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 : الرشحمقدمة 

ل تأصيرسالٌة عظيمٌة كالفريدة يف باهبا،    هذه الرسالة الت مفيدة يف  فإنه قد أصَّ

والتي أصلها رٌد عىل كتاب أكمل الدين حممد البابريت املرصي   هذه الرسالة البديعة

ألَّف كتاًبا بعنوا احلنفي،   الظريفة يف ترجيح مذهبفقد  ،  أيب حنيفة(  ن: )النكت 

معارصي ابن أيب العز احلنفي، وقد كتَب هذه الرسالة نخرصًة ملذهب واملؤلف من  

  أيب حنيفة كام هو ملحوظ من عنوان هذه الرسالة.

إال أنه بالغ مبالغًة شديدة، وحرَصَ احلق يف مذهب أيب حنيفة، ودعا الناس إىل  

الفقهية، إىل غري ذلك مما سرتاه عند  أن يتمذهبوا بمذهبه دون غريه من املذاهب  

 .-إن شاء اهلل تعاىل-رشح هذه الرسالة 

احلنفي   العز  أيب  ابن  هذا  رأى  دينية    فلام  قومًة  هذه  أثرية  قام  عىل  وردَّ 

 . الرسالة وبنيَّ ما فيها من األغاليط واملبالغات 
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 أخقدم بمقدمات:  وقبل التعليق عىل هذه الرسالة

 املقدمة األوىل: 

قال اإلمام    ملسو هيلع هللا ىلصعند التنازع واالختالف جيب الرجوع إىل كتاب اهلل وسنة النبي  

فليس له أن يدعها   ملسو هيلع هللا ىلصالشافعي: أمجع العلامء عىل أن من استبانت له سنة النبي  

 . لقول أحد كائنًا من كان. نقله ابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني(

أما    قدم يف كالم الشافعي  وقد دلَّ عىل هذا الكتاب والسنة ثم اإلمجاع كام ت

فقوله سبحانه:   إن كنتم ﴿الكتاب  إىل اهلل والرسول  فردوه  تنازعتم يف يشء  فإن 

، وقال يف سورة الشورى: ﴾ذلك خري وأحسن تأوياًل   تؤمنون باهلل واليوم اآلخر

اهلل﴿ إىل  فحكمه  يشء  من  فيه  اختلفتم  والرسول ﴿وقال:    ﴾ وما  اهلل  وأطيعوا 

غري ذلك من األدلة الكثرية التي فيها الرجوع إىل الكتاب  ، إىل  ﴾ لعلكم ترمحون 

 والسنة. 

و  وممن الدليل  اتباع  إىل  يدعو  األئمة  كان  والسنة:  الكتاب  إىل  الرجوع 

وتوافقت عىل أن   ذاهب األربعة، فقد تواردت كلامهتماملجتهدون، ومنهم أئمة امل

به  قوهلم إذا عارض  قبلهم   احلائط، كام قررهرض  عخ   الكتاب والسنة فإنه يخرضب 

السن منأئمة  ثم  والصحابة  التابعني  من  بخعد    ة  مع  لكن  السنة،  أئمة  من  بعدهم 

وإىل  أشخاص  إىل  التعصب  إىل  يدعو  من  األمة  يف  خرج  القرون  ومخيض  الزمان 
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 اإلمام ابن القيم    رابع، كام قالمذاهب فقهية وأول ما حصل ذلك يف القرن ال

واحد إنام هو من   التعصب والتزام قول(: والدعوة إىل  يف كتابه )أعالم املوقعني

 بدع القرن الرابع. أي مل يخعرف قبل ذلك.

الكتاب   نخرصة  يف  وحججهم  أقالمهم  واملصلحون  املجددون  األئمة  د  جرَّ لذا 

والسنة، ويف وجوب الرجوع إىل الكتاب والسنة، ويف حماربة التقليد، ومن أشهر  

وكالمه يف ذلك كثري   شيخ اإلسالم ابن تيمية  أولئك يف العلامء املتأخرين  

وقد ذكر هذا يف مواضع كثرية من كتبه وأطال   للغاية، وتبعه اإلمام ابن القيم  

فقد عقد فصاًل طوياًل يف  املوقعني(،  )أعالم  كتابه  تقرير هذا األمر يف  النفس يف 

تفريط، ويف  إفراط وال  بانضباط بال  الكتاب والسنة  اتباع  إىل  التقليد   الدعوة  ذم 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-املذموم كام ستأيت اإلشارة إليه 

الدعوة  أئمة  التقليد:  وحماربة  والسنة  للكتاب  للرجوع  بالدعوة  اشتهر  وممن 

ثم من   ويف مقدمهم شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  النجدية السلفية  

، فإن خيفى عىل كثري ، وهذاتابعه يف هذا التجديد من أئمة الدعوة النجدية السلفية

الوهاب   عبد  بن  حممد  اإلسالم  شيخ  أن  يظنون  متعصٌب   كثريين  حنبيل 

بايل بالدليل، أو هو مقلد للمذهب، إىل غري ذلك، وهذا خطأ وال   للمذهب، أو ال يخ

يقول هذا إال من ال يعرف دعوته، فإن دعوته قائمة إىل إفراد اهلل بالعبادة، وعىل  

ب يف كتابه )التوحيد(:  باالتباع،    ملسو هيلع هللا ىلص إفراد حممد بن عبد اهلل باب من أطاع "لذا بوَّ
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حتليل ما حرم اهلل فقد اُتذهم أرباًبا من    حتريم ما أحل اهلل أو  العلامء واألمراء يف

يوشك أن تنزل عليكم "ملا قال:    ، ثم ذكر قول عبد اهلل بن عباس  "دون اهلل

، ثم ذكر "وتقولون قال أبو بكر وعمر؟حجارة من السامء، أقول قال رسول اهلل  

لرأ يذهبون  لقوم عرفوا اإلسناد وصحته    ي بعد ذلك قول اإلمام أمحد: عجبتخ 

الفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو ﴿سفيان، واهلل تعاىل يقول:   فليحذر الذين خيخ

أليم عذاب  حق ﴾يصيبهم  هذا  تتبرصَّ  أن  أردت  وإذا  ذلك،  يف  كثري  وكالمه   ،

، را جع رسائله ومن ذلك رسالة كتبها لعبد اهلل بن حممد بن عبد اللطيف  التبرصر

يتعصب  وأال  الدليل  اتباع  إىل  يدعوه  وهو  الرسالة  هذه  يف  وقال  األحسائي، 

يف عدم التعصب لقول أحد    للشافعي، ونقل مناظرة أصلها من كالم املزين 

ب ملذهب دون  كائنًا من كان، وقرر يف هذه الرسالة وجوب اتباع الدليل وأال يخ  تعصَّ

 .مذهب، وإنام يدور طالب احلق مع الدليل حيث دار

الشيخ  التوحيد  كتاب  رشح  من  فأول  التوحيد،  كتاب  اح  َّ رشخ ذلك  ذكر  وممن 

سليامن بن عبد اهلل يف كتابه )تيسري العزيز احلميد(، ومن طالع رشحه للباب الذي 

الدليل، كام تربوا  عىل ذلك يف دعوة شيخ   تقدم ذكره يرى أنه قرر وجوب اتباع 

وكذلك العالمة عبد الرمحن بن حسن يف   اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  

ابن اإلمام حممد بن كتابه )فتح املجيد( يف رشح الباب نفسه، بل إن اإلمام عبد اهلل  
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عبد الوهاب يف رسالته ألهل مكة، ذكر أهنم حنابلة لكنهم متى ما ظهر هلم الدليل  

 الرسالة العظيمة املفيدة.   تلكاهلل بالتعليق عىل    يث دار، وقد منَّ داروا مع الدليل ح

الوهاب   عبد  بن  حممد  اإلسالم  شيخ  أن  اتباع    فاملقصود  يف  جمدًدا  كان 

وكان حمارًبا للتعصب والتقليد املذموم، وقد تقدمت اإلشارة إىل هذا ومن  الدليل،  

 .أراد املزيد فلريجع إىل ما تقدمت اإلشارة إليه

 املقدمة الثانية: 

واألدلة عىل ذلك  جيب أن تخقيَّد أفهامنا للكتاب والسنة بفهم سلف هذه األمة،  

 كثرية منها: 

، ﴾يا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقني﴿: قال تعاىل:  الدليل األول

 ه األمة. وأول الصادقني سلف هذ

الثاين تعاىل:  الدليل  قوله  اهتدوا ﴿:  فقد  به  آمنتم  ما  بمثل  آمنوا  مفهوم   ﴾فإن 

كام   يؤمنوا  مل  إن  فقد ضلوااملخالفة:  الصحابة  كتابه آمن  القيم يف  ابن  ذكر هذا   ،

 )أعالم املوقعني(. 

الثالث تعاىل:  الدليل  قوله  اهلدى  ﴿:  له  تبني  ما  بعد  من  الرسول  يشاقق  ومن 

، فقد علَّق ﴾غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصرًيا ويتبع  
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اتباع سبيل   فدلَّ هذا عىل وجوب  املؤمنني،  الوعيد والذم عىل من خالف سبيل 

 . املؤمنني

 سلف هذه األمة.يف وجوب اتباع   إىل غري ذلك من األدلة الكثرية

شاملة لوجوب اتباع فهم  ثم لو تأملت هذه األدلة لرأيت أهنا عامة، فهي عامة و

العقائد،   أبواب  سلف هذه األمة يف  الفقه، ويف غري ذلك من  التوحيد، ويف  ويف 

بباب دون ب ج ، وهذه القاعدة مهمة للغايةاب الدين، فليس خاًصا  ، فكم يتحجَّ

أن يخضبط ، وسبيل قطع الطريق عليهم  أناس من أهل البدع باتباع الكتاب والسنة

، وانفرد هبذا أهل السنة السلفيون دون  والسنة بفهم سلف هذه األمةفهم الكتاب  

 ، لذا البد من كتاب وسنة عىل فهم سلف هذه األمة.غريهم

من سلف وإن رفضك الناس،  روى اآلجري عن األوزاعي أنه قال: عليك بآثار  

  وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.

كان  ل السنة( قال: أصول السنة عندنا ما  وذكر اإلمام أمحد يف أول كتابه )أصو

   عليه الصحابة.

إنام املختبع يف إثبات أحكام   "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه )االقتضاء(:

اهلل   اهلل وسنة رسول  كتاب  إثبات    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  األولني، ال جيوز  أو  السابقني  وسبيل 

 ." استنباًطا بحالونًصا رشعي بدون هذه األصول الثالثة حكم 
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 :تنبيهان

دَث  إذا اختلف سلف هذه األمة عىل قولني  التنبيه األول:   مل جيخز ملن بعدهم أن ُيخ

دثخ قواًل جديًدا فهو داخل يف عموم اإلحداث يف الدين،  قواًل جديًدا، فإن من ُيخ

الفتاوى(، فيدخل يف عموم   تيمية كام يف )جمموع  ابن  كام بنيَّ هذا شيخ اإلسالم 

. أخرجه البخاري «من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»:  ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي  

من   عائشة  ومسلم  من    حديث  مسلم  روى  ما  عموم  يف  أيًضا  ويدخل 

  .«وكل بدعة ضاللة»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصحديث جابر أن النبي  

فإذن إذا اختلف السلف من الصحابة ومن بعدهم عىل قولني، مل جيز ألحد أن  

دَث قواًل ثالًثا، بل إن احلق ال خيرج عن هذين القولني،   وإنام الواجب علينا أن  ُيخ

دث  هذين القولني بالدليل من الكتاب والسنة  نختار أشبه ، وال جيوز ألحد أن ُيخ

جديدً  القواًل  يف  ثبت  ما  هذا  ويؤيد  شعبة ا،  بن  املغرية  حديث  من  صحيحني 

النبي   أن  سفيان  أيب  بن  احلق  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصومعاوية  عىل  أمتي  من  طائفة  تزال  ال 

. « م وال من خالفهم حتى يأيت أمر اهلل وهم عىل ذلكهلظاهرين ال يرضهم من خذ

هذا احلديث يدل عىل أن الفرقة الناجية والطائفة املنصورة عىل احلق، فإذن البد  ف

ال القولنيأن هذه  الناجية عىل أحد هذين  فكأنه ،  فرقة  فمن أحدَث قواًل جديًدا 

الناجية عىل احلق  الناجية، والفرقة  الفرقة  أنه وقف عىل حق مل تقف عليه  يزعم 

 . فالبد أن تكون عىل القول الصواب ظاهرة 
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دث قواًل جديًدا، فكذلك ال جيوز ألحد أن التنبيه الثاين:   كام ال جيوز ألحد أن ُيخ

ًقا، ومعنى القول امللفق: هو أن يأيت بقول وسط، يأخذ من  لفَّ دَث قواًل ثالًثا مخ ُيخ

بقول   فيخرج  الثاين شطًرا وجزًء،  القول  ويأخذ من  األول شطًرا وجزًء،  القول 

، إىل  فق، واشتهر به املتكلمون كالرازي واآلمديجديد، وهذا يسمى بالقول املل

املتكلمني،   من  خطأ،  آخرين  وهذا  ملفق،  ثالث  قول  إحداث  بجواز  فاشتهروا 

ويدل عىل خطئه ما تقدم ذكره، فإن الفرقة الناجية عىل أحد هذين القولني، فإذا  

والفرقة أحدَث قواًل ثالًثا فكأنه وقف عىل احلق كله ومل تقف عليه الفرقة الناجية، 

الناجية عىل احلق ظاهرين، ثم يلزم عليه أن من بعد الصحابة قد هيتدي للصواب  

 كاماًل بخالف الصحابة.

 املقدمة الثالثة:  

عالقة إ وال  الفقهية،  املسائل  يف  اختالٌف  األربعة  املذاهب  بني  االختالف  ن 

فإن اخلالف بني أيب حنيفة ومالك  للمسائل العقدية باخلالف بني املذاهب األربعة،  

، أما املسائل العقدية فقد أمجع عليها سلف والشافعي وأمحد هو يف املسائل الفقهية

تبعهم، ومن خالف فقول  هذه األمة ه خطأ قطًعا ألنه خالف اإلمجاع الذي ومن 

بني هذه املذاهب األربعة  عليه سلف هذه األمة، فإذن املعركة والنزاع واالختالف  

الفقهية مذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد يف املسائل الفقهية ال يف املسائل  

ن ، ومن اخلطأ أن يخظن خالف ذلك وأن يخظن أن اخلالف بينهم عقدي، فإ العقدية
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هذا خطأ، وإذا خالف أحد منهم اعتقاد السلف فإن قوله مردود قطًعا ألنه خالف 

 اإلمجاع األول.

 : تنبيهات 

طئ فيه كثري من املتأخرين  التنبيه األول:   أهنم يربطون االعتقادات البدعية مما خيخ

يربطون املاتريدية   ماملذاهب األربعة، فقد اشتهر عند احلنفية من العجم أهن  بأحد

احلنفي،   والشافعية  باملذهب  املالكية  من  املتأخرين  من  كثري  عند  أهنم  واشتهر 

فإن اإلمام    ، البنين بالتمشعر، وهذا من اخلطأ  املالكي والشافعي  يربطون املذهب 

ومل يكونوا عىل هذه االعتقادات    اعتقاد السلفمالًكا والشافعي وأمحد كانوا عىل  

البدعية، وأبو حنيفة مل يكن عىل االعتقاد املاتريدي، فإن هذا االعتقاد إنام أخحدث 

ألن  الفقهية؛  املذاهب  هذه  بأحد  البدعية  االعتقادات  تخربط  أن  جيوز  فال  بعده، 

اد مسائل جممع  اخلالف بينها يف املسائل الفقهية ال العقدية، وألن مسائل االعتق

 . عليها

وخالصة طريقة  خرج يف هذه األزمان من يسمون باحلنابلة اجلدد،  التنبيه الثاين:  

هؤالء: أهنم فتشوا يف كتب احلنابلة، فام وجدوا عند أحد من احلنابلة املتأخرين أو 

الف اعتقاد السلف،  املتوسطني   إال وفرحوا به وكأهنم ظفروا بيشء عظيم،  قواًل خيخ

ثم مجعوا هذه املخالفات فقالوا: يقول أبو يعىل بالتفويض يف أحد قوليه، ويف القول 



 

11 

 

احلنابلة عند  قول  هو  بالتأويل  والقول  بالتفويض  القول  فإذن  بالتأويل،  ،  اآلخر 

قوله يف باب  فعىل هذا: كام أنه يخؤخذ بقول أيب يعىل يف الفقه احلنبيل فكذلك يخؤخذ  

االعتقاد. وهذه طريقتهم ودأهبم، يفتشون الكتب فام إن جيدوا حنبلًيا عنده خطأ 

 أن جيعلوا ذلك قواًل يف املذهب. عقدي إال وُياولوا 

بدعتهم تزداد  وضالهلم    ثم  جهاهلم  يزعم  جهال-حتى  احلنابلة    -وكلهم  أن 

وطريقتهم اجلدد،  احلنابلة  عليه  ما  خالصة  هذا  هذا!  عىل  األمر   كلهم  أول  يف 

قالوا: يوجد غبش يف دراسة الفقه، فكثري فخرجوا باسم التأصيل وضبط الفقه،  

فحتى  ظاهرًيا،  أصبح  منهم  وكثري  الفقه،  دراسة  يف  اضطراب  عنده  الناس  من 

يخضبط هذا األمر ويخؤصل البد أن يخضبط الناس بدراسة الفقه عىل مذهب، ثم بام  

احلنبلية   إىل  باسم    قالوا:أهنم يدعون  الناس إىل هذا  فدعوا  احلنبيل،  املذهب  عىل 

 ضبط الفقه.

ثم دعوا إىل االنتساب للمذهب، ثم إىل التعصب للمذهب باسم الفقه، ثم إىل  

الناس   إقناع  يف  حماولة  قول  هو  البدعية  األقوال  من  احلنابلة  بعض  عند  ما  أن 

 اد.قوله يف االعتقب، فكام رضيت بقوله يف الفقه فاقبل املذه

بني  اخلالف  أن  هيمني  لكن  كثرية  أوجه  من  اجلدد  احلنابلة  هؤالء  عىل  والرد 

يف   نازع  ومن  لالعتقاد،  عالقة  وال  الفقهية  املسائل  يف  خالف  األربعة  املذاهب 
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أًيا كان فإن قوله مردود ألن السلف األولني جممعون عىل اعتقاد  مسائل العقائد  

 . ن تخنسب ملذهب دون مذهبوال أ أهل السنة، فليست حماًل لالجتهاد

 فإن قيل: قد اشتهر نسبة مذهب السلف إىل اإلمام أمحد؟ 

قال: اشتهرت النسبة لإلمام أمحد   ؛ وذلك أن اإلمام  أن اإلمام أمحد أحدثهال  يخ

بالسنة    أمحد   اشتهر  فلام  القرآن،  بخلق  القول  املشهورة يف حمنة  بوقفته  قام 

قد بنيَّ ابن تيمية أن اإلمام أمحد وغريه من  نخسبت إليه، وإال مل يأت بيشء جديد، و

د عليهم ومل يلتفت إليهأئمة السنة مل يأتوا بيشء جديد، ولو جاءو ، ا بيشء جديد لرخ

 .قام به ولكن اشتهرت النسبة إليه للموقف العظيم الذي 

 املقدمة الرابعة: 

وذلك ينبغي أن نقف من املذاهب األربعة موقًفا وسًطا، ال إفراط وال تفريط،  

 يكون بام ييل: 

: أن التعصب للمذاهب األربعة أو غريها حمرم يف الرشيعة، فال جيوز  األمر األول

و للكتاب  إال  نتعصب  النبي  أن  األمة  ملسو هيلع هللا ىلصسنة  سلف هذه  فهم  عدا عىل  ما  أما   ،

يتعصب، ومن تعصب لغري الكتاب والسنة فقد    الكتاب والسنة فال جيوز ألحد أن 

، وذكر ابن البدعة، وقد تقدم قول ابن القيم أن ذلك من بدع القرن الرابع وقع يف  
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تيمية كام يف املجلد الثالث عرش من )جمموع الفتاوى( أن من التزم قول رجل وواىل 

 مبتدًعا.  وعادى عليه فإنه يكون 

، فإن رشعي لالنتساب إىل أحد املذاهب األربعةليس هناك مانع  :  األمر الثاين

الرجل إىل بلده املذاهب األربعة كانتساب  قبيلته أو غري ذلك، أو    االنتساب إىل 

تيمية  فهو من باب اإلخبار،   ابن  الفتاوى(، فمن    ذكر هذا  كام يف )جمموع 

ه عىل   أنه تفقَّ رب  أنا حنبيل، فهو خيخ املذهب درس الفقه عىل املذهب احلنبيل فيقول 

أو املالكي أو الشافعي،    احلنبيل، ومثل ذلك من درس الفقه عىل املذهب احلنفي

ه عىل هذا املذهب من باب اإلخبار ال  فيقول أنا شافعي، أنا مالكي، باعتبار أنه تفقَّ

 من باب التعصب. 

فإذن االنتساب إىل أحد املذاهب األربعة ليس مذموًما، وقد درج عليه العلامء 

سار عىل هذا كثري من املحققني، كشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم  من قرون، و

نه انتسب إىل  ابن أيب العز احلنفي، فإ   وابن رجب احلنبيل، وكمؤلف هذه الرسالة

شيخنا  بوا للمذهب احلنبيل، وأئمة الدعوة النجدية السلفية انتساملذهب احلنفي، و

انتسبوا    -اهلل تعاىل   همرمح-مني  عبد العزيز بن باز، وشيخنا حممد بن صالح العثي

 ، فليس هذا مذموًما وليس خطًأ أن ينتسب الرجل إىل مذهب. إىل املذهب احلنبيل
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نتسب  مل يكن هناك مصلحة  لكن إذا   من االنتساب إىل املذهب فاألحسن أال يخ

نتسب إىل املذاهب حتى  إليه، فإذا كان دارًجا عند الناس اتباع الدليل فال ينبغي أن يخ

جدت مصلحة فاالنتساب ليس ممنوًعا، بل  ال تخ  سبب فرقة بني الناس، لكن إن وخ

أرًضا   أتى  فمن  ونافًعا،  مفيًدا  يكون  الفقهية  قد  باملذاهب  متمذهبون  وأهلها 

عىل بدع تصوف وغري نبيل، وهم  كاملذهب احلنفي أو املالكي أو الشافعي أو احل

أحفذلك،   إىل  أنتسب  ال  أنا  قال:  ثم  يدعوهم  أن  فإنه أراد  األربعة.  املذاهب  د 

ت  ستصبح املعركة بينه وبينهم يف االنتساب للمذاهب األربعة، فهم يقولون: أن

 ُتالفها ...إلخ.حتارهبا، وتبدعها، و

ه   واملفرتض أن يخفعل كام فعل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، إذا كان تفقَّ

ه   أدور مع الدليل حيث دار، وإذاعىل املذهب احلنفي فيقول أنا حنفي، لكنني   تفقَّ

عىل املذهب املالكي فيقول: أنا مالكي لكنني أدور مع الدليل حيث دار ...وهكذا،  

أنا ال أنتسب إىل املذهب ،  فمن حيث النتيجة ال فرق بني رجلني أحدمها يقول: 

احلنفي وال املالكي ...إلخ، وإنام أدور مع الدليل حيث دار، وبني رجل آخر يقول: 

أنا حنبيل أو مالكي أو شافعي أو حنفي، ومتى ما ظهر يل الدليل اتبعته. ال فرق  

باب عليهم  ال  التي تقدم ذكرها، وهو أن يغلقيف احلال بني هذين، إال أن فيه فائدة 

قوهلم: إنك حتارب املذاهب. إىل غري ذلك، بحيث ال تصبح املعركة بينه وبينهم يف  

نتبه إليه.  فقه وأن يخ  وهذا أمر ينبغي أن يخ
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الدليل  اتباع  فيها  اشتهر  أرض  يف  كنا  إذا  البالد   أما  يف  نرى  كام  احلمد،  وهلل 

سوها يف املدارس السعودية، وقد نيس كثري من الناس هذه املذاهب، بل لو مل يدر

علَّم الناس األحكام الرشعية ال يذكروهنا وال يعرفوهنا، ف  النظامية لعلهم ينبغي أن يخ

املوثوقني، ومن  العلم  فيه من أهل  يثقون  الناس من  يتبع  بالدليل الرشعي، وأن 

كان عامًيا يأخذ بفتاواهم، ومن كان عنده آلة اجتهاد فإنه ينظر يف الدليل وخيرج  

 .يف االستنباط وغري ذلكضوابط أهل العلم   بالدليل عىل

هذه أنه ينبغي أن نكون وسًطا ال إفراط وال تفريط يف االنتساب إىل  فاملقصود  

 املذاهب األربعة. 

الثالث باإلمجاع،  األمر  املذاهب األربعة  ليس حمصوًرا يف  احلق  إن  ابن :  حكاه 

بل قد يكون احلق    ،فليس احلق حمصوًرا فيهايف كتابه )منهاج السنة(،    تيمية  

ومن فعل ذلك ، فال جيوز ألحد أن ُيرص احلق فيهم، معهم وقد يكون مع غريهم

إمجاًعا وحجة، كام فعل فقد أخطأ، بل بعضهم بالغ وجعل اتفاق املذاهب األربعة  

الصاوي يف حاشيته عىل  ابن هبرية فعل  أهل  ، وكام  وفعله غريمها من  اجلاللني، 

فإن احلق ليس حمصوًرا يف املذاهب األربعة، وإن    أخطأ؛، ومن فعل ذلك فقد  العلم

شديدة   مبالغًة  بالغ  الصاوي  فإن  الصاوي،  من  خرًيا  هبرية  ابن  هذا  كان  وليس 

 . موضع بيانه
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عىل كتب احلديث، أنفع بكثري من التفقه  التفقه عىل الكتب الفقهية  :  األمر الرابع

ه عىل الكتب  ملسو هيلع هللا ىلص وإن كانت كتب احلديث خرًيا، فإهنا كالم رسول اهلل إال أن التفقر

ه عىل كتب احلديث،   فمن درَس الفقه عىل الفقهية يف دراسة الفقه خرٌي من التفقر

أو عىل   كتاب )عمدة األحكام( تيمية،  ابن  للمجد  )املنتقى(  أو  املرام(  )بلوغ  أو 

ه فإنه سيفوت عليه خري كثري وضبٌط ملسائل العلمسنن أيب داود،   ، بخالف من تفقَّ

 : ويتضح ذلك من أوجهأحد املتون الفقهية يف أي مذهب كان،  عىل

 مرتبةً   تذكر مسائل الطالقاملذاهب الفقهية مرتبة،  متون كتب  أن  :  األول  الوجه

ومسائل البيوع مرتبًة ...وهكذا، بخالف كتب احلديث فإهنا   ومسائل املياه مرتبةً 

، فمن قرأ احلديث األول يف كتاب )بلوغ املرام( وهو حديث أيب هريرة  غري مرتبة

النبي   قال  البحر:    ملسو هيلع هللا ىلصملا  ال»يف  ميتتهطهو  احلل  ماؤه  احلديث    «هور  هذا  يف  جيد 

، أما الكتب الفقهية مةمتغايرين، األول يتعلق باملياه والثاين يتعلق باألطع حكمني  

املياه  مرتبةفإهنا   باب  يف  كان  فإذا  مرتبًة،  ،  ذكروها  مسألة  كتب مائة  بخالف 

الكتب   أن  هذا  معنى  وليس  هذا،  ألجل  أخلنفت  أهنا  ذلك  يف  والسبب  احلديث، 

أهنا   مل يكن يف أحاديث األحكام إال  فلو  النبوي، كال،  الفقهية خري من احلديث 

ه. لكن أعني من جهة  ملسو هيلع هللا ىلصكالم رسول اهلل   التفقر
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مسائل  :  الثاين  الوجه تذكر  الفقهية  تارةالكتب  القرآن  دليلها  وتارًة  يكون   ،

وتارًة رشع  وتارًة قول الصحايب،  وتارًة القياس،  احلديث النبوي، وتارًة اإلمجاع،  

 . ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث األحكام فدليلها واحد وهو سنة النبي نا، أما من قبل

تبت عرب قرون،  أحاديث األحكام  :  الثالث  الوجه كخ فوقعت وقائع جديدة  قد 

.إلخ،  .هذه املسألة وللاملكية والشافعية .فصار للحنابلة قول يف  فأفتى فيها العلامء،  

فيخدونوهنا يف كتب الفقه، ثم يخشريون إليها يف املخترصات، لذلك من درَس املتون  

إىل  أشاروا  ثم  األزمان،  عرب  ووقعت  واقعية  أصلها  يف  مسائل  به  ستمرر  الفقهية 

بذكرها   املتنحكمها  هذا  عن  يف  الفقه  دراسة  بخالف  وهذا  فقس،  هذا  وعىل   ،

 املتون الفقهية.عن طريق ، لذا ينبغي أن يخدرس الفقه طريق أحاديث األحكام

قائل:   قال  أحفظ  فإن  هل  أحفظ؟  أو  )املنتقى(  ماذا  تيمية  ابن  )بلوغ  للمجد 

أو أحفظ يف املذهب احلنبيل )عمدة الفقه( أو )دليل   ؟)عمدة األحكام(أو املرام(، 

 الطالب( أو )زاد املستقنع(؟ 

فظ من يقال: إذا كنت مريًدا للحفظ فحفظ األحاديث النبوية أوىل،   وأوىل ما ُيخ

أحاديث األحكام هو كتاب )بلوغ املرام(، فإنه مفيد للغاية، بل قد مجع أحاديث 

وإن كان املجد أطال أكثر، إال   من املجد ابن تيمية يف كتابه )املنتقى(األحكام أكثر 

األربعة، والكالم عىل  ند أصحاب املذاهب  ذكر أشهر األدلة ع  أن ابن حجر  
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تفضيله عىل املنتقى يطول، لكنه من حيث اجلملة خري وأنفع من كتاب )املنتقى(  

 للمجد ابن تيمية. 

لت قبل ذلك بدراسة   فإذا حِفظَت )بلوغ املرام( وكان عندك مهة وكنت قد تأصَّ

متنًا  فاحفظ  مهة،  عندك  صارت  ثم  الفقه،  أصول  ودرست  واالعتقاد  التوحيد 

أدلة األحكام زاد اخلري خرًيا؛ ذلك أن من حِفَظ هذه فقهًيا،   أخضيف إىل  إذا  فإنه 

الرشوط   يستحرض  أن  استطاع  وااملتون  فإذا  واألركان  ...إلخ،  املستثناة  ملسائل 

وهذا   ذلك،  استحرض  الطهارة  يف  تكلم  وإذا  ذلك،  استحرض  الصالة  يف  تكلم 

 بخالف من مل ُيفظها يف الغالب. 

عىل   فليقترص  أحدمها  عىل  يقترص  أن  أراد  من  أن  أحاديث  فاملقصود  حفظ 

 دم بيانه.األحكام، فإن قويت مهته وتيرس له فليحفظ مع ذلك متنًا فقهًيا عىل ما تق

 املقدمة اخلامسة: 

األحكام  أ يف  الراجح  معرفة  من  ن  بكثري  أسهل  الرشعية  األدلة  معرفة بطريق 

ح به القول يف املذهب، ألالراجح يف املذهب،   فإذا  نه ليس هناك ضابط مطرد يخرجَّ

قدم قول    قرأت يف املذهب الفان أبا حنيفة، ومنهم من يخ احلنفي قد جتد الصاحبني خيخ

أيب حنيفة، ومنهم من يخقدم قول الصاحبني، وإذا قرأت يف املذهب املالكي مل جتد 

ح به قول املذهب، لذا خيتلف ابن قاسم وغريه يف رواياته عن   ضابًطا مطرًدا يخرجَّ
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اإلمام أصحاب  وهكذا  واختياراته،  مالك  املذهب   اإلمام  خيتلف  وعليه  مالك، 

عند املالكية، ومثل ذلك إذا قرأت يف كتب الشافعية ككتاب )احلاوي( للاموردي،  

الشافعي أن  جتد  الكتاب  هذا  يف  صفحات  قلبت  فإذا  للنووي،  )املجموع(  ة  أو 

ح به قوٌل عىل قول، ومثل ذلك  أنفسهم خمتلفني يف مسائل، وليس هناك ضابط يخرجَّ

أو ثالث صفحات من كتاب )اإلنصاف( يف املذهب احلنبيل، فلو قرأت صفحتني 

، وجتد يف املسألة قولني،  بني احلنابلة أنفسهمللمرداوي، وجدت اخلالف الكثري  

هو املذهب، ويف القول    وفالًنا قالوا هذاويف القول األول يذكر املرداوي أن فالًنا  

 أن هذا هو املذهب. ألنه ليس هناك ضابط.  الثاين ذكر فالن وفالن 

بخالف دراسة األحكام عن طريق الدليل الرشعي والرتجيح بالدليل الرشعي، 

، فقد يفوت عليه دليل وقد  فإنه أسهل بكثري، وإنام ُيصل اخلطأ يف نظر املجتهد

طئ يف تنزيل ال ، أما الرتجيح يف املذاهب نفسها فليس  دليل، لكن هناك ضوابطخيخ

دراسة الراجح بالنظر إىل  هناك ضوابط، فضاًل عن اختالف املجتهدين، فلذلك  

 .الراجح يف أحد املذاهب األربعةالدليل الرشعي أسهل بكثري من دراسة 

 املقدمة السادسة: 

إن هذا مذهب احلنفية أو املالكية أو الشافعية أو احلنابلة   ليس معنى قول العلامء

اإلمام   أو  مالك،  اإلمام  أو  حنيفة،  أيب  قول  القول  هذا  يكون  أن  بالرضورة 



 

20 

 

ومن قرأ يف هذه الكتب علم أن كثرًيا من األقوال التي    فعي، أو اإلمام أمحد،الشا

أئمة   لقول  خمالفة  هي  املذهب،  أهنا  عىل  لذاشتخهرت  شيخ املذهب،  كلامت  من  ا 

يف رسالته لعبد اهلل بن حممد بن عبد اللطيف   اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  

الف نصوص اإلمام أمحد  األحسائي، قال: وإن أكثر ما يف )اإلقناع( و)املنتهى( خيخ

من أعرف الناس  ورواياته. هذا يذكره شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب وهو  

ص كتاب )اإلنصاف( للمرداوي، فهو خبري باملذهب باملذهب احلنبيل، فإنه قد خلَّ 

 .اًل عن دراسته له وتدريسه للمذهبفض

فإن جادل أحد يف صحة قول شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، فيقال: أقل 

قال: كثري مم الف  ما يخ ، إذن ما نقرأه نصوص اإلمام أمحدا يف )اإلقناع( و)املنتهى( خيخ

، فلذا إذا أراد احلنبيل أن  أن يكون قول اإلمام أمحد  يف كتب احلنابلة ليس رضورةً 

أمحد   الف  ُتخ يقول:  املذهب  خمالفة  يف  غريه  ينب  ألف هيخ ألف  ُيفظ  الذي  وهو 

أواًل   فيقال:  أمحد،  حديث؟  لإلمام  خمالفة  ليست  للمذهب  يكون خمالفتي  فقد 

لإل خمالًفا  املذهب  عليه  الذي  القول  يكون  وقد  له،  خمالًفا  أمحد  أمحد، اإلمام  مام 

وثانًيا ال شك أن اإلمام أمحد جليل، لكن مع جاللته ليس حجة، ولو حفظ ألف 

ألف حديث، فليس أعلم من أيب بكر وال عمر، وقد قال ابن عباس ما تقدم ذكره:  

وتقولون قال  ملسو هيلع هللا ىلصيوشك أن تنزل عليكم حجارة من السامء، أقول قال رسول اهلل 

 أبو بكر وعمر. 
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 املقدمة السابعة: 

عن ظهر بال دليل  لو أن رجاًل ُيفظ الروض املربع  فباإلمجاع،  املقلد ليس عاملًا  

كذا،وكلامقلب   احلكم  قال:  مسألة  يف  سألته  ويقول:     إال  مسألة  له  تذكر  إن  فام 

التي    اع، مثله مثل جدتهمقلًدا باإلمج هذا ال يزال جاهاًل عامًيافحكمها كذا وكذا.  

ذلك ابن عبد الرب يف كتابه )جامع   حكى اإلمجاع عىلوقد مل تتعلم العلم الرشعي، 

املوقعني(  )أعالم  يف  القيم  ابن  اإلمام  ه  وأقرَّ كالمه  ونقل  وفضله(  العلم  بيان 

وسيلة للتعلم    للمتنوإنام حفظه  و)النونية(، وقرر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية،  

فق  عبرد وال وسيلة للفتوى، وهذاال وسيلة للت   ألن املؤلفني يخعرف،    ه وينبغي أن يخ

الدليل، وإنام  املذاهب األربعة يف الفقه ال يخؤلفون بالنظر إىل الراجح ب  من أصحاب 

فتي باجتهادهم،    بالنظر إىل الراجح يف املذهب فتي باملذهب وإنام يخ  فهو إذا أفتى ال يخ

 يل لكنه يؤلف عىل املذهب.بالدل

وإذا  املذهب،  عىل  صنفتخ  وصنَّفتخ  ألَّفتخ  إذا  قال:  أنه  البهويت  عن  نخقل  وكام 

ألست أفتيت فكأنام اجلنة والنار بني يدي. أي أخفتي بالدليل، فلذا لقائل أن يقول:  

)دليل  يف  احلنبيل  مرعي  بقول  تأخذ  ال  فلامذا  مات؟  وقد  تيمية  ابن  بقول  تأخذ 

 ؟ أو تأخذ بقول فالن أو فالن من أصحاب املذاهب األربعة؟وقد مات الطالب( 
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وإنام الفرق بني ابن تيمية املانع من أخذ قول فالن أو فالن املوت،  فيقال: ليس  

تيمية   ابن  أن  إىل  وهؤالء  بالنظر  فوا  ألَّ هؤالء  أما  الدليل،  إىل  بالنظر  وأفتى  ألَّف 

ح قواًل يف املذهب  مرينالراجح يف املذهب باجتهادهم، ففرق بني األ ، وقد يخرجن

بذلك، ففرق إذن بني    وهو يرى أن ما سواه هو القول الراجح إذا أراد أن يتعبَّد اهلل

فقه وأن يخعرفهذين األمرين، وهذا مما ين  .بغي أن يخ

 املقدمة الثامنة: 

ب للمذاهب الفقهية ُياول كثريون  يوا التعصر ويف  باسم التأصيل الفقهي، أن ُيخ

بلدنا كثخرت الدورات رشًقا وغرًبا يف تأصيل الفقه، وال شك أن التأصيل مهم لكنه 

كلمة حق ":  هو كام قال عيل  -وأؤكد عند بعضهم ال كلهم -عند بعضهم 

راد هبا باطل  . "يخ

للتعصب للمذاهب الفقهية، ويقول قائلهم: ال  فباسم التأصيل أرجعوا الناس  

 يكون حنبلًيا متعصًبا للمذهب،  يكون الرجل فقيًها حتى 

ينبغي أن يخعلم أن الفقه رشًعا: هو العلم املصحوب بعمل، والعلم ال يكون  و

 . علاًم إال إذا كان بالدليل، قرر هذا كله ابن القيم يف كتابه )مفتاح دار السعادة(

كيف يستطيع الطالب أن يدرس الفقه دراسًة متَّزنًة فال يكون فوضوًيا  فإن قيل:  

 كالظاهرية ومن تأثَّر هبم، وال يكون متعصًبا كأصحاب املذاهب األربعة؟ 
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يقال: أول ما ينبغي للطالب إذا أراد أن يدرس الفقه أن يبحث عن معلم يعلمه  ف

، ثم هذا املعلم أثناء بدليله  وبيان الراجحالفقه وجيمع يف تعليمه بني تصوير املسألة  

فيقول هذا عام وهذا خاص، واخلاص  الفقه،  الطالب عىل أصول  يخريب  التعليم 

فيد التقييد،  قدم عىل العام، وهذا مطلق وهذا مقيد، وذكر فرد من أفراد املطلق يخ مخ

الف فهو حجة ...إلخ، فيرتبَّى الطالب   وهذا قول صحايب وقول الصحايب إذا مل خيخ

ذكر ويتقوَّ  يف  يخطيل  من  عىل  الفقه  يدرس  أن  أما  الفقه،  يف  ساعده  ويشتد  ى 

سيصبح مشوًشا، ويف املقابل إذا درس عىل من واخلالفات فإنه لن يستفيد كثرًيا،  

 ذكره، فينبغي أن نكون وسًطا ال إفراط وال تفريط. سيقع فيام تقدم  فال يذكر الدليل  

ِحيم بِسم اهلل الرَّ  َن الرَّ  ْحم

 َوُهَو حسبي َوَعلِيِه أتوكل 

ين َعيلن بن يمخ اإِلَمام المَعامل الَقاِِض صدر الدن نَِفين َرَْحه اهلل أيب َقاَل الشَّ  :المِعزن احلمَ

بِه للمذهب، وأتى بفوائد وفرائد    -كام تقدم-يف هذه الرسالة   ناقشه يف تعصر هو يخ

طلع عىل   أن ابن أيب العز احلنفي  وقواعد عظيمة للغاية، وميزة هذا الكتاب   مخ

ص لكالمهم يف هذه الرسالة، كام فعل يف  كالم ابن تيمية وابن القيم، فهو كاملخلخن

فلذا أكثر مرشحه عىل   ابن   ا يف هذه الرسالةالطحاوية،  من كالم شيخ اإلسالم 

 ، وهذه مزية عظيمة هلذه الرسالة.تيمية وابن القيم
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ني لن أنشغل عند قراءة هذه الرسالة ستمر مسائل فقهية، فينبغي أن يخعلم أنثم  

بالكالم عن هذه املسائل الفقهية؛ ألنه ليس املراد من هذه الرسالة دراسة املسائل  

 املراد دراسة الشبهات التي تخثار حول االتباع. الفقهية وإنام 

أن أستنبط من كالمه قواعد   -وقوته  بحول اهلل-سأحاول  وأخرًيا: عند قراءهتا  

 .تقرب مراده

 

َهب أيب حنيَفة  أما بعد َفإيِني  لِيد َمذم نَِفيَّة رجح فِيَها َتقم وقفت عىل ِرَساَلة لَبعض احلمَ

َعَليمَها  أنبه  َأن  َببمت  َفَأحم َمَواِضع مشكلة  فِيَها  َذلِك َووجدت  َرَْحه اهلل وحض عىل 

َتَعاىَل   له  لَقوم امتثاال  املردي  وى  اهلم َباع  َواتي َعنُه  املمنمِهي  ق  التََّفرُّ موا واعتص}خوًفا من 

 103آل عمَران  {بَِحبل اهلل مَجِيًعا َواَل تَفرُقوا

 ألنه يف بلد التعصب قد بلغ أقصاه، فهو يخدارهيم فيقول:   هذا من لطفه  

موبقات! لكنه لطَّف األمر يف   وسرتى يف كالمه  (َووجدت فِيَها َمَواِضع مشكلة)

 سامها مشكلة.بأن  مقدمة هذه الرسالة تأليًفا هلم وُتفيًفا لوطأت الرد عليهم

، وترك الدليل اتباع الدليل من الكتاب والسنة سبٌب لالجتامع:  القاعدة األوىل

ق.  سبٌب للتفرُّ
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َتَعاىَل   يِف  }َوَقوله  ِمنمُهم  َوَكاُنوا شيًعا لست  الَّذين فرقوا دينهم  ءإِن  َنمَعام   {يَشم األم

َحينَا إَِليمك َوَما }َوَقوله َتَعاىَل    159 ين َما وّصن بِِه نوًحا َوالَِّذي َأوم رشع لكم من الدن

ين َواَل تتفرقوا فِيهِ  َراِهيم وُموَسى َوِعيَسى َأن أقِيُموا الدن  13الشورى    {وصينا بِِه إِبم

َأنا ربُكم فاتقون فتقطعوا َأمرهم َبينهم  َوإِن َهِذه أمتُكم أمة َواِحَدة وَ }َوَقوله َتَعاىَل  

َفِرُحونَ  لدهيم  باَِم  حزب  كل  ِمنُوَن    {زبرا  َتَعاىَل    53املمُؤم َوَقوله  كتبا  َأي  َوَما }زبرا 

َواَل تتبع }َوَقوله َتَعاىَل    14الشورى    {تَفرُقوا إاِلَّ من بعد َما َجاَءُهم المعلم بغيا َبينهم

وى فيضلك َعن َسبِيل اهلل  {اهلم

َية )ص   النَّبِي  26اآلم ل  َباض بن َساِرَية    ملسو هيلع هللا ىلص( َولَقوم المِعرم ُه    يِف َحِديث  )َفإِنَّ

اِشدين  الرَّ َلَفاء  اخلمُ َوسنة  بِسنتي  َفَعَليمُكم  كثريا  تاَِلفا  اخم فسريى  بعِدي  َيعش  من 

ُُمور َفإِن كل حمدثة بِدَعة و اُكم وحمدثات األم كل  املهديّي عضوا َعَليمَها بالنواجذ َوإِيَّ

ِمِذين َوَقاَل َحِديث حسن َصِحيح وأمثال َذلِك يِف   م بِدَعة َضاَلَلة( َرَواُه ابو َداُود َوالرتي

وى َباع اهلم ق َواتي ي َعن التََّفرُّ نة َكثرَِية يِف النَّهم  . المكتاب َوالسن

ة املمُسلمّي  مَّ
َأُقول َهَذا وأعتقد َأن َأَبا حنيَفة َرَْحه اهلل َتَعاىَل إَِمام جليل من كبار َأئِ

  ََِعّي  . َأمجم
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بل من خالفهم   خمالفُة إماٍم أو عاملٍ يف قوٍل فقهي ليس قدًحا فيه،:  القاعدة الثانية

كل قوٍل خُمالف للكتاب والسنة فارضبوا  ُمتَّبًعا للدليل فهو ُمتَّبٌع هلم؛ ألهنم قالوا:  

 رض احلائط.به عُ 

ثم ذكر أنه ينبغي أن تكون  وقد ذكر ابن خزيمة مسألة وذكر أن الدليل دلَّ عليها،  

 بالرجوع إىل الدليل. هذه املسألة قول الشافعي وإن مل يقل هبا؛ ألن الشافعي أمر 

َباع اململَّة احلنيفية وأرشدنا  مد هلل الَِّذي هَداَنا إىَِل اتي طمَبة م: احلمَ له يِف أول اخلم ِمنمَها َقوم

نَِفيَّة  .إىَِل سلوك َطريَقة المعلاَمء احلمَ

نة   َوالسن المكتاب  َباع  اتي نَِفيَّة  احلمَ المعلاَمء  بطريقة  ُيِريد  َكاَن  إِن  ُه  َفإِنَّ َاع ش:  مجم ِ َواإلم

نَِفيَّة بل َسائِر ُعَلاَمء املمُسلمّي عىل  ا بالعلامء احلمَ ِحيح َفَليمَس َذلِك خُممَتصًّ َوالمِقَياس الصَّ

بذلك   ُيِريد  َكاَن  َوإِن  الظَّاِهر  أهل  المقَياس  تَِبار  اعم يِف  َخالف  َوإِنَّاَم  الطَِّريَقة  َهِذه 

َِمام أيب حنيَفة َفِفيِه َتفم  ِصيل َفإِن من قلد إَِماًما معينا فِياَم َوقع َلُه َومل يَتَبّيَّ تقليدهم لإلم

َواِجب بل  َسائِغ  َفَذلِك  لِيل  الدَّ فِيِه  اَل   َلُه  كائنة  َلُه  َوقعت  إِذا  وَرة  ُ الرضَّ ِعنمد  َعَليمِه 

له فِيَها َومل يعلم َلُه فِيَها خُمَالفا َوإِن َقلندُه  فِياَم تبّي َلُه فِيِه  يعلم حكم اهلل فِيَها وبلغه َقوم

لِيل ُمَوافق َلُه َفَليمَس َذلِك بتقليد َلُه بل يكون يِف َذلِك ُمتبعا للدليل إاِلَّ َأن َينمِوي  الدَّ

اَمل بِالنييَّاِت  َعم لِيل إِذم األم لِيد اإِلَمام دون ُمَتابَعة الدَّ  . َتقم
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وهو أن يرتك الدليل من الكتاب   قسٌم حمرم إمجاًعاالتقليد أقسام،  :  الثالثةالقاعدة  

لعامل  والسنة الشافعي-  تقليًدا  حكاه  الذي  اإلمجاع  إمجاًعا   -وتقدم  جائٌز  ،  وقسٌم 

،  ﴾ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴿، لقوله تعاىل:  للعاملتقليد العامي    وهو

(، والقسم الثالث كتابه )جامع بيان العلم وفضلهوقد ذكر اإلمجاع ابن عبد الرب يف  

لبحث مسألة واحتاج إليها، فيجوز له أن  تقليٌد جائز، وهو للعامل إذا مل يتَّسع وقته  

 ُيقلد من يثق به.

لِيل ُمَوافق َلُه َفَليمَس َذلِك بتقليد َلُه بل يكون  )قوله:   َوإِن َقلندُه فِياَم تبّي َلُه فِيِه الدَّ

 : (تبعا للدليل يِف َذلِك مُ 

 الناس مع األحكام الرشعية عىل أقسام ثالثة:تقدم أن : القاعدة الرابعة

 .بقول الغري من غري معرفة للدليل القسم األول: املقلد، وهو من يأخذ 

 .دليلهاملُتَّبع، وهو الذي يأخذ قول الغري مع معرفة القسم الثاين: 

ح بينهاالقسم الثالث: املجتهد،   .وهو الذي ينظر يف األدلة وُيرجي

وقد ذكر هذه األقسام الثالثة ابن عبد الرب يف كتابه )جامع بيان العلم وفضله( 

 وابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعّي(.
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لِيل وفهمه  َوإِن َقلندُه فِياَم تبّي   لِيل خُمَالف َلُه َأو قدر عىل الننظر يِف الدَّ َلُه فِيِه َأن الدَّ

لِيد املذموم َفإِن َصاحبه َداخل يِف زمرة الَّذين َقاُلوا   إِنَّا وجدَنا  }َومل يفعل َفَهَذا ُهَو التَّقم

َوإِذا }َعنمُهم    َوالَّذين َقاَل اهلل  23الزخرف    {آَباَءَنا عىل أمة َوإِنَّا عىل آَثارهم مقتدون

م اتبُعوا َما أنزل اهلل َقاُلوا بل نتبع َما ألفينا َعَليمِه آَباَءَنا َوَسَيأميِت   177المَبَقَرة    {قيل هَلُ

نى ِزَياَدة َبَيان إِن َشاَء اهلل َتَعاىَل   . هَلَذا املمَعم

 حكى اإلمجاع عىل حرمة مثل هذا.  وقد تقدم أن الشافعي 

له م:  ع َوَكيمِفيَّة داللتهاَوِمنمَها َقوم م  . َوَجَعَلنِي مِمَّن عرف َمَراتِب َأِدلَّة الرشَّ

ع   م الرشَّ َأِدلَّة  َمَراتِب  َفإِن من عرف  الرَساَلة  ِذِه  ِِبَ َمقمُصوده  ُينَاقض  َهَذا  َفإِن  ش: 

أهل   َم  االجتهادَوَكيمِفيَّة داللتها يكون من  األم َواَل  إَِمام مِعّي  لِيد  َتقم َلُه  ر  َفاَل يسوغ 

َأنه عرف صناَعة   ُيِريد  َأن  إاِلَّ  َومل    االستدالل بذلك  ه  المِفقم أُصول  ِعيَّة  م الرشَّ باألدلة 

ِذِه  نة َوَما َأُظنُه يرىض لنَفِسِه ِِبَ ِعيَّة َنفسَها الَّتِي ِهَي المكتاب َوالسن م َِدلَّة الرشَّ يعرف األم

ِعيَّة ومراتبها َوَكيمِفيَّة داللتها َوِحينَ  م َِدلَّة الرشَّ ئٍِذ املمنزَلة بل الظَّاِهر َأن ُمَراده َأنه يعرف األم

َمر بتقليد  لِيد إِلَمام مِعّي َواَل غري مِعّي إاِلَّ فِياَم خفى َعنُه َواَل األم َلُه التَّقم َفاَل يسوغ 

ة مَّ
َئِ  .إَِمام مِعّي من األم

م يف  :  القاعدة اخلامسة القيم حكى أن تقليد إمام معّيتقدن يف   املقدمات أن ابن 

 . هو من بدع القرن الرابع  مجيع أقواله
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ولو  ﴿، كام قال سبحانه:  كل من خالف احلق البد أن يتناقض:  القاعدة السادسة

فيه   لوجدوا  اهلل  غري  عند  من  كثرًياكان  هذه ﴾اختالًفا  صدر  يف  تناقض  فقد   ،

التعصب  الرسالة إىل  ويدعو  يرجع  ثم  الدليل  أهل  من  جعله  أن  اهلل  فهو حيمد   ،

 ، وجيعل ذلك حممدًة، فبهذا يكون متناقًضا. والتقليد

لِيد اإِلمَ  ُعو إىَِل َتقم َوُيِقيم  ه  ري ام أيب حنيَفة َرَْحه اهلل دون غَوُهَو يِف َهِذه الرَساَلة َيدم

َطريَقة من  َهَذا  َوَليمَس  َبّي  تنَاقض  َوَهَذا  َذلِك  عىل  لِيل  ابو   الدَّ بل  نَِفيَّة  احلمَ المعلاَمء 

م فِيِه   َحاب أيب حنيَفة خالفوا ابا حنيَفة فِياَم ظهر هَلُ د َوَغريمَها من َأصم ُيوُسف َوحُمَمن

له َومل ُيرُجوا بذلك َعن َكوهنم من   لِيل عىل خالف َقوم َحابه بل الَِّذي ذكره الدَّ َأصم

ِ أرجح ِعنمده وأقربه   َلّيم غري َواِحد من أهل المعلم إِذا َكاَن َلُه نوع متيز يتبع َأي المَقوم

ع   م ريم املمُطلق َفكيف من يعرف َأِدلَّة الرشَّ لِيل بَِحسب متيزه َفإِنَُّه خري َلُه من اخلمَ إىَِل الدَّ

المعلاَمء َأنه جيب َأو يرشع المتَِزام َقول شخص مِعّي َوَكيمِفيَّة داللتها َومل يقل أحد من 

افِِعي َرَْحه اهلل    ملسو هيلع هللا ىلصيِف كل َما ُيوِجبُه وحيرمه ويبيحه َعن َرُسول اهلل   بل قد َقاَل الشَّ

ل    ملسو هيلع هللا ىلصأمجع املمُسلُموَن عىل َأن من استبانت َلُه سنة َرُسول اهلل   اَل حيل َلُه َأن َيدعَها لَقوم

 . أحد

كام كان قول إمامه للدليل ال ُيعدُّ خمالفًة لإلمام،  أن خمالفة العامل  :  القاعدة السابعة

   .أتباًعا له مع كوهنام صاحبا أيب حنيفةومنهم  يفعلون ذلك العلامء
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كأيب يوسف وحممد بن احلسن الكبار  أصحاب أيب حنيفة  إذا كان  :  القاعدة الثامنة

  طريقة التي قررها أبو حنيفة نفسه، فإنه ال يصح أن ُُتالف هذه الُُيالفونه للدليل، 

 . وعليها صاحباه، بل وعليها إمجاع أهل العلم

َومل يقل أحد من المعلاَمء َأنه جيب َأو يرشع المتَِزام َقول شخص مِعّي يِف كل  )قوله:  

اهلل   َرُسول  َعن  ويبيحه  ُيوِجبُه وحيرمه  أمجع    ملسو هيلع هللا ىلصَما  اهلل  َرَْحه  افِِعي  الشَّ َقاَل  قد  بل 

ل أحد  ملسو هيلع هللا ىلصاملمُسلُموَن عىل َأن من استبانت َلُه سنة َرُسول اهلل     ( اَل حيل َلُه َأن َيدعَها لَقوم

، وقد تقدم أن ابن القيم ذكره من بدع القرن الرابع، وقال ابن تيمية  ذكر أنه ال جيب

ذا العامل يف منزلة النبي  واله هو جعل هإن تقليد عامل يف أقكام يف )جمموع الفتاوى(:  

 وهذا ال جيوز رشًعا.  ملسو هيلع هللا ىلص

كَ  ملجتهد  التعصب  عىل  وجبلني  م:  له  َقوم قَوِمنمَها  من  النَّبِي    روناَن    ملسو هيلع هللا ىلصشهد 

 . بخريها وعدالتها

َهّيم   :ش: َفإِن يِف َهَذا المَكاَلم نظرا من َوجم

ف الَِّذي ذكره   َواُه َأنه جبل عىل المَوصم ف َوُهَو التعصب  َأحدمَها َدعم َوَهَذا المَوصم

َتِض  لِيم َما َيقم التعصب هَلَذا المَعامل دون    ملجتهد مِعّي مكتسب َوَليمَس يِف الطَّبمع السَّ

َيأميِت َذلِك َغالِبا من هوى النَّفس َفيكون ِحينَئٍِذ قد جبل عىل خلق  اَم  َوإِنَّ المَعامل  َهَذا 

ق لَكاَنتم   ق َوَقول َهَذا اإِلَمام املمِعّي ُهَو احلم َباع احلم ذميم َوَلو ادنعى َأنه جبل عىل اتي
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ُلود ُيولد عىل المفطمَرة َقاَل اهلل   ،ل النزاعاملمُقدَمة األوىل مسلمة َوالثَّانيِة حَم  َفإِن كل َموم

ين َحنِيفا فطمَرة اهلل الَّتِي فطر النَّاس َعَليمَها}َتَعاىَل   وم    {فأقم َوجهك للدن َية الرن   30اآلم

المَعامل ُمَتَعّين دون َهَذا   َباع َهَذا  اتي ق اَل َأن  َباع احلم اتي َفِفي المفطر مركوز معرَفة حسن 

تَِهاده دون َغريها َطأ يِف اجم َواَل َيدِعي    ،لمَعامل إاِلَّ َأن َيدِعي َأن َهَذا المَعامل َمعمُصوم َعن اخلمَ

ُسول صلَوات اهلل َعَليمِه َوَساَلمه َفإِن المَغَضب   ُه يكون قد أنزلُه منزَلة الرَّ َهَذا َعاقل َفإِنَّ

ُموم   ة وصف َمذم مَّ
َئِ من جنس فعل الرافضة َوُهَو من  والتعصب لَواِحد مِعّي من األم

اِهلِيَّة َكاَم يِف َصِحيح ُمسلم َوسنَن النََّسائِين َعن ُجنمُدب بن عبد اهلل الَبجيِلن  َأفَعال اْلمَ

    اهلل َرُسول  َقاَل  وينرص    ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل  عصبية  ُعو  َيدم عمية  راية  ََتت  قتل  )من 

 .عصبية َفقتلته َجاِهلِيَّة(

َقاَل )َليمَس منا من    ملسو هيلع هللا ىلص َأن َرُسول اهلل    بن مطعم    وروى َأُبو َداُود َعن ُجَبري

 . َدَعا إىَِل عصبية َوَليمَس منا من َقاَل بعصبية َوَليمَس منا من َماَت عىل عصبية(

ِ من َحِديث َجابر   ِحيَحّيم َنمَصار َوَقاَل    َويِف الصَّ َنمَصار َيا لْلم   ا ي ِحّي َقاَل األم

اِهلِيَّة"  :َفَقاَل   ملسو هيلع هللا ىلصن َفخرج َرُسول اهلل  يلمهاجرل َوى اْلمَ   ُمنمتِنَة"َويِف ِرَواَية    "َما َبال َدعم

 . احَلِديث"

من سمعتموه يدعوا بدعوة    ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسول اهلل    :َقاَل   َوَعن أيب بن َكعمب  

اِهلِيَّة ف  اِهلِيَّة  :  عضوه ِِبن َأبِيه َواَل تكنوا( َويِف لفظأاْلمَ من سمعتموه يتعزى بعزاء اْلمَ
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فأعضوه ِِبن َأبِيه َواَل تكنوا َفسمع أيب رجال َيُقول َيا لُفاَلن َفَقاَل أعضض أير َأبِيك  

َذا أمرَنا َرُسول اهلل  َفَقاُلوا َيا ابا املمُنمذر َما كنت فحاشا َفَقا د َوالنََّسائِين    ملسو هيلع هللا ىلصَل ِِبَ َرَواُه َأْحم

اَمَعة( ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل  اَمَعة َفإِن َيد اهلل عىل اْلمَ  . )َعَليمُكم بِاْلمَ

الرافضة وهو من أمر التعصب لقول رجل هو من جنس فعل  :  القاعدة التاسعة

 اْلاهلية.

نِِه من خري المُقُرون َفإِن َهَذا اَل يلمزم االثَّايِن:   ِديمه َلُه عىل َغريه بَِكوم ستدالله عىل َتقم

ِديم َهَذا اإِلَمام َوحده عىل َغريه مِمَّن َكاَن يِف َزَمانه َوَقبله بل َواَل عىل من بعده َفإِن  َتقم

ِضيل   ِضيل كل َفرد عىل كل َفردَتفم َتِض َتفم َلة اَل َيقم مم َلة عىل اْلمُ مم  . اْلمُ

إن أبا حنيفة متقدم عىل األربعة، فإذن تقدمه يدل عىل أنه  خالصة هذا أنه يقول:  

هذا أن الذين   أفضل، فيذكر ابن أيب العز احلنفي أنه ال دليل عىل هذا، ثم يلزم عىل

أيب حنيف أفضل من  أيب حنيفة هم  أبا حنيفة قبل  أن  ثنايا كالمه  ثم سيذكر يف  ة، 

 معارص لإلمام مالك وأهنام متعارصان. 

م العامل : القاعدة العارشة  عىل غريه زماًنا ال يدل عىل أنه أفضل وال أعلم. تقدُّ
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عرشة احلادية  حيث :  القاعدة  من  هو  ...إلخ،  الثالث  عىل  الثاين  القرن  فضل 

الصحابة  ، وإال فإن يف أفراد املتأخرين من هو أفضل ممن قبله، إال اْلملة ال األفراد

 لسلف، ذكره ابن تيمية.فهم أفضل األمة فرًدا وجنًسا كام أمجع عليه ا

ن  هل العلم لكن السلف األولني جممعووإن كان حصل خالف بعد ذلك بني أ

أفضل األمة فرًدا وجنًسا، ومن األدلة التي ذكرها ابن عىل هذا، وهو أن الصحابة  

إن اهلل نظر يف "أنه قال:    : ما ثبت عند اإلمام أمحد عن ابن مسعود  تيمية

العباد   حممد  قلوب  قلب  خريها  قلوب    ملسو هيلع هللا ىلصفرأى  يف  نظر  ثم  لرسالته،  فاصطفاه 

قال:    "  ملسو هيلع هللا ىلصحممد    فاصطفاهم لصحبة  ملسو هيلع هللا ىلصفرأى خريها قلوب أصحاب حممد  العباد  

 أن الصحابة أفضل هذه األمة فرًدا وجنًسا.فهذا يدل عىل 

َحاَبة من   الصَّ َهل يِف غري  المعلاَمء  يتنازع  ِ    ُهَو خري منبل قد  َلّيم َقوم َبعضهم عىل 

َحاَبة   ِضيل كل َفرد َوَلكِن من بعد الصَّ َثر عىل َتفم َكم ذكرمَها الَقاِِض ِعَياض َوَغريه َواألم

اَم ُهَو بالتقوى  َراد إِنَّ َفم اج بن ُيوُسف َوفضل األم جَّ َليمَس مثلهم فقد َكاَن فيهم مثل احلم

َقاُكمإِن أكمرمكُ }َكاَم َقاَل اهلل َتَعاىَل  )اَل  :ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل النَّبِي  13احلجرات  {م ِعنمد اهلل َأتم

فضل لعريب عىل عجمي َواَل لعجمي عىل َعَريِبن َواَل ألسود عىل َأبيض َواَل ألبيض  

 .)النَّاس كلهم َبنو آدم وآَدم من ُتَراب( ، عىل أسود إاِلَّ بالتقوى( 
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َهب بِمثل  َوَلو   له َوادنعى َأن اإِلَمام َمالك بن أنس أوىل باالتباع قابله مالكي املمَذم َقوم

يَفة أصح َمَذاِهب  من أيب حنيَفة ر ِ َهب أهل املمَِدينَة الرشَّ هبه َمذم ْحهاَم اهلل َتَعاىَل َفإِن مذم

ُم َكاُنوا يتأسون بآثار َرُسول اهلل   َصار َوَكاَن    ملسو هيلع هللا ىلصأهل املمََدائِن َفإهِنَّ َمم َأكثر من َسائِر األم

ة واتباعها   َصار دوهنم يِف المعلم بِالسنِة النََّبِويَّ َمم َحتَّى َأهنم يفتقرون َغريهم من أهل األم

إىَِل نوع من سياسة املمُُلوك وآراء المعلاَمء ومقاصد المعباد َأكثر من افتقار أهل املمَِدينَة  

املمََدائِن َاع أهل َمِدينَة من  ُعَلاَمء املمُسلمّي إىَِل َأن إمِجم َذا مل يذهب أحد من  ة   َوهِلَ حجَّ

َصار َواَل   َعم تلفت يِف جيب اتباعها اَل يِف تِلمَك األم ُه قد اخم يَفة َفإِنَّ ِ بعمدَها غري املمَِدينَة الرشَّ

ِديم  اَلل عىل َتقم تِدم َهب َمالك َنظرِي اسم ِديم َمذم َاع َأهلَها إاِلَّ استدالله بذلك عىل َتقم إمِجم

َهب أيب حنيَفة َومن مثل َهَذا   ا    َنشأ اإلفرتاق  االستداللَمذم مة َفإنَّا هلل َوإِنَّ يِف َهِذه األم

 .إَِليمِه َراِجُعون

َحاَبة من ُهَو خري من)قوله:   المعلاَمء َهل يِف غري الصَّ َبعضهم عىل   بل قد يتنازع 

ِضيل كل َفرد َوَلكِن من بعد  َثر عىل َتفم َكم ِ ذكرمَها الَقاِِض ِعَياض َوَغريه َواألم َلّيم َقوم

َحاَبة َليمَس مثلهم  تقدم أن يف املسألة إمجاًعا سابًقا. (الصَّ

َاع أهل َمِدينَة من املمََدائِن)قوله:   َذا مل يذهب أحد من ُعَلاَمء املمُسلمّي إىَِل َأن إمِجم  َوهِلَ

َصار َعم ة جيب اتباعها اَل يِف تِلمَك األم يَفة  حجَّ ِ هذا أصله    (َواَل بعمدَها غري املمَِدينَة الرشَّ

 يف )الرسالة املدنية(. من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 



 

35 

 

م أحد    فلو قيل جداًل  قدَّ م أئمة املذاهب األربعة لفضله ...إلخ،  بأنه البد أن يخ دن لقخ

عارص أليب حنيفة املدينة، وأهل املدينة ، وهو من أهل مالك، فإنه من جهة الزمن مخ

نه مل يخقل  يف )رسالة حجية أهل املدينة(: إ  ، لذا قال ابن تيميةهلم مزية عىل غريهم

 أهل املدينة، فاخلالف فيهم دون غريهم. بأن أهل بلد قوهلم حجة إال 

ذكر ابن تيمية يف هذه الرسالة نفسها )حجية أهل املدينة( أن املراد بالقرن فائدة:  

أربعون سنة، فام روى البخاري ومسلم   وغريمها  ابن مسعودعمران ويف حديث  

النبي  من حديث ابن مسعود   الناس قرين»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصوعمران أن  ، ثم الذين  خري 

يلوهنم الذين  ثم  قرن  «يلوهنم،  كل  يف  العربة  قال:  الصحابة  ،  وأكثر  أهله،  بأكثر 

الثانية، وأكثر أتباع  ذهبوا بعد األربعني األوىل، وأكثر التابعني ذهبوا بعد األربعني  

 أربعون سنة.التابعني ذهبوا بعد األربعني الثالثة، فاملراد بالقرن يف هذا احلديث 

له م: والصال د النَّبِي ا ةَوِمنمَها َقوم اَلم عىل سيدَنا حُمَمَّ ي املمَبمُعوث إىَِل النَّاس َوالسَّ ُمي ألم

ب اهلل  إىَِل  َوَنِذيرا وداعيا  ة بشريا  َحابه وعرتته إ َكافَّ َوَأصم آله  ذنه ورساجا منريا وَعىل 

إىَِل  انمتهى  َمان ملا  الزَّ َفإِن  َتطمِهريا أما بعد  َعنمُهم الرجس وطهرهم  الَّذين أذهب اهلل 

َكان رباع المُعُلوم   ُلوم وخلت غاياهتا  َوقت تضعضع فِيِه َأرم وتقعقع فِيِه ُبنيان بقاع املمَعم

صّي وشاع احَلِديث والطعن  َعن ُأَساَمة أيب الشبلّي َحتَّى ضج فِيَها ثعالبة َأُبو احلم

َتهدين مل يعلم   املمُجم أقدم  ُهَو  الَِّذي  ابا حنيَفة  َأن  َعاء  ادي َهب األقدمّي وذاع  َمذم عىل 
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سي َوَخالف  الُبَخاِرين  ِعنمد َأَحاِديث  هبه  مذم لوهن  مومها  َذلِك  َوَكاَن  سلّي  املمُرم د 

َوالمعّي   للعّي  نمَسان  ِ اإلم بَِمنمِزَلة  هم  الَّذين  اإلخوان  بعض  إََِلن  َأَشاَر  المَيِقّي  ضعفاء 

َهب إَمامهمم وتعرف َما  نَِفيَّة يِف َمذم تَِقاد ضعفة احلمَ ي اعم ُتبم ِرَساَلة تَقوي نمَسان َأن اكم لإلم

هبه من َخلفهم وإمامهم فكتبتها  للنَّاس َعلَ  تَِياج إىَِل مذم يمِه يِف َغالب المبلَداِن من ااِلحم

لِيده عىل َغريه ِجيح َتقم َمة ومقصد وخامتة املمُقدَمة يِف َبَيان َسَبب َترم َتِمَلة عىل ُمَقدن  . ُمشم

وعمره فيام ال فائدة منه، لو اجتهد يف بيان الدليل  أضاع وقته    يعني هو  

أنه  لكان خرًيا من تعصبه ملذهب أيب حنيفة، ثم سيذكر فيام سيأيت  واتباع الدليل  

قنعهخ بمذهب أيب حنيفة فيتبنَّى هذا    كالذي كتب هذه الرسالة ألحد امللوك حتى يخ

لك شافعي فهو الرد عىل الشافعية، كأن ذاك امل  املذهب، لذلك سيكون كالمه يف

قنعه ب  للمذهب احلنفي. مذهب أيب حنيفة ليرتك املذهب الشافعييريد أن يخ

بالفاسد   المَفاِسد  ُمَقابَلة  المَكاَلم  َهَذا  يِف  َفإِن  َعاء  ادي َفَقوله ذاع  ش: وفيَها مَباحث 

المَباطِل اَل يرد المَباطِل َوالمَواِجب رد المَباطِل بَِحق َواَل جيوز رد المَباطِل بِالمَباطِِل َفإِن  

ق َقاَل اهلل َتَعاىَل   قي عىل المَباطِل فيدمغه َفإِذا ُهَو زاهق}َوإِنَّاَم يردُه احلم   {بل نقذف بِاحلمَ

بَِياء  َنم    21األم

ل كذب   سلّي َهَذا الَقوم َوالمَواِجب َأن ُيَقال ملن َقاَل إِن ابا حنيَفة َخالف سيد املمُرم

َتحق َقائِله الردع والزجر َعن َهِذه املمَقالة المَباطَِلة  وِبتان َوَسب هَلَذا   لِيل يسم اإِلَمام اْلمَ
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ل َومل  َتأمِويل َأو ذمن الَقوم َأنه َخالفه َعن  بِِه  َأَراَد  َأنه َخالفه َعن َقصده َوإِن  بِِه  َأَراَد  إِن 

َكاَلم يِف  ُيوجد  َكاَم  َهّي  َفُهَو  َقائِله  مَسائِ   يذكر  يِف  َتلِفّي  َكاَلم    االجتهاد ل  املمُخم من 

ُسول  الُبَخاِرين َرَْحه اهلل َوَقاَل بعض النَّاس َكَذا َوَقاَل يِف بعض املمََواِضع َفَخالف الرَّ

سن استبعد َقول أيب حنيَفة   د بن احلم ط َأن حُمَمَّ م َومل يسم املمَُخالف من ُهَو َوذكر يِف الرشَّ

ة َواملمَُصننف يِف َهِذه الرَساَلة  َرَْحه اهلل يِف عدم ُلُزوم المَوقمف َوَسامُه   َتكام من غري حجَّ

خُمَالَفة َقول اهلل   افِِعي  الثَّانَِية عرش قد نسب إىَِل الشَّ َأَلة  املمَسم َن  }يِف  بَّصم َيرَتَ واملطلقات 

ُفِسِهنَّ َثاَلَثة ُقُروء  . اَل تنه َعن خلق َوَتأميِت مثله 228المَبَقَرة  {بَِأنم

بل ُيرد الباطل باحلق، وقد  الباطل بالباطل،    ال جيوز أن ُيردَّ :  عرشة  الثانيةالقاعدة  

 نقل هذا ابن تيمية عن السلف يف رشح )األصفهانية(.

َفإِن   ُذور  خُمَالفا للنَّص وقائله َمعم ل قد يكون  ِمنمَها  َوالمَقوم بَِتأمِويل مل يسلم  املمَُخالَفة 

ُفور َلُه حلصوله َعن  أحد من أهل المعلم َوَذلَِك التَّأمِويل َوإِن َكاَن َفاِسدا فصاحبه مغم

َوأجر عىل   تَِهاده  اجم َراِن أجر عىل  َأجم َفلُه  َوأَصاب  تهد  اجم إِذا  َتهد  املمُجم َفإِن  تَِهاده  اجم

تهد وَ  ق َوإِذا اجم ُفور َلهُ إَِصاَبته احلم تَِهاده َوَخطَأُه مغم َطأ َفلُه أجر عىل اجم فمخالفة    َأخم

َطأ املغفور    النَّص إِذا َكاَنت َعن قصد َفِهَي كفر َوإِن َكاَنت َعن إجتهاد َفِهَي من اخلمَ

َواله   ن دونه من أهل المعلم فِياَم ُيوجد من َأقم َفاَل جيوز َأن ُيَقال َعن أيب حنيَفة َواَل َعمَّ

ا َأن ُيَقال إِن النَّص مل يبلغُه َأو مل يظمهر    خُمَالفا ُسول قصدا بل إِمَّ للنَّص َأنه َخالف الرَّ
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َذار َرِْحهم   َعم َلُه َدلِيل عىل َذلِك احلكم َأو َعارضه ِعنمده َدلِيل آخر َأو غري َذلِك من األم

َِعّيَ   .اهلل َوَرِض َعنمُهم َأمجم

 .خمالفة النص بالتأويل ال يسلم منه عامل: القاعدة الثالثة عرشة

وسيأيت يف املسألة الثانية    ملسو هيلع هللا ىلصالرسول    خمالفةوأشار إىل أنه عاب عىل أيب حنيفة  

  ﴾ واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ﴿أنه قال: إن الشافعي خالف قوله تعاىل:  عرشة  

 بد أن يتناقض. الففتناقض، وهذا يؤكد ما تقدم ذكره: أن كل من خالف احلق 

َرانِ )قوله:   َأجم َفلُه  َوأَصاب  تهد  اجم إِذا  َتهد  املمُجم النية  (َفإِن  عىل  األول  ،  األجر 

َطأ َفلُه أجر)قوله:  واألجر الثاين عىل إصابة احلق، و تهد َوَأخم   أي عىل النية.  (َوإِذا اجم

ذكر هذا اإلمام الشافعي وذكره ابن عبد الرب يف كتابه )جامع بيان العلم وفضله( 

 وابن تيمية يف كتابه )اجلواب الصحيح(.

دوا خمالفة أن يعتقد أ  من إحسان الظن بالعلامء:  القاعدة الرابعة عرشة هنم مل يتقصَّ

 الدليل. 

 وقد ذكر ابن تيمية يف كتابه )رفع املالم( أن األعذار من حيث اجلملة ثالثة:

 مل يبلغه النص.األول:  -

 بلغه واعتقد ضعفه وعدم ثبوته.  الثاين: -
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 لكن ظنه منسوًخا.بلغه واعتقد ثبوته  الثالث: -

وأصحابه  تنبيه:   حنيفة  أبا  أن  السلف  من  كثري  وذموهم  ذكر  الرأي  أهل  من 

إىل أن أبا حنيفة ومن ذمهم السلف قد تساهلوا    -واهلل أعلم-وذلك يرجع  ،  بذلك

يف مجع األدلة والنظر فيها، فإهنم ما كانوا  وتكلموا يف مسائل ومل يستفرغوا الوسع 

 -واهلل أعلم-هبذا، أي أهنم  أصحاب حديث وإنام أصحاب رأي، فذمهم السلف  

وال بغريه من  مل يستفرغوا الوسع يف مجع األدلة والنظر فيها، وال يخظن بأيب حنيفة  

ملا تكلموا ال يخقدح يف السلف  علامء اإلسالم أهنم تعمدوا خمالفة النص، ويف املقابل  

قال: الوسط   يف ذلك أن كالم السلف حق وأن أبا حنيفة أخطأ يف أيب حنيفة، وإنام يخ

املسائل   يف  تكلموا  أهنم  والسبب  أخطأوا،  الرأي  أهل  من  أصحابه  ومل وكذلك 

 يستفرغوا الوسع يف مجع األدلة.

لِيده َفلم   تاهلل َطائَِفَتاِن فطائفة قد غل َوقد انحرف يِف َشأمن أيب حنيَفة َرَْحه   يِف َتقم

ُسول   ك َلُه قوال وأنزلوه منزَلة الرَّ له تأولوه    ملسو هيلع هللا ىلص ترتم َوإِن أورد َعَليمِهم َنص خُمَالف َقوم

َّا  َحابه َمَعه َكَذلِك بل رجُعوا َعن كثري مِم عىل غري َتأمِويله ليدفعوه َعنمُهم َومل يكن َأصم

لِيل عىل م فِيِه الدَّ له َوَطائَِفة تنقصته َوادعت َأنه    َكاُنوا قلدوه فِيِه ملا ظهر هَلُ خالف َقوم

َبّي  َما  وهم  أمي  الرَّ َحاب  َأصم وسموهم  َحابه  َوَأصم ُهَو  النَّص  َوترك  أمِي  بِالرَّ َأخذ 
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ِ ومستكثر فرتاهم َما َبّي َقاِدح َتاَرة بَِحق َوتاَرة بباطل   َتقل يِف َذلِك من الطَّرَفّيم ُمسم

م فر لنا َوهَلُ  . َواهلل يغم

ُيتاج فيه إىل تفصيل، وقد تقدم الكالم عىل أهل الرأي وسبب ذم  م  هذا الكال

أهل السنة، كام ذكر هذه اآلثار فإن الذي ذمَّ أهل الرأي مجلة كبرية من  ،  أهل الرأي

، واخلطيب يف تارخيه، وابن عدي يف كتابه يف كتابه )السنة(بن اإلمام أمحد عبد اهلل  

غريه وذكره  العلم  م)الكامل(،  أهل  مصيبون من  السلف  أن  قطًعا  فاملقصود   ،

اإلسالم   علامء  من  غريه  وال  يتعمد  ال  حنيفة  أبا  أن  لكن  وقطًعا  النص،  خمالفة 

يستفرغوا  املسائل  وتكلموا يف الوسط ما تقدم ذكره وهو أهنم تساهلوا   دون أن 

حديث مجع األحاديث، وذلك أهنم أصحاب رأي ومل يكونوا أصحاب  وسعهم يف  

  دليل.وال

 الرأي قسامن: :  القاعدة اخلامسة عرشة

القسم األول: الرأي املحمود، وهو ما مل ُيالف الكتاب والسنة بل وافقهام   -

 ووافق أصوهلام.

 القسم الثاين: الرأي املذموم، وهو ما خالف الكتاب والسنة. -

)بيان الدليل يف بطالن التحليل( وابن القيم يف كتابه  ذكر هذا ابن تيمية يف كتابه 

 )أعالم املوقعني(. 
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َوى َأن َأَبا حنيَفة أقدم   ل المَباطِل َفُهَو َدعم نى المَفاِسد الَِّذي قوبل بِِه َهَذا الَقوم َوأما املمَعم

مة َفَهَذا َبا َتهدين من َهِذه األم ُه إِن َأَراَد أقدم املمُجم َتهدين َفإِنَّ طِل قطعا فكم قبله من  املمُجم

ُهورين َوَهَذا ُهَو ُمَراده   َبَعة املمَشم َرم ة األم مَّ
َئِ َحاَبة َوالتَّابِِعَّي َوإِن َأَراَد أقدم األم جمتهدي الصَّ

َرة  جم
ِ َلُه َفإِن مولد أيب حنيَفة َرَْحه اهلل سنة َثاَمنَِّي من اهلم فاإلمام َمالك َكاَن معارصا 

عّي ووفاته سنة تسع  َوِماَئة    ووفاته سنة مخسّي ومولد َمالك َرَْحه اهلل سنة َثاَلث َوتِسم

تَِهاد قبل  َوسبعّي َوِماَئة فتعارصا سبعا َومخسّي سنة َومل يثبت َأن َأحدمَها تأهل لاِلجم

لِيد لَواِحد ِمنمُهاَم دون اآلخر فضال   ِدير ُثُبوته اَل يلمزم ِمنمُه َجَواز التَّقم َصاحبه وَعىل َتقم

ُسول َقاَل اهلل ُسبمَحاَنُه  َعن المُوُج  د إىَِل اهلل َوالرَّ وب بل المَواِجب يِف مَسائِل النزاع الرَّ

ُسول}َوَتَعاىَل   وُه إىَِل اهلل َوالرَّ ء َفردُّ دن إىَِل اهلل إىَِل    59النيَساء    {َفإِن تنازعتم يِف يَشم َوالرَّ

د إَِليمِه يِف َحيَ  ُسول الرَّ دن إىَِل الرَّ  . اته َوإىَِل سنته بعد َوَفاتهكَِتابه َوالرَّ

َحاب َذلِك   َعُلوَن َذلِك بل َيأمُخذ أحدهم باَِم جيد يِف كتب َأصم لِيد اَل َيفم َوأهل التَّقم

اإِلَمام الَِّذي َقلندُه َواَل يلمَتفت إىَِل َقول من َخالفه َكائِنا من َكاَن َوَنصن َذلِك اإِلَمام 

َنص   بَِمنمِزَلة  ِعنمده  بعض  والكتب  َكاَلم  من  النَّص  َذلِك  يكون  َما  َوَكثرًِيا  اِرع  الشَّ

َأَلة َقول َمنمُقول  َحاب يِف المَفَتاَوى َومل يكن لَذلِك اإِلَمام يِف تِلمَك املمَسم َصم  . األم

عرشة  السادسة  األربعة أن  :  القاعدة  املذاهب  أصحاب  عند  األقوال  من   كثرًيا 

 . - كام تقدم يف املقدمات- خمالفة لقول إمامهم
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َتهد األقدم َأن يرجح َقول زيد )رض( َوعمر )رض(   َويلمزم المَقائِل برتجيح املمُجم

د َأو   َحاَبة َأو َقول سعيد بن املمسيب َوالَقاِسم بن حُمَمَّ َغريمَها من  َوَغريمَها من الصَّ

ِجيح مل   التَّابِعّي عىل َقول َعله كثري من املقلدين َواَل شكن َأن َهَذا َترم إَِمامه َوَهَذا اَل َيفم

َفَهَذا َأُبو  ينشأ َعن َدلِيل بل ُهَو َفاسد فكم من تلميذ أعلم من َشيمخه َوأفضل ِمنمُه 

 .مقلدي أيب حنيَفة َرَْحه اهلل حنيَفة َرَْحه اهلل َشيمخه َْحَّاد َواَل يذكر َْحَّاد ِعنمد 

اطلع عىل   املمَُتَأخر  اإِلَمام  َيُقول  بَِأن  املمَُتَأخر  اإِلَمام  ُيَقلند  من  ُيَعارضُه  فقد  ًضا  َوَأيم

لِيده  َتقم َفيكون  َواألََصح  ِحيح  الصَّ َتاَر  َواخم أدلتهم  يِف  مّي َونظر  املمَُتَقدي ة  مَّ
َئِ األم َوال  َأقم

ة الَّذين َكاُنوا قبله وإطالعه عىل َما يطلع َعَليمِه أوىل ْلمعه َما َكاَن ُمتَ  مَّ
َئِ َفرًقا ِعنمد األم

َتهدقب  االستداللكل َفرد ِمنمُهم َفظهر ُسُقوط   . دم املمُجم

تهر   َفُهَو َما اشم َبَيان َفضله نقال وعقال اما النَّقمل  له م: املبحث األول يِف  َقوم َوِمنمَها 

َأنه َقاَل خري المُقُرون الَّذين َأنا فيهم ثمَّ الَّذين َيُلوهَنُمم ثمَّ الَّذين    ملسو هيلع هللا ىلصَعن َرُسول اهلل  

ابِعّي َومل يكن َذلِك إاِلَّ لعلمهم  التَّ   َفإِن فِيِه داَلَلة عىل خريية  .َيُلوهَنُمم ثمَّ يفشو المَكِذب

وآثار   نة  َوالسن المكتاب  علم  من  سلّي  املمُرم سيد  من  ورثوا  َما  َباع  َوَأتم ين  الدن بأحوال 

عمر شكن َعامَّ يَتَوقَّف َعَليمِه المقَياس حلفظهم َعامَّ   َحاَبة الطاهرين وجدهم يِف الشن الصَّ

ح وااللتباس وفرط َترزهم َعن تَ  رم اق ُيوجب اْلم ق َوَعن إحِلمَ يرِي َما وجدوه من احلم غم

قي َوَكاَن َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل إَِماًما َصاِدقا وفقيها فائقا َعاملا بِالمكتاب  ق بِاحلمَ غري احلم
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للنَّبِي   ُمتبعا  نة  السن أهل  نة سالكا حمجة  ُعَلاَمء فِياَم    ملسو هيلع هللا ىلصَوالسن َحاب  َأصم َذا  َوسنة   َأمر 

ق أنقياء اَل من أهل المبدع   ِقيق احلم َواء جمتهدين بذلوا وسعهم يِف ََتم َهم َواَل من أهل األم

النَّبِي   َومن شهد  َأو دق  املسالك جلن  بالتقليد من   ملسو هيلع هللا ىلصفِياَم عزهلم من  أوىل  بخريه 

 . انمتهى .جُممَتهد َغريه

عمر)قوله:   الشن يِف  أعلم-صوابه    (وجدهم  التقلي":  -واهلل  يف  عام وأخذهم  د 

يف النسخة املطبوعة املخحققة، فإن   -واهلل أعلم-هكذا    "القياس ...يتوقف عليه  

 ما تقدم تصويبه.دود عليه طخبع حمقًقا وفيه الكتاب املر

َفإِن َهَذا   النَّبِي    االستداللش:  َلة َوقد    ملسو هيلع هللا ىلصغري َصِحيح أِلَن  مم المُقُرون يِف اْلمُ َبّي 

ِضيل من َغريه أفضل ِمنمُه كاحلجاج َفاَل َيصح   ِضيل    االستدالليكون يِف التَّفم عىل َتفم

َصاَبة َمَع التََّساِوي يِف  ِ بِق إىَِل اإلم نِِه ِمنمُهم َوإِنَّاَم يرجح بِالسَّ َفرد ِمنمُهم عىل من بعده بَِكوم

َمان َكاَم يرجح أول م  بِق يِف المُوُجود َقاَل اهلل الزَّ اَلمه اَل بِالسَّ ر إِسم ن أسلم عىل من َتَأخن

)مثل أمتِي َكمثل املمََطر   ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل    13احلجرات    {إِن أكمرمُكم ِعنمد اهلل َأتمَقاُكم}َتَعاىَل  

ِمِذين  م ِري آِخره خري أم َأوله( أخرجه الرتي  . اَل يدم

نَِفيَّة واملالكية فقد تقدم َأن   االستدالل َوملا َكاَن َهَذا   رَتك َبّي احلمَ َصِحيحا َفُهَو ُمشم

تأهل   َأحدمَها  َأن  يثبت  َومل  سنة  َومخسّي  سبعا  اهلل  َرَْحه  حنيَفة  َأَبا  عارص  َمالًِكا 

املفضلة المُقُرون  من  ِمنمُهاَم  وكل  َصاحبه  قبل  تَِهاد  َقاُلوا    لاِلجم بَِأن  َذلِك  ورسخوا 
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هَ  َهب َمالك َمذم ة الَّتِي من  َمذم َ َرة َوَدار النُّرصم جم
ِ ة َدار اهلم يَفة النََّبِويَّ ِ ب أهل املمَِدينَة الرشَّ

االسالم ورشائعه وإليها َهاجر املمَُهاِجُروَن إىَِل اهلل َوَرُسوله َوَِبا    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل فِيَها لَرُسوله  

َنمَصار َوالتَّابِِعَّي وتابعيهم أصح املمَذاهب أهل املمََدائِ   . ن االسالميةَكاَن لْلم

 َهِذه   ويفَواَل شكن َأن َمالًِكا َرَْحه اهلل َكاَن من َتابِِعين التَّابِعّي من المُقُرون املفضلة  

اهلل   َرُسول  َعَليمَها  أثنى  الَّتِي  أهل   ملسو هيلع هللا ىلصالمُقُرون  َمَذاِهب  املمَِدينَة أصح  أهل  َومذهب 

هلم  التَّنمبِيه عىل بعض َذلِك من َقوم َتَتَغريَّ َكاَم تقدم  َباقَِية مل  فِيَها  ة  النُُّبوَّ إِذم آَثار  املمََدائِن 

سن أَ  د بن احلم افِِعي َرَْحه اهلل َأنه َقاَل َلُه حُمَمَّ ة َكاَم ترى حيكون َعن الشَّ هياَم  َوُهَو يِف المُقوَّ

نمَصاف  ِ نِي َأَبا حنيَفة ومالكا رْحهاَم اهلل قلت عىل اإلم أعلم َصاحبُكم َأو صاحبنا َيعم

َصاحبُكم َأو  صاحبنا  آِن  بِالمُقرم أعلم  من  اهلل  فأنشدك  قلت  نعم  اللَُّهمَّ   ؟ َقاَل  َقاَل 

َصاحبُكم َأو  صاحبنا  بِالسنِة  أعلم  من  اهلل  أنمشدك  قلت  اللَُّهمَّ   ؟َصاحبُكم   َقاَل 

َحاب َرُسول اهلل   صاحبنا َأو   ملسو هيلع هللا ىلصَصاحبُكم قلت فأنشدك اهلل من أعلم بأقاويل َأصم

َصاحبُكم  ؟َصاحبُكم اللَُّهمَّ  المقَياس   ،َقاَل  إاِلَّ  يبمق  َفلم  اهلل  َرَْحه  افِِعي  الشَّ َقاَل 

ء تقيس َياء فعىل َأي يَشم َشم  ؟ َوالمِقَياس اَل يكون إاِلَّ عىل َهِذه األم

من املمَنمُقول باَِم ُهَو أخص من َهَذا احَلِديث َوُهَو احَلِديث الَِّذي  ويستدلون َأيمضا  

ِمِذين َوَغريه َعن النَّبِي   م بِل   ملسو هيلع هللا ىلصَرَواُه الرتي ِ ب النَّاس أكباد اإلم َأنه َقاَل )ُيوشك َأن يرضم

املمَِدينَة( َوقد روى َعن غري َواِحد َكابمن   يِف طلب المعلم َفاَل جَيدوَن َعاملا أعلم من َعامل
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م مأخذان   جريج َوابمن ُعَييمنَة َوَغريهم َأهنم َقاُلوا ُهَو َمالك َوالَّذين نازعوا يِف َذلِك هَلُ

ِقَطاًعا َوالثَّايِن َأنه َأَراَد غري َمالك   َأحدمَها الطعمن يِف احَلِديث َفزعم َبعضهم َأن فِيِه انم

اِهد ُه مل يكن يِف عرص َمالك أحد رضب النَّاس    كالعمري الزَّ َوقد أجابوا َعن َذلِك بَِأنَّ

ر َموته َعنمُهم َواَل  ُه َرَْحه اهلل َتَأخن بِل إَِليمِه َأكثر من َمالك يِف َذلِك المَعرصم َفإِنَّ ِ أكباد اإلم

له َواَل بعده َوَمَع َهَذا َرحل إىَِل أحد من ُعَلاَمء املمَِدينَة َما َرحل إىَِل َمالك َرَْحه اهلل اَل قب

تنَع من َذلِك َوَقاَل   فقد عرض َعَليمِه الرشيد َوَغريه َأن حيمل النَّاس عىل موطأه َفامم

َحاب َرُسول اهلل   َصار َوإِنَّاَم مجعت علم أهل بلدي ملسو هيلع هللا ىلصإِن َأصم َمم َأو َكاَم  .تَفرُقوا يِف األم

 .َقاَل َرَْحه اهلل

ذكره   تقدم  ما  أليبكرر  مزية  ال  الزمن،  أنه  جهة  من  مالك  عىل  حنيفة  وأهنام  

قبل  لالجتهاد  ل  تأهَّ قد  كان  وأهيام  اجتهاًدا  أسبق  أهيام  يخدرى  وال  متعارصان، 

بأن هناك بأن ملالك مزية وهو أنه من أهل املدينةصاحبه، ثم زاد   د ذلك  ، ثم أكَّ

 .مروًيا يف اإلمام مالك  حديًثا

ُه   ه وإشخاصه َفإِنَّ له م: َوأما المعقل فلتقدمه واختصاصه بتدوين علم المِفقم َوِمنمَها َقوم

َعَليمَها َوقد حكى َأن   َباب والعلل َوبنى  َسم َعنمَها وأوضح األم صور املمَسائِل َوأَجاب 

َذلِ  َفبلغ  َرَْحه اهلل  َكاَن يغض من أيب حنيَفة  املمُزيِنن  افِِعيَّة يِف زمن  الشَّ املمُزيِنن بعض  ك 

م ربعه َفَقاَل  َفَقاَل َلُه َمالك وامرءا سلم َلُه المعلاَمء َثاَلَثة َأرَباع المعلم َوُهَو اَل يسلم هَلُ



 

46 

 

ف   الننصم َفَأما  َجَواب  َونصفه  ُسؤال  نصفه  المعلم  َفَقاَل  إَِمام  َيا  َذلِك  َكيَف  الرجل 

تصَّ بِِه َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل مل ُيَش  ف اآلخر َفُهَو  األول فقد اخم اِركُه فِيِه أحد َوأما الننصم

َتهد   تَِهاده َوَغريه َيُقول املمُجم ُه أَصاب يِف اجم ويصيب أَصاب يِف ُيطئ  َيُقول ُكله َلُه أِلَنَّ

م  َطأ يِف بعض فقد سلُموا َلُه َثاَلَثة َأرَباع المعلم َكاَم ترى َوُهَو اَل يسلم هَلُ بعض َوَأخم

عَ  الرجل  َفَتاَب  اهلل  ربعه  َرَْحه  افِِعي  الشَّ اإِلَمام  َقول  معنى  َهَذا  َوَلَعلَّ  َعَليمِه  َكاَن  امَّ 

ه ُه    ، النَّاس ِعَيال عىل أيب حنيَفة َرَْحه اهلل يِف المِفقم وتقليد األقدم يِف االستنباط أوىل أِلَنَّ

لمتقط ُهَو الَِّذي َأخذ َما َأخذ من املآخذ وعض َعَليمَها بالنواجذ واألرضاس َوَغريه ا

ِصيل َفاَل   َما من أقالمه سقط َوَحاَز َما افرط ِمنمُه َأن أفرط َوَهَذا َأمر يعرفُه َذُوو التَّحم

لِيل َوكفى استياسا وتنبيها باَِم أنمشدُه احلريري يِف مقاماته الَِّذي   حيمَتاج إىَِل َدلِيل َواَل َتعم

بق يِف مقاالته  : َحاز قصبات السَّ

 ت صَباَبة ... للسعدى شفيت النَّفس قبل املتندم()َفَلو قبل مبكاها َبَكيم 

 .انمتهى )َوَلكِن َبكت قبيل فهيج َل المبكاء ... بكاءها َفقلت المفضل للمتقدم(

استدالله   َوأما  فِيِه  َما  بعض  عىل  التَّنمبِيه  تقدم  فقد  بالتقدم  استدالله  َفَأما  ش: 

 ِ َهّيم نُوع لَوجم ه َفَممم  : باختصاصه بتدوين علم المِفقم

َحابه بعده  ه مصنفا ينمسب إَِليمِه َوإِنَّاَم صنف َأصم َأحدمَها َأنه مل يدون بِنَفِسِه يِف المِفقم

هبه َما صنفوه َواب َعنمَها إِن َكاَن  ،  عىل مذم َوالثَّايِن َأنه غري خُممَتصن بتصوير املمَسائِل َواْلمَ
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وعابه   املمُسلمّي  ُعَلاَمء  من  َغريه  َهَذا  فعل  فقد  ه  المِفقم علم  بتدوين  ُمَراده  ُهَو  َهَذا 

نة َحتَّى إِذا َوقعت  َبعضهم َوَقاَل إِن المَواِجب ضبط أُصول َذلِك من المكتاب َوالسن

 .ة طلب معرَفة احلكم فِيَها من مظانهَحاِدثَ 

 ِ َلّيم أمِي َهل جيوز أم اَل عىل َقوم ،  َوالمُعَلاَمء خُممَتلُفوَن يِف بيع المكتب الَّتِي فِيَها المعلم بِالرَّ

د   َوَعن َعيلن   َأله َعن َقِضيَّة من قضايا اْلم َأنه َكاَن إِذا أرسل إَِليمِه بعض نوابه يسم

تَِهاِدِه َوَيُقول قطعَمَع االخوة َيأممر فِي ُه    .المكتب  َها بِاجم اَم يَتَكلَّم    َكَأنَّ رأى إِنَّه إِنَّ

بِ  غري   االجتهادفِيَها  من  َغريه  ُيَقلند  َأن  َوكره  كامليتة  تبيحه  فالرضورة  وَرة  ُ للرضَّ

ُه يبلغُه   تَِهاده َفأمر بتقطيع المكتاب لَذلِك بِِخاَلف َما إِذا َكاَن َمَعه َنص َفإِنَّ َوَيأمُمر  اجم

 .بتبليغه َواَل َيأممر بِقطع كَِتابه

ِديم األقدم يِف   له إِن َتقم أوىل َفإِن َذلِك غري ُمسلم بل قد يكون   االستنباطَوأما َقوم

 االستنباطَفُيَقال َلُه إِن كنت قلدته لَكونه أقدم يِف    التلميذ أفضل من َشيمخه َكاَم تقدم

أل َشيمخه  َحاب فقلد  َأصم إىَِل  َمر  األم َينمَتِهي  َحتَّى  أقدم  ُهَو  من  َوَكَذلَِك  ِمنمُه  أقدم  نه 

َغر َوَأقل علام َواَل جيوز ،    ملسو هيلع هللا ىلصَرُسول اهلل   لِيد من ُهَو َأصم َفإِن َأبى قيل َلُه َكيَف جيوز َتقم

ثر علام َوَهَذا تنَاقض َبّي لِيد من ُهَو أكرب َوأكم  . َتقم

عرشةالقاعدة   التقليد  :  السابعة  ألن  املذموم  دعاة  للتقليد  دعوا  إن  متناقضون، 

؛ ألن شيخ الشيخ أقدم، وإن دعوا الشيخ أقدم، فيلزمهم القول بتقليد شيخ الشيخ 
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لزمهم أن يدعوا إىل تقليد تلميذ  لتقليد التلميذ ألنه مجع علم شيخه وعلم من قبله،  

 الشيخ؛ فإنه مجع علم الشيخ وعلم من قبله، وهكذا. 

َوإِن َقاَل َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل مجع علم من قبله إىَِل علمه قيل َلُه َفمن َجاَء بعد أيب  

لِيدهحنيَفة َرَْحه اهلل قد مجع علمه إىَِل عل  َفإِن َقاَل نعم فقد جعل صَغار    مه فيلزمك َتقم

َحاب َرُسول اهلل   . ورىض َعنمُهم َوإاِلَّ تنَاقض ملسو هيلع هللا ىلصالمعلاَمء أوىل بالتقليد من َأصم

َكاَية الَّتِي تنمسب إىَِل املمُزيِنن َأنه َقاَل إِن َأَبا حنيَفة َرَْحه اهلل سلم َلُه  ِ له يِف احلم َوأما َقوم

َكاَية اَل َأظن اهناالنَّاس  ِ ِ  إىَِل فِيِه أحد َفإِن َهِذه احلم َهّيم  :تصح َعن املمُزيِنن لَوجم

َؤال اَل ُيَشاِركُه   ِف األول الَِّذي ُهَو السُّ تصَّ بِالنيصم له َأن ابا حنيَفة اخم َأحدمَها َأن َقوم

أل َعنمَها و َواِدث اَل َزاَلت تتجدد َويسم تصور أسئلة َوجُيَاب فِيِه أحد اَل َيصح أِلَن احلمَ

ختصاص َوعدم املمَُشارَكة يِف  َعنمَها قبل أيب حنيَفة َرَْحه اهلل َوَمَعُه َوبعده َواَل َيدِعي اال

 .َذلِك إاِلَّ متعصب َجاِهل 

المعلم  اَم  َوإِنَّ ِمنمُه  َشيمئا  َواَل  المعلم  نصف  يكون  َأن  َيصح  اَل  َؤال  السُّ إِن  َوالثَّايِن 

ه  بَِوجم َؤال  السُّ خل  يدم َواَل  بأدلتها  ِعيَّة  م الرشَّ املمَسائِل  يِف  َكام  َحم األم ِرَفة  َوَمعم ِعين  م الرشَّ

ِرَفة   بَِمعم المعلاَمء  ُيمَتص  َوإِنَّاَم  النَّاس  عوام  ِركُه  ُيدم وتوليدها  األسئلة  يِف  والتشقيق 

ِعيَّة بأدلتها و م َكام الرشَّ َحم  .ستنباطهاااألم
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،  ويمكن )إىل( يريد النص،  كأن فيه إشكااًل   ( النَّاس إىَِل فِيِه أحدسلم َلهُ )قوله:  

  .( واخترص فأشكلأخرهيعني )إىل 

اَم المعلم  )قوله:   َؤال اَل َيصح َأن يكون نصف المعلم َواَل َشيمئا ِمنمُه َوإِنَّ َوالثَّايِن إِن السُّ

يِف   َكام  َحم األم ِرَفة  َوَمعم ِعين  م ه الرشَّ بَِوجم َؤال  السُّ خل  يدم َواَل  بأدلتها  ِعيَّة  م الرشَّ املمَسائِل 

ِرَفة   بَِمعم المعلاَمء  ُيمَتص  َوإِنَّاَم  النَّاس  عوام  ِركُه  ُيدم وتوليدها  األسئلة  يِف  والتشقيق 

و بأدلتها  ِعيَّة  م الرشَّ َكام  َحم علاًم،  (ستنباطهاااألم ليس  السؤال  إىل   فإذن  طريق  لكنه 

 العلم. 

عرشة الثامنة  علاًم :  القاعدة  ليس  واإلشكال  االعرتاض  وحسن  لكنه   السؤال 

 طريق إىل العلم إذا وفَّق اهلل العبد واملتعلم.

أن اإلشكال علم، وردَّ هذا الكالم   يف كتابه )الفروق(  وقد ذكر القرايف  

ولكنه  شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى( وقال: اإلشكال ليس علاًم 

 طريق للعلم إذا وفق اهلل العبد للخري. 

َأَلة  تلُفوا يِف َمسم مة إِذا اخم َلم َأن األم تَِهاده اعم له م: املبحث الثَّايِن يِف فضل اجم َوِمنمَها َقوم

تقر خالفهم عىل َذلِك اَل جيوز ألحد بعد َذلِك َأن حيدث قوال َثالِثا   ِ َواسم َلّيم عىل َقوم

باَِل  َجائِز  َفُهَو  َرار  تِقم ااِلسم قبل  َوأما  المعلاَمء  ة  َعامَّ اهلل ِعنمد  َرَْحه  َوَأُبو حنيَفة   خالف 

تَِهاده حَمَله َفَكاَن َجائِزا باَِل خالف ثمَّ من   َرار املمَذاهب وصادف اجم تِقم تهد قبل اسم اجم
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َرار املمَذاهب َوَذلَِك اَل جيوز ِعنمد َأكثر المعلاَمء   تِقم تهد بعد اسم تهد بعد َذلِك َفإِنَّاَم اجم اجم

َّا َكاَن خُممَتلفا فِيِه واملنازع مكابر َوقد    َكاَم مر َوَما َكاَن َجائِزا  باَِل خالف َفُهَو أفضل مِم

تَِهاد من بعد أيب حنيَفة َرَْحه   اِزين يِف رشح آَثار الطََّحاِوين بَِأن اجم رصح َأُبو بكر الرَّ

َفمَضل أفضل َوإِن مل يكن َواِجبا فان بعض المعلاَمء ذهب   َتد بِِه وتقليد األم اهلل غري ُمعم

َفمَضل أفضل انمتهىإِ  لِيد األم  .ىَل َأن َتقم

َحاَبة   الصَّ َأن  ل  األَصم َهَذا  يِف  ُُصول  األم أهل  ذكره  الَِّذي  َفإِن  إِذا    ش: 

تلُفوا يِف مس ِ َفَليمَس ملن بعدهمم َأن َيُقول قوال َثالِثا إِن َكاَن َذلِك بعد    ألةاخم َلّيم عىل َقوم

َوال رد  َأقم يِف كل عرص عىل  المعلاَمء  تاَِلف  اخم َوَكَذلَِك  َقاُلوا  فِياَم  َرار مذاهبهم  تِقم اسم

الف عىل َرار اخلم تِقم اِدث بعد اسم ل احلمَ الف وَعىل الَقوم ل من اخلم ِدير َما يِف َهَذا األَصم  َتقم

َهُؤاَلِء  وأمثال  َواللَّيمث  َزاِعين  َوم َواألم ري  َوالثَّوم َمالك  َقول  رد  ِمنمُه  يلمزم  اَل  ته  ِصحَّ

اَم يلمزم  ِمِه َوإِنَّ َتقرن بَِزعم َهب مل يسم َأَلة َفإِن املمَذم املعارصين أليب حنيَفة إِذا خالفوه يِف َمسم

َحاَبة إِذا اتَّفُقوا يِف مَ  ِ َأو َأكثر  ِمنمُه َأن الصَّ َلّيم تلُفوا فِيَها عىل َقوم َأَلة عىل حكم َأو اخم سم

 .َأنه َليمَس ملن بعدهمم َأن حيدث فِيَها قوال آخر

أن حُيدث  إذا اختلف الصحابة عىل قولّي مل جيز ألحد  :  القاعدة التاسعة عرشة

 . قواًل ثالًثا
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قيل  أنه  )العدة(  كتابه  يف  يعىل  أبو  ذكر  وقد  املقدمات،  يف  هذا  ذكر  تقدم  وقد 

قولني أخرج عن قوليهام؟ قال: هذا ألمحد: رجٌل يقول إذا اختلف الصحابة عىل  

 .قوٌل خبيث، قولخ أهل البدع

العرشون املذاهب  زعُم جواز إحداث قول جديد  :  القاعدة  استقرار  زعٌم بعد 

ذكره من عدم  باطل  تقدم  ما  ُُيالف  أخرى  عليه من جهة، ومن جهة  دليل  فال   ،

 جواز إحداث قول جديد إذا اختلف الصحابة. 

 . زمنإذن اخلالصة: ال جيوز إحداث قول جديد يف أي 

أن يخميز األقوال القديمة من  من دقيق العلم أن يستطيع الناظر والدارس  تنبيه:  

أن عىل ذلك    ، وذكر ابن القيم  نفيسهِ ، فهذا من دقيق العلم واألقوال اجلديدة

، كام يف )خمترص الصواعق املرسلة(، وهذا من دقيق العلم ومن مهمه مائتي مثال

 . الذي ينبغي أن يخضبط

أفضل هذه   جممعون عىل أن الصحابة  والسلف األولني  وقد تقدم أن الصحابة

للقول األول، قوٌل حمدث بالنسبة  األمة فرًدا وجنًسا، ثم حصل خالف، واخلالف  

: أن العلامء اختلفوا  ، ومن أمثلته يف باب االعتقادوهذا من دقيق العلم، وله أمثلة

سامء الدنيا يف الثلث األخري من الليل، هل خيلو  ام إذا نزل ربنا سبحانه وتعاىل لفي

 يختوقف يف هذه املسألة؟ ال خيلو أو أو  العرش
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يف هذه املسألة أن العرش ال خيلو،  والقول القديم  املسألة أقوال ثالثة،    هذه  يف

  .وما زاد عىل هذا القول فهي أقوال حادثة  ذكر هذا ابن تيمية  

ل ُمشكل عىل املمَُقلند يِف مَسائِل   : َوَهَذا األَصم

َحاَبة   َرام َفإِنَُّه حكم اتنفقت الصَّ حم ِ يمد َحاَلة اإلم َأَلة احلكم بالنظري يِف قتل الصَّ ِمنمَها َمسم

ل بِالمقيَمِة َحادث َوُهَو َقول أيب حنيَفة َوأيب ُيوُسف خالًفا ملَُحمد  . َعَليمِه َوالمَقوم

يقول: إن ما قررته صحيح، لكن يخشكل عليه أشياء ترجع عىل بعض أقوال أيب 

مخ بِِه َذَوا َعْدٍل  ﴿فالعلامء عىل أن الصحابة إذا حكموا يف الصيد  حنيفة بالرد،   َُيْكخ

مْ  رج عن قول   وأحلقوا الصيد باألشبه من هبيمة األنعام [  95ائدة:  ﴾ ]املِمنْكخ فال خيخ

رج هبيمة األنعام كام قال تعاىل:  الصحابة فجزاٌء مثل ما قتل  ﴿، والعلامء عىل أنه ُتخ

رج القيمة، فقوله ﴾من النعم ُيكم به ذوا عدل منكم ، وخالف أبو حنيفة وقال ُتخ

 حادث بالنسبة ألقوال الصحابة. 

من   أحد  يقل  َومل  َحده  دون  تعزيزه  يرى  حنيَفة  َأَبا  َفإِن  اللوطي  َأَلة  َمسم َوِمنمَها 

َحاَبة   َهَذا   الصَّ َفُمقمَتىض  َقتله  َكيمفيَّة  يِف  تلُفوا  اخم َوإِنَّاَم  بتعزيزه  باالكتفاء 

اال  جيوز  اَل  َأنه  ل  َقولاألَصم ُه  أِلَنَّ بتعزيزه  بعد    كتفاء  َبّي اَحادث  الف  اخلم  ستقرار 

َهَذا  َأن  َفظهر  َكثرَِية   ِ َأَلَتّيم املمَسم َهاتّي  ونظائر  ِمنمَها  ُهَو  َليمَس  َوال  َأقم عىل  َحاَبة  الصَّ

لِيده اَل َلهُ  ة َعَليمِه يِف َتقم ل الَِّذي ذكره حجَّ  . األَصم
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قتل عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس وقد ثبت عند   .أن اللوطي يخ

التسمية باللوطي تسمية صحيحة، قد ذكرها عبد اهلل بن عباس والعلامء فائدة:  

أنكر ذلك، ويف  من علامء املذاهب األربعة،   وقد رأيت بعض علامئنا املعارصين 

السلف وعلامء إنكاره نظر،   ابن عباس وغريه من علامء  اللفظ  ألنه قد عربَّ هبذا 

 -عليه السالم-نسبة إىل لوط  املذاهب األربعة، وتسمية إتيان الذكران لوطية بال

ها    ألهنم كانوا قومه الذين بخعث فيهم، وأًيا كانت النسبة فال يصح إنكارها وقد أقرَّ

  العلامء.السلف ودرج عليها 

الذكر تنبيه:   الذكر  يتزوج  بأن  اللوطيني  زواج  وهو  املثليني  بزواج  يسمى  ما 

األنثى،   فعل واألنثى  بني  ففرق  اإلسالم،  عن  وخروج  وردة  كفر  الزواج  هذا 

اللواط فهذا حمرم وكبرية من كبائر الذنوب، وبني أن يتزوج الرجلخ الرجَل، فإن  

  اهلل كفر، لذا ثبت عند النسائي أنه أباح فرجه، وإباحة ما حرم  مقتىض زواج الرجل  

ماله؛ ألن ماله    يف الذي تزوج بامرأة أبيه أمر بقتله وأخذ  من حديث الرباء  وغريه

ومل معاملة الغنيمة، ففرق بني أن يزين بامرأة أبيه وبني أن يتزوج امرأة أبيه، فإن   عخ

 ، واستحالل ما حرم اهلل كفر. ام استحالل لفرجهاحلرا املرأة تزوج

َحابه يِف مَسائِل  َوكم قد   د َوزفر َوَغريهم من َأصم َخالف َأَبا حنيَفة َأُبو ُيوُسف َوحُمَمن

َما   لِيل عىل خالف  الدَّ فِيَها  م  هَلُ ملا ظهر  َأَلة  َمسم تَكاد َتىص َوكم قد رجُعوا َعن  اَل 
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اع    اَكاُنوا وافقو َدار الصَّ له يِف ِمقم َوَعن َصَدَقة  فِيِه َوقد َقاَل ابو ُيوُسف ملا َرَجَع َعن َقوم

ُه أاخلرضوات َوَغريَها َلو رأى َصاِحبي َما ر اَم َقاَل َذلِك أِلَنَّ يت لرجع َكاَم رجعت َوإِنَّ

لِيل َرَجَع إَِليمهِ   .يعلم من أيب حنيَفة َرَْحه اهلل َأنه إِذا ظهر َلُه الدَّ

ة املمُسلمّي   مَّ
ِحيح َومن ظن َأن َأَبا حنيَفة َأو َغريه من َأئِ د خُمَالَفة احَلِديث الصَّ يَتَعمَّ

َأو َغريه َأو َأنه إِذا َقاَل بِالمِقَياِس ثمَّ ظهر َلُه النَّص اَل يرجع إَِليمِه فقد َأخَطأ َعَليمِهم بل 

ِمنمُه َوإِن مل يكن ثمَّ َنص  المقَياس لرجع َعنُه إىَِل َما ُهَو أصح  َلُه خطأ َذلِك  َلو تبّي 

َحاب أيب حنيَفة َرَْحه اهلل َكيَف اَل يسوغ   َفكيف إِذا ظهر َلهُ  النَّص فاذا َساَغ َهَذا ألَصم

تهد قبل  ق خري من التَّاَمِدي يِف المَباطِل َفَقوله َوَأُبو حنيَفة اجم ُجوع إىَِل احلم   لَغريهم َوالرُّ

لِيد   تَِهاده حَمَله إىَِل آِخره اَل يلمزم ِمنمُه َتقم َرار املمَذاهب وصادف اجم تِقم أيب حنيَفة َوحده اسم

لف فِيَها َقول َواَل َأن    االجتهادَواَل يلمزم ِمنمُه َأنه اَل جيوز   َأَلة اَل يعرف َعن السن يِف َمسم

َحان َقول أحد َأنه اَل َيأمُخذ بِِه إاِلَّ َما َوافق َقول أيب حنيَفة َرَْحه   أحدا إِذا ظهر َلُه ُرجم

 .اهلل واملنازع يِف َهَذا ُهَو املكابر

علامء معارصين أليب حنيفة وقبله، فام مزية قول أيب حنيفة عىل قول هناك  ألن  

 أحد معارصيه أو عىل من قبله؟

َتد   تَِهاد من بعد أيب حنيَفة َرَْحه اهلل غري ُمعم اِزين من َأن اجم َوَما نسبه إىَِل أيب بكر الرَّ

َوى قد ادنعى نظريها َغريه   د َدعم ُه جُمَرن تلُفوا َمتى  بِِه َقول َساقِط أِلَنَّ من املتعصبّي َواخم
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ِ   االجتهادانسد َباب   َوال َما أنزل اهلل َِبا من ُسلمَطان َفمنهمم من َقاَل بعد املمِاَئَتّيم عىل َأقم

َزاِعين  َوم األم بعد  َقاَل  من  َوِمنمُهم  اهلل  َرَْحه  افِِعي  الشَّ بعد  َقاَل  من  َوِمنمُهم  َرة  جم
ِ اهلم من 

َيان َوعند َهُؤاَلِء أَ  ة َومل يبمق فِيَها من يَتَكلَّم  وُسفم ض قد خلت من َقائِم هلل بِحجَّ ن األَرم

تِي   َكام ِمنمُهاَم َواَل حيكم َواَل ُيفم َحم بِعلم َأو ينظر يِف كتاب اهلل َأو سنة َرُسوله ألخذ األم

تى بِِه َوإاِلَّ   رده  باَِم فيهاَم َحتَّى يعرضه عىل َقول مقلده ومتبوعه َفإِن َوافقه حكم بِِه َوأفم

ًضا َفإِن   ل عىل اهلل بَِغريم علم َوَأيم َوال َكاَم ترى يِف َغاَية المفساد َوالمَقوم َومل يقبله َوَهِذه َأقم

َواِدث متعاقبة المُوُقوع َفإِذا َوقعت َحاِدَثة غري منصوصة َفاَل ُبد فِيَها من     االجتهاداحلمَ

َفاَل  لف  السن َبّي  فِيَها خالف  احلكم  يِف  َحاِدَثة  من    َأو  فِيَها  َأي    االجتهادُبد  ليظمهر 

َأَلة   املمَسم نة َوإِن َكاَنت تِلمَك  لِيل من المكتاب َوالسن َوال فِيَها أقرب إىَِل ُمَوافَقة الدَّ َقم األم

َسَواء َذلِك ُكله زَمان أيب حنيَفة َوبعده َوَما َيُقول   االجتهادإمجاعية َفاَل يسوغ فِيَها  

َأل اهلل السَّ   . الَمة والعافيةغري َهَذا إاِلَّ َصاحب هوى وعصبية نسم

والعرشون الواحدة  االجتهاد  :  القاعدة  باب  بانغالق  ال القول  ألنه  باطل  قوٌل 

 . انغالق باب االجتهاد، ومما يزيد بطالنه أن أصحابه متناقضون يف زمن دليل عليه

؛ وذلك أن من  االجتهاد يلزم منه الدور العقيل املردودالقول بانغالق باب  تنبيه:  

انغالقه  عي  يدَّ فكيف  اجتهاد،  عن  إال  يقله  مل  فإنه  االجتهاد  باب  بانغالق  قال 
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وجيتهد؟ وقد ألَّف الشوكاين كتابه )البدر الطالع( وذكر يف املقدمة أن سبب تأليفه  

 . من املتأخرينفيذكر أناًسا جمتهدين  ،رد عىل مقولة أنه انغلق باب االجتهادأن ي

َأَلة إمجاعية َفاَل يسوغ فِيَها  )قوله:   َسَواء َذلِك ُكله    االجتهاد َوإِن َكاَنت تِلمَك املمَسم

اهلل  َأل  نسم وعصبية  هوى  َصاحب  إاِلَّ  َهَذا  غري  َيُقول  َوَما  َوبعده  حنيَفة  أيب  زَمان 

الَمة والعافية كم يف الق باب االجتهاد يريد هبذا أن القول بانغ (السَّ يلزم منه أال ُيخ

املسائل حتدث   فإنه قد حدثت مسائل بعده، والزالت  مسائل حدثت وعرصية، 

يوم بعد  باب  يوًما  انغلق  قيل  فإذا  قولني،  عىل  الصحابة  خيتلف  قد  وكذلك   ،

ح    بني قويل الصحابة والسلف؟االجتهاد فكيف يخرجَّ

والعرشون الثانية  جيب :  القاعدة  بل  اإلمجاعية،  املسائل  يف  االجتهاد  يسوغ  ال 

 باإلمجاع. العمل 

الف يف ذلك إال فرقة شاذة،  ما من إمجاع إال وهو مستند عىل نص،  فائدة:   ومل خيخ

استند باإلمجاع أن يخعرف النص الذي    االستدالل، لكن ال يلزم عند  قاله اآلمدي

 عليه.

؛ وذلك أن اإلمجاع ال يكون  دليل اإلمجاع أقوى من دليل الكتاب والسنةفائدة: 

تيمية، فقد نصوا عىل أن يف  إال قطعًيا   القرايف وابن قدامة وابن  داللته، ذكر هذا 

صص، أما يف ثبوته فهو ما بني قطعي أو ظني . اإلمجاع قطعي، فلذا ال يخنسخ وال خيخ
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َفمَضل أفضل إىَِل آِخره  ته يلمزم ِمنمُه َأن اَل   َوَقوله م: وتقليد األم ِدير ِصحَّ ش: عىل َتقم

د وخارجة  ُيَقلند َأَبا حنيَفة فِياَم  يمح َوَسِعيد بن املمسيب َوالَقاِسم بن حُمَمَّ  َخالفه فِيِه رُشَ

َحاَبة   واملقلد َلو تَعارض ِعنمده َقول أيب حنيَفة َوَقول   ابمن زيد فضال َعن الصَّ

أحد من َهُؤاَلِء بل َلو َعارض َقول أيب حنيَفة َرَْحه اهلل َحِديث َصِحيح ملا َأخذ إاِلَّ  

اَل َأن َهَذا احَلِديث َمنمُسوخ ملا َخالفه بقول أيب حنيفَ  َذا َوَلوم ة َوَقاَل َأُبو حنيَفة أخرب ِِبَ

َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل َوإِن َكاَن ِعنمده معرَفة بُِوُجوه التَّأمِويل َأخذ يؤول َذلِك احَلِديث  

َتَطاَع َوإِن َكاَن احَلِديث ُمَوافقا ملا َقاَله َأُبو حنيفَ  ة َقاَل َهَذا لنا َويكون وحيرفه َما اسم

ا  تاَِمد َعَليمِه َفإنَّا هلل َوإِنَّ َأخذه لَذلِك احَلِديث عىل َوجه االعتضاد بِِه اَل عىل َوجه ااِلعم

 .إَِليمِه َراِجُعون

والعرشون الثالثة  القول  :  القاعدة  ُيكثرون  قول    األدلة  بنسخاملقلدة  لرُيجحوا 

 . أصحاِبم

يخطلق السلف النسخ ويريدون به معنى غري املعنى الذي يخطلقه املتأخرون؛  تنبيه:  

فتخصيص العام نسخ، وتقييد وذلك أن مطلق البيان عند السلف يسمى نسًخا،  

يف  تيمية  وابن  تفسريه،  يف  القرطبي  بمعناه  هذا  ذكر  ...إلخ،  نسخ  املطلق 

ن رجب يف كتابه )جامع ، واب)االستقامة(، وابن القيم يف كتابه )أعالم املوقعني(

 العلوم واحلكم(.
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والعرشون الرابعة  املذاهب  :  القاعدة  متعصبة  قول  للدليل  حقيقة  اتباعهم  أن 

 .، وأن االعتامد عىل مذهبهماعتضاًدا ال اعتامًدا

عل الدليل  -واهلل–وهذه   اعتضاًدا ال اعتامًدا. رزية وأمر خطري أن جيخ

اتَّقى   بِمن  أعلم  ُهَو  َتَعاىَل  اهلل  إاِلَّ  ُيعلمُه  اَل  َبَعة  َرم األم ة  مَّ
َئِ األم من  َفمَضل  األم َأن  َمَع 

ِ عىل اآلخر َفإِن   َماَمّيم ِ َوالمعلم برجحان َقول عىل َقول أيرس من المعلم بِفضل أحد اإلم

وا َاع  ِمجم َواإلم نة  َوالسن المكتاب  من  َأِدلَّة  َعَليمَها  َكام  َحم فِيَها  األم تكلم  َوقد  إلستنباط 

م ة َوالمُفَقَهاء إىَِل المَيوم مَّ
َئِ َحاَبة والتابعون وتابعوهم َواألم ِضيل شخص عىل    الصَّ َوأما َتفم

اَم   شخص من المعلاَمء َفَليمَس َمنمُصوصا َعَليمِه َواَل جممعا َعَليمِه وغالب اخلائضّي فِيِه إِنَّ

َبَعة ملا بدا َيَتَكلَُّموَن ِبوى وتعصب َوهل قلد أح َرم ة األم مَّ
َئِ د من املقلدين إَِماًما من األم

َوالِده َأو وليه َأو صديقه شغله يِف    َلُه انه أفضل من َأُظنُه َذلِك بل أِلَن  الَباقَِّي َواَل 

َتغل فِيِه فقلده يِف َذلِك َوقد حيملُه عىل   َهب َأو َأَشاَر َعَليمِه َأن يشم كتاب من َذلِك املمَذم

إِ  وى عىل التعصب َذلِك  و َذلِك ثمَّ بعد َذلِك حيملُه اهلم َراَدة واَلَية َأو َوظِيَفة َأو َنحم

يِف   لِيل  الدَّ َلُه  ظهر  َوإِن  اإِلَمام  َذلِك  َوال  َأقم بَِجِميِع  ذ  َخم َواألم َوحده  َهب  املمَذم لَذلِك 

َتهد ُيط َيا  }اهلل َتَعاىَل    ويصيب َوقد َقاَل   ئِخاَلفه يِف بعض املمَسائِل َمَع علمه َأن املمُجم

وى فيضلك   قي َواَل تتبع اهلم ض فاحكم َبّي النَّاس بِاحلمَ َداُود إِنَّا جعلناك َخليَفة يِف األَرم

 .26ص  {َعن َسبِيل اهلل
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ِ عىل )قوله:   َماَمّيم ِ َوالمعلم برجحان َقول عىل َقول أيرس من المعلم بِفضل أحد اإلم

 أيرس من معرفة أي اإلمامني أفضل.  فقهية خالفيةيعني ترجيح مسألة  (اآلخر

أيرس وأسهل من الرتجيح بّي الرتجيح بّي املسائل  :  القاعدة اخلامسة والعرشون

 .العلامء يف الفضل 

والعرشون السادسة  املذاهب  :  القاعدة  متعصبة  من  بمذهبها كثري  تتمذهب  مل 

 . وإنام لدوافع أخرىابتداًء ألنه األفضل، 

نه أل  ، إمااحنبليً أو    اشافعيً أو    امالكيً أو    احنفيً إن كثرًيا من الناس صار  وصدق، ف

نشأ يف بلد عىل هذا املذهب أو تأثَّر بصاحبه، أو أن هناك أوقاًفا أخوقفت بكثرة، ومن 

هذا املذهب فإنه يأخذ أكثر مااًل من غريه، إىل غري ذلك من الدوافع، ثم    كان عىل

   تزداد. من األخطاء تبدأ قليلة ثمبعد هذا يتطور فيتعصب، فكثري 

ة وأمثاهلم اَل جيوز تقليدهم آلحاد المَعوام َوَأنه جيب عىل  َئِمَّ َواَل نُقول إِن َهُؤاَلِء األم

َأَلة تنزل بِِه فان َهَذا َقول َضِعيف َقاَله بعض  آَحاد المَعوام َأن يكون جُممَتهدا يِف كل َمسم

مة عىل ِخاَلفه َوُهَو خطأ ة َواألم مَّ
َئِ أِلَن َأكثر المَعوام عاجزون    أهل المَكاَلم َومُجمُهور األم

معرَفة   َأَلة  االستداللَعن  َمسم كل  من  ،  عىل  م  هَلُ َكاَن  املشهورون  ة  مَّ
َئِ األم َوَهُؤاَلء 

ين لْلنام َما َفضلهمم اهلل بِِه عىل َغريهم االجتهاد َكام َوإِظمَهار الدن َحم  .يِف معرَفة األم
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إفراط   التقليد وسًطا ال  ينبغي أن نكون يف  أوائل وال تفريطإذن  ، كام تقدم يف 

 ال يخمنع منه كل أحد وال يخدعى إليه كل أحد، بل البد من التفصيل.فالقواعد، 

َهُؤاَلِء  َقاَله  َما  معرَفة  بُِدوِن  نة  َوالسن المكتاب  من  َكام  َحم األم يعرف  َأنه  ظن  َومن 

ة وأمثاهلم َفُهَو غالط خمط مَّ
َئِ ق َوقفا عىل  ئ األم َطأ َوقفا    َوَلكِن َليمَس احلم َواِحد ِمنمُهم َواخلمَ

يمخ يِف َهِذه  ُعو إَِليمِه الشَّ َباعه دون َغريه َكاَم ُهَو َظاهر َما َيدم َبّي الَباقَِّي َحتَّى يَتَعّيَّ اتي

 . الرَساَلة

والعرشونالقاعدة   عليه :  السابعة  ما  بمعرفة  إال  العلم  يف  يتكلم  أن  جيوز  ال 

 .، ويف املقابل ال جيوز التعصب آلحادهم، حتى ال ُُيرج عن أقواهلمالعلامء

َتدلن َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل عىل  تَِهاده مل يسم ة اجم له م: املبحث الثَّالِث يِف ُقوَّ َوِمنمَها َقوم

َداَم   َما  المكتاب  بَِغريم  َأَلة  َمسم ُيفى  االستداللحكم  َواَل  مُمكنا  التَّنَاُقض   بِالمكتاب 

تاَِلف َقاَل اهلل َتَعاىَل   آن َوَلو  }َوااِلخم َكاَن من ِعنمد غري اهلل لوجدوا  َأفال يتدبرون المُقرم

تاَِلفا كثريا  . انمتهى 82النيَساء  {فِيِه اخم

َتدلن بِالمكتاب   ش: أنظر إىَِل ركاكة َهِذه المعباَرة وخلطها وفسادها َومَراده َأنه يسم

اإِلَمام   يِف  َقاَله  الَِّذي  ف  المَوصم َوَهَذا  بِالمِقَياِس  ثمَّ  َاع  مجم ِ بِاإلم ثمَّ  بِالسنِة  أيب حنيَفة ثمَّ 

َليمَس   ة  مَّ
َئِ األم من  َغريه  َأن  ِمنمُه  يلمزم  اَل  َوَلكِن  املمنصف  ِعنمد  فِيِه  ريب  اَل  َصِحيح 

ة املمُسلمّي َلُه لَِسان صدق  مَّ
ف َومل يرص أحد ِمنمُهم إَِماًما من َأئِ َذا المَوصم ُصوفا ِِبَ َموم
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َما من َوَلكِن  ف  المَوصم َذا  ِِبَ إاِلَّ التصافه  مة  األم َفاَتُه معرَفة    يِف  َوقد  إاِلَّ  ِمنمُهم  َواِحد 

َواب يِف االستنباط ِمنمَها َأو مل حيرضُه النَّص  بعض النُُّصوص َأو َخِفي َعنُه َوجه الصَّ

َطأ يِف   ِحّي أفتى بِِخاَلفِِه إِذم كل ِمنمُهم برش ينسى َكاَم ينسى المبرش َومن َهَذا حيصل اخلمَ

الف من الم   االجتهاد هلمم فِياَم اتَّفُقوا َعَليمِه   علاَمء  َوَيَقع اخلم َخذ بَقوم من َهَذا َأن ُيؤم

ذ بِِه   َخم لِيل َفُهَو الَِّذي يَتَعّيَّ األم تلُفوا فِيِه ينظر فِيِه َفاَم َكاَن أقرب إىَِل ُمَوافَقة الدَّ َوَما اخم

ِ فليسكت وليكف النَّاس رَشه َوإِن َلّيم نظر يِف    َومن مل يكن َأهال للنََّظر يِف َدلِيل المَقوم

ذ بالقولّي َوَليمَس َقول  َخم َلُه األم َحان َأحدمَها َفِحينَئٍِذ جيوز  َلُه ُرجم ِ َومل يظمهر  َلّيم المَقوم

َتِقيم اط ُمسم الة َهِذه بِأوىل من َقول فاَلن َواهلل هيدي من َيَشاء إىَِل رِصَ  . فاَلن َواحلمَ

َثبت عِ  َما  إاِلَّ  ِديِث  بِاحلمَ َتدلن  َومل يسم له م:  إَِماًما  َقوم َوَكاَن  نَاُه  َوَمعم بمتنه  ته  نمده ِصحَّ

 .حاويا باَِم يَتَعلَّق باألركان يِف احَلِديث انمتهى

ُه اَل يلمزم ُثُبوت ِصَحة احَلِديث   َفإِنَّ نَاُه نظر  ش: َوإِن َكاَن يِف َلفظه ُقُصور َفِفي َمعم

ة   َيصح    االستدالللِصحَّ بل  حَّ   االستداللبِِه  الصي حيمَتمل  املمَعارض  باَِم  ِعنمد عدم  ة 

ته َوإِن مل يثبت  .َفكيف باَِم ترجح ِصحَّ

ال يلزم من صحة احلديث صحة االستدالل، فقد يخصحح  وهذا كالم نفيس،  

استنباطه   يكون  أن  تصحيحه  صحة  من  يلزم  فال  منه،  يستنبط  ثم  حديًثا  العامل 

 صحيًحا. 
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ال يلزم من قبول تصحيح العامل للحديث أن ُيصحح :  القاعدة الثامنة والعرشون

 استنباطه.

بالغ يف تبويبات البخاري وأن تخعظَّم  فائدة:   يخ وتخقدم عىل غريها بال  ال جيوز أن 

، وكثري من الناس إذا قال:  دليل ألن كتابه أصح كتاب بعد القرآن، فال تالزم بينهام

له،   سلم  بكذا...  البخاري  ب  التسليم  بوَّ مقتىض  أن  أن  ظاًنا  يقتيض  بتصحيحه 

 والشافعي أفقه من اإلمام البخاري. فإن أمحد ، بينهاميخسلم باستنباطه، وال تالزم 

له َوقد روى َعن حييى بن نرص َرَْحه اهلل َتَعاىَل َقاَل َسِمعت َأَبا حنيَفة َرَْحه اهلل   َقوم

َقاَل ِعنمِدي صناديق من احَلِديث َما أخرجت إاِلَّ المَيِسري ِمنمَها َأَراَد َما سلم َعن الننسخ 

ين ألف َحِديث َمنمُسوخ َواَل  واملعارضة فروى َعن أ يب ُيوُسف َأنه َقاَل احفظ عرشم

َما َرَواُه   َحابه مل يصلهم  َأَبا حنيَفة َوَأصم َن انصاف من يتفقه َأن  َفَأيم ا من َناسخ  هَلَ ُبد 

 .الُبَخاِرين يِف َصِحيحه َهل َذلِك إاِلَّ زيغ وتعصب َباطِل َنُعوذ بِاهللَّ من َذلِك انمتهى

ُه   ِ أيب حنيَفة َوأيب ُيوُسف رْحهاَم اهلل  ش: َفإِنَّ َماَمّيم ِ َبة َهَذا المَكاَلم إىَِل اإلم اَل َيصح نِسم

نَاُه َلكِن ُرَواته   ند أيب حنيَفة بَِمعم َوإِن َما َحَكاُه َعن أيب حنيَفة قد ذكره الُبَخاِرين يِف ُمسم

َعة َليمَس  ءِضَعاف َوحييى بن نرص َصاحب َهَذا َضِعيف َقاَل َأُبو زرم ًضا َفإِن  ،   بََِشم َوَأيم

ََحاِديث كلَها ناسخها ومنسوخها مل جتمع يِف زمن أيب حنيَفة َرَْحه اهلل َوَلَقد َرحل  األم

ند   أهل احَلِديث يِف مجعَها يِف زمن أيب حنيَفة َوبعده َحتَّى مجعوها ودونت َوَهَذا ُمسم



 

63 

 

روي ُجود  َموم الُبَخاِرين  الَِّذي خرجه  حنيَفة  أيب  من  اإِلَمام  ِرَواَيته  تَيرسن  مجَلة  َمَع  نَاُه 

 . كتب احَلِديث 

د أكرب ِمنمُه باَِل ريب بأضعاف َكثرَِية َوَكَذلَِك موطأ َمالك أكرب  ومسند اإِلَمام َأْحم

نَن َواملمََسانِيد  افِِعي َأيمضا َوقد ألف َغريهم من أهل احَلِديث من السن ِمنمُه ومسند الشَّ

أح يلمَتزم  َومل  المَتزمُه مؤلفات عديدة  َكاَم  بمفرده  ِحيح  الصَّ مجع  اهلل  َرِْحهم  ِمنمُهم  د 

َوَلكِن  ِحيح  الصَّ مجع  قد  َغريمَها  َكاَن  َوإِن  اهلل  رْحهاَم  َوُمسلم  الُبَخاِرين  يمَخاِن  الشَّ

الصحيحان اللََّذان مَجعهاَم الُبَخاِرين َوُمسلم أصح المكتب املصنفة َهَذا الَِّذي َعَليمِه 

 ِ اإلم ة  مَّ
َبعضهمَأئِ َوَلفظ  اَلم  ُمسلم   سم كتاب  من  أصح  كتاب  آن  المُقرم بعد  َوَليمَس 

َفُقوا عىل َأن الُبَخاِرين   َوالمُبَخاِرين ومجهورهم عىل َأن الُبَخاِرين أصح من ُمسلم َواتَّ

أجل من ُمسلم َوأعلم بصناعة احَلِديث ِمنمُه رجح ِمنمُه َومن رجح ُمسلام َفإِنَّاَم َرجحه 

أللفاظ َألمَفاظ    بجمعه  مجع  ُيِريد  من  عىل  أيرس  َذلِك  فان  َواِحد  َمَكان  يِف  احَلِديث 

 . احَلِديث

َواب فان من َعاَدته انه إِذا َوقع   ُبَخاِرين غلط إاِلَّ َوقد َبّي فِيِه الصَّ َقاُلوا َومل َيقع للم

َوا ب َكاَم َوقع َلُه من الرَواة غلط يِف لفظ ذكر َألمَفاظ َسائِر الرَواة الَّتِي يعلم فِيَها الصَّ

َرة َأن النَّبِي   يَزال يلقى يِف النَّار َوِهي َتقول َهل من مِزيد    َقاَل اَل   ملسو هيلع هللا ىلصَحِديث أيب ُهَريم

نَّة  ة فِيَها قدمه َفَتقول قطن قطن وينزوي َبعمضَها إىَِل بعض َوأما اْلم َحتَّى يضع رب المِعزَّ
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فضل   فِيَها  َأكثر    فينشئَفيبقى  يِف  ُهَو  َهَكَذا  نَّة  اْلم فضول  فيسكنهم  خلقا  ا  هَلَ اهلل 

َواَيات  . الري

الكالم   الفتاوى( هذا  )جمموع  يف  كام  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  كالم  من  أصله 

بني البخاري ومسلم، وذكر نحًوا  و)قاعدة يف التوسل والوسيلة(، فإنه ذكر مقارنة  

 من هذا الكالم. 

لط َقاَل فِيِه َوأما النَّار َفيبقى فِيَها فضل َفالمُبَخاِري َرَواُه يِف َوَوقع يِف بعض طرقه غ

ُه َوقع َلُه يِف   اِوي بِِخاَلف ُمسلم َفإِنَّ َواب ليبّي غلط َهَذا الرَّ َسائِر املمََواِضع عىل الصَّ

فاظ ة َأَحاِديث غلط أنكرها َعَليمِه احلم ِ َأَحادِ ،  عدَّ يمَخّيم يث َقليَلة  َوالَِّذي أنكر عىل الشَّ

د ِرَواَية   َا َصِحيَحة بُِمَجرَّ جدا َوَأَحاِديث الُبَخاِرين َوُمسلم مل يقل أهل احَلِديث َأهنَّ

ُه قد َرَواَها َغريمَها من المعلاَمء واملحدثّي من اَل حُيمىص   أِلَنَّ ا بل  الُبَخاِرين َوُمسلم هَلَ

بَِحِديث بل َما من َحِديث َرَواُه إاِلَّ َوقد  َعددهمم إأال اهلل َتَعاىَل َومل ينمَفرد َواِحد ِمنمُهم 

َرَواُه قبل َزَمانه َومن َزَمانه َوبعد طوائف َوَلو مل ُيلق الُبَخاِرين َوُمسلم مل ينقص من 

َوَفوق   املمَقمُصود  َِبا  حيصل  بأسانيد  ُجوَدة  َموم ََحاِديث  األم تِلمَك  َوَكاَنت  ء  يَشم ين  الدن

ل،  املمَقمُصود َقوم اَم  آن  َوإِنَّ َوالمُقرم بمَعة  السَّ اء  المُقرَّ َرَواُه  لِنَا  َكَقوم َوُمسلم  ة  الُبَخاِرين  َرَواُه  نَا 

ِمنمهُ  ء  م الَشَّ بِنَقمل  بمَعة  السَّ َهُؤاَلِء  ُيمَتص  مل  بالتواتر  مل  ،  َمنمُقول  ِحيح  التَّصم َوَكَذلَِك 
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َحاُه َوَما َكاَن قبلهاَم ِعنمد ُيَقلند أهل احَلِديث فِيِه الُبَخاِرين َوُمسلاًم بل مُجمُهور َما   َصحَّ

ة احَلِديث مَّ
 . َصِحيحا متلقى بِالمقُبوِل َوَكَذلَِك يِف عرصمها َوبعده َأئِ

د  )قوله:   بُِمَجرَّ َصِحيَحة  َا  َأهنَّ احَلِديث  أهل  يقل  مل  َوُمسلم  الُبَخاِرين  َوَأَحاِديث 

َرَواهَ  ُه قد  أِلَنَّ ا بل  هَلَ الُبَخاِرين َوُمسلم  اَل ِرَواَية  المعلاَمء واملحدثّي من  ا َغريمَها من 

حُيمىص َعددهمم إال اهلل َتَعاىَل َومل ينمَفرد َواِحد ِمنمُهم بَِحِديث بل َما من َحِديث َرَواُه إاِلَّ  

َوقد َرَواُه قبل َزَمانه َومن َزَمانه َوبعد طوائف َوَلو مل ُيلق الُبَخاِرين َوُمسلم مل ينقص  

ء يَشم ين  الدن مهم  (من  تنبيه  بالنيات»فحديث:    للغاية  هذا  األعامل  يكن   «إنام  مل 

له كشفت صحته،    صحيًحا البخاري  إن رواية  البخاري رواه بل  وهذا من ألن 

البخاري ومسلم ويقول: جعلتم   صحة أحاديث  أقوى ما يخرد به عىل من يخشكك يف

، فيقال: غاية ما فعل البخاري ومسلم أهنم مجعوا ما ومسلمدينكم عند البخاري  

صحيحة   األحاديث  جتعل  مل  له  فروايتهم  معينة،  بضوابط  كشفوا صحَّ  وإنام 

الصحيح ألهنم اشرتطوا الصحة. 

هي  ما يف البخاري ومسلم من األحاديث الصحيحة  :  القاعدة التاسعة والعرشون

ومسلم البخاري  خلق  قبل  كشفوا صحيحة  هلا  ومسلم  البخاري  برواية  وإنام   ،

 .صحتها
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ين  )قوله:   الدن من  ينقص  مل  َوُمسلم  الُبَخاِرين  ُيلق  مل  تِلمَك  َوَلو  َوَكاَنت  ء  يَشم

ُجوَدة بأسانيد حيصل َِبا املمَقمُصود َوَفوق املمَقمُصود ََحاِديث َموم هذا أصله من كالم   (األم

لق البخاري ابن تيمية   ومسلم مل يكن يف كتابه )منهاج السنة(، وهذا حق، فلو مل خيخ

 .ضعيًفا «إنام األعامل بالنيات»حديث: 

يرض اإلسالم  كالبخاري أو مسلم أو غريمها، مل    لو مل ُُيلق عاملٌ :  القاعدة الثالثون

 من الدين يشء. ومل ينقص يشء

ِحيح مل ُيَقلند أهل احَلِديث فِيِه الُبَخاِرين  )قوله:   َوُمسلاًم بل مُجمُهور  َوَكَذلَِك التَّصم

ة احَلِديث مَّ
َحاُه َوَما َكاَن قبلهاَم ِعنمد َأئِ َصِحيحا متلقى بِالمقُبوِل َوَكَذلَِك يِف    َما َصحَّ

ما صححه البخاري ومسلم هو عند أئمة احلديث قبل   هذا مهم،  (عرصمها َوبعده

 صحيح.البخاري ومسلم 

إاِلَّ   َحاُه  َصحَّ َما  ِحيح  َتصم عىل  ووافقومها  كَِتاَبيمِهاَم  يِف  المَفنن  َهَذا  ة  مَّ
َأئِ نظر  َوقد 

ين َحِديثا غالبها يِف ُمسلم   و عرشم فاظ  اَمَواِضع يسرَية َنحم نتقدها َعَليمِهاَم َطائَِفة من احلم

 .َوقد انترص َطائَِفة هَلام َوَطائَِفة قررت َقول املنتقد 

ِحي ِصيل َفإِن فِيَها َمَواِضع منتقدة باَِل ريب يِف ُمسلم مثل َحِديث أم  َوالصَّ ح التَّفم

َعات ،  َحبِيَبة م السبت َوَحِديث َصاَلة المُكُسوف بَِثاَلث َركم َوَحِديث خلق الرتبة َيوم

ُه   ثر َما اَل انتقاد فِيِه الُبَخاِرين َفإِنَّ ثر وفيَها َمَواِضع اَل انتقاد فِيَها َوأكم ِ  َوأكم أبعد المكَِتاَبّيم
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ظ اآلخر الَِّذي يبّي َأنه   االنتقادَعن   َواَل يَكاد يروي لفظا فِيِه انتقاد إاِلَّ ويروي اللَّفم

 .منتقد

َهم َفلم يبهرج َعَليمِه فِيَها إاِلَّ َدَراِهم يسرَية َوَمَع   َلة من نقد َسبمَعة آاَلف ِدرم مم َويِف اْلمُ

َترَبة َليست بمغشوشة حَممَضة َفَهَذا إَِمام يِف َصنعته َويِف كَِتابه َسبمَعة آاَلف َهَذا َفِهَي    ُمعم

آن كتاب أصح من  َحِديث َوكرس َوَهَذا الَِّذي َقاَله أهل المعلم من َأنه َليمَس بعد المُقرم

ِ جرد فيهاَم ا المكَِتاَبّيم َكاَن أِلَن هَذيمن  اَم  إِنَّ الُبَخاِرين َوُمسلم  ِحيح  كتايب  حَلِديث الصَّ

سن   احلم ميِيز  مَت َواَل  َوالتَّابِِعَّي  َحاَبة  الصَّ آَثار  ذكر  بتصنيفهام  د  المَقصم يكن  َومل  املمسند 

املمسند َعن َرُسول اهلل   ِحيح  فِيِه الصَّ َوَما جرد  َذلِك  َفُهَو أصح   ملسو هيلع هللا ىلص واملرسل َوشبه 

ُه أصح َمنمُقول َعن املمَعمُصوم  .المكتب املصنفة أِلَنَّ

سبعة آالف درهم ومل يخغش إال يف دراهم يسرية   فلو أن عند رجلصحيح،    وهذا

غًشا   مهارته ومعرفتهوليس  الداللة عىل  يكفي يف  فهذا  وإنام غش جزئي،  ، كلًيا 

قال يف احلدي ، لذا من أقوى ما يخرد به عىل دعاة الليربالية وغريهم ممن  ثوهكذا يخ

قال: البن تيمية كالم عظيم  أن  ،  يخشككون يف البخاري ومسلم : وكثري ممن مفادهيخ

 . تصورها ملا قال هبا لو ، يتكلم بأقوال

اهلل   ستتعبدون  كنتم  ما  قال:  فإن  البخاري؟  مع  مشكلتك  ما  ئل:  سخ هبذا فلو 

البخاري؟ يخقال: ليس كذلك، فالصحيح صحيح قبل أن  ف  احلديث حتى أتى به 
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لق البخاري تصحيحه؟ فيقال: نقبل تصحيحه كام قبلنا  ، وإن قال: كيف قبلتم  خيخ

البخاري نفسه من جهة منزلته يف   غريه، فهو عامل وصاحب فن، ويؤكد هذا أن 

، ثانًيا أنه ألف هذا الصحيح وبقي قروًنا مل  العلم رفيعة، وقد توارد العلامء عىل هذا

أحد،   يسقطه  ومل  أحد  للغايةينتقده  يسرية  أشياء  يف  اخلالف  أهل  وإنام  وهم   ،

ليس من أهل التخصص وينقد  هم ممن  بعدف يأيت  التخصص وأهل املعرفة، فكي

قبل بحال  . البخاري؟ هذا مما ال يخ

، فتعاقب املهندسون كمثل رجل متميز يف اهلندسة والبناء بنى بناية مجيلة ودقيقة

وإنام  كلها  البناية  وأهل املعرفة قروًنا يتعجبون من هذه البناية احلسنة، ومل ينتقد أحٌد  

للغاية، ثم يأيت بعد هذه القرون من ليس صاحب ُتصص   اخلالف يف يشء يسري

قبل  فمثل  ،  ه كلهفينتقد قال يف البخاري  وبحال،    هقولهذا مما ال يخ ومسلم لو  هكذا يخ

 .منصفني، لكن األمر عىل خالف ذلككانوا يعقلون و

ذناهبم،  ممن ينتقد البخاري ومسلم من العقالنيني وأ لذلك جربت مع بعضهم  

تقولون   أنتم  بعضهم:  ضعَّف  فيقول  وقد  ومسلم  البخاري  يف  يشء  يخضعف  ال 

 األلباين؟! 

قال: قد ضعَّف األلباين وغريه، لكنهم أهل   صنعة وعلم، هذا أواًل، وثانًيا: هم  يخ

تخضعف لكن اذكر  أقروا بمنزلة الصحيحني بخالف   ثالًثا لك حق أن  طريقتك، 
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أهل الفقه وال متيز  وال  سلفك من أهل احلديث، فأنت ال تعرف ال أهل احلديث  

  العامل واجلاهل، فكيف يخعتد بك؟نيوال متيز ب بينهام

ِحيح من َغريه َومن المتزم جَتم  ميِيز الصَّ َا مل يلمَتزم فِيَها مَت نَن َفإهِنَّ ِريد  َفَأما املسانيد َوالسن

َن  ِحيح َغريمَها حصل ِعنمده تساهل وتسامح مل يسلم ألحد كَِتابه من االنتقاد َوَأيم الصَّ

ِزين  وم اْلمَ ابمن  مجع  َوقد  َمنمُسوخ  َحِديث  ألف  عرُشون  َأو  َمنمُسوخ  َحِديث  صناديق 

ََحاِديث يِف َوَرَقات َوَقاَل إِنَّه أفرد فِيَها قد ر َما َصحَّ   تمل املمَنمُسوخ من األم نسخه َأو احم

رض َعامَّ اَل  تاَِمل َوَقاَل َفمن سمع بَِخرَب يدعى َعَليمِه الننسخ   َوأعم َوجه لنسخه َواَل احم

َوى عم  . َوَليمَس فِيَها َفيعلم وهاء تِلمَك الدَّ

وَن َحِديثا َوذكرَها َوالَِّذي َصحَّ نسخه ِمنمَها  ُ ثمَّ َقاَل َوقد تدبرته فاذا ُهَو أحد َوِعرشم

وى َوقد   هد المعقل لصدقة إِذا سلم من اهلم أقل من عرَشة َأَحاِديث َوَهَذا ُهَو الَِّذي يشم

َا َمنمُسوَخة َوَذلَِك   نة َأهنَّ مع  ادنعى كثري من المُفَقَهاء يِف كثري من السن ا لَعجزه َعن اْلم إِمَّ

َوأما   املمَعارض  َذلِك  بُِبطماَلن  علمه  لعدم  ا  َوإِمَّ يعارضها  َأنه  يظنن  َما  َوَبّي  َبينهاَم 

َواب   هبه َودفع َما يرد َعَليمِه من ِجَهة خُمَالَفة َوَلكِن جيد َغريه قد َبّي الصَّ لتصحيح مذم

تَ  ين حَممُفوظ َواَل جَتم اَلَلة َوَكيف ينمسب مثل  يِف َذلِك أِلَن َهَذا الدن مة عىل الضَّ ِمع َهِذه األم

َهَذا إىَِل اإِلَمام أيب حنيَفة َوأيب ُيوُسف رْحهاَم اهلل َوُهَو ُيَؤديي إىَِل الطعمن يِف َرُسول اهلل  

َياء متعارضة ويرشع كل َوقت َشيمئا    ملسو هيلع هللا ىلصَويِف دينه أِلَن اَلزمه َأنه    ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيأممر بَأشم
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بلغ َذلِك َما حيتوي َعَليمِه صناديق َوهل َهَذا إاِلَّ َقول جمازف َصاحب    ثمَّ ينسخه َحتَّى 

َأل اهلل المَعافَِية  . هوى نسم

والثالثون الواحدة  املنسوخة  :  القاعدة  املتأخرين  األحاديث  النسخ عند  بمعنى 

 .غايةقليلة لل

عى  :  الثانية والثالثونالقاعدة   اخلطأ يف فهمه ويف ظنه ال    وخأنه منسكثري ممن ُيدن

 . يف صحة دعوى النسخ

ََحاِديث المَكثرَِية مل ُُيرجَها   ُضوَعة  َوَلو َقاَل إِن تِلمَك األم تاَِمل َكوهنَا َضِعيَفة َأو َموم الحم

إِنَّاَم   َفإِن نقاد احَلِديث  َمنمُسوَخة َأو متعارضة  َا  له إهِنَّ َقوم ق من  َلَكاَن أقرب إىَِل الصدم

ِحيح من َغريه أما معرَفة النَّاِسخ واملنسوخ مهام أيرس وأصل  امتازوا بتمييزهم الصَّ

ظُ  من  ِه  ِ بَِغريم ِحيح  الصَّ تاَِلط  الرافضة اخم من  َثرهم  َوَأكم واملتعصبّي  ابّي  المَكذَّ ُهور 

َذا َكاَن أهل املمَِدينَة  بالعراق وهم أكذب الطوائف َحتَّى تعدى رشهم إىَِل َأهلَها َوهِلَ

 .يتوقفون يِف َأَحاِديثهم

ال  َوَكاَن َمالك َيُقول أنزلوا َأَحاِديثهم منزَلة َأَحاِديث أهل المكتاب اَل تكذبوهم و

دي َيا ابا عبد اهلل َن بن مهم ْحم سمعنَا يِف بلدكم َأربع ماَئة    تصدقوهم َوَقاَل َلُه عبد الرَّ

َن َومن   ْحم مع َهَذا ُكله َفَقاَل َيا عبد الرَّ م َواِحد نسم ًما َونحن يِف َيوم َبِعَّي َيوم َحِديث يِف َأرم

يمِل وينفقون بِالنََّها ُبوَن بِاللَّ ب يرضم م ِر َهَذا َمَع َأنه َكاَن بِالمُكوَفِة َوَغريَها  أنزلنَا َدار الرضَّ
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َصار   يَعة  الشي من  َثره  َأكم َكاَن  الَِّذي  المَكِذب  لَِكثمَرة  َوَلكِن  كثري  األكابر  الثيَقات  من 

َتبه عىل من اَل ُيَمينز َبّي َهَذا َوَهَذا بَِمنمِزَلة المَغِريب إِذا دخل إىَِل بلد يصف   َمر يشم األم

خو كذابون  وبمنزلة  َأهله  الثيَقة  الصدوق  يعرف  َحتَّى  ِمنمُهم  حيرتس  َفإِنَُّه  انون 

َراِهم الَّتِي كثر فِيَها المِغشن فانه حيرتس َعن املمَُعاَمَلة َِبا من اَل يكون نقادا  . الدَّ

اَل  )قوله:   المكتاب  أهل  َأَحاِديث  منزَلة  َأَحاِديثهم  أنزلوا  َيُقول  َمالك  َوَكاَن 

 العراق لكثرة الكذب فيهم.يعني أحاديث  (تصدقوهمال تكذبوهم و

وفرط  َأنمَصافهمم  قلَّة  يِف  َهُؤاَلِء  َحال  المعجب  ِمنمُه  يقمِض  َوالَِّذي  م:  له  َقوم َوِمنمَها 

رهمم واعتسافهم َأن الُبَخاِرين َنشأ ببخارى َوحصل َما حصل من احَلِديث َِبا   َجوم

ين ُم  إهِنَّ ثمَّ  كلهم  لَها حنفيون  َأن َوَأهم َواضح عىل  َدلِيل  َوَذلَِك  َعنمُهم  احَلِديث  فون 

ُعَلاَمء  َكاُنوا  َأهنم  إاِلَّ  ُجوَدة  َموم نَِفيَّة  احلمَ ِعنمد  َكاَنت  الُبَخاِرين  الَّتِي مجعَها  ََحاِديث  األم

املمُِحيط   َصاحب  ذكره  المقصاص  اَمِعيل  إِسم بن  د  حُمَمَّ الُبَخاِرين  يسمون  راسخّي 

 .ملنسوخ َفلم يعملوا باَِم َثبت ِعنمدهم نسخهعلُموا النَّاِسخ وا

ِديِث َحتَّى جوز نسخ   ِذ بِاحلمَ َخم َوَكاَن َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل رجال كثري االعتناء بِاألم

َوقدم   أمي  الرَّ باملراسيل وقدمها عىل  َوعمل  احَلِديث  منزَلة  ة  لُقوَّ ِديِث  بِاحلمَ المكتاب 

َحايِبن عىل المقَياس َقاَل   ُهول عىل المقَياس َوقدم َقول الصَّ د َما ِرَواَية املمَجم نرص بن حُمَمَّ

َاع فان َأَبا حنيَفة َكاَن أشده  مجم ِ َرَأيمت رجال َأكثر أخذا لآلثار من أيب حنيَفة َوأما اإلم
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االمجاع  ترب  َواعم ِحق  الالَّ َاع  مجم ِ اإلم َعن  َمانِعا  ابِق  السَّ تاَِلف  ااِلخم جَيمَعل  مل  َلُه  ِرَعاَية 

أمي المقَياس فقد سلم َلُه المعلاَمء كل  السكويت أما َحاب الرَّ هم َحتَّى سموا اصحابه َأصم

ته رجال َلو ادنعى َأن َهِذه   َقاَل َمالك َرَْحه اهلل ِحّي ُسئَِل َعن أيب حنيَفة َرَْحه اهلل َرَأيم

َتِقيم انمتهى اط ُمسم ة َوقد هدى إىَِل رِصَ  . السارية َصاَرت َذَهبا ألقام بِحجَّ

د بن إِ  اَمِعيل المقصاص ذكره َصاحب املمُِحيط  ش: َفَقوله يسمون الُبَخاِرين حُمَمَّ سم

اَم يبلغُه َقول مبغضه َعنُه َومل يكن ِعنمده   َفإِن َهَذا َكاَلم من مل يبلغُه سرية الُبَخاِرين َوإِنَّ

ل من كذبه َوإاِلَّ َفالمُبَخاِري َرَْحه اهلل َرحل إىَِل المباَِلد يِف  َتدلن بِِه عىل صدق الَقوم َما يسم

َصار َوَهِذه أسانيده تشهد َلُه بذلك َحتَّى طلب احَلِديث وَ  َمم المعلم إىَِل مَجِيع حمدثي األم

احَلِديث   َحاب  َأصم بِِه  َفسمع  َداد  َبغم قدم  َوملا  نظرائه  عىل  بِِه  فاق  َما  نة  السن من  مجع 

َهَذا  متن  َوجعُلوا  وأسانيدها  متوهنا  فقلبوا  َحِديث  ماَئة  إىَِل  وعمدوا  َتمُعوا  اجم

إل نَاد  سم ِ رجل  اإلم لكل  أنفس  عرَشة  إىَِل  ودفعوها  آخر  ملتن  َهَذا  نَاد  َوإسم آخر  سناد 

َفَحرَضَ   الُبَخاِرين  عىل  يلقوها  َأن  لس  املمجم وا  َحرَضُ إِذا  َوأمُروُهمم  َأَحاِديث  عرَشة 

إَِليمِه رجل   له انتدب  لس بَأهم َمَأن املمجم َفَلامَّ اطم َحاب احَلِديث  لس مَجاَعة من َأصم املمجم

 َ المعرشم من  من  فرغ  َحتَّى  اعرفه  اَل  َفَقاَل  ََحاِديث  األم تِلمَك  من  َحِديث  َعن  َفَسَأَلُه  ة 

ة َوالمُبَخاِرين َيُقول اَل أعرفُه َفَأما المعلاَمء فعرفوا بإنكاره َأنه َعاِرف َوأما َغريهم   َ المعرشم

ة َفَكاَن َحاله َمعَ  َ ه َكَذلِك ثمَّ َفلم يدركوا َذلِك ِمنمُه ثمَّ انتدب رجل آخر من المعرشم

فرغوا   َفَلامَّ  أعرفُه  اَل  له  َقوم يزيدهم عىل  اَل  َوالمُبَخاِرين  ة  َ المعرشم امتام  إىَِل  انتدب آخر 
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المتفت إىَِل األول ِمنمُهم َفَقاَل أما َحِديثك األول َفُهَو َكَذا َوَكَذا َوالثَّايِن َكَذا عىل النسق 

نَ  ة َفرد كل متن إىَِل إِسم َ نَاد إىَِل َمتنه ثمَّ فعل إىَِل آخر المعرشم بالباقّي مثل   اده وكل إِسم

لِ  ِظ واذعنوا َلُه بِالمَفضم فم ِ  . َذلِك َفأقر َلُه النَّاس بِاحلم

َلُه َفضله َوقدرته عىل استنباط االحكام َوإِن  َومن نظر يِف تبويب َصِحيحه ظهر 

َثرَ  نة بَِأكم َّا أَحاط بِِه نظراؤه  َكاَن يِف بعض تبويبه نظر َوَلو مل يكن قد أَحاط من السن  مِم

ِحيح َوهل سمع يِف أهل  َدار الَِّذي يِف َجامعه من الصَّ ِمنمَها ملا قدر عىل مجع َهَذا املمِقم

نَِفيَّة َأو َغريهم َحتَّى ُيَقال إِن الَِّذي حصله من احَلِديث ِمنمُهم   ُبَخارى بنظريه من احلمَ

د   َوَلو سمع َأساَمء مشاُيه الَّذين روى َعنمُهم مل يقل َهِذه املمَقالة وكوهنم يسمونه حُمَمَّ

ُه َفاَم ُهَو بِأول من تنقصه حساده  اَمِعيل المقصاص اَل يرضن  بن إِسم

نَاء ُقلمَن لوجهها ... حسدا وبغيا إِنَّه لذميم( سم  . )كرضائر احلمَ

َأَبا حنيَفة نردع من يذمه ونزجره ومدح   اإِلَمام  ذمن  اَل َوإِذا سمعنَا من  الُبَخاِرين 

نقابله بذم أيب حنيَفة بل نرد ذمن اإِلَمام أيب حنيَفة َرَْحه اهلل ونقر مدح الُبَخاِرين َرَْحه 

َعل يِف ُقُلوبنَا غال للَّذين }اهلل   ياَمن َواَل جتم ِ َوانِنَا الَّذين سبُقوَنا بِاإلم خم ِفر لنا َوإِلِ َربنَا اغم

 .10رشم احلمَ  {آمنُوا َربنَا إِنَّك رؤوف َرِحيم

، املسألة عىل الذم فهناك من ذمَّ أبا حنيفة قوي، يقول إن كان    ، كالمٌ له  اهلل  غفر

 فلنقبل ذمهم يف أيب حنيفة!
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ون  امُّ ولو كان الذَّ   التثبُّتال ينبغي أن ُيغرتَّ بالذم إال بعد  :  القاعدة الثالثة والثالثون 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكام فعلت قريش مع النبي  ، من أقارب املذموم

فُيدافع عن ذم أيب   فعل   ال يصح أن يكون الدين ردة:  القاعدة الرابعة والثالثون

 س.حنيفة بذم البخاري أو العك

للنبي   النصارى  ذم  السالم-فذم عيسى    ملسو هيلع هللا ىلصوهذا كمن سمع  فهذا ال   -عليه 

 جيوز.

فهو يقول سليامن وأمثاله،    أيب  الفقهاء كحامد بن أبو حنيفة عىل مذهب مرجئة  

ليس من اإليامن، وهذا القول أمجع السلف عىل    وأن العملعتقاد  اإليامن قول وا

عىل   السلف  نكري  اشتد  وقد  جربيل:  حديث  رشح  يف  تيمية  ابن  ذكر  وقد  ذمه، 

 مرجئة الفقهاء. وهو القول الذي قال به أبو حنيفة.

ن  ليس من اإليام  العملفهو سيجعل هذه حممدة أليب حنيفة، وذلك أنه إذا قال إن  

رت األمة! وهذا غري صحيح كام سيأيت.   أبو  فإذن لن تخكفر األمة، فلوال فن  حنيفة لكخ

فهو سيذكر مسائل يف ظنه أن أبا حنيفة أصاب وأن أبا حنيفة ملا أصاب انتفعت  

احلاكم   هذا  قنع  يخ أن  يريد  فكأنه  حنيفة،  أبو  قلد  يخ أن  يستوجب  فهذا  هبذا،  األمة 
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قلد مذهب أيب حنيفة حتى يستفيد من مذهبه، وليع لم أن األمة لوال  والسلطان أن يخ

 مذهب أبو حنيفة هللكت أو ترضرت ...إلخ. 

ياَمن  ِ َأَلة األوىل يِف اإلم لِيده املمَسم له م: َوأما املمَقمصد َفِفي ذكر مَسائِل توجب َتقم َوِمنمَها َقوم

بِالليَس  َرار  قم ِ َواإلم بِالمَقلمِب  ِديق  التَّصم ياَمن  ِ اإلم َأن  إىَِل  اهلل  َرَْحه  َأُبو حنيَفة  َفمن ذهب  اِن 

َفُهَو ُمؤمن واألعامل َأي  بِلَِسانِِه  بِه فِياَم َجاَء بِِه من ِعنمد ربه َوأخر  بَِقلم ًدا  حُمَمَّ صدق 

َا  َأهنَّ إىَِل  اهلل  َرَْحه  افِِعي  الشَّ فِيِه َوذهب  َداخل  ج غري  َواحلم َكاة  َوالزَّ م  وم َوالصَّ اَلة  الصَّ

َكاة َأوَداِخَلة فِيِه َويلمزم من َذلِك َأن من ترك ال م َأو منع الزَّ وم اَلة َوالصَّ ج    صَّ ترك احلمَ

َفاِق َفيكون يِف النَّار َخالِدا خملدا   اَل يكون ُمؤمنا أِلَن المكل َينمَتِفي بِانمتَِفاء جزئه بااِلتي

د  حُمَمَّ اهلل  إاِلَّ  إَِله  اَل  َقاَل  من  َأن  عىل  الَّة  الدَّ باألحاديث  وبطالنه  ره  رَضَ ُيفى  َواَل 

َهب أيب حنيَفة َرَْحه اهلل َلَكاَن كل من ترك فعال من  نَّة فلوال َمذم َرُسول اهلل دخل اْلم

َرَأته وبوطئها يكون َزانيا َويبمطل حجه وجهاده  ُكوَرة آنِفا َكافًِرا تطلق امم اَمل املمَذم َعم األم

 .انمتهى

َا َداِخَلة فِيهِ )قوله:   افِِعي َرَْحه اهلل إىَِل َأهنَّ بالشافعي   اخاًص ليس  هذا    (َوذهب الشَّ

 بل مجيع السلف. 

افِِعين َوأْحد َوَغريهم  ياَمن َقول َوعمل َمالك َوالشَّ ِ ة عىل َأن اإلم مَّ
َئِ ش: َفإِن َأكثر األم

ُروَفة َأَلة َمعم تَِصاص َواملمَُصننف مل يذكر  ،  َرِْحهم اهلل َتَعاىَل َفاملمَسم افِِعين َِبا اخم َوَليمَس للشَّ
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صنف  الَِّذي  َوَكأن  اهلل  َرَْحه  افِِعي  الشَّ إاِلَّ  كلَها  ُكوَرة  املمَذم عرَشة  تَّة  السي مَسائِله  يِف 

افِِعي بِالذكر َواهلل أعلم َهب َفلَذلِك ُيص الشَّ  .ألَجله َهِذه الرَساَلة َشافِِعين املمَذم

هو   بنىتاآلن  ثم  خطأ  ر  خطأ،    صوَّ إن  فعليه  قالوا  إذا  واحلج العلامء  الزكاة 

كافر مطلًقا؟ تاركها  إن  يقولون  فهل  الصاحلة من اإليامن،  يلزم   واألعامل  ال، ال 

إن   يقولون  فال  الفقهاء  مرجئة  بخالف  ينقص  إيامنه  إن  يقولون  لكنهم  التكفري، 

 . إيامنه ناقص يف احلياة الدنيا

ياَمن َقول َوعمل )قوله:   ِ ة عىل َأن اإلم مَّ
َئِ قال أكثر األئمة بل   (ش: َفإِن َأكثر األم ال يخ

احل العز  أيب  ابن  أراد  إذا  إال  األئمة،  أن  كل  مرجئة نفي  ألن  الفقهاء؛  عن  يتكلم 

، وقد استعمل نحًوا من هذا أبو عبيد القاسم بن سالم، فإنه الفقهاء فقهاء وخالفوا

الفقهاء... أو كالًما نحو هذا، فبالنظر  يف هذه املسائل قال: اختلف  أول ما تكلم  

ة إىل ما عليه األموأن مرجئة الفقهاء من مجلة الفقهاء فيصح، لكن بالنظر  للفقهاء  

  خالف هذا القول.والسلف، فالسلف جممعون عىل 

وتلبيس أهل الباطل أهنم إذا أرادوا رد قوٍل   من مكر:  القاعدة اخلامسة والثالثون

 لُيضعفوه، وقد يكون القول مما أمجع العلامء عليه.  حرصوه يف خمالفهم

فإهنم  احلزبيني ك ع  احلركيني  السلفيني  يقولون  زوًرا -ن  يسموهنم  الذين 

يقررون -باجلامية كم، فيحاولون جعلها خاصة هبم للحا   لسمع والطاعةا  : إهنم 
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باجلامية فحسب، بل يقوله   االعتقاد ال يقوله من يسموهنم  هذاو  لينفر الناس منه

أئمة السنة بل ومجيع  مجيع   ملا  العلامء املعارصين من  علامء السلف املاضني، لكن 

 حتى يخضعفوه. مفيمن يريدون الرد عليه هذا احلق حرصوهأرادوا أن يردوا 

َرَْحه اهلل لِيد أيب حنيَفة  َتقم إىَِل  النَّاس حمتاجون  َأن  ُهنَا  املَُصننف  يِف   َوالَِّذي َقصده 

من  يلمزم  ُه  بَِأنَّ َذلِك  عىل  تدلَّ  َواسم ياَمن  ِ اإلم ى  ُمَسمن يِف  َداِخَلة  غري  اَمل  َعم األم بَِأن  ل  الَقوم

اَمل َعم تَِفاء بعض األم ياَمن َأنه َينمَتِفي بِانم ِ ى اإلم اَمل يِف ُمَسمن َعم ل بُِدُخول األم  .الَقوم

ِصيل اَل ُبد من التَّنمبِيه َعَليمِه َوُهوَ  َكاة َأو   َوهنا َتفم م َأو الزَّ وم اَلة َأو الصَّ َأنه ان ترك الصَّ

اَلِم جيوز َأن ُيفى َعَليمِه ُوُجوبه جاحدا َلُه َفُهَو  سم ِ ج إاِلَّ َأن يكون قريب عهد بِاإلم احلمَ

َاع إِن جحد َذلِك َوإِن َتركه عمدا غري َجاحد فقد قيل إِنَّه يكفر َوقيل  مجم ِ َكافِر بِاإلم

ك ِمنمُه يكفر بِتِلمَك الصَّ  م ين َوقيل إِنَّاَم يكفر إِذا تَكرر الرتن َكان الدن اَلة دون َغريَها من َأرم

اَلة حدا  ِ َأو َثاَلث اَل برتك َصاَلة َواِحَدة َوقيل يقتل برتك الصَّ فيكفر برتك َصاَلَتّيم

يِف   َوَبعضَها  اهلل  َرَْحه  د  َأْحم َهب  َمذم يِف  ُروَفة  َمعم َوال  َأقم َهِذه  كل  لكفره  َهب اَل    َمذم

افِِعي َوَمالك َوَغريهم  ل أيب حنيَفة َرَْحه اهلل بَِأن   الشَّ ِجيح لَقوم م َواَل َيصح الرتَّ

ج غري َداخل  َكاة َواحلم م َوالزَّ وم اَلة َوالصَّ ل بَِأن الصَّ لِيده يِف الَقوم النَّاس حمتاجون إىَِل َتقم

َفُهَو َكافِر َفإِن َهَذا   ياَمن إاِلَّ َأن ُيَقال إِن من ترك َشيمئا من َذلِك َعاِمًدا  ِ ِجيح يِف اإلم َترم

ِحيح لِيِل الصَّ ِجيح بِالدَّ م  . َفاسد َفاَل يكون الرتَّ
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م َأو  )قوله:   وم اَلة َأو الصَّ ِصيل اَل ُبد من التَّنمبِيه َعَليمِه َوُهَو َأنه ان ترك الصَّ َوهنا َتفم

اَلِم جيوز َأن ُيفى َعَليمِه ُوُجوبه جا سم ِ ج إاِلَّ َأن يكون قريب عهد بِاإلم َكاة َأو احلمَ حدا  الزَّ

َاع إِن جحد َذلِك َوإِن َتركه عمدا غري َجاحد فقد قيل إِنَّه يكفر  مجم ِ َلُه َفُهَو َكافِر بِاإلم

ين َكان الدن اَلة دون َغريَها من َأرم    (َوقيل يكفر بِتِلمَك الصَّ

رر حمل النزاع،  وهو أن الرتك بدافع عقدي كفر، وإنام اخلالف يف ترك  أراد أن ُيخ

 .الصالة بال دافع عقدي 

حتى عىل قول اآلخرين الذين يرون أن العمل من اإليامن، ال يكفرون برتك  ف

دافع   إن  ثم  فليس أليب حنيفة متيز يف هذا،  دافع هؤالء،  الصالة،  أيب حنيفة غري 

 دافعه دافع باطل وهو أن العمل ليس من اإليامن. ف

َوا اَلة  الصَّ النَّاس  ك  يرتم َأن  لُكم  َقوم من  يلمزم  إِنَّه  قيل  ج  َوَلو  َواحلم َكاة  َوالزَّ م  وم لصَّ

َوَيُقوُلوَن َنحن ُمؤمنُوَن اَل يرض إياَمننَا ترك َهِذه المِعَباَدات َلَكاَن َهَذا أبلغ يِف التشنيع  

 . َوَلكِن مثل َهَذا اَل يرتضيه َفِقيه

ياَمن َيُزول   ِ ياَمن َأن َيُقول اَل نسلم َأن اإلم ِ ى اإلم اَمل َداِخَلة يِف ُمَسمن َعم وللقائل بَِأن األم

َلُه  ياَمن أصل  ِ اإلم َفإِن  ياَمن  ِ اإلم ى  ُمَسمن يِف  َداِخَلة  َكاَنت  َوإِن  اَمل  َعم األم بَِزَوال عمل من 

َقاَل   َكاَم  َأعم   ملسو هيلع هللا ىلصشعب  َبة  ُشعم َوِستُّوَن  بضع  ياَمن  ِ اهلل )اإلم إاِلَّ  إَِله  اَل  َأن  َشَهاَدة  اَلَها 

ََذى َعن الطَِّريق( ُمتَّفق َعَليمهِ  َناَها إَماَطة األم  .َوَأدم
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َكاة )قوله:   َوالزَّ م  وم َوالصَّ اَلة  الصَّ النَّاس  ك  يرتم َأن  لُكم  َقوم من  يلمزم  إِنَّه  قيل  َوَلو 

ج َوَيُقوُلوَن َنحن ُمؤمنُوَن اَل يرض إياَمننَا ترك   َهِذه المِعَباَدات َلَكاَن َهَذا أبلغ يِف  َواحلم

 يلزم عىل قولكم التسهيل يف ترك الصالة قال:  ، فلحجة عليههبذا قلب ل  (التشنيع

 .  يزال مؤمنًا كامل اإليامن كام تقولون الوغريها من العبادات وأن من تركها كلها 

أن   وبني ينبغي  اإليامن  باب  يف  الفقهاء  مرجئة  بني  اخلالف  أن  السلف يخعلم   

بأنه مؤمن    يف صاحب الكبرية  يف الدنيا يقولون هذا بأهنم    يختصورخالٌف حقيقي، و

اسب بسيئته  كامل اإليامن، إذا مات فريون أن كاًل ُيخ ، فهم يف أحكام وبذنبه  أما 

الفون السلف، وقد شدد السلف النكري    وذلك يرجع ألمرين:عليهم  اآلخرة ال خيخ

 . التسهيل يف الذنوب واملعايصاألول:  -

 ألفاظ الكتاب والسنة. أهنم خالفوا  الثاين: -

يف مواضع: اخلالف شبيه  هذا ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية، لذا قال ابن تيمية  

  األسامء يف   كالسلف، وإنام اخلالف معهم يفباللفظي. يريد أهنم من جهة اآلخرة  

 أحكام الدنيا. 

ياَمن بزواله َكَشَهاَدة َأن اَل إَِله إاِلَّ اهلل َوِمنمَها َما اَل  ِ عب ِمنمَها َما َيُزول اإلم َوَهِذه الشن

ََذى األم بزواله كإماطة  ياَمن  ِ اإلم َما   َيُزول  ِمنمَها  َبينهاَم  ينشأ  الَّتِي  الطَِّريق والشعب  َعن 

إَماَطة من  يقرب  َما  َوِمنمَها  الوحدانية  َشَهاَدة  من  المكل   يقرب  بَِأن  ل  َوالمَقوم ََذى  األم
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ُموع َفَهَذا غلط َفإِن من قطعت َيده  تَِفاء املمَجم َينمَتِفي جزئه مغلطة َفإِن َأَراَد بِِه َقائِله بِانم

ء ِمنمُه َوإِن َأَراَد بِِه  مثال مل  َتَفى وجوده َوإِن َكاَنت َيده ُجزم ُيرج َعن َكونه إنمَسانا َواَل انم

المَكاَمل  انمَتَفت صفة  هلمم  بَقوم الَِّذي يعنونه  ُهَو  َوَهَذا  َفُمسلم  يمَئة االجتامعية  اهلمَ تَِفاء  انم

له َتَعاىَل   هد هَلَذا َقوم ِمنُوَن الَّ }َويشم اَم املمُؤم َفال    {ذين إِذا ذكر اهلل وجلت ُقُلوِبمإِنَّ َنم  . 2األم

ياَمن بزواله َكَشَهاَدة َأن اَل إَِله إاِلَّ اهلل َوِمنمَها  )قوله:   ِ عب ِمنمَها َما َيُزول اإلم َوَهِذه الشن

ََذى َعن الطَِّريق ياَمن بزواله كإماطة األم ِ هذا أصله من كالم ابن القيم    (َما اَل َيُزول اإلم

  .)يف )حكم تارك الصالة 

ُموع  )قوله:   املمَجم تَِفاء  بِانم َقائِله  بِِه  َأَراَد  َفإِن  َينمَتِفي جزئه مغلطة  المكل  بَِأن  ل  َوالمَقوم

َتَفى وجوده هذه    (َفَهَذا غلط َفإِن من قطعت َيده مثال مل ُيرج َعن َكونه إنمَسانا َواَل انم

يقولون: اإليامن كلفظ عرشة، إذا نقص   ل وهو أن مرجئة الفقهاءإىل إشكا  إشارة

إذا ذهب بعضه تغري وانتهى، وقد رد عليهم   واحد صار تسعة، فكذلك اإليامن 

وأشار هلذا ابن أيب العز احلنفي   شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف )جمموع الفتاوى(

 ، وملخص الرد كالتايل: هنا، وأيًضا أشار لذلك يف رشح )الطحاوية(

 رقم   ذهبإذا  عرشة،    ظمن األمور ما إذا ذهب بعضها ذهب كلها، كلف  :أواًل 

صارت تسعة، ومن األمور ما ليس كذلك، كاإلنسان، إذا قخطعت يده يبقى   واحد
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إنساًنا، وكالشجرة إذا قخطع بعض أغصاهنا فإهنا تبقى شجرة، فلامذا جعلتم اإليامن  

 بل دلت األدلة عىل أنه من الثاين دون األول. دون الثاين؟من الصنف األول 

العرشة إذا نقص بعضها بقي تسعة، وأنتم تقولون إذا ذهب البعض ذهب   :ثانًيا

والواقع أن العرشة إذا نقص واحد تقولون إذا نقص واحد صارت صفًرا!  والكل،  

 تقول مؤمن ناقص اإليامن. صار تسعة، فبدل من أن تقول مؤمن كامل اإليامن 

نة َكثرَِية واملنفي  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقوله  )اَل إِياَمن ملن اَل َأَماَنة َلُه( وأمثال َذلِك يِف المكتاب َوالسن

بِِه   َأَراَد  َوإِن  ياَمن  ِ املمُطلق اَل ُمطلق اإلم ياَمن  ِ المَكاَمل فينفي ِصَحة اإلم َهَذا صفة  يِف مثل 

ة بِانمتَِفاء جزئها َوإِن   َ م َكاَم َينمَتِفي المعرشم تَِفاء ااِلسم ُموع مل ينتف َفُهَو غلط انم َكاَن املمَجم

ى  تَِفاء بعض املمَُسمن بِانم نمس مل ينتف  ِ نَاس َواسم اْلم َجم ياَمن من َأساَمء األم ِ َفإِن اإلم َأيمضا 

ياَمن بجحود بعض َما  ِ تَِفاء اإلم م لعدد َخاص َوإِنَّاَم نظريها انم ة فاهنا اسم َ بِِخاَلف المعرشم

 ِ ُسول َفإِن اإلم تَِفاء َجاَء بِِه الرَّ له َوالمكل َينمَتِفي بِانم َذا َأن َقوم م َخاص َلُه َفظهر ِِبَ ياَمن اسم

َفاِق غلط  . جزئه بااِلتي

الَّة عىل َأن من َقاَل اَل إَِله إاِلَّ اهلل  ره وبطالنه باألحاديث الدَّ َوَقوله َواَل ُيفى رَضَ

نَّة د َرُسول اهلل دخل اْلم  . حُمَمَّ

 َ ة َلُه يِف األم نَّة َأن اَل ش: اَل حجَّ ُه اَل يلمزم من ُدُخول اْلم َحاِديث الَّتِي َأَشاَر إَِليمَها َفإِنَّ

َفاَعة املمُتَّفق عىل  خل النَّار َواَل ُدُخوله النَّار َأن يكون فِيَها َخالِدا خملدا َوَحِديث الشَّ يدم



 

82 

 

ته يدل عىل َذلِك َويدل عىل ِزَياَدة  ياَمن ونقصانه فان فِيِه    ِصحَّ ِ انه ُيرج من النَّار  اإلم

َدل  من يِف قلبه ِمثمَقال َحبَّة من بر َأو شعري من إِياَمن تمن من يِف قلبه ِمثمَقال َحبَّة من َخرم

َعن   الُبَخاِرين  َويِف َصِحيح  إِياَمن  َحبَّة من  ِمثمَقال  أدنى من  قلبه  يِف  ثمَّ من  إِياَمن  من 

َتاح    وهب بن ُمنَبنه َأنه قيل َلُه َأَليمَس اَل إَِله نَّة َقاَل بىَل َوَلكِن َليمَس ِمفم َتاح اْلم إاِلَّ اهلل ِمفم

نَان فتح َلك َوإاِلَّ مل يفتح َلك َواَل يلمزم من نقص  نَان َفإِن ِجئمت بمفتاح َلُه َأسم إاِلَّ َلُه َأسم

َذا   اَمل َأو بضعفه يِف َنفسه َزَواله َكاَم تقدم َوهِلَ َعم تَِفاء بعض األم ياَمن بِانم ِ َواهلل أعلم َقاَل  اإلم

كال   َفإِن  ومَها  َوَنحم َوالمَبرَص  المعقل  َنظرِيه  َويكون  َسَواء  َأصله  يِف  َوَأهله  الطََّحاِوين 

َومن مل يرجح احلكم   ِمنمُهاَم َأهله يِف َأصله َسَواء َوإِن َكاَن المُعَقاَلء والبرصاء متفاوتّي

َلُه ااِلنمتَِصار لتاركي َينمَبِغي  لِيِل اَل  َهب من   بِالدَّ ج ويرجح َمذم َكاة َواحلم اَلة َوالزَّ الصَّ

املرجئة  َقول  إىَِل  َينمَتِهي  َذلِك  َفإِن  والتهويل  التشنيع  د  بُِمَجرَّ َعنمُهم  ِفيِف  بِالتَّخم َقاَل 

ِصينة ياَمن َمعم ِ  . الَّذين َقاُلوا اَل يرض َمَع اإلم

َهب أيب حنيَفة َرَْحه   اَل َمذم له م: َلوم اَمل َوِمنمَها َقوم َعم اهلل َلَكاَن كل من ترك فعال من األم

ُكوَرة آنِفا َكافًِرا إىَِل آِخره  .املمَذم

هبه َلَكاَن  اَل مذم َهب أيب حنيَفة َلَكاَن َكَذا َوَلوم اَل َمذم ش: َوقد تَكرر ِمنمُه َنظرِي َذلِك َلوم

تَِقاد املعتقد كفر ُمسلم َأو بطاَلن ِريم َحاَلل    َكَذا َوُهَو َكاَلم َساقِط أِلَن اعم حق َأو ََتم

ار ملا اعتقدوا يِف املماََلئَِكة  ء َعامَّ ُهَو َعَليمِه َأال ترى َأن المكفَّ م َأو عكس َذلِك اَل ُيغري الَشَّ
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ار المَباطِل  َأهنم إناث مل ُيغري َذلِك املماََلئَِكة َعامَّ هم َعَليمِه َومل يصريوا إَِناًثا العتقاد المكفَّ

اَل املمُسلُموَن لَكاَنتم املماََلئَِكة إَِناًثا  فيهم َواَل ُيَقال افِِعين  ،  َلوم َوَلو مل ُيلق َأُبو حنيَفة َوالشَّ

املمُشكل   التَّبملِيغ وإيضاح  إاِلَّ  ين  الدن َأمر  المعلاَمء من  إىَِل  َوَليمَس  اَلم  سم ِ اإلم ملا رضن دين 

ِريم َفإىَل  ِفري والتفسيق والتحليل َوالتَّحم  . اهلل َوَرُسولهَوأما َأمر التَّكم

 . حقيقته  ُيغرييف يشء ال عتقاداال : القاعدة السادسة والثالثون

 .التبليغ وإيضاح الدينوظيفة العلامء : القاعدة السابعة والثالثون

والثالثون الثامنة  سوامها :  القاعدة  ألحد  ال  ولرسوله  هلل  حق  فليس  التكفري   ،

ره وال أن يزين بأهل من زنى بأهله، ألنه حق اهلل. ر من كفَّ ذكره ابن    ألحد أن ُيكفي

 تيمية يف كتابه )الرد عىل البكري(. 

تَِسال  َأَلة الثَّانَِية يِف الطهارات َقاَل َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل َوجيوز ااِلغم له م: املمَسم َوِمنمَها َقوم

فلوال  جيوز  اَل  افِِعي  الشَّ َوَقاَل  ومَها  َوَنحم واألخثاء  بالروث  سخن  باَِمء  َوالمُوُضوء 

َهب أيب حنيفَ  المباَِلد أبدا َوإِذا مل    ْحاماتة َرَْحه اهلل مل يطهر أحد مِمَّن دخل  َمذم َهِذه 

ِجد   ر مل تصح صاَلته َفاَل جيوز َلُه مس املمُصحف بَِيِدِه َواَل جيوز َلُه ُدُخول املمَسم يَتَطهَّ

َأَلة األوىل   آن َوإِذا َزاَل صاَلته َزاَل إياَمنه َوَلِزَمه َما ذكرَنا يِف املمَسم َواَل جيوز َلُه قَِراَءة المُقرم

 .انمتهى
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افِِعي َرَْحه اهلل غري حُمَرر بل ُهَو غلط أِلَن املَاء املسخن  ش: فان   َما َنقله َعن الشَّ

س باال تفاق  بِالنََّجاَسِة إِذا َكاَن َبّي املَاء َوَبّي ُدخان النََّجاَسة َحائِل ُحَصّيم اَل َيَتنَجَّ

َوَكَذلِ  د  َأْحم َعن   ِ َواَيَتّيم الري َدى  إِحم يِف  اَمله  تِعم اسم يكره  غري  َوَلكِن  ائِل  احلمَ َكاَن  إِن  َك 

ء إىَِل املَاء َوَهَذا َمبمنِين عىل َأن ُدخان النََّجاَسة نجس  ُحَصّيم َومل بتحقق ُوُصول يَشم

د َرَْحه اهلل  َحاب َأْحم ُهور ِعنمد َأصم َهب َمالك َوُهَو املمَشم ِ يِف َمذم َلّيم ِعنمده َوُهَو أحد المَقوم

ِ َعنُه   َواَيَتّيم َدى الري َهب أيب حنيَفة َوَمالك َوإِحم َرى َأنه َطاِهر َكاَم ُهَو َمذم ُخم َواَية األم َوالري

َدى افِِعي    يِف إِحم َهب الشَّ َهب أهل الظَّاِهر َوَغريهم َوُهَو َوجه يِف َمذم ِ َوُهَو َمذم َلّيم المَقوم

َرَدات أيب حنيَفة َكاَم ُهَو َظاهر َكاَلم املَُصننف  َمَع عدم َتريره    َأيمضا َفَليمَستم ِهَي من ُمفم

املَاء   يِف  ِديد  التَّشم من  أيب حنيَفة  َهب  َمذم يِف  باَِم  التشنيع  َفَلو عكس  َأَلة  املمَسم يِف  للنَّقمل 

ا فِيِه أثر َما مل يكن   اَمِل وبقليل النََّجاَسة َوإِن مل ير هَلَ تِعم ل بِنََجاَستِِه بِااِلسم ائِم َوالمَقوم الدَّ

نقل  بَِغريم  بذلك  َأذمرع  تَِيار    عرَشة  اخم ُهَو  اَم  إِنَّ َأيمضا  أيب حنيَفة  َقول  ُهَو  َواَل  ِعي  رَشم

رج َما اَل ُيفى ُخُصوصا بالبالد الَّتِي َأَشاَر إِلَيمَها املَُصننف   َحابه َويِف َهَذا من احلمَ َأصم

َرَدات أيب حنيَفة  وأمثاهلا َلَكاَن أظهر َلكِن اَل يستحسن مثل َهَذا َوَلو َكاَنت من ُمفم

َرَدات ِمنمَها َما َدلِيله قوي  ودلي لها قوي َوالنَّاس حمتاجون إَِليمَها َفاَم من إَِمام إاِلَّ َوله ُمفم

 .َوالنَّاس حمتاجون إَِليمِه َوِمنمَها َما ُهَو بِِخاَلف َذلِك

هو كالمهم فيام    وغريه من العلامء أنه يتنجس أو يتغري،  بحث الشافعي  أواًل/ إذا

يف   يدخل  ال  فإنه  حائل  هناك  كان  إذا  أما  املاء،  يخبارش  الدخان  كان  كالمهم، إذا 
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ن   /وثانًيا خن وسخ النجس  الروث  هذا  استخعمل  ملا  ألنه  س  يتنجَّ ال  أنه  الصواب 

ان ليس نجًسا فأصبح شيًئا بدخانه استحال وتغري، لذلك الصواب أن هذا الدخ

 آخر. 

 إذن وقع يف ثالثة أخطاء:

ال يصح  ، وهذا  ، ملا قال إهنم ُيكمون عليه بالنجاسة: تصوير القولاخلطأ األول

 ال يقول أحد بأنه ينجس.وباحلائل  فيه حائاًل ألن 

 .جعله مزية أليب حنيفة، وأبو حنيفة مل ينفرد به: اخلطأ الثاين

تنزاًل عىل –يصح أن تستنكر  أخرى  فقهيًة  أن أليب حنيفة أقوااًل  :  اخلطأ الثالث 

وذلك أنه يرى يف أحد أقواله أن -طريقة هذا احلنفي يف االستنكار عىل الشافعي  

 استعمل املاء فإن املاء يكون نجًسا بمجرد االستعامل.من 

مة نصبوا من كل   اق يِف َهِذه األم رِتَ َطائَِفة َقاِضيا لِئاَلَّ يضيع  َوَكَذلَِك ملا استحكم ااِلفم

ب ومصاحلهم  النَّاس  ُحُقوق  من  اهلل  إ كثري  َرُسول  مَقام  زاهد  َعامل  وهجر    ملسو هيلع هللا ىلصقامة 

َعن   ي  النَّهم المَواِجب  َوَكاَن  ق  التََّفرُّ استحكام  بذلك  وازداد  المعلاَمء  َغريه من  َوال  َأقم

ق اَل تقر ا يالتََّفرُّ  . إَِليمِه َراِجُعونره َفإنَّا هلل َوإِنَّ
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منُوع ملا تقدم   َأَلة األوىل مَم َناُه يِف املمَسم َوَقوله إِذا َزاَل صاَلته َزاَل إياَمنه َوُلُزوم َما َذكرم

ل بَِأن المكل َينمَتِفي بِانمتَِفاء جزئه غلط وتشنيع غري   إِن الزائل صفة المَكاَمل َوإِن الَقوم

 . َصِحيح

حنيفة عىل أنه مذهب ال تكفري فيه بخالف غريه، ومن ثم إنه يمتدح مذهب أيب  

بالغون  (1)  هم تكفرًيا هم احلنفيةنظر إىل املذاهب األربعة وجد أشد والسبب أهنم يخ

 . يف اللوازم

اَلة َقاَل ابو حنيَفة َرَْحه اهلل من نوى بَِقلمبِه َصاَلة   َأَلة الثَّالَِثة يِف الصَّ له م: املمَسم َوِمنمَها َقوم

َما مل يكن   اَل جيوز  َرَْحه اهلل  افِِعي  الشَّ َوَقاَل  بِالليَساِن  إِن مل يذكرَها  َجاَزت  ُيصليَها 

َوالَِّذي   باعرتافهم  َذلِك  َعن  عاجزون  النَّاس  ثر  َوأكم للقلبي  ُمَقارًنا  اللساين  كر  الذن

يح المعقل َوَذلَِك َأن الليَسان ترمج ان َما حيرض بِالمَقلمِب  يدعى املمَُقارَنة َيدِعي َما يردُه رَصِ

ُروف امللفوظ َِبا يِف  َمان   واملرتجم َعنُه َسابق قطعا عىل َأن احلمُ النييَّة منطبقة إىَِل آخر الزَّ

ملا  مقارنتها  ر  تَتَصوَّ َفكيف  َأنمفسَها  َبّي  املمَُقارَنة  ر  تَتَصوَّ اَل  منرصمة  منقضية  َوِهي 

 
لالستخفاف كفر  ويف املسايرة والعتبار التعظيم املنايف    "  : (129/ 5ابن نجيم يف البحر الرائق )   قال   (1)

احلنفية بألفاظ كثرية وأفعال تصدر من املتهتكني لداللتها عىل االستخفاف بالدين كالصالة بال وضوء  

 ". عمًدا، بل باملواظبة عىل ترك سنٍة استخفاًفا 
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تَ   جتزئيكون قبلَها َوإِذا مل   اَلة انم ء االيامن َوالمكل ينتفالصَّ ء َكاَم    يَفى ُجزم زم تَِفاء اْلمُ بِانم

 . مر انمتهى

ظ   التََّلفُّ اط  رِتَ بِاشم َغريه  َواَل  افِِعي  الشَّ اَل  َبَعة  َرم األم ة  مَّ
َئِ األم يقل أحد من  مل  فانه  ش: 

إاِلَّ َأن بعض   باتفاقهم  المقلب  النييَّة حملَها  اَم  َوإِنَّ َِبا بِالنييَِّة  ظ  التََّلفُّ املمَُتَأخر ين أوجب 

َوُهَو   انمتهى  غلط  َوُهَو  اهلل  َرَْحه  النََّوِوين  َقاَل  افِِعي  الشَّ َهب  َمذم يِف  َوجها  َوخرج 

َاع قبله مجم ِ ُبوق بِاإلم  .َمسم

يِف  تلُفوا  اخم َوإِنَّاَم  يكره  َأو  ُيَباح  َأو  َِبا  ظ  التََّلفُّ َتحبن  يسم َهل  المعلاَمء  تنَازع    َوَلكِن 

َهب أيب   برِي فللعلامء فِيِه َقواَلِن مشهوران َأحدمَها اَل جيب َوُهَو َمذم ُمَقارَنة النييَّة التَّكم

افِِعي َوَغريه َهب الشَّ  . حنيَفة َوأْحد َوَغريمَها َوالثَّايِن جيب َوُهَو َمذم

منعقد عىل خالف من املسائل التي حصل فيها إحداث قول جديد واإلمجاع  هذه  

 فالتلفظ بالنية له أحوال: ذلك، والتلفظ بالنية مل يقل أحد بوجوبه، 

 استحباب التلفظ هبا.أواًل:  -

 وجوب التلفظ هبا. ثانًيا: -

 استحباب اجلهر هبا. ثالًثا: -

 استحباب تكرارها.  رابًعا: -
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وال استحباب التكرار، وإنام    التلفظ وال استحباب اجلهرمل يقل أحد بوجوب  

اخلالف يف استحباب التلفظ ال يف الوجوب، واخلالف حصل عند املتأخرين ال  

؛ ألن وصف عبادة بأهنا مكروهة يقتيض  ومن قال يخكره قال إهنا بدعة  األولني.عند  

تيمية ابن  اإلسالم  شيخ  املعنى  هلذا  أشار  وقد  بدعة،  ملأهنا  فإنه  التلقني  ،  ذكر  ا 

لكية القول بالكراهة ولغريهم ثم عزا  ملالك ولبعض املا  فيه، عزاوخالف العلامء  

 بأنه بدعة. إليهم يف مواضع أخرى القول

برِي عقيب النييَّة َوَهَذا مُمكن اَل صعوبة فِيِه   وَطة قد تفرس بُِوُقوع التَّكم ُ واملقارنة املمرَشم

اَم يصلو ة النَّاس إِنَّ وِرين َلو كلفوا َتركه لعجزوا َعنُه بل َعامَّ َن َهَكَذا بل َهَذا َأمر رَضُ

برِي بَِحيمُث يكون َأوهَلا َمَع َأوله َوآِخرَها  وتفرس بانبساط َأجَزاء النييَّة عىل َأجَزاء التَّكم

اَلة َعن النييَّة َوقد تفرس بُِح  َتِض خلو أول الصَّ ُه َيقم ُضور َمَع آِخره َوَهَذا اَل َيصح أِلَنَّ

َكانه فضال َعن ُوُجوبه َوَلو قيل   برِي َوقد تنوزع يِف إِمم مَجِيع النييَّة َمَع مَجِيع َأجَزاء التَّكم

بَِمعمنى  ُغواًل  َمشم قلبه  َفيكون  ويتصوره  برِي  التَّكم يتدبر  َأن  َينمَبِغي  املكرب  َأن  بإمكانه 

غلُه َعن َذلِك من استحضار املمَنوِ  برِي اَل باَِم يشم م التَّكم وط يَتَقدَّ ُ ي َوأِلَن النييَّة من الرشُّ

االمام  َكاَلم  َعَليمِه  حيمل  َأن  َينمَبِغي  الَِّذي  َفَهَذا  آخرَها  إىَِل  حكمَها  َتمر  َويسم المِعَباَدة 

افِِعي   اط املمَُقارَنة َوُهَو َأن اَل يكون َبينَها َوَبّي  الشَّ رِتَ برِي فصل اَل   من اشم التَّكم

من  أ إَِليمِه  نسبه  َما  وانتفى  اهلل  َرَْحه  افِِعي  الشَّ بِِه عىل  َما شنع  برِي  التَّكم َمَع  تنبسط  هنا 

له َوالمكل َينمَتِفي بانتفائه جزئه َكاَم مر َوقد تقدم التَّنمبِيه رج َقوم  . عىل َأنه غلط احلمَ
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أنه يقول: النية تكون مقارنة للتكبري، وهذا  بهو أراد أن يخشنع عىل الشافعي  إذن  

فأتى بكالم الشافعي وفيه لفظ املقارنة، فقال: يريد به أنه ينوي فيه كلفة ومشقة،  

بني النية والصالة، والنية رشط، والرشط  ثم مبارشة يبدأ بالصالة، أي ال يفصل  

 .، فإذن مراد الشافعي أنه ينوي ثم يصيل مبارشةاملاهيةيكون خارج 

َأنه غلط)قوله:   التَّنمبِيه عىل  َوقد تقدم  َكاَم مر  بانتفائه جزئه  َينمَتِفي  يريد    (َوالمكل 

النية ال تصح عند الشافعي حتى تنبسط مع التكبري،    هبذه العبارة التي كررها أن 

الصالة،   بطلت  النية  بطلت  وإذا  يتعرس،  أصبح  وهذا  الصالة  بطلت  وإذا 

لم هبذا  كافًرا ...إلخ، بحسب مذاهب الناس يف التكفري برتك الصالة، فيقول لو سخ

لم بام بخني عليه مما يخكرره.   ملا سخ

قَِراَءة   اهلل  َرَْحه  افِِعي  الشَّ َقاَل  َأيمضا  َلَوات  الصَّ يِف  ابَِعة  الرَّ َأَلة  املمَسم م:  له  َقوم َوِمنمَها 

ِمنمَها  َواِحَدة  ترك  َفإِن  عرش  َبَعة  َرم األم الشدات  من  ة  شدَّ كل  َوَكَذلَِك  ركن  ة  المَفاَِتَ

َهب اَلة خالًفا أليب حنيَفة َرَْحه اهلل فلوال َمذم أيب حنيَفة َرَْحه اهلل َكاَنت   بطلت الصَّ

َوام   اَلة عىل الدَّ ياَمن َوالمكل   انتفىَأكثر َصاَلة المَعاملّي َباطَِلة َوإِذا بطلت الصَّ ِ ء اإلم ُجزم

 .َينمَتِفي بِانمتَِفاء جزءه َكاَم تقدم انمتهى
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الم  بتشديده من  َصاَلة من أخل  بُِبطماَلن  يقل  مل  اهلل  َرَْحه  افِِعي  الشَّ َفإِن  ة ش:  َفاَِتَ

رَتط ِصَحة لَِسانه َوَهَذا اَل حرج فِيِه َواَل تكون َصاَلة َأكثر المَعاملّي َباطَِلة   ُمطلًقا بل يشم

 . ِعنمده

رَتط ِصَحة لَِسانه)قوله:   وهو يريد به املعنى اللغوي، وإال   عربَّ بالرشط  (بل يشم

وأمره   الالزم،  بمعنى  فهو  لغًة  أما  اصطالًحا،  هذا  املاهية  خارج  يكون  الرشط 

 بعدها، فأمره سهل. وأثناءها ويكون بعد العبادة وسهل، 

ة  مَّ
َئِ َواألم المعلم  أهل  َأكثر  َهب  َمذم َوُهَو  ة  المَفاَِتَ رَشط  من  َمَع  لِيل  الدَّ َفإِن  ًضا  َوَأيم

تَِصاص إِنَّاَم رَشط االتيان بالشدات  الثَّ  افِِعين َرَْحه اهلل َِبا اخم اَلَثة َغريهم َوَليمَس للشَّ

َواَل   َكاَم نزلت  َيأميِت َِبا كلَها  َأن  ُبد  اَل  َيُقول  بِآَية  َوالمَقائِل باالكتفاء  ة  المَفاَِتَ لتكميل 

َتِفي بِآَية َوَلو َكاَنت َقِصرَية َمَع َُتم  فيف َما فِيَها من التشديدات َوُهَو يقدر َيُقول إِنَّه َيكم

وَرة مل جيز   َيان بِِه َفَلو َقَرَأ املمَُصيلي آَية َقِصرَية َوترك بعض حروفها من غري رَضُ تم ِ عىل اإلم

َأكثر   َأو  حرف  َقاط  إِسم ِمنمُه  يلمزم  املشدد  ِفيف  َوَُتم اهلل  َرَْحه  حنيَفة  أيب  ِعنمد  صاَلته 

َفمن   املمَعمنى  بَِثاَلَثة    اهدناَقَرَأ  واختالل  ِديد فقد أخل  َتشم َتقيم من غري  املمُسم اط  َ الرصي

َِخرَية من   لف األم له  اهدناأحرف األم النّي َفَتَأمن ِريف َومثله َواَل الضَّ لف َواَلم التَّعم   . َواألم

الفاحتة ركن مل ينفرد به الشافعي، ثم وهذا الكالم طيب للغاية، أواًل القول بأن  

من قال بأهنا ركن يقول البد أن يقرأها كام هي، أما أن يخغري شيًئا فيها فهذا ال تصح  
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صالته، كام أنه سيذكر أن أبا حنيفة واحلنفية يقولون البد أن يقرأ شيًئا من القرآن،  

شيئًا  قرآن، ومن مل يقرأ  يقول ابن عبد الرب: أمجعوا عىل أنه البد أن يقرأ شيًئا من الو

حنيفة   قال اجلمهور: اليشء هذا هو الفاحتة، أما أبو و.  من القرآن مل تصح صالته

القرآن، فلو أن رجاًل قرأ آية من القرآن فحرفها ومل واحلنفية فقالوا: أي يشء من  

ا فإذن يأت هبا وأنقصها، هل يسمى قارًئا هلا؟ إذن عند أيب حنيفة يخعد غري قارئ هل

 . -لو كان عيًبا-ال تصح صالته، فام ذكره عيًبا عىل الشافعي يخعاب عىل أيب حنيفة 

ابَِعة عىل نقل   َوقد بنى املَُصننف َكاَلمه يِف َهِذه املمَسائِل الثَّاَلث الثَّانَِية َوالثَّالَِثة َوالرَّ

افِِعي َرَْحه اهلل َما اَل يلمزمه َوقد ل بَِأن المكل َينمَتِفي  تَكرر    غري حُمَرر وألزم الشَّ ِمنمُه الَقوم

 .بِانمتَِفاء جزئه َوُهَو غلط َكاَم مر

نِيَّة  َكاَنت  إِذا  اهلل  َرَْحه  َأُبو حنيَفة  َقاَل  م  وم الصَّ يِف  اِمَسة  اخلمَ َأَلة  املمَسم م:  له  َقوم َوِمنمَها 

افِِعي َرَْحه اهلل  ثر النََّهار َجاَز َوَقاَل الشَّ م ُمَقارَنة ألكم وم اَل جيوز َما مل تكن النييَّة من   الصَّ

بمح َأو َأَفاق من   ُشوف اَل يقنع فان من َأَقاَم من َسَفره بعد الصُّ اللَّيمل واحلرج فِيِه َمكم

يمل  رج َأعم وألزم أِلَن النييَّة من اللَّ ك احلمَ م الشَّ م اَل جيوز َويِف َيوم وم اَمء َونوى الصَّ غم ِ اإلم

ض حَرام َونِيَّة   َبِة إىَِل كل النَّاس َوقد َقاَل  َعن المَفرم رج بِالنيسم ل ِعنمده َلغمو يعم احلمَ النَّفم

ين من}اهلل َتَعاىَل  ج   {حرج َوَما جعل َعَليمُكم يِف الدن  . انمتهى. 78احلمَ
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عند احلنفية أنه ال يشرتط أن ينوي من الليل، بل ال جيب ملن أراد أن يصوم أن 

واجلمهور يرون أنه البد    قبل الزوال صح صومه،الزوال، لو مل ينو    بعدينوي إال  

الليل،    النية  تخبيَّت  أن  الشافعي،  فمن  عىل  يخشنع  أن  يريد  هبذا واآلن  انفرد  هل 

، وهذا البحث يف صوم بل اجلمهور  الشافعي؟ مل ينفرد به الشافعي حتى يخشنع عليه

 الفرض.

لِ   االستداللش: فانه اَل َيصح   نِِه أيرس عىل وجوب َتقم ة  بَِكوم َ يد َقائِله فِيِه بل المعربم

للدليل َوَهَذا اَل يشك فِيِه َفِقيه َوَلو عكس َعَليمِه َهَذا التشنيع بَِأن من علم َأن َغدا من  

ُه  م تطوع َأو صوما آخر َفإِنَّ َتفع النََّهار َأو نوى َصوم م َحتَّى ارم وم َرَمَضان َفلم ينمو الصَّ

و  يكون َتاِرًكا ملا َوجب َعَليمِه من أَ  ُروض َأو َنحم م املمَفم وم َمر َأو الصَّ تَِثال األم ن يقمصد امم

اَمل بِالنييَّاِت( احَلِديث ملسو هيلع هللا ىلصَذلِك َوقد َقاَل  َعم  . )إِنَّاَم األم

والثالثون التاسعة  العرس:  القاعدة  اليرس وال  دلياًل،  ليس  الكتاب وإنام    الدليل 

 وما دلت األدلة عىل أنه دليل.  والسنة

مه ل بَِأن َهَذا مؤد للمَفرض ُيؤجر عىل َصوم َهَذا أجر املمَُؤديي للمَفرض َمَع َكونه    َفالمَقوم

ر  َحاب إِنَّه ُيمَشى َعَليمِه المكفم َصم َكال بل َقاَل بعض األم ِر فِيِه إِشم َمم َعاِصيا غري ممتثل لِْلم

قط  إِذم نوى َصوم  م األول من َرَمَضان فان قيل إِن َهَذا يسم ض يِف غري المَيوم م غري المَفرم

املمَرائِي  إِن  َواب  َواْلمَ بصومه  كاملرائي  ض  المَفرم نِيَّة  كِِه  برَِتم َوَيأمَثم  ته  ذمَّ من  ض  المَفرم
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َياء َوسق إِثمم الري َفَعَليِه  ته والرياء  ض من ذمَّ المَفرم َقاط  َأَراَد إِسم ض  بصومه إِن  المَفرم ط 

ته لنيته َحتَّى َلو مل يرد   ته َفَكاَن   امتثالمن ذمَّ َأمر ربه بصومه أصال فالفرض َباٍق يِف ذمَّ

م    َهَذا َلَكاَن أبلغ يِف التشنيع َوَلكِن َليست َهِذه َطريَقة أهل المعلم م َيوم وم َويِف نِيَّة الصَّ

َثرَ  ك َينمَبِغي َأن اَل يفرق َبّي اقرتاهنا بَِأكم ر قد اَل يثبت إاِلَّ   بأقلهالنََّهار َأو    الشَّ هم أِلَن الشَّ

النييَّة  َزاء  َأَتى باَِم َوسعه َويِف عدم إِجم م ِحينَئٍِذ فقد  وم َفإِذا نوى الصَّ النََّهار  بعد نصف 

َأَلة ترجح   الة َهِذه حرج اَل ُمطلًقا َويِف َهِذه املمَسم بِالنييَِّة من النََّهار   االكتفاءبِالنََّهاِر َواحلمَ

َِدلَّة َواهلل أعلم  . اَل ُمطلًقا َوبَِذلِك تتفق األم

؟ فاضطررتم أن تأخذوا هناًرا: ألستم يف يوم الشك تصححون النية  يقول احلنفي

 حنيفة ألجل بقول أيب حنيفة. فيجيب ابن أيب العز احلنفي بقوله: مل نأخذ قول أيب

 ورة ما ال جيوز يف حال االختيار،وز يف الرضرضورة، وجي  هذا، وإنام هذه حالة

قال إهنا تصح يف حال االضطرار  و قال إن النية تصح اختياًرا، وأن يخ فرق بني أن يخ

 كيوم الشك. 

َكاة إىَِل   َكاة َقاَل ابو حنيَفة َرَْحه اهلل إِذا دفع الزَّ اِدَسة يِف الزَّ َأَلة السَّ له م: املمَسم َوِمنمَها َقوم

 َ األم من  َتَعاىَل  َواِحد  له  َقوم يِف  ُكوَرة  املمَذم نَاف  َواملمََساكِّي }صم ُفَقَراء  للم دَقات  الصَّ إِنَّاَم 

بِيل  قاب والغارمّي َويِف َسبِيل اهلل َوابمن السَّ   {والعاملّي َعَليمَها واملؤلفة ُقُلوِبم َويِف الرن

َبة   افِِعي َرَْحه اهلل اَل جيوز إاِلَّ    60التَّوم إِذا دفع إىَِل َثاَلَثة أنفس من كل  َجاَز َوَقاَل الشَّ
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ت   املمَوم فيدركه  املمَُزكي  بلد  يِف  َذلِك  ُيوجد  اَل  َوقد  ُكوَرة  املمَذم نَاف  َصم األم من  َواِحد 

َوالمكل  ياَمن  ِ اإلم ء  ُجزم َفَينمَتِفي  بعده  ََداء  لْلم يوفق  اَل  َوقد  بِالمَواِجِب  ُغوَلة  َمشم والذمة 

ُفوع بِالنَّصي َينمَتِفي بِانمتَِفاء جزئه َفإِن   رج المَبّي املمَدم نوزع يِف َذلِك مل ُينَازع يِف ُلُزوم احلمَ

 .َكاَم تقدم َواهلل أعلم

يريد أن يقول إن مذهب الشافعي أنه البد أن تعطي ثالثة فقراء وثالثة مساكني،  

إىل آخره، يقول: عىل مذهب الشافعي قد ال جيد اإلنسان    ة مؤلفة قلوهبم، ثوثال

لو قيل    :زكاته، فيقال  د فقريين، فإذن سيموت وهو مل يؤدقد جيبل  ثالثة فقراء،  

 هذا مات معذوًرا. 

وإذا نقص اإليامن  مل يخزك، فنقص إيامنه برتك الزكاة  ويكرر قوله:  ،  وهذا سيخكرره

   باطل.باطٌل مبني عىل وهذا كفر صاحبه، 

ُفوع بِالنَّصي َكاَم تقدم )قوله:   رج المَبّي املمَدم َفإِن نوزع يِف َذلِك مل ُينَازع يِف ُلُزوم احلمَ

أعلم فرقً أن  يعني    (َواهلل  الشافعي و،  ا بني حال االضطرار وحال االختيارهناك 

جدوا، وإذا مل يوجدوا  يقول ثالثة مساكني، أي   قال  وال واجب مع العجز،  إذا وخ ال يخ

بقيه يف الذمة ويموت   وهو مل يزك. إن الشافعي يخ

ة  لِصحَّ رَشط  الطََّهاَرة  اهلل  َرَْحه  افِِعي  الشَّ َقاَل  ج  احلمَ يِف  ابَِعة  السَّ َأَلة  املمَسم َوَقوله 

المب َوُعُموم  فيهاَم  اهلل  َرَْحه  ينقضها خالًفا أليب حنيَفة  َأة  املمَرم َوَمسن  يِف  الطنواف  لوى 
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ين  الطنواف بَِمسن النيَساء َظاِهَرة يشكوه كل من حج َقاَل َشيمخي المَعالَمة شمس الدن

ات ألَُطوف عىل َمرَّ الطنواف زهاء عرش  يِف  أت  َتَوضَّ اهلل  َرَْحه  َفَهايِن  َصم َهب    األم َمذم

َواط َفلم أقدر عىل َذلِك فقلدت َأَبا حنيفَ  افِِعي َرَْحه اهلل َسبمَعة َأشم ة َرَْحه اهلل فلوال الشَّ

واْلنوب   والغرب  الرشق  من  حرض  من  كل  َلَكاَن  اهلل  َرَْحه  حنيَفة  أيب  َهب  َمذم

رج يِف َهِذه اململَّة احلنيفية السهلة السمحة المَبيمَضاء   َوالشاَمل باَِل حج َويِف َذلِك من احلمَ

ياَم  ِ ء اإلم َتَفى ُجزم ج انم َتَفى احلمَ تَِفاء جزئه  اَل جيوزه أحد أصال َوإِذا انم ن َوالمكل َينمَتِفي بِانم

 .انمتهى

وضوؤه،   ضيقول إن الشافعي يشرتط الطهارة يف الطواف ومن مس امرأة انتق 

ن قول الشافعي إن مس املرأة واجلواب: أوف بال مس امرأة؟  من يستطيع أن يط ف

، وسيخجيب ابن  قلَّام أن يمس رجل امرأة بال حائلوأي بال حائل،  ينقض الوضوء  

 أيب العز احلنفي بأجوبة. 

انمتَِقاض   َكاة إىَِل َواِحد َوعدم  َفإِن َقول أيب حنيَفة َرَْحه اهلل يِف َجَواز دفع الزَّ ش: 

لِيل َلَكاَن أوىل  ة الدَّ  . الطََّهاَرة بلمس النيَساء أقوى َدلِيال َوَلو رجح بُِقوَّ

ح قول أيب حنيفة وأشاد به لقوة دليله أوىل من هذه   هذا صحيح، يقول لو رجَّ

 الطريقة. 
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كل   من  نفر  َثاَلَثة  نِي  َيعم المَبَلد  يِف  َذلِك  ُيوجد  اَل  َوقد  اِدَسة  السَّ َأَلة  املمَسم يِف  َوَقوله 

افِِعي َرَْحه   لمَزام َساقِط فان الشَّ ِ َواب إِن اإلم ُغوَلة َفاْلمَ ت والذمة َمشم صنف فيدركه املمَوم

ف   م بُِوُجوب الرصن إىَِل من ُيوجد اهلل مل يقل  َثاَلَثة نفر من كل صنف ُمطلًقا بل  إىَِل 

  ِ َأَلَتّيم املمَسم يِف  اهلل  َرَْحه  حنيَفة  أيب  َقول  ة  ُقوَّ عىل  تدلَّ  اسم َوَلو  التشنيع  َفانمتفى  ِمنمُهم 

ِعين َلَكاَن أوىل من   م لِيِل الرشَّ ُه أيرس عىل النَّاس بل ُهَو المَواِجب َفإِ   االستداللبِالدَّ ن  بَِأنَّ

َوَلكِن   يرتىض  اَل  أيرس  نِِه  بَِكوم ِجيح  م ُينَاسب   االستداللالرتَّ اَل  ِعين  م الرشَّ لِيِل  بِالدَّ

َأَلة الثَّاِمنَة والتاسعة يِف املمَأمُكول وامللبوس   ِذِه الرَساَلة َوَكَذلَِك رجح يِف املمَسم َغَرضه ِِبَ

ِجيح َضِعيف بل َساقِط  . َوُهَو َترم

ِعين )قوله:   م لِيِل الرشَّ ِ بِالدَّ َأَلَتّيم ة َقول أيب حنيَفة َرَْحه اهلل يِف املمَسم تدلَّ عىل ُقوَّ َوَلو اسم

ُه أيرس عىل النَّاس بل ُهَو المَواِجب  االستداللَلَكاَن أوىل من   ذكر ما سبق ذكره،    (بَِأنَّ

 . لعجزأن الشافعي يقول هذا يف حال االختيار، أما إذا مل يوجد فال واجب مع ا

فيد طالب العلم يف طريقة الرد، فهو يرد  هذا ي  وقراءة كالم ابن أيب العز احلنفي

 .بطرق عجيبة   بالكر والفر وبقلب الدليل وذكر الالزم ويخعيد األمر عليه

َأَلة الثَّاِمنَة يِف املمَأمُكول َقاَل َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل جيوز أكل خبز يِف   له م: املمَسم َوِمنمَها َقوم

أيب   َهب  َمذم اَل  َوَلوم جيوز  اَل  اهلل  َرَْحه  افِِعي  الشَّ َوَقاَل  وه  َوَنحم الروث  فِيِه  أوقد  فرن 

 . َحال املخمصة يف حنيَفة َرَْحه اهلل ملا حل أكل خبز الديار املرصية إاِلَّ 
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صورة هذه املسألة أنه يقول: إن التنور يخوقد بالروث النجس، فإذن اخلبز يكون 

املرصية   البالد  أكله يف  فال جيوز  الطريقة-نجًسا  معروفون هبذه  املرصيني    -كأن 

 واجلواب ما تقدم ذكره من جهتني:

 أن هناك حاجًزا وحائاًل، وهذا خارج البحث. اْلهة األوىل:  -

 استحال. بالنار أنه ملا أخوقد  ة الثانية:اْله -

بز فانه قد تقدم َأن  نِي لَكونه يصل إَِليمِه ُدخان النََّجاَسة الَّتِي ُيوقد َِبا اخلم ش: َيعم

ل بَِأن َكون ُدخان النََّجاَسة َطاِهرا غري خُممَتصن بِمذهب أيب حنيَفة َرَْحه اهلل بل    الَقوم

َوأْحد   َمالك  َهب  ُهَو أحد قوَل  َمذم يِف  َوجه  َوُهَو  َوَغريهم  الظَّاِهر  أهل  َقول  َوُهَو 

َهب ايب حنيَفة َرَْحه اهلل ملا حل أكل خبز   اَل َمذم له َوَلوم افِِعي َرَْحه اهلل َفانمتفى َقوم الشَّ

ًضا َفإِن  برِي َوَأيم الديار املرصية إاِلَّ يِف َحاَلة املخمصة عىل َما يِف َكاَلمه من سوء التَّعم

خان  الدُّ  بز بعد بطاَلن الدُّ بز َوإِنَّاَم حيمى التَّنور ثمَّ يوضع فِيِه اخلم خان اَل يصل إىَِل اخلم

بِِه المَعادة فوصول  بز َهَذا الَِّذي جرت  ودخان الفرن يصعد من ِجَهة غري ِجَهة اخلم

بز َناِدر َوَلو وصل إَِليمِه لتغري طعمه َأو َلونه َأو ِرحيه َفا خان إىَِل اخلم  .نمتفى التشنيعالدُّ

، فقد تغري بطاهر؛ ألن الدخان استحا  َل. ثم لنفرض أنه تغريَّ

َأَلة التَّاِسَعة يِف امللبوس َقاَل َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل جيوز لبس َسائِر   له م: املمَسم َوِمنمَها َقوم

افِِعي َرَْحه   وَها َوَقاَل الشَّ نمِزير كالسمور والفنك والسنجاب َوَنحم ِ ُلود سوى اخلم اْلمُ



 

98 

 

اَلة فِيَها   تاَِلف اَل جتوز الصَّ َتَفى  اهلل اَل جيوز فعىل َهَذا ااِلخم اَلة فِيَها انم َوإِذ مل جتز الصَّ

ة انمتهى ياَمن َوالمكل َينمَتِفي بِانمتَِفاء جزئه َكاَم مر غري مرن ِ ء من اإلم  .ُجزم

َفإِن ُجُلود امليتات كلَها تطهر   حُمَرر  افِِعي َرَْحه اهلل غري  َفإِن َما َنقله َعن الشَّ ش: 

ت ل بِنََجاَستِِه بعد املمَوم ِت   بالدباغ عىل الَقوم هبه َأنه اَل ينجس بِاملمَوم ِحيح من مذم َفالصَّ

ُهور َعنُه َوُهَو ِرَواَية َعن َمالك   د من املمَشم َوإِنَّاَم َخالف يِف َطَهاَرة جلد املميَتة بالدباغ َأْحم

افِِعي َرَْحه اهلل َأن صوف املميَتة ووبرها وشعرها نجس َفعدم  َهب الشَّ َأيمضا َوَلكِن َمذم

وه ِعنمده النََّجاَسة صوفه ووبره وشعره اَل لنجاسة جلده فجلد  لبس السنجاب وَ  َنحم

يِف  َذلِك  عكس  َوأْحد  وه  َوَنحم صوفه  دون  اهلل  َرَْحه  افِِعي  الشَّ ِعنمد  َطاِهر  املدبوغ 

ُهور ايضا  ،  املمَشم َمالك  َوَكَذلَِك  وه  َوَنحم وشعره  مه  حَلم َكل  ُيؤم اَل  َما  صوف  فاستثنى 

نمِزير واآلدمي عىل خالف فِيِه َوَقاَل َأُبو حنيَفة رَ  ِ َْحه اهلل بَِطَهاَرة َذلِك ُكله سوى اخلم

ُه َراِجح   لِيِل َفإِنَّ َأَلة بِالدَّ َهب أيب حنيَفة َرَْحه اهلل يِف َهِذه املمَسم ِجيح َمذم َوَكاَن َينمَبِغي َترم

نِِه أيرس َواَل بالتشنيع عىل خُمَالف  . باَِم اَل َيصح هاَل بَِكوم

َأو   َوِمنمَها َهب  َمذم ُكوب عىل رسج  الرن َوَكَذلَِك  َأيمضا  التَّاِسَعة  َأَلة  املمَسم يِف  م:  له  َقوم

اَلم   َوالسَّ اَلة  الصَّ َعَليمِه  له  لَقوم منَاف  َوُهَو  َحِرير  مقمعد  عىل  ُلوس  َواْلمُ مفضض 

 .)أتيتكم باحلنفية السهلة السمحة المَبيمَضاء( انمتهى 
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منع   من  َمَع  لِيل  الدَّ َفإِن  َموِضع ش:  غري  يِف  المفضة  من  باليسري  إاِلَّ  َذلِك  من 

َصِحيح  يِف  نصا  ِرير  احلمَ عىل  ُلوس  اْلمُ َعن  ي  النَّهم ورد  َوقد  الرسج  من  ُكوب  الرن

َفة   ُحَذيم َعن  اهلل  َرَْحه  اهلل    الُبَخاِرين  َرُسول  هَنَاَنا  آنِية   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل  يِف  َأن نرشب 

َنأمُكل فِيَها   ة وان  َهب َوالمِفضَّ َعَليمِه َويِف الذَّ ِرير والديباج َوَأن نجلس  َوَعن لبس احلمَ

املياثر   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل هناين َرُسول اهلل    َصِحيح ُمسلم َعن َعيلن   ُلوس عىل  َعن اْلمُ

ء َكاَنت َتصنعُه النيَساء لبعولتهم عىل الرحل كالقطائف من األرجوان  واملياثر يَشم

ِريم بِاحلمَ  رج َوإِنَّاَم َيصح  َواَل َيصح ُمَعارَضة َدلِيل التَّحم ِديِث الَِّذي ذكره َواَل ينفى احلمَ

واملفضض   االستدالل َهب  املمَذم الرسج  عىل  ُكوب  َوالرُّ المبلوى  بِِه  يعم  فِياَم  بذلك 

م إَِليمِه   ِرير َليمَس َكَذلِك بل َأهله يِف النَّاس َقلِيُلوَن َوَليمَس هَلُ ُلوس عىل املقعد احلمَ َواْلمُ

وَرة َفإِنَّ  ر والرفاهيةرَضُ َعُلوَنُه للتكرب َوالمَفخم   .اَم َيفم

َأَلة استاملة ُوُجوه أهل الدولة إىَِل التعصب َمَعه لنرصة  ِذِه املمَسم َوالظَّاِهر َأنه َأَراَد ِِبَ

نة السن من  عرَشة  تَّة  السي املمَسائِل  َهِذه  يِف  َتدلن  يسم مل  ُه  أِلَنَّ َهب  احَلِديث    املمَذم َهَذا  بَِغريم 

نَاُه َصِحيح َوَلكِن َهل ورد َعن النَّبِي   ظ   ملسو هيلع هللا ىلصَوالمَكاَلم يِف ُثُبوته فان َمعم َأنه َقاَل َهَذا اللَّفم

طِيب  أم ذكره مل أره َمَع َأيني تتبعته من مظانه َفلم َأقف َعَليمِه َوإِنَّاَم َظفرت باَِم ذكره اخلمَ

ُفوعا َقاَل )بعثت باحلنفية السمحة َأو  َعن َسامل ابمن ُعَييمنَة َعن أيب  الزبري َعن َجابر َمرم

 .السهلة َومن َخالف سنتي َفَليمَس مني(



 

100 

 

 .الظاهرةإذا دلَّت عىل ذلك القرائن جواز القدح يف النيات : القاعدة األربعون 

َأَلة استاملة ُوُجوه أهل الدولة إىَِل التعصب  ):  لذا قال ِذِه املمَسم َوالظَّاِهر َأنه َأَراَد ِِبَ

َهب هذا قدح يف النية، وهو ليس مذموًما ألن الدالئل والقرائن   ( َمَعه لنرصة املمَذم

قالوا: يريدون  دلت عىل ذلك، كقول السلف يف اجلهمية ملا نفوا األسامء والصفات  

، هذا  أن يقولون ليس فوق العرش يشء، ويريدون أن يقولوا ليس هناك إله يخعبد

ل ال إذن قول القائ  .كله من باب القدح يف النيات، لكن دلت عليه القرائن واألدلة

 .والبد فيه من التفصيلخطأ،  تقدحوا يف النيات مطلًقا

َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل من ْحل ِساَلحا غالفه   َقاَل  ة  المَعارِشَ َأَلة  املمَسم له م يِف  َقوم َوِمنمَها 

افِِعي َرَْحه  اهلل اَل بلغاري َأو علق يِف خياصته كيسا بلغاريا َجاَزت صاَلته َوَقاَل الشَّ

ياَمن عىل َما تقدم انمتهى ِ ء اإلم َتَفى ُجزم  .جيوز َوإِذا مل جيز انم

افِِعي َرَْحه   افِِعي غلط غالط َفإِنَُّه ظن َأن الشَّ ش: َفإِن َهَذا النَّقمل الَِّذي َنقله َعن الشَّ

َتثمن من ُج  ُلود املميَتة اهلل َيُقول إِن جلد املميَتة اَل يطهر بالدباغ َوَليمَس َكَذلِك بل مل يسم

نمِزير َوالمَكلب َكاَم تقدم ِ النَّقمل َعنُه َوَليمَس من البلغار من ُجُلود المكالب    إاِلَّ جلد اخلم

 ِ َواَيَتّيم َدى الري اَم ُُيَالف يِف َذلِك َمالك َوأْحد يِف إِحم نَاِزير َفُهَو َظاهر ِعنمده َوإِنَّ َواَل اخلمَ

 . َعن كل ِمنمُهاَم 
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ياَمن عىل َما تقدم كم قد كرر َهَذا التشنيع َوُهَو َوَقوله َوإِذا مل ِ ء اإلم َتَفى ُجزم  جيز انم

 . َساقِط َكاَم تقدم

 التطهري بالدباغ. اإلمام الشافعي ال يرى هو عنده خلط، يظن أن  

اِدَية عرش يِف النيَكاح َقاَل َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل   َأَلة احلمَ له م: املمَسم ينمَعقد نَِكاح  َوِمنمَها َقوم

افِِعي َرَْحه اهلل اَل ينمَعقد إاِلَّ بُِحُضور  املمُسلمّي بُِحُضور َشاِهدين فاسقّي َوَقاَل الشَّ

نَِكاح  ينمَعقد  مل  حنيَفة  أيب  َهب  َمذم فلوال  ِرَواَية  يِف  مستورين  َأو   ِ َلّيم َعدم َشاِهدين 

نَائِع ويتناولون املمُسلمّي بالشهود اْلالسّي يِف الدكاكّي ألهَنم يرشُكوَن   رشَكة الصَّ

َرام َكبرَِية وتعاطي المَكبرَِية فسق َظاهرا َأو   ار عىل أكل احلمَ َ ِرصم َرة َِبا َوَذلَِك اإلم ُجم األم

تَِفاء   انم ملا مر من  لِيل  الدَّ َعن  َبيينَة فضال  إىَِل  اَل حيمَتاج  َذلِك َواضح  يِف  َباطِنا وحاهلم 

كر اللساين بالقلبي َوذَ  ياَمن اقرتان الذن ِ ء اإلم اَلة الَّتِي ِهَي ُجزم لَِك مفض إىَِل انمتَِفاء الصَّ

 .عىل َما تقدم انمتهى

افِِعي   َهب الشَّ َهب أيب حنيَفة َرَْحه اهلل ايرس من َمذم ش: فانه إِن َكاَن ُمَراده َأن َمذم

لِيده َواِجبا َكاَم َقاَل َأوال فمذهب َمالك َرَْحه اهلل أ َهب َرَْحه اهلل َفيكون َتقم يرس من َمذم

َأَلة   يفأيب حنيَفة   ُه مل يبن المَكاَلم يِف َهِذه املمَسم َهاد َوَكَأنَّ شم ِ َهَذا َفإِنَُّه رَشط اإلعالن اَل اإلم

افِِعي   َهب الشَّ م ُمطلًقا عىل َمذم اَم بناه عىل َأن المَعَداَلة اَل ُتوجد المَيوم عىل المُيرسم َوحده َوإِنَّ

كر اللساين   رَتط اقرتان الذن ُه يشم نِي ذكر النييَّة َرَْحه اهلل أِلَنَّ اَلة َيعم بالقلبي يِف أول الصَّ
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بِالليَساِن َوالمقلب َكاَم تقدم من َنقله َعنُه َواَل أصل َلُه وان َذلِك حَمال وانه يلمزم ِمنمُه َأنه 

ي إِياَمهنم النتفى جزئه َكاَم تقدم  . اَل َيصح صاَلهتم بِنَفم

باطل عىل  باطاًل  قال  بنى  اقرتان  إن  ،  يرى  التكبريالشافعي  مع  وصور ،  النية 

مع قول اهلل أكرب،    تبسط النيةأن    فالشافعي ال يريدخطأ كام تقدم،    املسألة تصويًرا

مبارشة وال تفصل بينهام، ثم قال:    مقارنة، أي تنوي مع التكبريوإنام يريد أن تكون  

، وإذا مل يصلوا صاروا فساًقا، إذا كان املسلمون كذلك عند الشافعي فهم مل يصلوا

 شهادهتم.فإذا صاروا فساًقا مل تخقبل 

افِِعي َرَْحه اهلل َوَليمَس بَِصِحيح َعنُه َأو َأن  َهب الشَّ   وكل ُمَرتنب عىل َما ُييله من َمذم

نَائِع َوَهَذا   ُهود اْلالسّي يِف الدكاكّي ملا ذكره من رشَكة الصَّ المَعَداَلة منتفية َعن الشُّ

نَائِع َجائَِزة ِعنمد أيب حنيَفة َوَمالك َوأْحد َوَغريهم   القادح غري َصِحيح فان رشَكة الصَّ

هُ  افِِعين َرَْحه اهلل َفاَم َينمَبِغي َلُه َأن يطعن يِف الشُّ َذا املطعن الَِّذي َيُقول  خالًفا للشَّ ود ِِبَ

له عىل َهَذا  َقوم افِِعين َرَْحه اهلل َواَل َيصح  لمَزام للشَّ ِ ُيِريد بذلك اإلم تِِه إاِلَّ َأن  ُهَو بِِصحَّ

تَها َفاَل يكون مرتكبها َفاِسًقا   نَائِع خُممَتلف يِف ِصحَّ ِدير َأيمضا أِلَن رشَكة الصَّ  . اتفاًقاالتَّقم

 . ما اخُتلف فيه من املسائل مل يصح التفسيق به: القاعدة الواحدة واألربعون

ل  َفالمَقوم ُمبمهام َونفى َعنمُهم المَعَداَلة نفيا َعاما َوَهَذا حَممُذور  ثمَّ إِنَّه طعن فيهم َطعنا 

ُم كلهم فسقة َقول باَِل علم فانه اَل يعرفُهمم كلهم قطعا َوإِن َكاَن قد اطلع عىل   بَِأهنَّ
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)من شهد َأن اَل إَِله   ملسو هيلع هللا ىلص   فسق َبعضهم َفمثل َهَذا اَل جيمِري فِيِه المقَياس َوقد َقاَل النَّبِي

)إِذا َقاَل الرجل هلك النَّاس   ملسو هيلع هللا ىلصإاِلَّ اهلل آمن من النَّاس دينه َوعرضه َوَماله( َوَقاَل  

 .َفُهَو أهلكهم(

ُموم َوَلو َقاَل اهنم يتساهلون  ا َمذم َوإِطماَلق َهَذا المَكاَلم من التنكري والتنطع َوكاَِلمُهَ

و َهِذه ا َهاَدة َأو َنحم َذا يِف الشَّ لمعباَرة َلَكاَن أسهل َواَل شكن يِف َكثمَرة الدخيل َبينهم َوهِلَ

اجتهاديات يِف  هُدوَن  يشم اَل  َهاَدِة  بِالشَّ املرتزقة  ُهود  الشُّ َأن  ام  الشَّ يِف  المَعادة   َكاَنت 

بِِخاَلف   َترز  بَِغريم  َهاَدة  الشَّ تسهل  باْلعل  والتهم  التَّأمِويل  فان   احلسياتيدخلَها 

َيادَ  ور َوَهُؤاَلء أقل من  الزي يح الزُّ َعَليمِه إاِلَّ من يقدم عىل رَصِ يح اَل يقدم  ة فِيَها رَصِ

َتهر َويعرف َبّي النَّاس َغالِبا َوَقوله   َتقرن َواِحد من َهُؤاَلِء بل يشم َغريهم َوقل َأن يسم

لِ  لِيل يفهم ِمنمُه َأنه يرى َأن الدَّ يل أقوى من المَبيينَة َوُهَو  اَل حيمَتاج إىَِل َبيينَة فضال َعن الدَّ

لِيل  البينةغري َصِحيح بل   . َفوق الدَّ

اِمل   َأَلة الثَّانَِية عرش َأيمضا يِف النيَكاح َقاَل َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل احلمَ له م: املمَسم َوِمنمَها َقوم

مل   ة احلم ثر ُمدَّ افِِعي َرَْحه اهلل َتيض َوأكم مل سنَتاِن َوَقاَل الشَّ ة احلم ثر ُمدَّ اَل َتيض َوأكم

إِذا طلقت اَل َتنمَقِض عدهَتا إىَِل َأربع ِسنِّي َأربع ِسنِّي َويلمزم من َذلِك َأن َذات اإلقراء  

ِحم َحتَّى َينمَقِض َأربع  َبَراَءة الرَّ يض َداال عىل  َْلَواز َأن تكون َحاِمال َفاَل يكون احلم
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له َتَعاىَل   ُفِسِهنَّ َثاَلَثة ُقُروء}ِسنِّي عىل َأنه خُمَالف لَقوم َن بَِأنم بَّصم المَبَقَرة   {واملطلقات َيرَتَ

 .إىَِل غري َذلِك من المفساد َما اَل ُيفى انمتهى 228

 . للمسائل ومناقشاته، تعجب أنه منسوب للعلم وهذا حاله كيف تصورهتأمل 

إن    حتيض،  يقول  احلامل  إن  يقول  سنالشافعي  أربع  احلمل  فإذا ومدة  وات، 

تت أال  جيب  امرأة  حاماًل فقد  زوج،  طخلقت  تكون  أن  السنة    ُيتمل  هناية  يف  ولو 

ا عند  احليض  قال:  حاضت،  قالوا:  فإن  عدم  الرابعة،  عىل  دلياًل  ليس  لشافعي 

هذا  احلمل!! يقول  عاقل  يوجد  يقرر؟  هل  فيها   فالشافعي  ظهرت  فيمن  هذا 

ومل يتضح أهنا    أربع سنوات حاماًل   ة أن متكثمرأوهل يمكن ال  !أمارات احلمل

 امل؟ح

ومل تلد،  عندها أمارات احلمل بانتفاخ البطن  ظهر  فيمن  البحث عند الشافعي  ف

تظر إذا مل تظهر عليها أمارات احلمل فال يقول تنأما  فيقول نصرب أربع سنوات،  

 أرأيتم التعصب ماذا يفعل بأصحابه؟، أربع سنوات 

ِحم َحتَّى َينمَقِض َأربع ِسنِّي عىل َأنه  )قوله:   يض َداال عىل َبَراَءة الرَّ َفاَل يكون احلم

له َتَعاىَل  ُفِسِهنَّ َثاَلَثة ُقُروء}خُمَالف لَقوم َن بَِأنم بَّصم الذي  هذا املوضع  ({واملطلقات َيرَتَ

 أول األمر.  قال إن الشافعي خالف القرآن وقد عابه عليه
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َهب َمالك قبله َوِرَواَية َعن  ش: فان َهَذا غري خُممَتصن بالشافعي َرَْحه اهلل بل ُهَو َمذم

د َرَْحه ا ائِم غري َأْحم دث الدَّ هلل َوَقول أيب حنيَفة َرَْحه اهلل انه دم َفَساد حكمه حكم احلمَ

افِِعي َرَْحه   د َرَْحه اهلل َوُهَو َقول الشَّ َهب َأْحم ُهور من َمذم خُممَتصن بِِه ايضا بل ُهَو املمَشم

افِِعي َما ألزمُه بِِه َأن َلو َقاَل إِن اَم يلمزم الشَّ اِمل اَل يعلم َكوهنَا َحاِمال   اهلل المَقِديم َوإِنَّ احلمَ

َا   َأهنَّ َوإِذا علم  ة ْحلَها  ُمدَّ يِف  َحاِمال  اِمل يعلم َكوهنَا  احلمَ إِن  َقاَل  إِذا  ِع أما  بِالمَوضم إاِلَّ 

ة   اِمل يِف ُمدَّ َكال فقيده َأن َما تَراُه احلمَ َحاِمل اَل حيمَتسب تِلمَك االقراء من المعدة َفاَل إِشم

َتثمنى ِمنمُه َشيمَئاِن َأحدمَها َأنه اَل َتنمَقِض بِِه المعدة َوالثَّايِن  ْحلَها يِف و َترب حيض يسم قته املمُعم

يِف مَسائِل   َوالمَكاَلم   ِ يمَئّيم الشَّ إاِلَّ يِف هَذيمن  ِعنمده حيض  َفُهَو  فِيِه  الطَّاَلق  َأنه اَل حيرم 

ِل اَل بالتشنيع َوإاِلَّ  بِالتََّأمُّ َما المعلم جيب َأن يكون  َقاَل إِن   فاإلشكال َواِرد عىل من 

م يكون حيضا اِمل من الدَّ  .تَراُه احلمَ

وَعىل من َقاَل إِنَّه اَل يكون حيضا إاِلَّ َأن ُيَقال إِن المعلم يعلم بغالب الظَّن وغالب 

مؤمنات(  علمتموهن  )َفإِن  َتَعاىَل  اهلل  َقاَل  َكاَم  علام  ُيسمى  بل  كاملتحقق  الظَّن 

ة ْحلَها َوكم قد تَرتنب عىل َذلِك    10املمتحنة   اِمل يعلم َحال َكوهنَا َحاِمال يِف ُمدَّ َواحلمَ

ة ْحلَها  م يِف ُمدَّ َرَأة استمرت ترى الدَّ ُه َلو فرض َأن امم من حكم َوَبَيان األشكال َفإِنَّ

َا َلو تزوجت ب َا تعلم َأهنَّ نَا َأهنَّ َترب َفَسَواء ُقلم م َأن  يِف وقته املمُعم عد َثاَلَثة ُقُروء من َهَذا الدَّ

َا َكاَنت َحاِمال  العقد َصِحيح ثمَّ َلو وضعت ألَقل من ِستَّة أشهر من العقد َفبّي َأهنَّ

يض م الَِّذي صورته ُصوَرة احلم  .َحاَلة العقد َمَع وجود َذلِك الدَّ
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افِِعي َما ألزمُه بِِه َأن َلو َقاَل )قوله:   اَم يلمزم الشَّ اِمل اَل يعلم َكوهنَا َحاِمال   َوإِنَّ إِن احلمَ

عِ  علم  الشافعيأن  لو  ف  (إاِلَّ بِالمَوضم لكان    أهنا حامل إال بالوضع،  قال: إن احلامل ال يخ

يخعلم بمجرد أن تظهر عالمات    والواقع أن الشافعي يقول:  ،اصحيحً   االعرتاض

 احلمل. 

 .، وهذا كالم عظيمالعلم يكون بالتأمل ال بالتشنيع: القاعدة الثانية واألربعون

واألربعون الثالثة  علاًم،  :  القاعدة  يسمى  الظن  تعاىل:  غلبة  قال  فإن ﴿كام 

 والعلم بإيامن املهاجرة من غلبة الظن وسمَي علاًم. ﴾علمتموهن مؤمنات

َأَلة اَل إنكارا للمحكم فِيَها   َفإِن قيل إِن مثل َهَذا اَل َيقع َكاَن َهَذا إنكارا لتصوير املمَسم

حكم  َذلِك  حكم  بَِأن   ِ المَفِريَقّيم أحد  حكم  َوَلكِن  صورها  قد   ِ المَفِريَقّيم من  وكل 

المَفِريق اآلخ يض َوحكم  بَِأن حكمه يكون حكم  احلم َهَذا   االستحاضةر  َأن  َفظهر 

م   اِمل اَل تعلم قبل المَوضع َسَواء َقاَل إِن َذلِك الدَّ اَم ُهَو عىل من َيُقول إِن احلمَ التشنيع إِنَّ

تَِحاَضة  . حيض َأو اسم

تَراُه   َما  إِن  َقاَل  َسَواء  َعَليمِه  َكال  إِشم َفاَل  بِِه  المعلم  ُيمكن  مل  احلم إِن  َقاَل  من  َوأما 

اسم  َأو  اِمل حيض  ع احلمَ م الرشَّ بعد جعل  ائِل  احلمَ اِمل من  احلمَ إِذا علمت  ُه  أِلَنَّ تَِحاَضة 

مل َفيكون  ع احلم اِمل بَِحيمَضة بل بَِوضم اء احلمَ َ ترِبم ائِل بَِحيمَضة َومل جَيمَعل اسم اء احلمَ َ ترِبم اسم

ُه َلو َكاَن َقطمِعيا ملا ُت ِحم َظاهرا اَل قطعا أِلَنَّ يض َدلِيال عىل فَراغ الرَّ َأَلة احلم لف َواملمَسم
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تنَد إَِليمِه َأُبو حنيفَ  اِرع َوَما اسم مل يِف َنص َعن الشَّ ة احلم ة  متجاذبة َومل يثبت يِف َأكثر ُمدَّ

ِديره سن َتقم إىَِل َعائَِشة  َرَْحه اهلل يِف  املمَنمُسوب  َراء  بم ِ َذا مل    تّي من اإلم َوهِلَ مل يثبت 

ل مل مَجاَعة من السن ة احلم  . فيقدر َأكثر ُمدَّ

ُتور   َأَلة الثَّالَِثة عرش يِف املمَُعاَماَلت يثبت املمَُعاَماَلت بَِشَهاَدة َمسم له م: املمَسم َوِمنمَها َقوم

لضاعت   أيب حنيَفة  َهب  َمذم فلوال  افِِعين  للشَّ اهلل خالًفا  َرَْحه  أيب حنيَفة  ِعنمد  ال  احلمَ

َوال النَّاس وحقوقهم انمتهى  .َأمم

َأَلة فضال َعن احلكم فِيَها َفإِن المَعَداَلة  من  ش: َفإِن َهَذا َكاَلم   ِوير املمَسم مل حيرر َتصم

َهاَدات كلَها   َتِفي بظاهرها    باالتفاقرَشط يِف َأنمَواع الشَّ إاِلَّ َأن َأَبا حنيَفة َرَْحه اهلل َيكم

َواَل   المَعَداَلة  املمُسلم  يِف  ل  األَصم َوَيُقول  املمُسلم  يطعن يِف  َأن  إاِلَّ  َعنمَها  اكِم  احلمَ َأل  يسم

تاَِلف عرص وزمان َوالمَفتمَوى عىل   صم َوَخالفُه يِف َذلِك َصاِحَباه َوقيل إِن َهَذا اخم اخلم

َداَية َوَغريه ِ َمان َنص عىل َهَذا َصاحب اهلم هلاَم يِف َهَذا الزَّ  . َقوم

َهب أيب حنيَفة عىل   َوَقول الصاحبّي ُهَو َقول َأكثر المعلاَمء َوإِذا َكانَ  المَعَمل يِف َمذم

اكِم َلو حكم  َأَلة من مَسائِل النزاع َوإِن َكاَن ُمَراده َأن احلمَ َقول الصاحبّي مل تبمق املمَسم

اِمَسة عرش َوَسَيأميِت التَّنمبِيه عىل َما فِيَها إِن   َأَلة اخلمَ بَِشَهاَدة املستور لنفذ حكمه َفِهَي املمَسم

ُبول يِف املمَُعاَماَلت ِعنمد عدم املمَعارض  َشاَء اهلل َتَعا ل املستور َمقم ىَل َوإِن َكاَن ُمَراده الَقوم

ُبول يِف مثل َهَذا بل َقول المَكافِر َّا اَل خالف فِيِه َواهلل أعلم بل َقول المَفاِسق َمقم  . َفَهَذا مِم
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َقاَل  البيع  يِف  ابَِعة عرَشة  الرَّ َأَلة  املمَسم له م:  َقوم بيع    َوِمنمَها  َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل َوجيوز 

يبيعون   المبلَداِن  ة  َعامَّ يِف  النَّاس  َوَعامة  جيوز  اَل  اهلل  َرَْحه  افِِعي  الشَّ َوَقاَل  املعاطاة 

ي  رَتِ يِف املُشم م اململك  هَلُ َفاَل يثبت  ويشرتون باَِل إجَِياب َوقُبول يِف النفيس واخلسيس 

بِِه َوااِلنمتَِفاع بِِه مرصا َعَليمِه فسق اَل حَمالة َوفِيه سعي إِلَزاَلة المَعَداَلة   االنتفاعَفاَل جيوز  

َلب انمتهى َغم  .من َبّي أظهر املمُسلمّي يِف األم

َهب َمالك َوأْحد  ة َوُهَو َمذم َهب أيب حنيَفة َرَْحه اهلل فِيَها يِف َغاَية المُقوَّ ش: َفإِن َمذم

افِعِ  َرَدات أيب حنيَفة َرَْحه اهللَوَمال إَِليمِه الشَّ َوإِطماَلق النُُّصوص    يَّة َفَليمَستم ِهَي من ُمفم

يِف  َوَلكِن  النفيس واخلسيس  يِف  بالتعاطي  بيع  َجَواز  نة يدل عىل  َوالسن المكتاب  من 

ة النَّا ة المبلَداِن يتباعدَقول املَُصننف َأن َعامَّ ن ويشرتون معاطاة باَِل إجَِياب وس يِف َعامَّ

النفيسة  وَ  َياء  َشم األم ُيصون  النَّاس  َأكثر  فان  نظر  والنفيس  اخلسيس  يِف  قُبول 

َوإِن مل   العقد  يثبت  َضا  الري َفَمَتى وجد  ُمطلَقة  النُُّصوص  َوَلكِن  َوالمَقُبول  جَياِب  ِ بِاإلم

افِِعي إِن من َبارش بيع   ِظ َوَلكِن اَل َيُقول الشَّ بِاللَّفم َوالمَقُبول  جَياب  ِ املعاطاة  ُيوجد اإلم

إَِليمِه املَُصننف فان  ل بذلك َكاَم نسبه  المَعَداَلة َواَل يلمزم الَقوم ُينَايِف  يفسق َواَل َأن َذلِك 

َثُروَن َفاَل يكون  َكم تِِه هم األم َهَذا العقد خُممَتلف يِف ُبطماَلنه َبّي المعلاَمء والقائلون بِِصحَّ

َدح َذلِك َعَداَلته   َفاِسًقا َواَل يقم بِِه مرصا َعَليمِه عباَرة َفاِسَدة    فاالنتفاعَوَقوله  مرتكبه 

ال اَل   ُكور َوحذف َصاحب احلمَ له مرصا َعَليمِه غري َمذم ال الَّتِي ِهَي َقوم َفإِن َصاحب احلمَ

 .جيوز



 

109 

 

عىل صحة بيع املعاطاة دون لفظ  وقد ذكر ابن قدامة إمجاع الصحابة والتابعني  

 اإلجياب والقبول. 

اِمَسة عرش يِف المَقَضاء َقاَل َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل إِذا حكم َوِمنمَها   َأَلة اخلمَ له م: املمَسم َقوم

َهب أيب حنيَفة   افِِعي َرَْحه اهلل اَل ينفذ فلوال َمذم اِهِد املستور نفذ َوَقاَل الشَّ اكِم بِالشَّ احلمَ

 .َرَْحه اهلل بطلت املحاكامت يِف عرصنا انمتهى

تِ  نَِفيَّة ُهَو َقول الصاحبّي َوُهَو َأنه اَل جيوز للمَقاِِض ش: َفإِن املمُفم م ِعنمد احلمَ ي بِِه المَيوم

اِهد بل اَل ُبد من ُثُبوت َعَداَلته ِعنمده للنصوص المَواِرَدة   اَلم الشَّ د إِسم َتِفي بُِمَجرَّ َأن َيكم

نة من   اِهد إِذم َليم   اشرتاطمن المكتاب َوالسن َس كل ُمسلم عدال َفَلو  صفة المَعَداَلة يِف الشَّ

ائِط  َ الرشَّ تِيَفائه  اسم لعدم  آثاِم  يكون  َعَداَلته  يعرف  مل  من  بَِشَهاَدة  الَقاِِض  قىض 

ُهود َواَل ُيمكن المُوُقوف عىل َحِقيَقة المَعَداَلة   صم يِف َعَداَلة الشُّ ُخُصوصا إِذا طعن اخلم

تَ  َتَعاىَل بل َيكم بِالمَبيينَِة َكاَم يِف معرَفة  أِلَن َذلِك اَل ُيعلمُه إاِلَّ اهلل  بَِغَلَبة الظَّن َوَذلَِك  ِفي 

َتَعاىَل   اهلل  َقاَل  علام  ُيسمى  المَغالِب  َوالظَّن  اَلمه  علمتموهن}إِسم مؤمنات(   {َفإِن 

 . 10املمتحنة 

كتابه   يف  الكلوذاين  اخلطاب  أيب  عن  ونقله  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  كالم  هذا 

علاًم أن  وهو  ،  )التمهيد( يخسمى  تعاىل  الظن  بقوله  علمتموهن ﴿:  واستدل  فإن 

 .﴾مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار
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عىل  َدام  قم ِ اإلم َلُه  جيوز  اَل  َكاَن  َوإِن  حكمه  ينفذ  املستور  بَِشَهاَدة  حكم  َلو  َوَكونه 

حكم   َلو  َأنه  َوُهَو  َذلِك  من  أبلغ  اهلل  َرَْحه  حنيَفة  أيب  فمذهب  َِبا  بَِشَهاَدة  احلكم 

َأَلة والتشنيع   َهب بِمثل َهِذه املمَسم المَفاِسق لنفذ حكمه َويكون آثاِم َواَل َينمَبِغي نرص املمَذم

 .عىل املمَُخالف فِيَها لَِئالَّ يعكس التشنيع

َماَمة َقاَل َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل إِذا وَ  ِ اِدَسة عرش يِف اإلم َأَلة السَّ له م: املمَسم قع من َوِمنمَها َقوم

افِِعي َرَْحه اهلل َينمَعِزل َوَفَساد    السلطان َكبرَِية َأو أرص عىل َصِغرَية مل َينمَعِزل َوَقاَل الشَّ

َكثرِيه   املمَسائِل  من  َذلِك  وأمثال  اَلم  سم ِ اإلم هُتمَمة  ُيورث  َعَليمِه  والتنبيه  ُيفى  اَل  َذلِك 

بالصباح َفانمُظر    ئ  يستضيطول ذكرَها فلنقرص عىل َهَذا َفمن اَل يستضء بمصباح مل 

افِِعي َرَْحه اهلل النَّاس  ل الشَّ َأهَيا الرفيق الشفيق َهل َكاَن َحال َهَذا اإِلَمام مصداقا لَقوم

ه   المِفقم يِف  حنيَفة  أيب  فِيهِ أِعَيال  قيل  مِمَّن  تكن  مل  إِن  تصدق  َأن  إاِلَّ  أخالك  اَل   :وال 

ِفر( )إِذا مل يكن للمرء عّي َصِحيَحة ...  بمح ُمسم  َفاَل غرو َأن يرتاب َوالصُّ

َداره ويريدون َأن   وَن من أيب حنيَفة َرَْحه اهلل ويغضون من ِمقم َوَلَعلَّ الَّذين َيُغضُّ

ُيفضوا َما رفع اهلل من مناره منابذة للحق األبلج وزيغ َعن َسَواء املمنمَهج اَل يتعدون 

َح  للنعامن  اخلوانق  بنى  ِحّي  سنامر  َجَزاء  وأوضح  َعن  واملباين  ور  الصُّ وضع  يمُث 

من  واألركان  والطاعات  ياَمن  ِ اإلم يِف  بمذهبه  َفأخُذوا  واملعاين  َباب  َسم األم طرق 

واخلالفة   َوالمَقَضاء  َنمكَِحة  األم َويِف  واملعامالت  وامللبوس  املمَأمُكول  َويِف  المِعَباَدات 
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و اينام  َذلِك  يِف  هبه  مذم َعن  َينمَتِقُلوا  َفلم  َحيمُثاَم والشهادات  اقواله  يفارقوا  َومل  جهوا 

توقريه  َعن  ويذهبون  خصله  ويدفعون  َفضله  جيحدون  َذلِك  بعد  ُم  إهِنَّ ثمَّ  ِسرُيوا 

وإكرامه ويرتكون َما جيب من َتعمظِيمه واحرتامه َفُهَو َمَعهم يِف َذلِك َعن املمثل السائر  

َكل ويذم ولعمري إِن َذلِك َسَبب للثَّواب بعد عري ُيؤم مماته ُمَضافا إىَِل َما َلُه ِمنمُه    الشن

رم  نى مأمول َوأكم َكنَُه بحبوحة جنانه إِنَّه أغم من َحال َحَياته ادخله اهلل يِف رضوانه َوَأسم

 .َكاَلم املَُصننف انتهىمسؤول 

اَلم فان المَغزاَِلن َرَْحه اهلل ذكر يِف المَبِسيط َأن المفسق اَل  سم ِ ش: َفَقوله ُيورث هُتمَمة اإلم

َظم إِذم فِيِه خطر َعظِيم َورَصفه َعم اِوي اَل َينمَعِزل    َينمَعِزل بِِه اإِلَمام األم جير َفَساًدا َويِف احلمَ

ِق خلوف المِفَتن فيبدل َحيمُث اَل فتمنَة   انتهى.اإِلَمام بِالمِفسم

نسب إىل الشافعي فقد    -واهلل أعلم-جواب ابن أيب العز احلنفي هذا فيه ضعف  

ز عزل السلطان، وهذا خطأ عىل الشافعي، وكالم  ون الشافعية كثري ومل ينسب أنه جيخ

للشافعي القول  هذا  كامل  أحد  الشافعية،  أوائل  عيّل  من  اهلل  منَّ  وقد  وغريه،  زين 

 ورددت عىل هذه النسبة يف كتاب )اإلمامة العظمى عند أهل السنة السلفيني(.

فأهل السنة جممعون عىل ما ييل: عىل أنه ال جيوز اخلروج عىل احلاكم ولو كان  

وكالم   وغريه،  النووي  اإلمجاع  حكى  فاسًقا،  كان  ولو  عزله  جيوز  وال  فاسًقا، 

أو أيب حنيفة جواز هذا فقط    ، ومن نسب إىل مالكاألوائل يدل عىل هذاالسلف  
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العلامء عىل خالف    أخطأ  عليهم قطًعا، والنووي شافعي ومع ذلك حكى إمجاع 

 . هذا

فاملقصود أن القول  معتزيل،    هذا قول املاوردي، وهو  (فيبدل َحيمُث اَل فتمنَة)قوله:  

األوائل   السلف  ألقوال  وخمالف  جهة  من  لألدلة  خمالف  قوٌل  جهة، بالعزل  من 

 .حرمته ىلوحكى النووي اإلمجاع ع

اَم َقاَل اَل َينمَعِزل أِلَن اَل   َوَهَذا ُهَو الَِّذي َأَراَدُه َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل َواهلل أعلم فانه إِنَّ

ُه َينمَعِزل بارتكاب المَكبرَِية ُمَراده ِعنمد َأمن المِفتمنَة    َيقع المِفتمنَة َوالمَقائِل  نة بَِأنَّ من أهل السن

َفاَل  المِفتمنَة  خوف  ِعنمد  َواِرج  ،  أما  اخلمَ فسقوا  إِذم  ة  مَّ
َئِ األم عىل  ُروج  اخلمُ جيوز  َقاَل  اَم  َفإِنَّ

رُ  َأنه اَل جيوز اخلمُ نة فمتفقون عىل  ة واملعتزلة والرافضة َوأما أهل السن مَّ
َئِ وج عىل األم

ُروج َعَليمِهم أعظم من المفساد  تَِكاب المَكبرَِية إِذا َكاَن المفساد املمَُرتنب عىل اخلمُ بَِسَبب ارم

افِِعي َرَْحه اهلل َواهلل أعلم ارتكاِبماملمَُرتنب عىل   .المَكبرَِية َفَبطل تشنيعه عىل الشَّ

اَم َقاَل اَل َينمَعِزل  َوَهَذا ُهَو الَِّذي  )قوله:   َأَراَدُه َأُبو حنيَفة َرَْحه اهلل َواهلل أعلم فانه إِنَّ

ُه َينمَعِزل بارتكاب المَكبرَِية ُمَراده ِعنمد َأمن   نة بَِأنَّ أِلَن اَل َيقع المِفتمنَة َوالمَقائِل من أهل السن

، وعىل هذا مل تؤمنسواء أمنت الفتنة أم  أهل السنة عىل عدم العزل    بل يقال  (المِفتمنَة

 . فيه ضعف اعهم، وجوابه  إمج
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تَِكاب المَكبرَِية إِذا َكاَن المفساد املمَُرتنب  )قوله:   ة بَِسَبب ارم مَّ
َئِ ُروج عىل األم اَل جيوز اخلمُ

ُروج َعَليمِهم أعظم من المفساد املمَُرتنب عىل  قال مطلًقا  (المَكبرَِية ارتكاِبمعىل اخلمُ بل يخ

 .فساد أعظم أو أقلسواء كان ال، ال جيوز

له م: َوأما اخلامتة َفِفي التَّعمِريض بالغرض يِف َهِذه الرَساَلة َأهَيا اململك أيدك   َوِمنمَها َقوم

اهلل وخلد ملكك وأيد دولتك َونرص أنصارك وخذل أعداءك َونور بصريتك َأن  

أمن   تنظر بفكرك الصائب وذهنك الثاقب وخاطرك المَيقَظان وانتباهك َعِجيب الشَّ

ائِع وفروعها عىل َما مر تقريرها  إِن مثل َهَذا املمَ  َ َهب الَِّذي ُهَو املفند يِف أُصول الرشَّ ذم

وخراسان  والسند  نمِد  ِ بِاهلم وسالطينه  المَعامل  ُعَلاَمء  ة  َعامَّ َوَعلِيِه  ُكوَرة  املمَذم املمَسائِل  يِف 

وتركستان َوالمعراق ودست قبحاق وبالد يونان وأذربيجان وأمرائهم وغالب ُأَمَراء 

احلمَ ا يِف  املرصية  كلديار  الرتَّ دولة  ة  ُمدَّ واملاِض  يِف  ال  المَعامل  ُأَمَراء  َبّي  هم  الَّذين  ة 

لِيده َأو اَل فان مل َتَر َذلِك َواِجبا   س َبّي المَكَواكِب َهل جيب َتقم مم املواكب َكالمَقَمِر َوالشَّ

ِحيح َأن اَل تعتقد َأنه أفضل من َغريه َواهلل  مل أُتيل من المعقل الرجيح والفكر الصَّ

 . املتّي َوُهَو َحسبنَا َونعم المَوكِيل بحبله  واالعتصاماملمُوفق واملعّي 

ائِع)قوله:   َ الرشَّ املفند يِف أُصول  ُهَو  الَِّذي  َهب  املمَذم َهَذا  يف   يوجد خطأ   ( إِن مثل 

 إن مثل هذا املذهب الذي هو املقتدى يف أصول الرشائع... الصحيح: و ، الطبعة
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، وثانًيا أفصح يف آخرها أنه يعني هو يدعو إىل وجوب تقليد مذهب أيب حنيفة

، فيقول: إن مل تقنع املذهب احلنفييريد من هذه الرسالة إقناع السلطان بأن يخعمم  

 بوجوبه فالبد ان تقنع بأنه األفضل.

د  َأْحم بن  حَممُمود  بن  د  حُمَمَّ في  اخلمَ اهلل  إىَِل  المَفِقري  َألفه  آِخره  يِف  َوكتب  ُم  األم يِف  َقاَل 

نَِفين غفر اهلل في سنة ِستن َوسبعّي َوسبع َوِماَئة حامدا  احلمَ م وعاملهم بُِلطمِفِه اخلمَ  هَلُ

د َوآله َوسلم انمتهى  .ومصليا عىل َنبينَا حُمَمَّ

َواء   َهم ش: َفإِن َهَذا المَغَرض الَِّذي عرض بِذكِرِه بل رصح بِِه من َغَرض أهل األم

اِهلِيَّة فانه قد غضب لعصبية   ق َومن فعل أهل اْلمَ ودعا إَِليمَها َوَهَذا من َأسَباب التََّفرُّ

ا إَِليمِه َراِجُعون  .املمنمِهي َعنُه َفإنَّا هلل َوإِنَّ

له   )َليمَس منا من َدَعا إىَِل عصبية َوَليمَس منا من َقاَل بعصبية    ملسو هيلع هللا ىلصَوقد تقدم ذكر َقوم

رو بن     المَعاِص  َوَليمَس منا من َماَت عىل عصبية( َويِف َحِديث عبد اهلل بن َعمم

)اَل ُيؤمن أحدُكم َحتَّى يكون َهَواُه تبعا ملا ِجئمت بِِه( َرَواُه    ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسول اهلل    :َقاَل 

ة   جَّ َبِعَّي َحِديثا َوَقاَل روينَاُه يِف كتاب احلم َأُبو َحاتِم يِف َصِحيحه َوذكره النََّوِوين يِف َأرم

نَاد َصِحيح  .بِإِسم

ا َعن أيب حنيَفة َأنه َقاَل علمنَا َهَذا َرأمي َوَقاَل ابو ُيوُسف   سن بن ِزَياد كاَِلمُهَ َواحلم

َسن ِمنمُه قبلناه ِمنمهُ   .َوُهَو أحسن َما َقدرَنا َعَليمِه َومن َجاَءَنا بَِأحم
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د بن عبد اهلل بن عبد احلكم َحدثنَا َأشهب بن  َوَقاَل الطََّحاِوين َرَْحه اهلل َحدثنَا حُمَمَّ

المَعزِ  ِعنمد َمالك َفسئَل عبد  َقاَل كنت  َفأخذت    يز  المَبتََّة  َقاَل  أَعن  َما  لواحي ألكتب 

َا َواِحَدة  . َفَقاَل َل َمالك اَل تفعل َفَعَسى يِف المعَش َأُقول َأهنَّ

أخط برش  َأنا  اَم  إِنَّ َيُقول  َمالًِكا  َسِمعت  المَقزاز  ِعيَسى  بن  معز  َوُأِصيب   ئَوَقاَل 

نة   فانظروا يِف قوَل َفكل  نة َفُخُذوا بِِه َوَما مل ُيَوافق المكتاب َوالسن َما َوافق المكتاب َوالسن

 .فاتركوه

َوَقاَل برش بن المَولِيد َقاَل َأُبو ُيوُسف اَل حيل ألحد َأن َيُقول مقالتنا َحتَّى يعلم من 

نَا افِِعي َرَْحه اهلل َأنه َقاَل إِذا َصحَّ  ،  َأيمن ُقلم احَلِديث َفُهَو مذهبي َوعنُه  َوَصحَّ َعن الشَّ

ائِط َِل احلمَ َأنه َكاَن إِذا أرسل إَِليمِه بعض نوابه   َوتقدم َعن َعيلن  ،  فارضبوا بَِقوم

تَِهاِدِه َوَيُقول قطع المكتاب  ُخوة َيأممر فِيَها بِاجم د َمَع األم َأله َعن َقِضيَّة من قضايا اْلم يسم

تِهَ   .ادلَِئالَّ يقلده َغريه بعده من غري اجم

َوأما   اهلل  َرِْحهم  لف  السن َطريَقة  َكاَنت  َوَهِذه  َكثرَِية  ة  مَّ
َئِ األم َكاَلم  من  ونظائره 

ِ َفمن تعصب لَواِحد مِعّي غري  َعّيم املتعصبون فعكسوا المَقِضيَّة والتعصب عىل َنوم

افِِعين َوأْحد َوَرأى َأن َقول َهَذا ُهَو الصَّ   ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي   َواب الَِّذي  كاملك َوأيب حنيَفة َوالشَّ

عىل  جيب  َأنه  تقد  اعم َوإِن  ضال  َجاِهل  َفُهَو  الَباقَِّي  ة  مَّ
َئِ األم َقول  دون  َباعه  اتي َينمَبِغي 

َعَليمهِ  ة فانه ُيمَشى  مَّ
َئِ َباعه دون َغريه من َهُؤاَلِء األم اتي تمعت    النَّاس  مة قد اجم َفإِن األم
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ء إاِلَّ   بل َغاَية َما ُيَقال إِنَّه يسوغ    ملسو هيلع هللا ىلصَرُسول اهلل  عىل َأنه اَل جيب َطاَعة أحد يِف كل يَشم

رو ة من غري تعميّي زيد َأو َعمم مَّ
َئِ  . َأو َينمَبِغي َأو جيب عىل المَعامين َأن ُيَقلند َواِحًدا من األم

ُذور   املمَحم ُهَو  َفَهَذا  لِيد فاَلن دون َغريه  َتقم مة  إِنَّه جيب عىل األم َقائِل  َيُقول  َأن  َوأما 

ل تعصب  من  َفمن  لَواِحد  تعصب  من  بَِمنمِزَلة  َفُهَو  الَباقَِّي  دون  ة  مَّ
َئِ األم من  َواِحد 

لَعيل   تعصب  الَِّذي  كالرافض  الَباقَِّي  دون  َحاَبة  الثَّاَلَثة    الصَّ َلَفاء  اخلمُ دون 

الَمة والعافية َوَهَذا رفض وتشنيع لكنه تشنيع   َأل اهلل السَّ وى نسم َفَهِذِه طرق أهل اهلم

َحاَبة ِضيل بعض الصَّ َوالمَواِجب عىل كل ُمسلم  ،  يِف بعض الطوائف َوالمُعَلاَمء اَل يِف َتفم

ًدا َرُس  هد َأن اَل إَِله إاِلَّ اهلل َوَأن حُمَمَّ ِحيد اهلل بِِعَباَدتِِه  يشم ول اهلل َأن يكون أصل َقصده َتوم

ينترص   َفاَل  َحاَبة  الصَّ هم  ُسول  الرَّ بعد  النَّاس  أفضل  َأن  َويعلم  َرُسوله  َوَطاَعة 

إاِلَّ لَرُسوله   َعاما ُمطلًقا  إاِلَّ    ملسو هيلع هللا ىلص لشخص إنتصارا  َعاما ُمطلًقا  انتصارا  َواَل لطائفة 

دى َيُدور َمعَ  َُعوا  للصحابة َفإِن اهلم َحاب َغريه َفإِذا امجم َحابه دون َأصم ُسول َوَمَع َأصم  الرَّ

ين الَِّذي بعث اهلل بِِه َرُسوله َليمَس ُمسلام إىَِل َعامل َواِحد   مل جيمعوا عىل خطأ فان الدن

لَرُسول اهلل   ص نظريا  خم َذلِك الشَّ َلَكاَن  َكَذلِك  َكاَن  َوَلو  َحابه  َوُهَو َشبيه    ملسو هيلع هللا ىلصَوَأصم

 .ضةبقول الراف 

 .تقدم أن هذا كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية  
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َوَغريهم   َوأْحد  افِِعين  َوالشَّ َوَمالك  َأُبو حنيَفة  ِمنمُهم    وأئمة االسالم  كل 

َتهد َتاَرة ُيط ا َأن ُيَقال املمُجم تَِهاد َوإِمَّ َوتاَرة ُيِصيب    ئ ذهب إىَِل َما ذهب إَِليمِه َعن اجم

ِ َأو َأكثر فأحدهم ُمِصيب َوُهَو َصاحب   َلّيم تلُفوا فِيِه عىل َقوم ق َفاَم اخم َوَهَذا ُهَو احلم

َأَلة    ئاألجرين َومن َخالفه خمط ُفور َوَهَذا يِف كل َمسم تَِهاده َوَخطَأُه مغم َوله أجر عىل اجم

تاَِلف  . حصل فِيَها اخم

َواب َوقفا عىل أحده تقد َهَذا َوَليمَس الصَّ َطأ َوقفا عىل الَباقَِّي َومن اعم م بَِعيمنِه َواخلمَ

َمر َكَذلِك َفاَم من إَِمام إاِلَّ َوقد َفاَتُه  اجع عقله فان َهِذه َغفَلة َعظِيَمة َوإِذا َكاَن األم َفلرُيَ

َألَ  َأَلة أِلَنَُّه غري َمعمُصوم َوَما ُيؤمن من َقلندُه يِف َمسم َواب َوَلو يِف َمسم ة قد َخالفه فِيَها الصَّ

َأن  َفَعَليِه  إَِمامه  فِيَها  َأخَطأ  الَّتِي  ِهَي  َأَلة  املمَسم تِلمَك  تكون  َأن  َوأفمتى  َِبا  َفحكم  َغريه 

تاَِمل َأن   َحابه يِف المَكاَلم َعَليمَها الحم لِيل َواَل يقمَترص عىل َما َقاَله َأصم يعرضَها عىل الدَّ

لِيل  َما َليمَس ِعنمدهم ألَنا قد أمرَنا َأن نرد َما تنازعنا فِيِه    يكون ِعنمد من َخالفه من الدَّ

اق املذموم رِتَ َذا المَواِجب ُهَو الَِّذي أوجب ااِلفم ُسول واإلخالل ِِبَ  .إىَِل اهلل َوالرَّ

املفضلة  الثَّاَلَثة  المُقُرون  أهل  وتابعيهم  َوالتَّابِِعَّي  َحاَبة  الصَّ َطريَقة  َكاَنت  َوَهِذه 

َواِحد مِعّي  َأعنِي رد   َيُقول  َيأمُخذ  فيهم من  َومل يكن  ُسول  َوالرَّ اهلل  إىَِل  فِيِه  املمَُتنَازع 

َل اهلل   ين  ملسو هيلع هللا ىلصِمنمُهم دون َغريه غري رَسوَّ م الدن َسان إىَِل َيوم م بِإِحم  . َوِهي َطريَقة التَّابِعّي هَلُ
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آن   المُقرم يِف  َوَتَعاىَل  ُسبمَحاَنُه  اهلل  الَّذين }َقاَل  اهلل  يعلم  َوملا  ترتكوا  َأن  حسبتم  أم 

َبة    {جاهدوا ِمنمُكم َومل يتخذوا من دون اهلل َواَل َرُسوله َواَل املمُؤمنَِّي وليجة  16التَّوم

اهلل   َكاَلم  عىل  خُممَتاًرا  بَِعيمنِه  رجال  جعل  مِمَّن  أعظم  وليجة  َرُسوله  َواَل    ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَلم 

َاع   َوإمِجم َرُسوله  َوسنة  اهلل  ُكله ويعرض كتاب  َذلِك  يقدمُه عىل  مة  األم َسائِر  َوَكاَلم 

رده  يِف  تلطف  ِمنمَها  َخالفه  َوَما  له  لَقوم ملوافقته  قبله  ِمنمَها  َوافقه  َفاَم  له  َقوم عىل  مة  األم

َيل  ِ  . وتطلب َلُه ُوُجوه احلم

ف َفَقاَل  َوقد ذمن اهلل َتَعاىَل أهل ا َباهنمم  }لمكتاب عىل َهَذا المَوصم َبارهم َوُرهم ُذوا َأحم اُتَّ

َيم َباًبا من دون اهلل واملسيح ابمن َمرم َبة  {َأرم  .31التَّوم

َفة َرَْحه اهلل َوَغريه َأنه َقاَل مل يعبدوهم من دون اهلل َوَلكنُهمم  أحلُّوا   روى َعن ُحَذيم

َوهَ  فاتبعوهم  َعَليمِهم  وحرموا  م  اهلل  هَلُ َرُسول  َقاَله  نى  املمَعم َحاتِم    ملسو هيلع هللا ىلصَذا  بن  لعدي 

َبارهمم   َوَأحم املمَِسيح  َتعمظِيم  قصُدوا  وهم  مطوال  ِمِذين  م َوالرتي املمسند  يِف  َوَحِديثه 

ُهمم َعنُه   ل فأرشكوا ِبم وأعرضوا َعن اتباعهم فِياَم أمروهم بِِه َوهَنَوم َباهنمم بَِجهم َوُرهم

 .نعاوهم حيسبون َأهنم حيسنون ص

ة َأو املمََشايِخ يقصدون تعظيمهم َلكِن   مَّ
َئِ َحاَبة َأو األم َوَكَذلَِك الغالة يِف بعض الصَّ

يعاملوهنم  َوَلكنُهمم  رساًل  يسموهم  مل  َوإِن  ُسول  الرَّ منزَلة  ينزلوهنم  فاهنم  ل  بَِجهم

ِض ِبم إىَِل إنزاهلم منزَلة الربوبية وهم اَل يَ  ُسول بل قد ُيفم ُعُروَن  ُمَعامَلة الرَّ  ْلهلهم شم
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َقاَل   المعبادة  ِهَي  التَّعمظِيم  َمَع  َهم(    ملسو هيلع هللا ىلص واملحبة  رم الدي عبد  تعس  ينَار  الدي عبد  )تعس 

 . احَلِديث

تعس عبد الدينار، تعس عبد  »أن يف هذا نظًرا، وإنام حديث:    -واهلل أعلم-يبدو  

غري اهلل فقد هو أن جيعل حبه وبغضه لغري اهلل، فمن جعل حبه وبغضه ل   «الدرهم

صار عبًدا له، وليس معنى العبودية رصف العبادة لغري اهلل، وإنام الرشك األصغر،  

يف رشحه هذا مفاد ما ذكره ابن تيمية يف )العبودية(، وذكر نحًوا من ذلك ابن حجر  

 عىل البخاري.

بن   َأُبو عمر  بِِه وخالفت  َوَقاَل  قلت  مل  بالتقليد  َقاَل  ملن  ُيَقال  اهلل  َرَْحه  المرب  عبد 

ُم مل يقلدوا َفإهِنَّ لف يِف َذلِك  َقاَل قلدت أِلَن كتاب اهلل اَل علم َل بتأويله ،  السن َفإِن 

 . َوسنة َرُسول اهلل مل أحصها َوالَِّذي قلدته قد علم َذلِك فقلدت من ُهَو أعلم مني

وهي إذا قيل:  ،  يف )جامع بيان العلم وفضله(بن عبد الرب  هذه مناظرة ذكرها ا

عرفت أنه األعلم؟ قال:  كيف  قيل:  .  ملاذا قلدت فالًنا دون فالًنا؟ قال: ألنه األعلم 

 إذن لست مقلًدا!  باالجتهاد، فيقال:

وإن أرص وقال: قلدته ألنه أعلم. فيقال: الذين هم أعلم كثريون، فلامذا قلدت  

هذا دون غريه؟
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ء من َتأمِويل المكتاب َأو ِحَكاَية سنة َعن َرُسول   قيل َلُه أما المعلاَمء إِذا َأمجُعوا عىل يَشم

تلُفوا فِياَم قلدت   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   ق اَل شكن فِيِه َوَلكِن قد اخم ء َفُهَو احلم تمع َرأمهيمم عىل يَشم َأو اجم

َوكلهمم َعامل   فِيِه َبعضهم دون بعض َفاَم حجتك فِياَم قلدت فِيِه َبعضهم دون بعض

هبه له أعلم من الَِّذي ذهبت إىَِل مذم  . َوَلَعلَّ الَِّذي رغبت َعن َقوم

 . أعلم َأنه َصَواب ألينَفإِن َقاَل قلدته 

 ؟قيل َلُه علمت َذلِك بَِدلِيل من كتاب اهلل َأو سنة َرُسوله َأو امجاع

لِيد وطولب باَِم  لِيل َفإِن َقاَل نعم أبطل التَّقم َعاُه من الدَّ  . ادَّ

ُه أعلم مني قيل َلُه فقلد كل من ُهَو أعلم ِمنمك َفإنَّك جَتِد من    .َوإِن َقاَل قلدته أِلَنَّ

 ؟ َأنه أعلم ِمنمك ص من قلدته إِذم علتك فِيهِ َذلِك خلقا كثريا َواَل ُت 

ُه أعلم النَّاس َحاَبة َوكفى بقول قيل َلُه َفُهَو إِذا أعلم من  .  َفإِن َقاَل قلدته أِلَنَّ الصَّ

 .مثل َهَذا قبحا

َحاَبة َأنا أقلد بعض الصَّ َقاَل  ِمنمُهم  .  َفإِن  َفاَم حجتك يِف ترك من مل تقلده  َلُه  قيل 

ل اَل َيصح لفضل  له ِمنمُهم أفضل مِمَّن أخذت بقوله عىل َأن الَقوم َوَلَعلَّ من تركت َقوم

لِيل   َعن ابمن   َعَليمِه َوقد ذكر ابمن مزين َعن ِعيَسى بن ِدينَارَقائِله َوإِنَّاَم َيصح بِداَلَلة الدَّ

 . المَقاِسم َعن َمالك َقاَل َليمَس كلام َقاَل رجل قوال َوإِن َكاَن َلُه فضل يتبع َعَليمهِ 
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هذا كالم عظيم، أراد أن خيرج من هذا املخرج وأن هيرب من هذا املأزق، فقال: 

 لدت بعضهم دون بعض؟أنا أقلد بعض الصحابة. فيقال: ملاذا ق

   رجحان القول ليس بفضل قائله وإنام بالدليل.: القاعدة الرابعة واألربعون

لِيد  . َفإِن َقاَل َوقلة علمي حيملني عىل التَّقم

بِِه من   ينزل  فِياَم  أما من قلد  َلُه  َلُه عىل علمه  قيل  يتَّفق  ُرباَم  َعاملا  يَعته  َكام رَشِ َأحم

بِِه  فِياَم نزل  َما لزَمه  َوأدنى  َعَليمِه  باَِم  َأَتى  ُه قد  أِلَنَّ َعامَّ ُُيربُه فمعذور  َذلِك  يِف  فيصدر 

َاع املمُسلمّي َأن املكفوف ُيَقلند من يَ  لِيد َعامل فِياَم َجهله إِلمجم ثِق ْلهله َواَل ُبد َلُه من َتقم

ُه اَل يقدر عىل َأكثر من َذلِك ِه يِف المقبمَلة أِلَنَّ  . بَِخرَبِ

َوَلكِن من َكاَنت َهِذه َحاله َهل جيوز َلُه المَفتمَوى يِف رشائع دين اهلل َفيحمل َغريه 

اَلك وتصيريها إىَِل   َمم قاب َوإَِزاَلة األم َماء واسرتقاق الرن عىل إَِباَحة المفروج وإراقة الدي

َعَليمِه َوُهَو مقرن َأن  غري من   لِيل  َلُه الدَّ َقاَم  ته َواَل  َكاَنت يِف َيده بقول اَل يعرف ِصحَّ

ويصيب َوَأن خمالفه يِف َذلِك ُرباَم َكاَن املمُِصيب فِياَم ُُيَالِفُه فِيِه َفإِن أَجاز   ئَقائِله ُيط

المُفُروع لزَمه أَ  ظ  نَى بِِحفم ل َواملمعم َذا  المَفتمَوى ملن جهل األَصم ِِبَ ن جُيِيزُه للعامة َوكفى 

آِن َقاَل اهلل َتَعاىَل   ُقرم َوَقاَل   36االرساء    {َواَل تقف َما َليمَس َلك بِِه علم}جهال وردا لِلم

َراف    {أتقولون عىل اهلل َما اَل تعلُمونَ } َعم َوقد أمجع المعلاَمء عىل َأن َما مل يَتَبّيَّ   28األم

ق َشيمئا انمتهىَومل يَتَيقَّن َفَليمَس بِعلم وَ  اَم ُهَو ظن َوالظَّن اَل ُيغني من احلم  .إِنَّ
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قوي،   إلزام  أهذا  تقول  كنت  لكإذا  فيقال  أخقلد،  أن  ومضطر  جاهل  أنت   نا 

وتستبيح الفروج والدماء ألجل   لكن ملاذا تخلزم غريك أن يخقلدوا من تخقلد؟معذور،  

 ذلك؟

لكميل بن ِزَياد النَّخِعين    َوَقاَل َأُبو عمر َأيمضا َوَغريه َقاَل َعيلن بن أيب َطالب  

المُقُلوب أوعية َفَخريَها أوعاها  َما َأُقول َلك  َيا كميل احفظ  ُهور  َوُهَو َحِديث َمشم

 النَّاس َثاَلَثة َعامل رباين ومتعلم عىل َسبِيل نجاة ومهج رعاع َأتَباع كل ناعق يميلون 

َيا كميل المعلم خري ،  َمَع كل ريح مل يستضيئوا بِنور المعلم َومل يلجؤوا إىَِل ركن وثيق

المعلم يزكو عىل المَعَمل َواملمَال تنقصه  ،  َوَأنت َترص املَال  ،المعلم حيرصك  ،من املَال

النََّفَقة المعلم َحاكم َواملمَال حَممُكوم َعَليمِه َماَت خزان املَال وهم َأحَياء َوالمُعَلاَمء باقون  

ُجوَدة آه آه إِن َها ُهنَا َوَأَشاَر   ر أعياهنم مفقودة وأمثاهلم يِف المُقُلوب َموم هم َما َبِقي الدَّ

إىَِل   اصبته  بَِيِدِه  بىَل  َقاَل  ثمَّ  َْحَلة  َلُه  اصبت  َلو  علام  َعَليمِه   لقلناَصدره  َمأمُمون  غري 

َأو   كَِتابه  عىل  وبحججه  عباده  عىل  اهلل  بنعم  ويستظهر  للدنيا  ين  الدن آَلة  َتعممل  يسم

ك يِف  ق اَل َبِصرَية َلُه يِف أحنائه ينقدح الشَّ   َأال اَل َذا   عارضقلبه بِأول    منقادا ألهل احلم

َوال    ذاك،اَل  وَ  َمم األم مجع  مغرما  َأو  للشهوات  القياد  َسلس  باللذات  منهوما  َأو 

ت حامليه ائَِمة َكَذلِك َيُموت المعلم بَِموم َنمَعام السَّ ء شبها ِبام األم  . واالدخار أقرب يَشم
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وبيناته  اهلل  حجج  تبطل  لكيال  ة  بِحجَّ هلل  َقائِم  من  ض  األَرم ُتلوا  لن  بىَل  اللَُّهمَّ 

َمر  ُأوَلئِ  َك هم األقلون عددا األعظمون ِعنمد اهلل قدرا هجم ِبم المعلم عىل َحِقيَقة األم

َيا  نم ِمنمُه اْلاهلون صحبوا الدُّ فاستالنوا َما استوعره املرتفون وأنسوا باَِم استوحش 

َيتهمم  ىَل آه آه شوقا إىَِل ُرؤم َعم  .بأبدان أرواحها معلَقة بِاملمحل األم

املمُؤمنَِّي   َأِمري  إِن  احَلِديث  َهَذا  َثاَلَثة    َفِفي  املذمومّي  المعلم  َْحَلة  قسم 

 اصناف

المكتاب  بِِه  َجاَء  الَِّذي  ق  احلم يبطر  إِياَمن  َواَل  َأَماَنة  ِعنمده  َليمَس  الَِّذي  المَفاِجر  املبتدع 

لق جُيَاِدل يِف آَيات اهلل بَِغريم ُسلمَطان َأَتاُه إِن  .يِف صدوره إاِلَّ كرب َما ُهَو ببالغه  ويغمط اخلم

 . َوالثَّايِن املمَُقلند املنقاد باَِل َبِصرَية ويقّي

َهَوات المَبَدنِيَّة واملالية   . َوالثَّالِث ُمتبع الشَّ

َحيمُث   للدليل  املتبعون  القائمّي بحجج اهلل وبيناته وهم  ُسل  الرُّ ثمَّ ذكر خلفاء 

أَ  َفذكر  بِِه  المَعاِمُلوَن  المُوُجودَكاَن  يِف  َقلِيُلوَن  اهلل  ،  هنم  َرُسول  َقاَل  )َبَدَأ   ملسو هيلع هللا ىلصَوقد 

َرة   اَلم َغِريبا َوَسَيُعوُد َكاَم َبَدَأ فطوبى للغرباء( أخرجه ُمسلم من ِرَواَية أيب ُهَريم سم ِ اإلم

ُعود   ِمِذين من ِرَواَية ابمن َمسم م َوَزاد فِيِه الَّذين يصلحون َما أفسد    َوأخرجه الرتي

ء قدير  . النَّاس بعِدي من سنتي فنسأل اهلل المَعظِيم َأن جيعلنا ِمنمُهم إِنَّه عىل كل يَشم
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أيب    االستداللَواَل َيصح   َقاِعَدة  اتبعُه ُخُصوصا عىل  بَِكثمَرة من  لِيد أحد  َتقم عىل 

ِجيح   نَان عينا َوأَقام حنيَفة َرَْحه اهلل َفإِن من َأصله اَل َترم ُهود َفَلو تنَازع اثم بَِكثمَرة الشُّ

َأحدمَها َشاِهدين َوأَقام اآلخر عرَشة ُشُهود قىض َِبا َبينهاَم ِعنمده َواَل يرجح َصاحب  

املقلدين  َفإِن  ُهود بدرجات  الشُّ املقلدين دون  َباع  ااِلتي َكثمَرة  َأن  َمَع  المَكثرَِية  ُهود  الشُّ

إِن يتبُعو ض  َنمفس  املمَحم َوَما هتوى األم الظَّن  اَل  إِ  دى}ن   {َوَلَقد َجاَءُهم من َرِبم اهلم

م   ذ بقوله ُكله    23النَّجم َخم مة َكائِنا من َكاَن إِنَّه جيب األم َوَكيف ُيَقال َعن رجل من األم

ُنُصوص   له  َقوم عىل  ويعرض  وتابعيهم  َوالتَّابِِعَّي  َحاَبة  الصَّ من  ة  مَّ
َئِ األم َسائِر  دون 

َدة َوإِن خالفته َتيل بأنواع  المكت نة َفإِن وافقته عضد َِبا َومل تكن ِهَي المُعمم اب َوالسن

له واإلعراض َعن تدبرها َوقيل َهِذه من املمَُتَشابه الَِّذي اَل يعلم  َيل يِف ردَها إىَِل َقوم ِ احلم

 . َتأمِويله إاِلَّ اهلل َوَهِذه بِدَعة من المبدع

ل عاملٌ :  القاعدة اخلامسة واألربعون ح قوٌل وال ُيفضَّ  بالنظر لكثرة أتباعه. ال ُيرجَّ

ِ َعن َعائَِشة   ِحيَحّيم )من أحدث يِف أمرَنا   ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلت َقاَل َرُسول اهلل    َويِف الصَّ

َعن َعيلن ،  َهَذا َما َليمَس ِمنمُه َفُهَو رد( َويِف ِرَواَية من عمل عمال َليمَس َعَليمِه أمرَنا َفُهَو رد

   الف َحتَّى يكون النَّاس مَجاَعة َأنه َقاَل اقضوا َكاَم ُكنمُتم تقضون َفَأيني أكره اخلم

َحايِب  نَاهُ  وأرجوا َأن َأُموت َكاَم َماَت َأصم  .أخرجه الُبَخاِرين بَِمعم
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أنس   عىل  َودخلت  ِرين  هم الزُّ اَل    َوَقاَل  َقاَل  يبكيك  َما  َفقلت  يبكي  َوُهَو 

اَلة قد ضيعت أخرجه الُبَخاِرين  اَلة َوَهِذه الصَّ َّا أدمركمت إاِلَّ َهِذه الصَّ ، أعرف َشيمئا مِم

َمان فالتغيري َأكثر   ة إاِلَّ بِاهللَّ المعيل  وَوإِذا َكاَن َهَذا من َذلِك الزَّ َأكثر َواَل حول َواَل ُقوَّ

 .المَعظِيم

فإن األحوال الدينية  عدم االغرتار بام عليه الناس،  :  القاعدة السادسة واألربعون

 تغريت يف عهد السلف فضاًل عمن بعدهم. 

َوَكَذلَِك من  َفالمَواِجب عىل من   اهلل ويتدبره  َأن حيفظ كتاب  النافع  المعلم  طلب 

بِِه  َما يصلح  اللَُّغة والنحو  َمَعه من  َوَيأمُخذ  ِمنمَها ويرتوى  َلُه ويطلع  تَيرسن  َما  نة  السن

الح يِف َمَعانِيَها ثمَّ   لف الصَّ نة َوَكاَلم السن َكاَلمه ويستعّي بِِه عىل فهم المكتاب َوالسن

َكاَل  يِف  َذلِك من غري ينظر  من  َلُه  تَيرسن  َما  بعدهمم  من  ثمَّ  َحاَبة  الصَّ المعلاَمء  ة  َعامَّ م 

هوى  بَِغريم  أدلتهم  يِف  نظر  فِيِه  تلُفوا  اخم َوَما  يتعداه  اَل  َعَليمِه  َتمُعوا  اجم َفاَم  َُتمِصيص 

 { وليا مرشدامن هيد اهلل َفُهَو املهتد َومن يضلل َفَلنم جَتِد َلهُ }َواَل عصبية ثمَّ بعد َذلِك  

ف   .17المَكهم

ين ُيوُسف جرى َبّي أهل املمَذاهب َما أوجب َأن   ام اململك النَّارِص َصاَلح الدن َويِف َأيَّ

بِمرصم  َوُهَو  المَعاِدل  اململك  َأِخيه  إىَِل  ُكور  املمَذم لمَطان  السُّ َعن  المَفاِضل  الَقاِِض  كتاب 

وباحلرضة املرصية  بالديار  َأن  إَِليمنَا  اعتضدوا   انمتهى  قد  المُفَقَهاء  من  مَجاَعة  المعلية 
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املمَعمُروف  غري  ل  الَقوم من  باملنكر  ألسنتهم  وبسطوا  السيوف  َباب  َأرم من  بَِجاَمَعة 

من   اهلل  َأَماَتُه  َما  َِبا  وأحيوا  الغضبية  القوى  فِيِه  أطاعوا  َما  العصبية  من  وأشاروا 

اِهلِيَّة َواهلل ُسبمَحاَنُه َيُقول وَ  ة عىل من َكاَن سميعا ُمطيًعا  احلمية اْلمَ كفى بقوله حجَّ

 . 103آل عمَران  {واعتصموا بَِحبل اهلل مَجِيًعا}

وما احتيج فيهام من    العلم النافع هو الكتاب والسنة  :القاعدة السابعة واألربعون

 .ليس من العلم النافعف ، وما زاد عىل ذلك من علوم اآللة علوم اآللة

َْل المُقُلوب بالشحناء يشحنها َوقد هنى اهلل َعن  َواَل يَزال التعصب للمذاهب يمم

ُيَقال   َأن  إاِلَّ  المِوَفاق  ل  بَِأهم الف َفكيف  َأن يِف  املجادلة ألهل اخلم َوَما علمنَا  سنَها  أحم

َذلِك نِيَّة تتَّخذ َواَل مصلَحة ُتوجد َواَل ِهَداَية تعتقد بدراسة تفقد بل َنار َعَداَوة توقد 

وعقل  اخلائضة  َلمِسنَة  األم بكف  لس  املمجم فليوغر  خالًفا  إاِلَّ  املشاجرة  اثمرت  وقلام 

الراكضة بعد    ،األعنة  َعاد  َومن  الرائضة  َكاَنت مهنه  َوإاِلَّ  املرِض  تلطفه  اقنع  َفإِن 

ََدب وليعلم  لف من األم لف َما َوسعه السن جر أبعد َعن مستقره وازعج وليسع اخلم الزن

تب كتابا إىَِل اهلل فليكف فِياَم كتب َوإىَِل من كتب انمتهى  .الَعبمد َأنه يكم

لو مل يكن من مفاسد التعصب املذهبي إال الشحناء  :  القاعدة الثامنة واألربعون

 . لكفى
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ُم ملا   وط الواقفّي يِف املمَداِرس َفإهِنَّ اق رُشُ رِتَ َوقد قيل إِن َسَبب استحكام َهَذا ااِلفم

عىل   املمدرَسة  َهِذه  تكون  َأن  المُفاَلنِيَّةرشُطوا  الطَّائَِفة ،  الطَّائَِفة  عىل  املمدرَسة  َوَهِذه 

المُفاَلنِيَّة متسكت كل َطائَِفة باَِم ذهبت إَِليمِه واعرضت َعن َغريه لَِئالَّ حيرم َذلِك المَوقمف 

ل بَِأن رَشط المَواقِف كنص   وط وأمثاهلا َوالمَقوم ُ وانضم إىَِل َذلِك ُشبمَهة ِصَحة َهِذه الرشُّ

اِرعال  .شَّ

إِنَّاَم  جهال  الواقفّي  وغالب  اء  الدَّ استحكم  َوة  هم الشَّ إىَِل  بمَهة  الشُّ انضمت  َفَلامَّ 

د العصبية لتِلمك الطَّائَِفة  جُمَرن ِمنمُهم  الَّتِي عينَها كل  حيملهم عىل تعميّي تِلمَك الطَّائَِفة 

 .وإمامها

واألربعون التاسعة  أسباب  :  القاعدة  من  املذهبيإن  التي   األوقاف  التعصب 

 . اشرُتطت أن تكون للمذاهب

بِح ُتصيصهم المعلاَمء   يَعة َفُيصم ِ َياء علم الرشَّ وأصل مقصودهم َصِحيح َوُهَو إحم

وط   بذلك المَوقمف َويبمطل ُتصيصهم الطَّائَِفة المُفاَلنِيَّة ِمنمُهم أِلَن المَواِجب عرض رُشُ

يَعة َفاَم وافقها قبل َوإاِلَّ رد َكاَم َقاَل   ِ يشرتطون )َما َبال َأقوام    ملسو هيلع هللا ىلصالواقفّي عىل الرشَّ

وًطا َليست يِف كتاب اهلل وكل رَشط َليمَس يِف كتاب اهلل َفُهَو َباطِل َوَلو َكاَن ماَئة  رُشُ

تِقم   اط المَواَلء لغري من اعم رِتَ رَشط( احَلِديث ُمتَّفق َعَليمِه َوإِن َكاَن َسَبب احَلِديث اشم

َبب ظ اَل خُلُصوص السَّ ة لُعُموم اللَّفم َ  .َفالمِعربم
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؛ ألنه يؤدي إىل احلرام رشط الوقف ملذهب معّي رشط باطل :  اخلمسونالقاعدة  

، فإذن ُيرصف الوقف لكل وألن املقصود إحياء الرشيعةمن الشحناء وغري ذلك،  

 كام يف )جمموع الفتاوى(.   ، وقد ذكر نحًوا من هذا الكالم ابن تيمية  أهل العلم

َّا  ط غري خُمَالف لكتاب اهلل قيل إِن مل تفهم خُمَالَفته لكتاب اهلل مِم م َفإِن قيل َهَذا الرشَّ

َهب اإِلَمام فقد وىف باَِم  ث َوَلو ِجئمنَا بُِكل آَية َمَع َأن من عرف َمذم  تقدم َفاَل ُيِفيد المَبحم

االنتساب  َفإِن  لِيل  الدَّ َلُه من  َواله ملا ظهر  َأقم يِف بعض  َوإِن مل يقلده  المَواقِف  رَشطه 

هبه بدليله اَل ملن عرفه نقال بَِغريم َدلِيل َواَل ملن َقلندُه   المَكاِمل إىَِل اإِلَمام ملن عرف مذم

َج  َمَع  اإِلَمام  قلد  من  الواقفّي  ُمَراد  َليمَس  إِذم  معرَفة  عرف بَِغريم  َومن  لِيِل  بِالدَّ هله 

لِيل اَل ُبد َأن يظمهر َلُه ضعفه يِف بعض املمَسائِل ولبسط َهَذا املمَعمنى َموِضع َيلِيق بِهِ   . الدَّ

عرف قوله بدليله  املنتسب الكامل لإلمام هو من    :القاعدة الواحدة واخلمسون

 .بال دليل  ال من يعرف قوله

اق بتولية َقاض من كل َطائَِفة ُمعينَة وضاعت ُحُقوق  رِتَ ثمَّ بعد َذلِك َزاد متكن ااِلفم

َذا أخرج اهلل احلكم المَعام َعن َأيمدهيم َودخل فِيِه من َأمر   االمارة َكثرَِية بَِسَبب َذلِك َوهِلَ

ل   َوالمعدم َتاَرة  المعدوان  بِِه  َرى َوحيصل  َتاَرة ويضيع ُأخم ق  بِِه احلم َما حيفظه  والسياسة 

َرى له إىَِل َقول  ،  ُأخم َواَل تقوم مَصالح النَّاس بِالمَعَمِل بقول إَِمام مِعّي اَل يعدل َعن َقوم

افم  ُهمم  َرَأوم ِحّي  اق  رِتَ ااِلفم َعن  ي  النَّهم َوَكاَن  أبدا  عىل  َغريه  تقديرهم  من  أوىل  ُقوا  رَتَ
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ار عىل    االفرتاق َ ِرصم م عىل اإلم َومل يكن َهَذا يِف صدر    االفرتاق َوفعل َما ُهَو باعث هَلُ

لَِية َقاض من كل َطائَِفة بِسنة َأربع َوِستيَّي وست   اَلم َوإِنَّاَم حدث َهَذا َأعنِي َتوم سم ِ اإلم

ام اململك الظَّاِهر بيربس  .ماَئة يِف َأيَّ

متكن   َرام    االفرتاقَوَزاد  احلمَ المَبيمت  ِعنمد  َهب  َمذم كل  من  راتب  إَِمام  بتولية  َأيمضا 

اَلة عىل صفة اَل يتعداها َمِوي والزم كل إَِمام الصَّ َوإِنَّاَم رشعت َصاَلة  ، وباْلامع األم

َصاَل  بمرشوعية  َوكفى  اَمَعة  اْلمَ لَتكون  اَلة  للصَّ املمنَايِف  المِفعمل  َمَع  ف  وم ف اخلمَ وم اخلمَ ة 

َرام َوَغريه ِجد احلمَ ِجد َواملمَسم تِيب َأكثر من إَِمام َواِحد يِف كل َمسم  .َدلِيال عىل إبَِطال َترم

الثانية واخلمسون تولية  :  القاعدة  املذهبي  والتعصب  التفرق  أسباب  قاٍض من 

 لكل طائفة، وزاد السوء سوًء أن ُيوىل إمام راتٌب لكل مذهب. 

 مكةبالدولة السعودية األوىل    بدعة قضت عليها  جعل إمام راتب لكل مذهب

، فلام اإلمام حممد بن سعود  ، يف عهد اإلمام سعود بن عبد العزيز بنملا فتحوها

وفتح    العزيز  إىل أن دخل امللك عبد    سقطت الدولة السعودية األوىل رجعت

  مكة ومجع الناس عىل إمام واحد.

َوانِنَا الَّذين   ملسو هيلع هللا ىلص َوَهَذا زَمان الغربة الَّتِي أخرب َعنمَها َرُسول اهلل   خم ِفر لنا َوإِلِ )َربنَا اغم

رشم   َعل يِف ُقُلوبنَا غال للَّذين آمنُوا َربنَا إِنَّك رءوف َرِحيم( احلمَ ياَمن َواَل جتم ِ سبُقوَنا بِاإلم

10. 
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َوآله   د  حُمَمَّ َنبينَا  ق  احلم َوَنبِي  لق  اخلم سيد  عىل  اهلل  َوصىل  المَعاملّي  رب  هلل  د  مم َواحلمَ

 َ  .ِعّيَ َوَصحبه َأمجم

أن يغفر البن أيب العز احلنفي عىل هذه    العىل  أسأل اهلل بأسامئه احلسنى وصفاته

وضيق وخوف ووجل، فإهنم متسلطون    العظيمة، فقد كتبها يف زمن غربة  الرسالة

، فمام يخرجى  هلم، لكنه صابر وصرب حتى ظفر  منارصيناحلكام  كان  وهم القضاة و

، لذا ما أحسن ما ذكر الشوكاين أن  تكتب له إىل اليوم  هأن أجره وثوابه وحسنات

 تأخر عن املراتب العىل خوًفا من سوط اجلامهري. كثرًيا من الناس 

فلام صرب ابن أيب العز احلنفي ظفر، وإال كان يسعه ما يسع غريه بأن يخعرض عن  

الدن عىل  اآلخرة  قدم  لكنه  ذلك،  وغري  بتىل  ويخ يخؤذى  لئال  املسائل  هذه  يا،  أمثال 

له   يغفر  أن  اهلل  جيمفأسأل  وأن  املهديني  يف  درجته  يرفع  وإياه وأن  وإياكم  عني 

  .ا رب العاملنييف الفردوس األعىل يووالدينا وأحبابنا  

 


