لعلمهم بأن علم مالك وأهل المدين
    . ك وابن عيينةوأجل من أخذ عنه الشافعي العلم اثنان مال

  
    : إني ومالك آما قال القائل  : ومعلوم عند آل أحد أن مالًكا أجل من ابن عيينة حتى إنه آان يقول

  
  لم يستطع صولة البزل القناعيس** وابن اللبون إذا ما لز في قرن 

  
ًرا     ومن زعم أن الذي ضربت إليه أآباد اإلبل في طلب العلم هو العمري الزاهد مع آونه آان ر ًدا آم ا صالًحا زاه جًل

وآان إذا أراد أمًرا   . بالمعروف، ناهًيا عن المنكر لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى شيء من علمه، وال رحلوا إليه فيه
ال   ة فق ا       : يستشير مالًكا ويستفتيه آما نقل أنه استشاره لما آتب إليه من العراق أن يتولى الخالف ا فلم ى أشاور مالًك حت

ا       استشاره ه م رة وذآر ل اء آثي أشار عليه أن ال يدخل في ذلك وأخبره أن هذا ال يترآه ولد العباس حتى تراق فيه دم
اء      -وِل القاسم بن محمد   : لما قيل له -ذآره عمر بن عبد العزيز  ه دم راق في ى ت أن بني أمية ال يدعون هذا األمر حت

ا         وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها  . آثيرة ا م د منه اس أخذوا عن العمري الزاه من العلوم، لم يعلم أن الن
    .  ؟ يذآر فكيف يقرن هذا بمالك في العلم ورحلة الناس إليه

  
ثم هذه آتب الصحيح التي أجل ما فيها آتاب البخاري أول ما يستفتح الباب بحديث مالك وإن آان في الباب شيء من 

نحن نعلم أن الناس ضربوا أآباد اإلبل في طلب العلم فلم يجدوا عالًما أعلم من حديث مالك ال يقدم على حديثه غيره و
    . مالك في وقته

  
م               : والناس آلهم مع مالك وأهل المدينة م معظم له ازع له م عضد ونصير والمن الموافق له ازع ف ا من ق، وإم ا مواف إم

    . مبجل لهم عارف بمقدارهم
  

ائم بمذهب            وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبه ا هو الق م أن مالًك ك لعلمه م وذل ة العل دوًدا من أئم يس مع م إال من ل
    . أهل المدينة

  



 

أه مشحون إن موط ائر األمصار، ف ى س ة عل ذهب أهل المدين ة من رجحان م د الخاصة والعام ا   : وهو أظهر عن إم
ة     ه أهل المدين ا      : بحديث أهل المدينة، وإما بما اجتمع علي ديًما، وإم ا ق ة        إم ا أهل المدين ازع فيه ألة تن ا مس ديًثا، وإم ح

    . هذا أحسن ما سمعت  : وغيرهم فيختار فيها قوال ويقول
  

ك   فأما بآثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر أنه آان في األزمان المتقدمة من هو أتبع لمذهب أهل المدينة من مال
    . فقد انقطع ذلك

  
ز            ولسنا ننكر أن من الناس من أنكر  د العزي ذآر عن عب ا ي اديثهم في بعض المسائل آم ه أوال ألح ك مخالفت على مال

د اهللا أي      : الدراوردي أنه قال له في مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة  ا عب ا أب ول أهل        : تعرقت ي ى ق ا إل صرت فيه
    . ة دراهمالعراق الذين يقدرون أقل المهر بنصاب السرقة لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه عشر

  
ذلك األحاديث الصحاح     ال   . وأما مالك والشافعي وأحمد فالنصاب عندهم ثالثة دراهم، أو ربع دينار آما جاءت ب   : فيق

انوا يكرهون للرجل أن                  : أوال م آ ة، وإنه د أهل المدين ل أهل العراق عن ى ضعف أقاوي دل عل ة ت ذه الحكاي أن مثل ه
ن المسيب   يوافقهم وهذا مشهور عندهم يعيبون ال رجل بذلك آما قال ابن عمر لما استفتاه عن دم البعوض وآما قال اب
    . لربيعة لما سأله عن عقل أصابع المرأة

  
داد في        : وأما ثانًيا ن خويز من ال اب فمثل هذا في قول مالك قليل جدا وما من عالم إال وله ما يرد عليه وما أحسن ما ق

ال فرق عندنا بين رأي صاحبنا مالك وغيره في هذا الحكم، لكنه أقل خطأ من    : مسألة بيع آتب الرأي واإلجارة عليها
    . غيره

  
د        دين عن ع الي ألة رف وأما الحديث فأآثره نجد مالكا قد قال به في إحدى الروايتين وإنما ترآه طائفة من أصحابه آمس

    . الرآوع والرفع منه
  

ا للحد      ع موافًق ك الرف م          وأهل المدينة رووا عن مال ن القاسم ونحوه من البصريين ه ذي رواه، لكن اب يث الصحيح ال
الذين قالوا بالرواية األولى ومعلوم أن مدونة ابن القاسم أصلها مسائل أسد بن الفرات التي فرعها أهل العراق ثم سأل 

ع في آالم    فأجابه بالنقل عن مالك وتارة بالقياس على قوله ثم أصلها في رواية سحن  . عنها أسد ابن القاسم ون فلهذا يق
    . ابن القاسم طائفة من الميل إلى أقوال أهل العراق وإن لم يكن ذلك من أصول أهل المدينة

  
أمرون         انوا ي والة يستشيرونه فك دلس وال ى عامل األن ثم اتفق أنه لما انتشر مذهب مالك باألندلس وآان يحيى بن يحي

ا           القضاة أن ال يقضوا إال بروايته عن مالك ثم رو ك ألجل من عمل به ن القاسم عن مال ة اب اية غيره فانتشرت رواي
واتر عن       ذي هو مت أ ال وقد تكون مرجوحة في المذهب وعمل أهل المدينة والسنة حتى صاروا يترآون رواية الموط

ان   مالك وما زال يحدث به إلى أن مات لرواية ابن القاسم وإن آان طائفة من أئمة المالكية أنكروا ذلك فمثل هذا أن آ
ل من            ور، إذ ق ة األم ع السنة في عام ه أن يتب ع لمذهب فيه عيب فإنما هو على من نقل ذلك ال على مالك ويمكن المتب

    . سنة إال وله قول يوافقها بخالف آثير من مذهب أهل الكوفة، فإنهم آثيرا ما يخالفون السنة وإن لم يتعمدوا ذلك
  
ك        ثم من تدبر أصول اإلسالم وقواعد الشري  د ذآر ذل ة أصح األصول والقواعد وق عة وجد أصول مالك وأهل المدين

ى صاحب      د لصاحبه عل ح محم ين رج ن ح ن الحس د ب اظر محم ا ن افعي لم ى أن الش ا حت د وغيرهم افعي وأحم الش
ه    ؟ باإلنصاف أو بالمكابرة  : الشافعي فقال له الشافعي ال ل ال    : ق م بك     : باإلنصاف فق اب اهللا أم  ناشدتك اهللا صاحبنا أعل ت

لم أم صاحبكم          : فقال  ؟ صاحبكم ه وس الى علي م بسنة رسول اهللا صلى اهللا تع ال   ؟ بل صاحبكم فقال صاحبنا أعل ل    : فق ب
لم أم صاحبكم      : صاحبكم فقال ه وس الى علي ال   ؟ صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا تع ل صاحبكم     : فق ب

نكم إ    : فقال ا وبي ان قياسه أصح            ما بقي بينن م آ ان باألصول أعل اس ولكن من آ ول بالقي اس، ونحن نق الوا    . ال القي وق
م     : فقيل له  . بل مالك  : فقال  ؟ مالك أم سفيان  : من أعلم بسنة رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم  : لإلمام أحمد ا أعل أيم

فيان   ك أم س ال   ؟ بآثار أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مال ك    : فق ل مال ه    . ب ل ل فيان      : فقي ك أم س د مال ا أزه   ؟ أيم
    . هذه لكم  : فقال

  



 

د               ن عب د ب وري، ومحم ة، والث ا حنيف إن أب ه والحديث، ف ك الوقت بالفق ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم أهل العراق ذل
اربين في العصر       : يالرحمن بن أبي ليلى، والحسن بن صالح بن جني، وشريك بن عبد اهللا النخعي القاض   انوا متق آ

ى القاضي       ي ليل ن أب رحمن ب وهم أئمة فقهاء الكوفة في ذلك العصر وآان أبو يوسف يتفقه أوال على محمد بن عبد ال
    .  ] اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلى [ ثم إنه اجتمع بأبي حنيفة فرأى أنه أفقه منه فلزمه وصنف آتاب 

  
اب            وأخذه عنه محمد بن الحسن و اره وهو المسمى بكت ه اختي ن الحسن وذآر في د ب اختالف   [ نقله الشافعي عن محم

    .  ] العراقيين
  

روا من أهل العراق                 ذين أنك د وال ه والزه ه في الفق ة في الحديث مع تقدم ذه الطبق م ه ومعلوم أن سفيان الثوري أعل
في             ى س ك عل روا ذل م ينك ة ل رأي المحدث بالكوف روا من ال ا أنك رهم م ام العراق       وغي دهم أم فيان عن ل س وري ب ان الث

    . فتفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق
  

ذه          ى ه وري عل فيان الث دم س د يق دم مع أن أحم وقد قال اإلمام أحمد في علمه وعلم مالك بالكتاب والسنة واآلثار ما تق
اب والسنة     الطبقة آلها وهو يعظم سفيان غاية التعظيم و ى الكت لكنه آان يعلم أن مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب إل

    . من مذهب أهل الكوفة وعلمائها
  

ذب           ه، وي دعو ل ه، وي ي علي ان يحب الشافعي ويثن ذا آ وأحمد آان معتدًال عالًما باألمور يعطي آل ذي حق حقه، وله
ذآر ت        ى بدعة وي افعي، أو من ينسبه إل ه        عنه عند من يطعن في الش ه بأصول الفق ا ومعرفت ه للسنة واتباعه له عظيم

الرأي     ه ب ن خالف ديث م ل الح ذهب أه ه عن م د ومناظرت ر الواح ت خب ل والمفسر ويثب وخ، والمجم آالناسخ والمنس
    . وغيره

  
اده    . سموني ببغداد ناصر الحديث  : وآان الشافعي يقول في  ومناقب الشافعي واجتهاده في اتباع الكتاب والسنة، واجته

الرد على من يخالف ذلك آثير جدا وهو آان على مذهب أهل الحجاز وآان قد تفقه على طريقة المكيين أصحاب ابن 
ة     جريج آمسلم بن خالد الزنجي، وسعيد بن سالم القداح ثم رحل إلى مالك وأخذ عنه الموطأ وآمل أصول أهل المدين

ة ذهب        وهم أجل علما وفقها وقدرا من أهل مكة من عهد النبي صل ه محن م اتفقت ل ك ث د مال ى اهللا عليه وسلم إلى عه
فيها إلى العراق فاجتمع بمحمد بن الحسن وآتب آتبه وناظره وعرف أصول أبي حنيفة وأصحابه وأخذ من الحديث    

ـ             . ما أخذه على أهل العراق ثم ذهب إلى الحجاز ديم المعروف ب ه الق ا صنف آتاب ة وفيه رة ثاني ى العراق م ثم قدم إل
    .  ] الحجة [ 

  
اظرا                   ه وتن ن راهوي ين إسحاق ب ه وب ة وجمع بين ه بمك العراق واجتمع ب ة ب ذه القدم ل في ه ن حنب د ب واجتمع به أحم

    . بحضور أحمد رضي اهللا عنهم أجمعين
  

ة       ك الرحل إن تل اذب، ف و آ ولم يجتمع بأبي يوسف وال باألوزاعي وغيرهما فمن ذآر ذلك في الرحلة المضافة إليه فه
ها من األآاذيب عليه وعلى مالك وأبي يوسف ومحمد وغيرهم من أهل العلم ما ال يخفى على عالم وهي من جنس   في

ة    ك الرحل آذب القصاص ولم يكن أبو يوسف ومحمد سعًيا في أذى الشافعي قط وال آان حال مالك معه ما ذآر في تل
    . الكاذبة

  
ول     ثم رجع الشافعي إلى مصر وصنف آتابه الجديد وهو ف ى مذهب أهل الحجاز فيق ال   : ي خطابه وآتابه ينسب إل   : ق

ه          : بعض أصحابنا وهو يعني اء آالم ول في أثن ك ويق ة آمال اء أهل المدين ا بعض     : أهل المدينة، أو بعض علم وخالفن
انوا  المشرقيين وآان الشافعي عند أصحاب مالك واحًدا منهم ينسب إلى أصحابهم واختار سكنى مصر إذ ذاك ألنهم  آ

ى مذهب         ان أهل الغرب بعضهم عل ه وآ على مذهب أهل المدينة ومن يشبههم من أهل مصر آالليث بن سعد وأمثال
ة أجل    هؤالء وبعضهم على مذهب األوزاعي وأهل الشام ومذهب أهل الشام ومصر والمدينة متقارب لكن أهل المدين

    . عند الجميع
  

جتهًدا في العلم ورأى من األحاديث الصحيحة وغيرها من األدلة ما يجب لما آان م -رضي اهللا عنه  -ثم إن الشافعي 
عليه اتباعه وإن خالف قول أصحاب المدنيين، قام بما رآه واجًبا عليه وصنف اإلمالء على مسائل ابن القاسم وأظهر  



 

ره ذل       د آ ان ق ه وإن آ ه وآذوه   خالف مالك فيما خالفه فيه وقد أحسن الشافعي فيما فعل وقام بما يجب علي ك من آره
    . وجرت محنة مصرية معروفة واهللا يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات األحياء منهم واألموات

  
ارب           ه يق ا ل ك ولعل خالفهم ه آاختصاص الشافعي بمال وأبو يوسف ومحمد هما صاحبا أبي حنيفة وهما مختصان ب

   . خالف الشافعي لمالك وآل ذلك اتباعا للدليل وقياما بالواجب
  

ه   -والشافعي  ده من الحديث               -رضي اهللا عن ا صح عن اع لم ر االتب ان آثي اب والسنة وآ رر أصول أصحابه والكت ق
قال   : يا بني الزم هذا الرجل فإنه صاحب حجج فما بينك وبين أن تقول  : ولهذا آان عبد اهللا بن الحكم يقول البنه محمد

    . ابن القاسم فيضحك منك إال أن تخرج من مصر
  
ال      : فلما صرت إلى العراق جلست إلى حلقة فيها ابن أبي داود فقلت  : ال محمدق ن القاسم فق ال اب ن القاسم     : ق   ؟ ومن اب

    . رحم اهللا أبي  : قلت  : رجل مفت يقول من مصر إلى أقصى الغرب وأظنه قال  : فقلت
  

ل   اطلب الحجة لقول أصحابك وال تتبع فالتقليد إنم  : وآان مقصود أبيه ا تقب ا يقبل حيث يعظم المقلد بخالف الحجة فإنه
ا       م م م والفه ذا من العل في آل مكان، فإن اهللا أوجب على آل مجتهد أن يقول بموجب ما عنده من العلم واهللا يخص ه
ذا هو        ألة وه ه أو مس اب من م أو ب ال يخص به هذا وقد يكون هذا هو المخصوص بمزيد العلم والفهم في نوع من العل

    . بذلك في نوع آخرمخصوص 
  
ك يظهر بقواعد           ذاهب أهل المغرب والمشرق، وذل ى م لكن جملة مذاهب أهل المدينة النبوية راجحة في الجملة عل

    : جامعة
  
ه     : منها  ال في آتاب َعْت    {   : قاعدة الحالل والحرام المتعلقة بالنجاسات في المياه، فإنه من المعلوم أن اهللا ق ي َوِس َوَرْحَمِت
ونَ     ُآ ا ُيْؤِمُن م ِبآَياِتَن ِذيَن ُه ـاَة َوالَّ ِذي         . لَّ َشْيٍء َفَسَأْآُتُبَها ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزََّآ يَّ الَّ يَّ اُألمِّ وَل النَِّب وَن الرَُّس ِذيَن َيتَِّبُع الَّ

ْيِهُم       َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواِإلْنِجيِل َيْأُمُرُهم رُِّم َعَل اِت َوُيَح ُم الطَّيَِّب لُّ َلُه ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوُيِح
ْيِهمْ       ْت َعَل ي َآاَن َالَل الَِّت َرُهْم َواَألْغ ْنُهْم ِإْص ات،        .  ] 157، 156األعراف   [  } اْلَخَبآِئَث َوَيَضُع َع ا الطيب الى أحل لن اهللا تع ف

ر          : ئث والخبائث نوعانوحرم علينا الخبا ة ولحم الخنزي دم والميت ه، آال ام ب ى ق ه لمعن ه لكسبه      . ما خبثه لعين ا خبث وم
ا    : فأما األول  . آالمأخوذ ظلما؛ أو بعقد محرم آالربا والميسر فكل ما حرم مالبسته آالنجاسات حرم أآله، وليس آل م

    . ياء من المطاعم والمشارب، وحرم أشياء من المالبسحرم أآله حرمت مالبسته، آالسموم واهللا قد حرم علينا أش
  
اء      ائر األمصار وفقه ة وس ل المدين إن أه وفيين؛ ف ذهب الك ن م د م ربة أش ي األش ة ف ل المدين ذهب أه وم أن م ومعل

الحديث؛ يحرمون آل مسكر، وأن آل مسكر خمر وحرام، وأن ما أسكر آثيره فقليله حرام، ولم يتنازع في ذلك أهل  
    . ة ال أولهم وال آخرهم، سواء آان من الثمار أو الحبوب؛ أو العسل أو لبن الخيل أو غير ذلكالمدين

  
ذ التمر               اه حل، ونبي ى ذهب ثلث تداد حت ل االش إن طبخ قب ب، ف والكوفيون ال خمر عندهم إال ما اشتد من عصير العن

    . والزبيب محرم؛ إذا آان مسكًرا نيًئا فإن طبخ أدنى طبخ حل، وإن أسكر
  

    . وسائر األنبذة تحل، وإن أسكرت، لكن يحرمون المسكر منها
  

باع، وآل ذي مخلب من          : وأما األطعمة اب من الس فأهل الكوفة أشد فيها من أهل المدينة؛ فإنهم مع تحريم آل ذي ن
ك يحرم               ولين، ومال دهم في أحد الق ل، تحرم عن ى يحرمون الضب والضبع والخي ا  الطير؛ وتحريم اللحم حت تحريًم

ه   جازًما ما جاء في القرآن فذوات األنياب إما أن يحرمها تحريًما دون ذلك، وإما أن يكرهها في المشهور، وروي عن
ا،   ل يكرهه ب، والخي ى مرات ريم عل ان التح ه، وإن آ يًئا، وال يكره ا ش ر ال يحرم منه ب، والطي ة ذوات المخال آراه

    . ورويت اإلباحة والتحريم أيًضا
  

ي      ومن تدبر  ه عن النب د ثبت في األحاديث الصحيحة في هذا الباب علم أن أهل المدينة أتبع للسنة، فإن باب األشربة ق
ه في النهي عن        د صح عن صلى اهللا تعالى عليه وسلم من األحاديث ما يعلم من علمها أنها من أبلغ المتواترات، بل ق



 

ا خالف أحاديث صحيحة في        : عمة، فإنه وإن قيلالخليطين واألوعية ما ال يخفى على عالم بالسنة، وأما األط إن مالك
    . التحريم ففي ذلك خالف

  
ًدا              ة ج ذه األحاديث قليل م إن ه ه ث و علي ك أو ترب اوم ذل ره تق واألحاديث الصحيحة التي خالفها؛ من حرم الضب وغي

اس        . بالنسبة إلى أحاديث األشربة ابن عب ار عن السلف آ ك آث ن عمر     وأيًضا فمالك معه في ذل د اهللا ب ؛ وعائشة؛ وعب
رآن اهر الق ن ظ ه م ا تأول ع م رهم، م نص    . وغي الف لل ه مخ ل قول اس، ب ه، ال نص، وال قي يس مع يح األشربة ل ومب

    . والقياس
  

وأيًضا فتحريم جنس الخمر، أشد من تحريم اللحوم الخبيثة، فإنها يجب اجتنابها مطلقا، ويجب على من شربها الحد،    
    . هاوال يجوز اقتناؤ

  
ا    وأيًضا فمالك جوز إتالف عينها، اتباًعا لما جاء من السنة في ذلك، ومنع من تخليلها وهذا آله فيه من اتباع السنة م
ان            ة؛ آ ه لألطعم ان تحريم الشارع لألشربة المسكرة أشد من تحريم ليس في قول من خالفه من أهل الكوفة، فلما آ

    . القول الذي يتضمن موافقة الشارع أصح
  

ال عيسى      د ق ة، وق ومما يوضح هذا؛ أن طائفة من أهل المدينة استحلت الغناء، حتى صار يحكى ذلك عن أهل المدين
وم    . إنما يفعله عندنا الفساق  : فقال  ؟ سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء   : بن إسحاق الطباع ومعل

ي صلى      أن هذا أخف مما استحله من استحل األشربة،  فإنه ليس في تحريم الغناء من النصوص المستفيضة عن النب
    . اهللا تعالى عليه وسلم ما في تحريم األشربة المسكرة، فعلم أن أهل المدينة أتبع للسنة

  
ل   ات، فأه ائر المائع اء وس اختالط النجاسات بالم ه، آ الحرام لعين ألة اختالط الحالل ب ائل مس م المس ن أعظ م إن م ث

ا ال تصل   الكوفة يحر مون آل ماء أو مائع وقعت فيه نجاسة، قليًلا آان أو آثيًرا ثم يقدرون ماال تصل إليه النجاسة بم
ل    : إليه الحرآة، ويقدرونه بعشرة أذرع في عشرة أذرع، ثم منهم من يقول أن البئر إذا وقعت فيها النجاسة لم تطهر ب

ولهم       تنزح إما دالء مقد  : والفقهاء منهم من يقول  . تطم د عرف ألجل ق ا ق ى م ا عل اء     : رة منها، وإما جميعه نجس الم ي
لكن لهم في قليل الماء، هل   . والمائع بوقوع النجاسة فيه، وأهل المدينة بعكس ذلك فال ينجس الماء عندهم إال إذا تغير

والن   ؟ يتنجس بقليل النجاسة   د            : ق ذان يق افعي، لكن ه ذلك الش ك، وآ د قريب من ذل ا دون   ومذهب أحم ل بم ران القلي
    . القلتين، دون مالك، وعن مالك في األطعمة خالف

  
اق، واالسم             اء ب إن اسم الم اب والسنة ف ذا أشبه بالكت وم أن ه ات، ومعل وآذلك في مذهب أحمد نزاع في سائر المائع

ر بضاعة وغي                لم في بئ ه وس د دلت سنة رسول اهللا صلى اهللا علي اق، وق وع ب ل الوق يح قب ه ال   الذي به أب ى أن ره عل
دائم،      اء ال ول في الم يتنجس، ولم يعارض ذلك إال حديث ليس بصريح في محل النزاع فيه، وهو حديث النهي عن الب
ال         د يق ل، وق اء القلي ك بالم د يخص ذل فإنه قد يخص البول، وخص بعضهم أن يبال فيه دون أن يجري إليه البول، وق

ازع        النهي عن البول ال مستلزم التنجيس، بل قد ي ه التن ك أن رر ذل ر يق ى التنجيس، إذا آث نهى عنه ألن ذلك يفضي ال
اع،                  النص واالجم تثنى ب اء البحر مس ل م اه، ب ع المي م جمي دائم، ال يع اء ال ول في الم بين المسلمين إن النهي عن الب

ه        ر، ال ينجس رف اآلخ رك الط ا بتح د طرفيه رك أح ا، وال يتح ن نزحه ي ال يمك ار الت انع الكب ذلك المص ول  وآ الب
اء المستعمل، ونحوه           نجس الم ذلك ت ال، وآ ال واالحتم ذا اإلجم باالتفاق، والحديث الصحيح ال يعارضه حديث في ه
مذهب أهل المدينة ومن وافقهم في طهارته ثابت باألحاديث الصحيحة عن النبى صلى اهللا عليه وسلم، آحديث صب   

ك، و ال ذل نجس، وأمث ؤمن ال ي ه الم ابر، وقول ى ج ذهب بعض أهل وضوئه عل م م م يطع ذي ل ول الصبي ال ذلك ب آ
ذلك مذهب                لم ال يعارضها شيء، وآ ه وس ى صلى اهللا علي ه أحاديث صحيحة، عن النب م في م له المدينة، ومن وافقه
مالك، وأهل المدينة في أعيان النجاسات الظاهرة، في العبادات أشبه شيء باألحاديث الصحيحة، وسيرة الصحابة، ثم 

ديم،              إنهم ال يقولون اع الق ك بضع عشرة حجة من النص واإلجم ى ذل ه وعل ا يؤآل لحم بنجاسة البول والروث، مم
اواة    واالعتبار، ذآرناها في غير هذا الموضع، وليس مع المنجس إال لفظ يظن عمومه، وليس بعام أو قياس يظن مس

ة ألعيان          ا آانت النجاسات من الخبائث المحرم ذلك، ولم يس آ ك أخذ من       الفرع فيه لألصل، ول ذهبهم في ذل ا، وم ه
ي   وغ ونحوه، ف الف حديث الول ه خ ل ل ك أعظم، وإذا قي ا ينجسونه أولئ ان م ة، آ ي األطعم ا ف وفيين، آم ذهب الك م
نجس                ة للنصوص ممن ي ل مخالف ذا أق ر ونحوه وال ريب أن ه ه خالف حديث سباع الطي ال أن النجاسات فهو آما يق

ك، أو  ه، أو بعض ذل ه وبول ل لحم ا يؤآ ع األرواث   روث م ى أن جمي اس إل د ذهب بعض الن رة، وق ره سؤر اله يك



 

ه أهل    واألبوال طاهرة، إال بول اإلنسي وعذرته، وليس هذا القول بأبعد في الحجة من قول من ينجس الذي يذهب إلي
ا بسنة رسول اهللا صلى اهللا                ان عالًم ة وآ دبر مذهب أهل المدين م، ومن ت ة، ومن وافقه ه  المدينة، من أهل الكوف علي

لم      ه وس وسلم، تبين له قطًعا أن مذهب أهل المدينة المنتضم للتيسير في هذا الباب أشبه بسنة رسول اهللا صلى اهللا علي
جد    ي المس ي ف ال األعراب ا ب ديث الصحيح لم ي الح لم ف ه وس ال صلى اهللا علي د ق ير، وق تظم للتعس ذهب المن ن الم م

ة، وأهل الحديث،          إنما بعثتم ميسري  : وأمرهم بالصب على بوله قال ذا مذهب أهل المدين وا معسرين، وه م تبعث ن، ول
    . ومن خالفهم يقول أنه يغسل وال يجزى الصب وروي في ذلك حديًثا مرسًلا ال يصح

  
ر؛            ة والقه أنواع الغصب من السرقة والخيان ا ب أخوذ ظلًم به؛ آالم وأما النوع الثاني من المحرمات وهو المحرم لكس

والخنزير واألصنام ومهر     ; الميسر؛ وآالمأخوذ عوًضا عن عين أو نفع محرم؛ آثمن الخمر والدموآالمأخوذ بالربا و
تلزم             : البغي وحلوان الكاهن؛ وأمثال ذلك ا يس م، وم إن تحريم الظل ذاهب ف ك من أعدل الم فمذهب أهل المدينة في ذل

إن اهللا حرم الخبائث من المطاعم إ          وع األول؛ ف ة، توجب لإلنسان       الظلم أشد من تحريم الن ة خبيث ذ هي تغذى تغذي
دوان    الظلم، آما إذا اغتذى من الخنزير والدم والسباع؛ فإن المغذى شبيه بالمغتذى به فيصير في نفسه من البغي والع

ك عارض ال     . بحسب ما اغتذى منه وإباحتها للمضطر ألن مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه المفسدة، مع أن ذل
ى    . الحاجة الشديدة أثًرا يضر يؤثر فيه مع وأما الظلم فمحرم قليله وآثيره وحرمه تعالى على نفسه، وجعله محرًما عل

ذي هو            . عباده ا أشد من تحريم الميسر ال ه، وتحريم الرب وحرم الربا ألنه متضمن للظلم، فإنه أخذ فضل بال مقابل ل
د يقمر         القمار؛ ألن المرابي قد أخذ فضًلا محقًقا من محتاج وأم ه، وق د ال يحصل ل ه فضل، وق ا المقامر فقد يحصل ل

    . هذا هذا، وقد يكون بالعكس
  

وقد نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الغرر؛ وعن بيع المالمسة والمنابذة، وبيع الثمرة قبل بدو صالحها، وبيع 
الحاجة إليه، ويدخل تبًعا لغيره آما أرخص ونحو ذلك مما فيه نوع مقامرة، وأرخص في ذلك فيما تدعو   . حبل الحبلة

اع             ا أرخص في ابتي ق، وآم م يخل ا ل ان بعض أجزائه ال الصالح، وإن آ في ابتياعها بعد بدو صالحها مبقاة إلى آم
ائر الشجر         ذلك س لمين، وآ اع المس ائز بإجم ذا ج النخل المؤّبر مع جديده إذا اشترطه المبتاع وهو لم يبد صالحه، وه

ائع           الذي فيه ثمر  م يشترطها المشتري فتكون الشجرة للمشتري، والب ؤّبر، إذا ل رة النخل الم ظاهر، وجعل للبائع ثم
إن بعت من أخيك   (   : وقد ثبت في الصحيح أنه أمر بوضع الجوائح وقال  . ينتفع بها، بإبقاء ثمره عليها إلى حين الجذاذ

ك     .  )  ؟ يًئا بم يأخذ أحدآم مال أخيه بغير حق  ثمرة فأصابتها جائحة، فال يحل لك أن تأخذ من مال أخيك ش ومذهب مال
الفهم           ك أن مخ رهم، وذل ة وغي الفهم من أهل الكوف وأهل المدينة في هذا الباب أشبه بالسنة، والعدل من مذهب من خ
د              دا صالحه، وجعل موجب آل عق د ب م يكن ق دا صالحه أو ل د ب جعل البيع إذا وقع على موجود جاز، سواء آان ق

أنه إذا اشترى الثمر بادًيا صالحه أو غير باد صالحه جاز وموجب      : بض المبيع عقبه، ولم يجز تأخير القبض فقالق
وجعلوا ذلك القبض قبًضا   . العقد القطع في الحال ال يسوغ له تأخير الثمر إلى تكمل صالحه وال يجوز له أن يشترطه

الوا  ناقًلا للضمان إلى المشتري دون البائع وطردوا ذ ك فق الوا          : ل ليم وق أخير التس م يصح لت ا مؤجرة ل اع عيًن إذا   : إذا ب
وأهل المدينة وأهل الحديث    . آظهر البعير وسكنى الدار لم يجز وذلك آله فرع على ذلك القياس  : استثنى منفعة المبيع

ادل،   اس الصحيح الع ة القي وا النصوص الصحيحة، وهو موافق ه، واتبع ك آل ي ذل الفوهم ف لخ ول القائ إن ق د   : ف العق
ا     : موجب القبض عقبه؛ يقال له ه م موجب العقد إما أن يتلقى من الشارع؛ أو من قصد العاقد، والشارع ليس في آالم

دان   يقتضي أن هذا يوجب موجب العقد مطلًقا، وأما المتعاقدان فهما تحت ما تراضيا به ويعقدان العقد عليه، فتارة يعق
ه        على أن يتقابضا عقبه ا تأجيل ول؛ ولهم ق يقتضي الحل د المطل إن العق ، وتارة على أن يتأخر القبض آما في الثمر؛ ف

ذي             ره آالشجر ال ائع أو غي ة للب ا منفع ة فيه ين المبيع إذا آانت الع ان؛ ف إذا آان لهما في التأجيل مصلحة فكذلك األعي
د أن يقتضي المشتري        ثمره ظاهر، وآالعين المؤجرة وآالعين التي استثنى البائع نفعها مدة، ذا العق لم يكن موجب ه

إن   : ثم سواء قيل  . ما ليس له؛ وما لم يملكه إذا آان له أن يبيع بعض العين دون بعض، آان له أن يبيعها دون منفعتها
ا       : ال يقبضها بحال  : المشتري يقبض العين أو قيل د، آم ام العق هو  ال يضر ذلك؛ فإن القبض في البيع ليس هو من تم

ائع، ولكن    في الرهن بل الملك يحصل قبل القبض للمشتري تابًعا، ويكون نماء المبيع له بال نزاع، وإن آان في يد الب
ال       . أثر القبض، إما في الضمان، وإما في جواز التصرف ه ق ن عمر أن ه       : وقد ثبت عن اب ا أدرآت مضت السنة أن م

    . الصفقة حًيا مجموًعا فهو من ضمان المشتري
  

نفس                ه ب بض، أحسن من تعليق التمكين من الق ق الضمان ب إن تعلي ة وأهل الحديث؛ ف ولهذا ذهب إلى ذلك أهل المدين
إذا تلفت       ذوًرا، ف ان مع القبض، وبهذا جاءت السنة ففي الثمار التي أصابتها جائحة لم يتمكن المشتري من الجذاذ، وآ

د تفريطه في      ي تلفت بع ي تمكن من           آانت من ضمان البائع؛ ولهذا الت ة الت د والداب القبض آانت من ضمانه، والعب



 

ومن جعل التصرف تابًعا للضمان فقد غلط؛ فإنهم متفقون على   . قبضها تكون من ضمانه على حديث علي وابن عمر
أن منافع اإلجارة إذا تلفت قبل تمكن المستأجر من استيفائها آانت من ضمان المؤجر، ومع هذا للمستأجر أن يؤجرها 

ك؛    ب مثل األجرة وإنما تنازعوا في إيجارها بأآثر من األجرة لئال يكون ذلك ربًحا فيما ال يضمن، والصحيح جواز ذل
ألنها مضمونة على المستأجر، فإنها إذا تلفت مع تمكنه من االستيفاء آانت من ضمانه، ولكن إذا تلفت قبل تمكنه من  

ام            وهذا هو األصل أيًض  . االستيفاء لم يكن من ضمانه اع الطع ا نبت ال آن ه ق ن عمر أن ا؛ فقد ثبت في الصحيح عن اب
    . جزاًفا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنهى أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا

  
    . مضت السنة أن ما أدرآته الصفقة حًيا مجموًعا فهو من ضمان المشتري  : وابن عمر هو القائل

  
ا،         فتبين أن مثل هذا الطعام  ه أن يتصرف فيه افع ل ار والمن ة الثم ه، وغل ى ينقل مضمون على المشتري، وال يبيعه حت

ولو تلفت قبل التمكن من قبضها، آانت من ضمان المؤجر، والبائع والمنافع ال يمكن التصرف فيها إال بعد استيفائها، 
ى     و  . وآذلك الثمار ال تباع على األشجار بعد الجذاذ، بخالف الطعام المنقول ادر عل ين الق السنة في هذا الباب فرقت ب

ول من       ولهم أعدل من ق القبض، وغير القادر في الضمان والتصرف، فأهل المدينة أتبع للسنة في هذا الحكم آله، وق
نهم           : ونظائر هذا آثير مثل بيع األعيان الغائبة  . يخالف السنة م توصف، وم ا، وإن ل ا مطلًق اء من جوز بيعه من الفقه

ا        . بيعها مع الوصف؛ ومالك جوز بيعها مع الصفة دون غيرها وهذا أعدل من منع اس من أوجب فيه والعقود من الن
ا        ادتهم، فم اس وع ى عرف الن ود إل األلفاظ وتعاقب اإليجاب والقبول ونحو ذلك، وأهل المدينة جعلوا المرجع في العق

إن   عده الناس بيًعا فهو بيع، وما عدوه إجارة فهو إجارة، وما عد وه هبة فهو هبة، وهذا أشبه بالكتاب والسنة وأعدل ف
ه حد      يس ل ا ل األسماء منها ما له حد في اللغة، آالشمس والقمر، ومنها ما له حد في الشرع آالصالة والحج، ومنها م

القبض  ذا الب          . ال في اللغة وال في الشرع بل يرجع إلى العرف آ ة، في ه ع واإلجارة والهب وم أن اسم البي م  ومعل اب ل
يحدها الشارع، وال لها حد في اللغة؛ بل يتنوع ذلك بحسب عادات الناس وعرفهم، فما عدوه بيًعا فهو بيع، وما عدوه  

الجزر واللفت            . هبة فهو هبة، وما عدوه إجارة فهو إجارة ع المغيب في األرض آ َا يجوز بي اب أن مالك ذا الب ومن ه
وز هو والجمهو    اقالء ونحوه في قشره     وبيع المقاثي جملة، آما ُيَج ع الب ه عمل         . ر بي ذي علي ذا هو ال وال ريب أن ه

ذا     ا يظن أن ه المسلمين من زمن نبيهم صلى اهللا عليه وسلم وإلى هذا التاريخ، وال تقوم مصلحة الناس بدون هذا، وم
بيح ذلك، فكيف إذا  نوع غرر، فمثله جائز في غيره من البيوع، ألنه يسير والحاجة داعية إليه، وآل واحد من هذين ي

ا شجرة أو شجرتان         ؟ اجتمعا  ا أو داًرا فيه ل أن يكري أرًض وآذلك ما يجوز مالك من منفعة الشجر تبًعا لألرض مث
ا، وجوزوا ضمان         . هو أشبه باألصول من قول من منع ذلك ل مطلًق ن حنب د ب وقد يجوز ذلك طائفة من أصحاب أحم

ا            الحديقة التي فيها أرض وشجر، آما فعل  ا، وقضى بم ن الحضير ثلًث يد ب ة من أس ل الحديق ا قب عمر بن الخطاب لم
إن تحريم         . تسلفه ديًنا، آان عليه وقد بسطت الكالم على هذه المسألة في غير هذا الموضع  ا؛ ف ذآر الرب ين ب ذا يتب وه

وعي       , ألنه ظلم محقق   , الربا أشد من تحريم القمار  ه ن ا جعل خلق الى لم ى       : نواهللا سبحانه وتع ًرا أوجب عل ا وفقي غنًي
الى           ال تع راء، وق ذي يضر الفق ا ال اء عن الرب ع األغني راء، ومن ي       {   : األغنياء الزآاة، حًقا للفق ا َوُيْرِب ُه اْلرَِّب ُق الّل َيْمَح

اِل النَّاِس َفَلا َيْرُبو ِعنَد اللَِّه َوَما آَتْيُتم مِّن َزَآاٍة َوَما آَتْيُتم مِّن رًِّبا لَِّيْرُبَو ِفي َأْمَو  {   : وقال تعالى  .  ] 276البقرة  [  } الصََّدَقاِت 
فالظالمون يمنعون الزآاة، ويأآلون الربا، وأما القمار فكل من    .  ] 39الروم  [  } ُتِريُدوَن َوْجَه اللَِّه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفوَن 

لغني أو يكونان متساويين في الغنى والفقر، فهو أآل مال بالباطل، المتقامرين قد يقمر اآلخر، وقد يكون المقمور هو ا
ر     م غي ن ظل م م اج أعظ م المحت وم أن ظل ا، ومعل ي الرب ا ف اج وضرره م م المحت ن ظل ه م يس في ن ل ه اهللا، لك فحرم

ة المفضية إلي     . المحتاج ذا   ومعلوم أن أهل المدينة حرموا الربا ومنعوا التحيل على استحالله، وسدوا الذريع أين ه ه، ف
ك       ؟ ممن يسوغ االحتيال على أخذه  ى ذل اس عل دل الن ل ي أ          . ب ا النس ا الفضل ورب ا رب ذآر مثًل ذا يظهر ب ا     . وه ا رب أم

ذهب      اع ال ه ال يب ى أن الفضل فقد ثبت في األحاديث الصحيحة، واتفق جمهور الصحابة والتابعين، واألئمة األربعة عل
إذا         والفضة والحنطة والشعير والتمر وا م، ف ال بالباطل وظل ل أآل م ى المث ادة عل لزبيب بجنسه إال مثًلا بمثل؛ إذ الزي

أراد المدين أن يبيع مائة دينار مكسور، وزنه مائة وعشرون ديناًرا؛ يسوغ له مبيح الحيل أن يضيف إلى ذلك رغيف 
ه     ى آل مرب فعل م يك    : خبز أو منديل يوضع فيه مائة دينار؛ ونحو ذلك مما يسهل عل ه     ل دة وال في ا فائ ن لتحريم الرب

ذه           ه من ه در ل ا ال ق ل م ى القلي ه أن يضم إل حكمة وال يشاء مرب أن يبيع نوًعا من هذا بأآثر منه من جنسه إال أمكن
ه           . األمور  اه بعرض ال قصد للمشتري في ه إي ى أن يبيع آ عل ا أن يتواط ذلك إذا سوغ لهم الثمن      , وآ ه ب م يبتاعه من ث

    . الربا أن يفعل ذلك الكثير أمكن طالب
  

ا      ذا عيًب ان ه ه، لك ومعلوم أن من هو دون الرسول، إذا حرم شيًئا لما فيه من الفساد، وأذن أن يفعل بطريق ال فائدة في
ذا بالرسول                ه، فكيف يظن ه دة في ا ال فائ م م د آلفه ة فق ه آلف ان في ا، وإن آ م غًش وسفًها؛ فإن الفساد باق، ولكن زاده



 

ا    ؟ م صلى اهللا عليه وسل بل معلوم أن الملوك لو نهوا عما نهى عنه النبي صلى اهللا عليه وسلم، واحتال المنهي على م
ى أال يتصدقوا،    نهي عنه بمثل هذه الطريق، لعدوه العًبا مستهزًئا بأوامرهم وقد عذب اهللا أهل الجنة الذين احتالوا عل

ا استحلوا الم       ي آانت حاضرة البحر لم ي         وعذب اهللا القرية الت ازير، وعن النب ردة وخن أن مسخهم ق ة، ب حرم بالحيل
ى     .  ) ال ترآبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم اهللا بأدنى الحيل ( صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  وقد بسطنا الكالم عل

ذرائع   [  اب و            ] قاعدة إبطال الحيل وسد ال ة بالكت ه مذهب أهل المدين ا في رد، وقررن ر مف اب آبي اع   في آت نة، وإجم الس
    . السابقين األولين من المهاجرين واألنصار

  
ول               ول األجل فيق د حل ريم عن ى الغ أتي إل ان ي رآن، أن الرجل آ يهم الق زل ف ذين ن   : وآذلك ربا النسأ فإن أهل ثقيف ال

في المدة ألجل  فإن لم يقضه وإال زاده المدين في المال، وزاده الطالب في األجل، فيضاعف المال   ؟ أتقضي أم تربي 
ه ظاهر                 . التأخير م والضرر في رآن، والظل زل الق ه ن ة، وفي اق سلف األم ه باتف ذي ال يشك في ا ال واهللا   . وهذا هو الرب

اس ومسكن ومرآب          ام ولب ه آطع تنفع ب ا يس اع م سبحانه وتعالى أحل البيع، وأحل التجارة، وحرم الربا، فالمبتاع يبت
ى            وغير ذلك، والتاجر يشتري ما يريد دراهم إل م ب ا مقصوده أن يأخذ دراه ا فإنم ا آخذ الرب ه، وأم أن يبيعه ليربح في

ع          م ينف ه، ول ال بالباطل بظلم أجل، فيلزم اآلخر أآثر مما أخذ بال فائدة حصلت له، لم يبع ولم يتجر، والمربي آآل م
    . سالناس ال بتجارة وال غيرها؛ بل ينفق دراهمه بزيادة بال منفعة حصلت له، وال للنا

  
ذه       م يبتاعه، فه ه ث ى أن يبيع فإذا آان هذا مقصودهما فبأي شيء توصلوا إليه حصل الفساد والظلم، مثل أن تواطآ عل

ا       (   : بيعتان في بيعة، وفي السنن عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ه أوآسهما أو الرب ة فل ين في بيع   ) من باع بيعت
منه أحدهما ما ال غرض له فيه ليبيعه آآل الربا لموآله في الربا ثم الموآل يرده إلى  مثل أن يدخل بينهما محلًلا يبتاع

    . المحلل بما نقص من الثمن
  

ه       ( وقد ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه  ه وشاهده وآاتب ا وموآل ه      (   ) لعن آآل الرب ل ل ل والمحل   .  ) ولعن المحل
لم    ومثل أن يضما إلى الربا نوع قرض، ه وس ع وال شرطان في       ( وقد ثبت عن النبي صلى اهللا علي ال يحل سلف وبي

دك         يس عن ا ل ع م م يضمن، وال بي ا ل ح م م    ) بيع، وال رب أ ث ة          ( ، خط لم نهى عن المزابن ه وس ي صلى اهللا علي إن النب
لم آيلها بالطعام المسمى؛  وهو اشتراء الثمر والحب بخرص، وآما نهى عن بيع الصبرة من الطعام ال يع  .  ) والمحاقلة

ا هو حزر              ال، إنم دار المك العلم بالتفاضل، والخرص ال يعرف مق ه التساوي آ ألن الجهل بالتساوي فيما يشترط في
ًرا، فيجوز       . وحدس، وهذا متفق عليه بين األئمة ا بخرصها تم ثم إنه قد ثبت عنه أنه أرخص في العرايا يبتاعها أهله

م     ابتياع الربوي هنا بخرصه، ه في العل وأقام الخرص عند الحاجة مقام الكيل، وهذا من تمام محاسن الشريعة، آما أن
ن              د اهللا ب ان عب اة، وآ ا يحصي الزآ ى أهله ار عل ان يخرص الثم ل، فك ام الكي بالزآاة وفي المقاسمة أقام الخرص مق

ه إذا أ       وم أن لم، ومعل ه وس ي صلى اهللا علي م       رواحة يقاسم أهل خيبر خرًصا بأمر النب إذا ل ل، ف ل فع دير بالكي مكن التق
ه          د عدم ام النص عن وم مق اس يق إن القي ة؛ ف يمكن آان الخرص قائًما مقامه للحاجة آسائر األبدال في المعلوم والعالم

    . والتقويم يقوم مقام المثل، وعدم الثمن المسمى عند تعذر المثل والثمن المسمى
  

ي هي استدالل بالش       ة الت اب القاف ده في          ومن هذا الب د يشبه وال القرائن؛ إذ الول ذر االستدالل ب ى النسب، إذا تع به عل
دل،    ى الع الخرص والقافة والتقويم أبدال في العلم آالقياس مع النص، وآذلك العدل في العمل؛ فإن الشريعة مبناها عل

ا َمعَ     {   : آما قال تعالى اِت َوَأنَزْلَن َلَنا ِباْلَبيَِّن ِط       َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُس اُس ِباْلِقْس وَم النَّ َزاَن ِلَيُق اَب َواْلِمي ُم اْلِكَت د   [  } ُه َال   {   .  ] 25الحدي
    .  ] 286البقرة  [  } ُيَكلُِّف الّلُه َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها 

  
الى       ال تع ان فق وال واألعراض بحسب اإلمك ْيُكُم ا    {   : واهللا قد شرع القصاص في النفوس واألم َب َعَل ي   ُآِت اُص ِف ْلِقَص

النَّْفِس        {   : اآلية وقال تعالى  .  ] 178البقرة  [  } اْلَقْتَلى  نَّْفَس ِب ا َأنَّ ال ْيِهْم ِفيَه ا َعَل دة   [  } َوَآَتْبَن الى     .  ] 45المائ ال تع ة وق   {   : اآلي
ْيُكْم     {   : اآلية وقال تعالى  ] 40الشورى  [  } َوَجَزاء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّْثُلَها  َدى َعَل رة   [  } َفَمِن اْعَت الى     ] 194البق ال تع ة وق   {   : اآلي

ود،     .  ] 126النحل  [  } َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوْا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبِه  ه الق اآلية فإذا قتل الرجل من يكافئه عمًدا عدواًنا، آان علي
روايتين بحسب           ثم يجوز أن يفعل به مثل ما فعل؛ آما ي د في إحدى ال افعي وأحم م آالش ة ومن وافقه قوله أهل المدين

ذي    ( اإلمكان؛ إذا لم يكن تحريمه بحق اهللا آما إذا رضخ رأسه آما  رضخ النبي صلى اهللا عليه وسلم رأس اليهودي ال
ة، وآانت    آان ذلك أتم في العدل بمن قتله بالسيف في عنقه، وإذا تعذر القصاص عد  ) رضخ رأس الجارية ى الدي ل إل
ل      : وإذا أتلف له ماًلا؛ آما لو تلفت تحت يده العارية  . الدية بدًلا لتعذر المثل ذر المث ل، وإن تع فعليه مثله، إن آان له مث

ان   آانت القيمة، وهي الدراهم والدنانير، بدًلا عند تعذر المثل، ولهذا آان من أوجب المثل في آل شيء، بحسب اإلمك



 

ليمان مع مراعاة ا د بسطنا     . لقيمة أقرب إلى العدل ممن أوجب القيمة من غير المثل، وفي هذا آانت قصة داود وس وق
    . التنبيه  : الكالم على هذه األبواب آلها في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا

  
ل، موافق ألص          ا بالكي ذر بيعه د تع وت    وحينئذ فتجويز العرايا أن تباع بخرصها ألجل الحاجة عن ول الشريعة مع ثب

السنة الصحيحة فيه، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الحديث، ومالك جوز الخرص في نظير ذلك للحاجة، وهذا عين  
ل في الصورة،        : ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم آالشافعي، وأحمد في جزاء الصيد  . الفقه الصحيح ه يضمن بالمث أن

ذلك السنة وأقضية الصحابة      بش،            آما مضت ب لم قضى في الضبع بك ه وس ي صلى اهللا علي إن في السنن أن النب ، ف
ومن خالفهم من أهل الكوفة، إنما يوجب القيمة في   . وقضت الصحابة في النعامة ببدنة، وفي الظبي بشاة، وأمثال ذلك

    . جزاء الصيد، وأنه يشتري بالقيمة األنعام والقيمة مختلفة باختالف األوقات
  

  اع الكسبفي أنو: فصل 
  

اس نوعان            : ولما آان المحرم نوعين ة الن ذي هو معامل به؛ فالكسب ال وع لكس ه، ون وع لعين   . معاوضة؛ ومشارآة    : ن
ك هي المعاوضة  و ذل ؤاجرة، ونح ة والم ارآات   . فالمبايع ن المش ا م ان وغيره ارآة العن ل مش ارآة، فمث ا المش   . وأم

ذاهب و  ن أصح الم ارآات م ي المش ك ف ذهب مال وز  وم ا، ويج دان وغيرهم ان واألب رآة العن وز ش ه يج دلها؛ فإن أع
إن الشرآة نوعان       ك؛ ف ا لشرآة المل   : المضاربة والمزارعة والمساقاة، والشافعي ال يجوز من الشرآة إال ما آان تبًع

اج      . شرآة في األمالك؛ وشرآة في العقود ذا ال يحت راث، فه د،    فأما شرآة األمالك، آاشتراك الورثة في المي ى عق إل
د     د وال تحصل القسمة بعق د تحصل     . ولكن إذا اشترك اثنان في عقد، فمذهب الشافعي أن الشرآة ال تحصل بعق وأحم

الشرآة عنده بالعقد والقسمة بالعقد، فيجوز شرآة العنان مع اختالف المالين وعدم االختالط، وإذا تحاسب الشريكان    
والشافعي ال يجوز شرآة    . سر المال بعد ذلك لم تجبر الوضيعة بالربحعنده من غير إفراز آان ذلك قسمة حتى لو خ

ه إذ   األبدان وال الوجوه وال الشرآة بدون خلط المالين، وال أن يشترط ألحدهما ربًحا زائًدا على نصيب اآلخر من مال
اس ال تأثير عنده للعقد، وجوز المضاربة وبعض المساقاة والمزارعة تبًعا ألجل الحاجة ال لوف ة      . ق القي و حنيف ا أب وأم

ومالك   . نفسه فال يجوز مساقاة وال مزارعة؛ ألنه رأى ذلك من باب المؤاجرة، والمؤاجرة ال بد فيها من العلم باألجرة
في هذا الباب أوسع منهما، حيث جوز المساقاة على جميع الثمار، مع تجويز األنواع من المشارآات التي هي شرآة  

رهم      . لكنه لم يجوز المزارعة على األرض البيضاء موافقة للكوفيينالعنان واألبدان،  م وغي ة ه وأما قدماء أهل المدين
اء                 د وفقه ي يوسف؛ ومحم ى وأب ي ليل ن أب ث؛ و اب ول اللي ه، وهو ق ذا آل انوا يجوزون ه ابعين، فك من الصحابة والت

    . الحديث آأحمد بن حنبل وغيره
  

م      : والشبهة التي منعت أولئك المعاملة در األجرة، ث أنهم ظنوا أن هذه المعاملة إجارة، واإلجارة ال بد فيها من العلم بق
والصواب أن هذه المعامالت من نفس المشارآات، ال     . استثنوا من ذلك المضاربة ألجل الحاجة؛ إذ الدراهم ال تؤجر

تيفاء عم       د اس ا يقص ل، آم تيفاء العم د اس تأجر يقص إن المس ات؛ ف نس المعاوض ن ج اخ  م از والطب اط والخب ل الخي
ا رزق    ونحوهم، وأما في هذا الباب فليس العمل هو المقصود، بل هذا يبذل نفع بدنه، وهذا يبذل نفع ماله ليشترآا فيم
ا     ر أن يعمروه اهللا من ربح، فإما يغنمان جميًعا أو يغرمان جميًعا وعلى هذاعامل النبي صلى اهللا عليه وسلم أهل خيب

    . ا يخرج منها من ثمر وزرعمن أموالهم بشطر م
  

ا             ه آم ره، متفق علي ن خديج وغي ع ب راء المزارعة، في حديث راف والذي نهى عنه النبي صلى اهللا عليه وسلم من آ
بن      ( ذآره الليث وغيره؛ فإنه  م يغل        ) نهى أن يكرى بما تنبت الماذيانات والجداول وشيء من الت ذا، ول ا غل ه فربم
وب           هذا، فنهى أن يعين الم ح ث ربح ورب داًرا من ال ين العامل مق الك زرع بقعة بعينها، آما نهى في المضاربة أن يع

ذي يوجب              . بعينه، ألن ذلك يبطل العدل في المشارآة رهم، ال اب أصح من أصل غي ذا الب ة في ه وأصل أهل المدين
ل      أجرة المثل، واألول هو الصواب؛ فإن العقد لم يكن على عمل، ولهذا لم يشترط العل د تكون أجرة المث ل، وق م بالعم

ع واإلجارة          , أآثر من المال وربحه  ان الواجب في البي إذا آ فإنما يستحق في الفاسد نظير ما يستحق من الصحيح، ف
اقاة      ذلك في المس ربح، وآ الصحيحة ثمنا وأجرة، وجب في الفاسد قسط من الربح آان الواجب في الفاسد قسًطا من ال

ه أضعف، ويشبه          . والمزارعة وغيرهما وفيين في ول الك ة، فق وما يضعف في هذا الباب من قول متأخري أهل المدين
    . أن يكون هذا آله من الرأي المحدث الذي علم به من عابه من السلف، وأما ما مضت به السنة والعمل فهو العدل

  



 

دل      ى الع رب إل اربة أق ة والمض اقاة والمزارع ه أن المس ين ل دبر األصول تب ن ت ؤاجرة    وم إن الم ؤاجرة؛ ف ن الم م
ا   مخاطرة، والمستأجر قد ينتفع وقد ال ينتفع، بخالف المساقاة والمزارعة، فإنهما يشترآان في الغنم والغرم، فليس فيه

    . من المخاطرة من أحد الجانبين ما في المؤاجرة
  

  مذهب أهل المدينة في مسائل العبادات: فصل 
  

دين أن   إن اهللا سبحانه في سورة           وأما العبادات فإن أصل ال ا شرعه اهللا، ف ن إال م ه اهللا، وال دي ا حرم ه ال حرام إال م
ا    ه اهللا، آم األنعام واألعراف عاب على المشرآين أنهم حرموا ما لم يحرمه اهللا، وأنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن ب

ه    : قال ابن عباس امِ     َوَجَعلُ  {  : إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ من قول ْرِث َواَألْنَع َن اْلَح ا َذَرَأ ِم ِه ِممِّ ام   [  } وْا ِلّل األنع
ة   .  ] 136 دعوه من الشرك،   ; اآلي ا ابت ام، وم دعوه من تحريم الحرث واألنع ا ابت ى م ك أن اهللا ذم المشرآين عل وذل

َرُآواْ  {  : وذمهم على احتجاجهم على بدعهم بالقدر، قال تعالى َرْآَنا      َسَيُقوُل الَِّذيَن َأْش ا َأْش ُه َم اء الّل ْو َش ام   [  } َل   .  ] 148األنع
ادي      : يقول اهللا تعالى (  : وفي الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  . اآلية ي خلقت عب إن

ه         زل ب م أن ا ل ي م رتهم أن يشرآوا ب وذآر في    ) سلطانا حنفاء، فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأم
َواِحشَ     {  : سورة األعراف ما حرموه وما شرعوه، وقال تعالى َي اْلَف رََّم َربِّ ا َح ال    .  ] 33األعراف   [  } ُقْل ِإنََّم ة وق ْل   {  : اآلي ُق

م    .  ] 29األعراف  [  } َأَمَر َربِّي ِباْلِقْسِط ا له َرُعوا     {  : اآلية فبين لهم ما أمرهم به، وما حرمه هو، وقال ذًم َرَآاء َش ْم ُش َأْم َلُه
    . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع  . اآلية  .  ] 21الشورى  [  } َلُهم مَِّن الدِّيِن َما َلْم َيْأَذن ِبِه اللَُّه

  
ان     . والمقصود أنه ليس ألحد أن يحرم إال ما جاءت الشريعة بتحريمه، وإال فاألصل عدم التحريم ك األعي سواء في ذل

    . األفعال، وليس له أن يشرع ديًنا واجًبا أو مستحًبا ما لم يقم دليل شرعي على وجوبه واستحبابهو
  

د       ; إذا عرف هذا فأهل المدينة أعظم الناس اعتصاًما بهذا األصل  دع، وق ة للب فإنهم أشد أهل المدائن اإلسالمية آراهي
    .  يحرمونهنبهنا على ما حرمه غيرهم من األعيان والمعامالت، وهم ال

  
    . ونظائر هذا آثيرة  . وأما الدين فهم أشد أهل المدائن اتباًعا للعبادات الشرعية، وأبعدهم عن العبادات البدعية

  
ذه      ي ه ة ف وا بالني وهم أن يتلفظ ل والمصلي ونح تحبوا للمتوضئ والمغتس رهم اس وفيين وغي ن الك ة م ا أن طائف منه

ة      إن التلفظ بها  : العبادات، وقالوا ه أحد من األئم م يوجب وأهل    . أقوى من مجرد قصدها بالقصد، وإن آان التلفظ بها ل
ان    . المدينة لم يستحبوا شيًئا من ذلك وهذا هو الصواب ا رسول         ; وألصحاب أحمد وجه م يفعله ذه بدعة ل ك أن ه وذل

و       التكبير، وال يق تح الصالة ب ان يفت ل آ اظ،       اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أصحابه، ب ذه األلف يًئا من ه ر ش ل التكبي ل قب
آذلك في تعليمه للصحابة إنما علمهم االفتتاح بالتكبير، فهذه بدعة في الشرع، وهي أيًضا غلط في القصد، فإن القصد 

ة األآل            تلفظ اآلآل بني ث، آ اب العب ه من ب التلفظ ب نفس، ف ة الشرب      ; إلى الفعل أمر ضروري في ال   ; والشارب بني
    . وأمثال ذلك  ; بنية النكاح؛ والمسافر بنية السفر والناآح 

  
ر        تح الصالة بغي ادة المشروعة فال يفت ومن ذلك صفات العبادات فإن مالًكا وأهل المدينة ال يجوزون تغيير صفة العب

اد، وال يجوزون أن            ر هو المشروع في األذان واألعي ذا التكبي ا أن ه ر آم ول اهللا أآب رأ   التكبير المشروع، وهو ق يق
وال             ك من األم ار المال ا يخت ى م اة إل القرآن بغير العربية، وال يجوزون أن يعدل عن المقصود المنصوص في الزآ
ون وقت            ديم الفجر والعصر، ويجعل ة، حيث يستحبون تق بالقيمة، وهم في مواقيت الصالة أتبع للسنة من أهل الكوف

ترًآا       العصر إذا صار ظل آل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر، و يجعلون وقت صالة العشاء وصالة المغرب مش
للمعذور، آالحائض إذا طهرت، والمجنون، إًذا ويجوزون الجمع للمسافر الذي جد به السير، والمريض وفى المطر،  
ام أفضل من القصر، أو يجعل القصر، أفضل لكن             اء من يجعل االتم وهم في صالة السفر معتدلون، فإن من الفقه

م             اليكره االتمام ائز، وه ر ج ام غي نهم من يجعل االتم وي القصر، وم ه اليقصر إال أن ين ر، وأن ، بل يرى أنه األظه
ة، والجمع رخصة عارضة، وال ريب         يرون أن السنة هي القصر وإذا ربع آره له ذلك، ويجعلون القصر سنة راتب

    . أن هذا القول أشبه األقوال بالسنة
  

و ون ال ة، يجعل نن الراتب ي الس ذلك ف ذين  وآ وفيين ال ول الك ن ق ذا أصح م فع، وه ا ش ان قبله دة، وإن آ ة واح تر رآع
    . يقولون الوتر إال آالمغرب، مع أن تجويز آليهما أصح لكن الفصل أفضل من الوصل



 

ك ال            وفيين ومال الفهم من الك ا لمن خ ة خالًف ا سنة راتب ة قبله فقولهم أرجح من قول الكوفيين مطلًقا، وال يرون للجمع
ة          يوقت مع نة، وأهل المدين ى الس ك أقرب إل ول مال الفرائض شيًئا وبعض العراقيين وقت أشياء بأحاديث ضعيفة، فق

يرون الجمع والقصر للحاج بعرفة ومزدلفة، والقصر بمنى، سواء آان من أهل مكة، أو غيرهم وال ريب أن هذا هو  
ذا الق    ب، وه د،       الذى مضت به سنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بال ري وال في مذهب الشافعي وأحم ول أحد األق

  اليجوز القصر إال لمن آان منهم على   : ومن قال أنه
  

د   مسافة القصر، فقوله مخالف للسنة، وأضعف منه قول من يقول ال يجوز الجمع إال لمن آان على مسافه القصر، وق
ا يجوز في      , جوز الجمع في السفرالقصير  علم أن للجمع أسباًبا غير السفر الطويل، ولهذا آان قول من يقول أنه ي آم

ال             ل ال في القصير، وظن من ق ول من اليجوزه إال في الطوي وى من ق راق،        : الطويل أق وال من أهل الع ذه األق ه
وم سفر   (   : وغيرهم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم صلى بمنى ثم قال ذا باطل عن     ) يا أهل مكة أتموا صالتكم فإنا ق وه

تح،       : ى اهللا عليه وسلم باتفاق أهل الحديث وانما الذى في السنن أنه قالالنبي صل ة في غزوة الف ذلك لما صلى في مك
    . وآذلك قد نقلوا هذا عن عمر

  
ال    لم ق ا س وم سفر،           : ويروى أن الرشيد لما حج أمر أبايوسف أن يصلى بالناس فلم ا ق وا صالتكم فإن ة أتم ا أهل مك ي

    . أتقول لنا هذا ومن عندنا خرجت السنة وقال هذا من فقهك تكلم، وأنت في الصالةفقال له بعض المكيين، 
  

م الناسي والجاهل بتحريم الكالم             م وتكل ه تكل ة فقه وهذا المكي وافق أبايوسف على ظنه أنهم اليقصرون لكن من قل
ة  ا بالسنة       اليبطل صالته عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى الرواتين ويبطلها، عند أبي حنيف ان المكي عالًم و آ ول

ال ة    : لق ذلك صلوا بعرف ر، وآ و بكر وعم ين، وأب ى رآعت لم بمن ه وس د صلى صلى اهللا علي ل ق نة، ب ذه الس ليست ه
    . ومزدلفة رآعتين، ولم يأمروا من خلفهم من المكيين بإتمام الصالة فيها، آما هو مذهب أهل المدينة

  
ه صالها برآوعين في آل        ومن ذلك صالة الكسوف، فإنه قد توات لم بأن ه وس رت السنن فيها عن النبي صلى اهللا علي

رآعة، واتبع أهل المدينة هذه السنة وخفيت على اهل الكوفة حيث منعوا ذلك وآذلك صالة االستسقاء فإنه قد ثبت في 
قاء  الحديث الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه صلى صالة األستسقاء، وأهل المدينة يرون  أن يصلى لألستس

وخفيت هذه السنة على من أنكر صالة األستسقاء من أهل العراق، ومن ذلك تكبيرات العيد الزوائد، فإن غالب السنن  
    . واآلثار توافق مذهب أهل المدينة سبع بتكبيرات االفتتاح واالحرام، وفى الثانية خمس

  
ذي صح      ومن ذلك أن الصالة هل تدرك برآعة، أو بأقل من رآعة،  ذا هو ال ة، وه فمذهب مالك أنها إنما تدرك برآع

د أدرك الصالة        ( عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، حيث قال  ة من الصالة، فق ال   ) من أدرك رآع ة    ( وق من أدرك رآع
د أدرك   ول    ) من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ومن أدرك رآعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فق ك يق فمال

ذلك إدراك الوقت آالحائض إذا             في  ذلك أدراك الصالة في اخر الوقت وآ ة، وآ درك برآع ا ت الجمعة والجماعة إنم
  طهرت، والمجنون إذا أفاق قبل خروج الوقت، وأبو حنيفة يعلق 

  
ا، والشافعي و   د  اإلدراك في الجميع بمقدار التكبيرة حتى في الجمعة، يقول إذا أدرك منها مقدار تكبيرة فقد أدرآه أحم

وم     اقي، ومعل يوافقان مالًكا في الجمعة، ويختلف قولهما في غيرها، األآثرون من أصحابهما يوافقون أبا حنيفة في الب
ه في الحديث الصحيح من           ك بقول ى مال أن قول من وافق مالًكا في الجميع أصح نًصا وقياًسا، وقد احتج بعضهم عل

ن عمر حفظت عن رسول اهللا         أدرك سجدة من الصالة، وليس في هذا حجة ألن الم ال اب ا ق ة، آم راد بالسجدة الرآع
    . صلى اهللا عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، و سجدتين بعدهما، ونظائرها متعددة

  
ذا هو      أموم، وه د الم ومن ذلك أن مذهب أهل المدينة أن اإلمام إذا صلى ناسًيا لجنابته وحدثه، ثم علم أعاد هو ولم يع

اء   ن الخلف أثور ع د         الم ن أحم ة ع ك رواي ر ذل د ذآ ع، وق د الجمي ة يعي ي حنيف د أب ان، وعن ر وعثم دين، آعم الراش
ي                 ذه القصة، جرت ألب ك أن ه د ذل ا يؤي ره ومم ك وهو مذهب الشافعي وغي ول مال ه، آق والمنصوص المشهور عن

أ   م ي ادة ،   يوسف فإن الخليفة استخلفه في صالة الجمعة، فصلى بالناس ثم ذآر أنه آان محدًثا فأعاد ول اس باإلع مر الن
ر،          : فقيل له في ذلك فقال ا خالف آثي ة فيه دنيين مع أن صالة الجمع ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا الم

د          ا يعتق رك م اده فت ام باجته ام صلى اإلم أ اإلم لكون اإلمامة شرًطا فيها، وطرد مالك هذا األصل أيًضا في سائر خط



 

ة، أو    المأموم وجوبه، مثل أن يكو دم، أو من القهقه ن اإلمام ال يرى وجوب قراءة البسملة، أو ال يرى الوضوء من ال
  من مس النساء، والمأموم يرى وجوب ذلك، فمذهب مالك صحة صالة المأموم، وهذا 

  
ذي ال ريب في           . أحد القولين عن أحمد والشافعي، والقول اآلخر ال يصح ة هو ال ة مذهب أهل المدين آقول أبي حنيف

ال   ه ق م،        (  : صحته، فقد ثبت في صحيح البخاري، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أن م وله إن أصابوا فلك م ف يصلون لك
رى         ) وإن أخطأوا فلكم وعليهم بطالن صالته، أال ت م ب اده، فال يحك وهذا صريح في المسألة، وألن اإلمام صلى باجته

ه أول    ام ب ام،          أنه ينفذ حكمه إذا حكم باجتهاده، فاالئتم د بطالن صالة اإلم أموم يعتق ى أن الم ك عل ى ذل ازع بن ى والمن
وهذا غلط فإن اإلمام صلى باجتهاده أو تقليده وأنه إن آان مصيًبا فله أجران وإن آان مخطًئا فله أجر واحد، وخطؤه   

ة أن بعضهم             : مغفور له، فكيف يقال التواتر عن سلف األم وم ب م من المعل ا زال يصلى   أنه يعتقد بطالن صالته ث م
  خلف بعض مع وجود مثل ذلك، فما زال الشافعي وأمثاله يصلون خلف أهل المدينة، وهم ال يقرأون 

  
و                 ه أب ه فصلى خلف ه ال وضوء علي اه بأن ا فأفت تفتى مالًك يد، احتجم فاس أثور أن الرش ًرا ومن الم ًرا وال جه البسملة س

ه       يوسف ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة من غير  ك والشافعي أن نقض الوضوء، ومذهب مال السبيلين ي
ال   ه فق ة،           : الينقض الوضوء، فقيل ألبي يوسف أتصلي خلف رك الصالة خلف األئم إن ت ؤمنين، ف ر الم سبحان اهللا أمي

أفتى بوجوب الوضوء،      ذا، ف لمثل ذلك من شعائر أهل البدع، آالرافضة والمعتزلة، ولهذا لما سئل اإلمام أحمد عن ه
ن         : فإن آان اإلمام اليتوضأ أصلي خلفه فقال سبحان اهللا  : له السائلفقال  ك ب ن المسيب، ومال أال تصلي خلف سعيد ب
    . أنس

  
ا                م لم ن الحك ة ب دين وحديث معاوي ى حديث ذي الي ا، عل ومالك يرى أن آالم الناسي والجاهل في الصالة ال يبطله

ال ذي ق ي ال اطس، وحديث األعراب ي الص  : شمت الع ول ف ذا ق ًدا، وه ا اح رحم معن ًدا وال ت ي ومحم م ارحمن الة الله
ريم   ل تح ان قب دين، آ الوا حديث ذي الي ة ق ي حنيف ول أب ة األخرى آق رواتين، والراوي ي إحدى ال د ف افعي وأحم الش

حريم  الكالم، وليس آذلك بالحديث ذي اليدين آان بعد خيبر إذ قد شهده أبو هريرة وإنما أسلم أبوهريرة عام خيبر، وت
دعاء في الصالة            ة في ال دًرا ومذهب أهل المدين الكالم آان قبل رجوع ابن مسعود من الحبشة، وابن مسعود شهد ب
اب             ذا الب إنهم ضيقوا في ه وفيين، ف نة، بخالف الك ا يوافق الس والتنبيه بالقرآن والتسبيح وغير ذلك فيه من التوسع م

    . عنه تضيًقا آثيًرا وجعلوا ذلك آله من الكالم المنهي
  

ة في الصالة، ولمس       ومن ذلك في الطهارة أن مالًكا رأى الوضوء من مس الذآر، ولمس النساء لشهوة، دون القهقه
ة،           ا من القهقه ة رآه و حنيف ا، وأب نجس من غيرهم النساء لغير شهوة، ودون الخارج النادر من السبيلين، والخارج ال

ا  ذآر            والخارج النجس من السبيلين مطلًقا، وال يراه وم أن أحاديث نقض الوضوء من مس ال ذآر، ومعل من مس ال
د أهل الحديث،             يًئا، وهى مراسيل ضعيفة عن ا في السنن ش أثبت وأعرف من أحاديث القهقهة، فإنه لم يرو أحد منه
ا شيء، والوضوء           م يثبت فيه ه ل م بأن اء الحديث، لعلمه ولهذا لم يذهب إلى وجوب الوضوء من القهقهة أحد من علم

ة       من مس الذآر فيه طريقان منهم، من يجعله تعبًدا ال يعقل معناه فال يكون بعيًدا عن األصول، آالوضوء من القهقه
ي          ول أب وال مشهورة ق ة أق ه ثالث في الصالة ومنهم من ال يجعله تعبًدا فهو حينئذ أظهر وأقوى، وأما لمس النساء ففي

هو المشهور عن أحمد أنه إن آان بشهوة نقض الوضوء، وإال  حنيفة ال وضوء منه بحال، وقول مالك وأهل المدينة و
ي   والن المشهوران ف ا الق ك هم ول مال ة، وق ي حنيف ول أب ال، وال ريب أن ق ل ح ه بك افعي يتوضأ من ول الش ال وق ف
اب وال في السنة وال في        السلف، وأما إيجاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة، فقول شاذ ليس له أصل في الكت

ؤثر ال في اإلحرام،         أثر عن اري عن شهوة ال ي أحد من سلف األمة، وال هو موافق ألصل الشريعة، فإن اللمس الع
ؤثر في شيء من       وال في اإلعتكاف، آما يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة وال يكره لصائم، وال يوجب مصاهرة، وال ي

الى   العبادات وغيرها من األحكام فمن جعله مفسًدا للطهارة فقد خالف األ ه تع اء   { صول، وقول ُتُم النَِّس دة   [  } َأْو َالَمْس المائ
ه في اإلعتكاف      .  ] 6 َوَال  { إن أريد به الجماع فقط، آما قاله عمر وغيره فمعلوم أن قوله أو المستم في الوضوء، آقول

ه والمبا  .  ] 187البقرة  [  } ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُتْم َعاِآُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد مَّ   { شرة بغير شهوة ال تؤثر هناك فكذلك هنا، وآذلك قول ُث
  هذا مع نعلم أنه مازال   } َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّوُهنَّ

  
لم         ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ه رس ر ب ا ألم ك واجًب ن ذل ان الوضوء م و آ هوة، فل ر ش اء بغي ون النس ال يمس الرج

    . ويؤثر المسلمين، ولكان ذلك مما ينقل
  



 

ة            ام، فتصيب الجناب ون يحتلمون في المن اس ال يزال ي، أن الن ألة المن وهذا آما أنه احتج من احتج على مالك في مس
ًدا من المسلمين           أمر أح م ي ه ل ه مع أن أمر ب أبدانهم وثيابهم، فلو آان الغسل واجًبا، لكان النبي صلى اهللا عليه وسلم، ي

ي ال في بدن      وم أن           بغسل ما أصابه من من ا ومعل د أمر الحائض أن تغسل دم الحيض، من ثوبه ه، وق ه وال في ثياب
م    ك الحك إصابة الجنابة ثياب الناس، أآثر من إصابة دم الحيض ثياب النساء، فكيف يبين هذا للحائض ويترك بيان ذل

ه في الصحيح من أن عائشة،       ي    العام، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز، وما ثبت عن آانت تغسل المن
ا أن الغسل       ذا أيًض د ثبت ه من ثوبه ال يدل على الوجوب، وثبت عنها أيًضا في الصحيح أنها آانت تفرآه، فكيف وق
ة المخاط والبصاق،       ا هو بمنزل يكون لقذارته، آما قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس أمطه عنك، ولو بأذخرة فإنم

ه    فإن آانت هذه الحجة مستقيمة فمثلها يقا ل في الوضوء من لمس النساء لغير شهوة، ولمسهن لشهوة في التوضي من
ولين من     اجتهاد وتنازع قديم، وأما لمسهن بغير شهوة فكما ترى، وآذلك االغتسال من الجنابة فمذهب مالك وأحد الق

ه وس   ه وآل ي صلى اهللا علي ل غسل النب ن نق إن م ه، ف نة في اع الس ه أتب أثور عن و الم ل ه د، ب ذهب أحم ة م لم، آعائش
ه     وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه آله ثالًثا، بل ذآر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حثاثية على شق رأسه وأن
د فرقت                 ى الوضوء والسنة، ق ا عل روه قياًس ا ذآ ثالث إنم ذين استحبوا ال ه، وال ائر بدن ى س ك عل أفاض الماء، بعد ذل

و        بينهما، وقد ثبت أن النبي صلى اهللا عليه ه ل وم أن داد ومعل ة أم وسلم، آان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهو أربع
    . آان السنة في الغسل التثليث، لم يكفه ذلك، فإن سائر األعضاء فوق أعضاء الوضوء أآثر من أربع مرات

  
يم         ل يت ول ب نهم من يق ه وم ي حنيف ول أب م لكل صالة   ومن ذلك التيمم منهم من يقول ال يجب أن يتيمم لكل صالة، آق

أثورة عن الصحابة                 ار الم وال، وهو يشبه اآلث ذا أعدل األق يمم لوقت آل صالة وه ك يت آقول الشافعي ومذهب مال
    . والمأثورة في المستحاضة، ولهذا آان ذلك هو المشهور فيهما عند فقهاء الحديث

  
د  ك الواح ال المال ال الخليطين، آم ي م اة ف ون الزآ ة يوجب ك أهل المدين ى ومن ذل ل إذا زادت عل ي اإلب ون ف ويجعل

لم في         ه وس ي صلى اهللا علي اب النب عشرين ومائة، في آل أربعين بنت لبون، وفي آل خمسين حقة، وهذا موافق لكت
د      التي آانت عن لم آ الصدقة الذي أخرجه البخاري من حديث أبي بكر الصديق، وعامة آتب النبي صلى اهللا عليه وس

د        آل عمر ابن الخطاب وآل علي ب تأنف الفريضة بع وفيين يس الفهم من الك ن أبي طالب وغيرهما، توافق هذا ومن خ
ا              ا نسخ م و منسوخ آم ا فه ان ثابًت ذا، وإن آ اوم ه تئناف، لكن ال تق ار االس ذلك، وال يحصل للخلطة تأثير، ومعهم آث

ي ا   ا     روي في البقر أنها تزآى بالغنم، ومذهب أهل المدينة، أن ال وقص إال في الماشية فف به، آم ا زاد فبحس دين م لنق
ية،        ا في الماش وقص آم اة في ال روي ذلك في اآلثار وأبو حنيفة يجعل الوقص تابًعا للنصاب ففي النقدين عنده ال زآ
ر في الخضراوات، لكن صاحباه        ل وآثي وأما المعشرات فعنده ال وقص فيها وال نصاب، بل يجب العشر في آل قلي

ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وليس فيما دون  ( النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  وافقا أهل المدينة، لما ثبت عن
يس في الخضراوات                ) خمس ذود صدقة  ه ل ا روي عن رك أخذ الصدقة من الخضراوات مع م ه من ت وبما ثبت عن

از الخمس     ( صدقة، ومذهب أهل المدينة أن الرآاز الذي قال عنه صلى اهللا عليه وسلم،  دن،    ) وفى الرآ دخل المع ال ي
أ لمن      إن الموط بل المعدن تجب فيه الزآاة، آما أخذت من معادن بالل بن الحارث، آما ذآر ذلك مالك في موطأه، ف
ار          ذلك الترتيب واآلث راق، فقصد ب ا من أهل الع تدبره وتدبر تراجمه وما فيه من االثار وترتيبه، علم قول من خالفه

ان      بيان السنة، والرد على من خالفه ذا آ دار الموطأ، وله م بمق ا، ومن آان بمذهب أهل المدينة والعراق أعلم آان أعل
    . أو آالًما يشبه هذا  .  ] آتاب جمعته في آذا وآذا سنة تأخذونه في آذا وآذا يوًما آيف تفقهون ما فيه  [ يقول 

  
ن ال      ادن، ودف اول المع ًما يتن از إس إن      ومن خالف ذلك من أهل العراق يجعلون الرآ ذلك أمور المناسك، ف ة، وآ جاهلي

وم أن األحاديث الصحيحة          ًدا، ومعل عًيا واح ًدا وال يسعى إال س ا واح أهل المدينة ال يرون للقارن أن يطوف إال طواًف
رة،        م يسعى للعم ا ث ى أن يطوف أوًل عن النبي صلى اهللا عليه وسلم آلها توافق هذا القول، ومن صار من الكوفيين إل

وف ثانيً   م يط نة          ث ارض الس ح ال يع ذا إن ص عود، وه ن مس ي واب ن عل ة ع ار منقول ك بآث ج فمتمس عى للح ا، ويس
ي         ابون أن النب اء الحديث ال يرت راد أفضل، وعلم رى اإلف الصحيحة، فإن قيل فأبوحنيفة يرى القران، أفضل ومالك ي

ذه ال          ل ه ذا الموضع، قي ر ه ا هو مبسوط في غي ا      صلى اهللا عليه وسلم إن آان قارًنا آم اس فيه زاع الن ر ن مسائل آث
واضطرب عليهم ما نقل فيها وما من طائفة إال وقد قالت فيها قوًلا مرجوًحا والتحقيق الثابت باألحاديث الصحيحة أن  
ان    النبي صلى اهللا عليه وسلم لما حج بأصحابه، أمرهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إال من ساق الهدي وآ

ال       النبي صلى اهللا عليه  وا فق ل توقف م يحل ا ل ا سقت          ( وسلم قد ساق الهدي فلم ا استدبرت لم تقبلت من أمري م و اس ل
م   ) الهدي ولجعلتها عمرة  وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم قد جمع بين العمرة والحج، فالذي تدل عليه السنة، أن من ل



 

ذ  ا إذا       يسق الهدي فالتمتع أفضل له، وأن من ساق الهدي فالقران أفضل له، ه ا في سفرة واحدة، وأم ا إذا جمع بينهم
    . سافر للحج سفرة، وللعمرة سفرة، فاإلفراد أفضل له، وهذا متفق عليه بين األئمة األربعة

  
ان   لم آ ه وس ه رسول اهللا صلى اهللا علي ذي فعل ران ال فرة، والق ا س ل منهم افر آ راد أفضل إذا س ى أن اإلف وا عل اتفق

رد        بطواف واحد وبسعي واحد، لم  م يف ه ل ا أن ة آم ي حنيف يقرن بطوافين وسعيين، آما يظنه من يظنه من أصحاب أب
الحج آما يظنه من ظنه من أصحاب الشافعي ومالك وال اعتمر بعد الحج ال هو وال أحد من أصحابة إالعائشة ألجل   

م يح         وداع ول ع عمر إحداهن في حجة ال ي صلى اهللا   عمرتها التي حاضت فيها، مع أنه قد صح أنه اعتمر أرب ل النب
ول  ذا أصح من ق ه، وه ذهبهم أن المحصر القضاء علي د وم ه بعض أصحاب أحم ا ظن ه آم لم من إحرام ه وس علي
الكوفيين، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه صدوا عن العمرة الحديبية، ثم من العام القابل، اعتمر النبي صلى 

ايعوا      اهللا عليه وسلم، وطائفة ممن معه لم يعتمروا ذين ب م ال ة وه ، وجميع أهل الحديبية، آانوا أآثر من ألف وأربعمائ
ات   ل الميق ره أن يحرم قب ل يك ه ال يستحب ألحد ب ذهبهم أن رة القضية، وم ل عم ات قب نهم من م تحت الشجرة، وم

ه           ة الموافق لسنة رسول اهللا صلى اهللا علي ول أهل المدين ه وق لم وسنة    المكاني، والكوفيون يستحبون اإلحرام قبل وس
رة القضية،    خلفائه الراشدين، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم اعتمر ثالث عمر قبل حجة الوداع عمرة الحديبية، وعم
وآالهما أحرم فيهما من ذي الحليفة واعتمر عام حنين من الجعرانة، ثم حجة الوداع وأحرم فيها من ذي الحليفة، ولم 

ان،           يحرم من المدينة قط، ولم يكن رسول ا   اؤه آعمر وعثم رك األفضل وخلف ى ت داوم عل لم لي ه وس هللا صلى اهللا علي
ال   ات، فق ال      [   : نهوا عن اإلحرام قبل الميقات، وقد سئل مالك عن رجل أحرم قبل الميق ة فق ه من الفتن ال    : أخاف علي ق

    .  ] 63النور  [  } َنٌةَفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأن ُتِصيَبُهْم ِفْت {  : تعالى
  

ة أعظم من أن تظن أنك                   : فقال السائل ال وأي فتن الى ق ال في طاعة اهللا تع ادة امتث ا هي زي ك وإنم ة في ذل وأي فتن
ول     .  ] خصصت بفعل لم يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان يق ا        [ أو آما قال، وآ ة إال م ذه األم ن يصلح آخر ه ل

    .  ] لما جاءنا رجل أجدل من رجل ترآنا ما جاء به جبريل إلى محمد بجدل هذاأصلح أولها، أو آ
  

ذا      رة، وه ه عم ل األول فعلي ومذهب أهل المدينة أن وطىء بعد التعريف قبل التحلل فسد حجه، ومن وطىء بعد التحل
ال أ          ول من ق د التعريف ال يفسد، وق وطء بع ال أن ال ل    هو المأثور عن الصحابة، دون قول من ق د التحل وطء بع ن ال

األول ال يوجب إحراًما ثانًيا، واتبع مالك في ذلك قول ابن عباس، وذآره في موطأه، لكن لم يسم من نقله فيه عن ابن 
  عباس إذ الراوي له عكرمة لما بلغه 

  
ضباعة  فيه عن ابن عمر، وسعد وإن آان الذي أتمه توثيق عكرمة ولهذا روى له البخاري، فإن قيل قد خالف حديث 

ل         لم قب ه وس بنت الزبير في اشتراطها التحلل، إذا حبسها حابس، وحديث عائشة في تطييب رسول اهللا صلى اهللا علي
يس    ل إذا ق إحرامه، وقبل طوافه بالبيت، وحديث ابن عباس في أنه مازال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وغير ذلك قي

ن الخطاب      هذا بما خالفه غيره من الكوفيين ونحوه آان ذلك أآ اًرا عن عمر اب ثر مع أنه في هذه المسائل اتبع فيها آث
وابن عمر وغيرهما، وإن آان الصواب عند تنازع الصحابة، الرد إلى سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لكن من  

ي عن أهل المدي               ا خف ر مم ه أآث ي عن ا خف ان أرجح مم ا آ ر، ونحوهم ن عم ة  لم تبلغه بعض السنة، فاتبع عمر واب ن
    . النبوية ولم يكن له سلف مثل سلف أهل المدينة

  
ا،   ومن ذلك حرم المدينة النبوية، فإن األحاديث قد تواترت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من غير وجه باثبات حرمه
افعي    م آالش  بل صح عنه أيًضا أنه جعل جزاء من عضد بها شجًرا، أن سلبه لواجده، ومذهب أهل المدينة ومن وافقه

ذه السنن              ه ه م تبلغ وفيين ل ك من الك زاع، ومن خالف في ذل وأحمد أنها حرام أيًضا وإن آان لهم في جزاء الصيد ن
ك في الصحة،     ولكن بعض اتباعهم أخذ يعارض، ذلك بمثل حديث أبي عمير وحديث الوحش وهذه لو آانت تقاوم ذل

م دخل    لم يجز أن تعارض بها، لكن تلك متواترات، وحديث أبي عمير محمو ة، ث ل على أن الصيد صيد خارج المدين
ا      ة ألن أحاديث الحرم رواه إليها، وآذلك حديث الوحش، إن صح وإن قدر أنهما متعارضان، فكان مثل تحريم المدين

    . أبو هريرة، ونحوه ممن صحبته متأخرة
  

ه إذا تعارض نصان أحدهما ناقل وأما دخول النبي صلى اهللا عليه وسلم عند أبي طلحة، فكان من أوائل الهجرة، أو أن
رة واحدة       م إال م ين الحك زم تعي عن األصل، واآلخر ناف مبق لحكم األصل، آان الناقل أولى ألنه إذا قدم الناقل لم يل



 

ه           م أحل ه ث د حرم ان ق ة لك د أحاديث تحريم المدين وإذا قدم المبقي تغير الحكم مرتين، فلو قيل أن حديث أبي عمير بع
    . ن قبل ذلك، لم يلزم إال آونه قد حرمه بعد التحليل، وهذا ال ريب فيهوإذا قدر أنه آا

  
   . واهللا أعلم

  
  مذهب أهل المدينة في مسائل النكاح: فصل 

  
ك         م يبطل ذل وأما المناآح فال ريب أن مذهب أهل المدينة ـ في بطالن نكاح المحلل ونكاح الشغار ـ أتبع للسنة ممن ل

، وثبت عن أصحابه آعمر    ) لعن المحلل والمحلل له ( ت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه من أهل العراق، فإنه قد ثب
ك    : وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس أنهم نهوا عن التحليل؛ لم يعرف عن أحد منهم الرخصة في ذل

ة  ل المدين ق ألصول أه ذا مواف رة    . وه ود معتب ي العق ن أصولهم أن القصود ف إن م دم  ف رط المتق ون الش ا يجعل ، آم
    . آالشرط المقارن، ويجعلون الشرط العرفي آالشرط اللفظي

  
ي              ل الت وا الحي ه، وأبطل وف علي ة لفعل المحل ذي يفعل حيل ين ال ع اليم ل، وخل وألجل هذه األصول أبطلوا نكاح المحل

م   . يستحل بها الربا وأمثال ذلك ال، وجعل        ومن نازعهم في ذلك من الكوفيين؛ ومن وافقه ذه األعم ات في ه ألغى الني
اق والمكر        وع من النف ل هي ن ال     . القصد الحسن آالقصد السيئ، وسوغ إظهار أعمال ال حقيقة لها وال قصد ب ا ق آم

    . يخادعون اهللا آما يخادعون الصبيان، لو أتوا األمر على وجهه لكان أهون عليهم  : أيوب السختياني
  

ى من فعل          والبخاري قد أورد في صحيح ا ينكرون عل ة وأئمته ا زال سلف األم ل، وم ه آتابا في الرد على أهل الحي
    . ذلك آما بسطناه في الكتاب المفرد

  
وفيين رأى       ونكاح الشغار قد ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من غير وجه النهي عنه، ولكن من صححه من الك

    : ح يصح بدون تسمية المهر ـ ولهذا آان المبطلون له لهم مأخذانأنه ال محذور فيه إال عدم إعالم المهر ـ والنكا
  

ر من         . أن مأخذه جعل بضع آل واحدة مهر األخرى فيلزم التشريك في البضع  : أحدهما ك الشافعي وآثي ول ذل ا يق آم
ومنهم من   . ي البضعألنه مع تسميته انتفى التشريك ف  ; وهؤالء منهم طائفة يبطلونه إال أن يسمي مهرا  . أصحاب أحمد

را           ; وبضع آل واحدة مهر لألخرى      : ال يبطله إال بقول ين جعل البضع مه م يتع ك ل ل ذل م يق ه إذا ل نهم من     . لكون وم
    . يبطله مطلقا آما جاء عنه بذلك حديث مصرح به في السنن وهذه األقوال الثالثة في مذهب أحمد وغيره

  
ين اشتراط المهر       . ط عدم المهرأن بطالنه الشترا  : والمأخذ الثاني ذا     ; وفرق بين السكوت عن تسمية المهر وب إن ه ف

ر بطل       . النكاح من خصائص النبي صلى اهللا عليه وسلم ه آخمر وخنزي وعلى هذا فلو سمى المهر بما يعلمان تحريم
ب  رآن وأشبه    النكاح؛ آما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهو أش ه بظاهر الق

    . بقياس األصول
  

ذهب   ي م ل ف ا باط ن الزن دة م ل أو المعت اح الحام ذلك نك الل     . وآ اء الح تلط الم ئال يخ اس ل ار والقي به باآلث و أش وه
  بالحرام، وقد خالفه أبو حنيفة 

  
  فجوز العقد دون الوطء، والشافعي جوزهما، وأحمد وافقه وزاد عليه فلم 

  
  ة حتى تتوب لداللة القرآن واألحاديث على تحريم نكاح يجوز نكاح الزاني

  
  وأما من ادعى أن ذلك منسوخ وأن المراد به الوطء ففساد قوله   . الزانية

  
    . ظاهر من وجوه متعددة

  



 

دتين   وآذلك مسألة تداخل العدتين من رجلين؛ آالتى تزوجت في عدتها؛ أوالتى وطئت بشبهة، فان مذهب مالك أن الع
ا، وهو مذهب الشافعي                ال يتدا ي رضي اهللا عنهم أثور عن عمر وعل ذا هو الم ا، وه د لكل واحد منهم خالن بل تعت

    . وأحمد وأبو حنيفة قال بتداخلهما
  

زوج من         ؟ وآذلك مسألة إصابة الزوج الثاني؛ هل تهدم ما دون الثالث م تت ين ث ة أو طلقت ه طلق وهو الذي يطلق امرأت
ن الخطاب               يصيبها ثم تعود إلى األول، ابر من الصحابة آعمر ب ول األآ ك، وهو ق د مال ي عن ا بق ى م فإنها تعود عل

ال تعود على ما بقي من ابن عمر وابن عباس   : وأمثاله، وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإنما مالك قال
    . وهو قول أبي حنيفة

  
ا        وآذلك في اإليالء مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث وغيره ي؛ وإم ا أن يف ة أشهر يوقف إم م أنه عند انقضاء أربع

ول                  . أن يطلق ر وجه، وق رآن واألصول من غي ه الق د دل علي أثور عن بضعة عشر من الصحابة، وق وهذا هو الم
ن مسعود إن صح           . الكوفيين أن عزم الطالق انقضاء العدة فاذا انقضت ولم يف طلقت   ك عن اب روى ذل ا ي ة م وغاي

    . عنه
  

    : فيه ثالثة أقوال  ؟ ألة الرجعة بالفعل آما إذا طلقها فهل يكون الوطء رجعةومس
  

    . يكون رجعة آقول أبي حنيفة  : أحدها
  

    . ال يكون آقول الشافعي  : والثاني
  

    . يكون رجعة مع النية وهو المشهور عند مالك وهو أعدل األقوال الثالثة في مذهب أحمد  : والثالث
  
  ب أهل المدينة في العقوبات واألحكاممذه: فصل  
  

    : وأما العقوبات واألحكام فمذهب أهل المدينة أرجح من مذهب أهل الكوفة من وجوه
  

ى أنكر        . أنهم يوجبون القود في القتل بالمثقل آما جاءت بذلك السنة وآما تدل عليه األصول  : أحدها ك حت الغ مال ل ب ب
ذلك لهجر الشبه، لكنه في الحقيقة نوع من الخطأ امتاز بمزيد حكم فليس هو قسما الخطأ شبه العمد، وخالفه غيره في 

    . من الخطأ المذآور في القرآن
  

ي     ; يقتل به بكل حال    : أحدها  : ومن ذلك مسألة قتل المسلم بالكافر والذمي والحر بالعبد للناس فيه ثالثة أقوال ول أب آق
حابه  ة وأص اني  . حنيف ل  : والث ولين     ال يقت د الق ي أح د ف افعي وأحم ول الش ال آق ه بح ث  . ب ي    : والثال ه إال ف ل ب ال يقت

لم   المحاربة؛ فإن القتل فيها حد لعموم المصلحة فال تتعين فيه المكافأة بل يقتل فيه الحر وإن آان المقتول عبدا؛ والمس
ة      وهذا قول أهل المدينة والقول اآلخر ألحمد وهو أ  . وإن آان المقتول ذميا ار المنقول ين اآلث ه جمع ب عدل األقوال وفي
ى             . في هذا الباب أيضا اس عل ا اتفق الن ردء والمباشر آم ى ال م عل رهم إجراء الحك ومذهب مالك في المحاربين وغي
ه من مذهب             . مثل ذلك في الجهاد ه متفق علي ود فإن يهم الق ل يجب عل ومن نازعه في هذا سلم أن المشترآين في القت

ه     (   : آما قال عمر  . األئمة تهم ب ر            ) لو تماأل أهل صنعاء لقتل ان بعضهم غي زاع وإن آ م مباشرين فال ن انوا آله إن آ ف
مباشر لكنه متسبب سببا يفضي إلى القتل غالبا ـ آالمكره وشاهد الزور إذا رجع والحاآم الجائر إذا رجع ـ فقد سلم له   

ه سرق   آما قال   . الجمهور على أن القود يجب على هؤالء علي رضي اهللا عنه في الرجلين اللذين شهدا على رجل أن
اال   ا وق ال    : فقطع يده ثم رجع ا ق ديكما       (   : أخطأن دتما لقطعت أي ا تعم م أنكم و أعل ى         ) ل د وعل دي بالي ى قطع األي دل عل ف

زور    اهد ال ى ش ود عل وب الق ل ر        . وج ه جع اب رضي اهللا عن ن الخط ر ب ذين وعم ي ه الفون ف ون يخ ة والكوفي قب
اب والسنة      ة أشبه بالكت المحاربين بينهم ومعلوم أن قول من جعل المتعاونين على اإلثم والعدوان مشترآين في العقوب

ى نفس المباشر ة إال عل م يوجب العقوب ى ممن ل ا ومعن ن   . لفظ ه عمر ب ا خطب ب ة يتبعون م ك أهل المدين ومن ذل
الرجم في آتاب اهللا حق على آل من زنى من الرجال  (   : قال الخطاب على منبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث

أ؛ أو    .  ) والنساء إذا أحصن وقامت البينة أو آان الحبل أو االعتراف آذلك يحدون في الخمر بما إذا وجد سكرانا أو تقي
ه           لم وخلفائ ه وس ي صلى اهللا علي أثور عن النب ذا هو الم الراشدين آعمر   وجدت منه الرائحة ولم يكن هناك شبهة وه



 

د         . وعثمان وعلي ك شبهة وعن أحم وا أن ذل وأبو حنيفة والشافعي ال يرون الحد إال بإقرار أو بينة على الفعل وزعم
ه الراشدين وهو حفظ لحدود اهللا              . روايتان لم وسنة خلفائ ه وس ومعلوم أن األول أشبه لسنة رسول اهللا صلى اهللا علي

    . بهة في هذا آالشبهة في البينة واإلقرار الذي يحتمل الكذب والخطأتعالى التي أمر اهللا بحفظها والش
  

ة   [ ومن ذلك أن أهل المدينة يرون  ات المالي لم            ] العقوب ه وس ا سنة رسول اهللا صلى اهللا علي مشروعة حيث مضت به
ات المالية من أنكرها وسنة خلفائه الراشدين آما أن العقوبات البدنية مشروعة حيث مضت بها السنة، وقد أنكر العقوب

ى نسخها بحجة        أتون عل ن ي را إذا رأوا      ؟ من أهل الكوفة ومن اتبعهم وادعوا أنها منسوخة، ومن أي ه آثي ذا يفعلون وه
ة    . حديثا صحيحا يخالف قولهم وأما علماء أهل المدينة وعلماء الحديث فرأوا السنن واآلثار قد جاءت بالعقوبات المالي

ات ا   ة آما جاءت بالعقوب ار           : لبدني ق حانوت الخم ا؛ وتحري ر؛ وشق ظروفه ان الخم ل آسر دن ا صنع موسى      . مث آم
وبين    ق الث رو بتحري ن عم د اهللا ب ه السالم عب ر علي ا أم لم باألصنام، وآم ه وس ي صلى اهللا علي بالعجل، وصنع النب

م     م أذن له ود      المعصفرين، وآما أمرهم عليه السالم بكسر القدور التي فيها لحم الحمر ث ا ضعف الق لها، وآم في غس
ة            ة وضعف ثمن دي ن الخطاب غرم الضالة المكتوم ن عمر ب على من سرق من غير الحرز، وفي حديث عبد اهللا ب

    . الذمي المقتول عمدا
  

ال         ] العقود والديات [ وآذلك مذهبهم في  اس من ق ذمي فمن الن ة ال ك دي لم؛      : من أصح المذاهب فمن ذل ة المس ه آدي ديت
ه الشافعي         : ومنهم من قال  . بي حنيفةآقول أ ا قال ل؛ آم ا قي ل م ه أق ول الثالث    . ديته ثلث دية المسلم؛ ألن ه    : والق أن ديت

ا رواه   نصف دية المسلم وهذا مذهب مالك وهو أصح األقوال؛ ألن هذا هو المأثور عن النبي صلى اهللا عليه وسلم آم
    . هللا عليه وسلمأبو داود وغيره عن النبي صلى ا  : أهل السنن

  
ا          ا آم ا فوقه ة الموضحة واألصابع فم درات آدي ومن ذلك العاقلة تحمل جميع الدية آما يقول الشافعي؛ أو تحمل المق
يقوله أبو حنيفة؛ أو تحمل ما زاد على الثلث وهو مذهب مالك وهذا الثالث هو المأثور وهو مذهب أحمد، وفي الثلث   

    . قوالن في مذهب مالك وأحمد
  

يمسح ربع الرأس، ويعفى عن     : قد بورك لكم في الربع آما تقول  : ويذآر أنه تناظر مدني وآوفي فقال المدني للكوفي
ون    : فقال له الكوفي  . النجاسة المخففة عن ربع المحل، وآما تقولونه في غير ذلك ا تقول   : وأنتم بورك لكم في الثلث آم

إذا      : تقولونإذا نذر صدقة ماله أجزأه الثلث، وآما  ى الثلث ف العاقلة تحمل ما فوق الثلث، وعقل المرأة آعقل الرجل إل
    . زادت آانت على النصف وأمثال ذلك

  
ع      : وإنما قالوا  . ليس في الربع أصل ال في آتاب اهللا وال سنة رسوله  : وهذا صحيح؛ ولكن يقال للكوفي ه أرب اإلنسان ل

ر    . أيت أحد جوانبه وهي أربعة فيقام الربع مقام الجميعرأيت اإلنسان إذا ر  : جوانب ويقال وأما الثلث فله أصل في غي
ه أن          اق المسلمين أن المريض ل د ثبت بالسنة الصحيحة واتف موضع من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإنه ق

ما عاده في حجة الوداع؛ وآما يوصي بثلث ماله ال أآثر؛ آما أمر به النبي صلى اهللا عليه وسلم سعد بن أبي وقاص ل
أعتق           ة أجزاء ف لم ثالث ه وس ي صلى اهللا علي ه فجزأهم النب ثبت في الصحيح في الذي أعتق ستة مملوآين له عند موت

ذا   ) يجزيك الثلث (   : اثنين وأرق أربعة؛ وآما روي أنه قال ألبي لبابة ذا      ؟ وآما في غير ذلك فأين هذا من ه ا في ه وم
    . أهل المدينة الحديث يقول به

  
ه    . والقرعة فيها آية من آتاب اهللا وستة أحاديث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم منها هذا الحديث  ا قول م    (   : ومنه و يعل ل

ه    ا  ) الناس ما في النداء والصف األول ولم يجدوا إال أن يستهموا علي أيتهن       (   : ، ومنه ائه ف ين نس رع ب فرا أق إذا أراد س
همها خ هخرج س ا مع ا ) رج به ي    : ، ومنه ا ف يهم، ومنه اجروا إل ا ه اجرين لم ى المه تهمون عل انوا يس أن األنصار آ

ا    ا، ومنه ا أم آره ذين اختصما      : المتداعيين اللذين أمرهما النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يستهما على اليمين حب في الل
والقرعة يقول بها أهل المدينة ومن    .  ) آل منكما صاحبه توخيا الحق واستهما وليحلل (   : في مواريث درست فقال لهما

ال    ه ق ار     : وافقهم آالشافعي وأحمد وغيرهما، ومن خالفهم من الكوفيين ال يقول بها؛ بل نقل عن بعضهم أن القرعة قم
    . وجعلوها من الميسر

  
ا      والفرق بين القرعة التي سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبين الميسر الذ إن القرعة إنم ين؛ ف ي حرمه ظاهر ب

أن ال يكون المستحق معينا آالمشترآين إذا   : أحدهما  : تكون مع استواء الحقوق وعدم إمكان تعيين واحد وعلى نوعين



 

ة أجزاء، وآالنساء                 لم ثالث ه وس ي صلى اهللا علي ذين جزأهم النب د ال ين لكل واحد بالقرعة، وآالعبي عدم المقسوم فيع
ما يكون المعين مستحقا في     : والثاني  . السفر بواحدة منهن فهذا ال نزاع بين القائلين بالقرعة أنه يقرع فيه الالتي يريد

م       ائه ث رأة من نس ق ام الباطن آقصة يونس، والمتداعيين، وآالقرعة فيما إذا أعتق واحدا بعينه ثم أنسيه، وفيما إذا طل
    . فيها نزاع وأحمد يجوز ذلك دون الشافعيفهذه القرعة   . أو نحو ذلك  : أنسيها أو مات

  
  في مذهب أهل المدينة في األحكام: فصل  
  

ين     اهد ويم ه فيقضون بالش ي جانب ين ف ون اليم داعيين ويجعل وى المت ب أق ون جان م يرجح ام أنه ي األحك ذهبهم ف وم
ه    الطالب في الحقوق وفي القسامة يبدأون بتحليف المدعين فان حلفوا خمسين يمينا استحق رون أن ون ي وا الدم، والكوفي

ال يحلف اال المدعى عليه فال يحلفون المدعى ال في قسامة وال في غيرها وال يقضون بشاهد ويمين وال يرون اليمين 
    . على المدعى

  
د   ومعلوم أن سنة النبي صلى اهللا عليه وسلم الصحيحة توافق مذهب المدنيين، فإن حديث القسامة صحيح ثابت فيه وق

ان الشافعي ونحوه من       .  ) تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم   (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم لألنصارقال  وآ
ي          ة بالسنة الت ا أهل المدين أهل العراق إذا ناظروا علماء أهل المدينة ـ آأبي الزناد وغيره ـ في القسامة واحتج عليهم

دا من       ال مندوحة ألحد عن قبولها ويقولون لهم أن ا رأي، فال يجد المسلمون ب لسنة ووجوه الحق لتأتى على خالف ال
    . قبولها في آالم طويل مروي بإسناد

  
وآذلك مسألة الحكم بشاهد ويمين فيها أحاديث في الصحيح والسنن آحديث ابن عباس الذي رواه مسلم، وآحديث أبي 

رى أن       اء ن ال بعض العلم ا ق و داود لم ه       هريرة وغيره مما رواه أب ين نقض حكم م بشاهد ويم ذه     . من حك انتصر له
ر       . السنة العلماء آمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم ه نظي د ل ا ال يع فمالك بحث فيها في موطأه بحث

    . في الموطأ، والشافعي في األم بحث فيها نحو عشر أوراق، وآذلك أبو عبيد في آتاب القضاء
  

يس في السنن        ) البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (   :  ما يروونه من قولهوليس مع الكوفيين إال ذا اللفظ ل وه
لم    ه وس وإن آان قد رواه بعض المصنفين في األحاديث، ولكن في الصحيح حديث ابن عباس عن النبي صلى اهللا علي

    .  ) لكن اليمين على المدعى عليهلو يعطى الناس بدعواهم الدعى قوم دماء قوم وأموالهم و (   : أنه قال
  

يس مع المدعي إال مجرد                ه؛ اذ ل ود وهو المدعى علي الم لتعريف المعه ل ال ه؛ ب وم في ال ال عم وهذا اللفظ إما أن يق
ومن يحلف المدعي ال يحلفه مع مجرد الدعوى بل إنما يحلفه اذا قامت    )  .  . لو يعطى الناس بدعواهم ( الدعوى آما قال 

    . جح بها جانبه آالشاهد في الحقوق، واإلرث في القسامةحجة ير
  

رأتين ضعيف     إن قيل هو عام فالخاص يقضى على العام، واحتجاجهم بما في القرآن من ذآر الشاهدين والرجل والم
م    ر  جدا، فإن هذا إنما هو مذآور في تحمل الشهادة دون الحكم بها، ولو آان في الحكم فالحكم بالشهادة المجردة ل يفتق

م          ه يحك ى أن ون عل ة متفق م االئم رآن، ث إلى ذلك، ومن حلف مع الشاهد لم يحكم بشهادة غير الشهادة المذآورة في الق
يس                  ذا ل م مع أن ه ردات في مواضع فكيف يحك م بشهادة النساء منف ه يحك رد وأن النكول أو ال ل ب بال شهادة أصال ب

تعن الرجل       ثم م  ؟ فكيف باليمين مع الشاهد  ؟ بمخالف للقرآن رأة اذا ال ى الم يم الحد عل الك يوجب القود في القسامة ويق
ولم تلتعن المرأة، والشافعي يقيم الحد وال يقتل من القسامة، وأبو حنيفة يخالف في المسألتين، وأحمد يوافق على القود 

ا     تعن ويخليه م تل بها اذا ل اب والسنة يواف      . بالقسامة دون حد المرأة بل يحس ك أهل      وظاهر الكت ك، ومن ذل ول مال ق ق
نة      ه الس ذي دلت علي ذا هو ال ر محصنين، وه ا أو غي ه محصنين آان وطي الفاعل والمفعول ب ل الل رون قت ة ي المدين
ه وال          وفيين فال سنة مع ه من الك ل علي ال ال قت واتفاق الصحابة، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، ومن ق

    . أثر عن الصحابة
  

أن السنة مضت   : وذآر الزهري  ؟ أيجعل ماال يحل بحال آما يباح بحال دون حال  : عة للكوفي الذي ناظرهوقد قال ربي
يس من أهل      . بذلك ومن ذلك أن الدعوى في التهم آالسرقة والقتل يراعون فيها حال المتهم هل هو من أهل التهم ام ل

من صنف في األحكام السلطانية من أصحاب الشافعي    وقد ذآر ذلك  . ذلك، ويرون عقوبة من ظهرت التهمة في حقه
    . قوالن  ؟ أم يعاقبه الوالي  ؟ وأحمد، ذآروا في عقوبة مثل هذا هل يعاقبه الوالي والقاضي



 

ر            ا أو قاضيا أو غي ان والي اس سواء آ ين الن م ب وآما يجب أن يعرف أن امر اهللا تعالى ورسوله متناول لكل من حك
ذا      ذلك فمن فرق بين هذا و ة لكون ه ق بالوالي ا يتعل هذا بما يتعلق بأمر اهللا ورسوله فقد غلط، وأما من فرق بينهما بم

وفيين وفى تصانيفهم،         . ولي على مثل ذلك دون هذا فهذا متوجه اع الك وهذا آما يوجد في آثير من خطاب بعض أتب
ه ـ         لم أو أمر بقتل ه وس ي صلى اهللا علي ه النب ة،      اذا احتج عليهم محتج بمن قتل ذي رض رأس الجاري ه اليهودى ال آقتل

م    . هذا يعمله سياسة  : وآإهداره لدم السابة التى سبته وآانت معاهدة، وآأمره بقتل اللوطي، ونحو ذلك ـ قالوا  ال له   : فيق
تم   . هذه السياسة إن قتلهم هي مشروعة لنا، فهي حق، وهي سياسة شرعية ة        : وإن قل ذه مخالف ا، فه ليست مشروعة لن

    . للسنه
  

الم   ريعة االس اس يساسون بش د أن الن ا أن يري ة إم ذا سياس د ه ل بع ول القائ م ق ريعة    ؟ ث ر ش ن غي ة م ذه السياس أم ه
ه          . فإن قيل باألول فذلك من الدين، وإن قيل بالثاني فهو الخطأ  ؟ االسالم وفيين في أ أن مذهب الك ذا الخط أ ه ولكن منش

ه الراشدين  تقصير عن معرفة سياسة رسول اهللا ص ه         . لى اهللا عليه وسلم وسياسة خلفائ ه أن د ثبت في الصحيح عن وق
رون         (   : قال اء يكث دي، وسيكون خلف ي بع ه ال نب ي، وأن ام نب   ) أن بني اسرائيل آانت تسوسهم األنبياء، آلما مات نبي ق
  أوفوا بيعة األول  (   : قال  ؟ فما تأمرنا  : قالوا

  
    .  ) اهللا سائلهم عما استرعاهم فاألول، وأعطوهم حقهم فإن

  
م          اء العراق ول ده من فقه م القضاء من تقل فلما صارت الخالفة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس، وتقلد له
ر         ة حرب غي وا والي الم، وجعل ة المظ يكن ما معهم من العلم آافيا في السياسة العادلة، احتاجوا حينئذ إلى وضع والي

ال    والية شرع، و ى صار يق لمين، حت دعو خصمه        : تعاظم األمر في آثير من أمصار المس ذا ي الشرع والسياسة، وه
ذين   ك أن ال ي ذل ة، والسبب ف م بالشرع واآلخر بالسياس ا أن يحك ة، سوغ حاآم ى السياس دعو إل ذا ي ى الشرع وه إل

ى     فصارت أمور آثيرة اذا حكموا ضيع   . انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة وا الحدود حت وق، وعطل وا الحق
    . تسفك الدماء؛ وتؤخذ االموال؛ وتستباح المحرمات

  
م      ذي يحك رهم ال والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأى من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وخي

    . ذلك بال هوى وتحرى العدل، وآثير منهم يحكمون بالهوى؛ ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو
  

ا، من جعل      وآذلك آانت األمصار التى ظهر فيها مذهب أهل المدينة، يكون فيها من الحكم بالعدل ما ليس في غيره
صاحب الحرب متبعا لصاحب الكتاب، ماال يكون في األمصار التى ظهر فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم؛ حيث 

ا      {   : وقد قال اهللا تعالى في آتابه  . يكون في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم اِت َوَأنَزْلَن َلَنا ِباْلَبيَِّن ْلَنا ُرُس َلَقْد َأْرَس
    . فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر، وآفى بربك هاديا ونصيرا  ] 25  : الحديد [ االية   }  .  .  . َمَعُهُم

  
ان أمر االسالم    ودين االسالم أن يكون السيف تابعا للكتاب، فاذا ظهر العلم  بالكتاب والسنة وآان السيف تابعا لذلك آ

م في        . قائما، وأهل المدينة أولى األمصار بمثل ذلك دهم فه ا بع ذلك، وأم أما على عهد الخلفاء الراشدين فكان األمر آ
    . ذلك أرجح من غيرهم

  
ذلك بحسب      وأما اذا آان العلم بالكتاب فيه تقصير، وآان السيف تارة يوافق الكتاب وتار ن من هو آ ة يخالفه، آان دي

ا ال        ذلك، وهذه األمور من اهتدى إليها وإلى أمثالها تبين له أن أصول أهل المدينة أصح من أصول أهل المشرق بم
    . نسبة بينهما

  
ذه   ومن ذلك أن القتال في الفتنة الكبرى آان الصحابة فيها ثالث فرق فرقة قاتلت من هذه الناحية؛ وفرقة قاتلت من ه

ولين      . الناحية؛ وفرقة قعدت ى ق وم عل اء الي ال              : والفقه ر المصنفين لقت ل أآث ي مث ة عل ال من ناحي رى القت نهم من ي م
ة الصحيحة عن       . البغاة، ومنهم من يرى اإلمساك وهو المشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث  واألحاديث الثابت

  نة توافق قول هؤالء، ولهذا آان المصنفون النبي صلى اهللا عليه وسلم في أمر هذه الفت
  

  لعقائد أهل السنة والجماعة يذآرون فيه ترك القتال في الفتنة؛ واإلمساك 
  



 

    . عما شجر بين الصحابة
  

ة           ال في الفتن ين القت ذا وب ين ه ون ب رهم، ويفرق ة وغي ثم إن أهل المدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة آالحروري
د           وهو مذهب فقهاء الح ه ق ه الراشدين، فإن لم وسنة خلفائ ه وس ديث، وهذا هو الموافق لسنة رسول اهللا صلى اهللا علي

ه     ال في ر   (   : ثبت عنه الحديث في الخوارج من عشرة أوجه خرجها مسلم في صحيحه وخرج البخاري بعضها وق يحق
ران  ون     أحدآم صالته مع صالتهم؛ وصيامه مع صيامه؛ وقراءته مع قراءتهم، يقرأون الق اجرهم، يمرق ال يجاوز حن

    .  ) من اإلسالم آما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند اهللا لمن قتلهم يوم القيامة
  

يهم سنة                  ه، وذآر ف ي طالب رضي اهللا عن ن أب ي ب ؤمنين عل ر الم اتلهم أمي الهم، وق ى قت اق الصحابة عل وقد ثبت اتف
ة    رسول اهللا صل وال وهو ذو الثدي اهم مقت   . ى اهللا عليه وسلم المتضمنة لقتالهم، وفرح بقتلهم وسجد له شكرا لما رأى أب

ذآر عن              م ي ر، ول ا ظه دم م ألم والن ه من الت ل ظهر من ذلك ب بخالف ما جرى يوم الجمل وصفين فإن عليا لم يفرح ب
    . دهالنبي صلى اهللا عليه وسلم في ذلك سنة؛ بل ذآر أنه قاتل باجتها

  
ة أهل الحديث، بخالف من       فأهل المدينة اتبعوا في قتال المارقين من الشريعة وترك القتال في الفتنة، وعلى ذلك ائم
اب       ع هؤالء من ب سوى بين قتال هؤالء وهؤالء؛ بل سوى بين قتال هؤالء وقتال الصديق لمانعي الزآاة؛ فجعل جمي

ة          البغاة، آما فعل ذلك من فعله من المصنفين في ا، وأهل المدين رق اهللا بينهم ا ف ين م ذا جمع ب قتال أهل البغي فإن ه
ادل    تقيم الع اس المس دل        . والسنة فرقوا بين ما فرق اهللا بينه واتبعوا النص الصحيح والقي اس الصحيح من الع إن القي ف

    . وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المتخالفين
  

ا          وأهل المدينة أحق الناس باتب ك م ا من ذل د ذآرن اب يطول استقصاؤه وق ذا ب اع النص الصحيح والقياس العادل، وه
ا       ى جمل يعرف به ا عل شاء اهللا من القواعد الكبار في القواعد الفقهية وغير ذلك، وإنما هذا جواب فتيا نبهنا فيه تنبيه

يما إذا جهل الن    ذا      بعض فضائل أهل المدينة النبوية، فإن معرفة هذا من الدين الس ان ه نهم، فبي م ودي دار علمه اس مق
ه        ك من جهل نهم إذا جهل ذل م الصحابة ودي ديمهم الصديق          . يشبه بيان عل ان السنة وفضائل الصحابة وتق ا أن بي فكم

رجيح        ة وت ذاهب أهل المدين ان السنة وم والفاروق من أعظم أمور الدين عند ظهور بدع الرافضة ونحوهم، فكذلك بي
ذاه  ا من م ى غيره ك عل ا تهوى  ذل ين للظن وم ال المتعب دع الجه ور ب د ظه دين عن ور ال ب أهل األمصار أعظم أم

    . األنفس واهللا أعلم
  

د           يدنا محم ى س المين وصلى اهللا عل د هللا رب الع ه ويرضاه، والحم ا يحب واهللا تعالى يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لم
  .وعلى آله وصحبه وسلم 

  
    : وقال

  
  لسنةنسخ القرأن با: فصل  
  

ة األخرى         ] نسخ القرآن بالسنة [ وأما  ه؛ ويجوزه في الرواي وهو    . فهذا ال يجوزه الشافعي؛ وال أحمد في المشهور عن
ه      ربين نسخها قول دين واألق إن اهللا أعطى   (   : قول أصحاب أبي حنيفة وغيرهم وقد احتجوا على ذلك بأن الوصية للوال

ا     وهذا  ) آل ذي حق حقه فال وصية لوارث ه لم غلط فإن ذلك إنما نسخه آية المواريث آما اتفق على ذلك السلف؛ فإن
ا            {   : قال بعد ذآر الفرائض ِديَن ِفيَه اُر َخاِل ا اَألْنَه ن َتْحِتَه ِري ِم اٍت َتْج ُه َجنَّ وَلُه ُيْدِخْل َه َوَرُس ِع الّل  ِتْلَك ُحُدوُد الّلِه َوَمن ُيِط
ينٌ           {   ] 13  : النساء [   } َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َذاٌب مُِّه ُه َع ا َوَل ًدا ِفيَه اًرا َخاِل ُه َن ُدوَدُه ُيْدِخْل دَّ ُح وَلُه َوَيَتَع   } َوَمن َيْعِص الّلَه َوَرُس

ديها     ] 14  : النساء [  زاد أحد           : فلما ذآر أن الفرائض المقدرة حدوده ونهى عن تع ه ال يجوز أن ي ان أن ك بي ان في ذل آ
لم         على ما فرض ه وس ي صلى اهللا علي ول النب ى ق ذا معن ه وه ه فال وصية         (   : اهللا ل د أعطى آل ذي حق حق إن اهللا ق

ار              ) لوارث ان من أخب و آ يس في الصحيحين ول وإال فهذا الحديث وحده إنما رواه أبو داود ونحوه من أهل السنن ل
رآن      وم الصحة ناسخا للق ر معل رآن نسخ          . اآلحاد لم يجز أن يجعل مجرد خبر غي يئا من الق م يثبت أن ش ة فل وبالجمل

ِبيالً  {   : بسنة بال قرآن وقد ذآروا من ذلك قوله تعالى   } َفَأْمِسُكوُهنَّ ِفي اْلُبُيوِت َحتََّى َيَتَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل الّلُه َلُهنَّ َس
    .  ] 15  : النساء [ 

  



 

ال وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى اهللا بيال،          (   :  عليه وسلم أنه ق د جعل اهللا لهن س ي ق ي؛ خذوا عن خذوا عن
ذا    : أحدهما   : وهذه الحجة ضعيفة لوجهين  .  ) البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم أن ه

ا     ليس من النسخ المتنازع فيه؛ فإن اهللا مد الحكم إلى غاية، والنبي صلى اهللا عل ة هن ة، لكن الغاي يه وسلم بين تلك الغاي
لِ      {   : إنه نسخ بخالف الغاية البينة في نفس الخطاب آقوله  : مجهولة فصار هذا يقال ى الَّلْي َياَم ِإَل وْا الصِّ مَّ َأِتمُّ رة  [   } ُث   : البق

القرآن، وآذلك الرجم آان قد أنزل أن جلد الزاني ثابت بنص   : الوجه الثاني  . ؛ فإن هذا ال يسمى نسخا بال ريب ] 187
ه      ه وهو قول اال من اهللا واهللا         (   : فيه قرآن يتلى ثم نسخ لفظه وبقي حكم ة نك ا ألبت ا فارجموهم والشيخ والشيخة إذا زني

    . وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة  ) عزيز حكيم
  

ه       دعى من نسخ قول ا ي ذا يحصل الجواب عم آِئُكمْ    َوال {   : وبه ن نَِّس َة ِم ْأِتيَن اْلَفاِحَش ي َي ه      } الَِّت در أن ذا إن ق إن ه ة؛ ف اآلي
إن   زاع؛ ف وارد الن ن م ذا م يس ه التواتر ول وال ب ه منق ي حكم م نسخ لفظه وبق ده؛ ث اء بع رآن ج د نسخه ق منسوخ فق

ة وإن تضمنت نسخا ل            واترة المحكم ون العمل بالسنة المت ة يوجب ائر األئم د وس رآن لكن   الشافعي وأحم بعض آي الق
ا        {   : إنما نسخ القرآن بالقرآن ال بمجرد السنة ويحتجون بقوله تعالى  : يقولون ٍر مِّْنَه ْأِت ِبَخْي َها َن ٍة َأْو ُننِس ْن آَي َما َننَسْخ ِم
    . ويرون من تمام حرمة القرآن أن اهللا لم ينسخه إال بقرآن  ] 106  : البقرة [   } َأْو ِمْثِلَها

  
   -شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ـ رضي اهللا عنه  وقال 
  

  في الحقيقة والمجاز: فصل 
  

ه  ة   [   : قال أبو الحسن اآلمدي في إحكام ألة الثاني ة؛           :  ] المس ى األسماء المجازي ة عل اختلف األصوليون في اشتمال اللغ
يئين   . ق اإلسفراييني ـ وأثبته الباقون وهو الحق فنفاه األستاذ أبو إسحاق ومن تابعه؛ ـ يعني أبا إسحا    : قلت الكالم في ش

إن أراد بالباقين من األصوليين آل   : أما األول فيقال  . في تحرير هذا النقل؛ والثاني في النظر في أدلة القولين  : أحدهما
إن الكالم في أصو      ذلك؛ ف ى   من تكلم في أصول الفقه من السلف والخلف فليس األمر آ يمها إل ه وتقس اب؛    : ل الفق الكت

ام          ى األحك ة الشرعية عل ة األدل رأي؛ والكالم في وجه دالل اد ال اع؛ واجته أمر معروف من زمن      : والسنة؛ واإلجم
ن         ذا الف د به انوا أقع م آ ة المسلمين وه أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان؛ ومن بعدهم من أئم

ى شريح              وغيره من فنون العلم ه ـ إل ن الخطاب ـ رضي اهللا عن د آتب عمر ب دهم وق ا في      : الدينية ممن بع اقض بم
آتاب اهللا فإن لم يكن فبما في سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس ـ وفي لفظ ـ فبما 

د رأيك    ال     . قضى به الصالحون؛ فإن لم تجد فإن شئت أن تجته ذلك ق اذ من        وآ اس وحديث مع ن عب ن مسعود واب اب
    . أشهر األحاديث عند األصوليين

  
ز      ] أصول الفقه [ وإن آان مقصوده باألصولي من يعرف  ال؛ بحيث يمي وهي أدلة األحكام الشرعية على طريق اإلجم

ذا هو موضوع أصول            ا ـ وه راجح منه دم ال ة؛ فيق إن    بين الدليل الشرعي وبين غيره؛ ويعرف مراتب األدل ه؛ ف الفق
ه        دليل الشرعي ومرتبت ة ال موضوعه معرفة الدليل الشرعي ومرتبته ـ فكل مجتهد في اإلسالم فهو أصولي؛ إذ معرف
ة ومن                 ان األدل د أن يعرف أعي ل ال ب ة ب دا أن يعرف جنس األدل ه مجته د وال يكفي في آون ه المجته بعض ما يعرف

ين أشخاص           عرف أعيانها وميز بين أعيان األدلة الشرعية وبين ز ب ان بجنسها أعرف آمن يعرف أن يمي ا آ غيره
    . اإلنسان وغيرها فالتمييز بين نوعها الزم لذلك؛ إذ يمتنع تمييز األشخاص بدون تمييز األنواع

  
ة؛      ي حنيف افعي؛ واألوزاعي؛ وأب وأيضا فاألصوليون يذآرون في مسائل أصول الفقه مذاهب المجتهدين آمالك؛ والش

ا            وأحمد بن حنبل  انوا يعرفونه ه؛ إذ آ ة أصول الفق اس بمعرف م أحق الن ل هؤالء ونحوهم ه وداود ومذهب أتباعهم ب
بأعيانها ويستعملون األصول في االستدالل على األحكام بخالف الذين يجردون الكالم في أصول مقدرة بعضها وجد  

ا  وبعضها ال يوجد من غير معرفة أعيانها فإن هؤالء لو آان ما يقولونه حقا ف هو قليل المنفعة أو عديمها؛ إذ آان تكلم
في أدلة مقدرة في األذهان ال تحقق لها في األعيان آمن يتكلم في الفقه فيما يقدره من أفعال العباد وهو ال يعرف حكم 

    . األفعال المحققة منه فكيف وأآثر ما يتكلمون به من هذه المقدرات فهو آالم باطل
  

ن   وإذا آان اسم األصوليين يتن اول المجتهدين المشهورين المتبوعين آاألئمة األربعة؛ والثوري؛ واألوزاعي والليث ب
ة     . سعد؛ وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهم ة المعين وإن آان مقصود األصوليين من جرد الكالم في أصول الفقه عن األدل

ان ونحوه،    ه المصنفون في أصول      آما فعله الشافعي وأحمد بن حنبل ومن بعدهما، وآما فعله عيسى بن أب ا فعل وآم



 

م يقسم             : الفقه من الفقهاء والمتكلمين افعي، وهو ل ه هو الش فمعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكالم في أصول الفق
يئا        ه سمى ش ة الشرعية أن ه األدل الكالم إلى حقيقة ومجاز، بل ال يعرف في آالمه مع آثرة استدالله وتوسعه ومعرفت

    . شيء من آتبه ذلك؛ ال في الرسالة وال في غيرها منه مجازا وال ذآر في
  

وحينئذ فمن اعتقد أن المجتهدين المشهورين وغيرهم من أئمة اإلسالم وعلماء السلف قسموا الكالم إلى حقيقة ومجاز  
ة   آما قد ي  . آان ذلك من جهله وقلة معرفته بكالم أئمة الدين وسلف المسلمين  : آما فعله طائفة من المتأخرين ظن طائف

ين     : أخرى أن هذا مما أخذ من الكالم العربي توقيفا وأنهم قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز، آما ظن ذلك طائفة من المتكلم
في أصول الفقه وآان هذا من جهلهم بكالم العرب آما سيأتي الكالم عليه إن شاء اهللا تعالى، وآما يظن بعضهم أن ما 

اعهم وال يعرف      : ازي واآلمدي وابن الحاجبيوجد في آالم بعض المتأخرين آالر هو مذهب األئمة المشهورين وأتب
ذا أيضا من       تهم فه ق أئم ما ذآره أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أصول الفقه الموافق لطري

    . جهله وقلة علمه
  

ن األصوليين  ر م ن آثي ل ع ال الناق ي   : وإن ق ر المصنفين ف ذلك أآث رادي ب رأي   م الم وال ل الك ن أه ه م أصول الفق
ة ومجاز   ه    . آالمعتزلة واألشعرية وأصحاب األئمة األربعة فإن أآثر هؤالء قسموا الكالم إلى حقيق ل ل ال ريب أن    : قي

ذلك     م يكن آ هذا التقسيم موجود في آتب المعتزلة ومن أخذ عنهم وشابههم وأآثر هؤالء ذآروا هذا التقسيم وأما من ل
    . ر في حقه آذلكفليس األم

  
ذآر أحد من            : ثم يقال ذا ال ي ة الشرع وله ام من أدل ليس في هؤالء إمام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقي األحك

تغلين بتلقي           دين المش ه اختالف المجته ا وذآر في هؤالء في الكتب التي يحكي فيها أقوال المجتهدين ممن صنف آتاب
دوح من اسم األصولي        األحكام عن األدلة الشرعية  المعنى المم اس ب وهم أآمل الناس معرفة بأصول الفقه وأحق الن

    . فليس من هؤالء من قسم الكالم إلى الحقيقة والمجاز
  

ك من              رهم من أهل الكالم ومن سلك طريقتهم من ذل ة وغي أخرين المعتزل وإن أراد من عرف بهذا التقسيم من المت
    . الفقهاء

  
أن أآثر هؤالء قسموا هذا التقسيم لكن ليس فيهم إمام في فن من فنون اإلسالم ال التفسير وال الحديث  ال ريب   : قيل له

ن          ي عمرو ب الهم وأب راء وأمث يبويه والكسائي والف ل وس وال الفقه وال اللغة وال النحو بل أئمة النحاة أهل اللغة آالخلي
    . لم يقسموا تقسيم هؤالء  : وغيرهم العالء وأبي زيد األنصاري واألصمعي وأبي عمرو الشيباني

  فصل 
  

ى اإلنسان     : قال اآلمدي  . ففي أدلة القولين  ] المقام الثاني [ وأما  حجة المثبتين أنه قد ثبت إطالق أهل اللغة اسم األسد عل
اح السفر؛ وشابت لم             ى جن الن عل ا؛ وف ق ومتنه ولهم ظهر الطري د؛ وق ل؛  الشجاع؛ والحمار على اإلنسان البلي ة اللي

اد         . وقامت الحرب على ساق؛ وآبد السماء وغير ذلك ا ال ينكر إال عن عن ة مم ذه األسماء لغ ك     . وإطالق ه د ذل وعن
ال  ا سوى                  : فإما أن يق ا م ة عنه ذه األسماء اللغوي و ه ة؛ الستحالة خل ذه الصورة أو مجازي ة في ه ذه األسماء حقيق ه

إن لفظ األسد              : قالالوضع األول آما سبق تحقيقه ال جائز أن ي اق ف ا سواه باالتف ة فيم ا حقيق ا؛ ألنه ة فيه ا حقيق بكونه
ة في      الحيوان؛ واللم حقيقة في السبع؛ والحمار في البهيمة والظهر والمتن والساق والكبد في األعضاء المخصوصة ب

    . الشعر إذا جاوز األذن
  

م    وعند ذلك فلو آانت هذه األسماء حقيقة فيما ذآر من الصورلكا ى الفه ن اللفظ مشترآا، ولو آان مشترآا لما سبق إل
    . عند إطالق هذه األلفاظ البعض دون البعض ضرورة التساوي في األدلة الحقيقية

  
ذلك         ة، وآ ا هو البهيم ار إنم وال شك أن السابق إلى الفهم من إطالق لفظ األسد إنما هو السبع، ومن إطالق لفظ الحم

ذا        آيف وأن أ  . في باقي الصور ة وه ذا حقيق هل األعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وآتبها عن أهل الوضع تسمية ه
و     . لو آان في لغة العرب لفظ مجازي فإما أن يقيد معناه بقرينة؛ أو ال يقيد بقرينة  : فإن قيل  ؟ مجازا ان األول فه فإن آ

ة؛ إذ ال      مع القرينة ال يحتمل غير ذلك المعنى فكان مع القرينة حقيقة في ذلك و أيضا حقيق اني فه المعنى وإن آان الث
ر     . معنى للحقيقة إال ما يكون مستعمال باإلفادة من غير قرينة وأيضا فإنه ما من صورة من الصور إال ويمكن أن يعب



 

د عن أهل          ر حاجة بعي ة من غي ى القرين اره إل  عنها باللفظ الحقيقي الخاص بها فاستعمال اللفظ المجازي فيها مع افتق
ي وضعهم ة ف ة والبالغ ا  . الحكم ى    : قلن ة، وال معن هرة إال بقرين دم الش د ع د عن از ال يفي واب عن األول أن المج الج

ة؛ فال            . للمجاز سوى هذا النوع في ذلك اللفظي  رائن المعنوي اظ دون الق ة من صفات األلف آيف وأن المجاز والحقيق
    . تكون الحقيقة صفة للمجموع

  
ان  واب ث ان، أو        أن  : وج ى اللس ة عل ه بالخف ون الختصاص د يك ة ق ازي دون الحقيق ظ المج تعمال اللف ي اس دة ف الفائ

ي     ن الحقيق دول ع يم، والع جع، وقصد التعظ ة والس ة والمجانس را، أو للمطابق ا ونث الم نظم ى وزن الك اعدته عل لمس
اآلمدي في آتابه الكبير وهو أجل آتب    هذا آالم أبي الحسن  . للتحقير، إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة في الكالم

    . المتأخرين الناصرين لهذا الفرق
  

    : والجواب عن هذه الحجة من وجوه
  

ة     : أحدها ة أو مجازي ا    : أن يقال ما ذآرته من االستعمال غير ممنوع لكن قولك إن هذه األسماء إما أن تكون حقيقي إنم
ة وال      ى الحقيق ام الكالم إل ك      يصح إذا ثبت انقس ول ل ين         : مجاز وإال فمن ينازعك ـ ويق وال ب دا فاصال معق ذآر ح م ت ل

ليس في نفس األمر بينهما   : أو يقول  . الحقيقة والمجاز يتميز به هذا عن هذا؛ وأنا أطالبك بذآر هذا الفرق بين النوعين
ك  أنا ال أثبت انقسام الكالم إلى حقيقة ومجاز إما لمانع عقل  : أو يقول  . فرق ثابت ر ذل ول   . ي أو شرعي أو غي م    : أو يق ل

وال         ك من األق ل ونحو ذل ة والشرع والعق ك أن     : يثبت عندي انقسام الكالم إلى هذا وهذا؛ وجواز ذلك في اللغ يس ل ل
إما أن تكون حقيقية أو مجازية؛ إذ دخول هذه األلفاظ في أحد النوعين فرع ثبوت التقسيم فلو أثبت    : تحتج عليه بقولك

ال  التق اك قسمين ال           : سيم بهذا آان دورا؛ فإنه ال يمكن أن يق ذه من أحد القسمين دون اآلخر إال إذا أثبت أن هن إن ه
ة في           ؟ ثالث لهما وأنه ال يتناول شيء من أحدهما شيئا من اآلخر زاع مقدم زاع؛ فكيف تجعل محل الن وهذا محل الن

ذي ال           فإن ذلك أثبت ال  ؟ إثبات نفسه وتصادر على المطلوب ذا أثبت األصل بفرعه ال يال وه ذآر دل م ت شيء بنفسه فل
    . يثبت إال به فهذا التطويل أثبت غاية المصادرة على المطلوب

  
من الناس القائلين بالحقيقة والمجاز من جعل بعض الكالم حقيقة ومجازا فوصف اللفظ الواحد    : أن يقال  : الوجه الثاني

ال     بأنه حقيقة ومجاز آألفاظ العمو اس ق را من الن إن آثي ي؛          : م المخصوصة؛ ف ا بق ى م ا عل ار داللته ة باعتب هي حقيق
    . الكالم إما حقيقة؛ وإما مجاز؛ وإما حقيقة ومجاز  : وعند هؤالء  . وهي مجاز باعتبار سلب داللتها على ما أخرج

  
ون     : الوجه الثالث ابن الحاجب، يقول د وضعها        : أنك أنت وطائفة آالرازي ومن اتبعه آ تعمالها وبع ل اس اظ قب إن األلف

ولهم              : ليست حقيقة وال مجازا، أو المجاز  اظ آق ذه األلف ذ فه ه؛ وحينئ ا وضع ل ر م ظهر    : هو اللفظ المستعمل في غي
ا      : الطريق؛ وجناح السفر؛ ونحوها ذا مم إن لم يثبتوا أنها وضعت لمعنى ثم استعملت في غيره لم يثبت أنها مجاز وه

ا   ال سبيل أل اني المستعملة فيه   . حد إليه؛ فإنه ال يمكن أحدا أن ينقل عن العرب أنها وضعت هذه األلفاظ لغير هذه المع
الوا إن ق الوا  : ف د ق اح     : ق ان وجن ر اإلنس ه ظه اح وأرادوا ب ر والجن ظ الظه وا بلف ان وتكلم ر اإلنس ائر وظه اح الط جن
    . الطائر

  
ه            هذا ال يقتضي أنهم وضعوا ج  : قيل لهم ا أضيف إلي ر م ى غي ذا استعمل مضافا إل ل ه ق، ب ناح السفر وظهر الطري

ك مضافا ان ذل اللفظ    . ذاك؛ إن آ يس بمضاف؛ ف ذي ل ل المعرف ال و مث يس ه ك مضافا فالمضاف ل ن ذل م يك وإن ل
ال          إذا ق ى شيء آخر ف ل اللفظ المضاف إل ل     : المعرف والمضاف إلى شيء ليس هو مث ر؛ وقي اح والظه ا   : الجن ح جن

ان ر اإلنس ائر وظه ذل   : الط اح ال ق؛ وجن ر الطري فر وظه اح الس ظ جن ل لف ذا مث ذا وه يس ه ل  . فل ذلك إذا قي رأس   : آ
ره         اثال آرأس اإلنسان وظه ك مم م يكن ذل الطريق وظهره ووسطه وأعاله وأسفله آان ذلك مختصا بالطريق؛ وإن ل

ت        ا يخ ل وأعاله هو مم ذلك أسفل الجب اه        ووسطه وأعاله وأسفله وآ ز معن ائر األسماء المضافة يتمي ذلك س ه وآ ص ب
ك ال في    باإلضافة ومعلوم أن اللفظ المرآب ترآيب مزج أو إسناد أو إضافة ليس هو من لغتهم آاللفظ المجرد عن ذل

    . اإلعراب وال في المعنى
  

ون في المضاف     يا آد  : يا زيد، ويا عمرو بالضم آقوله  : بل يفرقون بينهما في النداء والنفي فيقولون وح، ويقول م ويا ن
ا                : يا عبد اهللا يا غالم زيد آقوله  : وما أشبهه ا قومن رب، وي ا أهل يث اب، وي ا أهل الكت ي إسرائيل، وي ا بن ي آدم ي ا بن ي



 

ولهم       . أجيبوا داعي اهللا، ونحو ذلك في المضاف المنصوب يس ق ولهم    : وآذلك في ترآيب المزج فل خمسة    : خمسة آق
    . رآيب يغير المعنىعشر بل بالت

  
يس هو         : الخمسة حقيقة في الخمسة؛ وخمسة عشر مجاز   : وإذا آان آذلك فلو قال القائل ذا اللفظ ل ان جاهال؛ ألن ه آ

ا أن              ذا الترآيب موضوع آم ا آخر وجنس ه ا رآبت ترآيب ذلك وإن آان لفظ الخمسة موجودا في الموضعين؛ ألنه
    . جنس اإلضافة موضوع

  
ك                : موآذلك قوله ه في ذل ا أضيف إلي ر م ى غي ه االسم إل ق ترآيب آخر أضيف في جناح السفر والذل، وظهر الطري

    : المكان، فليس هذا آالمجرد مثل الخمسة؛ وال آالمقرون بغيره آلفظ الخمسة والعشرين، وهذا المعنى يقال في
  

ا عرف من االستعمال     وهو أنه سواء ثبت وضع متقدم على االستعمال؛ أو آان   : الوجه الرابع   : المراد بالوضع هو م
فعلى التقديرين هذا اللفظ المضاف لم يوضع ولم يستعمل إال في هذا المعنى، وال يفهم منه غيره، بل وال يحتمل سواه 
ائر             ة س اه آدالل ى معن ة اإلضافة عل ل دالل ا ذآر في اإلضافة ب وال يحتاج في فهم المراد به إال قرينة معنوية غير م

ل          األل ا إذا قي ه فكم ك المضاف إلي ى يختص ذل ى معن ى لفظ دل عل د ورأسه؛      : فاظ المضافة فكل لفظ أضيف إل د زي ي
ر         : وعلمه ودينه؛ وقوله وحكمه وخبره ذا الكف ن ه ل دي رو؛ ب ن عم دل على ما يختص به وإن لم يكن دين زيد مثل دي

ذا      ودين هذا اإلسالم وال حكمه مثل حكمه؛ بل هذا الحكم بالجور وه ر ه ل خب ره؛ ب ل خب ذا الحكم بالعدل وال خبره مث
ذا                : صدق وخبر هذا آذب وآذلك إذا قيل ذا أسود وه ان ه ه وإن آ ا يختص ب ون آل منهم ان ل ذا آ ون ه ذا ول لون ه

يض ون   . أب ز الل ا يمي ي الموضعين؛ آالسواد والبياض وإنم ائق ف ع اختالف الحق دا م ظ المضاف واح د يكون اللف فق
زه     أحدهما عن اآل   ا يمي ى م ل    . خر بإضافته إل إن قي ذه             : ف م ه د اإلطالق يع ك عن ر ونحو ذل دين والخب لفظ الكون وال

ى          ا تنصرف إل د اإلطالق إنم ا عن اح فإنه األنواع؛ فكانت عامة؛ وتسمى متواطئة؛ بخالف لفظ الرأس والظهر والجن
    . أعضاء الحيوان

  
م تخصصت باإلضافة أو التعريف فهي          ؟ تصتأليست باإلضافة اخ  : فهب أن األمر آذلك  : قيل ة ث ة مطلق فكانت عام

ة          . من باب اللفظ العام إذا خص بإضافة أو تعريف   دل والغاي تثناء؛ والب ذلك آتخصيصه بالصفة واالس وتخصيصه ب
ثم إنه في آال     . ألف إال خمسين فقد تغيرت داللتها باإلطالق والتقييد  : اللون األحمر والخبر الصادق أو قيل  : آما يقال

ال  رأس األمر   (   : الموضعين لم يستعمل اللفظ المعين في غير ما استعمل فيه أوال فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم لما ق
ال   ) وذروة سنامه الجهاد في سبيل اهللا   : اإلسالم؛ وعموده الصالة اخرهم إال         (   : وق ى من ار عل اس في الن وهل يكب الن

الوا   . قد أضاف الرأس إلى األمر، وهذا اللفظ لم يستعمل في رأس الحيوان  ) حصائد ألسنتهم ال؛    : وآذلك إذا ق رأس الم
ال     ال فلفظ رأس الم والشريكان يقتسمان ما يفضل بعد رأس المال والمضارب يستحق نصيبه من الربح بعد رأس الم

    . و علما بالغلبةوآذلك لفظ رأس العين سواء آان جنسا أ  . لم يستعمل في رأس الحيوان
  

ا       : أحدهما   : تلك عند اإلطالق ينصرف إلى أعضاء الحيوان عنه جوابان  : وأيضا فقولهم أن اللفظ ال يستعمل قط مطلق
ه    ال يكون إال مقيدا؛ فإنه إنما تقيد بعد العقد والترآيب إما في جملة اسمية أو فعلية من متكلم معروف قد عرفت عادات

ال    : الثاني  . يتبين المراد بهابخطابه؛ وهذه قيود  ذا يق لألمر صيغة موضوعة      : أن تجريده عن القيود الخاصة قيد؛ وله
نفس     ا ف ه عام له في اللغة تدل بمجردها على آونه أمرا وللعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على آون

ا أن        التكلم باللفظ مجردا قيد، ولهذا يشترط في داللته اإلمساك عن قيو د آم ود الخاصة قي د خاصة فاإلمساك عن القي
ده            ك تجري ع وسر ذل ذي يرف دأ ال ه هو المبت ة في االسم الذي يتكلم به لقصد اإلسناد إليه مع تجريده عن العوامل اللفظي

    . ب له حكما آخريوج  ] ظننت [ و  ] إن [ و  ] آان [   : عن العوامل اللفظية فهذا التجريد قيد في رفعه آما أن تقييده بلفظ مثل
  

تارة يسكت ويقطع الكالم ويكون مراده معنى، وتارة يصل ذلك الكالم بكالم آخر   : ولهذا آان المتكلم بالكالم له حاالن
ه حاالن            ه اللفظ األول إذا جرد فيكون اللفظ األول ل دل علي ان ي ذي آ ى ال ر المعن تكلم بالسكوت      : بغي ه الم حال يقرن

ى آخر؛ وإذا وصل           . وحال يقرنه بزيادة لفظ آخرواإلمساك وترك الصلة،  ه إذا أمسك أراد معن تكلم أن ادة الم ومن ع
راده       ين م ا يب رن لفظه بم راده وق ى،        . أراد معنى آخر، وفي آال الحالين قد تبين م ى المعن ة عل وم أن اللفظ دالل ومعل

ة؛   والدالالت تارة تكون وجودية وتارة تكون عدمية، سواء في ذلك األدلة ال ة العقلي تي تدل بنفسها التي قد تسمى األدل
وهي في آال القسمين     . واألدلة التي تدل بقصد الدال وإرادته وهي التي تسمى األدلة السمعية أو الوضعية أو اإلرادية

ه      ى عدم دل عل الزم ال ي دل عد     . آثيرا ما آان مستلزما لغيره؛ فإن وجوده يدل على وجود الالزم له، وعدم ال ا ي م آم



 

ذات من الذوات على عدم الصفات القائمة بها؛ وعدم آل شرط معنوي على عدم مشروطه، آما يدل عدم الحياة على 
    . عدم العلم؛ وعدم الفساد على عدم إلهية سوى اهللا وأمثال ذلك

  
ا يعلمون بعضها بنقطة وبعض              ا أن حروف الهجاء إذا آتبوه ار، فكم دل بالقصد واالختي ذي ي اني ال دم  وأما الث ها بع

نقطة؛ آالجيم والحاء والخاء فتلك عالمتها نقطة من أسفل والخاء عالمتها نقطة من فوق والحاء عالمتها عدم النقطة، 
اني       . وآذلك الراء والزاي، والسين والشين، والصاد والضاد، والطاء والظاء   ال في حروف المع ذلك يق ا    : وآ عالمته

م وسكت     : لفاظ إذا قال لهعدم عالمات األسماء واألفعال فكذلك األ ا         : علي ألف دره ه أراد ألف ى أن يال عل ك دل ان ذل آ
    . ألف زائفة أو ناقصة؛ وإال خمسين آان وصله لذلك بالصفة واالستثناء دليال ناقض الدليل األول  : وازنة فإذا قال

  
ة فليست الداللة هي نفس اللفظ، بل وهنا ألف متصلة بلفظ، وهناك ألف منقطعة عن الصلة، واالنقطاع فيها غير الدالل

    . اللفظ مع االقتصار عليه وعدم زيادة عليه
  

رك أمر وجودي      : فإن أآثر الناس يقولون  . إنه عدمي  : إن ترك الزيادة من المتكلم أمر وجودي أو قيل  : وسواء قيل الت
ه،     : ألنهم يقولونيقوم بذات التارك، وذهب أبو هاشم وطائفة إلى أنه عدمي ويسمون الذمية؛  م يفعل العبد يذم على ما ل

د منتف إذا    وعلى التقديرين فهو يقصد الداللة باللفظ وحده ال باللفظ مع المعنى، وآونه وحده قيد في الداللة؛ وهذا القي
    . آان معه لفظ آخر

  
ال    ذا يق رد وله ظ المف ن اللف دة نقص م اظ المقي ي األلف ادة ف ظ أن الزي ي اللف ادة ف م الع ي    : ث د نقص ف ي الح ادة ف الزي

ال       إذا ق اه؛ ف ام نقص معن وان   [   : المحدود، وآلما زادت قيود اللفظ الع ى         ] اإلنسان؛ والحي ذا أعم من معن ى ه ان معن آ
    . اإلنسان العربي؛ والحيوان الناطق

  
فإن لفظ األسد حقيقة في السبع،  ال جائز أن يقال بكونها حقيقة فيها، ألنها حقيقة فيما سواها باالتفاق،   : الوجه الخامس

ولو آانت حقيقة فيما ذآر    . والحمار في البهيمة، والظهر والمتن والساق والكلكل في األعضاء المخصوصة بالحيوان
بعض دون بعض ضرورة التساوي في         ذا ال آان اللفظ مشترآا، ولو آان مشترآا لما سبق إلى الفهم عند اإلطالق ه

    . الداللة الحقيقية
  
أن   : إن عنيت االشتراك الخاص ـ وهو     ؟ لو آان حقيقة فيما ذآر آان اللفظ مشترآا ما تعني بالمشترك  : قولك  : قال لهي

ى      يكون اللفظ داال على معنيين من غير أن يدل على معنى مشترك بينهما ألبتة ـ فمن الناس من ينازع في وجود معن
إنما يقع هذا في موضعين آما يسمي هذا ابنه باسم ويسمي     : احد؛ ويقولهذا في اللغة الواحدة التي تستند إلى وضع و

ار     : وهم ال يقولون  . آخر ابنه بذلك االسم إن تسمية الكوآب سهيال والمشتري وقلب األسد والنسر ونحو ذلك هو باعتب
ا يسمي ا      ة آم األعالم المنقول ة آ دا     وضع ثان سماها من سماها من العرب وغيرها بأسماء منقول ا وأس ه آلب لرجل ابن

    . ونمرا وبحرا ونحو ذلك
  

وال ريب أن االشتراك بهذا المعنى مما ال ينازع فيه عاقل، لكن معلوم أن هذا وضع ثان وهذا ال يغيره داللة األعالم  
ا           ه اتصاف المسمى إم د يقصد ب ان المسمى باالسم ق الموضوعة على مسمياتها، والعالمة المميزة في المجاز وإن آ

ى              ا ه معن ز؛ أو يكون في تاذ أو ممي ه من أب أو أس وب ل ا تسميته باسم محب ه؛ وإم ين عن لتفاؤل بمعناها؛ وإما دفع الع
د      د وأحم رحمن ومحم د ال د اهللا وعب ه               . محمود آعب ار يصير ب ذا االعتب ذا واللفظ به ان له ذا وضع ث لكن بكل حال ه

ه وإن      مشترآا ولهذا احتيج في األعالم إلى التمييز باسم األب  ز باسمه واسم أبي أو الجد مع األب إذا لم يحصل التميي
ريش حيث آتب    ذا   (   : حصل التمييز بذلك اآتفى به آما فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم في آتابة الصلح بينه وبين ق ه

دا رسول اهللا     ) ما قاضى عليه محمد بن عبد اهللا سهيل بن عمرو وا محم ، وهو صلى   بعد أن امتنع المشرآون أن يكتب
اهللا عليه وسلم متميز بصفة الرسالة والنبوة عند اهللا، فلما غير تمييزه بوصفه الذي يوجب تصديقه واإليمان به وافقهم 

    . على التمييز باسم أبيه
  

ك      : والمقصود أن من الناس من يقول زم ذل ل ويلت ما من لفظ على معنيين في اللغة الواحدة إال وبينهما قدر مشترك، ب
ذلك اللفظ      في ى ب ك المعن ل     . الحروف فيجعل بينها وبين المعاني مناسبة تكون باعثة للمتكلم على تخصيص ذل م يق ول

ول             : أحد من العقالء ى يق ة للفظ حت ة صفة الزم ك الدالل ر قصد أحد، وأن تل إن اللفظ يدل على المعنى بنفسه من غي



 

اختال       : القائل م يختلف ب ى ل ة         لو آان اللفظ يناسب المعن ال العادي اظ واألعم ة من األلف إن األمور االختياري م ف ف األم
ة واألحوال          ة واألزمن ار ـ وإن آانت تختلف بحسب األمكن واألمور    . يوجد فيها مناسبات وتكون داعية للفاعل المخت
و      ك من األم اض، ونحو ذل ة  الطبيعية التي ليست باختيار حيوان تختلف أيضا، فالحر والبرد، والسواد والبي ر الطبيعي

نكح             أآول والمشروب والملبوس والمسكن والمرآب والم ة من الم بالد واألمور االختياري ائع ال تختلف باختالف طب
ك     وغير ذلك تختلف باختالف عادات الناس ـ مع أنها أمور اختيارية ولها مناسبات ـ فتناسب أهل مكان وزمان من ذل

بالد     ما ال تناسب أهل زمان آخر، آما يختار الناس م ه في الصيف وال ن ذلك في الشتاء والبالد الباردة ما ال يختارون
رد      ا يخف هضمه لب الحارة مع وجود المناسبة الداعية لهم؛ إذ آانوا يختارون في الحر من المأآل الخفيف والفاآهة م

ا   ا يخ ة م ل الغليظ ن المآآ ارون م اردة يخت بالد الب تاء وال ي الش وى الهاضمة، وف واطنهم وضعف الق وة ب ك لق لف ذل
وان والشجر     اد والحي الحرارة الهاضمة في بواطنهم أو آان زمن الشتاء تسخن فيه األجواف وتبرد الظواهر من الجم
رد فتسخن األجواف وفي الحر            ه الب ه فينجذب إلي وغير ذلك لكون الهواء يبرد في الشتاء، وشبيه الشيء منجذب إلي

تاء     يسخن الهواء فتنجذب إليه الحرارة فتبرد األ رد جوف األرض وفي الش جواف فتكون الينابيع في الصيف باردة لب
    . تسخن لسخونة جوف األرض

  
ة   والمقصود هنا أن بشرا من الناس ليس عباد بن سليمان وحده بل آثير من الناس بل أآثر المحققين من علماء العربي

    : إلى ثالثة أنواعوالبيان يثبتون المناسبة بين األلفاظ والمعاني، ويقسمون االشتقاق 
  

    . االشتقاق األصغر وهو اتفاق اللفظين فى الحروف والترتيب مثل علم وعالم وعليم
  

وفييين إن االسم مشتق         ول الك ل سمي ووسم وق والثاني االشتقاق األوسط وهو اتفاقهما فى الحروف دون الترتيب مث
ا فالصحيح مذهب البصريين        من السمة صحيح إذا أريد به هذا االشتقاق، وإذا أريد به اال اق فى الحروف وترتيبه تف

ال فى           : أنه مشتق من السمو فإنه يقال في الفعل سماه؛ وال يقال يم، ويق ال وس ال فى التصغير سمي وال يق وسمه ويق
    . جمعه أسماء وال يقال أوسام

  
ل    وأما االشتقاق الثالث فاتفاقهما فى بعض الحروف دون بعض، لكن أخص من ذلك أن يت اقي مث أن   : فقا فى جنس الب

زة جنسها واحد، ولكن                ين والهم وة والحاء والع ادة تقتضي الق ال حزر وعزر وأزر فالم ا يق ق آم يكون حروف حل
ال    . اعتبار آونها من حروف الحلق ومنه المعاقبة بين الحروف المعتل والمضعف ا يق ازي وتقضض،      : آم تقضى الب

اقر  السرية مشتق من الس  : ومنه يقال ر الب ولهم        : ر وهو النكاح، ومنه قول أبي جعف ه ق تقة من العمى، ومن ة مش   : العام
    . الضمان مشتق من ضم إحدى الذمتين إلى األخرى

  
ر           : أحدهما   : وإذا قيل هذا اللفظ مشتق من هذا فهذا يراد به شيئان ى، من غي ا مناسبة فى اللفظ والمعن أن يكون بينهم

ار آون أحدهما أص     تقاق أن يكون             اعتب راد االش ين اللفظين، وي تقاق من جنس آخر ب ا، فيكون االش ال واآلخر فرع
  أحدهما مقدما على اآلخر أصال له؛ آما يكون 

  
ول                . األب أصال لولده ولين ـ ق ل الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل فكال الق وعلى األول فاذا قي

ا          وأم  . البصريين والكوفيين ـ صحيح  إن المصدر إنم ول البصريين أصح، ف ي فق د الترتيب العقل ا على الثاني فاذا أري
ى        . يدل على الحدث فقط؛ والفعل يدل على الحدث والزمان دم وجود أحدهما عل وان أريد الترتيب الوجودي ـ وهو تق

وا   اآلخر ـ فهذا ال ينضبط، فقد يكونون تكلموا بالفعل قبل المصدر، وقد يكونون تكلموا با  د تكلم لمصدر قبل الفعل، وق
    . ويح و ويل  : بد، وبمصادر ال أفعال لها مثل  : بأفعال ال مصادر لها مثل

  
ال          اعى يق ه المشهور هو الرب إن فعل ا فى الحب ف أحب يحب،     : وقد يغلب عليهم استعمال فعل ومصدر فعل آخر آم

ا      : ومصدره المشهور هو وا     : لواالحب دون اإلحباب، وفي اسم الفاعل ق م يقول الوا      : محب ول   : حاب، وفي المفعول ق
    . أحبه إحبابا؛ آما يقال أعلمه اعالما  : محبوب ولم يقولوا محب اال في الفاعل وآان القياس أن يقال

  
ا      ك آم ر ذل ا غي وهذا أيضا له أسباب يعرفها النحاة وأهل التصريف إما آثرة االستعمال، وإما نقل بعض االلفاظ، وإم

ا،           : رف ذلك أهل النحو والتصريفيع ا الفتحة؛ والكسرة متوسطة بينهم اذ آانت أقوى الحرآات هي الضمة؛ وأخفه
    . فجاءت اللغة على ذلك من األلفاظ المعربة والمبنية



 

ائم مق  ه،  فما آان من المعربات عمدة فى الكالم ال بد له منه آان له المرفوع آالمبتدأ والخبر؛ والفاعل والمفعول الق ام
ارة        دة ت ه العم ه يضاف إلي ا لكون وما آان فضلة آان له النصب آالمفعول؛ والحال؛ والتمييز، وما آان متوسطا بينهم

    . والفضلة تارة آان له الجر وهو المضاف إليه
  

ذلك        ] آيف [ و  ] أين [ وآذلك فى المبنيات مثل ما يقولون في  اء، وآ ا للتخيف ألجل الي فى حرآات   بنيت على الفتح طلب
ال      ا ق الفتح آم ا ب األلفاظ المبينة األقوى له الضم، وما دونه له الفتح، فيقولون آره الشيء والكراهية يقولون فيها آره

ران   [  } َوَلُه َأْسَلَم َمن ِفي السََّماَواِت َواألرض َطْوًعا َوَآْرًها َوِإَلْيِه ُيْرَجُعوَن   {   : تعالى ال   ] 83آل عم ا َأْو   ِاْئ {   : وق ا َطْوًع ِتَي
  : ، وآذلك الكسر مع الفتح فيقولون في الشيء المذبوح والمنهوب ذبح ونهب بالكسر آما قال تعالى ] 11فصلت  [  } َآْرًها

ل          : وآما فى الحديث  ] 107الصافات  [  } َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم  {  ل، في المث لم بنهب إب ه وس  أتى رسول اهللا صلى اهللا علي
ذبح والنهب       . أسمع جعجعة وال أرى طحنا بالكسر ـ أي وال أرى طحينا   : السائر ا أن ال ومن قال بالفتح أراد الفعل آم

  هو الفعل، 
  

    . ومن الناس من يغلط هذا القائل
  

اس أخر     ارة؛ وبالقي ة ت ى، وهذه األمور وأمثالها هي معروفة من لغة العرب لمن عرفها، معروفة باالستقراء والتجرب
ة من الحس           ة المرآب ي تعرف بالتجرب ة الت آما تفعل األطباء في طبائع األجسام، وآما يعرف ذلك في األمور العادي
الء من      اهير العق د جم والعقل، ثم قد قيل تعرف مالم تجرب بالقياس، ومعلوم أن هذه األمور لها أسباب ومناسبات عن

ذلك ال         ك من النظار ف رهم ومن أنكر ذل ده في           المسلمين وغي يس عن ه ل ذا؛ فإن ه في خصوص مناسبات ه تكلم مع ي
  المخلوقات قوة يحصل بها الفعل وال سبب يخص أحد المتشابهين، بل من أصله أن محض مشيئة الخالق 

  
ة   ذا لمجرد             . تخصص مثال عن مثل بال سبب وال لحكم ول اهللا فه ان بق ى إن آ ى المعن ول آون اللفظ داال عل ذا يق فه

ة وال    االقتران العادي  ل بال حكم وتخصيص الرب عنده ليس لسبب وال لحكمة بل نفس اإلرادة تخصص مثال عن مث
ه       . سبب ذه األمور ل وإن آان باختيار العبد فقد يكون السبب خطور ذلك اللفظ في القلب الواضع دون غيره، وبسط ه

ه والمقصود هنا أن الحجة التي احتج بها على إثبات المجاز وهي قو    . موضع آخر ة       : ل اظ إن آانت حقيق ذه األلف أن ه
إحداهما أنه يلزم االشتراك، والثانية أنه باطل، وهذه الحجة ضعيفة،     : هى مبنية على مقدمتين  . لزم أن تكون مشترآة

ا            زم االشترك إنم ه يل ذلك أن قول ا، وب دمتان جميع ع المق د تمن ة وق فإنه قد تمنع المقدمة األولى وقد تمنع المقدمة الثاني
يصح إذا سلم له أن فى اللغه الواحدة باعتبار اصطالح واحد ألفاظا تدل على معان متباينة من غير قدر مشترك وهذا 
در        ا ق در مشترك، وبينه ا ق اظ بينه فيه نزاع مشهور وبتقدير التسليم فالقائلون باالشتراك متفقون على أنه في اللغة ألف

دد   مميز، وهذا يكون مع تماثل األلفاظ تارة ومع  د يتع اختالفها أخرى، وذلك أنه آما أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه فق
ويتحد معناها آاأللفاظ المترادفة وإن آان من الناس من ينكر الترادف المحض فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين 

ل فى السيف      ا إذا قي ادة آم ه سيف؛ وصارم ؛     : في الداللة على معنى ويمتاز أحدهما بزي دل     أن د؛ فلفظ السيف ي ومهن
ان             د، وإن آ ى الهن ى النسبة ال دل عل د ي ه، والمهن ى صفة الصرم علي عليه مجردا، ولفظ الصارم فى األصل يدل عل
ذه اإلضافة            ه مع قطع النظر عن ه ى ذات ق عل يعرف االستعمال من نقل الوصفية إلى االسمية فصار هذا اللفظ يطل

    . لكن مع مراعاة هذه اإلضافة
  

ار        . هذه األسماء ليست مترادفة الختصاص بعضها بمزيد معنى  : من يقولمنهم  ة باعتب ا مترادف اس من جعله ومن الن
م      ال له د، فق ل واألس ظ الرج ة آلف ن المتباين ي م ون ه ك يقول ذات، وأولئ ى ال ة عل ي الدالل ا ف ؤالء ليست   : اتحاده ه

د يسمى           واإلنصاف أنها متفقة فى الداللة على الذات،  . آالمتباينة ى الصفات، فهي قسم آخر ق ة عل متنوعة فى الدالل
وع فإنك إذا قلت      . المتكافئة ذا الن يم       : وأسماء اهللا الحسنى، وأسماء رسوله وآتابه من ه ور رح يم غف ز حك إن اهللا عزي

دل      ذا ي ى  عليم قدير، فكلها دالة على الموصوف بهذه الصفات سبحانه وتعالى، آل اسم يدل على صفة تخصه، فه عل
ى     دل عل ذا ي العزة؛ وهذا يدل على الحكمة؛ وهذا يدل على المغفرة؛ وهذا يدل على الرحمة؛ وهذا يدل على العلم؛ وه

ذي يمحو          (   : القدرة؛ وآذلك قول النبى صلى اهللا عليه وسلم احي ال ا الم د؛ وأن ا أحم د؛ وأن ا محم إن لي خمسة أسماء أن
    .  ) ناس على عقبي؛ وأنا العاقب الذي ليس بعده نبياهللا به الكفر؛ وأنا الحاشر الذي يحشر ال

  
مَّْيُتُموَها     {   : واألسماء التى أنكرها اهللا على المشرآين بتسميتهم أوثانهم بها من هذا الباب حيث قال َماء َس ا َأْس ِإْن ِهَي ِإلَّ

ْلَطانٍ   ن ُس ا ِم ُه ِبَه َزَل اللَّ ا َأن اُؤُآم مَّ ُتْم َوآَب نجم [   } َأن ي توجب     ] 23  : ال ة الت ا صفة اإللهي أثبتوا له ة ف موها آله إنهم س ف



 

ه أن اهللا أمر       . استحقاقها أن تعبد راد ب ارة ي وهذا المعنى اليجوز إثباته إال بسلطان وهو الحجة وآون الشيء معبودا ت
ذا    بعبادته فهذا ال يثبت إال بكتاب منزل، وتارة يراد به أنه متصف بالربوبية والخلق المقتضى ال  ة فه ستحقاق العبودي

ُقْل َأَرَأْيُتم مَّا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َأُروِني َماَذا َخَلُقوا ِمَن األرض َأْم َلُهْم  {   : يعرف بالعقل ثبوته وانتفاؤه ولهذا قال تعالى
ْن ِعلْ         اَرٍة مِّ َذا َأْو َأَث ِل َه ن َقْب اٍب مِّ وِني ِبِكَت اِدِقينَ  ِشْرٌك ِفي السََّماَواِت ِاْئُت ُتْم َص اف  [   } ٍم ِإن ُآن ال فى سورة      ] 4  : األحق وق

ْرٌك فِ       {   : فاطر ْم ِش َن األرض َأْم َلُه وا ِم اَذا َخَلُق َماَواِت َأْم  ُقْل َأَرَأْيُتْم ُشَرَآاءُآُم الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َأُروِني َم ي السَّ
ى بَ     ْم َعَل ا َفُه اُهْم ِآَتاًب ُروًرا         آَتْيَن ا ُغ ا ِإلَّ ُهم َبْعًض اِلُموَن َبْعُض ُد الظَّ ْل ِإن َيِع ُه َب ٍة مِّْن اطر  [   } يَِّن ة      ] 40 : ف البهم بحجة عقلي فط

أم آتيناهم آتابا   : أروني ماذا خلقوا من األرض أم لهم شرك فى السموات، ثم قال  : عيانية، وبحجة سميعة شرعية فقال
ائتوني بكتاب من   : أروني ماذا خلقوا من األرض أم لهم شرك في السموات، ثم قال  : هناك آما قال  . فهم على بينة منه

  ما يؤثر عن األنبياء بالرواية   : المنزل، واألثارة  : فالكتاب  . قبل هذا أو أثارة من علم
  

    . واإلسناد، وقد يقيد فى الكتاب فلهذا فسر بالرواية؛ وفسر بالخط
  

دلي    ة بال ذا مطالب ه             وه ان أن ى اهللا، وبي ه إل فيعا أو يتقرب بعبادت ره فيجعل ش د غي ى أن اهللا شرع أن يعب ل الشرعي عل
هِ             {   : العبادة أصال إال بأمر من اهللا فلهذا قال تعالى َد َربِّ اُبُه ِعن ا ِحَس ِه َفِإنََّم ُه ِب اَن َل ا ُبْرَه َر َل ا آَخ ِه ِإَلًه َع اللَّ   } َوَمن َيْدُع َم

ِق       {   : آما قال في موضع آخر  ] 117 : المؤمنون [  ِديَل ِلَخْل ا َتْب ا َل اَس َعَلْيَه َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّ
ِذيَن    اللَِّه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموَن ُمِنيِبيَن ِإَلْيِه َواتَُّقوُه َو َن الَّ ِرِآيَن ِم َأِقيُموا الصََّلاَة َوَلا َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْش

م مُّ     ْوا َربَُّه رٌّ َدَع اَس ُض ُه      َفرَُّقوا ِديَنُهْم َوَآاُنوا ِشَيًعا ُآلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن َوِإَذا َمسَّ النَّ م مِّْن مَّ ِإَذا َأَذاَقُه ِه ُث يَن ِإَلْي ِنيِب
ا    ِإَذا َفِريٌق مِّْنُهم ِبَربِِّهْم ُيْشِرُآوَن ِلَيْكُفُروا ِبَما آَتْيَناُهْم َفَتَمتَُّعوا َفَسْوَف َتْعَلُموَن َأْم َأنَزْل َرْحَمًة َتَكلَُّم ِبَم َو َي َنا َعَلْيِهْم ُسْلَطاًنا َفُه

ال  والسلطان الذي يتكلم بذلك الكت  ] 35ـ 30 : الروم [   } َآاُنوا ِبِه ُيْشِرُآوَن ا ق ْأُتوا      {   : اب المنزل، آم يٌن َف ْلَطاٌن مُِّب ْم ُس َأْم َلُك
ِإنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِت اللَِّه ِبَغْيِر ُسْلَطاٍن َأَتاُهْم ِإن ِفي   {   : وقال  ] 157، 156  : الصافات [   } ِبِكَتاِبُكْم ِإن ُآنُتْم َصاِدِقيَن

    .  ] 56 : غافر [   } ا ُهم ِبَباِلِغيِهُصُدوِرِهْم ِإلَّا ِآْبٌر مَّ
  

والمقصود هنا أنه إذا آان من األسماء المختلفة األلفاظ ما يكون معناه واحدا آالجلوس والقعود وهي المترادفة، ومنها 
    . ما تتباين معانيها آلفظ السماء واألرض، ومنها ما يتفق من وجه ويختلف من وجه آلفظ الصارم والمهند

  
ة لفظ الجلوس     وهذا قسم ثالث فإنه ليس معنى هذا مباينا لمعنى ذاك آمباينة السماء لألرض، وال هو مماثال لها آماثل
ا وهي المشترآة          . للقعود ا متباين د يكون معناه ة، وق فكذلك األسماء المتفقة اللفظ قد يكون معناها متفقا وهي المتواطئ

ذا       اشتراآا لفظيا آلفظ سهيل المقول على الكوآب  ا من وجه فه وعلى الرجل، وقد يكون معناها متفقا من وجه مختلف
وي من              اق هو اشتراآا معن ا اتف ة فيكون بينه ة المتواطئ ا وال هو آالمتفق قسم ثالث ليس هو آالمشترك اشتراآا لفظي

    . لمختصولكن هذا ال يكون إال اذا خص آل لفظ بما يدل على المعنى ا  . وجه وافتراق هو اختالف معنوي من وجه
  

إن         تكلم، ف ه آل م م ب ذي تكل وهذه األلفاظ آثيرة فى الكالم المؤلف أو هي أآثر األلفاظ الموجودة في الكالم المؤلف ال
ام والبيت     : األلفاظ التي يقال أنها متواطئة آأسماء األجناس مثل لفظ الرسول والوالي والقاضي والرجل والمرأة واإلم

ا فى         ونحو ذلك قد يراد بها المعنى الم آم ا تعريف اإلضافة أو ال رن به العام، وقد يراد بها ما هو أخص منه مما يقت
ْوُن الرَّ        {   : قوله وًلا َفَعَصى ِفْرَع ْوَن َرُس ى ِفْرَع ْلَنا ِإَل ولَ ِإنَّا َأْرَسْلَنا ِإَلْيُكْم َرُسوًلا َشاِهًدا َعَلْيُكْم َآَما َأْرَس ، 15 : المزمل  [   } ُس
ا         {   : موضع آخر   وقال في  ] 16 ُكم َبْعًض ُدَعاء َبْعِض َنُكْم َآ وِل َبْي اء الرَُّس وا ُدَع ا َتْجَعُل ور  [   } َل فلفظ الرسول في      ] 63 : الن

ا      ك الموضع فلم الموضعين لفظ واحد مقرون بالالم لكن ينصرف فى آل موضع إلى المعروف عند المخاطب فى ذل
ى    {   : قال هنا ولَ     َآَما َأْرَسْلَنا ِإَل ْوُن الرَُّس وًلا َفَعَصى ِفْرَع ْوَن َرُس الم لتعريف رسول       ] 16، 15 : المزمل  [   } ِفْرَع ان ال آ

د    ة محم ال ألم ُكم          {   : فرعون وهو موسى ابن عمران عليه السالم ولما ق ُدَعاء َبْعِض َنُكْم َآ وِل َبْي اء الرَُّس وا ُدَع ا َتْجَعُل َل
ور  [   } َبْعًضا ان    ] 63  : الن ين           آ أمرهم والمنته أمورين ب القرآن والم د المخاطبين ب الم لتعريف الرسول المعروف عن ال

ال            ذا ال يجوز أن يق ل ه وم أن مث لم، ومعل ه وس د صلى اهللا علي ة محم م أم اق        . بنهيه وه وهو مجاز في أحدهما باتف
اع والك      ترى لمبت ظ المش ا آلف ا محض تراآا لفظي ترك اش و مش ال ه وز أن يق اس، وال يج ب  الن هيل للكوآ ب، وس وآ

د     ي أح ه ف م أن د عل ه ق ط فإن ترك فق در المش ى الق ي الموضعين عل واطىء دل ف و مت ال ه وز أن يق ل، وال يج والرج
دلول      . الموضعين هو محمد وفى اآلخر موسى مع أن لفظ الرسول واحد ولكن هذا اللفظ تكلم به من سياق آالم من م

رة   الم التعريف وهكذا جميع أسماء المعارف فإن ة ونك ل    . األسماء نوعان معرف ارف مث المضمرات؛ وأسماء     : والمع
ل  ارة مث ل     : االش و، ومث ت وه ا وأن ل     : أن ولة مث ماء الموص ذا وذاك، واألس وَن      {   : وه َالَة َوُيْؤُت وَن الصَّ ِذيَن ُيِقيُم الَّ



 

الالم آالرسول واألسماء األ     ] 55المائدة  [  } الزََّآاَة ة ب وب       ، وأسماء المعرف راهيم وإسماعيل وإسحاق ويعق ل إب عالم مث
ويوسف ، ومثل شهر رمضان والمضاف إلى المعرفة ، مثل قوله وطهر بيتي ، وقوله واغسلوا وجوهكم وأيديكم الى 
ي    ا أبت المرافق ، ومثل ناقة اهللا وسقياها ، ومثل قوله أحل لكم ليلة الصيام ، ومثل المنادى المعين ، مثل قول يوسف ي

يت أحد عشر آوآبًا وقول ابنة صاحب مدين يا أبتي استأجره فإن لفظ األب هناك أريد به يعقوب وهنا اريد به إني رأ
صاحب مدين الذى تزوج موسى ابنته وليس هو شعيبا آما يظنه بعض الغالطين بل علماء المسلمين من اهل السلف     

د بسط فى موضع اخر وال         ا ق يس شعيبا آم ارف وهى       واهل الكتاب يعرفون انه ل ذه االسماء المع ا ان ه مقصود هن
ين           تكلم المع ى الم دل عل ى آل موضع ي ذا فف أصناف آل نوع منها لفظه واحد آلفظ أنا وأنت ولفظ هذا وذاك ومع ه
در    ا ق ل بينه ظ االنسان ب ة آلف ال هى مشترآة آلفظ سهيل وال متواطئ ين وال يجوز أن يق والمخاطب والغائب المع

بار المشترك تشبه المتواطئه وباعتبار المميز تشبه المشترآة اشتراآا لفظيا وهى ال تستعمل مشترك وقدر مميز فباعت
ة                 ا ومن قرين ة من لفظه ا مؤلف ك فصارت داللته ه ونحو ذل ين المضمر والمشار الي ا تع ا مم قط إال مع ما يقترن به

ز مع انها ال تدل قط اال مع قرينة تبين تقترن بها تعيين المعروف وهذه حقيقة باتفاق الناس ال يقول عاقل ان هذه مجا
يس فى                ا اذ ل ه احد قط مطلق م ينطق ب ا ولكن ل تكلم مطلق ى الم دل عل ل ي تعيين المعروف والمراد فاذا قيل لفظ انا قي
ل من         ا قي دلوها ومعناه ة م اذا طلب معرف الوجود متكلم مطلق آلي مشترك بل آل متكلم هو معين متميز عن غيره ف

ا اهللا   هو المتكلم بها  ى ان ومن هو المخاطب بانت واياك ونحو ذلك فإن آان المتكلم بها هو اهللا آقوله تعالى لموسى انن
ول             وق أن يق ره وال يمكن مخل الى ال يحتمل غي ذا الموضع اسما هللا تع ذا اللفظ فى ه : ال اله اال انا ونحو ذلك آان ه

ذآرى { ال         . }إننى أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدنى وأقم الصالة ل ه ق راهيم فى رب ذى حاج إب د ذآر سبحانه أن ال ا  {: وق أن
ال    } أنا انبئكم بتأويله فأرسلون{: وذآر عن صاحب يوسف أنه قال} أحيي وأميت ه ق : وأخبر عن عفريت من الجن أن

. }طرفك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك  {: وعن الذى عنده علم من الكتاب أنه قال} أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك{
دا ] أنا[فى آل موضع معين ليس هو مدلوله فى الموضع اآلخر وإن آان لفظ ] أنا[فلفظ  ل   . فى الموضعين واح م يق ول

  .أحد من العقالء إن هذا اللفظ مشترك وال مجاز ـ مع أنه ال يدل إال بقرينة تبين المراد
  

  في ألفاظ ال تستعمل إال مقرونة: فصل 
  

ة      ه  : إذا تبين هذا فيقال له د ال يجوز أن تستعمل في اللغ ذه األسماء التي ذآرتها مثل لفظ الظهر والمتن والساق والكب
    . إال مقرونة بما يبين المضاف إليه، وبذلك يتبين المراد

  
ك      : ظهر اإلنسان ومتنه، بل وال آقولك  : ظهر الطريق ومتنها، ليس هو آقولك  : فقولك ه، وال آقول   : ظهر الفرس ومتن
    . لجبلظهر ا

  
    . وآذلك آبد السماء مثل آبد القوس، وال هذأن مثل لفظ آبد اإلنسان 

  
ليس هذا لفظ السيف     ) أن خالدا سيف سله اهللا على المشرآين (   : وآذلك لفظ السيف في قول النبى صلى اهللا عليه وسلم

فكل من   ) وا عنقه بالسيف آائنا من آانمن جاءآم وامرآم على رجل وأحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضرب (   : في قوله
    . لفظ السيف ههنا وههنا مقرون بما يبين معناه

  
د، والسيف والسيف          : قد يقال  ! نعم د والكب ى الكب ين معن ابه ب ال   . التشابه بين معنى الرسول والرسول اتم من التش   : فيق

ه      ا في قول وتِ     {   : هذا القدر الفارق دل عليه اللفظ المختص؛ آم ُت اْلَعنَكُب وِت َلَبْي َن اْلُبُي وت  [  } َوِإنَّ َأْوَه وفي    ] 41 : العنكب
ه   ] 125 : البقرة [  } َطهَِّرا َبْيِتَي ِللطَّاِئِفيَن {  : قوله يِّ     {  : وقول وَت النَِّب ْدُخُلوا ُبُي ا َت ه       ] 53 : األحزاب  [  } َل ى صلى اهللا علي ول النب وق
، ومعلوم أن بيت العنكبوت ليس مماثال في الحقيقة لبيته وال لبيت  ) جدا بنى اهللا له بيتا في الجنةمن بنى هللا مس (   : وسلم

ان المخصص هو         زاع اذ آ ع؛ بال ن النبى صلى اهللا عليه وسلم وال لبيت في الجنة؛ مع أن لفظ البيت حقيقة في الجمي
ه       اإلضافة في بيت العنكبوت، وبيت النبى دل على سكنى صاحب البيت   ى أن اهللا ساآن في دل عل ه، وبيت اهللا ال ي في

ره باللسان،         القلوب وذآ ه ب و آمعرفت ه، فه ه ودعائ لكن اضافة آل شىء بحسبه، بل بيته هو الذي جعله لذآره وعبادت
ة في آالم الرسول             ذه االربع ه آل من ه راد ب وآل موجود فله وجود عينى، وعلمى، ولفظى، ورسمى، واسم اهللا ي

    . وسلم وآالم اهللاصلى اهللا عليه 
  



 

إذا          (   : فهو اهللا نفسه، وإذا قال  ] 14 : طه [  } َأَنا اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا َأَنا {  : فإذا قال ه ف ى احب ل حت ى بالنواف دى يتقرب إل زال عب ال ي
ى    ا فب ى   احببته آنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشى به يسمع وب

ول    (   : وقوله  ) يبصر وبى يبطش وبى يمشى المين فيق عبدى مرضت فلم تعدنى فيقول ربى آيف اعودك وأنت رب الع
ده دتنى عن ه لوج و عدت ا مرض فل دى فالن ا علمت أن عب ه   .  ) أم اهللا ومعرفت ان ب و األيم ؤمنين ه وب الم ي قل ذي ف فال

    : أنت في قلبى آما قيل  : العلمى، ويقال ومحبته، وقد يعبر عنه بالمثل األعلى، والمثال
  

  ومثواك في قلبىفأين تغيب** مثالك في عينى وذآرك في فمى 
  

    : ويقال
  

  لست أنساه فاذآره** ساآن في القلب يعمره 
  

ه أن نفس الم         ) أنت تحل قلوب الصالحين (   : وما ينقل عن دأود عليه السالم أنه قال رد ب م ي ه ل ذا آل ذآور فمعلوم أن ه
ول      لم يق ه وس ي صلى اهللا علي ا       (   : المعلوم المحبوب المعبر عنه بالمثال العلمى وقد قال النب دي م ا مع عب الى أن اهللا تع

    . أراد أنها تتحرك باسمه لم تتحرك بذاته، وال ما في القلب هنا ذاته  ] بى [   : فقوله  ) ذآرنى وتحرآت بى شفتاه
  

د         أن نقش  ( وفي الصحيح عن أنس  ة اسطر اهللا سطر ورسول سطر ومحم ان ثالث لم آ خاتم النبى صلى اهللا عليه وس
ب،       ) سطر ى المعروف بالقل ى المعن دال عل ، فمعلوم أن مراده بلفظ اهللا هو النقش المنقوش في الخاتم؛ المطابق للفظ ال

    . المطابق للموجود في نفس األمر
  

ذلك     فهذه األسماء العائدة إلى اهللا تعالى في آل مو اس، فك ك التب ضع اقترن بها ما بين المراد ولم يكن في شىء من ذل
المساجد بيوت اهللا، فيها ما بنى للقلوب وااللسنة من معرفته واأليمان به وذآره ودعائه واألنوار التي   : وقلنا  . لفظ بيته

ال   ] 35 : النور [  } َواْلَأْرِضاللَُّه ُنوُر السََّماَواِت  {  : يجعلها في قلوب المؤمنين، آما في قوله تعالى َكاٍة     {  : ثم ق وِرِه َآِمْش ُل ُن َمَث
عَ  {  : إلى قوله  ] 35 : النور [  } ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة ور  [  } ِفي ُبُيوٍت َأِذَن اللَُّه َأن ُتْرَف ور      ] 36 : الن ذا الن ين أن ه فب

ر   في هذه القلوب وفي هذه البيوت آما ا تضىء الكواآب ألهل          (   : جاء في األث أن المساجد تضى ألهل السموات آم
    .  ) األرض

  
ل   ول القائ ان اللفظ مشترآا            : وإذا آان آذلك؛ فق ا ذآر لك ة فيم ذه األسماء حقيق و آانت ه ه    . ل ال ل اللفظ      : يق ي ب ا تعن م

ا أن يكون      ؟ كتعني به ما هو االشتراك االلفظي، وهو مذآور في آتاب  ؟ المشترك حيث قلت في تقسيم األلفاظ االسم إم
أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك    : القسمة األولى  . فإن آان وأحدا فمفهومه ينقسم على وجوه  . وأحدا، أو متعددا

م    . طقيينوذآر تمامه بكالم بعضه حق وبعضه باطل اتبع فيه المن  . فإن آان األول فهو طلبي  . في مفهومه أو اليصح ث
    . أما إن آان مفهومه غير صالح الشتراك آثيرين فيه فهو الجزئي، وذآر أنه العلم خاصة؛ وقسمه تقسيم النحاة  : قال
  

ة بالوضع األول، أو هو          : وأما إن آان االسم وأحدا والمسمى مختلفا  : ثم قال ى الكل حقيق فإما أن يكون موضوعا عل
ر       فإن آان   . مستعار في بعضها اض، أو غي الجون للسواد والبي ة آ األول فهو المشترك وسواء آانت المسميات متباين

و             اني فه ان الث تقاق من السواد، وإن آ ق االش ة وبطري ة العلمي ى شخص بطريق متباينة آما إذا أطلقنا اسم األسود عل
ذي يختلف مسماه ويكون موضوعا ع           . مجاز ة بالوضع     فإن أردت هذا فالمشترك هو االسم الوأحد ال ى الكل حقيق ل

    . األول، وتقسيم هذا أن يكون المسمى وأحدا، ويكون آليا وجزئيا آما ذآرته
  

ذا                 : وحينئذ فيقال لك ك ألن ه ان اللفظ مشترآا، وذل ا ذآر من الصور آ ة فيم ذه األسماء إذا آانت حقيق لم أن ه النس
، ونحن ال نسلم أن مورد النزاع داخل فيما ذآرته، فإنما التقسيم أنما يصح في وأحد يكون معناه أما وأحدا وأما متعددا

زاع هو لفظ ظهر         ذآور في محل الن يصح هذا إذا آان اللفظ وأحدا في الموضعين؛ وليس األمر آذلك، فإن اللفظ الم
جد  الطريق ومتنها وجناح السفر ونحو ذلك، وهذا اللفظ ليس له اال معنى وأحد؛ ليس معناه متعددا مختلفا؛ بل حيث و 

    . هذا اللفظ آان معناه وأحدا آسائر األسماء
  

    . لكن لفظ الظهر والمتن والجناح يوجد له معنى غير هذا  : فإن قلت



 

ل ر          : قي ظ الظه ة، ولف ة المالئك ائر وال اجنح اح الط ان وجن ر اإلنس ظ ظه و لف يس ه ا ل ق وجناحه ر الطري ظ ظه لف
ل       والطريق معرف بالالم الدالة على معروف يدل اللفظ ق، ب ل لفظ الطري عليه، وهو ظهر اإلنسان مثال؛ ليس هو مث

ذا أن لفظ الظهر يستعمل في             : فال يجوز أن يقال  . هذا اللفظ مغاير لهذا اللفظ غ من ه ل أبل اللفظ في موضع وأحد، ب
ه ظهر   جميع الحيوان حقيقة باإلتفاق، ومع هذا فكثير من الناس قد ال يسبق إلى ذهنهم إال ظهر اإلنسان، الي خطر بقلب

ذي يتصورونه،       الكلب، وال ظهر الثعلب والذئب وبنات عرس، وظهر النملة والقملة؛ وذلك ألن ظهر اإلنسان هو ال
    . ويعبرون عنه آثيرا في عامة آالمهم معرفا بالالم؛ ينصرف إلى الظهر المعروف

  
ه، و           ه المخاطب بلغت ا يعرف ى م اء تنصرف إل د الفقه ان عن ة       ولهذا آانت األيم ره حقيق ان اللفظ يستعمل في غي أن آ

ذي يؤآل في            رأس ال نم؛ أو ال ام؛ أو رؤوس الغ ه رؤوس األنع راد ب ا أن ي رؤوس، فأم أيضا، آما إذا حلف ال ياآل ال
فأما رأس النمل والبراغيث ونحو ذلك فال يدخل في اللفظ     . العادة، وآذلك لفظ البيض؛ يراد به البيض الذي يعرفونه،

    . بيض النمل وبيض السمك باإلضافة  : السمك في اليمين، وإن آان ذلك حقيقة إذا قيلوال يدخل بيض 
  

ك              : وآذلك إذا قال ل ذل ذا اللفظ في مث ه من مسمى ه ا يعرفون ى م بعتك بعشرة دراهم أو دنانير انصرف اإلطالق إل
ه ثمن       راد ب دينار ي ذهب الخالص؛ وفي       العقد في ذلك المكان حتى إنه في المكان الوأحد يكون لفظ ال بعض السلع ال

أن                ه المتبايع ا يعرف ى م ق عل د المطل دراهم، فيحمل العق دار من ال لعة اخرى مق سلعة اخرى ذهب مغشوش؛ وفي س
ايرا        ان نفس اللفظ متغ اه، فكيف إذا آ ين معن آلفظ ظهر     !  ؟ باتفاق الفقهاء وأن آان اللفظ أنما يستعمل في غيره بما يب

ان ر الطر  ! اإلنس التعريف   وظه دهما ب د أح ين، أو قي ال، أو رأس الع درب، ورأس الم ان، ورأس ال ق، ورأس اإلنس ي
آلفظ الظهر؛ وقيد االخر باإلضافة؛ وآان الالم يوجب أرادة المعروف عند المخاطب؛ واإلضافة توجب االختصاص  

    . فالمعروف بالالم ليس هو المعرف باإلضافة ال لفظا وال معنى  . بالمضاف إليه
  
ة               و ة معرف ا في لفظ الرسول؛ ألن جزء الدالل ى، آم ذا يختلف المعن الالم في الموضعين ومع ه قد يكون التعريف ب

الم   : المخاطب، وهو حقيقة في الموضعين دال         ؟ فكيف يكون تعريف اإلضافة مع نعريف ال يس اللفظ ال ه ل ين أن د تب فق
ى اللفظين أن يكون مشترآا        على ظهر اإلنسان هو اللفظ الدال على ظهر الطريق، وحينئذ فال يلزم من اختالف معن

    . ألن االشتراك اليكون في لفظ وأحد اختلف معناه؛ وليس األمر آذلك
  

ا          : فإن قيل ا بم إن اللفظ المشترك ال يستعمل اال مقرون ا؛ ف فهذا يوجب أن اليكون في اللغة لفظ مشترك اشتراآا لفظي
ا           . يكون هذا الزما؛ وإما أن ال يكون إما أن  : قيل  . يبين أحد المعنيين ان الزم ا بطل السؤال؛ وأن آ م يكن الزم إن ل ف

    . التزامنا قول من ينفي االشتراك، إذا آان األمر آذلك، آما يلتزم قول من ينفي المجاز
  

    ؟ آيف تمنعون ثبوت االشتراك، وقد قام الدليل على وجوده  : فإن قيل
  
ي الحسين اآلمدي يعترف بضعف      ال نسلم أنه قام دل  : قيل يل على وجوده على الوجه الذي ادعوه وصاحب الكتاب أب

اختلف الناس في   :  ] المسألة األولى [ في مسائله   : أدلة مثبتيه؛ وقد ذآر لنفسه دليال هو اضعف مما ذآره غيره؛ فإنه قال
ال   . فأثبته قوم ونفاه آخرون   ؟ هل له وجود في اللغة  : اللفظ المشترك ي         : ق ا الخطابي العقل ار جواز وقوعه؛ أم والمخت

فال يمتنع من واضع واحد، وإن يتفق وضع قبيلة لالسم على معناه ووضع أخرى له بازاء معنى آخر من غير شعور 
    . وهو األشبه  : آل واحدة بما وضعت األخرى، ثم يشتهر الوضعأن لخفاء سببه، قال

  
ال  ه ل      : ق وع أن أن الوق ا بي ة؛ واألسماء           وأم ر متناهي ببات غي ة مع أن المس ي اللغ ة ف اظ المشترآة واقع م تكن األلف و ل

ا مع الحاجة              ة عليه اظ األسماء الدال ر المسميات عن ألف ة؛ لخلت أآث متناهية ضرورة ترآيبها من الحروف المتناهي
ة من ا           : وهو ممتنع، قال  . إليها ر سديد من حيث أن األسماء إن آانت مرآب زم أن     وهو غي ة فال يل لحروف المتناهي

ة ـ          لم أن المسميات المتضادة والمختلف ة، فال نس ات متناهي تكون متناهية إال أن يكون ما يحصل من تضاعف الترآيب
ى                   ر أن وضع األسماء عل ة، غي ر متناهي ة وأن آانت غي ر متناهي ا ـ غي ي يكون اللفظ مشترآا بالنسبة إليه وهى الت

لمنا         مسمياتها مشروط بكون آل وأ ك، وإن س ه ذل ا يستحيل في ه مم ة ل ا ألنهاي حد من المسميات مقصودا بالوضع، وم
    . أنه غير ممتنع؛ ولكن ال يلزم من ذلك الوضع

  



 

روائح   ولهذا ياتى آثير من المعانى لم تضع العرب بازائها ألفاظا تدل عليها بطريق االشتراك وال التفضيل، آأنواع ال
    . وآثير من الصفات

  
وع           ] القرء [ أطلق أهل اللغة اسم   : وقال أبو الحسين البصرى  : قال ى وق دل عل ا ضدان؛ ف ر، وهم ى الحيض والطه عل

    . االسم المشترك في اللغة
  

ال  ول  : ق ل أن يق دد       : ولقائ م وتع اد االس ة الموضوع اتح ل غاي ول عن أهل الوضع، ب ر منق ترآا غي ه مش ول بكون الق
اعتبار معنى واحد مشترك بيتهما ال باعتبار اختالف حقيقتهما، أو أنه حقيقة في أحدهما   المسمى، ولعله أطلق عليها ب

ه     . مجاز في األخرى وإن خفي علينا موضع الحقيقة والمجاز ا في وهذا هو األولى، أما بالنظر إلى االحتمال األول فلم
    . من نفي التجوز واالشتراك ،وأما بالنظر إلى االحتمال

  
    . فألن التجوز أولى من االشتراك آما يأتي في موضعه  :  ] الثاني [ 

  
ازا في            : قال ان مج و آ ة، ول ديم والحادث حقيق ى الق واألقرب من ذلك اتفاق إجماع الكل على إطالق اسم الوجود عل

رب         ى ذات ال ا أن يكون اسم الوجود داال عل ك فأم د ذل ؛ أو أحدهما لصح نفيه إذ هي أمارة المجاز؛ وهو ممتنع، وعن
    . على حقيقة زائدة على ذاته

  
ا      ة، وإال لوجب االشتراك بينه فإن آان األول فال يخفى أن ذات الرب مخالفة بذاتها لما سواها من الموجودات الحادث

    . وبين ما شارآها في معناها في الوجوب؛ ضرورة التسأوى في مفهوم الذات، وهو محال
  

دة  ود صفة زائ م الوج دلول اس ان م الىوأن آ رب تع ى ذات ال م   : عل وم من اس و المه ا ه وم منه ون المفه ا أن يك فإم
الوجود في الحوادث، وإما خالفه فاألول يلزم منه أن يكون مسمى الوجود في الوجود واجبا لذاته؛ ضرورة أن وجود 

اني    . الباري واجب لذاته؛ أو أن يكون وجود الرب ممكنا؛ ضرورة امكان وجود ما سوى اهللا؛ وهو محال وإن آان الث
    . لزم منه االشتراك؛ وهو المطلوب

  
ن؛ وأن    : فهذا في دليله وهو في غاية الضعف؛ فإنه مبنى على مقدمتين على أن اسم الوجود حقيقة في الواجب والممك

    . ذلك يستلزم االشتراك
  

    . والمقدمة الثانية باطلة قطعا
  

    . واألولى فيها نزاع؛ خالف ما دعاه من اإلجماع
  

م           : فمن الناس من قال ول جه ى لفظ الشىء، وهو ق ازا، حت إن آل اسم تسمى به المخلوق ال يسمى به الخالق اال مج
    . ومن وافقه من الباطنية، وهؤالء ال يسمونه موجودا وال شيئا؛ وال غير ذلك من األسماء

  
وهو قول أبي العباس الناشي من    . في غيره بل آلما يسمى به الرب فهو حقيقة؛ ومجاز  : ومن الناس من عكس، وقال

    . المعتزلة
  

ا       : إنه حقيقة فيهما؛ لكن أآثرهم قالوا  : والجمهور قالوا أنه متواطىء التواطىء العام؛ أو مشككا أن جعل المشكك نوع
اخرين،   وإنما جعله مشترآا شرذمة     . آخر؛ وهو غير التواطىء الخاص الذي تتماثل معانيه في موارد ألفاظه من المت

    . ال يعرف هذا القول عن طائفة آبيرة وال نظار مشهورين
  

ة أصحابه        إن مذهب الرجل وعام ط؛ ف د غل ام      : ومن حكى ذلك عن االشعرى آما حكاه الرازي فق أن الوجود اسم ع
الء من            : ينقسم اهير العق ذا مذهب جم ه، وه المسلمين   إلى قديم وحادث، ولكن مذهبه أن وجود آل شىء عين ماهيت

د بسطناه في             ] أن يكون [ وغيرهم، فظن الظأن أن هذا يستلزم  ا ق ط آم ك غل دي، وذل ه اآلم ا احتج ب اللفظ مشترآا آم
    . موضعه، وهو يتبين بالكالم على حجته



 

    . أما أن يكون اسم الوجود داال على الذات؛ أو على صفة زائدة على الذات  : وقوله
  

ال    ؟ الوجود العام به لفظ الوجودالعام المنقس إلى واجب وممكن؛ أم لفظ الوجود الخاص أتريد به لفظ  : يقال له ا يق   : آم
ارة                 ل آل مسميين ـ ت ره ـ ب رب وغي ا ال ي يسمى به وم أن األسماء الت ه من المعل وجود الواجب ووجود الممكن؛ فإن

    . تعتبر مطلقة عامة تتناول النوعين؛ وتارة تعتبر مقيدة بهذا المسمى
  

اول الواجب، وإذا          ا يتن ان عام ذات إذا آ ولفظ الحي، والعليم، والقدير، والسميع، والبصير، والموجود، والشيء، وال
ل  وتُ     {   : قي ا َيُم ِذي َل يِّ الَّ ى اْلَح ْل َعَل ان [  } َوَتَوآَّ ومُ     {  ] 58 : الفرق يُّ اْلَقيُّ َو اْلَح ـَه ِإالَّ ُه ُه َال ِإَل رة [  } الّل يُم   {   ] 255 : البق َو اْلَعِل َوُه

يُم ريم [  } اْلَحِك ل    ] 2 : التح ا إذا قي وق آم ك الخل اول ذل م يتن الرب ل تص ب ا يخ ك مم و ذل َن  {  : ، ونح يَّ ِم ِرُج اْلَح ُيْخ
    . لم يدخل الخالق في اسم هذا الحي  ] 95 : األنعام [  } اْلَميِِّت

  
م اهللا    : تارة يذآر مطلقا عاما؛ وتارة يقال  : ستواء، والنزول، ونحو ذلكالعلم، والقدرة، والكالم، واال  : وآذلك إذا قيل عل

وق   ه المخل رآه في الق؛ ال يش ذا يختص بالخ تواؤه، فه ه، واس ه، ونزول ه، وآالم ل . وقدرت ا إذا قي وق،   : آم م المخل عل
ه الخالق    فاإلضافة أو التعريف خصص      . وقدرته، وآالمه، ونزوله، واستواؤه، فهذا يختص بالمخلوق وال يشرآه في

    . وميز وقطع االشتراك بين الخالق والمخلوق
  

ل    : وآذلك إذا قيل ا، وقي ان         : لفظ الوجود مطلق ة مع ذه ثالث ن، فه ل    . وجود الواجب ووجود الممك إذا قي د     : ف وجود العب
    . تهوذاته وماهيته وحقيقته آان ذلك مختصا به؛ داال على ذاته المختصة به المتصفة بصفا

  
الرب، وهو نفسه المتصفة           : وآذلك إذا قيل ا يختص ب ى م ان داال عل وجود الرب ونفسه، وذاته، وماهيته، وحقيقته آ

    . بصفاته
  

دة      : فقوله رب، أو صفة زائ ى ذات ال ه    . اسم الوجود إما أن يكون داال عل ال ل ام       : يق ق الع إن أردت لفظ الوجود المطل
اول الواجب والم  ذي يتن نال ى      . مك دل عل ل ي الممكن؛ ب ا يختص ب ى م ا يختص بالواجب وال عل ى م دل عل ذا ال ي فه

ي    المشترك الكلي والمشترك الكلي أنما يكون مشترآا آليا في الذهن واللفظ، وإال فليس في الخارج شيء هو نفسه آل
    . مع آونه في الخارج

  
ا يختص         الذات والنفس ؛بحيث يعم الواجب والم  : وهذا آما إذا قيل ى م ي ال عل ام الكل ى الع ى المعن دل عل مكن فإنما ي

وأما إن   . إلى واجب؛ وممكن ونحو ذلك  : والذات تنقسم  . واجب؛ وممكن  : الوجود ينقسم إلى  : بواحد منهما، آما إذا قيل
ا  الوجود آله واجبه وممكنه، أو الوجود الواجب وال  : أريد بالوجود ما يعمهما جميعا آما إذا قيل ممكن فهنا يدل على م

    . وجود الواجب ووجود الممكن  : يختص بكل منهما، آما إذا قيل
  

ول   : ففي الجملة اللفظ ول     : إما أن يدل على المشترك فقط آالوجود المنقسم أو على المميز فقط آق   : وجود الواجب؛ وق
ه؛ والوجود       : وجود الممكن، أو عليها آقولك ه وممكن ه واحب زم        . الواجب والممكن  الوجود آل دير فال يل ى آل تق وعل

    . االشتراك
  

لفظ الوجود المطلق المنقسم ال يدل   : يقال  . إذا آان داال على ذات الرب فذاته مخالفة لما سواها من الموجودات  : وقوله
ك،    الوجود الواجب و   : على ما يختص بالرب، وأما لفظ الوجود الخاص لوجود الرب أو العام آقولنا الممكن ونحو ذل

ا             ى م دل عل د ت رب وذات العب ا أن لفظ ذات ال ره، آم ذات غي ا ل ان مخالف فهذا يدل على ما يختص بذات الرب وأن آ
ة                ا مع اختالف حقيق دل عليهم ذلك لفظ الوجود ي ذا، فك ة ه ا لحقيق ذا مخالف ة ه ان حقيق يختص بالرب وبالعبد؛ وإن آ

    . الموجودين
  

ان اللفظ مشترآا     إذا آان حقيقة  : فإن قيل ل   . هذا الوجود يخالف حقيقة هذا الوجود آ ذا         : قي ط ه أ غل ه نش ط من ذا غل ه
ه     ون؛ فإن وأمثاله؛ وذلك أن جميع الحقائق المختلفة تتفق في اسماء عامة تتناول بطريق التواطىء والتشكيك، آلفظ الل

    . يتناول السواد والبياض والحمرة مع اختالف حقائق األلوان
  



 

ائق         وآذل ريح، مع اختالف حق ون، وال م، والل اة، والطع درة، والحي ك لفظ الصفة والعرض والمعنى يتناول العلم، والق
    . األلوان

  
    . وآذلك لفظ الحيوان يتناول اإلنسان والبهيمة مع اختالف حقائقهما فلفظ الوجود أولى بذلك

  
م         وذلك أن هذه الحقائق المختلفة قد تشترك في معنى عام يشملها ون، ث ى آلفظ الل ك المعن ى ذل ؛ ويكون اللفظ داال عل

وجود الرب ووجود العبد، ولو   : وقيل  . لون األسود ولون األبيض  : بالتخصيص يتناول ما يختص بكل واحد، آما يقال
وان، والعرض، أو الوجود يت     : تكلم باالسم العام المتناول ألفراده، آما إذا قيل ا    اللون أو األلوان أو الحي ع م اول جمي ن

ار          ا تختلف باعتب ة، وإن آانت أفراده اظ العام ائر األلف ا آس دخل في اللفظ، وأن آانت حقائق مختلفة لشمول اللفظ له
    . آخر من جهة اللفظ العام

  
ا،     : وأيضا فقوله إن آان مدلول اسم الوجود صفة فإن آان المفهوم واحدا في الواجب والممكن لزم آون الواجب ممكن

    . كن واجبا وإال لزم االشتراكوالمم
  

ل    ؟ أتعنى مدلول االسم الوجود المطلق، أو المقيد المضاف  : يقال له ا إذا قي إن    ؟ وجود الواجب، ووجود الممكن      : آم ف
زم    اثال ال يل عنيت األول فالمفهوم واحد وال يلزم تماثلهما في الموضعين؛ وإن آان ما في الذهن من معنى الوجود مم

    . ن ما في الخارج منه متماثالأن يكو
  

ل           ة المشككة، إذا قي اظ المتواطئ ائر األلف ط، آس ا فق ين ويعمهم زم أن يطابق االثن ار       : وأنما يل السواد شارك سواد الق
اول            : والحبر مع عدم تماثلهما، وإذا قيل ذلك اسم الحى يتن اقص، وآ اول الكامل والن ك يتن األبيض واألحمر ونحو ذل

ه، أو      حياة المالئ رب، أو علم كة، وحياة أهل الجنة، وحياة الذباب، والبعوض مع عدم تماثلهما، فكيف يكون وجود ال
    . إذ يشملها اسم الوجود المطلق، أو العلم المطلق، أو القدرة المطلقة  ؟ قدرته مماثال لوجود المخلوق وعلمه وقدرته

  
    . ود الواجب ووجود الممكنوج  : بل اعنى به الوجود المقيد مثل قولنا  : وإن قال

  
هنا المفهوم يختلف؛ الختصاص آل منهما بلفظ قيد به الوجود وهو اإلضافة، فهذه اإلضافة المقيدة تمنع التماثل،   : قيل

ى اللفظ        دة عل ل اإلضافة الزائ وال يلزم من ذلك االشتراك اللفظي، فإن االختالف هنا يحصل في نفس لفظ الوجود؛ ب
    . وجود الرب أو وجود الواجب، ووجود المخلوق، أو وجود الممكن ونحو ذلك  : عريف آقولناواإلضافة أو الت

  
ة، وهي من      فهذا الذي احتج به على االشتراك فيما يسمى به الرب والعبد يلزم منه االشتراك في سائر األسماء العام

إن  إن آان اللفظ حقيقة ف  : جنس الحجة التي احتج بها على المجاز حيث قال ي الموضعين لزم االشتراك؛ وهو غلط؛ ف
ى اللفظ          د عل ل الزائ ى خصوص ذاك، ب ذي دل عل يس هو ال ل    . الذي دل على خصوص هذا المعنى ل إذا قي وجود    : ف

ع       ى جمي ق، يعن الرب ووجود العبد فهو من جنس ظهر اإلنسان وظهر الفرس، آما تقول ظهر اإلنسان وظهر الطري
دل         هذه المواضع الدال على ما  ل المشترك ي يخالف به هذا هو مما يختص بكل موضع، ال مجرد اللفظ المشترك، ب

ين        ذلك ب راق وآ اق وافت ة اتف رين جه ين الظه ذا يقتضى أن ب تص، وه ى المخ دل عل ترك، والمختص ي ى المش عل
اس يظن أن المشتر          از، لكن بعض الن ه االشتراك واالمتي ى ب ا  الوجودين جهة اتفاق وافتراق، وهو الذي يعن ك بينهم

درا مشترآا       ا ق ذهن يأخذ منهم موجود في الخارج مشترآا بينهما؛ وذلك غلط، بل آل وأحد مختص بالخارج ولكن ال
الى         : آليا، ويقال ال تع ا ق انية، آم ة واإلنس ي        {  : هما مشترآان في الوجود والحيواني ْم ِف ُتْم َأنَُّك ْوَم ِإذ ظََّلْم نَفَعُكُم اْلَي ن َي َوَل

َتِرُآونَ       {  : وقال  ] 39 : الزخرف [  } ُمْشَتِرُآوَناْلَعَذاِب  َذاِب ُمْش ي اْلَع ٍذ ِف ِإنَُّهْم َيْوَمِئ ذي يصيب      ] 33 : الصافات  [  } َف ذاب ال فالع
االخر هو نظيره، وهو من حنسه اشتراآا في جنس العذاب، ليس في الخارج شىء بعينه يشترآان فيه، ولكن اشترآا  

    . أن آل واحد له منه نصيب آالمشترآين في العقار ونحو ذلك  : معنىب  . في العذاب الخاص
  

ادس واب الس ال  : الج ع   : أن يق ة [ من ة الثاني ه  ] المقدم اظ    : قول ذه األلف دإطالق ه م عن ى الفه بق إل ا س ترآا لم ان مش لوآ
ة    ة الحقيق ي الدالل بعض ضرورة التساوى ف بعض دون ال ى الف   . ال ابق إل ا   وال شك أن الس إطالق لفظ األسد إنم م من ه

    . هوالسبع، ومن إطالق لفظ الحمار إنما هوالبهيمة وآذلك ما في الضرورة
  



 

ال ان       : فيق تكلم أوالمخاطب، وإذا آ ة الم ا يعرف ى م الم ينصرف إل االلف وال رف ب ار المع د والحم ظ األس إطالق لف
ان        المعرف هوالبهيمة انصرف إليها، وهذا هو المعروف عند أآثر النا ك إذا آ زم من ذل ات، وال يل ر األوق س في أآث

ى أسد من        : معرفا يوجب أنصرافه إلى البليد والشجاع، وال يكون حقيقة أيضا، آقول أبي بكر  د إل ا اهللا إذا ال يعم اله
لبه    ل       . أسد يقاتل عن اهللا ورسوله يعطيك س ى شخص وقي ا اشير إل ل       : وآم د وقي ى بلي ذا األسد أو إل ا    : ه ذا الحم   . ره

ى      د اإلطالق إل فالتعريف هنا عينه وقطع أرادة غيره، آما أن لفظ الرؤوس والبيض والبيوت وغير ذلك ينصرف عن
الرؤوس والبيض الذي يؤآل في العادة؛ والبيوت إلى مساآن الناس، ثم إذا قيل بيت العنكبوت وبيض النمل ورؤوس   

    . الجراد آان أيضا حقيقة باتفاق الناس
  

اعتبرت في المستمع السابق       : أن يقال  : بعالجواب السا أنت جعلت دليل الحقيقة أن يسبق إلى الفهم عندإطالق اللفظ، ف
ه       ا دل علي إلى فهمه؛ وفي المتكلم إطالق لفظه، وهذا ال ضابط له؛ فإنه إنما يسبق إلى فهم المستمع في آل موضع م

    . يسبق إلى فهمه ظهر الحيوان البتة، بل ممتنع عنده إرادته ظهر الطريق ومتنها لم   : دليل في ذلك الموضع، فإذا قال
  

ط؛       : قولك  : الجواب الثامن ذا ال يوجد ق ود فه من إطالق جميع اللفظ آالم مجمل؛ فإن أردت آون اللفظ مطلقا عن القي
م     فإن النظر إنما هو في األسماء الموجودة في آالم آل متكلم آالم اهللا ومالئكته وأنبيائه والجن  ى آدم واألم ائر بن وس

ه اال إذا عرفت          تكلم، وال يستدل ب ة، وال يوجد اال من م اليوجد اال مقرونا بغيره، إما في ضمن جملة اسمية أو فعلي
د             ه ومستمع ق د عرفت عادت تكلم ق اظ، وم ره من األلف رون بغي د مق عادة ذلك المتكلم في مثل ذلك اللفظ، فهنا لفظ مقي

ه      عرف عادة المتكلم بذلك ال ا عن اه، فال يكون اللفظ مطلق ه     . لفظ، فهذه القيود ال بد منها في آالم يفهم معن إن أراد أن ف
    . يرجع إلى مايفهم منإطالق اللفظ  : فعلم أن قوله  . مطلق عن قيد دون قيد لم يكن ما ذآره داال على ذلك

  
ك من الحدود    اذآر اى قيد شئت وفرق بين مقيد ومقي  : أن يقال له  : الجواب التاسع د؛ فال يذآر شيئا اال أنتقض وابين ل

التي تذآرها فارقة بين الحقيقة والمجاز؛ أن ما جعلته حقيقة تجعله مجازا وما جعلته مجازا تجعله حقيقة، وأن المتكلم 
ه ف                 ر عن ه التعبي ول، فضال عن أن يمكن ا يق م بكالم من ال يتصور م د تكل اإلطالق والتقيي ذا ب ذا وه إن الفارق بين ه

    . التعبير فرع التصور، فمن لم يتصور ما يقول لم يقل شيئا ال آان خطأ
  
  في تسمية أهل األمصار الحقيقة والمجاز: فصل  
  

ة      مآيف وأن أهل األ  : وأما حجته الثانية فقوله ذا حقيق صار لم تزل تتناقل في أقوالها وآتبها عن أهل الوضع تسمية ه
    ؟ وهذا مجازا

  
الوا   هذا مم  : فيقال م ق ذا مجاز      : ا يعلم بطالنه قطعا، فلم ينقل أحد قط عن أهل الوضع أنه ة وه ذا حقيق وم     . ه ذا معل وه

ذا أحد عن الصحابة           ل وال ذآر ه تهم، ب ل لغ باالضطرار أن هذا لم يقع من أهل الوضع، وال نقله عنهم أحد ممن نق
ا     : منهم أحد قالالذين فسروا القرأن وبينوا معانيه، وما يدل في آل موضع فليس  هذا اللفظ حقيقة، وهذا مجاز، وال م

دهم، وال   ن بع ن ثابت وأصحابه، وال م د ب اس وأصحابه، وال زي ن عب عود وأصحابه، وال اب ن مس ك، ال اب به ذل يش
ر هؤالء، وال أحد        ادة، وال غي مجاهد، وال سعيد بن جبير، وال عكرمه، والالضحاك، وال طاوس، وال السدى، والقت

ره      من أئمة ن سعد، وال غي ا وجد في      . الفقه آاالئمة االربعة وغيرهم، وال الثورى، وال األوزاعي، وال الليث ب وإنم
    . آالم احمد بن جنبل لكن بمعنى آخر آما أنه وجد في آالم أبي عبيدة معمر بن المثنى بمعنى آخر

  
ة النحو وا          ة ومجاز في آالم أئم ى حقيق يم الكالم إل ي عمرو        ولم يوجد أيضا تقس ن العالء، وأب أبي عمرو ب ة، آ للغ

    . الشيباني، وأبي زيد، واألصمعي، والخليل، وسيبويه، والكسائي، والفراء وال يعلمه أحد من هؤالء عن العرب
  

ي              اة الت تكلم باصطالح النح م ت ا ل د العرب أنه م باالضطرار عن ا يعل ك، آم وهذا يعلمه باالضطرار من طلب علم ذل
اظ   قسمت بعض األلفاظ ا     : فاعال واللفظ اآلخر مفعوال؛ ولفظا ثالثا مصدرا؛ وقسمت بعض األلف ا وبعضها مبني   . معرب

ه   لكن يعلم أن هذا اصطالح النحاة، لكنه اصطالح مستقيم المعنى، بخالف من اصطلح على لفظ الحقيقة والمجاز، فإن
ذا    اصطالح حادث وليس بمستقيم في هذا المعنى؛ إذ ليس بين هذا وهذا فرق في نفس األمر حتى يخص هذا بلفظ وه

ا سموه           ه اسم المجاز يوجد فيم ى خصوا ب ازا وأي معن بلفظ بل أي معنى خصوا به اسم الحقيقة وجد فيما سموه مج
    . حقيقة، وال يمكنهم أن يأتوا بما يميز بين النوعين 



 

  
ان        أن حد الحقيقى مرآب من الجنس والفصل؛ فإن   : وليسوا مطالبين بما يقال ه، فكيف إذا آ البوا ب م يط ا ل ان حق لو آ

ى،             ؟ باطال ين مسمي االسم المعرب والمبن ز ب ا يمي ى الحد اللفظى، آم بل المطلوب التمييز بين المسميين، وهو معن
ازا،        ا سموه مج ة وم ا سموه حقيق والفاعل والمفعول؛ ويميز بين مسميات سائر األسماء، فيطالبون بما يميزون بين م

ذا             وهذا منتف  ة وه ذا حقيق ى يسمى ه في نفس األمر، إذ ليس في نفس األمر نوعأن ينفصل أحدهما عن اآلخر حت
    . وهذا بحث عقلى غير البحث اللفظى؛ فإنهم يعترفون بأن النزاع في المسألة لفظى  . مجازا

  
ذه           ط من يظن أن ه ا يغل ك، آم رق    وقد ظنوا أن هذا التسمية والفرق منقول عن العرب وغلطوا في ذل التسمية والف

ه وأحد من                  م ب اء، أوتكل ره من العلم ره الشافعى أو غي ذه ذآ م، وأن ه ة العل ابعين وأئم يوجد في آالم الصحابة والت
ان            م آ دمين من أهل العل يظن أن المتق ة ف ى اصطالح اصطلحه طائف هؤالء؛ فإن هذا غلط، يشبه أن الواحد تربى عل

    . هذا اصطالحهم
  

ة من المصنفين في                ومن ظن أن العرب قسمت  ا يوجد في آالم طائف ف، آم ا توقي ذا أخذ عنه يم أو أن ه ذا التقس ه
ى      ي يعل أصول الفقه فغلطه أظهر، وقد وجد في آالم طائفة آأبي الحسين البصرى والقاضى أبي الطيب والقاضي أب

    . وغيرهم
  

زل يتنا       م ي ا عن أهل       وأعجب من هذا دعوى تواتر هذا عن أهل الوضع وعن أهل األعصار ل ا وآتبه ل في أقواله ق
ذا    الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا، وهذا التواتر الذي ادعاه ال يمكنه وال غيره أن يأتي بخبر وأحد فضال عن ه

    . التواتر الذي ادعاه 
  

  في حجة نفاة المجاز: فصل 
  

ة العرب ل      : فإن قيل  : وأما حجة النفاة التى ذآرها فإنه قال ان في لغ ة، أوال       لو آ اه بقرين د معن ا أن يقي فظ مجازى فإم
ى              ك المعن ة في ذل ة حقيق ان مع القرين ك فك ر ذل ة ال يحتمل غي و مع القرين ان    . يقيد بقرينة؛ فإن آان األول فه وإن آ

ا   : ثم قال  . الثاني فهو أيضا حقيقة، إذ ال معنى للحقيقة إال ما يكون مستقال باإلفادة من غير قرينة األول أن جواب    : قلن
از   ك لفظى، آيف وأن المج ي ذل زاع ف ذا، والن از إال ه ى للمج ة، وال معن دم الشهرة إال بقرين د ع د عن المجاز ال يفي

    . فال تكون الحقيقة صفة للمجموع  ؟ والحقيقة من صفات األلفاظ دون القرائن المعنوية
  

ه العرب؛         إذا آان النزاع لف  : هو قد سلم أن النزاع لفظى، فيقال  : فيقال تكلم ب م ي ق إصطالح حادث ل ذا التفري ظيا، وه
ا               زل به ا ون وا به ى تكلم اظ الموجودة الت تكلم باأللف ان الم ابعون، وال السلف آ م، وال الصحابة، والت وال أمة من األم

ان ال        و آ ه ل ان ينبغى ترآ ه مفاسد آ رق  القرآن أولى من المتكلم باصطالح حادث لو لم يكن فيه مفسدة، وإذا آان في ف
ة   ة       !  ؟ معقوال، فكيف إذا آان الفرق غير مقعول فيه مفاسد شرعية وهو إحداث في اللغ اطال عقال وشرعا ولغ ان ب   . آ

ر               ة فألن تغيي ا اللغ ا، وأم ه مفاسد يوجب الشرع إزالته إن في ا الشرع ف ذا، وأم أما العقل فإنه ال يتميز فيه هذا عن ه
    . وجود المفسدة األوضاع اللغوية غير مصلحة راجحة، بل مع

  
    ؟ وما المفاسد  : فإن قيل

  
م               : قيل اظ أو من عوارض االستعمال يفه ة سواء جعل من عوارض األلف ل للحقيق من المفاسد أن لفظ المجاز المقاب

إن اهللا   : ويوهم نقص درجة المجاز عن درجة الحقيقة، السيما ومن عالمات المجاز صحة اطالق نفيه، فإذا قال القائل
ال     ت ر من أسمائه وصفاته وق   [   : عالى ليس برحيم وال برحمن؛ ال حقيقة بل مجاز؛إلى غير ذلك مما يطلقونه على آثي

ة منازعه          ] ال إله إال اهللا ال من جه وم المخصوص مجاز، وق إن    : مجاز ال حقيقة، آما ذآر هذا اآلمدي من أن العم ف
ه    تامة مطلقة يكون   ] ال إله [  : لو قال  : قيل تثناء، وهو قول ه االس ال        ] إال اهللا [   : آفرا ولو اقترن ب و ق ذلك ل ا، وآ ان ايمان آ

ا، مع أن       : أنت طالق آانت مطلقة بتنجيز الطالق، ولو اقترن به الشرط وهو قوله  : لزوجته ان تعليق دار آ إن دخلت ال
    . االستثناء والشرط له معنى، ولوال الداللة والوضع لما آان آذلك 

  



 

م في      : لناق د تكل ال نسلم التغيير في الوضع، بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة إطالقه إلى غيره بالقرينة، فق
ازا؛ فيكون       ] ال إله إال اهللا [  ان مج تثناء آ ه إال   [ إذا آانت من مورد النزاع، فإنه يزعم أن آل عام خص ولو باالس ال إل

  عنده مجازا   ] اهللا
  

ى أن        ومعلوم أن ه ه ال ل ـ أقرب من اب وإال قت ذا الكالم من أعظم المنكرات في الشرع، وقائله إلى أن يستتاب ـ فإن ت
ه  [ يجعل من علماء المسلمين، ثم هذا القائل مفتر على اللغة والشرع والعقل ؛ فإن العرب لم تتكلم بلفظ   مجردا،    ] ال إل

َع    {  : ، بل آانوا يجعلون مع اهللا إلهة أخرى، قال تعالى ] ال إله [   : وال آانوا نافين للصانع حتى يقولوا َهُدوَن َأنَّ َم َأِئنَُّكْم َلَتْش
    .  ] 5 : ص [  } َأَجَعَل اْلآِلَهَة ِإَلًها َواِحًدا ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب {   : ولهذا قالوا  ] 19 : األنعام [  } الّلِه آِلَهًة ُأْخَرى ُقل الَّ َأْشَهُد

  
ى  و القرآن آله يثبت توحيد األلهية ويعيب عليهم الشرك، وقد تواتر عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه أول مادعى الخلق ال

ال ه إال اهللا، وق هادة أن ال إل ول اهللا  (   : ش دا رس ه إال اهللا وأن محم هدوا أن ال إل ى يش اس حت ل الن رت أن اقات ،  ) أم
ات   ة اهللا            والمشرآون لم يكونوا ينازعونه في إالثب ات إلهي ى اثب ين عل ان الرسول والمشرآون متفق ي، فك ل في النف ب

ة إال       ذه الكلم ،وآان الرسول ينفي إلهية ما سوى اهللا وهم يثبتون، فلم يتكلم أحد ال من المسلمين وال من المشرآين به
ى   الثبات إلهية اهللا ولنفي إلهية ماسواه، والمشرآون آانوا يثبتون إلهية ما سواه مع إلهيت ذا المعن ه، أما إإللهة مطلقا به

    .  ؟ هذا المعنى هو الذي وضعوا له هذا اللفظ في أصل لغتهم  : فلم يكونوا مما يعتقدونه حتي يعبروا عنه، فكيف يقال
  

    . النسلم تغيير الداللة بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة إطالقه إلى غيره بالقرينة  : وأما قول القائل
  

ا مع        : له فيقال د، فأم ر مقي ا غي هذه مغلطة؛ فإنه في حال القيد لم يكن مطلقا، وهو ال يقتضي النفي العام إذا آان مطلق
ا    : اللفظ مطلقا، فكيف يقال  ] ال إله إال اهللا [  : القيد فقوله ان مطلق ان       ؟ إنه صرف عما آان يقتضيه لو آ ا لك ان مطلق و آ فل

زاال اإلطالق المقتضى لذلك، وهذا معنى تغيير الداللة فإنه لو آان له داللة عند اإلطالق يقتضي النفي العام، فبالتقييد 
ائلين      د الجمهور الق بطلت وصارت له داللة أخرى عند التقييد واالستثناء فخرج من اللفظ ما لواله لدخل في اللفظ عن

ل        بالعموم، وعند أهل الوقف، فخرج من اللفظ ما لواله لصلح أن يدخل، فعلى ا دخل، ب القولين ال يخرج من اللفظ م
ه     ا أن ة، آم ما لوال االستثناء لكان االستثناء يمنع ذلك االقتضاء، فلم يبق اللفظ مع االستثناء مقتضيا لنفي المستثني ألبت
 لم يبق مقتضيا بقوله صرفه عن مقتضاه من جهة إطالقه ليس بسديد؛ فإنه لو آان مقتضيا مطلقا لم يكن هناك استثناء

وال يصرف شيء، وإذا لم يكن مطلقا بل مقيدا باالستثناء فليس هناك إطالق يكون له اقتضاء ، وال هناك لفظ يقتضى 
    . نفي المستثنى، وال هناك مستثنى منفي

  
وآما يكثرون من تسمية آيات   . آما صنف بعضهم مجازات القراءات  . وأيضا من مفاسد هذا جعل عامة القرآن مجازا

ر هؤالء             القرآن م اني صحيحا فكيف وأآث روه من المع ا ذآ ان م ذا إذا آ اني الفاسدة، ه جازا، وذلك يفهم ويوهم المع
ك       ؟ يجعلون ما ليس بمجاز مجازا ا وجد ذل ه، آم وينفون ما أثبته اهللا من المعاني الثابتة، ويلحدون في أسماء اهللا وآيات

    . للمتوسعين في المجاز من المالحدة اهل البدع
  
    ؟ آيف والمجاز والحقيقة من صفات األلفاظ دون القرائن المعنويه  : ا قولهوأم
  

حقيقة هذا اللفظ آذا   : أوال ليس األمر آذلك عندآم، بل آثيرا ما تجعلون الحقيقة والمجاز اسما للمعنى، فتقولون  : فيقال
ارة،           اظ ت ه من عوارض األلف ظ، فتجعلون ذا اللف ة ه ون حقيق ذا؛ وتقول د       ومجازه آ ى أخرى، وق ومن عوارض المعن

    . استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى حقيقة وفي هذا مجاز  : تجعلونه من عوارض االستعمال، فيقال
  

نهم       . ال ضابط لهؤالء فإن منهم من يجعل استعمال اللفظ في بعض معناه حقيقة  : ثم يقال ازا، وم ه مج ومنهم من يجعل
ذا   من يجعله حقيقة ومجازا جميعا، آما قد ذآر ذلك في مسألة العموم واألمر إذا أريد به الندب هو مما يبين تناقض ه

    . األصل
  

هو من    : فقولك  . هب أن هذا من عوارض األلفاظ، فإنما هو من عوارض اللفظ المستعمل الذي أريد به معناه  : ثم يقال
    : مجموع؛ باطل من وجوه صفات األلفاظ دون القرائن المعنويه فال تكون الحقيقة صفه لل

  



 

ى؛    : أحدهما أن اللفظ لم يدل قط إال بقرائن معنوية، وهو آون المتكلم عاقال له عادة باستعمال ذلك اللفظ في ذلك المعن
دعوى المدعى        ا ف دل اللفظ إال معه ل، وال ي وهو يتكلم بعادته والمستمع يعلم ذلك، وهذه آلها قرائن معنويه تعلم بالعق

  غلط   : دل مع تجرده عن جميع القرائن العقليهأن اللفظ ي
  

تثناء والشرط والصفه              : أن يقال  : الثاني إن العامل المخصوص باالس ة؛ ف ة واللفظي رائن المعنوي ين الق رق ب أنت لم تف
لم     ه وس ى صلى اهللا علي دا س   (   : والبدل إنما اقترن به قرائن لفظية؛ وقد جعلته مجازا، وأيضا فقول النب له  أن خال يف س

  ال يعمد   : ؛ وقول أبي بكر رضي اهللا عنه ) اهللا على المشرآين
  

هي قرائن لفظية   . ظهر الطريق ومتنه  : وأمثال ذلك وما مثلت به من قوله  . إلى أسد من أسد اهللا يقاتل عن اهللا ورسوله
  بها عرف المعنى، وهو عندك مجاز 

  
ازا    أن نقول اذآر لنا ضابطا من القرائن  : الثالث ا مج ع ال      ! التى بها يكون حقيقة والقرائن التي يكون به ذا ممتن إن ه ف

    . سبيل لك إليه لبطالن الفرق في نفس األمر
  

ا         : فلو قيل لك  ! هب أنه مفتقر الى قرينه معنوية  : أن يقال  : الرابع ه م رن ب ان يشترط أن يقت الحقيقة اسم لنفس اللفظ لك
دفع        يبين معناه سواء آانت القر ا ي م يكن م ه ل رن ب ا اقت ينه لفظيه أو معنوية ولفظ الحقيقة في الموضعين اسم اللفظ لم

    . ذلك
  

  : أنا أجعل لك لفظ الحقيقة اسما للفظ وما اقترن مطلقا، لم يكن لك جواب عن هذا إال أن يقول  : أنه لو قيل لك  : الخامس
م قابلت      أنا اجعله اسما للفظ والقرينة اللفظية دون المعنوية ، وهذا المعنى لو آان صحيحا لم يكن معك إال مجرد تحك

    ؟ فكيف تجعل ذلك حجه معنوية على بطالن قول خصمك  . به تحكما، وليس تحكمك أولى
  

ك  ق ذل ه السادس [ وتحقي ال  :  ] بالوج و أن يق ك  : وه رائن   : قول اظ دون الق ن صفات األلف ة م از والحقيق آيف وأن المج
ازع            ؟  تكون الحقيقة صفة للمجموعالمعنوية فال ك المن ال ل إذا ق ه، ف ذي ابتدعت ة اللفظ ال ه إال مجرد حكاي ل    : ليس في ب

ن        ن م و أحس ذي ه ل اصطالحك باصالحه ال د قاب ان ق ة آ ة المعنوي ظ والقرين ن اللف دال م وع ال م لمجم ة اس الحقيق
    . جعلت آثيرا منه أو أآثره مجازااصطالحك حيث سمى جميع البيان الذي علمة اهللا عباده حقيقة، وأنت 

  
    . النزاع في ذلك لفظي : فهذا جوابك األول، وهو قولك   : فهذا النزاع لفظي، قيل لك  : فإن قلت

  
ة         : لى بعد هذا جوابا آخر، وهو قولك  : قوله رائن المعنوي اظ دون الق ة من صفات األلف فال    ؟ آيف وأن المجاز والحقيق

ك االصطالح،      تكون الحقيقة صفه ل ى ذل ادة معن ه إال إع لمجموع يقتضي أنك ذآرت جوابا ثأنيا غير األول، وليس في
زاع                أن الن يس معك إال اعترافك ب ه ل ين أن ة فتب رائن المعنوي ة اللفظ دون الق ى أن يسمى بالحقيق هو أنا اصطلحنا عل

ع ال        ذين سموا جمي اة المجاز ال م يكن نف راد        لفظي، فلو آان االصطالح مستقيما؛ ل ه الم ين ب د ب ان ق ة إذا آ كالم حقيق
ة ال أصل،ا ووضعا             ا في اللغ ه فرع ازا وجعل ا مج ه بيان ارالكالم وأحسنه وأتم بأنقص حاال ممن سمى ما هو من خي

    . حادثا غير به الوضع المتقدم، وجعله تابعا لغيره ال متبوعا
  
  في حجة أخرى لنفاة المجاز: فصل  
  

ولهم وقد ذآر نفاة المجاز حجة ضعي اللفظ             : فة، وهي ق ا ب ر عنه ا من صورة من الصور إال ويمكن أن يعب وأيضا م
ة                   د عن أهل الحكم ر حاجة بعي ة من غي ى القرين اره إل ا مع افتق ا، فاستعمال اللفظ المجازي فيه الحقيقي الخاص به

    . والبالغة في وضعهم
  

ده في استع     : وجواب الثاني  : وقد أجاب عن هذا بقوله د يكون الختصاصه       أن الفائ ة ق مال اللفظ المجازي دون الحقيق
دول    بالخفة عن اللسان؛ أو لمساغته في وزن الكالم لفظا ونثرا، والمطابقة، والمجانسة، والسجع وقصد التعظيم، والع

    . عن الحقيقي للتحقيق، إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة من الكالم
  



 

ه يوجب استعمال            هذه الحجة ضعيفة، والمجتمع ب  : فيقال ة ومجاز، لكن ى حقيق ام الكالم إل ا انقس لم له ه أن يس ها يلزم
تعمالها في        : الحقيقة دون المجاز وهذا يناقض قوله ازا إذا ثبت اس ليس في اللغه مجاز؛ بل المواضع التي سموها مج

، ومراتب البيان والبالغة  اللغة فهي آلها حقيقة على هذا القول، والتعبير لبعض الحقائق يكون أحسن وأبلغ من بعض
ل              ة في مث ة، ومن ظن أن الحقيق دل إال مع قرين ة، واللفظ ال ي ة الحقيق متفاوتة، وآل ذلك مما يدل عليه اللفظ بطريق

ه  ة   {  : قول َأِل اْلَقْرَي و جاهل      ] 82 : يوسف  [  } َواْس م ينكرون        . هو سؤال الجدران؛ فه ذا البحث يشبه بحث هؤالء، آله وه
تعمال ا اآن  اس ي المس ارة ف ي السكان وت ارة ف ة ت ظ القري تعمل لف ا يس ي حال أخرى آم ى وف ي معن ي حال ف ظ ف للف

ون        ك، لكن أولئك يقول ه أولئ وا في ط وافق ديره     : ويدعون أنه ال يعنى به إال المساآن؛ وهذا غل ا محذوف تق واسأل    : هن
    . بل المراد واسأل الجدران  : وأولئك يقولون  . أهل القرية

  
الصواب أن المراد بالقرية نفس الناس المشترآين الساآنين في ذلك المكان، فلفظ القرية هنا أريد به هؤالء، آما في  و

مْ   {   : قوله تعالى َر َلُه د  [  } َوَآَأيِّن مِّن َقْرَيٍة ِهَي َأَشدُّ ُقوًَّة مِّن َقْرَيِتَك الَِّتي َأْخَرَجْتَك َأْهَلْكَناُهْم َفَلا َناِص ه     ] 13 : محم ذلك قول وآ
ِلِه     {   : وقوله  ] 102 : هود [  } َوَآَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاِلَمة {  : تعالى ا َوُرُس ِر َربَِّه َوَآَأيِّن مِّن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن َأْم

    . ونظائره متعددة  ] 8 : الطالق [  } َفَحاَسْبَناَها ِحَساًبا َشِديًدا َوَعذَّْبَناَها َعَذاًبا نُّْكًرا
  
  في المجاز في القرآن الكريم: فصل  
  

ال      ه ق رآن، فإن ي الق از ف ن المج ره م ا ذآ ى م الكالم عل ذا ب ام ه ه   : وتم ن قول ذر ع ا   {   : يعت ن َتْحِتَه ِري ِم َتْج
    . واألنهار غير جارية  ] 25 : البقرة [  } اَألْنَهاُر

  
ل النهر آالقرية   : فيقال ه المحل، وإذا       : والميزاب ونحو ذلك، يراد به الحال ويراد به المحل، فإذا قي د ب ر النهر؛أري حف
    . جرى النهر؛ أريد به الحال  : قيل
  

ال    ] 4 : مريم [  } َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْيًبا {   : وعن قوله م لفظ االشتعال ل     : وهو غير مشتعل آاشتعال النار، فهذا مسلم؛ لكن يق
بيه      ذا تش ار، وه ن الن علة م ريان الش واد س ن الس ذي سرى م اض ال ي البي تعمل ف ا اس ى، إنم ذا المعن ي ه تعمل ف يس

م يحتمل اللفظ          ] 4 : مريم [  } َواْشَتَعَل الرَّْأُس َشْيًبا {   : واستعارة، لكن قوله الرأس ل دا ب   ] في  [ استعمل فيه لفظ االشتعال مقي
ْيًبا  {   : وهو قوله -اشتعال الحطب وهذا اللفظ  ريم  [  } َواْشَتَعَل الرَّْأُس َش م          -  ] 4 : م ل ل ر موضعه، ب م يستعمل قط في غي ل

ك           بيه ذل ه تش ار فال يضر، وإن قصد ب يستعمل إال في هذا المعنى، وإن آان هذا الوضع يغير بعد وضع اشتعلت الن
ة ال   ك          المعنى بهذا المعنى فال يضر، بل هذا شأن األسماء العام ه تل تبه في در مشترك تش ين ق ين المعني د أن يكون ب ب

    . االفراد
  

وا      ] الرأس [ مع   ] اشتعل [ وأما تسميته استعارة فمعلوم أنهم لم يستعيروا ذلك اللفظ بعينه، بل رآبوا لفظ  م يتكلم ا ل ترآيب
ذا      . به، وال أرادوا به غير هذا المعنى قط ل ه ال في مث ال     ل   : ولهذا ال يجوز أن يق ل يق يًبا، ب رأس ش يس    : م يشتعل ال ل

    . اشتعال الرأس مثل اشتعال الحطب وإن أشبهه من بعض الوجوه
  
    ؟ والذل ال جناح له   ] 24 : اإلسراء [  } َواْخِفضْ َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ {   : وعن قوله  : قال
  

اح    ال ريب أن الذل ليس له جناح مثل جناح الطائر، آما   : فيقال له ة، وال جن أنه ليس للطائر جناح مثل أجنحة المالئك
ه؛     ه ألبوي الذل مثل جناح السفر، لكن جناح اإلنسان جانبه، آما أن جناح الطير جانبه، والولد مأمور بأن يخفض جانب

لم   ضْ  َواْخ { ويكون ذلك على وجه الذل لهما ال على وجه الخفض الذي ال ذل معه، وقد قال للنبي صلى اهللا عليه وس ِف
ْؤِمِنينَ    َن اْلُم َك ِم ل    ] 215 : الشعراء  [  } َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَع م يق ه،           : ول ذل، فالرسول أمر بخفض جناحه وهو جانب اح ال جن

اقتران      ذل، ف ؤمر بال م ي والولد أمر بخفض جناحه ذال، فال بد مع خفض جناحه أن يذل ألبويه، بخالف الرسول فإنه ل
    . اقتران معانيه وإعطاء آل معنى حقهألفاظ القرآن تدل على 

  
ه   ك بقول ل ذل بحانه آم ه س م أن ةِ  {   : ث َن الرَّْحَم راء [  } ِم ز      ] 24 : اإلس ن العج اح ذل م ة ال جن ن الرحم اح ذل م و جن فه

    . إذ األول محمود والثاني مذموم  : والضعف
  



 

    ؟ وإالشهر ليست هي الحج   ] 197 : البقرة [  } َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت {   : وقوله  : قال
  

ظ،        : فيقال ذا أحد من اللف م ه معلوم أن أوقات الحج أشهر معلومات، ليس المراد أن نفس األفعال هي الزمان، وال يفه
ديره    : ولكن قد يقال م              : في الكالم محذوف تق ا أنه ادة العرب الحسنة في خطابه ات، ومن ع وقت الحج أشهر معلوم

ق           يحذفون من الكالم  ة في تحقي ادة تكون مبالغ وردون الكالم بزي م ي ا أنه ما يكون المذآور دليال عليه اختصارا، آم
م يحتج      ] 63 : الشعراء [  } اْضِرب بَِّعَصاَك اْلَبْحَر َفانَفَلَق {   : فاألول آقوله  . المعنى فمعلوم أن المراد فضرب فانفلق، لكن ل

ه       ان قول ظ إذ آ ي اللف ك ف ر ذل ى ذآ اقل  : إل رب؛فانفلق  : ن انفلق      : اض رب ف ه ض ى أن يال عل ه   . دل ذلك قول ْن  {   : وآ َم
ه   . تقديره بر من آمن أو صاحب من آمن  ] 62 : البقرة [  } آَمَن ُهرٌ   {   : وآذلك قول جُّ َأْش رة  [  } اْلَح ات الحج     : أي  ] 197 : البق أوق

نفس الحج ليس بأشهر؛ إنما يتوجه لو آان   : ازا، وقول القائلأشهر، فالمعنى متفق عليه، لكن الكالم في تسمية هذا مج
    . أن أوقات الحج أشهر معلومات  : هذا مدلول الكالم؛ وليس آذلك، بل مدلوله عند من تكلم به أو سمعه

  
    ؟ ال تنهدم  ؛والصلوات ] 40 : الحج [  } لَُّهدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد {   : وقوله  : قال
  

ا استعمل لفظ      : قد قيل  : فيقال إن الصلوات اسم لمعابد إليهود، يسمونها صلوات باسم ما يفعل فيها، آنظائره؛ وهو إنم
    . والهدم إنما يكون للمكان فاستعمله مع هذا اللفظ في المكان  } لَُّهدَِّمْت {   : الصلوات في المكان مقرونا بقوله

  
    ؟  ] 43 : النساء [  } َأْو َجاء َأَحٌد مِّنُكم مِّن اْلَغآِئِط {   : وقوله  : قال
  

اآن         : لفظ الغائط في القرآن يستعمل في معناه اللغوي وهو   : فنقول ابون األم انوا ينت ئن من األرض؛ وآ ان المطم المك
مرحاضا ألجل الرحض المنخفضة لذلك وهو الغائط، آما يسمى خالء لقصد قاضي الحاجة الموضع الخالي، ويسمى 

ائط إذا قضى           ا يجيء من الغ ادة إنم بالماء ونحو ذلك، والمجيء من الغائط اسم لقضاء الحاجة؛ ألن اإلنسان في الع
ا تسمية               ا يخرج من اإلنسان غائط د يسمون م د اإلطالق التغوط فق ا عن م منه حاجته، فصار اللفظ حقيقة عرفية يفه

ائط    : ومنه قول عائشة  . الميزابجرى   : للحال باسم محله آما في قوله ر الغ يس في     . مرن أزواجكم يغسلن عنهن أث ول
ه آِئِط {   : قول ن اْلَغ نُكم مِّ ٌد مِّ اء َأَح اء [  } َأْو َج ائط يتضمن    ] 43 : النس ن الغ ل المجيء م اه؛ ب ر معن ي غي ظ ف تعمال اللف اس

    . المستلزم األمر المستور، وآالهما مراد التغوط، فكنى عن ذلك المعنى باللفظ الدال على العمل الظاهر
  

وهذا آثير في الكالم، يذآر الملزوم ليفهم منه الزمه المدلول، وآالهما دل عليه اللفظ، لكن أحدهما وسيلة إلى اآلخر، 
اد    (   : آقول إحدى النسوة في حديث أم زرع إن عظم ال    .  ) زوجي عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الن اد  ف رم

رم   تلزم للك ة، وقرب         . يستلزم آثرة الطبخ المستلزم في عادتهم لكثرة الضيف؛ المس تلزم طول القام اد يس وطول النج
ا       ل أيض ال والمح م للح اد اس ه، والن ى بيت اد إل ة الن ده بحج تلزم قص اد يس ن الن ت م ه  . البي ه قول ْدُع  {   : ومن َفْلَي

وم       ] 29 : العنكبوت [  } َوَتْأُتوَن ِفي َناِديُكُم اْلُمنَكَر {   : وقوله  ] 17 : العلق [  } َناِدَيه م الق فهنا هو المحل، وفي تلك هو الحال، وه
    .  ] دار الندوة [ الذين ينتدون، ومنه 

  
ال الشعبي     اجون، ق ذين يتن داء        : وأصله من مناداة بعضهم لبعض، بخالف النجاء فإنهم ال ا ن ة فهي إم رت الحلق إذا آث

وُر   {   : قوله  : وقال  . فناداه وناجاه  ] 52 : مريم [  } َوَناَدْيَناُه ِمن َجاِنِب الطُّوِر اْلَأْيَمِن َوَقرَّْبَناُه َنِجيًّا {   : اء قال تعالىوإما نج اللَُّه ُن
    ؟  ] 35 : النور [  } السََّماَواِت َواْلَأْرِض

  
ه   قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى اهللا علي  : فيقال ول في دعائ يم السموات        (   : ه وسلم آان يق د، أنت ق ك الحم م ل الله

يهن   ن ف موات واألرض وم ور الس ت ن د أن ك الحم يهن، ول ن ف عاع الشمس    ) واألرض وم ه ش ظ أن وم اللف يس مفه فل
ه                  راد ب ور ي ظ، والن دلول اللف ذا م الطين أن ه ا ظن بعض الغ ور السموات واألرض، آم يس هو ن ذا ل إن ه والنار؛ ف

إن ربكم ليس   : لمستنير المنير لغيره بهديه، فيدخل في هذا أنت الهادي ألهل السموات واألرض، وقد قال ابن مسعودا
اقض أن يكون    عنده ليل وال نهار، نور السموات من نور وجهه، وإذا آان آونه رب السموات واألرض وقيمها ال ين

ه  قد جعل بعض عباده يرب بعضا من بعض الوجوه ويفهمه؛ فك  َأْرضِ     { ذلك آون َماَواِت َواْل وُر السَّ ُه ُن ور  [  } اللَّ   ] 35 : الن
    . منيرها ال يناقض أن يجعل بعض مخلوقاته منيرا لبعض

  



 

النور              ان متصًفا ب ورا آ ا جعل القمر ن ه لم ور؛ فإن واسم النور إذا تضمن صفته وفعله آان ذلك داخال في مسمى الن
    . من مخلوقاته، والخالق أولى بصفة الكمال الذي ال نقص فيه من آل ما سواه وآان منيرا على غيره، وهو مخلوق

  
    ؟ والقصاص ليس بعدوان  : قال  ] 194 : البقرة [  } َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم {   : وقوله  : قال
  

ان    : فيقال م آ ا،         العدوان مجاوزة الحد، لكن إن آان بطريق الظل ان عدال مباح ق القصاص آ ان بطري ا، وإن آ محرم
م        داء األول ظل ه، واالعت داء علي فلفظ العدوان في مثل هذا هو تعدي الحد الفاصل، لكن لما اعتدى صاحبه جاز االعت
دوان                ى وجه القصاص بخالف الع داء عل ه اعت ين أن ا يب د بم ا مقي داء هن اح، ولفظ االعت والثاني مباح، ولفظ عدل مب

داء         ابتداء ه االبت م من الجزاء فه د ب م يقي إذا ل م، ف ه      : فإنه ظل ا يقابل ال   . إذ األصل عدم م ه   : ق يَِّئٌة     {   : وقول يَِّئٍة َس َزاء َس َوَج
مْ    {   : وقوله  ] 40 : الشورى [  } مِّْثُلَها َتْهِزىُء ِبِه ُه َيْس رة  [  } الّل هُ    {   ] 15 : البق ُر الّل ُروَن َوَيْمُك ال  [  } َوَيْمُك ال   ؟   ] 30 : األنف يئة    : فيق الس

راد       يس الم يئة، ول ه من الس اسم لما سبق صاحبها، فإن فعلت به على وجه العدل والقصاص آان مستحقا لما فعل مع
أنها تسبق الفاعل حتى ينهي عنها، بل تسبق المجازى بها، ولفظ السيئة والحسنة يراد به الطاعة والمعصية؛ ويراد به 

ن نَّْفِسكَ     {   : يبة، آقولهالنعمة والمص يَِّئٍة َفِم ن َس ه  ] 79 : النساء  [  } مَّا َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن الّلِه َوَما َأَصاَبَك ِم ِإن  {   : ، وقول
، لم يرد  ] 40 : الشورى [  } َوَجَزاء َسيَِّئٍة {   : وقوله  ؟  ] 120 : آل عمران [  } َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة َيْفَرُحوْا ِبَها

ا أن يصاب                   يئات المصاب فجزاؤه م فهي من س ره بظل ى غي راد جزاء من أساء إل ا الم ا، وإنم به آل من عمل ذنب
    . جزاء من أساء إليك أن تسيء إليه مثل ما أساء إليك، وهذه سيئة حقيقة  : المسيء بسيئة مثلها، آأنه قيل

  
هزاء والمكر بأن يظهر اإلنسان الخير والمراد شر، فهذا إذا آان على وجه جحد الحق وظلم الخلق فهو ذنب أما االست

الى    ال اهللا تع نا، ق اُلوْا      {   : محرم، وأما إذا آان جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله آان عدال حس وْا َق ِذيَن آَمُن وْا الَّ َوِإَذا َلُق
َتْهِزُؤونَ    آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوْا ِإَلى  ُن ُمْس ا َنْح ْم ِإنََّم رة  [  } َشَياِطيِنِهْم َقاُلوْا ِإنَّا َمَعْك إن الجزاء من جنس العمل      ] 14 : البق ال    . ؛ ف وق

ال   ] 50 : النمل [  } َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرَنا َمْكًرا {   : تعالى ًدا      {   : آما ق ُد َآْي ًدا َوَأِآي ُدوَن َآْي ْم َيِكي ال   ] 16، 15 : الطارق  [  } ِإنَُّه   : وق
    ] 76 : يوسف [  } َآَذِلَك ِآْدَنا ِلُيوُسَف { 

  
وآذلك جزاء المعتدي بمثل فعله؛ فإن الجزاء من جنس العمل، وهذا من العدل الحسن، وهو مكر وآيد إذا آان يظهر  

    . له خالف ما يبطن
  
ْرِب أَ   {   : قال اًرا لِّْلَح هُ  ُآلََّما َأْوَقُدوْا َن ا الّل دة  [  } ْطَفَأَه ا          ] 64 : المائ ارا يجتمع إليه دون ن ذا اللفظ أصله أن المحاربين يوق ، فه

ا              ] على [ أعوانهم وينصرون وليهم  ذا آم م صار ه رهم، ث م يجتمع أم إذا طفئت ل ا، ف اربتهم إال به عدوهم، فال تتم مح
ى نفسك        يداك أوآ  : تستعمل األمثال في آل محارب بطل آيده، آما يقال اه أنت الجاني عل خ، ومعن وك نف ا وف ا    . ت وآم

    . فرطت وقت اإلمكان  : الصيف ضيعت اللبن، معناه  : يقال
  

وصار يفهم منها ذلك عند اإلطالق   . وهذه األلفاظ آان لها معنى خاص نقلت بعرف االستعمال إلى معنى أعم من ذلك
ل آسائر األلفاظ التي نقلها أهل العرف إلى أعم من معناها، مثل لغلبة االستعمال، وال يفهم منها خصوص معناها األو

ر العنق       : ، وقد يقال ] 92 : النساء [  } َفَتْحِريُر َرَقَبٍة {   : لفظ الرقبة والرأس في قوله إن تحري زوم، ف إن هذا من باب داللة الل
هل يعتق   : دخلت الدار؛ فقطعت يده ثم دخل الداريدك حر إن   : يستلزم تحرير سائر البدن؛ ولهذا تنازع الفقهاء إذا قال

    . على وجهين، بناء على أنه من باب السراية أو من باب العبادة  ؟ 
  

    . أنت حر أن فعلت آذا، والحقيقة الحرفية والشرعية معلومة في اللغة  : والصحيح أنه من باب العبادة، ومعناه
  
    ؟ إلى ما ال يحصى ذآره من المجازات   : قال
  

ى     : وقالوا ازا، وعل ما يذآر من هذا الباب إما أن يكون النزاع في معناه أو المعنى متفق عليه، والنزاع في تسميته مج
 أراد بالسماء   : قيل  ] 44 : هود [  } َيا َأْرُض اْبَلِعي َماءِك َوَيا َسَماء َأْقِلِعي َوِغيَض اْلَماء {   : التقديرين فال حجة لك فيه؛ آقوله

    . يا سماء امسكي عن إالمطار  : يا مطر انقطع، وليس آذلك، بل االقالع االمساك، أي  : المطر، أي
  



 

ول            اني بال حجة، ويق ك المع ر تل تعمالها في غي دعي اس ة في ان معروف ذا    : وآثيرا ما يأتي المدعي إلى ألفاظ لها مع ه
ه      مجاز، فهذا ال يقبل، ومن قسم الكالم إلى حقيقة ومجاز متفقو راد ب ذا ي ة، وه ن على أن األصل في الكالم هو الحقيق

ل   : شيئان ل      : يراد به أنه إذا عرف معنى اللفظ وقي ذا االستعمال مجاز قي ة     : ه ل األصل الحقيق وإذا عرف أن للفظ     . ب
ة ال             ى دالل المعنى المعروف عل ارة ب ي؛ فيستدل ت اه الحقيق ى معن لفظ  مدلوالن حقيقي ومجازي فاألصل أن يحمل عل

    . عليه، وتارة باللفظ المعروف داللته على المعنى المدلول عليه
  

الى ه تع ي قول ل ف إذا قي ْوِف {   : ف وِع َواْلَخ اَس اْلُج ُه ِلَب ا الّل الفم  ] 112 : النحل [  } َفَأَذاَقَه ذوق ب ل  . أن أصل ال ك ذوق   : قي ذل
ْم         {   : الطعام؛ فالذوق يكون للطعام ويكون لجنس العذاب آما قال َأْآَبِر َلَعلَُّه َذاِب اْل َأْدَنى ُدوَن اْلَع َذاِب اْل َن اْلَع ِذيَقنَُّهْم ِم َوَلُن

  : فقوله  ] 48 : القمر [  } ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر {   : وقوله  ] 49 : الدخان [  } ُذْق ِإنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم {   : وقوله  ] 21 : السجدة [  } َيْرِجُعوَن
    . صريح في ذوق مس العذاب ال يحتمل ذوق الطعام  ] 48 : القمر [  } ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر { 

  
ال     إذا ق ه، ف ل من م؛ بخالف القلي ي إالل م ف ان أعظ دن آ بس الب وع والخوف إذا ل م الج وِع   {   : ث اَس اْلُج ُه ِلَب ا الّل َفَأَذاَقَه

ا   فإنه لم يكن ي  ] 112 : النحل [  } َواْلَخْوِف اظ دون م دل على لبسه لصاحبه وإحاطته به، فهذه المعاني تدل عليها هذه األلف
ا استعمل     ع إنم إذا قيل جاعت وخافت؛ فإنه يدل على جنس ال على عظم آيفيته وآميته، فهذا من آمال البيان، والجمي

الطعام، وذوق الجوع ليس فيه اللفظ في معناه المعروف في اللغة؛ فإن قوله ذوق لباس الجوع والخوف ليس هو ذوق 
    . هو ذوق لباس الجوع

  
رآن لفظ إال            يس في الق رآن ول در الق ه اإلنسان بعض ق ولهذا آان تحرير هذا الباب هو من علم البيان الذي يعرف ب

راد  ه الم ين ب ا يب رون بم ل    . مق ال القائ إذا ق يره؛ ف وره أو تقص ن قص رآن فم م الق ي فه ط ف ن غل َرُب  {   : وم َيْش
ل   :  ] 6 : اإلنسان [  } ِبَها ا    : أن الباء زائدة آان من قبله علمه؛ فإن الشارب قد يشرب وال يروى فإذا قي دل     : يشرب منه م ي ل

ري،           :  ] 6 : اإلنسان  [  } َيْشَرُب ِبَها {   : وإذا ضمن معنى الري فقيل  . على الري ه ال ذي يحصل ب ى الشرب ال يال عل ان دل آ
    . لفظ الباءوهذا شرب خاص دل عليه 

  
دة  [  } َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم {   : آما دل لفظ الباء في قوله راد          ] 6 : المائ يس الم ه بالعضو؛ ل ى إلصاق الممسوح ب عل

الباء زائدة جعل المعنى امسحوا وجوهكم، وليس في مجرد مسح الوجه إلصاق الممسوح من       : فمن قال  . مسح الوجه
ال     } َوَأْرُجَلُكْم {   : لصعيد، ومن قرأالماء وا ه ق دليل أن ينِ   {   : فإنه عائد على الوجه واأليدي؛ ب ى اْلَكْعَب ا     } ِإَل ان عطف و آ ، ول

يمم     .  ] 6 : المائدة [  } َفاْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم { على المحل لفسد المعنى، وآان يكون ه في الت حُ  {   : وأيضا فكلهم قرأوا قول وْا َفاْمَس
هُ  دة  [  } ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّْن ى               ] 6 : المائ ا عل ى المجرور معطوف ان المعطوف عل و آ ين من جنس واحد، فل ولفظ اآليت

ه      م أن قول ذلك عل ا آ م يقرءوه ا ل ب، فلم ديكم بالنص رأوا أي ل لق ى   {   : المح ْم ِإَل ُكْم َوَأْرُجَلُك ُحوْا ِبُرُؤوِس َواْمَس
    . عطف على الوجوه واأليدي  ] 6 : المائدة [  } اْلَكْعَبيِن

  
    : قال ابن عقيل

  
  في رد ابن عقيل على من تكلف وجعل المجاز حقيقة: فصل  
  

    . في أسئلتهم، وقد تكلفوا غاية التكليف وتعسفوا غاية التعسيف في بيان أنه حقيقة
  

أخوذ من قريت الم          : فمن ذلك قولهم اس؛ م ة هي مجتمع الن ا،        أن القري ة في رحمه رأت الناق ا ق اء في الحوض؛ وم
ة   ذلك حقيق الم فك وع آ ه مجم ذلك لكون راءة ل رآن والق دهم، وسمي الق اع األضياف عن ر الجتم رئ ومق فالضيافة مق
  : االجتماع إنما هو للناس دون الجدران، فما أراد إال مجمع الناس وهو في نفسه حقيقة القرية، يوضح ذلك قوله تعالى

َك {  وا َوِتْل ا َظَلُم اُهْم َلمَّ َرى َأْهَلْكَن ف [  } اْلُق الى ] 59 : الكه ه تع ا  {   : ، وقول ِر َربَِّه ْن َأْم ْت َع ٍة َعَت ن َقْرَي َأيِّن مِّ َوَآ
    . ، وهذا يرجع إلى المجتمع، إلى الناس دون الجدران، والعير اسم للقافلة ] 8 : الطالق [  } َوُرُسِلِه

  
ه     . مير إذا أراد اهللا نطقها أنطقها، وزمن النبوات وقت لخوارق العاداتواألبنية والح  : قالوا ولو سالها ألجابته عن حإل

الى   ه تع ة، وقول ه وآرام زة ل قِّ   {   : معج ْوَل اْلَح ْرَيَم َق ُن َم ى اْب َك ِعيَس ريم [  } َذِل ه   ] 34 : م ار بقول ا أش ْوَل  {   : إنم َق
د      . ونسبته إلى أمه، وذلك حقيقة قول اهللاإلى اسمه   ] 34 : مريم [  } اْلَحقِّ ال صاحبكم أحم د ق ي    : وق االسم    : اهللا هو اهللا يعن



 

ِرِهمْ     {   : وقوله تعالى  . هو المسمى َل ِبُكْف وِبِهُم اْلِعْج ي ُقُل رة  [  } َوُأْشِرُبوْا ِف رد في البحر         ] 93 : البق د أن ب ا نسف بع ه لم ، فإن
    . ذلك العجل، فال شيء مما ذآرتم إال وهو حقيقة وشربوا من الماء آان ذلك حقيقة

  
ان الحيض أو           : فيقال  : قال ابن عقيل راء لزم رء واألق ذا سمي الق ع؛ فله للقرية ما جمعت واجتمع فيها ال نفس المجتم

الجامع  زمان الطهر، والتصرية والمصراة والصراة اسم مجمع اللبن والماء؛ ال لنفس اللبن والماء المجتمع، والقاري 
ائم     ن ذات به م تك را أن ل مى عي ة ال تس ال، والقافل ياف ف س األض ا نف ياف، فأم امع لألض ري الج ري، والمق للق
ى             ع عل ا يق ى الرجال آم ع عل ان يق ة لك ان اسما لمجرد القافل مخصوصة؛ فإن المشاة والرجال ال تسمى عيرا، فلو آ

    . أرباب الدواب؛ فبطل ما قالوه
  

ه،      : ب الجدارلو سأل ألجا  : وقولهم د التحدي ب فمثل ذلك ال يقع بحسب االختيار، وال يكون معتمدا على وقوعه إال عن
    . فإما أن يقع بالهاجس وعموم األوقات فال

  
ذي هو االسم             : يرجع إلى االسم  ] 34 : مريم [  } َذِلَك ِعيَسى {   : وقوله ول ال ازا؛ ألن الق ان مج ذا آ ى ه وه عل إنهم إذا حمل ف
ْبَحاَنهُ       {   : بمضاف إليه؛ ولذا نقولليس  ٍد ُس ن َوَل َذ ِم ِه َأن َيتَِّخ اَن ِللَّ ريم  [  } َما َآ ابن         ] 35 : م يس ب ول ل ذي هو الق واالسم ال

ي                ة، الت ات الخارق ه اآلي ى يدي ذي ظهرت عل ا االسم، ال ع عليهم ذي يق روح ال مريم، وإنما ابن مريم نفس الجسم وال
    . جعلوه ألجل ظهورها إلها

  
ولهم فه      : وق ا نس ل لم س ذات العج راد نف ال       : الم ون عج ن أن يك رج ع ف خ إذا نس ورة      : ف ة الص ل حقيق ل العج ب

ع     : المخصوصة التي خارت، وإال برادة الذهب ال تصل إال القلوب، وغاية ما تصل إلى األجواف بقها الطب فإما أن يس
ر   فيحيلها إلى أن تصل إلى القلب فليس آذلك بل سحالة ال ى غي ذهب إذا حصلت في المعدة رسبت، بحيث ال ترتقي إل

ول العرب       ب؛ وألن ق ى القل باب،          : إشربوا   : محلها فضال عن أن تصل إل ى األس ا يرجع إل ى الشرب إنم ال يرجع إل
اء     : االيساغ وذلك يرجع إلى الحب ال إلى الذوات التي هي األجسام؛ ولهذا ال يقال  : وهو وبهم الم إذ هو   إشربوا في قل

م       ؟ مشروب، فكيف يقال في العجل على أن إضافته نفسه إلى القلب إضافة له إلى محل الحب  ر أنه د ورد في الخب وق
    . هذا أحب إلينا من موسى ومن إله موسى؛ لما نالهم من محبته في قلوبهم : آانوا يقولون في سحالته إذا تناولوها 

  
م         أما ما ذآروه من القرية؛ فالقرية  : قلت اول المساآن وسكانها، ث و اسم يتن والنهر ونحو ذلك اسم للحال والمحل، فه

الحكم قد يعود إلى الساآن؛ وقد يعود إلى المساآن؛ وقد يعود إليهما آاسم اإلنسان؛ فإنه اسم للروح والجسد؛ وقد يعود 
    . الحكم على أحدهما، وآذلك الكالم اسم للفظ والمعنى، وقد يعود الحكم إلى أحدهما

  
ذي               إن ال اء؛ ف ري بالي رى يق الهمزة وق رأ ب ين ق وا ب م يفرق اء، ل ة من العلم وأما االشتقاق فهذا الموضع غلط فيه طائف

ه أي  ه قريت الضيف أقري ك، ومن راءة ونحو ذل ة والق ه القري زة ومن ال هم ري ب رى يق و ق ع ه ى الجم ه   : بمعن جمعت
ه، وتقريت ا ي الحوض جمعت اء ف ك، وقريت الم اهوضممته إلي تقريتها إذا   : لمي ا واس بالد وقريته روت ال ا، وق تتبعته

ك    : تتبعتها تخرج من بلد إلى بلد، ومنه االستقراء؛ وهو ر قول إن ذاك      : تتبع الشيء أجمعه وهذا غي رآن؛ ف تقرأته الق اس
    . من المهموز، فالقرية هي المكان الذي يجتمع فيه الناس، والحكم يعود إلى هذا تارة وإلى هذا أخرى

ط؛     : وأما قرأ بالهمز فمعناه االظهار والبيان، والقرء والقراءة من هذا الباب، ومنه قولهم ما قرأت الناقة سال جزور ق
اري    : أي ا، والق ن رحمه ه م ه وأخرجت ا أظهرت الى     : م ال تع ه، ق رآن ويخرج ر الق ذي يظه و ال ُه  {   : ه ا َجْمَع ِإنَّ َعَلْيَن

ا    : ، ففرق بين الجمع والقرآن، والقرء ] 17 : القيامة [  } َوُقْرآَنُه هو الدم لظهوره وخروجه، وآذلك الوقت؛ فإن التوقيت إنم
    . يكون باألمر الظاهر

  
لم للمستحاضة    ه وس دعي   (   : ثم الطهر يدخل في اسم القرء تبًعا آما يدخل الليل في اسم اليوم، قال النبي صلى اهللا علي

    . طهر الذي يتعقبه حيض هو قرء فالقرء اسم للجميع، وال ) الصالة أيام أقرائك
  

ة          د بثالث ا أن تعت رًءا ؛ ألن عليه ذلك ق د ب م تعت وأما الطهر المجرد فال يسمى قرًءا؛ ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة ل
ى أ               ابر الصحابة عل ان أآ ذا آ ر؛ وله دمها من الطه ا تق رء الحيضة مع م ان الق اء طهرآ ن قروء، وإذا طلقت في أثن

رء هو         ان الق و آ روء؛ فل ة ق ربص ثالث األقراء الحيض، آعمر وعثمان وعلي وأبي موسى وغيرهم؛ ألنها مأمورة بت
ابر الصحابة ومن                 إن أآ ة؛ ف ائفتين في الحيضة الثالث زاع من الط إن الن ث، ف رأين وبعض الثال دة ق الطهر لكانت الع



 

م تغتسل من الحيضة الثا      : وافقهم يقولون د         هو أحق بها ما ل ة فق ة، وصغار الصحابة إذا طعنت في الحيضة الثالث لث
ر، واهللا أمر أن            د مضى بعض الطه اع وق ر جم ا طاهًرا من غي حلت، فقد ثبت بالنص واإلجماع أن السنة أن يطلقه

ه دة، وقول اء الع ي أثن دة ال ف تقبال الع ق الس ُرَوٍء {   : يطل َة ُق رة [  } َثَالَث ه  ] 228 : البق يس هو آقول إن ذاك   : عدد ل أشهر؛ ف
    . صيغة جمع ال عدد، فال بد من ثالثة قروء آما أمر اهللا، ال يكفي بعض الثالث

  
راءتين       : ففيه قراءتان مشهورتان  ] 34 : مريم [  } َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َقْوَل اْلَحقِّ {   : وأما قولك ى الق ع والنصب، وعل الرف
ر        : وقيل  . عيسى؛ آما سمي آلمة اهللا  : أن المراد بقول الحق  : قد قيل ول الحق؛ فيكون خب اه ق بل المراد هذا الذي ذآرن

ه   ائر؛ آقول ه نظ ذا ل ذوف، وه دأ مح ُبُهمْ  {   : مبت ْم َآْل ٌة رَّاِبُعُه َيُقوُلوَن َثَلاَث ف [  } َس ة   ] 22 : الكه ن   { اآلي قُّ ِم ِل اْلَح َوُق
ذا              ه   : أي  ] 29 : الكهف [  } رَّبُِّكْم ى ه ة اهللا وعل ول الحق آتسميته آلم ه عيسى فتسميته ق د ب م، وإن أري ذا الحق من ربك

    . فيكون خبرا وبدال
  

    . وعلى آل قول فله نظائر فالقول في تسميته مجازا آالقول في نظائره
  

د ا     ن عب ه اب ذا   واألظهر أن المراد به أن هذا القول الذي ذآرناه عن عيسى ابن مريم قول الحق إال أن دخل في ه   . هللا ي
ى اهللا أن       : المراد بالحق اهللا؛ والمراد قول اهللا  : ومن قال ول إل رآن إذا أضيف الق فهو وأن آان معنى صحيحا فعادة الق

َواللَُّه  {   : لهوقو  ] 34 : مريم [  } َقْوَل اْلَحقِّ {   : قول الحق إال إذا آان المراد القول الحق، آما في قوله  : قول اهللا، ال يقال  : يقال
    ] 84 : ص [  } َفاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقوُل {   : وقوله  ] 4 : األحزاب [  } َيُقوُل اْلَحقَّ

  
صالة األولى ودار اآلخرة،   : وقولهم  ] 9 : ق [  } َوَحبَّ اْلَحِصيِد {   : ثم مثل هذا إذا أضيف فيه الموصوف إلى الصفة، آقوله

ا     ر من نح د آثي اة البصرة أن              هو عن ر من نح د آثي ى صفته بال حذف، وعن رهم إضافة الموصوف إل ة وغي ة الكوف
ى المحذوف وال يخطر      : المضاف إليه محذوف تقديره صالة الساعة األولى، واألول أصح، ليس في اللفظ ما يدل عل

    .  ] 73 : األنعام [  } َقْوُلُه اْلَحقُّ {   : وقال  ] 94 : البقرة [  } الدَّاُر اَآلِخَرُة {   : بالبال، وقد جاء في غير موضع آقوله
  

وبالجملة فنظائر هذا في القرآن وآالم العرب آثير، وليس في هذا حجة لمن سمى ذلك مجاًزا إال آحجته في نظائره، 
    . فيرجع في ذلك إلى األصل

  
تملة       ] 195 : الشعراء [  } يٍنِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ مُِّب {   : ومن أدلتنا قوله تعالى  : قال ابن عقيل ة العرب مش ي فلغ وإذا ثبت أنه عرب

ى            ام الكالم وفصاحته عل ا تمت أقس ذلك لم و أخل ب على االستعارة والمجاز، وهي بعض طرق البيان والفصاحة، فل
اظ إال   التمام والكمال، وإنما يبين تعجيز القوم إذا طال وجمع من استعارتهم وأمثالهم وصفاتهم، وال نص بجواز   األلف

ين   ة واآليت رام           ! إذا طالت؛ ولهذا ال يحصل التحدي بمثل بيت، وال باآلي رم احت ر محت ه غي ل من م القلي ذا جعل حك وله
ائر     ة وس از والحقيق ى بالمج إذا أت ه، ف از في ه ال إعج ك ألن ل ذل ه، آ ائض تالوت ب والح ل، فسوغ الشرع للجن الطوي

امع  ه الج اق آالم امه فف الم وأقس ك االقسامضروب الك ى تل ذا   : المشتمل عل م، فه ز له از؛ وظهر التعجي ان إالعج آ
    . يوجب أن يكون في القرآن مجاز

  
ون           : قلت اء، ويقول ر العلم ا ينازعه أآث ا مم ل       : ما ذآره من أن السورة القصيرة ال إعجاز فيه ل السورة معجزة، ب ب

ن         و بكر اب ال أب ين، ق ة واآليت اد  ونازعه بعض االصحاب في اآلي ي البرآات      -العم ا جاز      : -شيخ جدي أب ه إنم قول
ما أراه صحيًحا؛ ألن الكل محترم، وإنما ساغ للجنب قراءة بعض    : للجنب قراءة اليسير من القرآن ألنه ال إعجاز فيه

دم        ه الصالة مع يسير ال ا سوغ ل  اآلية توسعة على المكلف، ونظرا في تحصيل المثوبة والحرج مع قيام الحرمة، آم
    . مع نجاسته

  
َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن  {   : فحق، بل بلسان قريش آما قال تعالى  : أن القرآن نزل بلغة العرب  : وأما قوله  : قلت
ال            : وقال عمر وعثمان  ] 4 : إبراهيم [  } َقْوِمِه ذ فمن ق ريش، وحينئ ذا الحي من ق ة ه زل بلغ رآن ن اظ    : إن هذا الق إن األلف

رآن مجاز      : التي فيه ليست مجازا ونظيرها من آالم العرب مجاز فقد تناقض، لكن األصحاب الذين قالوا ليس في الق
    . لم يعرف عنهم أنهم اعترفوا بأن في لغة العرب مجازا؛ فال يلزمهم التناقض

  



 

ة        إن في لغة العرب مجازا غير ما يوجد نظيره في ا   : وأيضا فقول القائل ه من المبالغ وقين في إن آالم المخل رآن؛ ف لق
ان المسمى      : والمجازفة من المدح والهجو والمراثي وغير ذلك ما يصأن عنه آالم الحكيم؛ فضال عن آالم اهللا  إذا آ ف

ا         ازا إنم ذا ألن تسمية بعض الكالم مج ازا، وه ال يسمي مجازا إال ما آان آذلك لم يلزمه أن يسمي ما في القرآن مج
    . مر اصطالحي، ليس أمرا شرعيا وال لغويا وال عقلياهو أ

  
ازا، فال       ولهذا آان بعضهم يسمي بالمجاز ما استعمل فيما هو مباين لمسماه، وما استعمل بعض مسماه ال يسميه مج

اء      ر الفقه ازا، وهو اصطالح أآث د    . يسمون استعمال العام في بعض معناه مجاًزا، وال األمر إذا أريد به الندب مج وق
ال      : ال يقولون د اإلطالق، فال يق   : إن ذلك استعمال في غير ما وضع له، بناء على أن بعض الجملة ال يسمى غيرا عن

راد        ات الم ة في إثب ى القرين يج إل الواحد من العشرة أنه غيرها، وال ليد اإلنسان أنها غيره وألن المجاز عندهم ما احت
ظ، بخالف             إال في دفع ما لم يرد، والقرينة في ا  ه اللف دلوال علي اقي م ه اللفظ وتبقى الب ا دل علي ألمر تخرج بعض م

    . القرينة في األسد فإنها تبين أن المراد ال يدخل في لفظ األسد عند اإلطالق
  

ع        . وإذا آان اصطالح أآثر الفقهاء التفريق بين الحقيقة والمجاز اللفظ جمي رد ب م ي ى ل وآخرون اصطلحوا على أنه مت
اللفظ؛ أو آانت    معناه فهو مجاز عندهم ثم هؤالء أآثرهم يفرقون بين القرينة المنفصلة أو المستقلة؛ وبين ما تأصلت ب

ه  ه إال اهللا   : من لفظه؛ أو لم تستقل؛ فلم يجعلوا ذلك مجاًزا لئال يلزم أن يكون عامة الكالم مجاًزا، حتى يكون قول   : ال إل
ان           مع العلم بأن المشرآين لم  ! مجاًزا  ة أخرى، فك ه إله ون مع انوا يجعل ا آ ه حق، وإنم يكونوا ينازعون في أن اهللا إل

ه، وأن الموضوع       ا وضع ل ر م النزاع بين الرسول وبينهم في نفي األلهية عما سوى اهللا حقيقة، إذ لم يستعمل في غي
ه، وال     األصل هو النفي وهو نفي اإلله مطلقا، فهذا المعنى لم يعتقده أحد من العرب، بل وال ل ر عن هم قصد في التعبي

ه،       افين ل م يتصوروه إال ن ى ل وضعوا له لفًظا بالقصد األول، إذ آان التعبير هو عما يتصور من المعاني، وهذا المعن
    . يتصوروه مثبتين له ونفي النفي إثبات

  
ذا ه            : فمن قال ه، وأن ه ان أن يبعث الرسول لنفي آل إل تهم آ ذي    أن هذا اللفظ قصدوا به في لغ و موضوع اللفظ ال

دهم        : ال إله إال اهللا  : قصدوه به أوال، وقولهم ان موضوع اللفظ عن ذي آ ى ال ه    : استعمال لذلك اللفظ في غير المعن فكذب
    .  ؟ ظاهر عليهم في حال الشرك، فكيف في حال اإليمان 

  
ر     : ستثناءوال ريب أن جميع التخصيصات المتصلة آالصفة؛ والشرط؛ والغاية؛ والبدل؛ واال هو بهذه المنزلة لكن أآث

ول            ا، بخالف ق ة به ارة مقرون ذه التخصيصات وت ارة مجردة عن ه م      : األلفاظ قد استعملوها ت إنهم ل ه إال اهللا؛ ف ال إل
ة في              ذا حقيق دهم، فمن جعل ه اطال عن ى ب ذا المعن ان ه تثناء، إذ آ يعرفوا قط عنهم أنهم استعملوها مجردة عن االس

ى أصل فاسد             لغتهم ظهر آذ ي عل ه بن ك ألن اع؛ وذل اقض وخالف اإلجم تثناء تن تثناء واس ين اس به عليهم، وإن فرق ب
ل               م يكن ظاهًرا قب ا ل اده وقبحه م ه ظهر من فس زم صاحبه لوازم متناقض، والقول المتناقض إذا طرده صاحبه وأل

    . ذلك
  

    . وأن لم يطرده تناقض وظهر فساده، فيلزم فساده على التقديرين
  

ان     ا فاسدة؛ إذ آ ولهذا ال يوجد للقائلين بالمجاز قول ألبتة، بل آل أقوإلهم متناقضة، وحدودهم والعالمات التي ذآروه
ل هو باطل، فال يمكن أن يتصور             ه في الخارج، ب ة ل ًرا ال حقيق أصل قولهم باطال، فابتدعوا في اللغة تقسيما وتعبي

الى تصورا مطابقا وال يعبر عنه بعبارة سديدة؛ بخال ا   {   : ف المعنى المستقيم فإنه يعبر عنه بالقول السديد، آما قال تع َي
ادة          : ، والسديد ] 70 : األحزاب [  } َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًلا َسِديًدا ر زي اد الصواب المطابق للحق من غي الس

إن         وال نقصان، وهو العدل والصدق، بخالف من أرا  ل متضادين؛ ف ين؛ ب ا مختلف اثلين ويجعلهم ين المتم رق ب د أن يف
    . وهذا يبسط في موضعه  . قوله ليس بسديد

  
ا ون  : والمقصود هن ذين يقول ه  : أن ال ذلك أن قول از أرادوا ب رآن مج ي الق يس ف َة {   : ل َأِل اْلَقْرَي اسأل   ] 82 : يوسف [  } َواْس

رآن       . ذلك مما نقل عنهم فقد أخطأواالجدران؛ والعير البهائم، ونحو  ر الق ى في غي وإن جعلوا اللفظ المستعمل في معن
وإن قصدوا أن في غير القرآن من المبالغات والمجازفات واأللفاظ التي ال   . مجاًزا وفيه ليس بمجاز فقد أخطأوا أيضا

ا     : لواوإذا قا  . يحتاج إليها ونحو ذلك مما ينزه القرآن عنه فقد أصابوا في ذلك نحن نسمي تلك اإلمور مجازا بخالف م
ر آالم العرب           : استعمل في القرآن ونحوه من آالم العرب ى الصواب ممن جعل أآث فهذا اصطالح هم فيه أقرب إل



 

ال       ه ق ي أن ن جن ل    : مجاًزا، آما يحكى عن اب ول القائ د    : ق ى المصدر والمصدر         : خرج زي دل عل مجاز؛ ألن الفعل ي
ة              المعرف بالال ذا حقيق واع الخروج؛ ه ع أن ه جمي ًدا حصل من ك أن زي راد الخروج، فيقتضي ذل ع أف م يستوعب جمي

    . فإن أريد فرد من أفراد الخروج فهو مجاز  : اللفظ
  

فهذا الكالم ال يقوله من يتصور ما يقول، وابن جني له فضيلة وذآاء؛ وغوص على المعاني الدقيقة في سر الصناعة  
ا    والخصائص وإعراب  ول م د يق القرآن وغير ذلك؛ فهذا الكالم أن آان لم يقله فهو أشبه بفضيلته وإذا قإله فالفاضل ق

ر أن    ال يقوله إال من هو من أجهل الناس؛ وذلك أن الفعل إنما يدل على مسمى المصدر، وهو الحقيقة المطلقة من غي
    . يكون مقيًدا بقيد العموم، بل وال بقيد آخر

  
ر أن            : زيد؛ وقام بكر؛ ونحو ذلكخرج   : فإذا قيل ام؛ من غي ه مسمى خروج؛ ومسمى قي ه وجد من فالفعل دل على أن

ع،         ى سبيل الجم دل ال عل ى سبيل الب ذلك عل يدل اللفظ على نوع ذلك الخروج والقيام، وال على قدره، بل هو صالح ل
ة    ] 92 : النساء  [  } َفَتْحِريُر َرَقَبٍة {   : آقوله ه أوجب رقب ى           ؛ فإن اب عل ع الرق اول جمي ة؛ وهي تتن واحدة؛لم يوجب آل رقب

را    . سبيل البدل، فأي رقبة أعتقها أجزأته   . آذلك إذا قيل خرج دل على وجود خروج، ثم قد يكون قليال؛ وقد يكون آثي
    . وقد يكون راآبا؛ وقد يكون ماشيا؛ ومع هذا فال يتناول على سبيل البدل إال خروجا يمكن من زيد

  
ل إال إذا فسد   وأم ا أن هذا اللفظ يقتضي عموم آل ما يسمى خروجا في الوجود ال على سبيل الجمع فهذا ال يقوله القائ

    . والظن بابن جني أنه ال يقول هذا  , تصوره، وآان إلى الحيوان أقرب
  

ي ال   إن أهل اللغات جميعهم الذين يتكلم  : ثم هذا المعنى موجود في سائر اللغات فهل يقول عاقل ة الت ون بالجمل الفعلي
ك   بد منها في آل أمة إنما وضعوا تلك الجملة الفعلية على جميع أنواع ذلك الفعل الموجود في العالم، وأن استعمال ذل

ى أن          ؟ في بعض األفراد عدول باللفظ عما وضع له  ول بالمجاز إذا أفضى إل اد أصل الق ى فس ولكن هذا مما يدل عل
    . ل هذا الهذيان، ويجعل ذلك مسألة نزاع توضع في أصول الفقهفي الوجود مث  : يقال

  
رآن    ا نسمي                : فمن قال من نفاة المجاز في الق اًزا، وإنم رآن ونحوه من آالم العرب مج ان في الق ا آ ا ال نسمي م أن

  : ثي والحماسة مجاًزا ما خرج عن ميزان العدل، مثل ما يوجد في آالم الشعراء من المبالغة في المدح والهجو والمرا
ر               القبول ممن يجعل أآث ى ب ذا االصطالح أول ة والمجاز اصطالحا صحيًحا فه ين الحقيق رق ب فمعلوم أنه إن آان الف

ِت      {   : الكالم مجاًزا، بل وممن يجعل التخصيص المتصل آله مجازا؛ فيجعل من المجاز قوله جُّ اْلَبْي اِس ِح ى النَّ َوِلّلِه َعَل
َتَطاَع ِإَل ِن اْس ِبيًالَم ِه َس ران [  } ْي ه  ] 97 : آل عم ا  {   : وقول ِعيًدا َطيًِّب وْا َص ران [  } َفَتَيمَُّم ه  : آل عم ٍة   {   : وقول ُر َرَقَب َفَتْحِري

ٍة اء [  } مُّْؤِمَن ه  ] 92 : النس اِبَعْينِ  {   : وقول ْهَرْيِن ُمَتَت َياُم َش اء  [  } َفِص ه  ] 92 : النس ا   {   : وقول ن مِّ اِتُكُم   َفِم ن َفَتَي اُنُكم مِّ ْت َأْيَم َمَلَك
اِت اء [  } اْلُمْؤِمَن ه  ] 25 : النس ْبِلُكْم ِإَذا          {   : وقول ن َق اَب ِم وْا اْلِكَت ِذيَن ُأوُت َن الَّ َناُت ِم اِت َواْلُمْحَص َن اْلُمْؤِمَن َناُت ِم َواْلُمْحَص

اِفِحي َر ُمَس ِنيَن َغْي وَرُهنَّ ُمْحِص وُهنَّ ُأُج َداٍنآَتْيُتُم ِذي َأْخ دة [  } َن َوَال ُمتَِّخ ه  ] 5 : المائ ن  {   : وقول ْم َع ِذيَن ُه لِّيَن الَّ ٌل لِّْلُمَص َفَوْي
إلى   ] 29 : التوبة [  } َقاِتُلوْا الَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِبالّلِه َوَال ِباْلَيْوِم اآلِخِر َوَال ُيَحرُِّموَن {   : وقوله  ] 5، 4 : الماعون [  } َصَلاِتِهْم َساُهوَن

اِغُرونَ    {   : قوله ْم َص ٍد َوُه ة  [  } َحتَّى ُيْعُطوْا اْلِجْزَيَة َعن َي ه   ] 29 : التوب نِكَح           {   : وقول َى َت ُد َحتَّ ن َبْع ُه ِم لُّ َل َال َتِح ا َف ِإن َطلََّقَه َف
َرهُ  ا َغْي رة [  } َزْوًج ه  ] 230 : البق الَ  {   : وقول وْا الصَّ َكاَرى َال َتْقَرُب ُتْم ُس اء [  } َة َوَأن ه  ] 43 : النس ُتْم   {   : وقول ُروُهنَّ َوَأن َوَال ُتَباِش

دٌ       {   : وقوله  ] 187 : البقرة [  } َعاِآُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد نَّ َوَل ن لَُّه ْم َيُك ْم ِإن لَّ َرَك َأْزَواُجُك ه   ] 12 : النساء  [  } َوَلُكْم ِنْصُف َما َت   : وقول
ه   ] 40 : الشورى  [  } َوَجَزاء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّْثُلَها {   : وقوله  ] 12 : النساء [  } ن َآاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا َتَرْآُتمَفِإ {  ِإالَّ َأن  {   : وقول

ٌد     {   : وقوله  ] 282 : البقرة [  } َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم ُه َوَل اَن َل َوَألَبَوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد مِّْنُهَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك ِإن َآ
ه   ] 93 : النساء  [  } َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مَُّتَعمًِّدا {   : وقوله  ] 11 : النساء [  } َفِإن لَّْم َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَوِرَثُه َأَبَواُه َفُألمِِّه الثُُّلُث ن   {   : وقول َوَم

هِ     ى َأْهِل لََّمٌة ِإَل ٌة مَُّس ٍة َوِدَي ٍة مُّْؤِمَن ُر َرَقَب ا َفَتْحِري ا َخَطًئ َل ُمْؤِمًن اء [  } َقَت ه  ] 92 : النس ُه   {   : وقول ا لَّ َه ُمْخِلًص ِد اللَّ َفاْعُب
ِل َأن     {   : وقوله  ] 33 : اإلسراء [  } رََّم الّلُه ِإالَّ ِبالَحقَِّوَال َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَِّتي َح {   : وقوله  ] 2 : الزمر [  } الدِّيَن ن َقْب اُبوْا ِم ِإالَّ الَِّذيَن َت

اهِ   {   : وقوله  ] 19 : النساء [  } ِإالَّ َأن َيْأِتيَن ِبَفاِحَشٍة مَُّبيَِّنٍة {   : وقوله  ] 34 : المائدة [  } َتْقِدُروْا َعَلْيِهْم ِذيَن ُيَظ مَّ    َوالَّ اِئِهْم ُث ن نَِّس ُروَن ِم
ه   ] 124 : النساء  [  } َوَمن َيْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاَت ِمن َذَآٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن {   : وقوله  ] 3 : المجادلة [  } َيُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا   : وقول

ُهمْ   {   : وقوله  ] 249 : البقرة [  } َفَشِرُبوْا ِمْنُه ِإالَّ َقِليًال مِّْنُهْم {  ا َأنُفُس ور  [  } َوَلْم َيُكن لَُّهْم ُشَهَداء ِإلَّ ه   ] 6 : الن ِجَد    {   : وقول ْدُخُلنَّ اْلَمْس َلَت
    . وأمثال هذا مما ال يعد إال بكلفة  ] 27 : الفتح [  } اْلَحَراَم ِإن َشاء اللَُّه آِمِنيَن

  



 

اد      : ا آله وما أشبهه في غير ما وضع اللفظ له أوالفمن جعل هذا آله مجاًزا وأن العرب تستعمل هذ وم الفس ه معل فقول
إسمية   : بالضرورة، ولزمه أن يكون أآثر الكالم مجاًزا؛ إذ آان هذا يلزمه في آل لفظ مطلق قيد بقيد، والكالم جملتان

    . أو قيد بحال آان مجاًزا وفعلية واإلسمية أصلها المبتدأ والخبر؛ فيلزم إذا وصف المبتدأ والخبر أو استثني منه
  

ه       اه وإعراب رت معن ا فغي ا وظننت وأخواته إن      : ويلزمه إذا دخل عليه آان وأخواتها وإن وأخواته ازا؛ ف أن يصير مج
زيد   : دخول القيد عليه تارة يكون في أول الكالم؛ وتارة في وسطه؛ وتارة في آخره ال سيما باب ظننت؛ فإنهم يقولون

لقا ظننت؛ ولهذا عند التقديم يجب اإلعمال وفي التوسط يجوز اإللغاء؛ وفي التأخر يحسن مع جواز منطلق وزيًدا منط
ه              ه في اسم الفاعل لكون ا يقوون دخول حرف الجر؛ آم ه ب ذا يقوون ل؛ وله اإلعمال؛ فإنه إذا قدم المفعول ضعف العم

ه    ونَ   {   : أضعف من الفعل آقول َربِِّهْم َيْرَهُب ه   ] 154 : األعراف  [  } ِل ُرونَ    {   : وقول ا َتْعُب ُتْم ِللرُّْؤَي ه   ] 43 : يوسف  [  } ِإن ُآن   : وقول
    .  ] 55 : الشعراء [  } َوِإنَُّهْم َلَنا َلَغاِئُظوَن { 

  
ه        ازا، آقول ون مج در أن يك ن المص وع م دود أو ن در موصوف أو مع دت بمص ة إذا قي ة الفعلي ي الجمل ه ف   : ويلزم

    ] 3 : الفتح [  } َوَينُصَرَك اللَُّه َنْصًرا َعِزيًزا {   : وقوله  ] 4 : النور [  } َماِنيَن َجْلَدًةَفاْجِلُدوُهْم َث { 
  

ه    ِديُكم     {   : وآذلك ظرف المكان والزمان، وآذلك سائر ما يقيد به الفعل من حروف الجر، آقول وِهُكْم َوَأْي ُحوْا ِبُوُج َفاْمَس
مْ  {   : ولهوق  ] 6 : المائدة [  } مِّْنُه رة  [  } َعَلى ُهًدى مِّن رَّبِِّه ه   ] 5 : البق مْ       {   : وقول ن رَّبِِّه قَّ ِم وا اْلَح وا اتََّبُع ِذيَن آَمُن د  [  } َوَأنَّ الَّ   ] 3 : محم

    .  ] 114 : ألنعاما [  } َوالَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعَلُموَن َأنَُّه ُمَنزٌَّل مِّن رَّبَِّك ِباْلَحقِّ {   : وقوله
  

ول  و في موضع          : ومما ينبغى أن يعرف أن ابن عقيل مع مبالغته هنا في الرد على من يق رآن مجاز، فه يس في الق ل
ره     رآن وال غي ه مع بعض أصحابه            ! آخر ينصر أنه ليس في اللغة مجاز، ال في الق اظرة جرت ل ك في من وذآر ذل

ه الحنبليين الذين قالوا بالمجاز، فقال ف ة مجاز        : ي فنون ألة هل في اللغ ا        ؟ جرت مس اًزا بأن ا مج ي أن فيه فاستدل حنبل
ًرا          ريم الواسع العطاء والجود بح الم والك ًدا والع دام أس وجدنا أن من األسماء ما يحصل نفيه، وهو تسمية الرجل المق

س بأ سد وال بحر، فعلم أن الذي ليس ببحر وال بأسد، وال يحسن أن نقول في السبع المخصوص والبحر لي  : فنقول فيه
ك             ول في المال ه، وال يحسن أن نق ك ل يس بمال ره ل ال غي حسن نفي االسم عنه أنه مستعار آما نقول في المستعير لم

    . ليس بمالك له
  
ال        : قال ي فق ه معترض أصولي حنبل ى            : اعترض علي ل عل ى الصورة ب ل عل لمه، وال تعوي ه ال أس ذي عولت علي ال

ا المخصصة؛ ف  وان   : إن قولن دام والهواش                : حي ه من اإلق ا في ذا لم ان ه ا سبع وأسد آ إذا قلن يشمل السبع، واإلنسان، ف
ر وسواد          ة؛ آسواد الحب ع في الحقيق اق واق والتفخم للصيال، وذلك موجود في صورة اإلنسان وصورة السبع، واإلتف

ذلك اتساع    الفار جميًعا ال يختلفان في اسم السواد بالمعنى، وهي الحقيقة ا ة، فك لتي هي هبة تجمع البصر اتساع الحدق
ة               ا وهو حقيق ذي جمعهم ى ال ًرا للمعن ا بح ه االتساع، فيسمى آل واحد منهم ا يجمع الجود والعلم واتساع الماء جميًع
ى أصل من               يما عل تعارة ألحدهما إال إذا ثبت سبق التسمية ألحدهما، والس دعي االس ه ال يجوز أن ي االتساع؛ وألن

    . أن الكالم قديم؛ والقديم ال يسبق بعضه بعًضا؛ فإن السابق والمسبوق من صفات بعضه الحادث من الزمان  : يقول
  

ه يختص في آل موضع           : قلت ة، ولكن ائر األسماء المتواطئ فقد جعل هذا اللفظ متواطًئا داال على القدر المشترك آس
    . ه به من السواد، وهذا بعينه يرد عليه فيما احتج به المجازبقدر متميز لما امتاز به من القرينة، آما في ما مثل

  
الى     : قال ه تع ٌع     {  : ومن أدلة المجاز ما زعم المستدلون له من أجود االستدالل على النفاة، وهو قول َواِمُع َوِبَي دَِّمْت َص لَُّه

ًرا   ِه َآِثي ُم اللَّ ا اْس ْذَآُر ِفيَه اِجُد ُي َلَواٌت َوَمَس جال [  } َوَص الى  ] 40 : ح ه تع نَقضَّ    {  : وقول ُد َأْن َي َداًرا ُيِري ا ِج َدا ِفيَه َفَوَج
دم،     : ، والصلوات في لغة العرب ] 77 : الكهف [  } َفَأَقاَمُه إما األدعية وإما األفعال المخصوصة، وآالهما ال يوصف بالته

    . والجماد ال يتصف باإلرادة
  

ة العرب تسمية     : فإن قيل د ورد في التفسير      آان من لغ هِ   {   : المصلى صالة، وق اِجَد ِللَّ أعضاء    ] 18 : الجن  [  } َوَأنَّ اْلَمَس
    . والجدار وإن لم يكن له إرادة لكنه ال يستحيل من اهللا فعل اإلرادة فيه من غير إحداث أبنية مخصوصة  . السجود

  



 

م أن الصالة في األص          : فيقال ذا دعوى عن الوضع؛ إذ ال يعل ال        ه ى األفع ل إل د في الشرع أو نق دعاء، وزي ل إال ال
ا مواضع             تعارة؛ ألنه ا هو اس ل عن العرب، وأن سميت صلوات فإنم المخصوصة، فأما األبنية فال يعلم ذلك من نق

    . ولو خلق اهللا في الجدار إرادة لم يكن بها مريًدا، آما لو خلق فيه آالما لم يكن به متكلما  . الصلوات
  

ولهم      : وأما قوله ة العرب، آق إن آلمة اهللا المراد بها عيسى نفسه، فال ريب أن المصدر يعبر به عن المفعول به في لغ
ه ه قول ر ومن م ضرب األمي ذا دره ِه {  : ه ُق اللَّ َذا َخْل ان [  } َه درة،  ] 11 : لقم دور ق ًرا، والمق ه أم امور ب مية الم ه تس ، ومن

ا   {   : مة، لكن هذا اللفظ إنما يستعمل مع ما يقترن به مما يبين المراد، آقولهوالمرحوم به رحمة، والمخلوق بالكلمة آل َي
دُّْنَيا َواآلخِ             ي ال ا ِف ْرَيَم َوِجيًه ُن َم ى اْب يُح ِعيَس ُمُه اْلَمِس ُه اْس ٍة مِّْن ُرِك ِبَكِلَم َه ُيَبشِّ ْرَيُم ِإنَّ الّل رَِّبينَ َم َن اْلُمَق آل  [  } َرِة َوِم

    . ن أن الكلمة هو المسيحفبي  ] 45 : عمران
  

ا يشاء إذا         ( ومعلوم أن المسيح نفسه ليس هو الكالم  ق م ذلك اهللا يخل ال آ قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ق
ول    ) قضى امرا فإنما يقول له آن فيكون ا يق ، فبين لما تعجبت من الولد أنه سبحانه يخلق ما يشاء؛ إذا قضى أمًرا فإنم

رة  [  } ُآن َفَيُكوُن {   : فدل ذلك على أن هذا الولد مما يخلقه اهللا بقوله له آن فيكون، ل       ] 117 : البق ن حنب د ب ال أحم ذا ق   : وله
ة اآلخرى   ن         {   : عيسى مخلوق بالكن؛ ليس هو نفس الكن ولهذا قال في اآلي ُه ِم ِل آَدَم َخَلَق ِه َآَمَث َد الّل َل ِعيَسى ِعن ِإنَّ َمَث

    . ، فقد بين مراده أنه خلق بكن ال أنه نفس آن ونحوها من الكالم ] 59 : آل عمران [  } اَل َلُه ُآن َفَيُكوُنُتَراٍب ِثمَّ َق
  

ه  اتٌ    {  : وآذلك قول ُهٌر مَّْعُلوَم جُّ َأْش رة  [  } اْلَح ان              ] 197 : البق ر عن زم ا اراد الخب ة وإنم ال أزمن رد أناألفع م ي ه ل م أن د عل ق
جَّ   { ها، الحج، ولهذا قال بعد يِهنَّ اْلَح رة  [  } َفَمن َفَرَض ِف م أن         ] 197 : البق يس هو األشهر؛ فعل يهن ل ، والحج المفروض ف

    . اللفظ ال يدل على أن األفعال أزمنة  ] أن [ لم يرد به نفس الفعل، بل بين مراده بكالمه لما بين   ] أشهر [   : قوله
  

ِن       {  : ، لما قال ] 189 : البقرة [  } ِن اتََّقىَوَلـِكنَّ اْلِبرَّ َم {   : وآذلك قوله رَّ َم ـِكنَّ اْلِب ا َوَل ن ُظُهوِرَه َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأْن َتْأُتْوْا اْلُبُيوَت ِم
ين                 ] 189 : البقرة [  } اتََّقى ا يب ذا االستعمال إال مع م ل ه وى، فال يوجد مث ر هو التق راده ولكن الب ى أن م دل الكالم عل

وحينئذ فهو مستعمل مع قيد يبين المراد هنا؛ آما هو مستعمل في موضع آخر مع قيد يبين المراد هناك، وبين  المراد،
ا تشترك         د والسيف؛ فإنه ة، آلفظ الصارم والمهن المعنيين اشتراك وبينهما امتياز، بمنزلة األسماء المترادفة والمتباين

ة         في داللتها على الذات، فهي من هذا الوجه آالمتواطئ  ى خاص فتشبه المتباين ى معن ه عل ا بداللت از آل منه   . ة، ويمت
    . وأسماء اهللا وأسماء رسوله وآتابه ومن هذا الباب

  
اللفظ  ا ب دم؛ وإم ا بعرف متق ه المخاطب،إم ا يعرف ى م ي آل موضع إل د ينصرف ف االم الم العه ا يعرف ب ذلك م وآ

الى     المتقدم، وإن آان غير هذا المراد ليس هو ذاك، لكن بين ه تع ارق، آقول در ف ْيُكْم     {  : هما قدر مشترك وق ْلَنا ِإَل ا َأْرَس ِإنَّ
ولَ            ْوُن الرَُّس وًلا َفَعَصى ِفْرَع ْوَن َرُس ى ِفْرَع ْلَنا ِإَل ا َأْرَس ْيُكْم َآَم اِهًدا َعَل وًلا َش الى   ] 16، 15 : المزمل  [  } َرُس ال تع ا  {  : ، وق َل

َنكُ  وِل َبْي اء الرَُّس وا ُدَع ا َتْجَعُل ُكم َبْعًض ُدَعاء َبْعِض ور [  } ْم َآ ن     ] 63 : الن ف لك ول والم التعري ظ الرس ي الموضعين لف فف
اطبين       د المخ ا عن ود هن روف المعه الم، والمع ه الس ى علي و موس ون وه ول فرع و رس اك ه روف هن ود المع المعه

واطىء،      ] 63 : النور [  } َلا َتْجَعُلوا ُدَعاء الرَُّسوِل َبْيَنُكْم {  : بقوله ة، واالسم مت هو محمد صلى اهللا عليه وسلم، وآالهما حقيق
ذا أحد األسباب      وهو معرف بالالم في الموضعين لكن العهد في أحد الموضعين غير العهد في الموضوع اآلخر، وه

    . التى بها يدل اللفظ؛ فإن الم التعريف ال تدل إال مع معرفة المخاطب بالمعهود المعروف
  

ة   وآذلك اسم ا ة حالي إلشارة؛ آقوله هذا وهؤالء وأولئك إنما يدل في آل موضع على المشار إليه هناك؛ فالبد من دالل
ا أن الم            ا وبلفظ اإلشارة، آم ة ال يحصل المقصود إال به ك الدالل أولفظية تبين أن المشار إليه غير لفظ اإلشارة، فتل

ة أسماء     : لداللة ال يقالالتعريف ال يحصل المقصود إال بها وبالمعهود، ومثل هذه ا أنها مجاز، وإال لزم أن تكون دالل
ة             م يعرف دالل ه ل ى أن ه جاهل عل ل، وإن قال ه عاق ذا ال يقول اًزا، وه اإلشارة بل والضمائر والم العهد وغير ذلك مج

لفاظ إال مقرونا األلفاظ، وظن أن الحقائق تدل بدون هذه األمور التى البد منها في داللة اللفظ، بل ال يدل شيء من األ
تكلم    ة للم دون المعرف تماع ب نفس اس الم، وإال ف ك الك ل ذل ه بمث ذي يعرف عادت تكلم ال ال الم اظ، وبح ن األلف ره م بغي
دل              ه ال ت ا علي دل به تكلم أن ي ا أراد الم ى م دل عل ة ت ة قصدية إرادي ا دالل وعادته ال يدل على شيء؛ إذا آانت داللته

    . أن يريده المتكلم بها؛ ولهذا ال يعلم بالسمع؛ بل بالعقل مع السمع فالبد أن تعرف ما يجب  . بذاتها
  



 

ا ال      : ولهذا آانت داللة األلفاظ على معانيها سمعية عقلية تسمى الفقه؛ ولهذا يقال لمن عرفها م يعرفه هو يفقه، ولمن ل
اُدوَن     {  : وقال تعالى  ] 78 : النساء [  } ِديًثاَفَما ِلَهـُؤالء اْلَقْوِم َال َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َح {  : يفقه قال تعالى ا َيَك ا لَّ َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما َقْوًم
    .  ] 44 : اإلسراء [  } َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمَدِه َوَلـِكن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم {  : وقال  ] 93 : الكهف [  } َيْفَقُهوَن َقْوًلا

  
    . أن يفقه مراد اهللا ورسوله بالكتاب والسنة  : آان المقصود من أصول الفقه ولهذا

  
را       ليما آثي لم تس ه وصحبه وس تم بحمد اهللا وتوفيقه ال إله إال هو، وصلى اهللا على نبيه وحبيبه وأفضل خلقه محمد وآل

   . إلى يوم الدين، وحسبنا اهللا ونعم الوآيل
  

    : وقال رحمه اهللا
  
    ] أصول العلم والدين [ في  :فصل 
  

وْا      {   : إلى قوله  ] 55  : المائدة [   } ِإنََّما َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا {   : قال اهللا تعالى ِذيَن آَمُن وَلُه َوالَّ َه َوَرُس َوَمن َيَتَولَّ الّل
الى   ] 8  : المنافقون [   } َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن {   : وقال تعالى  ] 56  : المائدة [   } َفِإنَّ ِحْزَب الّلِه ُهُم اْلَغاِلُبوَن   : وقال تع

    .  ] 59  : النساء [   } َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكْم { 
  

اد      التحيات هللا والصلوات وال (   : وفي التشهد ى عب ا وعل ه السالم علين طيبات السالم عليك أيها النبي ورحمة اهللا وبرآات
    .  ) اهللا الصالحين

  
ال      ن الخطاب لشريح حيث ق ا في سنة             : وهذه األصول التي أمر بها عمر ب م يكن فبم إن ل اب اهللا ف ا في آت اقض بم

من سئل     : وآذلك قال ابن مسعود   . ه الصالحونرسول اهللا فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس وفي رواية فبما قضى ب
    . عن شيء فليفت بما في آتاب اهللا فإن لم يكن فبما في سنة رسول اهللا فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس

  
م     : وآذلك روي نحوه عن ابن عباس وغيره ولذلك قال العلماء الكتاب والسنة واإلجماع وذلك أنه أوجب طاعتهم إذا ل

    . اع ولم يأمر بالرد إلى اهللا والرسول إال إذا آان نزاعيكن نز
  

زاع   د      ; فدل من وجهين من جهة وجوب طاعتهم ومن جهة أن الرد إلى الكتاب والسنة إنما وجب عند الن ه عن م أن فعل
ة   وأمر بمواالتهم والمواالة   . عدم النزاع ال يجب وإن جاز ألن اتفاقهم دليل على موافقة الكتاب والسنة تقتضي الموافق

والمتابعة آما أن المعاداة تقتضي المخالفة والمجانبة فمن وافقته مطلقا فقد واليته مطلًقا ومن وافقته في غالب األمور    
اده        م تع ه وإن ل ه في م توال زاع ل ورد الن ه          . فقد واليته في غالبها وم ًدا آقول ر ج اب والسنة فكثي اع الكت ا األمر باتب   : فأم

وْا {  ْم اتَِّبُع ن رَّبُِّك ْيُكم مِّ ِزَل ِإَل ا ُأن وْا {   ] 3 : األعراف [   } َم اتَِّبُعوُه َواتَُّق ام [   } َف ُه {   ] 155  : األنع ِزَل َمَع ِذَي ُأن وَر الَّ وْا النُّ   } َواتََّبُع
ولَ     {   ] 157  : عرافاأل [   } الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اُألمِّيَّ { و  ] 157  : األعراف [  وا الرَُّس َه َوَأِطيُع وا اللَّ د  [   } َأِطيُع   : محم

ونَ    {   ] 64  : النساء  [   } َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ِلُيَطاَع ِبِإْذِن الّلِه {   ] 33 َك َال ُيْؤِمُن َال َوَربِّ ة    ] 65  : النساء  [   } َف ُردُّوُه   { اآلي َف
ا   {   ] 153 : األنعام [   } َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه {   ] 59  : النساء [   } َوالرَُّسوِل ِإَلى الّلِه َوَما آَتاُآُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَم

انَتُهوا   ُه َف ةٍ      {   ] 7  : الحشر  [   } َنَهاُآْم َعْن ا ُمْؤِمَن ْؤِمٍن َوَل اَن ِلُم ا َآ ِرهِ      {   ] 36  : األحزاب  [   } َوَم ْن َأْم اِلُفوَن َع ِذيَن ُيَخ َذِر الَّ   } َفْلَيْح
    . وهذا آثير  .  ] 63  : النور [ 

  
  : لهوقو  ] 59  : النساء [   } َفِإن َتَناَزْعُتْم {   : وقوله  ] 59  : النساء [   } َوُأْوِلي اَألْمِر {   : ما تقدم مثل قوله  : وأما السلف فآيات أحدها

    .  ] 8  : المنافقون [   } َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن { وقوله   ] 35  : األحزاب [   } َواْلُمْؤِمِنيَن { 
  

ة          ك الجه زة إذ ذاك من تل م الع ا آانت له يس من       ; ولو خرج المؤمنون عن الحق والهدى لم ألن الباطل والضالل ل
  } َوَال َتِهُنوا َوَال َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اَألْعَلْوَن ِإن ُآنُتم مُّْؤِمِنيَن {   : تحق به العزة والعزة مشروطة باإليمان لقولهاإليمان الذي يس

    .  ] 139  : آل عمران [ 
  



 

ه  ا قول َتِقيمَ  {   : ومنه َراَط الُمس ـا الصِّ ة [   } اهِدَنـــ ِذيَن َأن  {   ] 6  : الفاتح َراَط الَّ يِهْم َوَال    ِص وِب َعَل ِر الَمغُض يِهْم َغي َت َعَل َعم
ْيِهم     {   : وقال  ; أمر بسؤاله الهداية إلى صراطهم   ] 7  : الفاتحة [   } الضَّالِّيَن ُه َعَل َم الّل ِذيَن َأْنَع   ] 169  : النساء  [   } َفُأْوَلـِئَك َمَع الَّ

اع       ]  15  : لقمان [   } َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ َواتَِّبْع {   : ومنها قوله  . اآلية وفيها الداللة ون أي فيجب اتب ون منيب والسلف المؤمن
    . والسلف آذلك  ] 21  : يس [   } اتَِّبُعوا َمن الَّ َيْسَأُلُكْم َأْجًرا َوُهم مُّْهَتُدوَن {   : ومنها قوله  . سبيلهم

  
بيلهم    ] 115  : النساء [   } اْلُمْؤِمِنيَنَوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل  {   : ومنها قوله ر س ه    . ومن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غي ا قول   : ومنه

ِهيًدا     {  ْيُكْم َش وُل َعَل وَن الرَُّس رة  [   } َوَآَذِلَك َجَعْلَناُآْم ُأمًَّة َوَسًطا لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُك ه   ] 143  : البق وَن  ِلَي {   : وقول ُك
  ] 83  : المائدة [   } َفاْآُتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن {   : وقال قوم عيسى  ] 78  : الحج [   } الرَُّسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس

د     في آل عمران والمائدة ألن لنا الشهادة ولهم العبادة بال شهادة واألمة الوسط العدل الخيار وا اس ال ب ى الن لشهداء عل
ال   ) أنتم شهداء اهللا في األرض (   : قال في الجنازة وجبت وجبت وقال { ولهذا   ; أن يكونوا عالمين عادلين آالرسول    : وق

ه      ) توشكوا أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار بالثناء الحسن والثناء السيئ (  ا يشهدون علي فعلم أن شهادتهم مقبولة فيم
ا      ; األشخاص واألفعال  من وا شهداء مطلق م يكون ه    . ولو آانوا قد يشهدون بما ليس بحق ل ا قول ٍة     {   : ومنه َر ُأمَّ ُتْم َخْي ُآن

ِه وَن ِبالّل ِر َوُتْؤِمُن ِن اْلُمنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َوَتْنَه ْأُمُروَن ِب اِس َت ْت ِللنَّ ران [   } ُأْخِرَج ة م  ] 110  : آل عم ا أدل هوفيه ل قول   : ث
رِ     {   : ومثل قوله  ] 110  : آل عمران [   } َخْيَر ُأمٍَّة {  ِن اْلُمنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َوَتْنَه ران  [   } َتْأُمُروَن ِب د أن     ] 110  : آل عم فال ب

أ منكر            ام معروف والخط وا عن آل منكر والصواب في األحك ه    . يأمروا بكل معروف وينه ا قول َه   اتَّ {   : ومنه وْا الّل ُق
ل     ] 119  : التوبة [   } َوُآوُنوْا َمَع الصَّاِدِقيَن ول الخلي اِلِحينَ      { ومنها ق ي ِبالصَّ ا َوَأْلِحْقِن ي ُحْكًم ْب ِل   ] 83  : الشعراء  [   } َربِّ َه

ا   ] 101  : يوسف  [   } َتَوفَِّني ُمْسِلًما َوَأْلِحْقِني ِبالصَّاِلِحيَن {   : وقول يوسف ه  ومنه اِجِريَن      {   : قول َن اْلُمَه وَن ِم اِبُقوَن اَألوَُّل َوالسَّ
ِري     اٍت َتْج ْم َجنَّ ا     َواَألنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهم ِبِإْحَساٍن رَِّضَي الّلُه َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُه ِديَن ِفيَه اُر َخاِل ا اَألْنَه َتْحَتَه

ْوُز اْلعَ  َك اْلَف ًدا َذِل يُمَأَب ة [   } ِظ ك      ] 100  : التوب إن ذل أ ف ب أو خط ى ذن اقهم وإصرارهم عل ع اتف ون م والرضوان ال يك
ه   ] 32  : فاطر [   } ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا {   : ومنها قوله  . مقتضاه العفو اِدهِ     {   : وقول ى ِعَب َلاٌم َعَل ِه َوَس  ِللَّ
اق        ] 59  : النمل [   } الَِّذيَن اْصَطَفى ك ال يكون مع االتف فإنه يدل من وجهين من جهة أن االصطفاء يقتضي التصفية وذل

    . واإلصرار على الذنب والخطأ
  

ى المسيح          وح وعل ى ن لين وعل ى المرس لم عل ا س وب آم ا    . والثاني التسليم عليهم وذلك يقتضي سالمتهم من العي ومنه
ا        {   : ومنها قوله  ] 62  : يونس [   } َأال ِإنَّ َأْوِلَياء الّلِه َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن { قوله  وْا ِلَم ِذيَن آَمُن ُه الَّ َدى الّل َنُهْم َفَه َبْي

هِ    قِّ ِبِإْذِن َن اْلَح رة  [   } اْخَتَلُفوْا ِفيِه ِم ى      ] 213  : البق دل عل ه ي ه هدى في    [ فإن ه   ] آل شيء   أن وْا      {   : وقول ِذيَن آَمُن يُّ الَّ ُه َوِل الّل
    . فإنه يقتضي إخراجهم من آل ظلمة  ] 257  : البقرة [   } ُيْخِرُجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُُّوِر

  
َن الظُُّلمَ    {   : ومنها قوله ِرَجُكم مِّ ور  ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمَلاِئَكُتُه ِلُيْخ ى النُّ ه   ] 43  : األحزاب  [   } اِت ِإَل ِذي    {   : وقول َو الَّ ُه

َرُؤوٌف رَّ  يمٌ ُيَنزُِّل َعَلى َعْبِدِه آَياٍت َبيَِّناٍت ِلُيْخِرَجُكم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوِإنَّ اللََّه ِبُكْم َل د  [   } ِح ه    .  ] 9  : الحدي ا قول   : ومنه
ُموْا  {  وا َواْعَتِص ا َوَال َتَفرَُّق ِه َجِميًع ِل الّل ران [   } ِبَحْب ن     .  ] 103  : آل عم ي ع ة والنه ر بالجماع ن األم ا م ان نحوه ا آ وم

    . الفرقة
  

  عن القياس
  
ولهم         اء من ق ر من الفقه ا       : وسئل شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية رحمه اهللا عما يقع في آالم آثي اس لم ذا خالف القي ه

ولهم          ثبت بالنص أو ق  ك ق ه فمن ذل ا علي ا مجمع ان حكم ا آ ه       : ول الصحابة أو بعضهم وربم ع في اء إذا وق ر الم تطهي
اس والفطر         ى خالف القي ل عل نجاسة خالف القياس بل وتطهير النجاسة على خالف القياس والتوضؤ من لحوم اإلب

اقاة  بالحجامة على خالف القياس والسلم على خالف القياس واإلجارة والحوالة والكتا بة والمضاربة والمزارعة والمس
ام       ك من األحك ر ذل اس وغي   : والقرض وصحة صوم المفطر ناسًيا والمضي في الحج الفاسد آل ذلك على خالف القي

    ؟ وهل يعارض القياس الصحيح النص أم ال  ؟ فهل هذا القول صواب أم ال
  

المين  : فأجاب د هللا رب الع ظ   . الحم م أن لف ذا أن تعل اس أصل ه اس الصحيح والقي ه القي دخل في ظ مجمل ي اس لف القي
اس           . الفاسد ين األول قي ين المختلف رق ب اثلين والف ين المتم فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة وهو الجمع ب

    . الطرد والثاني قياس العكس وهو من العدل الذي بعث اهللا به رسوله
  



 

رع      فالقياس الصحيح مثل أن يكون العلة التي ر معارض في الف علق بها الحكم في األصل موجودة في الفرع من غي
    . يمنع حكمها ومثل هذا القياس ال تأتي الشريعة بخالفه قط

  
أن ال يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع فمثل هذا القياس ال تأتي الشريعة   : وآذلك القياس بإلغاء الفارق وهو

    . بخالفه
  

ة باختصاص بعض األنواع بحكم يفارق به نظائره فال بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب   وحيث جاءت الشريع
يس من     اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد ال يظهر ول

ا لل       يًئا من الشريعة مخالًف ا هو مخالف     شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته آل أحد فمن رأى ش اس فإنم قي
    . للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس األمر

  
اس     ا أن النص جاء بخالف قي ك         : وحيث علمن ازت عن تل ى أن صورة النص امت اس فاسد بمعن ه قي ا أن ا قطع علمن

م ف        ذلك الحك ا ب ا       الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع له ا يخالف قياًس يس في الشريعة م ل
    . صحيًحا لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وإن آان من الناس من ال يعلم فساده

  
اس   : ونحن نبين أمثلة ذلك مما ذآر في السؤال فالذين قالوا وا أن    : المضاربة والمساقاة والمزارعة على خالف القي ظن

ا رأوا العمل في    هذه العقود من جنس اإلجارة ألنها عمل ب عوض واإلجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض فلم
الوا     وم ق ر معل ا غي م        : هذه العقود غير معلوم والربح فيه ذا من غلطه اس وه ود من جنس        ; تخالف القي ذه العق إن ه ف

ر      نس غي ارآات ج م بالعوضين والمش ا العل ترط فيه ي يش نس المعاوضات الخاصة الت ن ج ارآات ال م نس المش ج
ا            . المعاوضة وإن قيل إن فيها شوب المعاوضة   ان فيه ر جنس المعاوضة الخاصة وإن آ ذلك المقاسمة جنس غي وآ

ع الخاص          ا شروط البي ع يشترط فيه ا بي اء أنه ذا    . شوب معاوضة حتى ظن بعض الفقه اح ه ذي     : و أيًض أن العمل ال
    : يقصد به المال ثالثة أنواع

  
دها ل م  : أح ون العم ا أن يك ليمه   ; قصودا معلوم ى تس دورا عل ة   . مق ارة الالزم ذه اإلج اني  . فه ل   : والث ون العم أن يك

ال     : مقصودا لكنه مجهول أو غرر فهذه الجعالة وهي إذا ق الزم ف د         : عقد جائز ليس ب ة فق ه مائ ق فل دي اآلب من رد عب
د   يقدر على رده وقد ال يقدر وقد يرده من مكان قريب وقد يرده من مكان ائزة          ; بعي ة لكن هي ج م تكن الزم ذا ل فله

ائًعا          ا إذا حصل بالعمل جزءا ش ومجهوال    ; فإن عمل هذا العمل استحق الجعل وإال فال ويجوز أن يكون الجعل فيه
ك   : ويقول للسرية التي يسريها   " من دل على حصن فله ثلث ما فيه   : جهالة ال تمنع التسليم مثل أن يقول أمير الغزو  ل

    . خمس ما تغنمين أو ربعه
  

ك      ؟ هل هو مستحق بالشرع  : وقد تنازع العلماء في سلب القاتل ة ومال ي حنيف ول أب ى   ؟ آقول الشافعي أو بالشرط آق عل
    . قولين هما روايتان عن أحمد فمن جعله مستحقا بالشرط جعله من هذا الباب

  
ري  ذين          ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعًال على شفاء الم لم ال ه وس ي صلى اهللا علي ا أخذ أصحاب النب ض جاز آم

ع      رئ فأخذوا القطي ى ب ى         ; جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي فرقاه بعضهم حت فاء ال عل ى الش ان عل إن الجعل آ ف
    . القراءة

  
م يجز         فاء ل ى الش ة عل ا إجارة الزم فيه اهللا         ; ولو استأجر طبيًب د يش ه فق دور ل ر مق فاء غي ذا    ألن الش فيه فه د ال يش وق

    . ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون اإلجارة الالزمة
  

ه قصد في           ; فهو ما ال يقصد فيه العمل   : وأما النوع الثالث يس ل ال ل إن رب الم بل المقصود المال وهو المضاربة ف
ا عمل و      ; نفس عمل العامل آما للجاعل والمستأجر قصد في عمل العامل  و عمل م ه       ولهذا ل م يكن ل يئا ل ربح ش م ي ل

ه        ع مال ذا بنف ه وه ع بدن ذا بنف شيء وإن سمي هذا جعالة بجزء مما يحصل بالعمل آان نزاعا لفظيا بل هذه مشارآة ه
در        ; وما قسم اهللا من الربح آان بينهما على اإلشاعة  ربح مق ا     ; ولهذا ال يجوز أن يخص أحدهما ب ذا يخرجهم ألن ه

انوا يشرطون                . ةعن العدل الواجب في الشرآ إنهم آ لم من المزارعة ف ه وس ه صلى اهللا علي ذي نهى عن ذا هو ال وه



 

لرب المال زرع بقعة بعينها وهو ما ينبت على الماذيانات وإقبال الجداول ونحو ذلك فنهى النبي صلى اهللا عليه وسلم 
    . عن ذلك

  
ره    ن سعد وغي ه       : ولهذا قال الليث ب ه صلى اهللا علي ذي نهى عن الحالل         إن ال ه ذو البصر ب لم هو أمر إذا نظر في وس

فبين أن النهي عن ذلك موجب القياس فإن مثل هذا لو شرط في المضاربة لم   . أو آان قال  ; والحرام علم أنه ال يجوز 
ذا عدال بخالف        ; يجز  م يكن ه ألن مبنى المشارآات على العدل بين الشريكين فإذا خص أحدهما بربح دون اآلخر ل

م          ما  نم وإن ل ح اشترآا في المغ إن حصل رب رم ف إذا آان لكل منهما جزء شائع فإنهما يشترآان في المغنم وفي المغ
ال ألن             ى الم ذا آانت الوضيعة عل ذا وله ال ه ع م ا ذهب نف ذا آم يحصل ربح اشترآا في الحرمان وذهب نفع بدن ه

المضاربة الفاسدة ربح المثل ال أجرة المثل فيعطى  ولهذا آان الصواب أنه يجب في  . ذلك في مقابلة ذهاب نفع العامل
    . إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه  : العامل ما جرت به العادة أن يعطاه مثله من الربح

  
ه  ط     . فإما أن يعطي شيًئا مقدًرا مضموًنا في ذمة المالك آما يعطي في اإلجارة والجعالة فهذا غلط ممن قال وسبب الغل

    . رة فأعطاه في فاسدها عوض المثل آما يعطيه في المسمى الصحيحظنه أن هذا إجا
  

ومما يبين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل عشر سنين فلو أعطي أجرة المثل ألعطي أضعاف رأس المال وهو في 
ي        تحقه ف ا يس دة أضعاف م ي الفاس تحق ف ف يس ح فكي اك رب ان هن ربح إن آ ن ال زءا م تحق إال ج الصحيحة ال يس

    .  ؟ صحيحةال
  

ه   وآذلك الذين أبطلوا المزارعة والمساقاة ظنوا أنها إجارة بعوض مجهول فأبطلوها وبعضهم صحح منها ما تدعو إلي
    . الحاجة آالمساقاة على الشجر لعدم إمكان إجارتها بخالف األرض فإنه تمكن إجارتها

  
ى أن مقتضى      . ا إذا آان البياض الثلثوإم  ; وجوزوا من المزارعة ما يكون تبعا للمساقاة إما مطلقا  اء عل وهذا آله بن

    . الدليل بطالن المزارعة وإنما جوزت للحاجة
  

ة      إن    ; ومن أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد عن الظلم والقمار من اإلجارة بأجرة مسماة مضمونة في الذم ف
د    المستأجر إنما يقصد االنتفاع بالزرع النابت في األرض فإذ د يحصل وق ا وجب عليه األجرة ومقصوده من الزرع ق

    . ال يحصل آان في هذا حصول أحد المتعاوضين على مقصوده دون اآلخر
  

ان فال يختص أحدهما بحصول       وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشترآا فيه وإن لم يحصل شيء اشترآا في الحرم
دل      . لم من اإلجارةمقصوده دون اآلخر فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظ ا هو الع ه    ; واألصل في العقود جميعه فإن

الى     ال تع اُس            {   : بعثت به الرسل وأنزلت الكتب ق وَم النَّ َزاَن ِلَيُق اَب َواْلِمي ُم اْلِكَت ا َمَعُه اِت َوَأنَزْلَن َلَنا ِباْلَبيَِّن ْلَنا ُرُس ْد َأْرَس َلَق
رآن جاء بتحريم      والشارع ن  ] 25  : الحديد [   } ِباْلِقْسِط م والق هى عن الربا لما فيه من الظلم وعن الميسر لما فيه من الظل

    . هذا وهذا وآالهما أآل المال بالباطل
  

ع          : وما نهى عنه النبي صلى اهللا عليه وسلم من المعامالت ع السنين وبي دو صالحه وبي ل ب آبيع الغرر وبيع الثمر قب
ة          : ونحو ذلك حبل الحبلة وبيع المزابنة والمحاقلة األجرة المجهول ا في الميسر فاإلجارة ب ا وإم هي داخلة إما في الرب

اقاة      . مثل أن يكريه الدار بما يكسبه المكتري في حانوته من المال هو من الميسر فهذا ال يجوز ا المضاربة والمس وأم
    . والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر بل هو من أقوم العدل

  
ا من رب    وهذا مما يبي ن لك أن المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل أحق بالجواز من المزارعة التي يكون فيه

ي صلى اهللا       ذلك عامل النب األرض ولهذا آان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزارعون على هذا الوجه وآ
والهم عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن يعمروها  ذين اشترطوا أن يكون      . من أم وال

المال من واحد والعمل من آخر وآذلك ينبغي    : البذر من رب األرض قاسوا ذلك على المضاربة فقالوا في المضاربة
وال الصحابة          . أن يكون في المزارعة وجعلوا البذر من رب المال آاألرض ه مخالف للسنة وألق اس مع أن وهذا القي

د ال ن أفس و م اس فه ي     ; قي ر األرض ف و نظي ربح فه مان ال ى صاحبه ويقتس ي المضاربة يرجع إل ال ف ك أن الم وذل
ى          ذاهب أول النفع ال ه ب ع األرض فإلحاق ذهب نف ا ي ذهب آم المزارعة وأما البذر الذي ال يعود نظيره إلى صاحبه بل ي



 

ذا آأرض   من إلحاقه باألصل الباقي فالعاقد إذا أخرج البذر ذهب عمله وبذره ورب األر ض ذهب نفع أرضه وبذر ه
و         ك في المضاربة فكيف ول ل ذل ال مث هذا فمن جعل البذر آالمال آان ينبغي له أن يعيد مثل البذر إلى صاحبه آما ق

    . اشترط رب البذر نظير عود بذره إليه لم يجوزوا ذلك
  

    . هذا يخالف القياس   : وليس هذا موضع بسط هذه المسائل وإنما الغرض التنبيه على جنس قول القائل
  
  في هل الحوالة مخالفة للقياس: فصل  
  

ع    : أحدهما   : إنها بيع دين بدين وذلك ال يجوز وهذا غلط من وجهين  : تخالف القياس قال  : فمن قال  ] الحوالة [ وأما  أن بي
اع     ام وال إجم ه نص ع ال        . الدين بالدين ليس في الئ بالك ع الك ا ورد النهي عن بي م      وإنم ذي ل الئ هو المؤخر ال ئ والك

اق وهو     يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض وهذا آما لو أسلم شيًئا في شيء في الذمة وآالهما مؤخر فهذا ال يجوز باالتف
    . بيع آالئ بكالئ

  
ه   وهذا  . وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب آما ذآرناه وينقسم إلى بيع ساقط بساقط وساقط بواجب في

فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله   . أن الحوالة من جنس إيفاء الحق ال من جنس البيع  : الوجه الثاني  . نزاع
ي        ذا ذآر النب ل وله ة المحي آان هذا استيفاء فإذا أحاله على غيره آان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذم

ال في الحديث الصحيح    صلى اهللا عليه وسلم الحوالة في مع ى        (   : رض الوفاء فق ع أحدآم عل م وإذا أتب مطل الغني ظل
    .  ) مليء فليتبع

  
ذا              يء وه ى مل ل عل اء إذا أحي ول الوف ريم بقب الم إذا مطل وأمر الغ ه ظ ين أن فأمر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل وب

دين     ] 178  : البقرة [   } ِه ِبِإْحَساٍنَفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداء ِإَلْي {   : آقوله تعالى أمر المستحق أن يطالب بالمعروف وأمر الم
    . أن يؤدي بإحسان

  
ا يحصل    اء إنم اء أن الوف د ظن بعض الفقه ه شوب المعاوضة وق ان في ع الخاص وإن آ و البي يس ه دين ل اء ال ووف

ره         باستيفاء الدين بسبب أن الغريم إذا قبض الوفاء صار في ذمته للم  ذا تكلف أنك ه وه ه بمال ا علي ه يتقاص م دين مثل
ا وأولئك      : جمهور الفقهاء وقالوا بل نفس المال الذي قبضه يحصل به الوفاء وال حاجة أن نقدر في ذمة المستوفي ديًن

ين فمن     قصدوا أن يكون وفاء الدين بدين وهذا ال حاجة إليه بل الدين من جنس المطلق الكلي والمعين من جنس المع
ك            ه المقصود من ذل توفاه حصل ب ين اس ان الموجودة وأي مع ثبت في ذمته دين مطلق آلي فالمقصود منه هو األعي

    . الدين المطلق 
  
  في هل القرض مخالف للقياس: فصل  
  

رع    . ألنه بيع ربوي بجنسه من غير قبض  : القرض خالف القياس قال  : ومن قال وهذا غلط فإن القرض من جنس التب
    .  ) أو منيحة ذهب أو منيحة ورق (   : نافع آالعارية ولهذا سماه النبي صلى اهللا عليه وسلم منيحة فقالبالم
  

ة             ا في عاري افع آم ع بالمن ارة ينتف ه فت ده إلي م يعي ه ث وباب العارية أصله أن يعطيه أصل المال لينتفع بما يستخلف من
    . العقار

  
يًئا     وتارة يمنحه ماشية ليشرب لبنها ثم يعي بن والثمر يستخلف ش دها وتارة يعيره شجرة ليأآل ثمرها ثم يعيدها فإن الل

بعد شيء بمنزلة المنافع ولهذا آان في الوقف يجري مجرى المنافع والمقرض يقرضه ما يقرضه لينتفع به ثم يعيد له 
رد      بمثله فإن إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين ولهذا نهي أن يشترط زيادة على المثل  ة أن ي و شرط في العاري آما ل

اع الشيء                  . مع األصل غيره ى أجل وال يب ه من آل وجه إل ا بمثل ع درهم إن عاقال ال يبي ع ف اب البي وليس هذا من ب
بجنسه إلى أجل إال مع اختالف الصفة أو القدر آما يباع نقد بنقد آخر وصحيح بمكسور ونحو ذلك ولكن قد يكون في 

ع        القرض منفعة للمقرض آما ره ألن المقترض ينتف ا ال تك ا والصحيح أنه في مسألة السفتجة ولهذا آرهها من آرهه
    . بها أيًضا ففيها منفعة لهما جميعا إذا أقرضه 

  



 

  في شبهة قول النكاح وإزالة النجاسة خالف القياس: فصل  
  

ك  إزالة النجاسة على خالف القياس والنكاح على خالف القياس و  : وأما قول من يقول وال       : نحو ذل و من أفسد األق فه
    . اإلنسان شريف والنكاح فيه ابتذال المرأة وشرف اإلنسان ينافي االبتذال  : وشبهتهم أنهم يقولون

  
ى هو      ى األنث وم عل وهذا غلط فإن النكاح من مصلحة شخص المرأة ونوع اإلنسان والقدر الذي فيه من آون الذآر يق

ا ال        من الحكمة التي بها تتم مصلحة  انية آم افي اإلنس ذال ال ين ذا االبت ل ه جنس الحيوان فضال عن نوع اإلنسان ومث
ه          اج إلي ا احت ل م ك أآمل ب تغناء عن ذل ينافيها أن يتغوط اإلنسان إذا احتاج إلى ذلك وأن يأآل ويشرب وإن آان االس

اح وهو من تمام مصلحتها فكيف اإلنسان وحصلت له به مصلحته فإنه ال يجوز أن يمنع منه والمرأة محتاجة إلى النك
إنها تخالف القياس أن الماء إذا القاها   : وآذلك إزالة النجاسة فإن شبهة من قال  ؟ القياس يقتضي منعها أن تتزوج  : يقال

الوا    . نجس الماء ثم إذا صب ماء آخر القى األول نجس ال          : وهلم جرا ق ة وال اه المتالحق نجس المي ا ت اس أنه ان القي فك
تم    ؟ وهذا غلط فإنه يقال لم قلتم القياس يقتضي أن الماء إذا القى النجاسة نجس     . ل النجسيزي إن قل ه في بعض      : ف ألن

ول      : قيل  . الصور آذلك د من يق وع عن يس           : الحكم في األصل ممن ال ل لم األصل ق التغير ومن س نجس إال ب اء ال ي الم
نجس  ال      جعل اإلزالة مخالفة للقياس بأولى من جعل ت أن يق اس ب ا للقي اء مخالف اء إذا القى       : الم اس يقتضي أن الم القي

النص     اء ب زول بالم نجاسة ال ينجس آما أنه إذا القاها حال اإلزالة ال ينجس فهذا القياس أصح من ذلك ألن النجاسة ت
ع اإل       ى مواق زاع حجة عل ع الن اس أن   واإلجماع وأما تنجس الماء بالمالقاة فمورد نزاع فكيف يجعل مواق اع والقي جم

    . يقاس موارد النزاع على مواقع اإلجماع
  

ه وهو طيب داخل           ; الذي يقتضيه المعقول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة ال ينجس   : ثم يقال ى أصل خلق اق عل ه ب فإن
ا     ] 157  : األعراف [   } َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخَبآِئث {   : في قوله تعالى وهذا هو القياس في المائعات جميعه

هل القياس   : إذا وقعت فيها نجاسة فاستحالت حتى لم يظهر طعمها وال لونها وال ريحها أن ال تنجس فقد تنازع الفقهاء
م يتغ         نجس إذا ل ه ال ي اس يقتضي أن دليل أو القي تثناه ال ا اس ر يقتضي نجاسة الماء بمالقاة النجاسة إال م ولين     ؟ ي ى ق عل

    . واألول قول أهل العراق والثاني قول أهل الحجاز
  

ه األصول         ; وفقهاء الحديث منهم من يختار هذا  دل علي ذي ت ومنهم من يختار هذا وهم أهل الحجاز وهو الصواب ال
ة      ; والنصوص والمعقول  ار صفات قائم ا دام    فإن اهللا أباح الطيبات وحرم الخبائث والطيب والخبث باعتب بالشيء فم

    . ولهذا لو وقعت قطرة خمر في جب لم يجلد شاربه  ; على حاله فهو طيب فال وجه لتحريمه 
  

روق          ا بف ين غيره ة وب ه في اإلزال ين مالقات وا ب اة فرق ال     . والذين يسلمون أن القياس نجاسة الماء بالمالق نهم من ق   : م
نجس           ; سة عليه وهذا ضعيف الماء هاهنا وارد على النجاسة وهناك وردت النجا اء في جب نجس ي و صب م ه ل فإن

دهم ال  . عن ن ق نهم م ة وال       : وم م النجاس ه حك ت ل م يثب دث ل ث أو الح ة الخب ر إلزال ورد التطهي ي م ان ف اء إذا آ الم
    . وهذا حكاية مذهب ليس فيه حجة  . االستعمال إال إذا انفصل وأما قبل االنفصال فال يكون مستعمًال وال نجًسا

  
التغير    : ومنهم من قال نجس إال ب ك وهو         . الماء في حال اإلزالة جار والماء الجاري ال ي ة ومال ي حنيف وهو مذهب أب

ا      ه آم ارة تكون بدون أنص الروايتين عن أحمد وهو القول القديم للشافعي ولكن إزالة النجاسة تارة تكون بالجريان وت
    . لو صب الماء على الثوب في الطست

  
الصواب أن مقتضى القياس أن الماء ال ينجس إال بالتغير والنجاسة ال تزول به حتى يكون غير متغير وأما في حال  ف

    . تغيره فهو نجس لكن تخفف به النجاسة وأما اإلزالة فإنما تحصل بالماء الذي ليس بمتغير
  

نجس إذا اس    ا ال ت ر        وهذا القياس في الماء هو القياس في المائعات آلها أنه ا أث ا فيه ق له م يب ا ول   ; تحالت النجاسة فيه
    . فإنها حينئذ من الطيبات ال من الخبائث

  
ك        ; وهذا القياس هو القياس في قليل الماء وآثيره  ى نجاسة شيء من ذل وقليل المائع وآثيره فإن قام دليل شرعي عل

    . استحالتدل ذلك على أن النجاسة ما   : إنه خالف القياس بل نقول  : فال نقول
  



 

ة والبصرة   ات عن          : ولهذا آان أظهر األقوال في المياه مذهب أهل المدين التغير وهو إحدى الرواي نجس إال ب ه ال ي أن
ن المنى     ; اإلمام أحمد نصرها طائفة من أصحابه آاإلمام أبي الوفاء بن عقيل  د ب اء المستعمل      . وأبي محم ذلك الم وآ

ال  في طهارة الحدث باق على طهوريت ه ق نجس   (   : ه وقد صح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أن اء ال ي فال يصير     ) الم
    . الماء جنًبا وال يتعدى إليه حكم الجنابة

  
ل        -صلى اهللا عليه وسلم  -ونهيه  ذلك ب ا ب ه يصير نجًس ى أن عن البول في الماء الدائم أو عن االغتسال فيه ال يدل عل

    . ول بعد البول من إفساده أو لما يؤدي إلى الوسواسقد نهى عنه لما يفضي إليه الب
  

ه نهى         .  ) عامة الوسواس منه  : نهى عن بول الرجل في مستحمه وقال ( آما  ه أن د جاء في عن   -ونهيه عن االغتسال ق
ول اإلنسان في مستحمه       ه عن ب ه صلى اهللا         . االغتسال فيه بعد البول وهذا يشبه نهي د ثبت في الصحيح عن ه  وق علي

    .  ) ألقوها وما حولها وآلوا سمنكم (   : وسلم أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال
  

ه ق المروي في ا  (   : والتفري ا حوله ا وم دا فألقوه ان جام وه  ; إن آ ا فال تقرب ان مائع ط   ) وإن آ ه البخاري  -غل ا بين آم
ل   وغيرهما وهو من غلط معمر فيه وابن عباس راويه أفت -والترمذي  ى فيما إذا ماتت أن تلقى وما حولها ويؤآل فقي

ه صالح     . فلما ماتت استقرت  ; إنما ذاك لما آانت حية   : إنها قد دارت فيه فقال  : لهما ذلك    . رواه أحمد في مسائل ابن وآ
ا قرب      : أو غير ذلك  ; سمًنا آان أو زيًتا   ; الزهري راوي الحديث أفتى في الجامد والمائع القليل والكثير  بأن تلقى وم

    .  ؟ واحتج بالحديث فكيف قد يكون روى فيه الفرق  ; منها ويؤآل الباقي 
  

ه     إن قول ا ف ك أيًض م يحمل       (   : وحديث القلتين إن صح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم يدل على ذل ين ل اء قلت غ الم إذا بل
تهلًكا    يدل على أن الم  ) لم ينجسه شيء  : الخبث وفي اللفظ اآلخر ان مس ى آ وجب لنجاسته آون الخبث فيه محموال فمت

    . فيه لم يكن محموال فمنطوق الحديث وتعليله لم يدل على ذلك
  

اء    ; وما ينوبه من السباع والدواب   ; وأما تخصيص القلتين بالذآر فإنهم سألوه عن الماء يكون بأرض الفالة  وذلك الم
د يحمل              الكثير في العادة فبين صلى اهللا علي   ه ق ل فإن ادة بخالف القلي ه خبث في الع ك ال يكون في ل ذل لم أن مث ه وس

ه        ; الخبث وقد ال يحمله  ى طبع ة الخبث إل ى إحال ان         ; فإن الكثيرة تعين عل يس إذا آ وم فل ه العم وم ال يجب في والمفه
ا    ع جواب ة      القلتان ال تحمل الخبث يلزم أن ما دونها يلزمه مطلًقا على أن التخصيص وق اه معين ألوه عن مي اس س   ; ألن

ان    و آ فقد يكون التخصيص ألن هذه آثيرة ال تحمل الخبث والقلتان آثير وال يلزم أن ال يكون الكثير إال قلتين وإال فل
ذهب والمعشرات         ة آنصاب ال هذا حدا فاصال بين الحالل والحرام لذآره ابتداء وألن الحدود الشرعية تكون معروف

ين الحالل          ; لذي تقع فيه النجاسة ال يعلم آيله إال خرصا ونحو ذلك والماء ا ادة فكيف يفصل ب ه في الع وال يمكن آيل
ه             ر حديث قول ق في غي د أطل ات وق اس في غالب األوق ى غالب الن اء طهور ال    (   : والحرام بما يتعذر معرفته عل الم

    .  ) الماء ال يجنب ( و  ) ينجسه شيء
  

د من     ولم يقدره مع أن تأخير ال دل عن ا ي بيان عن وقت الحاجة ال يجوز ومنطوق هذا الحديث يوافق تلك ومفهومه إنم
    . يقول بداللة المفهوم إذا لم يكن هناك سبب يوجب التخصيص بالذآر ال االختصاص بالحكم وهذا ال يعلم هنا

  
زج يبقى في      ألن اآلنية التي يلغ فيها الكلب ف  ; وحديث األمر بإراقة اإلناء من ولوغ الكلب  ه ل ي العادة صغيرة ولعاب

    . الماء ويتصل باإلناء فيراق الماء ويغسل اإلناء من ريقه الذي لم يستحل بعد بخالف ما إذا ولغ في إناء آبير
  

ا        . وقد نقل حرب عن أحمد في آلب ولغ في جب آبير فيه زيت فأمره بأآله ه موضع آخر وإنم وبسط هذه المسائل ل
    . على مخالفة القياس وموافقته المقصود التنبيه 

  
  
  
  
  
  



 

  في قول أن تطهير الماء على خالف القياس: فصل 
  

اس       : وقول القائل ان من أصله أن القي إن تطهير الماء على خالف القياس هو بناء على هذا األصل الفاسد وإال فمن آ
إذا   فإن الحكم إذا   ; أن الماء ال ينجس إال بالتغير فالقياس عنده تطهيره  ر ف ثبت بعلة زال بزوالها وإذا آانت العلة التغي

إذا زالت طهرت    آيف والنجاسة في      . زال التغير زالت النجاسة آما أن العلة لما آانت في الخمر الشدة المضطربة ف
    .  ؟ الماء واردة عليه آنجاسة األرض

  
ى     : ولكن قد يقال ي عل ألة االستحالة   [ هذا مبن زاع مشه     ] مس ا ن ي        وفيه والن ومذهب أب د ق ك وأحم ي مذهب مال ور فف

ل   . حنيفة وأهل الظاهر أنها تطهر باالستحالة ومذهب الشافعي ال تطهر باالستحالة ا تطهر باالستحالة      : وقول القائ إنه
ة لتحريم              دل االسم والصفة فالنصوص المتناول ة وتب دلت الحقيق د تب اًدا فق ا أو رم أصح فإن النجاسة إذا صارت ملح

ان   المي ك األعي تة والدم ولحم الخنزير ال تتناول الملح والرماد والتراب ال لفظا وال معنى والمعنى الذي ألجله آانت تل
ة نجسة        ا خبيث ول بأنه ان فال وجه للق الوا         . خبيثة معدوم في هذه األعي ين الخمر ق ك وب ين ذل وا ب ذين فرق الخمر    : وال

وآذلك البول والدم والعذرة إنما نجست باالستحالة فينبغي أن تطهر     : منجست باالستحالة فطهرت باالستحالة فيقال له
    . باالستحالة 

  
  في قول أن التوضؤ من لحوم اإلبل على خالف القياس: فصل  
  

ه وصاحب        : وأما قول القائل التوضؤ من لحوم اإلبل على خالف القياس فهذا إنما قاله ألنها لحم واللحم ال يتوضأ من
ذا ونهى عن             الشرع قد ف أمر بالصالة في ه ذه ف ارك ه ذه ومب اطن ه ين مع رق ب رق بين لحم الغنم ولحم اإلبل آما ف

الوا    ذين ق ُه        { الصالة في هذا فدعوى المدعي أن القياس التسوية بينهما من جنس قول ال لَّ الّل ا َوَأَح ُل الرَِّب ُع ِمْث ا اْلَبْي ِإنََّم
نم             ] 275  : بقرةال [   } اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا ل وأصحاب الغ ين أصحاب اإلب رق ب ا ف والفرق بينهما ثابت في نفس األمر آم

نم        (   : فقال ل والسكينة في أهل الغ دادين أصحاب اإلب ل    ) الفخر والخيالء في الف ا جن خلقت من      (   : وروي في اإلب أنه
ا    .  ) على ذروة آل بعير شيطان (   : وروي  .  ) جن ذي     فاإلبل فيه بيه بالمغت اذي ش وة شيطانية والغ ذا حرم آل ذي      . ق وله

ا            : ناب من السباع وآل ذي مخلب من الطير دوان م ق اإلنسان من الع ا تجعل في خل ذاء به ألنها دواب عادية باالغت
وة شيطا            ه ق ا تبقي في ل إذا أآل منه اس بالقسط واإلب وم الن   . نيةيضره في دينه فنهى اهللا عن ذلك ألن المقصود أن يق

ار      (   : وفي الحديث الذي في السنن عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ق من الن الغضب من الشيطان والشيطان خل
    .  ) فإذا غضب أحدآم فليتوضأ  : وإنما تطفأ النار بالماء قال النبي صلى اهللا عليه وسلم

  
ا         فإذا توضأ العبد من لحوم اإلبل آان في ذلك من إطفاء القوة  م يتوضأ منه ل المفسدة بخالف من ل ا يزي الشيطانية م

ا               : فإن الفساد حاصل معه ولهذا يقال د م يهم من الحق ا صار ف ل مع عدم الوضوء منه أآلهم لحوم اإلب إن األعراب ب
    .  ) أمر بالوضوء مما مست النار ( ولهذا   . صار

  
م      : النار ولم يتوضأ فقيلوهو حديث صحيح وقد ثبت في أحاديث صحيحة أنه أآل مما مست  إن األول منسوخ لكن ل

ك األحاديث آحديث السويق              اريخ بعض تل أخر عن ت رة وإسالمه مت و هري ل رواه أب يثبت أن ذلك متقدم على هذا ب
األمر بالتوضؤ       : الذي آان بخيبر فإنه آان قبل إسالم أبي هريرة وقيل ار استحباب آ بل األمر بالتوضؤ مما مست الن

د       من الغض ان في مذهب أحم ا وجه ولين وهم اريخ          . ب وهذا أظهر الق افي والت د التن ه إال عن إن النسخ ال يصار إلي ف
وآذلك التوضؤ من مس الذآر ومس النساء     . وآالهما منتف بخالف حمل األمر على االستحباب فإن له نظائر آثيرة

هو    : الشهوة آالتوضؤ من الغضب وما مسته النار فالتوضؤ مما يحرك  ; هو من هذا الباب لما فيه من تحريك الشهوة 
التوضؤ منه مستحب لكن تفريق   : فإن الغضب من الشيطان والشيطان من النار وأما لحم اإلبل فقد قيل  : من هذا الباب

نم      م الغ ين لح ه وب لم بين ه وس لى اهللا علي ي ص تحب     -النب ه مس وء من ار والوض ته الن ك مس ع أن ذل ى   -م ل عل دلي
ذا نهى          االخت ار عارضة وله ا مسته الن ة وفيم ل الزم صاص وما فوق االستحباب إال اإليجاب وألن الشيطنة في اإلب

ه عارض والحشوش     عن الصالة في أعطانها للزوم الشيطان لها بخالف الصالة في مبارآها في السفر فإنه جائز ألن
د   وآذلك الحمام بيت الش  . محتضرة فهي أولى بالنهي من أعطان اإلبل يطان وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة عن أحم

    .  ؟ روايتان على أن الحكم مما عقل معناه فيعدي أو ليس آذلك
  



 

ى             ا أول ل فالوضوء منه غ في الشيطنة من لحوم اإلب ازع     . والخبائث التي أبيحت للضرورة آلحوم السباع أبل د تن وق
بيلي     ر الس يء والوضوء من        ; آالفصاد    ; ن العلماء في الوضوء من النجاسة الخارجة من غي ة والجرح والق والحجام

ان يتوضأ من مس       مس النساء لشهوة وغير شهوة والتوضؤ من مس الذآر والتوضؤ من القهقهة فبعض الصحابة آ
د      ؟ الذآر آسعد وابن عمر آثير منهم لم يكن يتوضأ منه والوضوء منه هل هو واجب أو مستحب ك وأحم فيه عن مال

ة     روايتان وإ ي حنيف ذا          . يجابه قول الشافعي وعدم اإليجاب مذهب أب ل باستحبابه فه ذلك مس النساء لشهوة إذا قي وآ
ه         لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ل عن النب يتوجه وأما وجوب ذلك فال يقوم الدليل إال على خالفه وال يقدر أحد قط أن ينق

ن النجاسات الخ  اء وال م ن مس النس أمر أصحابه بالوضوء م ان ي ة آ الى  ; ارج ه تع ذلك وقول وى ب وم البل َأْو  {   : لعم
    . المراد به الجماع آما فسره بذلك ابن عباس وغيره لوجوه متعددة  ] 6  : المائدة [   } َالَمْسُتُم النَِّساء

  
لم للمستحاضة     ه وس يس بالحيضة      (   : وقوله صلى اهللا علي ك عرق ول ا ذل دم وجوب الغسل ال       .  ) إنم ل لع لوجوب  تعلي

ذي يوجب                  دم هو دم الحيض ال ك ال د ظنت أن ذل ل آانت ق دم العروق ب إن وجوب الوضوء ال يختص ب الوضوء ف
رحم       ك يرشح من ال إن ذل الغسل فبين لها النبي صلى اهللا عليه وسلم أن هذا ليس هو دم الحيض الذي يوجب الغسل ف

    . ب الغسل وهذه مسائل مبسوطة في مواضع أخرآالعرق وإنما هذا دم عرق انفجر في الرحم ودماء العروق ال توج
  

ين    ] قول [ والمقصود هنا التنبيه على فساد  من يدعي التناقض في معاني الشريعة أو ألفاظها ويزعم أن الشارع يفرق ب
ين شي     رق ب ء المتماثلين بل نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق بالحكمة والعدل والرحمة فال يف
  . ين في الحكم إال الفتراق صفاتهما المناسبة للفرق وال يسوي بين شيء ين إال لتماثلهما في الصفات المناسبة للتسوية

واألظهر أنه ال يجب الوضوء من مس الذآر وال النساء وال خروج النجاسات من غير السبيلين وال القهقهة وال غسل 
األدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب لكن االستحباب متوجه ظاهر       الميت فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح بل 

ا في السنن             ا آم يء ونحوهم ة والق أن  (   : فيستحب أن يتوضأ من مس النساء لشهوة ويستحب أن يتوضأ من الحجام
    .  ) النبي صلى اهللا عليه وسلم قاء فتوضأ

  
ضوء من الحجامة وال أمر أصحابه بالوضوء إذا جرحوا   والفعل إنما يدل على االستحباب ولم يثبت عنه أنه أمر بالو

ه   ة في الصالة ذنب ويشرع لكل من           . مع آثرة الجراحات والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء ال إيجاب ذلك القهقه وآ
    . أذنب أن يتوضأ وفي استحباب الوضوء من القهقهة وجهان في مذهب أحمد وغيره

  
ر    وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صال ة ففيه أحاديث متعددة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد صحح بعضها غي

د         ; واحد من العلماء فقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صالة أظهر  ة والشافعي وأحم ي حنيف وهو مذهب أب
    . واهللا أعلم 

  
  في اعتقاد أن الفطر من الحجامة مخالف للقياس: فصل  
  

ا دخل وهؤالء أشكل              وأما الحجامة فإنما ا ا خرج ال مم د أن الفطر مم اس من اعتق ا مخالف للقي عتقد أن الفطر منه
اس  تالم ودم الحيض والنف يء واالح يهم الق ر     . عل ا أم ارع لم ه رأى الش دبر أصول الشرع ومقاصده فإن ن ت ا م وأم

أخير السحور وجعل             ل الفطر وت ره الوصال وأمر بتعجي ى آ دال حت ه باالعت أعدل الصيام وأفضله     بالصوم أمر في
ى          تمناء يخرج المن ذاء واالس القيء يخرج الغ ه ف ام قوت صيام داود وآان من العدل أن ال يخرج من اإلنسان ما هو قي

    . والحيض يخرج الدم
  

ذلك       ه وآ راز من االحتالم ال يمكن االحت وبهذه األمور قوام البدن، لكن فرق بين ما يمكن االحتراز منه وما ال يمكن ف
المحتجم أخرج        من ذ ا ف ا معيًن ه وقًت إن ل رعه القيء وآذا دم االستحاضة فإنه ليس له وقت معين بخالف دم الحيض ف

ة         ه فكانت الحجام راز من ذا ال يمكن االحت إن ه دمه وآذلك المفتصد بخالف من خرج دمه بغير اختياره آالمجروح ف
ن جنس ا   روج دم الجرح م ان خ تمناء والحيض وآ يء واالس ن جنس الق د م يء فق تالم وذرع الق الستحاضة واالح

    . تناسبت الشريعة وتشابهت ولم تخرج عن القياس
  

ه       : واألظهر أنه ال يفطر بالكحل وال بالتقطير في اإلحليل وال بابتالع ما ال يغذي آالحصاة ولكن يفطر بالسعوط لقول
    .  ) وبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائًما ( 



 

  لسلم على خالف القياسفي قول أن ا: فصل  
  

ال       : وأما قولهم ه ق لم أن ه وس ع   (   : السلم على خالف القياس فقولهم هذا من جنس ما رووا عن النبي صلى اهللا علي ال تب
    . وأرخص في السلم  ) ما ليس عندك

  
الوا      م ق ك أنه اء وذل ع اإلنسان      : وهذا لم يرو في الحديث وإنما هو من آالم بعض الفقه لم بي ده فيكون     الس يس عن ا ل م

ة         : مخالًفا للقياس ونهي النبي صلى اهللا عليه وسلم حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده ع عين معين ه بي راد ب ا أن ي إم
    . فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه وفيه نظر

  
ذا أشبه       ة وه ان في الذم دري هل        فيكون   ; وإما أن يراد به بيع ما ال يقدر على تسليمه وإن آ يًئا ال ي ه ش د ضمن ل ق

    . وهذا في السلم الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه والمناسبة فيه ظاهرة  ؟ يحصل أو ال يحصل
  

ة    فأما السلم المؤجل فإنه دين من الديون وهو آاالبتياع بثمن مؤجل فأي فرق بين آون أحد العوضين مؤجًال في الذم
ال    ] 282 : البقرة [   } ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّى َفاْآُتُبوُه {   : وقد قال تعالى  ؟ وآون العوض اآلخر مؤجال في الذمة وق

اس ال           : ابن عباس ى وفق القي ذا عل ة فإباحة ه ذه اآلي رأ ه أشهد أن السلف المضمون في الذمة حالل في آتاب اهللا وق
    . على خالفه

  
  خالف القياسفي قول أن الكتابة : فصل  
  

ة والسيد     . لكونه بيع ماله بماله  ; هي خالف القياس   : وأما الكتابة فقال من قال وليس آذلك بل باعه نفسه بمال في الذم
ؤمر وينهى إنسان          و من حيث ي انيته فه ال حق له في ذمة العبد وإنما حقه في بدنه فإن السيد حقه مالية العبد في إنس

ذ ال      مكلف فيلزمه اإليمان وا ه وحينئ د عتق ه بع لصالة والصيام ألنه إنسان والذمة العهد وإنما يطالب العبد بما في ذمت
    . ملك للسيد عليه

  
د      : فالكتابة ذي استحقه بعق بيعه نفسه بمال في ذمته ثم إذا اشترى نفسه آان آسبه له ونفعه له وهو حادث على ملكه ال

م يحصل        ; الكتابة لكن ال يعتق فيها إال باإلذن  ى ل ه العوض فمت ألن السيد لم يرض بخروجه من ملكه إال بأن يسلم ل
اس في المعاوضات               ذا هو القي ع وه ه الرجوع في المبي ان ل ه آ د عن ول    . له العوض وعجز العب ذا يق إذا عجز    : وله

أداء العوض آعجز  المشتري عن الثمن إلفالسه آان للبائع الرجوع في المبيع فالعبد المكاتب مشتر لنفسه فعجزه عن 
ي         ان لآلخر الرجوع ف ه من العوض آ ا علي ع المعاوضات إذا عجز المعاوض عم ي جمي اس ف ذا القي المشتري وه
وطء وطرده عجز الرجل عن العوض في              زوج عن ال عوضه ويدخل في ذلك عجز الرجل عن الصداق وعجز ال

    . الخلع والصلح عن القصاص
  
  القياسفي قول أن اإلجارة على خالف : فصل  
  

دوم      : هي على خالف القياس قالوا  : وأما اإلجارة فالذين قالوا ع المع د وبي إنها بيع معدوم ألن المنافع معدومة حين العق
    .  ] 6  : الطالق [   } َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ {   : ثم إن القرآن جاء بإجارة الظئر للرضاع في قوله تعالى  . ال يجوز

  
إن إجارة الظئر للرضاع على خالف قياس اإلجارة فإن اإلجارة عقد على منافع وإجارة الظئر   : فقال آثير من الفقهاء

ذه       ائزة إال ه رآن ذآر إجارة ج عقد على اللبن واللبن من باب األعيان ال من باب المنافع ومن العجب أنه ليس في الق
إنما يكون خالف القياس إذا آان النص قد جاء في موضع بحكم وجاء في موضع  هذه خالف القياس والشيء   : وقالوا

    . هذا خالف لقياس ذلك النص  : يشابه ذلك بنقيضه فيقال
  

ذه اإلجارة         : وليس في القرآن ذآر اإلجارة الباطلة حتى يقال ه ذآر جواز ه ل في القياس يقتضي بطالن هذه اإلجارة ب
ولهم ظنهم أن اإلجارة        وليس فيه ذآر فساد إجارة تشب ا أصل ق ذه وإنم هها بل وال في السنة بيان إجارة فاسدة تشبه ه

    . الشرعية إنما تكون على المنافع التي هي أعراض ال على أعيان هي أجسام وسنبين إن شاء اهللا آشف هذه الشبهة
  



 

الوا ولما اعتقد هؤالء أن إجارة الظئر على خالف القياس صار بعضهم يحتال إلجرائها    : على القياس الذي اعتقدوه فق
وم أن     دمات الرضاع ومعل المعقود عليه فيها هو إلقام الثدي أو وضعه في الحجر أو نحو ذلك من المنافع التي هي مق
ل وال       ا ب ودا عليه هذه األعمال إنما هي وسيلة إلى المقصود بعقد اإلجارة وإال فهي بمجردها ليست مقصودة وال معق

ذا هو        قيمة لها أصال  ة ومقصود ه رى داب ة لمن اآت وإنما هو آفتح الباب لمن اآترى دارا أو حانوتا أو آصعود الداب
    . السكنى ومقصود هذا هو الرآوب وإنما هذه األعمال مقدمات ووسائل إلى المقصود بالعقد

  
و  ع في األرض    ثم هؤالء الذين جعلوا إجارة الظئر على خالف القياس طردوا ذلك في مثل ماء البئر والعي ي تنب ن الت

ا                  : فقالوا ع ليسقي به ى عين تنب د عل ذي يعق اء آال ى نفس الم ع عل د إذا وق ى إن العق د حت أدخلت ضمنا وتبعا في العق
الوا       ا ق ع بمائه ا وينتف ه ليشرب منه ا          : بستانه أو ليسوقها إلى مكان ك مم ه اإلجراء في األرض أو نحو ذل ود علي المعق

ذين األصلين    . المقصود بالعقود عن أن يكون معقودا عليهيتكلفونه ويخرجوا الماء  ول من      : ونحن ننبه على ه ى ق عل
    . جعل اإلجارة على خالف القياس وعلى قول من جعل إجارة الظئر ونحوها على خالف القياس

  
اس     : قولهم  : أما األول فنقول ى خالف القي دمتان مجم   : اإلجارة بيع معدوم وبيع المعدوم عل يس    مق ا تلب ان فيهم إن    ; لت ف

ذي هو             : قولهم ام ال ع الع و باطل وإن أرادوا البي ان فه ى األعي د عل ذي يعق اإلجارة بيع إن أرادوا أنها البيع الخاص ال
لم     : معاوضة إما على عين وإما على منفعة فقولهم في المقدمة الثانية ا يس لم   -أن بيع المعدوم ال يجور إنم في   -إن س

اء في اإلجارة          األعيان ال  ازع الفقه ذا تن ذا وه ع يحتمل ه ان لفظ البي ع      : في المنافع ولما آ د بلفظ البي ى    ؟ هل تنعق عل
    . وجهين

  
أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت فأي لفظ من األلفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد   : والتحقيق

ا     وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع  دل عليه ا ي ود بم لم يجد في ألفاظ العقود حدا بل ذآرها مطلقة فكما تنعقد العق
ع        ذا وق ة وله اظ العربي ا من األلف من األلفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من األلسن العجمية فهي تنعقد بما يدل عليه

    . الطالق والعتاق بكل لفظ يدل عليه وآذلك البيع وغيره
  

ذا مذهب       وطرد هذا النكاح فإن زويج وه اح والت أصح قولي العلماء أنه ينعقد بكل لفظ يدل عليه ال يختص بلفظ اإلنك
ا              ذا الوجه وأم ى ه دل إال عل م ت ل نصوصه ل د ب ولين في مذهب أحم جمهور العلماء آأبي حنيفة ومالك وهو أحد الق

د اهللا       ي عب ول أب و ق زويج فه اح والت ى        الوجه اآلخر من أنه إنما ينعقد بلفظ اإلنك ي يعل د وأتباعه آالقاضي أب ن حام ب
    . ومتبعيه

  
ال    ه إذا ق ى أن أعتقت    : وأما قدماء أصحاب أحمد وجمهورهم فلم يقولوا بهذا الوجه وقد نص أحمد في غير موضع عل

ى      : أمتي وجعلت عتقها صداقها انعقد النكاح وليس هنا لفظ إنكاح وتزويج ولهذا ذآر ابن عقيل وغيره دل عل ذا ي أن ه
ال     . نه ال يختص النكاح بلفظأ ه وق ك      : وأما ابن حامد فطرد قول ول مع ذل د أن يق ى       : ال ب و يعل ا والقاضي أب وتزوجته

زويج   اح والت د ونصوصه تخالف        . جعل هذا خارجا عن القياس فجوز النكاح هنا بدون لفظ اإلنك ام أحم وأصول اإلم
    . دها من قول أو فعل فهو ال يرى اختصاصها بالصيغهذا فإن من أصله أن العقود تنعقد بما يدل على مقصو

  
ر          ذلك في الطالق والقذف وغي ال ب ذا ق ة وله ومن أصله أن الكناية مع داللة الحال آالصريح ال تفتقر إلى إظهار الني

الوا            . ذلك زويج من أصحاب الشافعي ق اح والت د إال بلفظ اإلنك اح ال ينعق الوا إن النك ا سوى    : والذين ق اللفظين   ألن م
ذا              ; آناية  ى السمع فه ع عل ا تق ى شهادة والشهادة إنم ر إل اح مفتق اطن والنك والكناية ال يثبت حكمها إال بالنية والنية ب

    . أصل أصحاب الشافعي الذين خصوا عقد النكاح باللفظين
  

ى أصله   فإن هذه المقدمات با  ; وابن حامد وأتباعه وافقوهم لكن أصول أحمد ونصوصه تخالف هذا  ة عل ول     . طل ا ق أم
ه الشافعي           : القائل ا يقول ة بعرف الشرع آم ة ثابت ما سوى هذين آناية فإنما يستقيم أن لو آانت ألفاظ الصريح والكناي

ا   ى وغيرهم راق         : ومن وافقه من أصحاب أحمد آالخرقي والقاضي أبي يعل أن الصريح في الطالق هو الطالق والف
    . والسراح لمجيء القرآن بذلك

  



 

ا         ك وغيرهم ة ومال أبي حنيف اء آ ا جمهور العلم ي الخطاب            ; فأم د وأب ن حام أبي بكر واب د آ وجمهور أصحاب أحم
الصريح هو لفظ الطالق فقط آأبي حنيفة وابن حامد وأبي   : فال يوافقون على هذا األصل بل منهم من يقول  ; وغيرهم 

    . يالخطاب وغيرهما من أصحاب أحمد وبعض أصحاب الشافع
د           : ومنهم من يقول ره من أصحاب أحم ي بكر وغي ول أب بل الصريح أعم من هذه األلفاظ آما يذآر عن مالك وهو ق

ون  ور يقول ة      : والجمه ة باطل ه مقدم الق تلي ريح الط ذآورتين أن ص دمتين الم ال المق ولهم   . آ ا ق اظ    : أم ذه األلف إن ه
الى     صريحة في خطاب الشارع فليس آذلك بل لفظ السراح ال تع ر الطالق ق ا   {   : والفراق في القرآن مستعمل في غي َي

ْم         ا َلُك وُهنَّ َفَم ِل َأن َتَمسُّ ن َقْب وُهنَّ ِم مَّ َطلَّْقُتُم وُهنَّ      َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُث دُّوَنَها َفَمتُِّع دٍَّة َتْعَت ْن ِع ْيِهنَّ ِم َعَل
    .  ] 49  : األحزاب [   } َسَراًحا َجِميًلا َوَسرُِّحوُهنَّ

  
اق المسلمين             ا باتف ا تطليق يس التسريح هن ه ول ة في ائن ال رجع فأمر بتسريحهن بعد الطالق قبل الدخول وهو طالق ب

    .  ] 231 : البقرة [   } رُِّحوُهنَّ ِبَمْعُروٍفَوِإَذا َطلَّْقُتُم النََّساء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َس {   : وقال تعالى
  

    .  ] 2  : الطالق [   } َأْو َفاِرُقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف { وفي اآلية األخرى 
  

بيلها ال     ة س ين تخلي فلفظ الفراق والسراح ليس المراد به هنا الطالق فأما المطلقة الرجعية فهو مخير بين ارتجاعها وب
    . يحتاج إلى طالق ثان

  
    . وأما المقدمة الثانية فال يلزم من آون اللفظ صريًحا في خطاب الشارع أن يكون صريًحا في خطاب آل من يتكلم

  
ل  ع الخاص          : وبسط هذا له موضع آخر والمقصود هنا أن قول القائ ه البي ع إن أراد ب وع من البي وهو   -إن اإلجارة ن

ة وإن       فليس  -الذي يفهم من لفظ البيع عند اإلطالق  ة أو مضمونة في الذم ان معين ى أعي آذلك فإن ذاك إنما ينعقد عل
إن المعاوضة   ; فهذا صحيح لكن قوله   : أراد به أنها نوع من المعاوضة العامة التي تتناول العقد على األعيان والمنافع

    . على المعدوم العامة ال تكون على معدوم دعوى مجردة بل دعوى آاذبة فإن الشارع جوز المعاوضة العامة
  

افع       : وإن قاس بيع المنافع على بيع األعيان فقال ع المن ذلك بي ذه   -آما أن بيع األعيان ال يكون إال على موجود فك وه
ا                -حقيقة آالمه  رع وهو هن م األصل في الف ات حك اس أن يمكن إثب إن من شرط القي اد ف ة الفس فهذا القياس في غاي

اع       ألن المنافع ال يمك  ; متعذر  ا تب ا آم افع في حال وجوده ن أن يعقد عليها في حال وجودها فال يتصور أن تباع المن
    . األعيان في حال وجودها

  
ة     ل الحبل ع حب والشارع أمر اإلنسان أن يؤخر العقد على األعيان التي لم تخلق إلى أن تخلق فنهى عن بيع السنين وبي

  ; ى يشتد ونهى عن بيع المضامين والمالقيح وعن المجر وهو الحملوعن بيع الحب حت  ; وبيع الثمر قبل بدو صالحه 
ذا    . وعن بيع حب وثمر قبل أن يخلق وأمر بتأخير بيعه إلى أن يخلق  ; وهذا آله نهي عن بيع حيوان قبل أن يخلق  وه

اع إال هكذا فما بقي حكم منع بيعه في الحال وإجارته في حال يمتنع مثله في المنافع فإنه ال يمكن أن تب  : التفصيل وهو
ه         : األصل مساويا لحكم الفرع إال أن يقال ال ل ة فيق ان المعدوم ع األعي ى بي يًئان    : فأنا أقيسه عل ا ش يمكن    : أحدهما   : هن

ال يمكن بيعه إال في حال عدمه   : والشيء اآلخر  . بيعه في حال وجوده وحال عدمه فنهى الشارع عن بيعه إال إذا وجد
ة في             فالشارع  م في األصل ثابت ة للحك ة الموجب ه أن تكون العل د إذا قست علي لما نهى عن بيع ذاك حال عدمه فال ب

أخير      ؟ إن العلة في األصل مجرد آونه معدوما  : الفرع فلم قلت ان ت ولم ال يجوز أن يكون بيعه في حال عدمه مع إمك
    .  ؟ بيعه إلى حال وجوده

  
ة في األصل         وعلى هذا التقدير فالعلة مقيد ين أن العل م تب د وجوده وأنت إن ل ة بعدم خاص وهو معدوم يمكن بيعه بع

ول      . القدر المشترك آان قياسك فاسدا وهذا سؤال المطالبة وهو آاف في وقف قياسك اده فنق ين فس اه     : لكن نب ا ذآرن م
افع وإذا    فإنك إذا عللت المنع بمجرد العدم انتقضت   ; علة مطردة وما ذآرته علة منتقضة  ان والمن بعض األعي علتك ب

ة      ; عللته بعدم ما يمكن تأخير بيعه إلى حال وجوده  ذه العل   ; أو بعدم هو غرر اطردت العلة وأيضا فالمناسبة تشهد له
ع       لم المن ه وس ي صلى اهللا علي فإنه إذا آان له حال وجود وعدم آان بيعه حال العدم فيه مخاطرة وقمار وبها علل النب

    .  )  ؟ أرأيت إن منع اهللا الثمرة فبم يأخذ أحدآم مال أخيه بغير حق (   : حيث قال
  



 

ه السالمة        ه إال حال واحدة والغالب في ه         ; بخالف ما ليس ل ة إلي يس مخاطرة فالحاجة داعي ذا ل إن ه ومن أصول     . ف
ا فيه من المخاطرة التي تضر الشرع أنه إذا تعارض المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما فهو إنما نهى عن بيع الغرر لم

وعهم في               نعهم من الضرر اليسير بوق ك فال يم ع ضرر أعظم من ذل بأحدهما وفي المنع مما يحتاجون إليه من البي
ا أو    وع رب ن ن ا م ا فيه ة لم اهم عن المزابن ا نه ذا لم ا وله ال أدناهم م الضررين باحتم دفع أعظ ل ي ر ب الضرر الكثي

ا  مخاطرة فيها ضرر أباحها لهم في  العرايا للحاجة ألن ضرر المنع من ذلك أشد وآذلك لما حرم عليهم الميتة لما فيه
رة    ; من خبث التغذية أباحها لهم عند الضرورة  ل    . ألن ضرر الموت أشد ونظائره آثي إن قي ى خالف       : ف ه عل ذا آل فه

اس   قد قدمنا أن الفرع اختص بوصف أوجب الفرق بينه وبين األصل فك  : قيل  ؟ القياس ل فرق صحيح على خالف القي
    . الفاسد

  
ة   . وإن أريد بذلك أن األصل والفرع استويا في المقتضي والمانع واختلف حكمهما فهذا باطل قطعا الشيء    : ففي الجمل

ار                 توائهما باعتب ا الس ارق مخالف ار الف م باعتب ا في الحك ان اختالفهم ه في وصف آ ره في وصف وفارق إذا شابه غي
ا التسوية        الجامع لكن ين وأم ين المختلف ق ب اثلين والتفري هذا هو القياس الصحيح طردا وعكسا وهو التسوية بين المتم

اس فاسد   اس         . بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يوجب الحكم ويمنعه فهذا قي اس الفاسد آقي ا يبطل القي والشرع دائًم
    .  ] 275  : البقرة [   } َبْيُع ِمْثُل الرَِّباِإنََّما اْل {   : إبليس وقياس المشرآين الذين قالوا

  
ل اهللا   : والذين قاسوا الميت على المذآى وقالوا ل         ؟ أتأآلون ما قتلتم وال تأآلون ما قت ه قت ة في األصل آون وا العل فجعل

الوا  دت م          : آدمي وقياس الذين قاسوا المسيح على أصنامهم فق ا عب ار ألنه دخل الن ا ت ا آانت آلهتن ذلك  لم ن دون اهللا فك
الى  دُّونَ         {   : ينبغي أن يدخل المسيح النار قال اهللا تع ُه َيِص َك ِمْن ا ِإَذا َقْوُم ْرَيَم َمَثًل ُن َم ِرَب اْب ا ُض   .  ] 57  : الزخرف  [   } َوَلمَّ

    .  ] 58  : الزخرف [   } َخِصُموَنَوَقاُلوا َأآِلَهُتَنا َخْيٌر َأْم ُهَو َما َضَرُبوُه َلَك ِإلَّا َجَدًلا َبْل ُهْم َقْوٌم  { 
  

ا َواِرُدونَ       {   : وهذا آان وجه مخاصمة ابن الزبعرى لما أنزل اهللا ُتْم َلَه نََّم َأن ُب َجَه ِه َحَص ن ُدوِن اللَّ   } ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِم
    .  ] 99  : األنبياء [   } ِفيَها َخاِلُدوَن َلْو َآاَن َهُؤَلاء آِلَهًة مَّا َوَرُدوَها َوُآلٌّ {  .  ] 98  : األنبياء [ 

  
ه           . فإن الخطاب للمشرآين ال ألهل الكتاب راد بقول دون األصنام والم انوا يعب ا آ دوا المسيح وإنم م يعب   : والمشرآون ل

    . األصنام فاآلية لم تتناول المسيح ال لفًظا وال معنى  .  ] 98  : األنبياء [   } َوَما َتْعُبُدوَن { 
  

ك صحيحا لكانت حجة       : وقول من قال إن اآلية عامة تتناول المسيح ولكن أخر بيان تخصيصها غلط منه ولو آان ذل
ال                 ; المشرآين متوجهة  د ق ه وق راض علي راده توجه االعت ين م م يب اطال ل ا وب اول حق ام يتن فإن من خاطب بلفظ الع

الى ْرَيَم َمَثًل {   : تع ُن َم ِرَب اْب ا ُض ال  : أي  .  ] 57  : الزخرف [   } اَوَلمَّ ا ق ثال آم م ضربوه م َدًلا {   : ه ا َج َك ِإلَّ َرُبوُه َل ا َض   } َم
الوا   : أي  .  ] 58  : الزخرف [  ار      : جعلوه مثًال آللهتهم فقاسوا اآللهة عليه وأوردوه مورد المعارضة فق ا الن إذا دخلت آلهتن

لمسيح فيجب أن يدخل النار وهو ال يدخل النار فهي ال تدخل النار وهذا قياس لكونها معبودة فهذا المعنى موجود في ا
م في              ود ال ظل واب أو معب يس مستحقا للث ود ل ه معب ة أن ل العل ذلك ب يس آ فاسد لظنهم أن العلة مجرد آونه معبوًدا ول

    . إدخاله النار
  

ا           د من دون اهللا وهو من عب رهم ممن عب ة وغي ر والمالئك ة اهللا     فالمسيح والعزي د اهللا الصالحين وهو مستحق لكرام
زر وازرة وزر أخرى    ه ال ت ار        . بوعد اهللا وعدله وحكمته فال يعذب بذنب غيره فإن اء األصنام في الن والمقصود بإلق

ذلك الجامع     م ب ق الحك دة واألقيسة الفاس    . إهانة عابديها وأولياء اهللا لهم الكرامة دون اإلهانة فهذا الفارق بين فساد تعلي
تمالها              : فمن قال  . من هذا الجنس ال الشريعة واش ذا من آم د أصاب وه اس فق ذا القي ل ه إن الشريعة تأتي بخالف مث

    . على العدل والحكمة التي بعث اهللا بها رسوله
  

ين       ه أن يسوي ب ومن لم يخالف مثل هذه األقيسة الفاسدة بل سوى بين الشيء ين باشتراآهما في أمر من األمور لزم
م            ذين ه وقين فيكون من ال ين بعض المخل المين وب ين رب الع آل موجودين الشتراآهما في مسمى الوجود فيسوي ب

ينٍ    {   : بربهم يعدلون ويشرآون فإن هذا من أعظم القياس الفاسد وهؤالء يقولون َلاٍل مُِّب ي َض   : الشعراء  [   } َتاللَِّه ِإن ُآنَّا َلِف
    .  ] 98  : الشعراء [   } ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن ِإْذ ُنَسوِّيُكم {   .  ] 97

  



 

بمثل هذه المقاييس التي   : أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إال بالمقاييس أي  : ولهذا قال طائفة من السلف
ات رأى عام      . يشتبه فيها الشيء بما يفارقه آأقيسة المشرآين اس في العقلي ة ضالل من   ومن آان له معرفة بكالم الن

ضل من الفالسفة والمتكلمين بمثل هذه األقيسة الفاسدة التي يسوى فيها بين الشيء ين الشتراآهما في بعض األمور     
ات      رب ووجود المخلوق ه     ; مع أن بينهما من الفرق ما يوجب أعظم المخالفة واعتبر هذا بكالمهم في وجود ال إن في ف

ولهم           . موضع من االضطراب ما قد بسطناه في غير هذا ال ليم ق ى تس اء عل اه في اإلجارة بن ذي ذآرن ذا ال ع    : وه إن بي
    . األعيان المعدومة ال يجوز

  
اب اهللا وال        : أن نقول  : أحدهما  . وهذه المقدمة الثانية والكالم عليها من وجهين يس في آت ة فل ذه المقدم ال نسلم صحة ه

ه النهي عن          بل وال عن أحد من الصحابة أن بيع  ; سنة رسوله  ا في ام وإنم ى ع ام وال معن المعدوم ال يجوز ال لفظ ع
ع ال     ة في المن بيع بعض األشياء التي هي معدومة آما فيه النهي عن بيع بعض األشياء التي هي موجودة وليست العل

    .  ) نهى عن بيع الغرر (   : الوجود وال العدم بل الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه
  

در      د ال يق ا ق ك مم والغرر ما ال يقدر على تسليمه سواء آان موجوًدا أو معدوًما آالعبد اآلبق والبعير الشارد ونحو ذل
ع              ليم المبي ع تس إن موجب البي ان موجودا ف ه وإن آ على تسليمه بل قد يحصل وقد ال يحصل هو غرر ال يجوز بيع

ا     ا يشتريه مخ ائع         والبائع عاجز عنه والمشتري إنم د قمر الب ان المشتري ق ه أخذه آ إن أمكن امرة ف م    . طرة ومق وإن ل
    . يمكنه أخذه آان البائع قد قمر المشتري

  
ا            وان أو م ذا الحي ا يحمل ه اع م ا إذا ب دوًما آم ه مع وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهى عن بيعه لكونه غررا ال لكون

ار وهو من          يحمل هذا البستان فقد يحمل وقد ال يحمل وإذا حمل   ذا من القم دره وال وصفه فه المحمول ال يعرف ق ف
د يحصل       ; ومثل هذا إذا أآراه دواب ال يقدر على تسليمها   . الميسر الذي نهى اهللا عنه ل ق ليمه ب أو عقارا ال يمكنه تس

    . وقد ال يحصل فإنه إجارة غرر
  

أنه نهى عن    (   : مواضع فإنه ثبت عنه من غير وجهبل الشارع صحح بيع المعدوم في بعض ال  : الوجه الثاني أن نقول
    .  ) ونهى عن بيع الحب حتى يشتد (   .  ) بيع الثمر حتى يبدو صالحه

  
وره               ين ظهور الصالح وعدم ظه رق ب د ف ر واحد من الصحابة ق وهذا من أصح الحديث وهو في الصحيح عن غي

    . فأحل أحدهما وحرم اآلخر
  

ا نهى    ومعلوم أنه قبل ظهور الص اق وإنم الح لو اشتراه بشرط القطع آما يشتري الحصرم ليقطع حصرما جاز باالتف
ذا      ; عنه إذا بيع على أنه باق  ال الصالح وه فيدل ذلك على أنه جوزه بعد ظهور الصالح أن يبيعه على البقاء إلى آم

    . مذهب جمهور العلماء آمالك والشافعي وأحمد وغيرهم
  

دة        : ونهى عنه بشرط التبقية أو مطلقا  ; ضعين بشرط القطع ومن جوز بيعه في المو ده لظهور الصالح فائ لم يكن عن
    . ولم يفرق بين ما نهى عنه النبي صلى اهللا عليه وسلم وما أذن فيه

  
ه    . موجب العقد التسليم عقيبه فال يجوز التأخير  : وصاحب هذا القول يقول ال ل ذا موجب العق      : فيق لم أن ه ا    : دال نس إم

أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدان على أنفسهما وآالهما منتف فال الشارع أوجب أن يكون آل 
دين         ا ب اع معين ا إذا ب ذا الوجه آم ى ه بيع مستحق التسليم عقب العقد وال العاقدان التزما ذلك بل تارة يعقدان العقد عل

    . وآذلك في األعيان  ; لثمن آما في السلم حال وتارة يشترطان تأخير تسليم ا
  

لم                 ه وس ي صلى اهللا علي ره من النب اع بعي ابر حين ب ان لج ا آ ليم آم أخير التس وقد يكون للبائع مقصود صحيح في ت
ه              ; واستثنى ظهره إلى المدينة  ه في ا ل ه م ود علي ة المعق تثني من منفع د أن يس ولهذا آان الصواب أنه يجوز لكل عاق

ه أو              غرض صح تثنى منفعت ا واس ا أو وهب ملًك تثنى ظهره ه واس دة أو دواب تثنى سكناه م ارا واس اع عق ا إذا ب يح آم
    . أو ما دام السيد أو وقف عينا واستثنى غلتها لنفسه مدة حياته وأمثال ذلك  ; أعتق العبد واستثنى خدمته مدة 

  



 

ال    د ق ره وبعض أصحاب أحم د وغي ذا منصوص أحم د إذا ا  : وه ى   ال ب ين إل لم الع ن أن يس ع م ة المبي تثنى منفع س
    . المشتري ثم يأخذها ليستوفي المنفعة بناء على هذا األصل الفاسد وهو أنه ال بد من استحقاق القبض عقب العقد

  
ال     . وهو قول ضعيف ال من ق ا             : وعلى هذا األصل ق ى م د وهؤالء نظروا إل ي العق دة تل ه ال تجوز اإلجارة إال لم إن

    . الناس أحيانا جعلوه الزما لهم في آل حال وهو من القياس الفاسديفعله 
  

ليم       : وعلى هذا بنوا إذا باع العين المؤجرة فمنهم من قال ع فال يحصل التس   . البيع باطل لكون المنفعة ال تدخل في البي
    . هذا مستثنى بالشرع بخالف المستثنى بالشرط  : ومنهم من قال

  
ة الم اع األم و ب ي ول د بسط ف ا ق ا بم رق بينهم رق من ف د ف زوج وق ة البضع لل اقهم وإن آانت منفع زوجة صح باتف

ه           : والمقصود هنا  . موضعه ليم عقب د استحقاق التس أن هذا آله تفريع على ذلك األصل الضعيف وهو أن موجب العق
د   ; والشرع لم يدل على هذا األصل  د قبضه      بل القبض في األعيان والمنافع آالقبض في ال ارة يكون موجب العق ين ت

    . عقبه بحسب اإلمكان وتارة يكون موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح
  

وعلى هذا فالنبي صلى اهللا عليه وسلم جوز بيع الثمر بعد بدو الصالح مستحق اإلبقاء إلى آمال الصالح وعلى البائع 
ذا م      دخل في ه ين           السقي والخدمة إلى آمال الصالح وي ة قبض الع ان بمنزل ذا إذا قبض آ ق وه م يخل دوم ل ا هو مع

ال    المؤجرة فقبضه يبيح له التصرف فيه في أظهر قولي العلماء وهو أصح الروايتين عن أحمد وقبضه ال يوجب انتق
ره وهو          ك وغي ة مال ا هو مذهب أهل المدين الضمان إليه بل إذا تلف الثمر بعد بدو صالحه آان من ضمان البائع آم

ي صلى     : ذهب أهل الحديثم أحمد رضي اهللا عنه وغيره وهو قول معلق للشافعي وقد ثبت في صحيح مسلم عن النب
م يأخذ            (   : اهللا عليه وسلم أنه قال يًئا ب ال أخيك ش ك أن تأخذ من م إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فال يحل ل

    .  )  ؟ أحدآم مال أخيه بغير حق
  

ل        وليس مع المنازع  م ينق م يجوز التصرف ل ا ل دليل شرعي يدل على أن آل قبض جوز التصرف ينقل الضمان وم
    . بل قبض العين المؤجرة يجوز التصرف وال ينقل الضمان  ; الضمان 

  
ع            ; ومن هذا الباب بيع المقاثي  ذا من بي وا ه دوم وجعل ع مع ه بي فإن من العلماء من لم يجوز بيعها إال لقطة لقطة ألن

ل            : ثم من هؤالء من قال  . ر قبل بدو صالحهالثم ك يجوز قب ع أصل الشجر مع الثمر وذل ان آبي إذا بيعت بعروقها آ
ائع إال   (   : لقوله صلى اهللا عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته  ; ظهور صالحه  من باع نخال قد أبرت فثمرها للب

    .  ) أن يشترطه المبتاع
  

ولهذا تكون خدمته على المشتري   ; في البيع وهنا جاز بيع الثمر قبل بدو صالحه تبعا لألصل  فإذا اشترط الثمر دخل
اآلخر      اس أحدهما ب اء     . ومعلوم أن المقصود من الشجر هو األصل والمقصود في المقاثي هو الثمر فال يق ومن العلم

ذا أصح   و  . من جوز بيع المقاثي آما هو قول مالك وغيره وهو قول في مذهب أحمد ى       ; ه ا إال عل ه ال يمكن بيعه فإن
دم والنبي صلى اهللا              ا تق ه آم ى وجه واحد ال ينهى عن بيع اع إال عل ا ال يب هذا الوجه إذ ال تتميز لقطة عن لقطة وم
ر    ذلك آثي عليه وسلم إنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صالحها فلم تدخل المقاثي في نهيه ول

إذا ضمن الحديقة لمن يعمل عليها حتى تثمر بشيء معلوم آان هذا   : علماء أدخلوا ضمان البساتين في نهيه فقالوامن ال
    . فال يجوز  ; بيعا للثمر قبل بدو صالحه 

  
ال      ا ق يس آم ذا ول ل            ; ومن الناس من حكى اإلجماع على منع ه ه قب ن الخطاب رضي اهللا عن د ثبت أن عمر ب ل ق ب

يد   حديقة أسيد  ى أس ن         ; بن حضير ثالث سنين ويستلف الضمان فقضى به دينا آان عل د جوز اب ان وصيه وق ه آ ألن
در              ا لألرض في ق ك تبع ك ذل راد أحدهما عن اآلخر وجوز مال عقيل ضمانها مع األراضي المؤجرة إذا لم يمكن إف

ًدا م     ل أن أح م ينق ه      الثلث وقضية عمر بن الخطاب مما يشتهر مثلها في العادة ول ا فعل ره فالصواب م ن الصحابة أنك
لم         ه وس ي صلى اهللا علي رى أن النب ع واإلجارة أال ت عمر بن الخطاب إذ الفرق بين البيع والضمان هو الفرق بين البي

ثم إذا استأجر أرًضا ليزرعها جاز هذا مع أن المستأجر مقصوده الحب لكن مقصوده     ؟ نهى عن بيع الحب حتى يشتد
يس   ذلك بعمله هو ال ب عمل البائع وآذلك الذي يستأجر البستان ليخدم شجره ويسقيها حتى تثمر هو بمنزلة المستأجر ل

    . بمنزلة المشتري الذي يشتري ثمًرا وعلى البائع مئونة خدمتها وسقيها



 

ان        : فإن قيل ى األعي ان واإلجارة ال تكون عل ذه أعي ل   . ه ين     : قي ان    : أحدهما   : الجواب من وجه ا حصلت   أن األعي هن
ل      ه المؤجر في أرض وإذا قي ذره والثمر        : بعمله هو من األصل المستأجر آما حصل الحب بعمل الحب حصل من ب

والمساقي يستحق جزءا   ؟ آان هذا فرقا ال أثر له في الشرع أال ترى أن المساقاة آالمزارعة  : حصل من شجر المؤجر
يستحق جزءا من الزرع النابت في أرض المالك وإن آان البذر من والمزارع   ; من الثمرة الحاصلة من أصل المالك 

ى صاحبه       ; المالك  ود إل ذر يتلف ال يع د ثبت في      . وآذلك إن آان البذر منه آما ثبت بالسنة وإجماع الصحابة فالب وق
ى أن ي  ( الصحيح أن النبي صلى اهللا عليه وسلم  ا من   عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع عل عمروه

    .  ) أموالهم
  

ا استحقوا جزءا من               م جزًءا من الثمر آم لم واستحقوا بعمله ه وس ي صلى اهللا علي فاألرض والنخل والماء آان للنب
م     ; الزرع  وإن آان البذر منهم والشجر من النبي صلى اهللا عليه وسلم فعلم أن هذا الفرق ال تأثير له في الشرع وإذا ل

ى        يؤثر في المساقاة و ق األول ؤثر في اإلجارة بطري م ي تئجار األرض     ; المزارعة التي يكون النماء مشترآا ل إن اس ف
    . ليس فيه من النزاع ما في المزارعة فإذا آانت إجارتها أجوز من المزارعة فإجارة الشجر أجوز من المساقاة

  
اني  ول   : الوجه الث ك والكال         : أن نق ر ونحو ذل ر والبئ ذا آإجارة الظئ اني في         ه ى األصل الث ذا هو الكالم عل ى ه م عل
افع        : قول القائل  : اإلجارة فنقول ى من اده أن اإلجارة ال تكون إال عل إن إجارة الظئر على خالف القياس إنما هو العتق

أعراض ال تستحق بها أعيان وهذا القدر لم يدل عليه آتاب وال سنة وال إجماع وال قياس بل الذي دلت عليه األصول 
ولهذا   ; واللبن في الحيوان   ; أن األعيان التي تحدث شيًئا بعد شيء مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع آالثمر والشجر 

ا وأن تكون            ; سوى بين هذا وهذا في الوقف  د أن يكون األصل باقي دة فال ب فإن األصل تحبيس األصل وتسبيل الفائ
اء األصل فيجوز أن تكون      ع بق دة تحدث م رة آوقف الشجر       الفائ ة آالسكنى ويجوز أن تكون ثم دة الوقف منفع فائ
    .  ] باب التبرعات [ وآذلك   . ويجوز أن تكون لبنا آوقف الماشية لالنتفاع بلبنها

  
م            ا ث ا فالمنحة إعطاء الماشية لمن يشرب لبنه م يرده ا ث فإن العارية والعرية والمنحة هي إعطاء العين لمن ينتفع به

ذلك في                يردها والعري دها فك م يعي دار لمن يسكنها ث ا والسكنى إعطاء ال م يرده ا ث ة إعطاء الشجرة لمن يأآل ثمره
د شيء مع            يًئا بع ي تحدث ش ين الت ارة للع اإلجارة تارة تكريه العين للمنفعة التي ليست أعياًنا آالسكنى والرآوب وت

ا       بن لم اء والل إن الم ين ف ة          بقاء األصل آلبن الظئر ونقع البئر والع ان آالمنفع اء األصل آ د شيء مع بق يًئا بع ا ش آان
ا أو    والمسوغ لإلجارة هو ما بينهما من القدر المشترك وهو حدث والمقصود بالعقد شيًئا فشيًئا سواء آان الحادث عيًن

ا أحق منفعة إذ آونه جسًما أو معنى قائًما بالجسم ال أثر له في جهة الجواز مع اشتراآهما في المقتضي للجواز بل هذ
ذلك     ; فإن األجسام أآمل من صفاتها   ; بالجواز  ا إال آ د عليه وان          . وال يمكن العق ر من الحي ر في الظئ ذا أآث وطرد ه

ة   وتها من جمل ا وآس ون طعامه ارة يك وتها وت ا وآس ارة بطعامه درة وت أجرة مق تأجر ب ارة تس ر ت م الظئ لإلرضاع ث
    . األجرة

  
ى  وأما الماشية إذا عقد على لبنها  بعوض فتارة يشتري لبنها مع أن علفها وخدمتها على المالك وتارة على أن ذلك عل

تئجار   المشتري فهذا الثاني يشبه ضمان البساتين وهو باإلجارة أشبه ألن اللبن تسقيه الطفل فيذهب وينتفع به فهو آاس
ود عل  ذا إجارة       العين يستقي بمائها أرضه بخالف من يقبض اللبن فإنه هنا قبض العين المعق ا وه ذا بيع ا وتسمية ه يه

    . نزاع لفظي واالعتبار بالمقاصد
  

د بلفظ             ى إن من هؤالء من يصحح العق اده حت د وفس ومن الفقهاء من يجعل اختالف العبارات مؤثًرا في صحة العق
ول بعضهم    : دون لفظ آما يقول بعضهم إن السلم الحال ال يجوز وإذا آان بلفظ البيع جاز  ى أن   إن ال  : ويق مزارعة عل

ذا ضعيف              د وه ول بعض أصحاب أحم ذا ق ده بلفظ اإلجارة جاز وه إن    ; يكون البذر من العامل ال تجوز وإذا عق ف
ارة آتجويزه       ارة دون عب دا فتجويزه بعب االعتبار في العقود بمقاصدها وإذا آان المعنى المقصود في الموضعين واح

وليس هذا موضع بسط هذه   ; ي حكما ال يقتضيه اآلخر فهذا له حكم آخر بلغة دون لغة نعم إذا آان أحد اللفظين يقتض
ا             : وإنما المقصود التنبيه على ما يقال  . المسائل ن آم ين شيء ي ه وإن الشارع إذا سوى ب اس أو مخالف ه موافق للقي إن

ين    سوى بين االستئجار على الرضاع والخدمة فالفارق بينهما عدم التأثير وهو آون هذا عينا و رق ب ة وإذا ف هذا منفع
    . شيء ين فالجامع بينهما ليس هو وحده مناط الحكم بل للفارق تأثير

  
  



 

  في قول من يقول حمل العقل على خالف القياس: فصل  
  

ال ريب أن من أتلف مضمونا آان ضمانه عليه   : فيقال  . حمل العقل على خالف القياس  : ومن هذا الباب قول من يقول
  ; آما تنازعوا في صدقة الفطر التي تجب على الغير   ؟ هل تحمله العاقلة ابتداء أو تحمال  : ازعون في العقلوالناس متن

ى      ؟ هل تجب ابتداء أو تحمال  : آصدقة الفطر عن الزوجة والولد ره وعل د وغي وفي ذلك نزاع معروف في مذهب أحم
دون إذن المخاطب ب        ه ب ذي يخرج عن ا ال و أخرجه ال   ذلك ينبني ل ا فمن ق ال        : ه ى المخاطب تحمال ق ة عل   : هي واجب

    . تجزئ
  

ر     : هي واجبة عليه ابتداء قال  : ومن قال اة عن الغي ة         . هي آأداء الزآ م تكن عاقل ل إذا ل ازعوا في العق ذلك تن هل    : ول
ل أم ال   ة القات ي ذم الحكم      ؟ تجب ف وق في أسباب اقتضت اختصاصه ب ره من الحق ارق غي ل ف ة   ; والعق ك أن دي وذل

ه              ا ال تحمل زاع واألظهر أنه د ن زاع وفي شبه العم د بال ن أ ال تحمل العم المقتول مال آثير والعاقلة إنما تحمل الخط
دل               ; والخطأ مما يعذر فيه اإلنسان  د من إيجاب ب ده وال ب ر ذنب تعم ه من غي ه ضرر عظيم ب فإيجاب الدية في مال

    . المقتول
  

ن  ى م ارع أوجب عل ي تجب   فالش ات الت ذا آإيجاب النفق ان ه ك فك ى ذل وه عل ل ونصره أن يعين واالة القات يهم م عل
فإن هذا أسير بالدية التي تجب عليه وهي لم   ; أو تجب للفقراء والمساآين وإيجاب فكاك األسير من بلد العدو   ; للقريب

ات  تجب باختيار مستحقها وال باختياره آالديون التي تجب بالقرض والبيع ولي ست أيضا قليلة في الغالب آإبدال المتلف
الم      المتلف ظ ال ف فإن إتالف مال آثير بقدر الدية خطأ نادر جدا بخالف قتل النفس خطأ فما سببه العمد في نفس أو م

    . بخالف الدية  ; مستحق فيه للعقوبة وما سببه الخطأ في األموال فقليل في العادة 
  

ة      ولهذا آان عند األآثرين ال تحمل ي حنيف د أب العاقلة إال ماله قدر آثير فعند مالك وأحمد ال تحمل ما دون الثلث وعن
راء    ما دون السن والموضحة فكان إيجابها من جنس ما أوجبه الشارع من اإلحسان إلى المحتاجين آبني السبيل والفق

م مصلحة العالم فإن اهللا لما قسم خلقه ومعلوم أن هذا من أصول الشرائع التي بها قيا  . والمساآين واألقارب المحتاجين
فكان األمر بالصدقة من جنس   ; إلى غني وفقير وال تتم مصلحتهم إال بسد خلة الفقراء وحرم الربا الذي يضر الفقراء 

ا   الى           ; النهي عن الرب ه تع ل قول ذا في مث ذا وه ين ه ذا جمع اهللا ب ي الصَّ      {   : وله ا َوُيْرِب ُه اْلرَِّب ُق الّل رة  [   } َدَقاِتَيْمَح   : البق
276 [  .    

  
ِه  َوَما آَتْيُتم مِّن رًِّبا لَِّيْرُبَو ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفَلا َيْرُبو ِعنَد اللَِّه َوَما آَتْيُتم مِّن َزَآاٍة ُتِريُد {   : وفي مثل قوله تعالى وَن َوْجَه اللَّ
    .  ] 39  : الروم [   } َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفوَن

  
ا   : والظلم  ; البيع   : فالعدل  ; وظلم   ; وفضل   ; عدل   : وقد ذآر اهللا في آخر البقرة أحكام األموال وهي ثالثة أصناف   ; الرب

ى أجل مسمى            . الصدقة  : والفضل داين إل ع والت اح البي ابهم وأب ين عق ربين وب   ; فمدح المتصدقين وذآر ثوابهم وذم الم
لم   فالعقل من جنس رحم وحق الجار       ; ما أوجبه من الحقوق لبعض الناس على بعض آحق المس وحق    ; وحق ذي ال
    . المملوك والزوجة

  
  في األحكام التي يقال عنها أنها خالف القياس :فصل

  
زاع في ح     . نوع مجمع عليه ونوع متنازع فيه  : إنها على خالف القياس نوعان  : واألحكام التي يقال ا ال ن ين   فم ه تب كم

    .  ؟ أنه على وفق القياس الصحيح وينبني على هذا أن مثل هذا هل يقاس عليه أم ال
  

    . فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ما ثبت على خالف القياس ال يقاس عليه ويحكى هذا عن أصحاب أبي حنيفة
  

ا         د وغيرهم ره أصحاب الشافعي و أحم ذي ذآ ذا هو ال الوا   . والجمهور أنه يقاس عليه وه ى شروط       : وق ا ينظر إل إنم
اء    : القياس فما علمت علته ألحقنا به ما شارآه في العلة سواء قيل إنه على خالف القياس أو لم يقل وآذلك ما علم انتف

    . الفارق فيه بين األصل والفرع والجمع بدليل العلة آالجمع بالعلة
  



 

إنه على وفق القياس أو خالفه؛ ولهذا   : ال يجوز فيه القياس سواء قيلوأما إذا لم يقم دليل على أن الفرع آاألصل فهذا 
    . آان الصحيح أن العرايا يلحق بها ما آان في معناها

  
اس   : وحقيقة األمر أنه لم يشرع شيء على خالف القياس الصحيح بل ما قيل د من اتصافه       : إنه على خالف القي فال ب

ي خال  ذلك الوصف إن شارآه            بوصف امتاز به عن األمور الت ذلك ف ان آ م وإذا آ ا في الحك ه له ا واقتضى مفارقت فه
    . غيره فيه فحكمه آحكمه وإال آان من األمور المفارقة له

  
هذا بخالف القياس أو بخالف قياس األصول وهذا   : وأما المتنازع فيه فمثل ما يأتي حديث بخالف أمر فيقول القائلون

ال      ;  له أمثلة من أشهرها المصراة لم ق ه وس اع مصراة        (   : فإن النبي صلى اهللا علي نم فمن ابت ل وال الغ ال تصروا اإلب
ال       .  ) فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر   وهو حديث صحيح فق

ع بال عي      : منها  : هذا يخالف قياس األصول من وجوه  : قائلون ه رد المبي ا   . ب وال خلف في صفة   أن أن الخراج    : ومنه
و     : ومنها  . بالضمان فاللبن الذي يحدث عند المشتري غير مضمون عليه وهنا قد ضمنه ال فه أن اللبن من ذوات األمث

    . أن ما ال مثل له يضمن بالقيمة من النقد وهنا ضمنه بالتمر  : ومنها  . مضمون بمثله
  

ا ال المضمون ي  : ومنه در بالشرع أن الم ا ق ه بالشرع وهن در بدل دره ال بق ديث  . ضمن بق ون للح ال المتبع ا   : فق ل م ب
ذآرتموه خطأ والحديث موافق لألصول ولو خالفها لكان هو أصال آما أن غيره أصل فال تضرب األصول بعضها      

    . ببعض بل يجب اتباعها آلها فإنها آلها من عند اهللا
  

وع   رد بال عيب وال ف  : أما قولهم دليس ن وات صفة فليس في األصول ما يوجب انحصار الرد في هذين الشيئين بل الت
ى             ه عل إذا ظهر أن ارة بالفعل ف القول وت ارة تظهر صفاته ب ع ت ثبت به الرد وهو من جنس الخلف في الصفة فإن البي

ل      أثبت النبي صلى اهللا عليه وسلم الخيار للرآبان ( صفة وآان على خالفها فهو تدليس وقد  نهم قب وا واشترى م إذا تلق
    .  ) أن يهبطوا السوق ويعلموا السعر

  
    .  ) الخراج بالضمان (   : وأما قوله  . وليس آذلك واحد من األمرين ولكن فيه نوع تدليس

  
لفظ  فأوًلا حديث المصراة أصح منه باتفاق أهل العلم مع أنه ال منافاة بينهما فإن الخراج ما يحدث في ملك المشتري و

بن موجوًدا في الضرع فصار جزءا           : الخراج اسم للغلة ان الل ا آ مثل آسب العبد وأما اللبن ونحوه فملحق بذلك وهن
ا           د وأم بن الموجود في الضرع وقت العق ا عن الل من المبيع ولم يجعل الصاع عوًضا عما حدث بعد العقد بل عوًض

ذا      تضمين اللبن بغيره وتقديره بالشرع فألن اللبن المضم دره فله ة ق د فتعذرت معرف ون اختلط باللبن الحادث بعد العق
    . قدر الشارع البدل قطًعا للنزاع

  
وقدر بغير الجنس ألن التقدير بالجنس قد يكون أآثر من األول أو أقل فيفضي إلى الربا بخالف غير الجنس فإنه آأنه 

ات     ابتاع لذلك اللبن الذي تعذرت معرفة قدره بالصاع من التمر وال وم يقت ل مطع تمر آان طعام أهل المدينة وهو مكي
و    به آما أن اللبن مكيل مقتات وهو أيًضا يقتات به بال صنعة بخالف الحنطة والشعير فإنه ال يقتات به إال بصنعة فه

    . أقرب األجناس التي آانوا يقتاتون بها إلى اللبن
  

ذا        ولهذا آان من موارد االجتهاد أن جميع األمصار يضمنون ذ ات التمر فه ك لمن يقت لك بصاع من تمر أو يكون ذل
    . من موارد االجتهاد آأمره في صدقة الفطر بصاع من شعير أو تمر

  
ام يقف وحده                إن اإلم اس ، ف ى خالف القي ادة عل ره للمصلي خلف الصف وحده باإلع ومن ذلك قول بعضهم إن أم

يس      ه السنة ول ا جاءت ب اق           والمرأة تقف خلف الرجال وحدها آم دم باالتف ه التق ام يسن في حق إن اإلم ذلك ف األمر آ
امهم رأوه           ان أم إذا آ ه ف ؤتم ب ام ي ك ألن اإلم ذا وذل ذا به والمؤتمون يسن في حقهم االصطفاف باالتفاق فكيف يشبه ه

    . وآان اقتداؤهم به أآمل
  

ى      وأما المرأة فإنها تقف وحدها إذا لم يكن هناك امرأة غيرها فالسنة في حقها االص  دل عل رأة ت طفاف لكن قضية الم
    . شيئين تدل على أنه إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه، وتعذر الدخول في الصف، صلى وحده للحاجة



 

ا       ك سقط للحاجة، آم ذر ذل وهذا هو القياس فإن الواجبات تسقط للحاجة وأمره بأن يصاف غيره من الواجبات فإذا تع
ه أن    سقط غير ذلك من فرائض الصالة للحا م يمكن ك إذا ل جة، في مثل صالة الخوف محافظة على الجماعة وطرد ذل

    . يصلي مع الجماعة، إال قدام اإلمام، فإنه يصلي هنا ألجل الحاجة أمامه
  

ام، إذا                ى اإلم دم عل انوا ال يجوزون التق د وإن آ وجهين في مذهب أحم م وهو أحد ال وهو قول طوائف من أهل العل
    .  أمكن ترك التقدم عليه

  
وفي الجملة فليست المصافة أوجب من غيرها فإذا سقط غيرها للعذر في الجماعة فهي أولى بالسقوط ومن األصول    

    . الكلية
  

ه      ا يعجز عن إن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب وإن المضطر إليه بال معصية غير محظور فلم يوجب اهللا م
    . العبد ولم يحرم ما يضطر إليه العبد

  
ة        و ذي يرآب ويحلب النفق ى ال وب وعل من ذلك قول بعضهم في الحديث الصحيح الذي فيه إن الرهن مرآوب ومحل

ه            رتهن في ه حق وللم ه في رم في نفسه ولمالك و محت ا فه أنه على خالف القياس وليس آذلك فإن الرهن إذا آان حيواًن
    . حق

  
إذا استوفى    وإذا آان بيد المرتهن فلم يرآب ولم يحلب ذهبت منفعته با ة ف طلة وقد قدمنا أن اللبن يجري مجرى المنفع

    . المرتهن منفعته وعوض عنها نفقته آان في هذا جمع بين المصلحتين، وبين الحقين فإن نفقته واجبة على صاحبه 
  

ذها خير من  والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجًبا وله فيه حق فله أن يرجع ببدله والمنفعة تصلح أن تكون بدًال فأخ
ك و       دين فمذهب مال ه آال ر إذن أن تذهب على صاحبها وتذهب باطًلا وقد تنازع الفقهاء فيمن أدى عن غيره واجًبا بغي

ل    : أحمد في المشهور عنه له أن يرجع به عليه ومذهب أبي حنيفة والشافعي ليس له ذلك وإذا أنفق نفقة تجب عليه مث
    . عض أصحاب أحمد قال ال يرجع وفرقوا بين النفقة والدينأن ينفق على ولده الصغير، أو عبده فب

  
ا           داء وليست ديًن ه بالف ه مطالبت ان ل داه من األسر آ والمحققون من أصحابه سووا بينهما وقالوا الجميع واجب ولو افت

    .  ] 6  : الطالق [   } َفِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ {   : والقرآن يدل على هذا القول فإن اهللا قال
  

    . فأمر بإيتاء األجر بمجرد اإلرضاع، ولم يشترط عقًدا وال إذن األب
  

ال  ذلك ق وِد        {   : وآ ى اْلَمْوُل اَعَة َوعَل ِتمَّ الرََّض ْن َأَراَد َأن ُي اِمَلْيِن ِلَم ْوَلْيِن َآ نَّ َح ْعَن َأْوَالَدُه َداُت ُيْرِض نَّ  َواْلَواِل ُه ِرْزُقُه َل
    .  ] 233  : البقرة [   } ْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروفَوِآ
  

    . فأوجب ذلك عليه ولم يشترط عقًدا وال إذًنا
  

ان أحق                ه آ ى رب ة عل ة الواجب ه النفق إذا أنفق علي ه حق ف ه في رتهن والمستأجر ل ونفقة الحيوان واجبة على ربه والم
ال    : بالرجوع من اإلنفاق على ولده فإذا قدر أن الراهن قال ة، ق ا أستحق أن        : لم آذن لك في النفق ة عليك وأن هي واجب

ر              ه بنظي ي ال يطالب رهن الت ة ال أن يعتاض بمنفع د رضي ب ان المنفق ق أطالبك بها لحفظ المرهون والمستأجر وإذا آ
    . النفقة آان قد أحسن إلى صاحبه فهذا خير محض مع الراهن

  
ر آ       وان الغي ى حي ؤتمن عل در أن الم ة         وآذلك لو ق ال نفسه واعتاض بمنفع ل، أنفق من م المودع، والشريك، والوآي

ذي       : المال؛ ألن هذا إحسان إلى صاحبه، إذا لم ينفق عليه صاحبه ومما يقال اس الحديث ال إنه أبعد األحاديث عن القي
رجل   في السنن عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى في 

يدتها         ه لس ه وعلي ه فهي ل ا وإن آانت طاوعت وقع على جارية امرأته إن آان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثله
    . مثلها

  



 

ه             ناده لكن م بعضهم في إس ذا الحديث تكل يدتها وه ه لس ا من مال وقد روي في لفظ آخر وإن آانت طاوعته فهي ومثله
    . وة ولكن إلشكاله قوي عندهم تضعيفهحديث حسن وهم يحتجون بما هو دونه في الق

  
وهذا الحديث يستقيم على القياس مع ثالثة أصول هي صحيحة آل منها قول طائفة من الفقهاء أحدها أن من غير مال 

    . غيره بحيث يفوت مقصودة عليه فله أن يضمنه إياه بمثله وهذا آما إذا تصرف في المغصوب بما أزال اسمه
  

نقص وال شيء         : في مذهب أحمد وغيره أحدهاففيه ثالثة أقوال  ى الغاصب ضمان ال أنه باق على ملك صالحبه وعل
ك     : يملكه الغاصب بذلك ويضمنه لصاحبه، آقول أبي حنيفة والثالث  : له في الزيادة آقول الشافعي، والثاني ر المال يخي

ل أن ينسيه      بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبدل وهذا أعدل األقوال وأق ة مث واها فإن فوت صفاته المعنوي
و           دل ول ة بالب ين المطالب نقص وب ين تضمين ال ك ب ر المال صناعته أو يضعف قوته أو يفسد عقله ودينه فهذا أيًضا يخي
ك               ر المال ادة أو يخي ك في الع ى المال ذر مقصودها عل ا لتع دل ويملكه ك يضمنها بالب د مال قطع ذنب بغلة القاضي فعن

    . طان إذا قطع آذان فرسة وذنبها األصلوآذلك السل
  

ه في القرض يجب        : الثاني ا أن أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب اإلمكان مع مراعاة القيمة حتى الحيوان، آم
    . فيه رد المثل وإذا اقترض حيواًنا رد مثله آما اقترض النبي صلى اهللا عليه وسلم بكًرا ورد خيًرا منه 

  
ي الم ذلك ف إن    وآ ه ف م يذبح ع ول تثنى رأس المبي ذلك إذا اس ه الصحابة، وآ ا قضت ب ثلهم آم ده بم رور يضمن ول غ

    . الصحابة قضوا بشرائه أي برأس مثله في القيمة وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره
  

ت       وم وهو بس د اتلفت حرث الق ان   وقصة داود وسليمان عليهما السالم من هذا الباب فإن الماشية آانت ق الوا وآ انهم ق
ال         م م م يكن له ة ول ك بالقيم عيًنا، والحرث اسم للشجر والزرع فقضى داود بالغنم ألصحاب الحرث آأنه ضمنهم ذل

ان               . إال الغنم فأعطاهم الغنم بالقيمة ا آ ود آم ى يع ى الحرث حت أن أصحاب الماشية يقومون عل م ب ليمان فحك وأما س
ى أن           فضمنهم إياه بالمثل وأعطاهم الماشية ي ي فاتت من حين تلف الحرث إل ة الت ا عن المنفع أخذون منفعتها عوًض

ة   يعود وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن آان أتلف له شجًرا فقال يغرسه حتى يعود آما آان وقيل ربيع
ل بحسب    وأبو الزناد قاال عليه القيمة فغلظ الزهري القول فيهما وهذا موجب األدلة فإن الواجب ضمان ا   لمتلف بالمث

    .  ] 40  : الشورى [   } َوَجَزاء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّْثُلَها {   : اإلمكان قال تعالى
  

ْيُكمْ    {   : وقال َدى َعَل ا اْعَت رة  [   } َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه ِبِمْثِل َم ال   .  ] 194  : البق اَقْبُتمْ  {   : وق ا     َوِإْن َع ِل َم اِقُبوْا ِبِمْث َفَع
    .  ] 194  : البقرة [   } َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص {   : وقال  .  ] 126  : النحل [   } ُعوِقْبُتم ِبِه

  
ه من آل                ا مثل ا فهن ة أو حيواًن ا أو آني ان المتلف ثياًب ل وإن آ ك أمكن ضمانها بالمث فإذا أتلف نقًدا أو حبوًبا ونحو ذل

    . وجه
  

ا تساويه     وقد ي تعذر فاألمر دائر بين شيئين إما أن يضمنه بالقيمة وهي دراهم مخالفة للمتلف في الجنس والصفة لكنه
ع                 ه م وان من جنس حيوان ه، أو حي ة من جنس آنيت ل أو آني اب المث اب من جنس ثي ا أن يضمنه بثي ة، وإم في المالي

المالية مساوية آما في النقد وامتاز هذا بالمشارآة في   مراعاة القيمة بحسب اإلمكان، ومع آون قيمته بقدر قيمته فهنا
ر     الجنس والصفة فكان ذلك أمثل من هذا وما آان أمثل فهو أعدل، فيجب الحكم به إذا تعذر المثل من آل وجه ونظي
هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة وهو قول آثير من السلف وقد نص عليه أحمد 

اء       ف ة من الفقه ال طائف المترجم فق ه المسمى ب   : ي رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي التي شرحها الجوزجاني في آتاب
لهم ما جاءت به اآلثار هو موجب القياس فإن التعزير عقاب غير   : المساواة متعذرة في ذلك فيرجع إلى التعزير فيقال
    . لى اجتهاد الوالي مقدر الجنس وال الصفة وال القدر والمرجع فيه إ

  
ه في         ة تخالف ة من عقوب دل والمماثل ى الع ومن المعلوم األمر بضرب يقارب ضربة وإن لم يعلم أنه مساو له أقرب إل

    . الجنس والوصف غير مقدرة أصًلا
  



 

ر فضمن بص    اع واعلم أن المماثل من آل وجه متعذر حتى في المكيالت فضًال عن غيرها فإنه إذا أتلف صاًعا من ب
الى             ال تع ذا ق ى اآلخر وله د أحدهما عل د يزي ل ق ل اآلخر ب   : من بر لم يعلم أن أحد الصاعين فيه من الحب ما هو مث

    ] 152  : األنعام [   } َوَأْوُفوْا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط َال ُنَكلُِّف َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها { 
  

م        فإن تحديد الكيل والوزن مما قد يعج ه إذا ل ة من ى المماثل ان أقرب إل ذا إذا آ ز عنه البشر ولهذا يقال هذا أمثل من ه
د جاءت       ا وق د وغيرهم ك و أحم تحصل المماثلة من آل وجه األصل الثالث من مثل بعبده عتق عليه وهذا مذهب مال

غير هذا الموضع فهذا بذلك آثار مرفوعة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه آعمر بن الخطاب آما قد ذآر في 
    . الحديث موافق لهذه األصول الثالثة الثابتة باألدلة الموافقة للقياس العادل

  
ن           يدها م ن س ا وال يمك نقص قيمته ك ي ة وذل ى زاني ة تبق ع المطاوع ا م يدها فإنه ى س دها عل د افس ه فق إذا طاوعت ف

يد والستشراف السيد إليها ال سيما ويعسر على استخدامها آما آانت تمكن قبل ذلك لبغضه لها ولطمع الجارية في الس
ا                ل فقضى له ة بالمث ان لصاحبه المطالب ه آ نقص قيمت ا ي ال بم ه وإذا تصرف بالم ا آانت تطيع سيدها فال يطيعها آم
ا            ه م ا المقضي ب ك وإنم ع من ذل م يمتن ا ل بالمثل ومعلوم أنها لو رضيت أن تبقى ملًكا لها وتغرمه ما نقص من قيمته

دلها         أبيح لها  ا أن يطالبوه بب ا، فألهله ى الزن ى طاوعت عل ا حت ولكن موجب هذا أن األمة إذا أفسدها رجل على أهله
    .  ] باب المثلة [ ووجب مثلها بناء على أن المثل يجب في آل مضمون بحسب اإلمكان وأما إذا استكرهها فإن هذا من 

  
ق      : ف، ولهذا قيلفإن اإلآراه على الوطء مثلة فإن الوطء يجري مجرى اإلتال ه عت وط ب إن من استكره عبده على التل

يدها،               ى س ادها عل ه بإفس ا صارت ل ة فهي لم ة الخدم ة ال تجري مجرى منفع ر أو عقوب عليه؛ ولهذا ال يخلو من عق
ده ع        : أوجب عليه مثلها آما في المطاوعة وأعتقها عليه لكونه مثل بها وقد يقال ذا إذا استكره عب ى ه زم عل ه يل ى  إن ل

ين                  ه وب ة امرأت ين أم رق ب ا إال أن يف ى الفاحشة عتقت وضمنها بمثله ر عل ة الغي و استكره أم ه ول ق علي الفاحشة عت
    . غيرها، فإن آان بينهما فرق شرعي وإال فموجب القياس التسوية

  
ِإنَّ        َوَلاُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّ  {   : وأما قوله عز وجل ِرههُّنَّ َف ن ُيْك دُّْنَيا َوَم اِة ال َرَض اْلَحَي وا َع ًنا لَِّتْبَتُغ

    .  ] 33  : النور [   } اللََّه ِمن َبْعِد ِإْآَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَِّحيٌم
  

ى              ا يكرههن عل اء م ه من اإلم ان ل افق آ ي المن ن أب ل أن اب ا نق فهذا النهي عن إآراههن على آسب المال بالبغاء آم
ي       ال ذهب فتزن أن ت ا ب زام له ا وذاك إل بغاء وليس هو استكراًها لألمة على أن يزني هو بها، فإن هذا بمنزلة التمثيل به

    . بنفسها مع أنه قد يمكن أن يقال العتق بالمثلة لم يكن مشروًعا عند نزول اآلية ثم شرع بعد ذلك
  

الذي ظهر في توجيهه وتخرجه على األصول الثابتة وإن  والكالم على هذا الحديث من أدق األمور فإن آان ثابًتا فهذا
    . لم يكن ثابًتا فال يحتاج إلى الكالم عليه وبالجملة فما عرفت حديًثا صحيًحا إال ويمكن تخرجه على األصول الثابتة

  
ول ال            ا أن المعق ديًثا صحيًحا آم ا صحيًحا يخالف ح ا رأيت قياًس ة الشرع فم صريح ال  وقد تدبرت ما أمكنني من أدل

اس          ين صحيح القي ز ب يخالف المنقول الصحيح بل متى رأيت قياًسا يخالف أثًرا فال بد من ضعف أحدهما لكن التميي
ى       ام عل ؤثرة في األحك وفاسده مما يخفي آثير منه على أفاضل العلماء فضًال عمن هو دونهم فإن إدراك الصفات الم

ي تضمنتها الشري    اس           وجهها ومعرفة الحكم المعاني الت ر من الن ه آثي ذي يعرف ي ال ه الجل وم فمن عة من أشرف المعل
اس    اء القي ا للنصوص لخف رد مخالًف اء ي ن العلم ر م اس آثي ذا صار قي ه إال خواصهم فله ذي ال يعرف دقيق ال ه ال ومن

    . الصحيح عليهم آما يخفي على آثير من الناس ما في النصوص من الدالئل الدقيقة التي تدل على األحكام
  
  في قول إن المضي في الحج الفاسد على خالف القياس :لفص 
  

ى       : وأما قولهم رة فعل ام الحج والعم إن المضي في الحج الفاسد على خالف القياس فليس األمر آذلك فإن اهللا أمر بإتم
ن          ك م وى ذل ا س ازعون فيم م متن ة وه اق األئم دخول باتف ا بال ان متطوًع ا وإن آ ا أن يمضي فيهم رع فيهم ن ش م

إذا وطئ          ؟ هل تلزم بالشروع  : طوعاتالت أ في الحج ف ل وأن ال يط فقد وجب عليه باإلحرام أن يمضي إلى حين يتحل
    . في الحج لم يمنع وطؤه ما وجب عليه من إتمام الحج

  



 

    .  ] 187  : البقرة [   } ُثمَّ َأِتمُّوْا الصَِّياَم ِإَلى الَّلْيِل  {   : ونظير هذا الصيام في رمضان لما وجب عليه اإلتمام بقوله
  

ه     ذا ألن الصيام ل فإذا أفطر لم يسقط عنه فطره ما وجب من اإلتمام بل يجب عليه إتمام صوم رمضان وإن أفسده وه
ة         ان مخصوص وهو عرف ده ومك ا بع ة وم حد محدود وهو غروب الشمس آما للحج وقت مخصوص وهو يوم عرف

ذوًرا          ومزدلفة ومنى فال يمكنه إحالل الحج قبل وص  ان مع م إال إذا آ ه إحالل الصيام الله ا ال يمكن ه آم ى مكان وله إل
ديها   اء        ; آالمحصر فهذا آالمعذور في الفطر وهذا بخالف الصالة إذا أفسدها فإنه يبت ا في أثن ه فعله ألن الصالة يمكن

    . الوقت والحج ال يمكنه فعله في أثناء الوقت
  
  على خالف القياس في حجة من قال أن األآل ناسيا: فصل  
  

رأ          : هو خالف القياس قالوا  : فالذين قالوا  ; وأما األآل ناسًيا  م تب ًيا ل أمور ناس رك الم أمور ومن ت هو من باب ترك الم
ول        ه إال من فعل محظور ولكن من يق هو    : ذمته آما لو ترك الصالة ناسًيا، أو ترك نية الصيام ناسًيا لم تبطل عبادت

ه     ; القياس أن من فعل محظوًرا ناسًيا لم تبطل عبادته   : قولعلى وفق القياس ي م علي ألن من فعل محظوًرا ناسًيا فال إث
    .  ] 286  : البقرة [   } َربََّنا َال ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا {   : آما دل عليه قوله تعالى

  
    .  ) قد فعلت (   : وقد ثبت في الصحيح أن اهللا قال

  
د      . وهذا مما ال يتنازع فيه العلماء أن الناسي ال يأثم م يكن ق لكن يتنازعون في بطالن عبادته فيقول القائل إذا لم يأثم ل

ه        ا فعل ان م إذا آ فعل محرًما ومن لم يفعل محرًما لم تبطل عبادته فإن العبادة إنما تبطل بترك واجب أو فعل محرم ف
    . يه لم تبطل عبادتهمن باب فعل المحرم وهو ناس ف

  
يًئا      : القياس أن ال تبطل الصالة بالكالم في الصالة ناسًيا وآذلك يقول  : وصاحب هذا القول يقول القياس أن من فعل ش

ول    : وقيل  . من محظورات اإلحرام ناسًيا ال فدية عليه بخالف الطيب     ; الصيد هو من باب ضمان المتلفات آدية المقت
ه ال            واللباس فإنه  ة فإن ه قيم اب متلف ل ه ال من ب اب الترف ة من ب من باب الترفه وآذلك الحلق والتقليم هو في الحقيق

    . قيمة لذلك؛ فلهذا آان أعدل األقوال أن ال آفارة في شيء من ذلك إال في جزاء الصيد
  

و غيرهما ألن من فعل المنهي سواء حلف بالطالق أو العتاق أ  ; وطرد هذا أن من فعل المحلوف عليه ناسًيا ال يحنث 
    . عنه ناسًيا لم يعص ولم يخالف والحنث في األيمان آالمعصية في األمر والنهي

  
بخالف ترك طهارة الحدث   ; ألنه من باب فعل المحظور   ; وآذلك من باشر النجاسة في الصالة ناسًيا فال إعادة عليه 

    . فإنه من باب المأمور
  

ه      ; ولهذا يشترط فيه النية   ; الصوم مأمور به الترك في   : فإن قيل أموًرا ب يس م بخالف الترك في هذه المواضع فإنه ل
    . فإنه ال يشترط فيه النية  ; 

  
ك األمور إذا قصد      ; ال ريب أن النية في الصوم واجبة ولوال ذلك لما أثيب   : قيل ألن الثواب ال يكون إال مع النية وتل

يا    ترآها هللا أثيب على ه ناس ذلك أيًضا وإن لم يخطر بقلبه قصد ترآها لم يثب ولم يعاقب ولو آان ناويا ترآها هللا وفعل
ه    لم يقدح نسيانه في أجره بل يثاب على قصد ترآها هللا وإن فعلها ناسيا آذلك الصوم فإنما يفعله الناسي ال يضاف إلي

ي صلى اهللا علي          ال النب ذا ق ر قصده وله ه من غي لم بل فعله اهللا ب ا         (   : ه وس تم صومه فإنم ًيا فلي من أآل أو شرب ناس
    .  ) أطعمه اهللا وسقاه

  
فأضاف إطعامه وإسقاءه إلى اهللا ألنه لم يتعمد ذلك ولم يقصده وما يكون مضاًفا إلى اهللا ال ينهى عنه العبد فإنما ينهى  

ون والصغير     عن فعله واألفعال التي ليست اختيارية ال تدخل تحت التكليف ففعل الناسي   ائم والمجن ونحو    ; آفعل الن
    . ذلك

  



 

و استدعى     ; يبين ذلك أن الصائم إذا احتلم في منامه لم يفطر  ولو استمنى باختياره أفطر ولو ذرعه القيء لم يفطر ول
    . القيء أفطر

  
    . فلو آان ما يوجد بغير قصده بمنزلة ما يوجد بقصده ألفطر بهذا وهذا

  
ين      ; طئ يفطر مثل من يأآل يظن بقاء الليل ثم تبين أنه طلع الفجر فالمخ  : فإن قيل م تب أو يأآل يظن غروب الشمس ث

الوا      : قيل  . له أن الشمس لم تغرب ين الناسي والمخطئ ق ذا يمكن     : هذا فيه نزاع بين السلف والخلف والذين فرقوا ب ه
يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان ونقل عن بعض السلف االحتراز منه بخالف النسيان وقاسوا ذلك على ما إذا أفطر 

    . آما لو استمر الشك  ; أنه يقضي في مسألة الغروب دون الطلوع 
  

ا أظهر      : ال يفطر في الجميع قالوا  : والذين قالوا ى قولن ال    ; حجتنا أقوى وداللة الكتاب والسنة عل إن اهللا ق ا َال    {   : ف َربََّن
    .  ] 286  : البقرة [   } ِسيَنا َأْو َأْخَطْأَناُتَؤاِخْذَنا ِإن نَّ

  
وألن من فعل المحظورات الحج والصالة مخطًئا آمن فعلها ناسًيا وقد ثبت في الصحيح     ; فجمع بين النسيان والخطأ 

ء ولكن  أنهم أفطروا على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يذآروا في الحديث أنهم أمروا بالقضا
ول     : هشام بن عروة قال ان يق ه وآ يهم    : ال بد من القضاء وأبوه أعلم من ة       . ال قضاء عل وثبت في الصحيحين أن طائف

لم           (   : من الصحابة ه وس ي صلى اهللا علي ال النب آانوا يأآلون حتى يظهر ألحدهم الخيط األبيض من الخيط األسود وق
م           .  ) ض النهار وسواد الليلإن وسادك لعريض إنما ذلك بيا  : ألحدهم وا الحك رهم بقضاء وهؤالء جهل ه أم ل أن م ينق ول

    . ال نقضي فإنا لم نتجانف إلثم  : وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثم تبين النهار فقال  . فكانوا مخطئين
  

فتأول ذلك من تأوله على أنه   . الخطب يسير  : ولكن إسناد األول أثبت وصح عنه أنه قال  ; نقضي   : وروي عنه أنه قال
    . أراد خفة أمر القضاء لكن اللفظ ال يدل على ذلك

  
ه ال     وفي الجملة فهذا القول أقوى أثًرا ونظًرا وأشبه بداللة الكتاب والسنة والقياس وبه يظهر أن القياس في الناسي أن

ًيا ل   ه      يفطر واألصل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظوًرا ناس ا عن د فعل منهًي ذلك      ; م يكن ق فال يبطل ب
    . شيء من العبادات وال فرق بين الوطء وغيره سواء آان في إحرام أو صيام

  
  في موقف الصحابة من القياس: فصل  
  

وال          : وأما قول القائل ان من أق ا آ ه إنم ذي يلتزم إنهم يقولون ذلك فيما يروي عن بعض الصحابة فهذا باب واسع وال
    . ابة فقال بعضهم بقول وقال بعضهم بخالفهم فقد يكون أحد القولين مخالفا للقياس الصحيح بل وللنص الصريحالصح

  
دا من الصحابة             ل أن أح م ينق ذي سنوه للمسلمين ول اء الراشدين ال والذي ال ريب فيه أنه حجة ما آان من سنة الخلف

اع        ل إجم ه حجة ب ذا ال ريب أن ه فه د دل ع   . خالفهم في لم      وق ه وس ي صلى اهللا علي ول النب ه ق يكم بسنتي وسنة     (   : لي عل
ة   إن آل بدع ور ف دثات األم اآم ومح ذ وإي ا بالنواج ا وعضوا عليه كوا به دي تمس ديين من بع اء الراشدين المه الخلف

    .  ) ضاللة
  

    . مثال ذلك حبس عمر وعثمان رضي اهللا عنهما لألرضين المفتوحة وترك قسمتها على الغانمين
  

ال    : فمن قال ال         : إن هذا ال يجوز ق ر وق لم قسم خيب ه وس ي صلى اهللا علي ه       : ألن النب ام إذا حبسها نقض حكم إن اإلم
ا     ; ألجل مخالفة السنة فهذا القول خطأ وجرأة على الخلفاء الراشدين  ر إنم فإن فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم في خيب

ه          ى وجوب دل عل ه ال ي ا فعل ى جواز م دل عل اء             ي ان فعل الخلف ك لك ى عدم وجوب ذل دل عل ل ي ا دلي م يكن معن و ل فل
ه األحاديث الصحيحة            ; الراشدين دليال على عدم الوجوب  ا استفاضت ب وة آم ة عن تح مك ه ف ل    ; فكيف وقد ثبت أن ب
نهم   ؟ تواتر ذلك عند أهل المغازي والسير يصالحه وال   فإنه قدم حين نقضوا العهد ونزل بمر الظهران ولم يأت أحد م

ه أن يكون                 ه آاألسير وغايت دم ب اس وق ار فأخذه العب فيان يتجسس األخب و س ل خرج أب ًدا يصالحهم ب أرسل إليهم أح
العباس أمنه فصار مستأمنا ثم أسلم فصار من المسلمين فكيف يتصور أن يعقد عقد صلح الكفار بعد إسالمه بغير إذن 



 

من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن  (   : ليه وسلم علق األمان بأسباب آقولهمما يبين ذلك أن النبي صلى اهللا ع  ؟ منهم
ا             .  ) دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ك وأيًض ى ذل اجوا إل م يحت دين ل انوا معاه و آ ه فل م يقاتل فأمن من ل

يطلق األسير فصاروا بمنزلة من أطلقهم ألنه أطلقهم بعد القدرة عليهم آما   ; فسماهم النبي صلى اهللا عليه وسلم طلقاء 
ه في        . من األسر آثمامة بن أثال وغيره وأيًضا فإنه أذن في قتل جماعة منهم من الرجال والنساء د ثبت عن ا فق وأيًض

    .  ) إن مكة لم تحل ألحد قبلي وال تحل ألحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار (   : الصحاح أنه قال في خطبته
  

ة         ودخل م و صالح مدين ا ل ه شيء آم د أحل ل كة وعلى رأسه المغفر لم يدخلها بإحرام فلو آانوا قد صالحوه لم يكن ق
ه          ه صلح مع المون ل ه مس د الحرام وأهل ه البل ًدا       ؟ من مدائن الحل لم تكن قد أحلت فكيف يحل ل اتلوا خال د ق ا فق وأيًض

    . وقتل طائفة منهم
  

م          من تدبر اآلثار الم  : وفي الجملة لم ل ه وس النبي صلى اهللا علي ذا ف َوة ومع ه نقولة علم باالضطرار أن مكة فتحت َعْن
    . يقسم أرضها آما لم يسترق رجالها ففتح خيبر عنوة وقسمها وفتح مكة عنوة ولم يقسمها فعلم جواز األمرين

  
  ; قسمه ووجوب تحبيسه آقول مالك  وإما تحريم  ; إما وجوب قسم العقار آقول الشافعي   : واألقوال في هذا الباب ثالثة

رين  ول األآث ا آق ر بينهم ا التخيي ة   : وإم ي حنيف وري وأب د  ; الث ي عبي القولين    . وأب ه آ د وعن ذهب أحم اهر م و ظ وه
اء الراشدين         . األولين ام الخلف اء من أحك ى الفقه ود     : ومن أشكل ما أشكل عل رأة المفق ن         ; ام د ثبت عن عمر ب ه ق فإن

ك        الخطاب أن د ذل زوج بع ا أن تت ع سنين وأمره ه أرب ين           ; ه لما أجل امرأت ه وب ين امرأت ره عمر ب ود خي دم المفق م ق ث
    . مهرها وهذا مما اتبعه فيه اإلمام أحمد وغيره

  
ول        : وأما طائفة من متأخرى أصحابه فقالوا اح األول إال أن نق ى نك ة عل ا باقي اس أنه ة    : هذا يخالف القياس والقي الفرق

ك  تن ول مال ى         . فذ ظاهًرا وباطًنا فهي زوجة الثاني واألول قول الشافعي والثاني ق ذا حت ار ه وآخرون أسرفوا في إنك
    . لبعده عن القياس  ; لو حكم حاآم بقول عمر لنقض حكمه   : قالوا

  
الوا     وا بعضه فق ول عمر وترآ بعض ق ا      : وآخرون أخذوا ب اني وإذا دخل به اني فهي  إذا تزوجت فهي زوجة الث الث

    . زوجته وال ترد إلى األول
  

رة عمر      ل خب ذا     ; ومن خالف عمر لم يهتد إلى ما اهتدى إليه عمر ولم يكن له من الخبرة بالقياس الصحيح مث إن ه ف
ه      ر إذن ر بغي ا        : مبني على أصل وهو وقف العقود إذا تصرف الرجل في حق الغي ردوًدا أو موقوف ع تصرفه م هل يق

ا       : أحدهما  : على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد   ؟ على إجازته رد مطلق ه وال الرد في الجملة على تفصيل عن
افعي ول الش اني  . ق وف   : والث ه موق ك   ; أن ر ذل ارة وغي ع واإلج اح والبي ي النك ذا ف ك وه ة ومال ي حنيف ذهب أب و م وه

ن ا   ه م دم تمكن ذورا لع ان مع د أن المتصرف إذا آ ذهب أحم اهر م ى  فظ ف عل ى التصرف وق ه إل تئذان وحاجت الس
وال ال          ده أم ل من عن األول مث زاع ف ه الن اإلجازة بال نزاع وإن أمكنه االستئذان أو لم يكن به حاجة إلى التصرف ففي

ي      ; يعرف أصحابها آالغصوب والعواري ونحوهما إذا تعذرت عليه معرفة أرباب األموال ويئس منها  إن مذهب أب ف
ا      حنيفة ومالك و أ ذا مم ين التضمين وه حمد أنه يتصدق به عنهم فإن ظهروا بعد ذلك آانوا مخيرين بين اإلمضاء وب

ين                ; جاءت به السنة في اللقطة   ًرا ب ان مخي م إن جاء صاحبها آ ا ث د التعريف ويتصرف فيه تقط يأخذها بع إن المل ف
    . ن ودعت الحاجة إلى التصرفلكن تعذر االستئذا  ; إمضاء تصرفه وبين المطالبة بها فهو تصرف موقوف 

  
ي      د الموت فف رون عن وآذلك الموصى بما زاد على الثلث وصيته موقوفة على إجازة الورثة عند األآثرين وإنما يخي

ره   : المفقود المنقطع خبره إن قيل ى أن تصير عجوزا        : إن امرأته تبقى إلى أن يعلم خب ا وال ذات زوج إل بقيت ال أيم
ه ظاهرا       . بره والشريعة لم تأت بمثل هذاوتموت ولم تعلم خ م بموت ره حك وإن   . فلما أجلت أربع سنين ولم ينكشف خب

ا ساغ               : قيل وًدا آم م يكن مفق ه ل م حيات و عل ه وإال فل اده موت ك العتق ا ذل إنه يسوغ لإلمام أن يفرق بينهما للحاجة فإنم
ل تبين أنه آان حيا آما إذا ظهر صاحب المال واإلمام التصرف في األموال التي تعذر معرفة أصحابها فإذا قدم الرج

قد تصرف في زوجته بالتفريق فيبقى هذا التفريق موقوًفا على إجازته فإن شاء أجاز ما فعله اإلمام وإذا أجازه صار   
    . آالتفريق المأذون فيه

  



 

ه      . ألول صحيًحاولو أذن لإلمام أن يفرق بينهما ففرق وقعت الفرقة بال ريب وحينئذ فيكون نكاح ا ا فعل وإن لم يجز م
ه إذا ظهر             ا في اللقطة فإن دوم آم ل المجهول آالمع ك ب ل ذل ا قب اإلمام آان التفريق باطًلا من حين اختار امرأته ال م

ين         ; مالكها لم يبطل ما تقدم قبل ذلك وتكون باقية على نكاحه من حين اختارها  را ب ادم مخي ه فيكون الق فتكون زوجت
    . فعله اإلمام ورده وإذا أجازه فقد أخرج البضع عن ملكه إجازة ما

  
ه وهو مضمون      روايتين عن وخروج البضع من ملك الزوج متقوم عند األآثرين آمالك والشافعي و أحمد في أنص ال

ول     ه والشافعي يق روايتين عن نهم        : بالمسمى آما يقوله مالك و أحمد في إحدى ال زاع بي ل والن  هو مضمون بمهر المث
ك         : ال شيء عليهم  : فيما إذا شهد شهود أنه طلق امرأته ورجعوا عن الشهادة فقيل ى أن خروج البضع من مل اء عل بن

روايتين    ى         ; الزوج غير متقوم وهو قول أبي حنيفة و أحمد في إحدى ال ي يعل أخرو أصحابه آالقاضي أب ا مت اختاره
ل      عليهم مهر المثل وهو قول الشافعي   : وأصحابه وقيل د وقي يهم المسمى وهو مذهب       : وهو وجه في مذهب أحم عل

مالك وهو أشهر في نصوص أحمد وقد نص على ذلك فيما إذا أفسد نكاح امرأته برضاع أنه يرجع بالمسمى والكتاب 
أَ    {   : والسنة دال على هذا القول ففي سورة الممتحنة في قول اهللا تعالى ُتْم َوْلَيْس وا  َواْسَأُلوا َما َأنَفْق ا َأنَفُق ة  [   } ُلوا َم   : الممتحن

    .  ] 11  : الممتحنة [   } َفآُتوا الَِّذيَن َذَهَبْت َأْزَواُجُهم مِّْثَل َما َأنَفُقوا  {   : وقوله  .  ] 10
  

ا    ( وهذا المسمى دون مهر المثل وآذلك  ا أعطاه م ي    .  ) أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم زوج المختلعة أن يأخذ م أمر ول
ى    ي عل بمهر المثل وهو إنما يأمر في المعاوضات المطلقة بالعدل وهو مبسوط في غير هذا الموضع فقصة عمر تنبن

    . هذا
  

ًدا أنكر             م أن أح م يعل ددة ول نهم في قضايا متع ك ع والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة ثبت ذل
ا تعذرت      ذلك مثل قصة ابن مسعود في صدقته عن سيد ا ه؛ لم ه في ذمت لجارية، التي ابتاعها بالثمن الذي آان له علي

ك     ; عليه معرفته وآتصدق الغاّل بالمال المغلول لما تعذر قسمته بين الجيش  ى ذل ة عل ك من      . وإقرار معاوي ر ذل وغي
ك إض            يس ذل ول الجمهور ول ا هو األظهر في الحجة وهو ق ل   القضايا مع أن القول بوقف العقود مطلًق راًرا أصًال ب

صالح بال فساد فإن الرجل قد يرى أن يشتري لغيره أو يبيع له أو يستأجر له أو يوجب له ثم يشاوره فإن رضي وإال 
    . فلم يصبه ما يضره وآذلك في تزويج موليته ونحو ذلك

  
ذن الزوج إذا جاء آما يقف وأما مع الحاجة فالقول به ال بد منه فمسألة المفقود هي مما يقف فيها تعريف اإلمام على إ

ازعوا في المهر              ه ولكن تن ه من ملك ه لخروج امرأت رد المهر إلي ول ب تصرف الملتقط على إذن المالك إذا جاء والق
والصواب أنه إنما يرجع بمهره   . وفيه روايتان عن أحمد   ؟ هل هو ما أعطاها هو أو ما أعطاها الثاني  : الذي يرجع به

    . تحقه وأما المهر الذي أصدقها الثاني فال حق له فيهفإنه الذي اس  ; هو 
  

ا     : إحداهما  : فيه روايتان  ؟ وإذا ضمن األول الثاني المهر فهل يرجع به عليها د أعطاه يرجع ألنها التي أخذته والثاني ق
رد المهر    بخالف المرأة فإنها لما اختارت فراق األول ونكاح الثان  ; المهر الذي عليه فال يضمن مهرين  ا أن ت ي فعليه

    . ألن الفرقة جاءت منها  ; 
  

ه            ; ال يرجع   : والثانية ا واألول يستحق المهر لخروج البضع من ملك ألن المرأة تستحق المهر بما استحل من فرجه
    . فكان على الثاني مهران

  
ال من      هو عند طائفة من أئمة الفقهاء   ] مسألة المفقود [ وهذا المأثور عن عمر في  ى ق اس حت من أبعد األقوال عن القي

ال     أ فمن ق و خط ا    : أئمة الفقهاء فيه ما قال وهو مع هذا أصح األقوال وأجراها على القياس وآل قول قيل سواه فه إنه
ه      ق فإن ك التفري تعاد إلى األول وهو ال يختارها وال يريدها وقد فرق بينه وبينها تفريًقا سائًغا في الشرع وأجاز هو ذل

    . إن آان اإلمام تبين أن األمر بخالف ما اعتقده فالحق في ذلك للزوج فإذا أجاز ما فعله اإلمام زال المحذورو
  

وأما آونها زوجة الثاني بكل حال مع ظهور زوجها وتبين األمر بخالف ما فعل فهو خطأ أيًضا فإنه لم يفارق امرأته 
ه رد        ؟ يطلب امرأته فكيف يحال بينهماوإنما فرق بينهما بسبب ظهر أنه لم يكن آذلك وهو  ه أو بدل و طلب مال وهو ل
حقه سابق على حق الثاني   : تعلق حق الثاني بها قيل  : وإن قيل  ؟ إليه فكيف ال ترد إليه امرأته وأهله أعز عليه من ماله

    . ثاني دون حق األولوقد ظهر انتقاض السبب الذي به استحق الثاني أن تكون زوجة له وما الموجب لمراعاة حق ال



 

ي                 ذه المشكالت الت ل ه ن الخطاب وإذا ظهر صواب الصحابة في مث ؤمنين عمر ب ر الم ه أمي فالصواب ما قضى ب
د              ى وق ق األول ه هؤالء بطري م في ا وافقه م فيم خالفهم فيها مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي فألن يكون الصواب معه

ت ال  اء اهللا فرأي ا ش اب م ذا الب ن ه ت م ق  تأمل ذر والعت ان بالن ائل األيم ذا بمس ر ه ا واعتب ة وأعلمه ه األم صحابة أفق
والطالق وغير ذلك ومسائل تعليق الطالق بالشروط ونحو ذلك وقد بينت فيما آتبته أن المنقول فيها عن الصحابة هو 

ك                 ول سوى ذل ي وآل ق اس الجل دل القي ه ي اب والسنة وعلي دل الكت ه ي ا وعلي وال قضاء وقياس اقض في   أصح األق تن
    . القياس مخالف للنصوص

  
د     راث المرت ألة مي ة ومس م أجد أجود          . وآذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة ابن المالعن ا شاء اهللا من المسائل ل وم

ه إال              . األقوال فيها إال األقوال المنقولة عن الصحابة   وا في م يختلف ه الصحابة ول وال قال ا علمت ق ذه م ى ساعتي ه وإل
را بأسرار الشرع        وآان الق ان خبي ك من آ ياس معه لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم وإنما يعرف ذل

داد        ; ومقاصده  وق التع ي تف اد في         ; وما اشتملت عليه شريعة اإلسالم من المحاسن الت ا تضمنته من مصالح العب وم
ا        ; المعاش والمعاد  ة الس ة والرحم ة البالغ ا من الحكم ام    ; بغة وما فيه دل الت ه المرجع       . والع م بالصواب وإلي واهللا أعل

    . والمآب
  
د     : وسئل رحمه اهللا هل يسوغ تقليد هؤالء األئمة  آحماد بن أبي سليمان وابن المبارك وسفيان الثوري واألوزاعي وق

ذآورين   -قال عنهم رجل  يهم    -أعني هؤالء األئمة الم ذا ال    . هؤالء ال يلتفت إل ه   فصاحب ه ا حكم   : فأجاب   .   ؟ كالم م
ه              ; وأما األئمة المذآورون فمن سادات أئمة اإلسالم  رهم أجل من أقران د أآث ام أهل العراق وهو عن وري إم إن الث ف

أرض خراسان     وم ب ى الي واألوزاعي    . آابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأبي حنيفة وغيره وله مذهب باق إل
يهم مذهب    إمام أهل الشام وما زال دخل إل وا على مذهبه إلى المائة الرابعة بل أهل المغرب آانوا على مذهبه قبل أن ي

ه               . مالك وحماد بن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة ن راهوي ل وإسحاق ب ن حنب د ب ول أحم ول هو ق ذا الق ذا فه ومع ه
وم       ومذهبه  . ومذهبه باق إلى اليوم وهو مذهب داود بن على وأصحابه  . وغيرهما اس الي م يجمع الن وم فل ى الي م باق إل

دين    ; على خالف هذا القول  بل القائلون به آثير في المشرق والمغرب ليس في الكتاب والسنة فرق في األئمة المجته
وري       . بين شخص وشخص ن سعد واألوزاعي والث د           : فمالك والليث ب نهم آتقلي د آل م انهم وتقلي ة في زم هؤالء أئم

ه ألحد            ال   ; اآلخر  ا يمنع ا فإنم د أحد هؤالء في زمانن ع من تقلي يقول مسلم إنه يجوز تقليد هذا دون هذا ولكن من من
    . شيئين

  
فمن منعه قال هؤالء موتى ومن سوغه   . أحدهما اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم وتقليد الميت فيه نزاع مشهور

    . يتقال ال بد أن يكون في األحياء من يعرف قول الم
  

اإلجماع اليوم قد انعقد على خالف هذا القول وينبني ذلك على مسألة معروفة في أصول الفقه وهي    : والثاني أن يقول
ابعون أو أهل العصر             م أجمع الت ولين ث ى ق ألة عل وا في مس أن الصحابة مثال أو غيرهم من أهل األعصار إذا اختلف

ره من     ؟ فع ذلك الخالفالثاني على أحدهما فهل يكون هذا إجماعا ير وفي المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمد وغي
ى     : فمن قال  . العلماء وا عل إن مع إجماع أهل العصر الثاني ال يسوغ األخذ بالقول اآلخر واعتقد أن أهل العصر أجمع

    . ذلك يرآب من هذين االعتقادين المنع
  

اق       ه ب ديم حكم م أن الخالف الق ا   ألن األق   ; ومن عل ول اآلخر         : وال ال تموت بموت قائله ى الق ذهاب إل ه يسوغ ال فإن
ذهب     ي م ا ف هوران أيًض والن مش ا ق ت وفيه د المي ألة تقلي ى مس ي عل د فينبن ا التقلي اده وأم ق اجته ذي واف د ال للمجته

    . الشافعي و أحمد وغيرهما
  

ه بع   ه       وأما إذا آان القول الذي يقول به هؤالء األئمة أو غيرهم قد قال ب ذاهبهم فال ريب أن قول ة م اء الباقي ض العلم
ا        : مؤيد بموافقة هؤالء ويعتضد به ويقابل بهؤالء من خالفه من أقرانهم ة ومالك ا حنيف الثوري واألوزاعي أب   ; فيقابل ب

ذا هو صواب دون          ول ه ال ق م يجز أن يق ة ل إذ األمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك واألوزاعي والثوري وأبو حنيف
    . واهللا أعلم  . هذا إال بحجة

  
 آخر المجلد العشرين
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